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Om te verhinderen dat ik mezelf 
zou verheffen, werd mij een doorn 
in het vlees gestoken; ik word 
gekweld door een engel van Satan.

(2 Kor. 12:7b-10)

Velerlei verklaringen

Veel uitleggers hebben zich er al 
het hoofd over gebroken waaraan 
de apostel Paulus dacht, toen hij 
vertelde dat de Here hem een doorn 
in het vlees had gegeven, oftewel 
een engel van de Satan om hem met 
vuisten te slaan. Allerlei mogelijk-
heden zijn overwogen.

Sommigen menen dat Paulus reuma-
tiek of zoiets heeft gehad. Anderen den-
ken eerder aan een oogziekte. Dat zou 
dan (mee?) de reden geweest zijn 
waarom de apostel sommige van zijn 
brieven aan een helper gedicteerd heeft. 
Weer anderen vermoeden dat hij aan 
epileptische aanvallen geleden heeft, die 
hem vaak net op het moment dat hij 
aan het preken was, overvielen.

In elk geval denken veel exegeten 
aan de een of andere in het oog lopende 
lichamelijke kwaal. Ze zien namelijk een 
verbinding tussen die doorn in het vlees 
en wat Paulus in z’n brief aan de Galati-
ers geschreven heeft (Gal. 4:13-14). 
Daar noemt hij dat de verzoeking die er 
voor de broeders en zusters in Galatië in 

Schriftlicht   
 

F.J. Bijzet

zijn lichamelijke toestand gelegen was, 
door hen niet als iets verachtelijks be-
schouwd is.

Maar er zijn ook exegeten die het in 
een heel andere richting zoeken. Zij 
denken dat Paulus zware aanvechtingen 
moest doormaken. Sommigen vermoe-
den dat hij met verkeerde seksuele be-
geerten worstelde. Anderen zijn ervan 

overtuigd dat Paulus nog steeds last van 
z’n geweten had, omdat hij vroeger de 
gemeenten van Christus had vervolgd 
en met instemming had staan toekijken 
toen Stefanus gestenigd werd.

Het verband

Voorzichtige uitleggers erkennen 
meestal maar eerlijk dat we lang kunnen 
blijven raden, maar wel nooit met zeker-
heid zullen kunnen zeggen wat die 
doorn in Paulus’ vlees geweest is. Paulus 
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Daarom heeft de Heer hem zelf ook zwak en kwetsbaar gemaakt...
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zegt het er immers niet bij. Hij weidt er 
verder niet over uit.

Maar is dat wel zo? Laten we vers 7 
gewoon eens in z’n bredere context le-
zen. Paulus vertelt hoe hij last heeft van 
een doorn in z’n vlees, je kunt ook zeg-
gen: een engel van de Satan die hem 
met vuisten slaat. Driemaal heeft hij de 
Heer gevraagd of daar niet een einde 
aan mocht komen, maar de Heer had 
laten weten dit gebed niet te zullen ver-
horen. Want, had de Heer gezegd: mijn 
genade is jou genoeg, want de kracht open-
baart zich eerst ten voIle in zwakheid.

En dan zegt de apostel bij zichzelf 
(vs. 9b en 10): Goed, als het zó ligt, dan 
moet ik dus ophouden te klagen over 
mijn zwakheden. Ik moet ermee leren 
leven. Meer nog: ik kan blijkbaar roe-
men in mijn zwakheden. Als ik er goed 
over nadenk, kan ik zelfs een plezier 
hebben in mijn zwakheid, in beledigin-
gen, nood, vervolging en ellende ter wille 
van Christus. Want als ik door al die din-
gen zwak ben, dan ben ik dus blijkbaar 
machtig.

En hier grijpt de apostel onmisken-
baar terug op die hele lijst moeiten en 
tegenslagen die hij opsomde in hoofd-
stuk 11 vanaf vers 23: moeiten, gevan-
genschap, stokslagen, doodsgevaren, gese-
lingen, steniging, schipbreuk enz. enz. Als 
er iemand zwak is, zou ik dat dan niet 
zijn?, vraagt Paulus daarom in 11:29.

Met andere woorden: al die mishan-
delingen die Paulus al verscheidene ke-
ren als apostel van de Heer Jezus Chris-
tus heeft moeten doorstaan, de vervol-
gingen die hij heeft meegemaakt en 
waarbij hij het af en toe doodsbenauwd 
heeft gehad - díe dingen voelen als een 
doorn in z’n vlees. Daarin ervaart hij de 
Satan die één van zijn duivelse engelen 
stuurde om hem te dwarsbomen.

Een geremde knecht

Het is een treffende beeldspraak: 
Paulus wilde hardlopen in de dienst aan 
zijn Heer. Hij heeft zelf dit beeld ge-
bruikt in z’n eerste brief aan de Korin-
tiërs 9:23-25. Hij wilde veel voor de 
Heer doen, veel voor de kerken beteke-
nen. Nog veel mensen tot bekering 
brengen. Maar het voelde alsof hij in 
een dikke doorn had getrapt: elke stap 
deed zeer, zodat hij meer strompelde 
dan hardliep.

Paulus wilde als een bokser rake 
klappen uitdelen in de dienst aan de 
Heer. Ook dat beeld heeft hij in z’n eer-

ste brief aan de Korintiërs gebruikt, 
9:27. Hij wilde elke tegenstand tegen 
het evangelie de baas worden. Maar als 
het erop aankwam, was hij het juist die 
vooral de klappen te incasseren kreeg. 
Telkens sloeg die engel van de Satan 
hem bijna knock-out.

We zien hier een knecht van de Heer 
die alles wel wilde doen voor zijn God, 
maar zich telkens geremd voelde door 
de ene tegenslag en teleurstelling na de 
andere. Je vraagt je af: waarom doet de 
Heer nu zoiets? Het werkt mee ten 
goede, staat ergens in de Bijbel. Maar 
vaak is dat toch juist helemaal niet zo? 
Het remt je toch juist in je mogelijkhe-
den? Ook wij zitten vaak met dit soort 
vragen: je zou veel meer voor de Heer 
kunnen doen, als gezonde ouderling, als 
fitte en vrolijke moeder, als vader in een 
fijn huwelijk, zonder rolstoel en vul 
maar aan.

Waarom laat de Heer engelen van de 
Satan toe ons leven zo te verkreukelen?

Een opzettelijke rem

Paulus is op een gegeven moment 
met deze vraag naar de Heer gegaan. 
Kon de Heer die doorn er niet uittrek-
ken? Die duivelse engel niet uitschake-
len? Hij houdt immers zelfs de duivelen 
in toom zodat zij ons zonder zijn toela-
ting en wil niet schaden kunnen? (Vgl. 
art. 13 NGB).

Tot driemaal toe heeft hij deze vraag 
aan de Heer voorgelegd. De Heer kan 
immers je geloof soms eerst een poosje 
op de proef stellen. Moest ook Elia niet 
drie keer vragen voordat de Heer het 
zoontje van de weduwe bij wie hij lo-
geerde, weer in dit leven liet terugkeren?

Maar de Heer nam Paulus’ doorn 
niet weg en schakelde die boze geest 
niet uit. Hij maakte zijn apostel duide-
lijk dat die moeite en tegenslag nodig 
waren. Opzettelijk had Hij zelf die 
doorn diep in Paulus’ vlees gestoken. 
Heel bewust die satansengel toegestaan 
om zijn knecht te slaan. Waarom dan?

Geen zelfverheffing

Christus wilde voorkomen dat Pau-
lus zich zou gaan verheffen. En een-
zelfde soort figuur zou worden als die 
pseudo-apostelen die de kerk van Korinte 
de laatste tijd onder hun invloed pro-
beerden te brengen. Die mannen pro-
beerden indruk op de gemeente te ma-
ken met een pocherig uiterlijk vertoon. 
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Ze hadden het de gemeenteleden aange-
praat dat Paulus toch eigenlijk maar een 
onaanzienlijk mannetje was. Hij weet 
wel gewichtige brieven te schrijven, 
maar in persoonlijke ontmoetingen valt 
hij tegen. Er is niets speciaals aan hem, 
niets waarvan je dadelijk onder de in-
druk komt. Nee, dan zij! Zij konden 
zich tenminste beroemen op heel bijzon-
dere werkingen van de Heilige Geest. 
Zij kregen speciale openbaringen, zagen 
visioenen.

En Paulus kon het niet ontkennen: 
in vergelijking met hen had hij niet zo-
veel om op te pochen. Als hij moest 
gaan opsommen wat hem allemaal over-
komen is, kon hij eigenlijk alleen maar 
vertellen van de ene tegenslag na de an-
dere. Gevangenschap, geseling, steni-
ging zelfs een keer, schipbreuk… Dat 
stelt inderdaad niet veel voor.

Nu ja, hij heeft ook wel een paar bij-
zondere openbaringen gekregen. Hij is 
zelfs een keer (hij weet nog precies wan-
neer dit was: veertien jaar geleden) tot 
in de derde hemel opgetrokken, boven 
wolkenlucht en sterrenhemel tot in het 
hemels paleis. Alleen: daar heeft hij 
woorden gehoord die hier op aarde on-
uitsprekelijk zijn. Daar kan hij inhoude-
lijk dus niets over vertellen.

Toch zou hij natuurlijk kunnen pro-
beren met die heel speciale ervaring in 
zijn apostelschap indruk te maken bij 
zijn broeders en zusters. Het was immers 
niet niks! Maar inmiddels weet hij dat 
de Heer hem juist daarom die doorn in 
het vlees gegeven heeft, die vuistslagen 
van die satanische engel: de ene tegen-
slag en beproeving na de andere.

Christus wil niet dat Paulus indruk 
op de mensen probeert te maken omdat 

hij zo’n speciale openbaring heeft gehad. 
Hij mag geen mensen trekken door de 
aandacht op zijn eigen belangrijkheid te 
vestigen.

Het gaat om genade

Wíj zouden misschien denken dat hij 
daarmee nog veel meer mensen voor 
Christus kon winnen. Maar Christus 
zelf zegt: Mijn genade is voor jou genoeg. 
Dat is het enige waarop jij je beroemen 
mag. Dat is alles waarmee jij op de 
mensen indruk mag maken. Want die 
mensen moeten niet naar een Paulus 
met zijn indrukwekkende ervaringen 
gaan opzien, maar door Paulus voor een 
genadige God leren neerknielen.

Paulus was door Christus tot apostel 
geroepen om Gods genade voor zon-
daars onder de volkeren te verkondigen. 
En betekent genade niet dat wij alle 
rechten verspeeld hebben: recht op le-
ven, recht op gezondheid, recht op voor-
spoed, en dat God met ons kan en mag 
doen wat Hij wil? En dat niemand van 
ons dan het recht heeft daarover te kla-
gen of opstandig te worden? Maar 
daarom wil Christus dat Paulus deze ge-
nade niet alleen met wóórden aan an-
dere mensen voorhoudt. Hij moet die 
ook met zijn eigen leven aan hen voorle-
ven.

Daarom heeft de Heer hem zelf ook 
zwak en kwetsbaar gemaakt, meer dan 
eens op sterven na dood. Want in derge-
lijke situaties zal het beste kunnen blij-
ken of deze apostel niet alleen maar 
mooi over Gods genade tegenover ande-
ren weet te práten, maar daarvan zelf 
ook weet te léven.

Gods kracht in mense-
lijke zwakheid

Mijn kracht wordt zichtbaar in zwak-
heid, Paulus, heeft Christus tot zijn 
knecht gezegd. Jij denkt dat je niet zo-
veel voor Mij betekenen kunt wanneer 
je de ene tegenslag na de andere moet 
verduren. Maar in werkelijkheid beteken 
je als prediker van mijn genade het 
meeste voor me, wanneer jij in eigen 
ogen zo onbetekenend lijkt. Hoe kleiner 
en kwetsbaarder je in jezelf bent, des te 
groter wordt jouw betekenis als mijn 
apostel. Nu kunnen de mensen niet van 
jou zeggen: ‘Die man praat wel vroom 
over Gods genade en zo, maar wacht 
maar eens tot hij het net zo moeilijk 
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Paulus

krijgt als wij!’ Ze zullen juist van jou 
moeten zeggen: ‘Hoe is het mogelijk dat 
die man met zoveel moeite en tegensla-
gen in z’n leven toch nog steeds met zo-
veel verwondering over Gods genade 
blijft praten? Dat heeft een mens toch 
niet van zichzelf?’ En zo komt juist in 
jouw zwakheid de kracht van mijn ge-
nade het best tot z’n recht, Paulus. Hoe 
zwakker jij in jezelf bent, des te sterker 
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zijn we inderdaad. Maar het is Christus 
zelf die dat veroorzaakte. Expres. Om 
ons nog bruikbaarder te maken in zijn 
genadedienst.

Hij maakt ons zwak en klein, ieder 
op z’n tijd en op zijn manier. Maar met 
de bedoeling dat zijn kracht des te meer 
in ons kan wonen. En hoe zwakker wij 
in onszelf zijn, des te machtiger kan de 
kracht van Christus in ons openbaar 
worden. Als wij namelijk in onze zwak-
heid met verwondering blijven spreken 
over de genade van onze Heer en Hei-
land, die eens in onze plaats alle denk-
bare dorens in zijn vlees heeft laten ste-
ken en Zich aan een regen van vuistsla-
gen van duivelse geesten heeft blootge-
steld, om straks al onze tranen voorgoed 
te kunnen drogen.

straal jij mijn kracht uit. Zo kan ik je 
het beste gebruiken in mijn dienst, om 
mensen te leren zich niet te vergapen 
aan allerlei speciale ervaringen, maar 
zich uit te leveren aan mijn genade.

Blij zijn met zwakheid

Die les, die Paulus leren moest - en 
reken maar dat dit niet gemakkelijk 
voor hem geweest is! - moeten ook wij 
in ons leven leren. Tegenslag, teleurstel-
ling, verdriet en pijn kunnen nodig zijn. 
Ons overkomt geen akelig noodlot. 
Maar Christus zelf kan ons in allerlei 
moeite en verdriet brengen. En dan zegt 
Hij: Dit is het beste zo. Ik heb het be-
wust zo gedaan. Want ook bij jullie 
wordt mijn kracht het sterkst zichtbaar 
en hoorbaar als jullie zwak zijn. Ik 

dwing je allereerst in eigen leven te be-
seffen dat je alleen maar van mijn ge-
nade leeft. En dat je daaraan genoeg 
hebt. Dan voel je je misschien uitgeran-
geerd, kreupel, knock-out geslagen. 
Maar in werkelijkheid ben je zo voor 
Mij en in mijn dienst extra waardevol!

Maar dat betekent dat wij dus niet 
bij de pakken moeten gaan neerzitten 
als de Heer ons een doorn in het vlees 
steekt. Als duivelse geesten ons murw 
mogen slaan. We moeten ons er niet 
moedeloos en opstandig door laten ma-
ken. Het is zelfs niet genoeg er gelovig 
in te berústen.

Wij worden door de Heer opgeroe-
pen om, net als Paulus, te leren roémen 
in onze zwakheden en beperkingen, 
onze handicaps en tegenslagen.

Wij moeten leren vreugde te vinden 
in die pijnlijke en lastige doorn. Zwak 

Liturgie na 
‘Zuidhorn’

Onder bovenstaande titel schreef 
ds. A.H. Driest in de Gereformeerde 
Kerkbode Groningen Fryslân Dren-
the van 16 en 23 juni 2006 een 
tweetal artikelen. Het eerste artikel 
inventariseert de resultaten van 
een door hem gehouden onderzoek. 
Hoe is er binnen de kerken (in de 
drie noordelijke provincies) invul-
ling gegeven aan de besluiten die 
de GS Zuidhorn 2002/3 rond de 
liturgie nam? Het tweede artikel 
zet hier wat kanttekeningen bij.

Koersbepaling

De GS Zuidhorn stelde een koersbe-
paling vast voor de omgang met de arti-
kelen 65 en 67 van de kerkorde (Acta, 
art. 38). Art. 65 bepaalt dat de kerken 
zich zullen houden aan de orden van 
dienst die door de generale synode zijn 
goedgekeurd. Art. 67 luidt: ‘In de ere-
diensten zullen de psalmen gezongen 
worden in een berijming die door de ge-
nerale synode is aanvaard en verder de 
gezangen die de synode heeft goedge-
keurd.’

Bij de koersbepaling is het uitgangs-
punt: de kerken beperken zich in haar 
generale synode tot het uitzetten van al-
gemene kaders. Binnen die algemene 
kaders worden allerlei voorzieningen 
aangeboden. Orden van dienst, liturgi-
sche formulieren, een liturgisch katern 
en verder materiaal. De kerken kunnen 
daarvan binnen de algemene kaders 
naar eigen keus gebruikmaken. De 
kerkorde bedoelt niet te binden aan 
complete en precieze orden van dienst. 
Kerkenraden hebben hier een eigen ver-
antwoordelijkheid. Al zijn er ook be-
paalde zaken expliciet voorgeschreven: 
bij doop, avondmaal en kerkelijke huwe-
lijksbevestiging moet je gebruikmaken 
van de vastgestelde formulieren (art. 59, 
61 en 70 KO). Maar er is dus plaatselijk 
ruimte voor een eigen invulling van de 
eredienst. Mits je daarbij blijft binnen 
het genoemde kader. En je bij die eigen 
invulling bepaalde randvoorwaarden in 

het oog houdt, wil je verantwoord bezig 
zijn. Gehoorzaam aan de Schrift. Ver-
bonden met Gods kerk in de hemel en 
op aarde. In overeenstemming met de 
gereformeerde belijdenis. Met inachtne-
ming van eigentijdse levensvormen, 
plaatselijke contexten en het karakter 
van de plaatselijke kerk.

Over de gezangen sprak Zuidhorn 
uit: de synode stelt gezangen vast, die 
beantwoorden aan de generaal-synodaal 
vastgestelde criteria en die aansluiten bij 
de wensen die in de kerken leven. Er is 
onderscheid tussen bundel en lijst. ‘Bun-
del en lijst worden door de synodes zo 
ingevuld, dat daaruit een ruime keus is 
te maken in alle plaatselijke kerken en 
ook voor bijzondere kerkdiensten. De 
kerken maken door deze selectie de ge-
zamenlijke afspraak om voor de kerk-
diensten hun keuze uit deze liederen te 
maken. Afwijking van deze afspraak 
dient een kerkenraad te verantwoorden 
en behoort een uitzondering te zijn.’

Tijdens de bespreking van de koers-
bepaling werd het voorstel gedaan en 
aangenomen om uit te spreken, dat de 

Kroniek   
 

H.J.C.C.J. Wilschut
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psalmen blijvend voorrang (dienen te) 
hebben boven de gezangen. U vindt 
deze uitspraak als besluit 11 in de be-
sluitenreeks over de gezangen (Acta, art. 
89):
 ‘de synode wil onderstrepen dat in 

art. 67 KO de psalmen voorop staan. 
De psalmen, als door de Here in zijn 
Woord aan zijn volk gegeven liede-
ren, hebben in berijmde vorm in de 
gereformeerde liturgische traditie al-
tijd een ereplaats gehad. Principieel 
behoren ook gezangen, gebaseerd op 
en puttend uit andere gedeelten van 
het Oude en Nieuwe Testament, tot 
de reformatorische liturgische tradi-
tie, hoewel de bundel eeuwenlang 
klein geweest is. Nu de kerken bezig 
zijn het aantal gezangen uit te brei-
den, is het goed uit te spreken dat 
het onze bedoeling niet is dat de ge-
zangen de psalmen in de erediensten 
en in het hart van de gelovigen ver-
dringen.

 Toelichting
 Zowel door kerkleden als door zus-

terkerken in het buitenland wordt de 
zorg uitgesproken dat het grote aan-
tal nieuwe gezangen de 150 psalmen 
zal verdringen. In de gezangen wor-
den, naast de psalmen, gedeelten en 
gedachten uit het Nieuwe Testament 
en de vervulling van de Schrift in 
Christus ons op de lippen gelegd. De 
heilige Geest, die de dichters van de 
psalmen van het oude verbond inspi-
reerde, moet ook dichters van kerk-
liederen in alle waarheid van het 
Woord leiden.’

Praktijk

Ds. Driest voerde een beperkt prak-
tijkonderzoek uit. Aan de predikanten 
uit de noordelijke regio legde hij twee 
vragen voor (kort samengevat):

1. Is er iets met de besluiten van 
Zuidhorn gedaan? Zo ja, wat? Is er ook 
een liturgieplan opgesteld?

2. Worden in de erediensten ook an-
dere instrumenten dan het orgel ge-
bruikt? Zo ja, wat voor instrumenten en 
wanneer?

Het is in het bestek van deze Kro-
niek niet mogelijk om alle reacties weer 
te geven. Eén element wil ik eruit halen. 
En wel de manier waarop in sommige 
gemeenten wordt omgesprongen met de 
liedkeus. De ene gemeente meldt ‘soe-
pel’ om te gaan met allerlei liturgische 

zaken, waaronder de liederen. De andere 
gemeente zegt ronduit: ‘Maar in bijzon-
dere diensten (feestelijk, kerkelijk jaar, 
kind-school-kerk-diensten) worden al ja-
renlang ook niet vrijgegeven liederen ge-
zongen. … Samengevat komt het erop 
neer, dat gebruik gemaakt wordt van 
alle vrijgegeven liederen en daarnaast 
met uitzondering (lastig begrip) ook 
niet vrijgegeven liederen gezongen wor-
den; met name Opwekking en E&R.’ 
Dit blijkt vaker voor te komen. Eén ge-
meente zegt kort en krachtig: ‘In onze 
gemeente zijn er bijzondere diensten ge-
houden waar wel een lied uit E&R werd 
gezongen.’ Een volgende gemeente geeft 
aan: ‘Vooral in bijzondere diensten ne-
men wij de vrijheid om liederen buiten 
de boekjes te zingen.’ Behoedzamer for-
muleert gemeente P (ds. Driest heeft de 
reacties anoniem weergegeven en gemar-
keerd met een letter uit het alfabet): ‘In 
daarvoor aangewezen diensten op zon-
dag, 9 in totaal, is telkens ruimte voor 
een tweetal zogenaamd niet vrijgegeven 
liederen. In een huwelijksdienst is die 
ruimte groter.’ Gemeente Q beperkt af-
wijken van de vrijgegeven liederen tot 
diensten met een bijzondere doelgroep.

Het is moeilijk om op grond van een 
beperkt onderzoek vergaande conclusies 
te trekken. Nu is uw kroniekschrijver 
ook van tijd tot tijd kerkganger buiten 
eigen gemeente. Daarnaast geeft het in-
ternet allerlei mogelijkheden om kerk-

diensten uit eigen kring te beluisteren 
en zelfs te bekijken. Die bevestigen wat 
mijn waarneming betreft het beeld dat 
in het eerste artikel van ds. Driest naar 
voren komt. Er zijn gemeenten waarin 
‘Zuidhorn’ niet tot spectaculaire veran-
deringen heeft geleid. Ook niet wat be-
treft de inzet van andere instrumenten. 
Je hebt gemeenten die al blij zijn wan-
neer ze een organist van buiten hebben 
kunnen organiseren, omdat ze er zelf 
niet één rijk zijn… Maar er is ook een 
aantal gemeenten dat aan ‘Zuidhorn’ de 
vrijheid ontleent om liederen uit niet-
vrijgegeven bundels te gebruiken in de 
kerkdiensten, al dan niet ‘bijzonder’. In 
die vrijheid wordt soms ver gegaan. Met 
name de bundel Opwekking mag zich in 
een zekere populariteit verheugen. Al 
kun je ook meemaken dat de voorgan-
ger vóór de dienst kortweg meedeelt: 
‘We zingen vanmorgen alles uit het 
Liedboek.’ En dat ‘alles’ omvat dan niet 
alleen niet-geselecteerde gezangen (die 
ook). Maar eveneens niet uit de IKB 
overgenomen psalmberijmingen.

Zuidhorn?

Graag laat ik mij corrigeren wanneer 
ik mij vergis. Maar voor zover ik kan 
overzien, is de manier waarop in som-
mige gemeenten ‘buiten het boekje’ ge-
zongen wordt, geen toepassing van de 
koersbepaling van Zuidhorn, maar is 

Liturgie en sacrament - glas in lood
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het afwijking ervan. De regel van Zuid-
horn is: de synode vult bundel en lijst 
gezangen zó in, dat daaruit een ruime 
keus te maken is in alle plaatselijke ker-
ken en ook voor bijzondere kerkdien-
sten. Het is dus niet zo dat in een bij-
zondere kerkdienst ineens van alles ge-
zongen mag worden. Dat voorkomt ook 
meteen een discussie over wat je onder 
‘bijzonder’ moet verstaan. Om nog maar 
te zwijgen over de move om álle kerk-
diensten als bijzonder aan te merken… 
Het staat zwart op wit: in álle diensten 
zingen we als regel uit wat ter synode fa-
ciliterend is vastgesteld. Pardon, wat 
door de selectie ter synode door de ker-
ken is afgesproken.

Op deze regel - afspraak - zijn uit-
zonderingen mogelijk. Zuidhorn sprak 
het met zoveel woorden uit. Daar is ook 
helemaal niets mis mee. Wie van geen 
enkele uitzondering wil weten, springt 
wel erg krampachtig om met wat regel 
is. En in een klimaat van loyaal nako-
men van regels en afspraken hoeft dat 
ook geen probleem te zijn. Zuidhorn zei 
alleen wel: afwijking moet je als kerken-
raad verantwoorden en behoort uitzon-
dering te zijn. Er werd en wordt dus 
geen ongelimiteerde vrijheid geboden 
om uit allerlei niet-geselecteerd materi-
aal te zingen. Het kan eens voorkomen. 
Laat alsjeblieft niemand daar moeilijk 
over doen. Zoals je ook verschil mag 
maken tussen wat in een kerkdienst 
door de gemeente gezongen dient te 
worden en wat door een koor of cantorij 
gezongen mag worden. Voor zover mijn 
informatie reikt, heeft de koersbepaling 
op dit laatste geen betrekking. Maar in 
het geval van de gemeentezang gaat er 
voor mijn besef iets mis wanneer de uit-
zondering geen uitzondering meer is. En 
er in voorkomende gevallen twee, drie 
liederen per dienst uit Opwekking geko-
zen worden. Met als het even kan ook 
nog een keer het ‘Onze Vader’ op de 
melodie uit Opwekking. Alsof het eigen 
Liturgisch katern hier niet vier (!) melo-
dieën aanbiedt.

Het is niet overeenkomstig de letter 
van de koersbepaling. Het lijkt me ook 
niet overeenkomstig de geest van de 
koersbepaling. Daarin werd een even-
wicht gezocht tussen de vrijheid van de 
plaatselijke kerk(enraad) en wat we ge-
meenschappelijk met elkaar vastleggen. 
Op een bepaalde manier werd er vrij-
heid gegeven. Tegelijk werd er vrijbuite-
rij ingedamd: beweeg je binnen de vast-
gestelde kaders. Dat moet toch mogelijk 

zijn. Je kunt moeilijk zeggen dat wat ge-
selecteerd is, geen ruime keus biedt.

Wie regelmatig kerkdiensten uit ei-
gen kring via internet beluistert en/of 
bekijkt, zal merken dat ook de afspraak 
om de blijvende prioriteit van de psal-
men te honoreren makkelijk kan onder-
sneeuwen. Ook hier geldt dat je niet 
moet verkrampen. Er kunnen diensten 
zijn waarin er meer gezangen dan psal-
men gezongen worden. Wat je laat zin-
gen als voorganger - al dan niet in over-
leg met liturgiecommissie en/of organist 
- moet passen bij schriftlezingen en 
preek. Maar hier geldt eveneens, dat wat 
eens kan voorkomen, geen regel moet 
worden. Anders wordt de uitspraak van 
Zuidhorn op dit punt lippendienst. Ze-
ker, er zijn er soms in de gemeente, die 
weinig tot niets meer hebben met psal-
men en psalmberijming. Die dat ook 
hardop zeggen: ‘We willen praisen.’ 
Eens temeer zal een kerkenraad denken 
aan de uitspraak van Zuidhorn. Wat de 
Here in zijn Woord aan psalmen geeft, 
heeft als zodanig recht op voorrang. 
Dan is niet de hoogste wijsheid of jonge 
mensen nog de taal van de oude psal-
men kunnen begrijpen. Hier valt ook 
iets aan te leren. Over smaak valt niet te 
twisten. Over een pedagogisch element 
in kerkmuziek wel degelijk!

Formalisme

Het bovenstaande zal bij sommigen 
binnen onze kerken niet meer dan een 
meewarige glimlach oproepen. Of uit-
gesproken ergernis. Je hoort bij degenen 
die áchter blijven. Man, waar maak je je 
druk om? Altijd die regels! Dat station 
zijn we inmiddels wel met elkaar gepas-
seerd. Alsof je een formalistisch achter-
hoedegevecht levert.

Nu is formalisme altijd fout. Dan 

krijg je regels om de regels. Dan is ook 
de uitzondering bij voorbaat verdacht. 
Iets anders is: je als kerken en kerkenra-
den loyaal houden aan gemaakte kerke-
lijke afspraken. Gewoon, omdat je hoort 
bij een Heer die zegt: Ja moet ook echt 
já zijn. Wees betrouwbaar, in het spoor 
van je altijd betrouwbare Heer. Dan 
groeit een klimaat van vertrouwen. En 
roepen uitzonderingen geen protesten 
op. Wanneer het gaat om uitzonderin-
gen, die heel goed inhoudelijk te verde-
digen zijn.

De kerkelijke regel en afspraak zijn 
geen doel in zichzelf. In de gemeente 
van Christus behoort alles in goede orde 
te gebeuren, zegt art. 1 KO. En ook die 
goede orde is geen doel in zichzelf. In de 
kerk staat de orde in de dienst van de 
vréde. Kijkt u maar naar de tegenstel-
ling, zoals de apostel Paulus die maakt 
in 1 Korintiërs 14:33: God is niet een 
God van wanorde, maar van vrede. Dat 
zegt de apostel juist in een context 
waarin hij de gang van zaken in de 
kerkdiensten stroomlijnt en reguleert. 
Het lijkt wel heel mooi, al die plei-
dooien om veel spontaniteit en derge-
lijke in de kerkdiensten. In de praktijk 
blijkt menselijke geldingsdrang roet in 
het eten te gooien. Met als gevolg on-
derlinge onvrede. In Gods kerk hebben 
regels en afspraken een wettige en no-
dige plaats: omdat God de God van de 
vrede is.

Vandaar dat het goed is om na 
‘Zuidhorn’ een balans op te maken. Ik 
kan mij niet aan de indruk onttrekken 
dat de vrijheid die in de koersbepaling 
wordt voorgestaan, soms tot oneigenlijke 
proporties wordt opgerekt. En dat in te-
genspraak tot inhoud en bedoeling van 
de koersbepaling. Niet alleen als het 
gaat om wat er gezongen wordt. Even-
eens als het gaat over het gebruik van 
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vastgestelde of vrijgegeven formulieren. 
Er zijn voorgangers die zich bij de doop 
van particuliere doopformulieren bedie-
nen. Of jongleren met de tekst van de 
bestaande formulieren. Ook bij de ver-
dere invulling van de liturgie kunnen er 
merkwaardige dingen gebeuren. Ds. 
Driest waarschuwt er - terecht - tegen 
om de plaatselijke verschillen uit te ver-
groten. ‘Wie gewoon registreert wat in 
de kerken gebeurt, ziet toch vooral de 
overeenkomsten? Bijbellezing, preek, ge-
beden, belijdenis, wetslezing, de zang en 
de zegen zijn toch de vaste onderdelen 
van een eredienst’ (Geref. Kerkbode Gro-
ningen enz., 23 juni 2006, p. 408). 
Maar hier is de overeenkomst soms klei-
ner dan je zou willen. Want wordt nog 
in iedere gereformeerde kerk in de och-
tenddienst de wet voorgelezen? En zo ja, 
in bijbeltaal of in eigen woorden? En 
wordt bij het uitspreken/uitzingen van 
de belijdenis nog steeds de taal van de 
Apostolische Geloofsbelijdenis of die 
van Nicea gebruikt? In de praktijk werkt 
het niet steeds meer zo.

In die praktijk komt dan ook de 
vrede onder druk te staan. In de plaatse-
lijke gemeenten zelf. En tussen plaatse-
lijke gemeenten onderling. Onvrede over 
de aard en het tempo van de veranderin-
gen in de erediensten. Voor de één gaat 
het allemaal te langzaam, voor de ander 
gaat het veel te vlug. In beide gevallen 
levert het shopgedrag op. Waarbij men 
in eigen gemeente wenst terug te zien 
wat men in een andere gemeente heeft 
meegemaakt. Er laat zich onderlinge 
verwijdering en vervreemding signale-
ren. Terwijl Zuidhorn het goed be-
doelde. Dan moet je die bedoeling ook 
serieus nemen. Anders zal de onvrede al-
leen maar groeien. Opkomen voor loy-
aal nakomen van kerkelijke afspraken 
heeft niets met formalisme te maken. 
Wel met de vrede binnen de gemeenten.

Want - de vrijheid die je je als ker-
kenraad of voorganger veroorlooft, bete-
kent dwang voor de gemeente. Die moet 
zich schikken naar particuliere inzich-
ten. Kerkelijke afspraken hebben als 
voordeel dat je als gemeente weet waar 
je aan toe bent. Dus is als kerkenraad/
voorganger kerkelijke afspraken loyaal 
nakomen ook een kwestie van respect 
voor de gemeente. Daarover beslis jij 
niet in je eentje. Daarover beslissen we  
- in gebondenheid aan de Schrift - met 
elkaar! Vandaar dat ik mij ook graag 
aansluit bij het pleidooi van ds. Driest 
om als kerkenraad het liturgisch beleid 

goed met de gemeente te communice-
ren. En dan niet alleen op de manier 
van: de kerkenraad beslist en legt het 
daarna aan de gemeente uit. Nee, laat 
waar het kan, de gemeente ook meepra-
ten. Die gemeente is - deftig gezegd - 
het subject van de liturgie, die moet het 
doen. Geef als kerkenraad leiding door 
de gereformeerde kaders te bewaken en 
door concrete voorstellen te doen. Maar 
raadpleeg waar mogelijk de mondige ge-
meente, zodat je ook draagvlak creëert. 
Sámen dus!

Samen

Daarom moeten we een koersbepa-
ling als van Zuidhorn maar niet te gauw 
overboord zetten. Er tekent zich een 
ontwikkeling af, die zomaar kan eindi-
gen om de zaken van de liturgie geheel 
aan de plaatselijke kerk(enraad) over te 
laten. Hoe lang blijft de koersbepaling 
nog overeind? De praktijk kan de af-
spraak inhalen. En dusdanig ondermij-
nen dat deze uiteindelijk bezwijkt. De 
gang van zaken rond het kader voor 
plaatselijke samensprekingen spreekt wat 
dat betreft boekdelen. En natuurlijk, al-
les wat de liturgie betreft overlaten aan 
de plaatselijke kerk, past goed bij het in-
dividualisme van de moderne mens. Of 
het ook bij de kérk past, is een ander 
verhaal. Daar is het sleutelwoord ‘sá-
men’.

Moet het dan in elke plaatselijke 
kerk op precies dezelfde manier toe-
gaan? Natuurlijk niet. Daarover is de 
koersbepaling duidelijk. Er zijn plaatse-
lijk eigen vrijheden en verantwoordelijk-
heden. Maar wel binnen de gezamenlijk 
vastgestelde kaders. Want je hoort als 
kerken bij elkaar. Dan vaar je als het 
gaat om de algemene lijnen van de litur-
gie, ook een gezamenlijke koers, om te 
beginnen principieel. Omdat je met el-
kaar in de Here een gemeenschap 
vormt.

Daar komt nog eens bij dat niet elke 
plaatselijke kerk het wiel hoeft uit te 
vinden. En dat vaak ook niet kán uit-
vinden. Hier is een deskundigheid ver-
eist die niet in elke plaatselijke kerk 
voorhanden is. Zo dien je elkaar binnen 
de kerken. Je bewaakt met elkaar het ge-
reformeerd karakter van de liturgie. En 
je zoekt samen naar verantwoorde vor-
men.

Wat dat betreft valt er ook nog heel 

wat gezamenlijk te doordenken, zonder 
dat je elkaar nu meteen de weg voor-
schrijft. Een beamer kan een zinvolle 
bijdrage leveren aan een eredienst. Maar 
is een presentatie met allerlei beelden - 
tijdens de preek of voorafgaand aan de 
collecte - nu echt liturgisch verantwoord? 
Bij voorbaat ‘nee’ zeggen lijkt mij te 
vlot. Bij voorbaat ‘ja’ zeggen eveneens. 
Als we er nu eens eerst over doordach-
ten? Want een kerkdienst is een heilig 
gebeuren: het is de ontmoeting met de 
heilige God. Daar past het experiment 
niet bij.

Variatie in de erediensten? Geen pro-
bleem. Variatie tussen plaatselijke ker-
ken? Eveneens geen probleem. Mits bin-
nen de gemeenschappelijk afgesproken 
kaders. Zodat je voor elkaar herkenbaar 
blijft. En je niet het idee hebt dat je in 
de kerkdienst van een zustergemeente 
op een andere kerkelijke planeet bent 
geland. Er zit aan de toenemende litur-
gische verschillen tussen de plaatselijke 
gemeenten ook een heel donkere kant. 
In sociologische taal: komt het collectief 
ritueel onder druk te staan, dan zet dat 
ook de culturele eenheid van een ge-
meenschap onder druk. Oftewel, een 
overmaat aan variatie kan ook een teken 
van desintegratie zijn. Hier is de gang 
van zaken destijds in de synodaal-Gere-
formeerde Kerken bepaald niet bemoe-
digend. Ooit schreef G. Dekker het 
boek De stille revolutie. De ontwikkeling 
van de Gereformeerde Kerken in Neder-
land tussen 1950 en 1990 (Kampen 
1992). Nee, hier kun je geen één op één 
vergelijking maken. Maar toch. De on-
miskenbare overeenkomsten in sommige 
ontwikkelingen zouden ons best eens 
aan het denken mogen zetten. Toen de-
zelfde G. Dekker in 1994 ronduit zei 
dat volgens zijn prognose de Gerefor-
meerde Kerken (vrijgemaakt) op afstand 
de synodaal-Gereformeerde Kerken zou-
den volgen (zie: G. Harinck, M. te 
Velde e.a., 1944 en vervolgens. Tien maal 
over vijftig jaar Vrijmaking, Barneveld 
1994, p. 74v), werd dat door meer dan 
één betwijfeld. Er zijn ook duidelijke 
verschillen gebleven. Wat de liturgie be-
treft is er -  zonder dat je over heel de li-
nie een isgelijkteken kunt zetten - wel 
degelijk een zekere parallel. En niet al-
leen in formeel opzicht.

Evangelicaal

Hoezeer gezamenlijke bezinning ge-
wenst blijft, blijkt wel uit de opmars van 
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de bundel Opwekking onder ons. Zo u 
wilt, de opmars van het evangelicale  
liedrepertoire. Is daarvoor een wettige 
plek binnen een gereformeerde ere-
dienst? Die vraag lijkt voor sommigen al 
lang en breed gepasseerd. Waar praat je 
nog over? Deze taal begrijpt de jeugd! 
En sluit aan bij hun belevingswereld. 
Waarom nog moeilijk doen?

Toch - al loopt de praktijk hier op de 
bezinning vooruit - is hierover het laat-
ste woord nog niet gezegd. Zo vanzelf-
sprekend is het nu ook weer niet. Aan 
de GS Amersfoort 2005 gaven deputa-
ten kerkmuziek aan, dat zij er nog niet 
uit waren. Zoals ze dan ook de opdracht 
van de synode kregen om een voorstel te 
doen over het al dan niet op de lijst zet-
ten van liederen uit het evangelicale 
genre (Acta, art. 91, besluit 3). Waarbij 
de groeiende praktijk binnen de kerken 
om uit Opwekking te zingen, als één van 
de gronden genoemd wordt. Met de be-
perkte selectie van een enkel evangeli-
caal getint lied in de Negentig Gezangen 
is die kwestie dus nog niet beslist.

Aan de ene kant verbaast de opmars 
van Opwekking niet. Binnen de Gerefor-
meerde Kerken laat de invloed van de 
evangelicale beweging zich gelden. Dat 
dan ook het evangelicale lied meelift, 
ligt voor de hand. Zoals je je ook niet 
hoeft af te vragen waar de wortels liggen 
van de ‘getuigenissen’ die in sommige 
gereformeerde kerkdiensten worden af-
gelegd.

Tegelijk roept het kritiekloze gebruik 
van het evangelicale lied wel degelijk 
verbazing op. Alsof het los verkrijgbaar 
is, los van het evangelicale denken en de 
evangelicale spiritualiteit (om dat mode-
woord eens te gebruiken). Voor mij was 
de uitspraak van Jan Smelik ooit een 
eye-opener: een ander lied betekent hier 
een andere kérk. Al erken ik met hem 
dat de gereformeerde kerk van een enkel 
evangelicaal lied niet plat gaat. Theolo-
gisch ademt de bundel meer de sfeer van 
de theologie van de glorie dan van de 
bijbels-reformatorische theologie van het 
kruis. Opvallend dat het al te triomfan-
telijke karakter van het overwinnings-
denken in deze bundel inmiddels kritiek 
ontvangt van een voorganger uit baptis-
tenkring. Ik denk aan dr. Henk Bakker, 
in zijn boek ‘Ze hebben lief, maar worden 
vervolgd’. Radicaal christendom in de 
tweede eeuw en nu (Zoetermeer 2005). 
Bakker signaleert in sommige liederen 
geestelijke zelfoverschatting (p. 179) en 

koninkrijksdenken: alsof wij de wereld 
voor God moeten terugwinnen (p. 
206v). Nee, daarmee is Bakker niet in-
eens gereformeerd geworden. Op de 
laatst gehouden conferentie van het 
COGG (30 maart 2006), waar hij één 
van de sprekers was, waarschuwde hij 
zijn reformatorisch publiek dan ook: ‘U 
zou u niet gelukkig voelen in mijn kerk-
diensten.’ Maar toch. Het kan verkeren. 
De baptistendominee die bij sommige 
liederen in Opwekking aan de bel trekt. 
En de soms kritiekloze acceptatie in ge-
reformeerde kring. We wensen deputa-
ten veel wijsheid toe om met een voor-
stel te komen. Wie draait een groeiende 
praktijk nog terug?

Dat maakt ook een kritische discus-
sie over de muzikale kant moeilijk. Het 
doorsnee opwekkingslied ligt vlot in het 
gehoor, sluit aan bij een moderne mu-
ziekcultuur. Al besef ik dat gospelmu-
ziek niet steeds (harde) gospelrock hoeft 
te zijn. Maar is dat nu echt de geëigende 
muzikale vorm voor het kerkelijk lied? 
In zijn boek toont Henk Bakker zich 

niet bang voor eigentijdse liturgische 
vormen. Maar tegelijk wijst hij erop dat 
er een grens is, waarbij de vorm niet 
meer past bij de inhoud. ‘Wie op het 
graf van een dierbare een gedicht laat 
zingen op de wijs van “Daar komt Zwie-
bertje” (volgens mij is de canonieke spel-
ling ‘Swiebertje’, HW), voelt zelf wel 
aan dat beter een andere wijs gekozen 
kan worden’ (a.w., p. 174). De vorm 
kan zelfs van de inhoud afleiden. Ook 
hier geldt dat het gaat om meer dan al-
leen maar een kwestie van smaak.

Liturgie na ‘Zuidhorn’. Het is er al-
lemaal niet overzichtelijker op gewor-
den. De schaduwkanten van zo’n emo-
tiecultuur en individualiseringstendens 
laten zich ook binnen de kerk gelden. In 
de liturgische diversiteit wordt iets van 
geestelijke diversiteit openbaar. Hoe vin-
den we elkaar hierin en houden we el-
kaar vast? Dat mag ons allen biddend 
een zorg zijn!

Thematisch bloemstuk ‘Liturgie’ 
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de Wereldraad van Kerken. Het resul-
teert op de Assembly van New Delhi 
1961 in een allesomvattende theologie 
van de oecumene, een theologie ‘die het 
gezicht wil openen naar de kosmische 
wijdte van Gods verlossingsplan in 
Christus.’ 4 Heel de wereld is voorwerp 
van Gods ontferming. Deze notie 
brengt tot een nieuwe kijk op de zen-
ding en op het gesprek met de grote we-
reldreligies, want Christus is overal in 
de wereld bezig!

Bij deze ontwikkeling speelde de 
hervormde dogmaticus H. Berkhof een 
belangrijke rol. Ook hij wil de verschij-
ning van Jezus Christus in niet minder 
dan een kosmisch kader verstaan.5 God 
had bij de schepping van Adam reeds 
‘de laatste Adam’ op het oog. Christus is 
de eigenlijke mens naar Gods beeld. 
Uiteindelijk wordt de hele schepping 
vernieuwd tot de gelijkvormigheid aan 
het beeld van deze ‘zoon van God’.

Het bovenstaande maakt duidelijk 
dat enige bezinning op het thema 
‘Christus en de kosmos’ niet overbodig 

is. Wat is de betekenis van wat de kerk 
belijdt in het Nicaenum? Wat zegt het 
Nieuwe Testament over deze belijdenis? 
Gaat het inderdaad over Jezus van Na-
zaret of over Hem als Gods eeuwige 
Zoon? Wat is de context van de schrift-
plaatsen die spreken over de kosmische 
betekenis van Christus? Het zijn deze 
vragen waarop wij antwoord proberen te 
vinden.

Scheppingsmiddelaar?

Er waren in gereformeerde kring 
theologen die aan wat het Nicaenum be-
lijdt, probeerden recht te doen door over 
Christus te spreken, niet alleen als mid-
delaar van de verzoening, maar ook als 
scheppingsmiddelaar. Paulus verkondigt 
ons toch dat ‘in Hem’ alle dingen zijn 
geschapen en ‘in Hem’ hun bestaan 
hebben (vgl. Kol. 1:15,17)? En gaat het 
dan niet over Hem die de apostel ‘de 
Zoon van Gods liefde’ noemt?

Het is met name A. Kuyper geweest 
die de gedachte van dit scheppingsmid-
delaarschap sterk heeft gepropageerd. Ze 
staat bij hem in het brede kader van zijn 
bekende leer van ‘de gemene gratie’. 
Kuyper moest deze leer ergens veranke-

Christus en de  
kosmos (1)

Thema   
 

A.N. Hendriks

Aanleiding

In de geloofsbelijdenis van Nicea 
belijdt de kerk één Here Jezus 
Christus, de eniggeboren Zoon van 
God, één van wezen met de Vader; 
door Hem zijn alle dingen gewor-
den. Het is dit laatste zinnetje 
waarvoor ik in dit artikel bijzondere 
aandacht vraag, want het is in de 
leer van Christus in gereformeerde 
kring wel wat op de achtergrond 
geraakt. De verzoening door Hem 
kreeg sinds de Reformatie van de 
zestiende eeuw een sterk persoon-
lijke inkleuring, waardoor de bete-
kenis van Christus voor de kosmos 
in de schaduw kwam te staan, zeker 
in de beleving van de gemeente.l

In de eerste eeuwen van de christe-
lijke kerk was dat nog niet het geval. De 
verlossing wordt dan nog sterk in een 
weids perspectief gezien.2 Christus is de 
Logos (het eeuwige Woord), waardoor 
alles geschapen is en bestaat. Deze Lo-
gos werd mens en juist doordat Hij 
Schepper is, kan Hij met zijn kruisdood 
ook de schepping verlossen. Het is be-
paald niet toevallig dat de geloofsbelij-
denis van Nicea zegt dat door Hem alle 
dingen geworden zijn!

In de jaren veertig van de vorige 
eeuw is het met name de Zwitserse the-
oloog Karl Barth, die de kosmische bete-
kenis van Christus weer nadrukkelijk 
aan de orde stelt. Voor Barth is het zelfs 
zo dat wij de schepping vanuit Jezus 
Christus moeten verstaan. Omdat God 
in zijn eeuwige raad besloot de wereld 
met Zich te verzoenen, schiep Hij ‘in 
Christus’ de wereld. Jezus van Nazaret 
was de ‘Beweggrund’ van de schepping.3 
God schiep de wereld met het oog op Je-
zus Christus. Heel de schepping staat in 
het raam van Gods verzoenend hande-
len in Christus. Zo verstaat Barth Ko-
lossenzen 1:15-17, waar Paulus ons ver-
kondigt dat ‘alle dingen’ door Christus 
geworden zijn en in Hem hun bestand 
hebben.

Onder invloed van Barths theologie 
wordt de kosmische betekenis van 
Christus een ‘hot item’ in de kring van 
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ren. Dat anker vond hij in ‘de levens-
stroom’ die van de ene Christus uitgaat. 
Een levensstroom die het geschapene tot 
aanzijn riep en in stand houdt (= ‘de ge-
mene gratie’), maar die ook op de stoor-
nis van de zonde reageert (= ‘de particu-
liere genade’). In Christus vinden de 
beide genade-ontplooiingen hun een-
heid. Wortel van de gemene gratie is 
Hij, want Hij is ‘de eerstgeborene aller 
creaturen’, wortel van de particuliere ge-
nade is Hij, want Hij is ‘de eerstgebo-
rene uit de dooden’.6

Christus is niet alleen verlossings-
middelaar, maar ook scheppingsmidde-
laar. Voor Kuyper is het zelfs zo dat 
Christus in de orde van Gods besluit 
eerst scheppingsmiddelaar is en daarna 
en op grond daarvan middelaar van de 
verlossing.7 Want alleen door Hem door 
wie wij geschapen zijn en in stand wor-
den gehouden, kunnen wij ook verlost 
worden. Voor Kuyper is de Zoon dan 
ook reeds van eeuwigheid de door de 
Vader gezalfde.

De benaming ‘scheppingsmiddelaar’ 
komen wij ook bij H. Bavinck tegen. 
Maar Bavinck gebruikt haar niet om er 
- zoals Kuyper deed - een leer van Gods 
onderhoudende en tot ontplooiing bren-
gende genade in te funderen. Het gaat 
Bavinck erom de samenhang van schep-
ping en herschepping tot uitdrukking te 
brengen. Bavinck wijst net als Kuyper 
op Kolossenzen 1:15-17 en andere 
schriftplaatsen. Hij stelt: ‘Christus heeft 
in al deze plaatsen niet alleen een sote- 
riologische (= onze redding betreffende), 
maar ook een kosmologische beteekenis. 
Hij is middelaar der herschepping niet 
alleen, maar ook der schepping.’8 Ba-
vinck wil met de aanduiding ‘schep-
pingsmiddelaar’ de eigen plaats van de 
Zoon van God in het werk van de 

schepping markeren en recht doen aan 
de belijdenis van Nicea dat door Hem 
alle dingen zijn geworden.

Hoezeer te waarderen is dat Kuyper 
en Bavinck oog hebben voor de kosmi-
sche betekenis van Christus, K. Schilder 
heeft terecht kritiek uitgeoefend op het 
spreken over Christus als middelaar van 
de schepping.9 De Schrift gaat ons 
daarin niet voor. De term heeft op zich 
al de gedachte bij zich dat er iemand is 
die tussen God en het geschapene in 
staat, omdat God te heilig is om Zich 
met het kosmische in te laten. Maar be-
langrijker is dat in de Schrift Christus 
altijd de middelaar van de verzoening is. 
Hij wordt nodig, nadat er een breuk 
(door de zonde) tussen God en zijn we-
reld is gekomen. Het woord ‘verzoening’ 
typeert Christus’ middelaarschap (vgl. 
Ef. 2:16). Heel duidelijk is dat in 1 Ti-
moteüs 2:5-6: ‘Want er is één God en 
ook één middelaar tussen God en men-
sen, de mens Jezus Christus, die Zich 
gegeven heeft tot een losprijs voor allen 
...’

Schilder wijst er nog op dat je, wan-
neer je vanwege het ‘in Hem zijn alle 
dingen geschapen’ Christus scheppings-
middelaar noemt, deze naam ook de 
Heilige Geest niet mag onthouden. De 
Geest is immers ook bij de schepping 
werkzaam (vgl. Gen. 1:2).

De conclusie moet dan ook zijn dat 
Christus zeker kosmische betekenis 
heeft, maar dat wij deze betekenis niet 
kunnen vatten in de term ‘scheppings-
middelaar’.

Kolossenzen 1:15v

Wij zagen hoe Kuyper en Bavinck 
zich voor Christus als middelaar van de 
schepping beroepen op met name Ko-
lossenzen 1:15-17. Niet te ontkennen is 
dat Christus hier ter sprake komt in zijn 
betrokkenheid bij het ontstaan en be-
staan van ‘alle dingen’. Voor de kosmi-
sche betekenis van Christus kan men 
met recht naar deze schriftplaats verwij-
zen. Belangrijk is erop te letten in welk 
kader Paulus hier die betekenis noemt. 
De apostel verkondigt het evangelie (vgl. 
vers 23). Het gaat hem om de bood-
schap van onze verlossing. In dat ver-
band spreekt hij over de erepositie die 
Christus heeft ten opzichte van ‘alle 
dingen’. Het gaat over ‘de Zoon van zijn 
liefde’ in wie wij de verlossing hebben, 
de vergeving van de zonden (vers 13,14). 
Het gaat dus over Christus.

Maar dat mogen wij niet beperken 
tot de ‘in het vlees verschenen’ Christus. 
In wat Paulus over Hem schrijft, zit een 
wondervolle diepte. Schrijvend over de 
historische Christus grijpt de apostel te-
rug naar de erepositie die deze Christus 
reeds als Gods Zoon had bij de schep-
ping. Hij doet dit om de betekenis van 
de historische Christus in het licht te 
stellen. Juist omdat en doordat Hij al bij 
de schepping als Gods Zoon het beeld 
van God was, de eerstgeborene van de 
hele schepping, en in Hem alle dingen 
geschapen zijn, is Hij ook het hoofd van 
de gemeente en de eerstgeborene uit de 
doden (vers 18).

Bij het spreken over de kosmische 
betekenis van Christus mogen wij niet 
vergeten in welke context Paulus daar-
over spreekt. Het is duidelijk geen apart 
thema. De apostel spreekt over die bete-
kenis om de heerlijkheid van onze Ver-
losser te verkondigen. Hij, in wie wij de 
verlossing hebben, is niemand minder 
dan degene ‘in wie’ alle dingen gescha-
pen zijn, en ‘door wie’ alle dingen zijn!10

Maar dit behoeft ons niet te weer-
houden om te horen wat de apostel dan 
zegt over Christus en alle dingen.

Allereerst valt op dat Paulus Hem 
‘de eerstgeborene der ganse schepping’ 
noemt. Daarmee duidt de apostel de 
voorrangspositie van Christus aan. El-
ders in het Nieuwe Testament - met uit-
zondering van Lucas 2:7 - wijst ‘eerstge-
boren’ vooral op de hoge plaats (vgl. 
Rom. 8:29; Op. 1:5). Paulus verkondigt 
dat Christus boven de schepping staat 
en het eerstgeboorterecht daarover uit-
oefent.

De apostel noemt Hem ook ‘het 
beeld van de onzichtbare God’. Dat wil 
zeggen: in Hem treedt Gods glorie naar 
buiten, wordt in Hem gezien. Christus 
is dit niet pas, wanneer Hij op aarde 
verschijnt (vgl. Joh. 14:9: ‘Wie Mij ge-
zien heeft, heeft de Vader gezien’), maar 
reeds als Gods Zoon bij de schepping. De 
historische Christus laat de Vader zien, 
omdat en doordat Hij als Gods Zoon al 
bij de schepping het beeld van de on-
zichtbare God is.

Hoe hoog verheven en hoe funda-
menteel Christus’ positie ten opzichte 
van het geschapene is, wijst de apostel 
nader aan wanneer hij schrijft: ‘alle din-
gen zijn door Hem en tot Hem gescha-
pen; en Hij is vóór alles en alle dingen 
hebben hun bestaan in Hem.’

In plaats van ‘door Hem’ is beter te 
lezen: in Hem (vgl. het ‘in Hem’ in vers 
17 en het ‘in wie’ in vers 14). Paulus wil 

Herman Bavinck
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de kosmos’ geen afzonderlijk onderwerp 
is. Johannes schrijft over de betrokken-
heid van het Woord bij de schepping om 
de glorie van Jezus Christus in het licht 
te stellen. Hij is het Woord door wie alle 
dingen geworden zijn! De evangelist 
verkondigt ons met nadruk: alle dingen 
zijn door het Woord geworden. Er is 
niets in de schepping of het kwam tot 
stand door toedoen van het Woord: ‘de 
wereld is door Hem geworden’ (Joh. 
1:10). Het bestaan van de wereld is niet 
te denken zonder de activiteit van het 
Woord.

Eenzelfde gezichtshoek treffen we 
aan in wat Hebreeën 1 over Christus 
zegt. Het gaat de auteur in de eerste 
hoofdstukken erom de verhevenheid van 
Hem als hogepriester te verkondigen 
(vgl. Heb. 3:1). Om deze verhevenheid 
ons op het hart te binden, grijpt hij net 
als Johannes ver terug. Onze hogepries-
ter is niemand minder dan de Zoon, 
‘door wie Hij (God) ook de wereld ge-
schapen heeft’ (Heb. 1:2) en ‘die alle 
dingen draagt door het woord van zijn 
kracht’ (Heb. 1:3). Christus’ verheven-
heid blijkt niet alleen daaruit dat door 
Hem als de Zoon de wereld geschapen 
is, maar ook daaruit dat Hij nog altijd 
alle dingen in stand houdt door zijn 
krachtig woord.

Juist omdat en doordat Hij zó is als 
Gods Zoon, heeft Hij ook de reiniging 
van de zonden tot stand gebracht (Heb. 
1:3). Wat de auteur zegt over Christus 
en ‘alle dingen’, staat onmiskenbaar in 
het kader van wat Jezus als hogepriester 
voor ons deed (Heb. 2:17) en voor ons is 
(Heb. 8:1,2)!

Als laatste schriftplaats moet hier 
Openbaring 3:14 onze aandacht hebben. 
Christus presenteert Zich daar als ‘het 
begin van de schepping Gods’. Deze 
aanduiding wil niet zeggen dat Hij 
Gods eerste schépsel is. De dwaling van 
Arius (4e eeuw) vindt hier geen legitima-
tie. Die verdraagt zich niet met de bij 
uitstek góddelijke namen waarmee 
Christus Zich hier siert, en met wat el-
ders in het Nieuwe Testament gezegd 
wordt over zijn positie ten opzichte van 
‘alle dingen’. ‘Begin’ moet daarom hier 
zoveel betekenen als oorsprong, bron. 
Christus is het die als de Zoon de 
schepping in het aanzijn riep en dus ook 
over haar de volle zeggenschap heeft. 
Hij is ‘de Amen’, die staat voor de be-
trouwbaarheid van Gods Woord en die 
als Heer van de schepping de macht 
heeft om dat Woord waar te maken.

Wij ontdekken ook hier weer hoe de 
betrokkenheid van Christus bij het 

scheppingswerk ter sprake komt om zijn 
verhevenheid en macht als onze Verlosser 
te onderstrepen!

Voorlopige afsluiting

Er is nog meer te zeggen over de kos-
mische betekenis van Christus. De 
Schrift verkondigt ons ook hoe Hij uit-
eindelijk Gods schepping redt en verlost. 
In een volgend artikel hoop ik stil te 
staan bij zijn betekenis voor de ‘wederop-
richting’ van alle dingen. Want het heeft 
God behaagd in Hem ‘alle dingen’ weer 
met Zich te verzoenen (Kol. 1:20). 
Maar wat wij nu reeds uit de Schrift 
vonden, kan duidelijk maken hoeveel er 
beleden wordt in dat kleine zinnetje uit 
de Geloofsbelijdenis van Nicea: Hij die 
onze Heiland is, is niemand minder dan 
Hij door wie alle dingen zijn geworden! 
Het eeuwige Woord door Wie de wereld 
in het aanzijn kwam en door Wie alle 
dingen bestaan. Het verkondigt ons hoe 
verheven en heerlijk de Middelaar is die 
God aan ons gaf, en hoezeer Hij ook Je-
zus kan zijn: Redder van zondaren!
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4. Vgl. A.G. Honig, De kosmische betekenis van 
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10. Vgl. B.J.G. Reitsma, a.w., p. 127: ‘De intentie 

van Kol. 1:15-20 - zo blijkt - is de hoge positie van 

autos te beschrijven in relatie tot ta panta. Hij is in 
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thema van dit gedeelte.’ Ten onrechte is de ‘Hij’ en 
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vooral de verbondenheid met Christus 
verwoorden. Het scheppingswerk van 
God kwam in gemeenschap met zijn 
Zoon tot stand. Hij was daar ten volle 
bij betrokken. Als zodanig is Hij ook 
‘vóór alles’: Gods Zoon is niet in het ge-
schapene begrepen, maar gaat aan alles 
vooraf.

Hij blijft zelfs, ook als de schepping 
er is, van fundamentele betekenis. Want 
‘alle dingen hebben hun bestaan in 
Hem’. Letterlijk schrijft de apostel: alle 
dingen treden in Hem samen. Ze be-
staan in Hem en vinden in Hem hun 
verband. Het geschapene is geen chaos, 
maar een kosmos, doordat het in Chris-
tus zijn bestaansgrond en verenigings-
punt heeft. In Hem en door Hem is er 
een wonderbaarlijke samenhang!

Wat Paulus ons in Kolossenzen 1 
verkondigt, vat hij kernachtig samen in 
1 Korintiërs 8:6, wanneer hij het heeft 
over ‘één Here Jezus Christus, door wie 
alle dingen zijn, en wij door Hem’. Wij 
zien hier opnieuw dat ‘Christus en de 
kosmos’ geen apart thema voor Paulus 
is. Hij spreekt over de betekenis van 
Christus ten aanzien van alle dingen om 
te verkondigen wat een geweldige Heer 
Christus voor ons is. Wat wij als christe-
nen zijn, is door Hém. Hij kan alles 
voor ons zijn, omdat en doordat door 
Hem alle dingen zijn, al het geschapene 
zijn bestaan dankt aan Hém.

Andere schriftplaatsen

Wat wij vonden over ‘Christus en de 
kosmos’, blijkt geen specialiteit van Pau-
lus te zijn. Ook elders getuigt het 
Nieuwe Testament van de betekenis van 
Christus voor het geschapene. Wij lezen 
in Johannes 1:3: ‘Alle dingen zijn door 
het Woord geworden en zonder dit is 
geen ding geworden, dat geworden is.’ 
De evangelist wil met zijn verkondiging 
over ‘het Woord’ duidelijk maken met 
wie wij in Jezus Christus te doen heb-
ben. Trekt Matteüs de lijn vanaf Abra-
ham (Mat. 1:1), Lucas de lijn vanaf 
Adam (Luc. 4:38), Johannes gaat nog 
verder terug. Hij begint met het Woord, 
dat bij God was en God was. Dit god-
delijke Woord is in Jezus mens gewor-
den en heeft in Hem onder ons ge-
woond (Joh. 1:14). In Jezus hebben wij 
met de Zoon van God te doen (Joh. 
1:18). En het is deze Zoon, die Johannes 
op unieke manier aanduidt als ‘het 
Woord’.

Ook nu blijkt weer dat ‘Christus en 
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Weer is er een van de ‘foun-
ding fathers’ van onze stichting 
Woord en Wereld heengegaan. 
Na onze broeder J. van der Jagt 
en onze eerste voorzitter ds. J. 
Kok nu ook dr. W.G. de Vries.

We kenden hem als een man 
van besliste overtuiging, vriende-
lijk en hoffelijk in de omgang. 
Zijn bestuurlijke kwaliteiten 
stelde hij graag ter beschikking, 
eerst als secretaris, daarna als 
voorzitter.

Voor zover ik weet, heeft hij 
niet vaak gepubliceerd in ons 
blad Nader Bekeken. Hij had een 
punt achter zijn journalistieke 
werk gezet. Des te meer gaf hij 
zich aan de serie cahiers van 
Woord en Wereld, die wil dienen 
‘tot versterking van het gerefor-
meerde leven’. Deze doelstelling 
was ook die van heel zijn ambte-
lijke en publieke leven! Centraal stond 
daarbij voor hem wat al sinds de 19e 
eeuw wordt genoemd: het kerkelijke 
vraagstuk. Het was zijn diepe overtui-
ging dat hier het centrum lag van alle 
moeiten in het christelijk leven in Ne-
derland. Zo gaf hij zijn ‘gedachten’ 
over ‘de samenwerking van christenen 
die kerkelijk verdeeld zijn’ in de bro-
chure Kerkelijk verdeeld en christelijk sa-
men? Hij ging graag het debat aan met 
dr. ir. J. van der Graaf, woordvoerder 
van de Gereformeerde Bond in de Ne-
derlands Hervormde Kerk in zijn publi-
catie uit 1989, De kerk, pijler of puin-
hoop. Een open en christelijk gesprek, 
dat in alle verschil volhardend het 
broederhart zocht en de opbouw van 
Christus’ kerk wilde dienen ónder de 
heerschappij van het Woord van God.

Het valt in het werk van De Vries 
op, hoe hij regelmatig het ‘kerkelijke 
vraagstuk’ terug wil leiden naar onze 

gemeenschappelijke confessie over de 
éne kerk, die Christus Zich vergadert. 
Zo in zijn medewerking aan De Kerk. 
Kort commentaar op de artikelen 27-29 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 
1995, waarin hij zich concentreerde op 
het 27e artikel. Het stond voor hem in 
het geloof vast, dat het uitgangspunt 
‘voor echte kerkelijke eenheid’ was ‘met 
Calvijn Gods Woord te erkennen als 
unieke en blijvende kenmerk van de 
kerk’ (De kerk, pijler of puinhoop, p. 
68). Daarom, vanwege dit éne ‘ken-
merk’ heeft de kerk in haar geloofsbe-
lijdenis terecht gesproken over drie ken-
merken waaraan men de kerk kan ken-
nen: de onderhouding van de zuivere 
prediking van het evangelie, de zuivere 
bediening van de sacramenten, zoals 
Christus die heeft ingesteld, én de oe-
fening van de kerkelijke tucht om de 
zonden te bestraffen.

Er was dr. De Vries veel aan 
gelegen dat ook dit derde ken-
merk voluit als kenmerk van de 
kerk wordt gezien (De kerk, pijler 
of puinhoop, p. 23). Daarom is 
hij in zijn doctoraalscriptie Kerk 
en tucht bij Calvijn (zonder jaar-
tal verschenen bij uitgeverij Re-
pro Studio Oostgaarde, Capelle 
a/d IJssel) breed en kritisch inge-
gaan op de stelling die prof. 
Plomp in 1969 aan zijn proef-
schrift De kerkelijke tucht bij 
Calvijn toevoegde: ‘Hoewel Cal-
vijn nadrukkelijk de tucht als 
“nota ecclesiae” (kenmerk van de 
kerk) heeft afgewezen, heeft ze 
mede onder zijn invloed als 
“nota ecclesiae” vermelding ge-
vonden in verschillende gerefor-
meerde confessies.’ We danken 
hieraan een grondige studie van 
Calvijn over dit punt, een studie 

die in het Calvijn-onderzoek tot nu toe 
weinig, te weinig, aandacht heeft ge-
kregen. Het is een goede zaak geweest, 
dat De Vries geargumenteerd heeft af-
gewezen de gedachte dat Calvijn hier 
tóch onder enige doperse invloed zou 
hebben gestaan. De Vries beweegt zich 
met hartelijke overtuiging in de lijn 
van Calvijn, wanneer hij zich enerzijds 
volhardend keert tegen de doperse op-
vatting van de ‘zuivere gemeente’ en te-
gelijk anderzijds de christelijke oefe-
ning van de tucht wél voluit ziet als 
kenmerk van ‘de ware kerk’, die leeft 
onder de heerschappij van Gods 
Woord.

Wij zijn van mening dat onze broe-
der hier de hem geschonken talenten 
heeft ingezet voor de toekomst van 
Gods gemeente in Nederland én daar-
buiten: het Woord zoekt de wereld. Zó 
wilde hij in onze stichting dienstbaar 
zijn.

In memoriam  
dr. W.G. de Vries

 
 

J. Kamphuis
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Ik zal niemand choqueren als ik stel 
dat we in een tijd leven waarin ‘alles 
moet kunnen’. En alles moet wel zo 
erg kunnen dat we van een heleboel 
dingen al niet eens meer wakker 
liggen. Soms lijkt het er bijvoorbeeld 
op dat dhr. Bert Dorenbos met z’n 
stichting ‘Schreeuw om leven’ nog zo 
ongeveer de enige fossiel in ons land 
is die zich bekommert om een zaak 
als abortus. Maar goed, hij wordt nog 
wel zo tolerant behandeld dat hij met 
enige voorzichtigheid af en toe mag 
demonstreren op het Binnenhof.

Dhr. Leen van Dijke kwam er wat 
minder gemakkelijk vanaf toen hij het 
waagde om homoseksualiteit zonde 
te noemen, net als (winkel)diefstal. 
De homobeweging heeft hem voor 
de rechter gesleept en jarenlang 
is hij lastiggevallen vanwege die 
eenmalige ontboezeming over 
praktiserende homo’s.

En dan hebben we nog de bekende 
trouwambtenaar in Leeuwarden, die 
weigerde een ‘huwelijk’ tussen twee 
mensen van hetzelfde geslacht te 
sluiten. De toekomstige ‘echtelieden’ 
die naar alle waarschijnlijkheid hun 
‘echt’ allang samen vierden, hadden 
vernomen dat juist deze ambtenaar 
gewetensbezwaren had. Dan is het 
natuurlijk buitengewoon grappig om 
haar (het was een ‘zij’) te straffen 
met een verzoek om juist door deze 
ambtenaar in het huwelijk verbonden 
te worden.

Antoine Bodar, de RK priester die 
ook in het ND een column schrijft, 
heeft het onlangs gewaagd op te 
merken dat hij er niet blij van werd 
toen hij beelden te zien kreeg van 
de Gay Parade in Amsterdam. Het 
duurde niet lang of er verschenen 

aanplakbiljetten met een al of niet 
gemanipuleerde foto van de jonge 
Bodar met ontbloot bovenlijf. Bodar 
te kijk! Dat was zijn straf! Had hij 
maar blij moeten zijn met die weinig 
verheffende vertoning in Amsterdam.

Is het in de kerk anders? Gelukkig 
wel. Toch heb ik ook daar wel mijn 
zorgen. Hebt u vernomen hoe in 
Amerika juist door een verschil in 
standpunt over homo’s grote kerken 
onder enorme druk zijn komen te 
staan? Hebt u gelezen hoe ook 
de grote Anglicaanse Kerk dreigt 
te scheuren vanwege een ernstig 
verschil van mening over het al of 
niet aanvaarden van priesters die, 
nee niet alleen maar homo zijn, maar 
als homo willen leven? Het lijkt wel 
of er vanuit de homobeweging (in dit 
geval de christelijke homobeweging) 
een kruistocht gevoerd wordt om 
kerken en kerkmensen te dwingen 
het standpunt in te nemen dat een 
homorelatie in wezen niet anders is 
dan een heterorelatie. En zo dreigt de 
kerkelijke eenheid te breken vanwege 
de vraag of mensen van hetzelfde 
geslacht wel of niet een eenheid 
kunnen vormen.

Ben ik tegen homo’s? Nee, ik ben 
helemaal niet tegen homo’s. Ik ben 
er wel tegen dat ik gedwongen word 
een leefwijze goed te keuren die 
naar mijn overtuiging schriftuurlijk 
niet verantwoord is. Let a.u.b. op 
mijn formulering. Ik veroordeel niet 
vanaf een afstandje christenhomo’s 
die met vallen en opstaan proberen 
de wil van de Here voor hun leven te 
ontdekken vanuit het geopenbaarde 
Woord. Maar ik wil alleen niet 
gedwongen worden iets mooi te 
vinden wat ik op grond van datzelfde 
geopenbaarde Woord niet mooi kan 

vinden. Ik hoop van harte dat de Here 
mij ervoor bewaart dat ik ooit een 
steen zal opnemen om ermee naar 
homo’s te gooien. Die steen zou dan 
ongetwijfeld eerder mijzelf behoren 
te treffen dan hen die het vaak al zo 
moeilijk hebben. Als een homostel 
bij mij komt, zal ik mijn uiterste best 
doen in alle openheid en liefde met 
hen te praten. Samen zoeken naar de 
wil van de Here. Maar ik wil me niet, 
zogenaamd uit naam van de liefde, 
gedwongen voelen om te zeggen: 
‘Het is wel goed wat jullie doen.’ Dat 
is geen tolerantie. Dat is angst.

De Bijbel, dat is pas een tolerant 
boek. Hij verheldert, leert, legt uit 
en wijst de weg. Hij leert ons een 
liefdevol en geduldig God kennen. 
En bij alles wat hij zegt, heeft hij 
het leven op het oog. Hij noemt 
juist daarom niet recht wat krom 
is en niet krom wat recht is. Hij 
spreekt de waarheid, ook al moet 
je er wel eens intensief naar zoeken 
en ook al doet die waarheid soms 
zeer. Maar luisteren naar de Bijbel 
levert je, naast hoon van intolerante 
toleranten, wel een leven op dat 
niet vergaat. En dat is, dunkt me, de 
moeite meer dan waard.

R.Th. Pos

De tolerantie van de intoleranten
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Op 17 en 18 maart was er een con-
gres aan de Theologische Univer-
siteit over het werk van de Heilige 
Geest: Levend water. Zelf kon ik 
het niet bezoeken, omdat ik op dat 
moment in Roemenië was. Het is 
dus ook niet mijn bedoeling op het 
congres of op wat daar gezegd is, 
te reageren. Ik was er immers niet. 
Wel las ik met belangstelling de 
heldere en evenwichtige artikelen 
van drs. A.L.Th. de Bruijne in De 
Reformatie (jrg. 81, nrs. 29 en 30) 
met een terugblik op het congres.

Daarin viel me de zin op: ‘Over een 
speciale en meer geprofileerde gebeds-
dienst van de kerk in geval van ziekte 
bestond meer overeenstemming, al za-
gen sommigen in een ziekenzalving 
geen meerwaarde boven het gebed zelf ’ 
(p. 519v). De zin haakte bij me omdat 
hij me Jakobus 5 voor de geest bracht, 
een gedeelte waar ik enige tijd geleden 
zelf mee bezig geweest was. Daar is im-
mers sprake van het gebed voor en de 
zalving van een zieke. Omdat op een 
andere conferentie B. Kamphuis aangaf 
dat de beslissing over gaven en diensten 
op het vlak van de exegese dient te val-
len, lijkt het me zinnig iets door te ge-
ven van mijn bevindingen op dat ge-
bied. Ik werd in mijn eigen bevindingen 
bevestigd door bijdragen van anderen 
die ik na mijn eigen studie van Jakobus 
5 las. Ik noem R.Th. Pos in zijn boekje 
Leven met God (uitg. Woord en Wereld, 
nr. 67) en A.N. Hendriks in een artikel 
in Nader Bekeken, jrg. 13, nr. 2.

Laat me eerst het gedeelte uit Jako-
bus 5 afdrukken waarom het gaat. 
Daarbij begin ik in vers 13 en ga ik 
door tot en met vers 18. Ik doe dat in de 
vertaling-1951.

Heeft iemand onder u leed te dra-
gen? Laat hij bidden. Is iemand blij 
te moede? Laat hij lofzingen. Is er ie-
mand bij u ziek? Laat hij dan de 
oudsten der gemeente tot zich roe-
pen, opdat zij over hem een gebed 
uitspreken en hem met olie zalven in 
de naam des Heren. En het gelovige 
gebed zal de lijder gezond maken, en 

de Here zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft gedaan, zal 
hem vergiffenis worden geschonken. 
Belijdt daarom elkander uw zonden 
en bidt voor elkander, opdat gij ge-
nezing ontvangt. Het gebed van een 
rechtvaardige vermag veel, doordat 
er kracht aan verleend wordt. Elia 
was slechts een mens zoals wij en hij 
bad een gebed, dat het niet regenen 
zou, en het regende niet op het land, 
drie jaar en zes maanden lang; en hij 
bad opnieuw, en de hemel gaf regen 
en de aarde deed haar vrucht uit-
spruiten.

Gebedsgenezing

Jarenlang heb ik wat om dit hoofd-
stuk heen gelopen zonder er voor mijn 
gevoel echt ‘uitgekomen’ te zijn. Na-
tuurlijk, je kreeg er vragen over en be-

antwoordde die naar beste kunnen. 
Maar nooit naar volle bevrediging. Je las 
erover en je merkte dat anderen met de-
zelfde vragen worstelden. Geldt wat Ja-
kobus hier schrijft, nog altijd? Geneest 
God altijd op het gebed? Moeten wij 
onze zieken zalven? Hoe zit het met het 
verband tussen ziekte en zonde? En tus-
sen schuldbelijdenis en genezing? Gaat 
het zo simpel als het hier in Jakobus 5 
lijkt te staan?

Kennelijk was ik niet de enige die in 
pleidooien voor gebedsgenezing iets 
voelde wringen. Ik leek geholpen te wor-
den door de opvatting dat het in Jako-
bus 5 om iets tijdelijks ging. De hier ge-
noemde oudsten zouden heel specifieke 
oudsten zijn: de oudsten van de eerste 
christelijke gemeente van Jeruzalem, die 
over een speciale gave beschikten die 
met hun sterven uit de kerk is verdwe-
nen. Maar deze oplossing voldeed me 
toch niet echt. Nergens wekt Jakobus 5 
immers de indruk dat het om een tijde-
lijk gebod gaat. Bovendien wordt in vers 
16 gesproken over het elkaar belijden 
van zonden en het voor elkaar bidden, 
en dat is breder dan alleen de oudsten. 
En daar komt dan nog ’es bij dat we van 

Voorbede en  
schuldbelijdenis

Rondblik 

P. Niemeijer

Gebed op de Olijfberg, Mantegna, 1455
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de oudsten ook geen mensen met bij-
zondere gaven moeten maken, want Ja-
kobus verwijst ter onderbouwing naar 
het voorbeeld van Elia die ‘slechts een 
mens zoals wij’ was (vs. 17). Juist niet 
iemand met speciale gaven van gebed of 
genezing!

Een andere oplossing diende zich 
aan: het woord dat met ‘ziek’ vertaald 
is, kan ook ‘zwak’ betekenen, en op 
zwakte in het geloof zien. Voor ‘gene-
zing’ moet je dan ‘redding, behoud’ le-
zen, wat het Griekse woord ook kan be-
tekenen. Maar ook deze oplossing voor 
mijn problemen bevredigde me niet. Ik 
stem L. Floor toe dat de olie in vers 14  
- en trouwens ook het Griekse woord 
voor ‘genezen’ in vers 16, dat wél uitslui-
tend op genezing ziet - in de richting 
wijzen van ziekte.

Dat er geen rechtstreekse en onlos-
makelijke link hoeft te liggen tussen 
bidden en genezing, is me wel duidelijk. 
Ik wijs op een aantal elementen in Jako-
bus 5. Jakobus verwijst de zieken niet 
naar ‘gebedsgenezers’, maar naar ‘oud-
sten’ van wie niet bekend is dat ze over 
enige gave op dit gebied beschikten. Ze 
waren net als Elia ‘slechts mensen zoals 
wij’ (vs. 17). Jakobus zegt niet dat het 
gebed van een rechtvaardige alles ver-
mag, maar veel. Verhoring van het ge-
bed vindt ook niet automatisch en van-
zelfsprekend plaats, maar ‘doordat er 
kracht aan verleend wordt’, en wel door 
God (L. Floor). Daaraan gaat een aparte 
beslissing van de Here vooraf. Het bid-
den opdat u genezing ontvangt in vers 
16, is ook wat anders dan bidden zodat 
u genezing ontvangt. Het gaat over het 
doel waarvóór gebeden wordt (‘opdat’; 
en je kunt zelfs vertalen met: bidden 
‘dat’), en niet over het noodzakelijke ge-
volg van het bidden (er staat niet: ‘zo-
dat’). Hoe terecht deze waarnemingen 
ook zijn, toch is ook hiermee het verhaal 
nog niet rond volgens mij. Want deze 
opmerkingen zijn nogal defensief ge-
toonzet en kunnen gemakkelijk een 
sfeer ademen waarin je de roeping tot 
bidden relativeert in plaats van beklem-
toont. En dat laatste is toch de bedoe-
ling van Jakobus! Wat heeft hij toch op 
het oog?

Bidden voor elkaar: 
niet magisch

Er was als het om het bidden gaat, 
nog een vraag die bij me rees n.a.v. dit 
bijbelgedeelte. Wat betekent het ‘bidt 

voor elkaar’? Wat bedoelt Jakobus er-
mee? Spoort hij ons aan om bij ziekte 
met een zo groot mogelijke groep te 
gaan bidden om meer kans te maken 
dat we de Here verbidden en Hij gene-
zing schenkt? Moeten we al onze ge-
bedskracht inzetten om de Here gunstig 
te stemmen? En heeft het gebed van ve-
len dan meer kracht dan dat van een 
enkeling?

De Bijbel leert ons om in de kerk 
van Christus met elkaar te bidden. We 
krijgen de opdracht samen te bidden 
voor de voortgang van Gods werk en 
rijk. En we moeten bidden ‘voor alle 
mensen’. Voor hun bekering, geloof en 
heiliging. Voor hun brood en bewaring. 
Alles wat ons bezighoudt, ook in onze 
relaties met vrienden, medekerkleden en 
andere mensen, mogen we biddend in 
Gods handen leggen. We éren de Here 
door Hem nergens buiten onze zorgen 
en verlangens te houden.

In dat bidden met en voor elkaar 
eren we niet alleen de Here. We leven er 
ook in mee met elkaar. En we zoeken er 
steun in bij elkaar. Als in de kerk één lid 
lijdt, lijden alle leden mee. Wat is er be-
ter dan om in spannende tijden samen 
de Here te zoeken? In het ‘onze Vader’ 
leer ik ook niet alleen bidden voor mijn 
eigen brood en vergeving, maar voor ons 
dagelijks brood en voor vergeving van 
onze schulden. Bidders zijn nooit indivi-
dualisten. Maar meelevers met anderen. 
En bidders voor en met anderen.

In de kerk bidden we dus mét en 
vóór anderen. Maar we mogen in onze 
voorbede niet magisch gaan denken. Zo-
als iemand eens opmerkte: je mag niet 
bidden uit gewoonte, maar je mag ook 
niet bidden uit bijgeloof. Het is niet zo 
dat wij, mensen, het bidden extra krach-
tig kunnen maken door het aantal waar-
mee of door de manier waarop we bid-
den. De Here Jezus waarschuwt dat we 
onze gebedskracht niet moeten zoeken 
in onze woorden en manieren. Wij hoe-
ven ook niet precies te weten wat de 
Here het beste kan doen. Wij hoeven 
Hem niet precies te kunnen vertellen 
hoe Hij iets het beste aan kan pakken. 
Paulus schrijft dat wij van onszelf hele-
maal niet weten wat we bidden moeten 
naar behoren, maar op de voorbede van 
de Heilige Geest zijn aangewezen. Onze 
kracht ligt niet in wat wij kunnen en 
doen en de Here kunnen adviseren, 
maar in de Here zelf en in zijn beloften. 
Wij hebben in Hem een hemelse Vader 
die weet wat wij nodig hebben. En die 
niet pas luistert als wij voldoende ge-
bedskracht en kwaliteit op de been 

brengen. Zijn Geest bidt voor ons. En 
zijn Zoon neemt het voor ons op.

Nergens spoort de Bijbel ons aan om 
het in gecoördineerde gebedsacties te 
zoeken, alsof we dan méér kans zouden 
maken. Allemaal tegelijk bidden. Of al-
lemaal in dezelfde richting bidden. Of 
heel dwingend bidden. Het is opvallend 
dat de Bijbel ons voor het gebed naar de 
kerk, naar ons huis en naar de binnen-
kamer verwijst. Onze Vader die in het 
verborgene ziet, weet wat wij nodig heb-
ben. Wij hoeven Hem niet op allerlei 
manieren en met inzet van allerlei me-
thodieken ‘om te praten’. Dat is een be-
lediging voor Hem. Alsof Hij in Chris-
tus geen goede en genadige Vader is! 
Dat hoeft Hij niet meer te wórden. Dat 
ís Hij: barmhartig en vol liefde. En in 
Christus luistert Hij naar elk van zijn 
kinderen (Ps. 34). Hij kent ons bij name 
en heeft ons hoofd voor hoofd zijn gunst 
en liefde toegezegd. Hij is nabij ieder die 
Hem aanroept in waarheid (Ps. 145:18). 
De Here hoort niet pas bij een massa 
bidders! Wij hebben niet vele menselijke 
voorbidders voor onze zaak nodig, om 
meer kans op verhoring te maken. Wij 
hebben een hemelse Voorspraak: Jezus 
Christus. Hij is de Enige. En aan Hem 
hebben wij genoeg. Geen mens moet 
zich naast Hem dringen. Zijn voor-
spraak is genoeg om alles te ontvangen 
wat nodig is. En alle vertrouwen op 
mensen búiten Hem doet afbreuk aan 
zijn eer.

Bidden namens de 
zieke die het zelf niet 
kan

Maar Jakobus mobiliseert toch voor-
bidders in het geval iemand ziek is? Hij 
schrijft toch dat je, als je ziek bent, ande-
ren moet roepen om voor je te bidden en 
je met olie te zalven?

Het was voor mij een eye-opener 
toen ik me realiseerde dat de desbetref-
fende perikoop uit Jakobus 5 met vers 13 
begint. ‘Heeft iemand onder u leed te 
dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te 
moede? Laat hij lofzingen. Is er iemand 
bij u ziek, laat hij dan de oudsten van de 
gemeente bij zich roepen om over hem 
een gebed uit te spreken en hem te zal-
ven in de naam van de Here.’

Het ‘leed’ dat in vers 13 genoemd 
wordt, is heel algemeen. Daaronder kan 
ook ziekte vallen. Dat doet de vraag rij-
zen waarom er in vers 14 dan wordt ge-
zegd: is er iemand bij u ziek? Die situatie 
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viel toch al onder vers 13? Of gaat het in 
vers 14 om een speciale situatie die zich 
onderscheidt van die in vers 13? Kenne-
lijk! Maar waarin zit dan het verschil?

Er valt nog wat op. Gesteld dat het 
‘ziek’ van vers 14 niet in het ‘leed’ van 
vers 13 is inbegrepen, en iets anders is 
dan dat ‘leed’, dan gebeurt er in vers 14 
iets vreemds. Is er iemand ziek?, luidt de 
vraag. Je verwacht in het verlengde van 
vers 13 dan als antwoord: laat hij bid-
den! Zelf bidden! Maar dat staat er niet! 
Hij moet ánderen roepen.

Dat is opmerkelijk! In vers 13 is de 
lijder zelf actief: hij moet bidden. In vers 
14 wordt er voor de lijder gehandeld. Er 
wordt voor hem gebeden en hij wordt 
gezalfd.

De zieke van vers 14 wordt ook aan-
geduid als iemand die is uitgeput (het 
woord ‘lijder’ in vs. 15 ziet daarop) en 
die ‘opgericht’ moet worden (ook vs. 
15). Kennelijk kan hij niet meer op ei-

gen benen staan. Hij is zelfs tot bidden 
niet meer in staat. Hij heeft gewoon 
geen kracht (vs. 16) meer om te bidden.

Voor het niet meer zelf kunnen bid-
den kunnen verschillende redenen zijn. 
Iemand kan te ziek zijn en te uitgeput. 
Maar het kan ook door een leven in 
zonde komen. Ook dat belemmert het 
bidden (vgl. bijv. 1 Petr. 3:7).

Waartoe leiden deze waarnemingen 
in Jakobus 5 me? Tot de overtuiging dat 
het in vers 14 gaat om een zieke die zo 
zwak is dat hij niet meer zelf kan bid-
den. Misschien is hij te ziek. Misschien 
is hij nog maar pas tot geloof gekomen 
en daardoor zwak. Misschien blokkeert 
zonde hem in zijn omgang met God. 
Het kan allemaal. En misschien zijn er 
nog wel meer redenen te bedenken 
waarom hij niet zelf bidden kan. Zo ie-
mand moet de oudsten van de gemeente 
roepen om voor hem te bidden. Het 
gaat er niet om dat er een massa mensen 

voor hem gaat bidden. Maar dat er na-
mens hem gebeden wordt. Zoals dat bij 
ons ook gebeurt in het pastoraat. Je 
zoekt als pastor met en namens de zieke 
de Here. Je bidt om zijn genezing.

Eventueel vraag je geen oudste, maar 
een broeder of zuster. Je kunt in de ge-
meente immers ook voor elkaar bidden, 
zoals vers 16 duidelijk maakt. Dat ‘el-
kaar’ is breder dan de kring van de oud-
sten. Terwijl het zich tegelijk wel tot de 
kring van de gemeente beperkt. Je zoekt 
je genezing niet buiten de Here of los 
van zijn gemeente. Je zoekt je steun in 
het bidden bij elkaar: binnen de kerk 
van de Here.

Belijdt elkaar uw 
zonden

Belijdt elkaar uw zonden, schrijft Ja-
kobus. Ook hier wordt soms een alge-
mene opdracht van gemaakt, nl. om 
open en soms zelfs haast wat exhibitio-
nistisch met je zonde om te gaan. Als je 
dat niet wilt, ben je eigenlijk nog niet 
echt vrij. Dan sta je nog te weinig in de 
vergeving.

Naar mijn overtuiging valt een der-
gelijke redenering niet op Jakobus 5 te 
baseren.

We lezen in de Bijbel nergens dat er 
een plicht is tot publieke schuldbelijdenis 
van al onze zonden als voorwaarde voor 
vergeving. We moeten de Here al onze 
zonden belijden. Toen David dát deed 
en aan de Here zijn schuld beleed, ver-
gaf de Here hem. En hij spoort in 
Psalm 32 dan ook iedere vrome aan om 
tot de Here te bidden wanneer Hij Zich 
laat vinden. Dát moeten zijn volksgeno-
ten van hem leren. Het is de rijkdom 
van het evangelie!

In het Nieuwe Testament lezen we 
hetzelfde bij de apostel Johannes. Indien 
wij onze zonden belijden, is de Here ge-
trouw en rechtvaardig om ze ons te ver-
geven en ons te reinigen van alle onge-
rechtigheid. Bij de Here is vergeving. 
En niemand moet aan de rijkdom daar-
van afdoen of Gods genade aan aanvul-
lende en zelfbedachte voorwaarden bin-
den. Ook niet aan de voorwaarde van 
een groep waar je je bede om vergeving 
eerst in moet brengen.

Het belijden van zonden aan elkaar 
is wél nodig in het geval iemand tegen 
een ánder gezondigd heeft. Dan moet je 
bij die ander goedmaken wat je mis-
deed. Open en eerlijk.

En je moet soms ook publiek schuld 

Bezoek aan de zieken, detail brons Domkerk Utrecht
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belijden als je zonde een openbaar ka-
rakter had en publieke aanstoot gaf. In 
onze kerkorde wordt wat dat betreft een 
duidelijke lijn getrokken. Geheime zonde 
moet zoveel mogelijk verborgen blijven. 
Over de wijze van schuldbelijdenis bij 
openbare aanstootgevende zonde beslist 
de kerkenraad (art. 75 KO).

Er is nog een mogelijkheid om een 
ander je zonden bekend te maken. Het 
kan zijn dat je worstelt met een geheime 
boezemzonde, waar je alleen niet uit-
komt. Je verdrinkt erin. Je wilt hulp. In 
zo’n situatie kun je iemand anders in 
vertrouwen nemen en vragen je te hel-
pen in je gevecht ertegen. Je biecht hem 
je zwakheid op en vraagt hem je daarin 
te helpen. Het is een middel dat bijvoor-
beeld bij seksverslaving wel wordt aan-
bevolen. Vertel iemand anders je pro-
bleem en laat hem je helpen. Het 
spreekt vanzelf dat het daarbij nauw 
steekt en dat het veel vertrouwen vraagt, 
zoals ik in de inleiding al weergaf. Het 
hart heeft immers volgens Spreuken zijn 
eigen geheimen. Daar moet zorgvuldig 
mee omgegaan worden.

Het gebed van een 
rechtvaardige

Met dit laatste komen we in de 
buurt van Jakobus 5. Want waar gaat 
het Jakobus om als hij oproept elkaar de 
zonden te belijden?

De situatie is: iemand kan niet bid-
den. Omdat hij te zwak en te uitgeput 
is. Of omdat hij nog maar pas gelooft. 
Maar het kan ook omdat zonde hem 
blokkeert naar de Here toe.

‘Als iemand zonde heeft gedaan’, 
schrijft Jakobus: dat hoeft dus niet altijd 
het geval te zijn. Maar het kán wel! In 
dát geval moet de zieke niet iemand vra-
gen voor hem te bidden zonder hem in 
vertrouwen te nemen over de zonde die 
hem blokkeert. Je kunt niet iemand vra-

gen om voor jou te bidden en intussen 
de zonde die je in de weg zit, stilhou-
den. Geen verborgen agenda! Eerlijk zijn 
tegen de oudste (niet voor niets noemt 
Jakobus in dit verband juist hen!) of de 
broeder of zuster die je vraagt om voor 
je te bidden. Anders sta je niet recht 
voor God en baat het bidden niets. Dan 
blijft de zonde onbeleden. En is het ge-
bed dat namens je wordt opgezonden, 
het gebed van een onrechtvaardige, dat 
God niet bereikt noch door Hem ver-
hoord wordt.

Belijd daarom elkaar je zonden. En 
je zult vergeving ontvangen. Alleen in 
die houding kun je om genezing vragen 
en ontvang je die. Het gebed van een 
rechtvaardige vermag immers veel, zo-
vaak de Here er kracht aan verleent.

‘Het gebed van een rechtvaardige 
vermag veel.’ Het is een zin die vaak ge-
citeerd wordt als: laten we met z’n allen 
bidden voor dit of voor dat, want het 
gebed van rechtvaardigen vermag veel. 
Degenen die bidden voor iets of iemand, 
zijn dan die rechtvaardigen wier gebed 
tot veel in staat is.

Vreemd genoeg - maar dat terzijde - 
leidt dat bij gebedsgenezers niet tot de 
vraag of bij uitblijvende genezing zijzelf 
wellicht niet rechtvaardig zijn, maar 
wordt dan de bal naar de patiënten ge-
schoven: die geloven niet genoeg.

Maar terug naar Jakobus 5. Hier 
gaat het om iets anders. Hier is de situa-
tie dat iemand die ziek is en die niet 
meer kan bidden omdat hij door zonde 
geblokkeerd wordt, een ander voor zich 
laat bidden. Laat hij vooraf aan die bid-
der zijn zonde belijden. Want alleen als 
hij recht voor God staat, zal het gebed 
dat namens hem wordt opgezonden, 
veel vermogen. Het gebed van ‘een 
rechtvaardige’ vermag veel. Een recht-
vaardige! Enkelvoud! Niet het gebed 
van vele rechtvaardigen (meervoud), die 
bidders, maar het gebed van een recht-
vaardige (enkelvoud!), die zieke!, ver-

mag veel. De rechtvaardige is hier in Ja-
kobus 5 de zieke, die zijn schuld beleden 
heeft en weer recht voor God staat! 
Zonder rechtvaardig te zijn in Christus 
kun je niet voor God verschijnen.

Het is duidelijk dat ‘rechtvaardig’ 
hier niet betekent: schuldeloos. Want 
het gaat juist om een gebed na schuld-
belijdenis! En nadat iemand zonden 
heeft gedaan. ‘Rechtvaardig’ betekent 
dus niet zondeloos, maar: je staat na be-
lijdenis van je schuld in Christus recht 
voor God. Die rechtvaardigheid is on-
misbaar. Een andere weg dan achter 
Christus aan is er niet naar de troon van 
God.

Het is nodig dat we dit telkens weer 
bedenken. Wij kunnen soms zo gemak-
kelijk zijn tot in ons bidden toe. We 
doen dan alsof de omgang met de Here 
een vanzelfsprekend recht voor ons is. 
Alsof we ons als kinderen van God niet 
sappel hoeven te maken over de vraag 
hóe we voor de Here verschijnen. Ter-
wijl Hij de Heilige is en geen zonde kan 
verdragen. Die we niet ánders onder 
ogen kúnnen komen dan wegschuilend 
en ons beroepend op Christus’ werk. 
Ook de voorbede kan niet anders dan in 
Christus’ naam! Ook als we vragen om 
voor ons te laten bidden, moeten we wel 
voor Gods troon kunnen komen. En 
dus onze schuld beleden hebben. Het 
gebed van een in Christus rechtvaardige 
vermag veel.

Het zal duidelijk zijn dat iedere 
voorbidder die van een zieke hoort 
welke zonde hem dwarszit, veel vertrou-
wen ontvangt. En dat vertrouwen ook 
waard zal moeten blijken te zijn. Niet 
voor niets kennen ambtsdragers de ver-
plichting om met de hun toevertrouwde 
informatie zeer zorgvuldig om te gaan.

Volgende maand verder DV. Dan 
gaat het over de ziekenzalving en hoop 
ik een paar conclusies te trekken.

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere be-
langstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er nu 
via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Artikelen kunt u al uit een aantal nummers downloaden.

Verder is een groot trefwoordenregister op alle voorgaande jaargangen te vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader 
Bekeken.
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Rondblik 

H. Drost

Betrouwbare kerk

Beter begrijpen

Jerry Bridges schrijft wel grappig 
dat je soms iemand ontmoet die 
‘God hier en daar op aarde heeft 
geplaatst om de vriendelijkheid 
en het geduld van zijn kinderen te 
beproeven’.1 Het is een oefening 
in christen-zijn om zo iemand niet 
direct af te schrijven. Het is de 
liefde die je dan helpt om eens te 
kijken waarom iemand zo is. Je 
kunt vaak allerlei dingen veel beter 
plaatsen (en ermee omgaan) wan-
neer je weet wat de achtergrond is 
van iemand.

Dat geldt ook van de dame onder 
onze belijdenisgeschriften die velen als 
de ‘ijzeren dame’ zien. Ik bedoel de 
Dordtse Leerregels. Dr. W. Verboom 
schreef een boek over de achtergrond 
van deze belijdenis.2 Het is op zich al 
geweldig dat hij na zijn mooie en leer-
zame boeken over de Heidelbergse Cate-
chismus en de Nederlandse Geloofsbelij-
denis3 ook met een boek komt over de 
Dordtse Leerregels.

Wat voegt het boek nu toe aan al die 

boeken die over deze belijdenis zijn ge-
schreven?

Behalve dat je uitvoerig wordt geïn-
formeerd over de achtergrond van dit 
belijdenisgeschrift, is de waarde van dit 
boek dat het wil aangeven wat de 
Dordtse Leerregels voor onze tijd bete-
kenen. Het loopt uit op een persoonlijke 

belijdenis waarin de schrijver laat zien 
hoe diepe bijbelse waarheden doorklin-
ken in deze belijdenis. Hij noemt dat 
enthousiast het goud van Dordt, het 
goud van Gods verkiezende liefde, van 
zijn genade in Christus, van zijn trouw 
tot het einde.

Voordat ik begon te kiezen voor Hem 
had Hij voor mij gekozen. Anders nog: ik 
begon voor Hem te kiezen omdat Hij voor 
mij had gekozen. Hier komen wij bij de 
diepste bron van mijn geloof: de eeuwige, 
verkiezende liefde van God (DL I,6). 
Vóór mijn geloof was er de verkondiging. 
Vóór de verkondiging was er het werk van 
Christus. Vóór het werk van Christus was 
er de eeuwige verkiezing van God. Als in 
een flits licht de diepste bron van Gods 
liefde voor mij op (p. 270).

De auteur zoekt naar wat bijbels is 
in een belijdenis die in een bepaalde tijd 
en bepaalde context is ontstaan. Dat is 
een mooie benadering. Die past bij de 
gereformeerde belijdenis waarin staat 
dat geschriften van mensen nooit op één 
lijn met de Bijbel mogen komen te staan 
(art. 7 NGB). De Bijbel beslist wat de 
belijdenis mag zeggen. Tegelijk moet je 
vaststellen dat in dit boek ook een be-
langrijk punt uit dit belijden sneuvelt, 
nl. de leer van de verwerping.

Kerk zijn nu: 
eerlijk strijden voor de 
waarheid

Je hoort wel eens de uitdrukking: ‘Ik 
ben blij met de Here, maar minder met 

zijn grondpersoneel.’ Dat is wel een aar-
dige uitdrukking om in gesprek (met 
ongelovigen) te laten zien dat het in de 
kerk in de eerste plaats om God gaat en 
niet om mensen. Deze uitdrukking 
kwam me in gedachten, toen ik las over 
het stuk kerkgeschiedenis dat uitliep op 
het samenroepen van een synode in 
Dordt.

Christenen wilden oprecht voor de 
waarheid van de Bijbel opkomen. Maar 
- zoals ook in onze tijd gebeurt - de 
strijdmethodes zijn nu niet bepaald goed 
te noemen als je die zet in het heilige 
licht van de Bijbel. Wat mij vooral op-
viel bij het lezen van de strijd tussen de 
gereformeerden (contraremonstranten) 
en de modernen (remonstranten), is hoe 
men elkaars standpunt oneerlijk weer-
geeft. Er is nogal eens zonde tegen het 
negende gebod in de kerk.

Je kunt bijvoorbeeld lezen hoe op 
een bepaald moment gesuggereerd 
wordt, dat de paus contact zou hebben 
gezocht met de remonstranten, met het 
aanbod dat ze geld zouden krijgen als ze 
terugkeerden naar de roomse kerk. De 
gemene suggestie is dat een groep in de 
gereformeerde kerk eigenlijk rooms is en 
in die tijd had dat ook de klank dat ze 
landverraders waren. De tegenpartij kon 
er ook wat van. Men vertelde dat vol-
gens de gereformeerde partij sommige 
mensen niet anders meer kunnen dan 
zondigen omdat ze toch verworpen zijn. 
Men strooit indianenverhalen rond om 
de ander in een kwaad daglicht te zet-
ten.

Hoe meer mensen zich ermee be-
moeien, hoe erger het wordt. Wat begon 
als een discussie op de universiteit tus-
sen professoren, werd een strijd waar de 
overheid bij betrokken werd. Vervolgens 
gingen allerlei mensen erover schrijven. 
Er werd een aantal pamfletten4 de Ne-
derlanden ingestuurd, waarin men niet 
altijd met veel kennis van zaken en zeer 
ongenuanceerd zich mengde in het ge-
woel.

Je ziet helaas dat de geschiedenis 
zich herhaalt. Waar allerlei mensen me-
nen zich in de kerkelijke discussie te 

Dr. W. Verboom

In dit artikel wil ik proberen te 
laten zien wat we kunnen leren uit de 
geschiedenis van deze belijdenis over 
onze manier van omgaan met de be-
lijdenis.
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moeten mengen met ingezondens of 
websites, wordt de waarheid nogal eens 
geweld aangedaan. De les vanuit de ge-
schiedenis is dat je goed moet weten wat 
je zegt, als je de mening van een ander 
weergeeft. En als je een ander wilt be-
strijden, is het goed je af te vragen of er 
liefde in je hart is. Als er liefde in je hart 
is tot Gods Woord, zul je ook fair en 
liefdevol moeten opkomen voor de 
waarheid van dat Woord.

Kerk zijn nu: 
eerlijk omgaan met je 
papieren

In onze tijd hoor je nogal eens roe-
pen om verandering van de belijdenis. 
Dat is ook niet nieuw. Dat punt speelde 
volop in de aanloop richting de synode 
van Dordrecht.

Mag je de belijdenis veranderen? Na-
tuurlijk. Over dat punt werd wel gedis-
cussieerd, maar beide partijen vonden 
dat het kon. Een kerk kan haar papieren 
veranderen. Wat Arminius erover zei, is 
helemaal zo gek nog niet. Als hij voor 
de Staten (ja ja, voor de overheid) een 
verklaring aflegt, gaat hij ook in op de 
wenselijkheid van de revisie van de belij-
denis.

Hij acht het een goede zaak dat deze 
geschriften aan een onderzoek worden on-
derworpen. Verschillende redenen somt hij 
ervoor op. Het zijn menselijke geschriften, 
die telkens weer aan het Woord van God 
getoetst moeten worden. Dat zal de 
waarde van deze geschriften alleen maar 
doen toenemen. … Tegenstanders van re-
visie zullen zeggen dat op deze manier de 
leer van de kerk in twijfel wordt getrok-
ken. Een leer waarvoor mensen martelaar 
geworden zijn. Maar zo moet men het 
niet zien. Belijdenissen blijven menselijke 
geschriften die verbeterd kunnen worden. 
Iedere belijdenis bevat hoofd- en bijzaken. 
Men moet die onderscheiden. Waarom 
moet er onrust ontstaan als men de leer 
van de kerk toetst aan het Woord van 
God? Zelfs al zou er onrust door ontstaan, 
dan nog is het de opdracht van de kerk de 
geesten te onderzoeken (p. 86-87).

Kan het? Dat was niet het belang-
rijkste punt. Moet het? Dat was de 
vraag. Je merkt dan dat het uiteindelijk 
gaat om eerlijkheid. Je treft bij de mo-
dernen in die tijd wel mooie woorden 
aan over het veranderen van de belijde-
nis, maar is het allemaal wel eerlijk? Je 

krijgt toch sterk de indruk dat de ver-
borgen agenda is, dat men veel minder 
nauw wil binden dan de belijdenis doet.
Oké, maar zeg dat dan eerlijk en ga ker-
kelijk het debat aan.

Waarom wil je de belijdenis verande-
ren? Een actuele vraag. Het roept om 

eerlijkheid tegenover God en elkaar. In 
onze tijd maakt wantrouwen een actueel 
gereformeerd belijden onmogelijk, ter-
wijl het een teken van kracht zou zijn als 
we als gereformeerden de bijbelse waar-
heden die in de belijdenissen opgete-
kend staan, zouden actualiseren. Voor 
mij - ik probeer eerlijk te zijn - moet de 
inhoud van de belijdenis helemaal niet 
anders, maar ik zou het graag in een ac-
tuelere vorm verwoord zien. Arminius 
had gelijk dat dat de waarde van de be-
lijdenis alleen maar kan doen toenemen.

Vrijheid van een 
christenmens??

De schrijver laat merken dat hij het 
niet eens is met wat er in de Dordtse 
Leerregels staat over het besluit van de 
verwerping. Hij zegt dat mensen ver-
worpen worden als ze dat zelf willen: 
‘Dan moeten ze wel Gods evangelie be-
wust afwijzen. Dan moeten ze wel in 
ongeloof volharden. Dan gaan ze de 
grens over, die de bijbel verwerping 
noemt.’

Dr. Verboom geeft aan dat hij 
daarin anders spreekt dan de belijdenis 
doet. En dan - ik wreef mijn ogen uit - 
komt hij aanzetten met de vrijheid van 

een christenmens (Maarten Luther) om 
zo ‘in de gemeenschap met de belijdenis 
van het voorgeslacht te leven’. Ik ben 
echt verbaasd dat iemand die zo mooi 
over gereformeerd geloven kan schrijven, 
dit neerzet.

Het kan en mag natuurlijk in de 
Protestantse Kerk van Nederland, waar 
ook een belijdenis is die de leer van de 
verwerping zelfs met zoveel woorden af-
wijst. In de zogenaamde Konkordie van 
Leuenberg staat: ‘Het getuigenis der 
Schrift aangaande Christus maakt het 
ons onmogelijk een eeuwig raadsbesluit 
Gods tot uiteindelijke verwerping van 
bepaalde personen of van een volk te 
aanvaarden’ (p. 11, n. 19).

Hoe zit dat in onze kerken? Hebben 
wij de vrijheid van een christenmens om 
het onbekommerd niet eens te zijn met 
de belijdenis? Het lijkt mij niet dat we 
dat met elkaar afgesproken hebben. Het 
is een zaak van eerlijkheid en betrouw-
baarheid.

De belijdenis staat niet boven de Bij-
bel. De belijdenis is niet onfeilbaar. 
Maar het is wel een afspraak met elkaar. 
De belijdenis negeren is niet eerlijk. Het 
zijn onze papieren. En wie die gedachte 
minder aangenaam vindt, heeft een taak 
tegenover zijn broeders en zusters - zoals 
door veel voorgangers is beloofd.

Noten
1. Verlangen naar heiliging, Apeldoorn 1996, p. 13.

2. W. Verboom, De belijdenis van een gebroken kerk. 

De Dordtse Leerregels - voorgeschiedenis en theologie, 

Boekencentrum, Zoetermeer 2005, ISBN 

9023910648, 320 pag. Prijs € 22,50.

3. Titels: De theologie van de Heidelbergse Catechis-

mus; Kostbaar belijden (over de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis).

4. Verboom noemt die pamfletten op p. 109 

‘Geschriften met een inktvlek’.

Jacobus Arminius
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Op het jaarrooster van de kerken-
raad komt ook een paar keer het 
punt ‘preekbespreking’ voor. Ik kan 
me vergissen, maar ik heb niet de 
indruk dat door iedere predikant 
en ouderling naar deze bespreking 
wordt uitgezien. Als dominee zit je 
er met kromme tenen bij, bang wat 
je nu weer te horen zult krijgen. 
Als ouderling kom je een beetje 
gespannen ter vergadering. Hoe 
moet je je kritiek op de preken van 
de dominee zo zorgvuldig mogelijk 
verwoorden? Er kan zomaar een 
sfeer ontstaan van een strijd waar-
bij de een de ander wil aanvallen en 
vastzetten.
Terwijl de kerkenraad juist bijzon-
der door middel van een goede 
preekbespreking geestelijke leiding 
aan de gemeente geeft! Een kern-
taak van de kerkenraad ligt in de 
zorg voor de prediking.

Gemeenteopbouw

Wat kunnen we eraan doen om die 
ongezonde spanning bij de preekbespre-
king weg te krijgen? Hoe bereiken we 
dat zo’n bespreking niet langer een must 
is, maar al meer fijn gevonden wordt, en 
de predikant en de ouderlingen het ge-
voel hebben: nu zijn we echt bezig met 
het opbouwen van de gemeente?

De opbouw van de gemeente heeft 
ons helemaal te pakken. We zijn druk in 
de weer om van alles te organiseren. We 
willen concreet invulling geven aan het 
pastoraal, diaconaal en missionair ge-
meente zijn. De kerkelijk opbouwwerker 
is beschikbaar om ons daarbij te helpen. 
Deze man of vrouw is ervoor opgeleid 
en weet hoe het moet. Er groeien allerlei 
activiteiten waaraan je kunt zien dat we 
een levende gemeente (willen) zijn. We 
bouwen aan het huis van God, naar 1 
Petrus 2:4-5. Een goede ontwikkeling.

Alleen, in alle drukte kan uit beeld 
raken wat bij de opbouw van de ge-

meente prioriteit heeft: de prediking en 
de zorg daarvoor.

De prediking voorop

In het Nieuwe Testament krijgen we 
genoeg aangereikt als het gaat om de 
vraag hoe we gemeente zijn naar binnen 
toe en naar buiten toe. Er is volop aan-
dacht voor een zo goed mogelijke op-
bouw van de gemeente.

Toch laat de Schrift niet na te bena-
drukken dat de gemeente met name 
door de prediking wordt opgebouwd. 
Zowel ieder van ons persoonlijk, in ons 
eigen geloof, als ook wij samen als ge-
meente moeten het hebben van de pre-
diking, vgl. o.m. Efeziërs 4:11-13. De 

kerken van de Reformatie hebben in de 
inrichting van de gemeente daarom aan 
de prediking weer de belangrijkste plaats 
gegeven.1

Terecht. Wanneer je de prediking 
kunt omschrijven als bediening van het 
Woord van God aan de gemeente, in de 
zin van opdienen, aanreiken, uitdelen, 
zoals bijvoorbeeld een kelner doet met 
het menu,2 dan dienen we toch eerst te 
eten om kracht op te doen voor het 
werk? De prediking geeft ons de energie 
van het geloof om de gemeente mee op 
te bouwen en onszelf als levende stenen 
voor de bouw te laten gebruiken (1 Petr. 
2:5).

Overleg over de 
prediking

De prediking is helemaal het werk 
van de dominee. Hij is ervoor opgeleid. 
We hebben hem beroepen met name om 

Zorg voor de  
prediking 
Wat maken we van de preekbespreking?

Gemeentebreed 

M.H. Sliggers

Alles klaar voor een goede bespreking...
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het evangelie te preken in de eredien-
sten. En toch komt die prediking niet 
voor zijn verantwoordelijkheid alleen. 
De ouderlingen dragen die samen met 
de predikant. Preekbespreking op de 
kerkenraad is om die reden nodig.

Ze is bedoeld als een overleg. Een 
overleg op pastoraal niveau. Door de ge-
zamenlijke herders. De dominee zorgt 
voor de prediking. Dat is zíjn specifieke 
taak. Hij is herder op de wijze van de le-
raar (vgl. Ef. 4:11). Hij belast zich in het 
bijzonder met prediking en onderricht 
(vgl. 1 Tim. 5:17). De ouderlingen zien 
toe op de prediking en spreken daar met 
elkaar over. Zij evalueren en corrigeren 
zo nodig en moedigen de predikant aan. 
Dat behoort tot hun herderlijke taak.

Bij hun bevestiging in de ambts-
dienst is het expliciet genoemd: ‘In de 
derde plaats zien de ouderlingen toe op 
leer en leven van de dienaren des 
Woords: er mag immers geen dwaalleer 
verkondigd worden en de gemeente moet 
in elk opzicht worden opgebouwd.’3

De nadruk moet dan wel gelegd 
worden op het gezamenlijke in dit over-
leg. Het bevestigingsformulier zou de 
indruk kunnen wekken alsof de predi-
kant aan de ene kant van de tafel zit en 
de ouderlingen aan de andere kant, als 
een ‘tegenover hem’. De predikant zou 
dan gedaagde zijn voor een commissie 
die hem alleen maar bevraagt en verant-
woording wil horen. Dat is echt een 
misverstand. Het gaat om een ‘werk-in-
gemeenschap’, zoals dat met alle ambte-
lijke arbeid in de gemeente van Christus 
het geval is.4

Ouderlingen en predikanten doen er 
goed aan zich dit te realiseren. Preekbe-
spreking is overleg met elkaar, geen ter 
verantwoording roepen van de dominee. 
Ook niet een gelegenheid om alle kri-
tiek, terecht of onterecht, over de man 
uit te storten. De ouderlingen staan niet 
boven de predikant, zoals ook de predi-
kant niet in een ivoren toren boven de 
ouderlingen troont. Als we ons daarvan 
bewust zijn, ebt veel ongezonde span-
ning weg.

Echte bespreking

Ik kan me best voorstellen dat er in 
de loop van de tijd lijsten zijn ontstaan 
met aandachtspunten en concrete vra-
gen die aan de orde moeten komen. In 
elke kerkenraadsmap kom je ze wel te-
gen. Het zijn geheugensteuntjes om 
niets over het hoofd te zien. Maar gaan 

die lijsten de functie krijgen van een 
soort checklist waarop na het antwoord 
van de dominee afgevinkt wordt, dan 
hebben we nog geen bespreking. Zo 
komt er geen goede, vruchtbare gedach-
tewisseling. Als je, om een voorbeeld te 
noemen, vindt dat de dominee in zijn 
preken de jeugd niet bereikt, kun je te-
gen hem zeggen: ‘Velen vinden met mij 
dat u de jeugd niet bereikt met uw pre-
ken. Vindt u dat ook niet? En wat doet 
u daaraan?’ Door zo’n frontale aanval 
slaat de dominee evenwel volledig dicht. 
Er volgt geen echt gesprek.

Je zou dit punt beter bijvoorbeeld zo 
kunnen presenteren: ‘Ik merk dat de do-
minee het moeilijk vindt om in de pre-
ken ook de jeugd aan te spreken. Dat 
zal ook niet zo makkelijk zijn. Want hoe 
moet je dat doen? Hoe denken de broe-
ders daarover? Hoe probeert de dominee 
dat te doen? Hij moet uiteindelijk toch 
maar zien dat hij de jeugd bereikt!’ Zo 
maak je er een gezamenlijk punt van. 
En dat is de bedoeling. Want op de 
huisbezoeken zul je als ouderling net zo 
goed de jeugd moeten bereiken. Daarom 
is een goede discussie instructief. Ook 
de predikant zal er zeker zijn winst mee 
doen. En wellicht zal hij makkelijker tot 
de erkenning komen dat er aan zijn pre-
ken wat dit betreft nog wel wat te verbe-
teren valt.

Wil je niettemin toch bepaalde be-
zwaren of punten van kritiek aan de do-
minee kwijt, dan is zo’n plenaire bespre-
king niet de geschikte gelegenheid daar-
voor. Benader de predikant dan liever 
persoonlijk.

Vorm

Aan de vorm van de prediking beste-
den we meestal veel aandacht. Dat lijkt 
me terecht. Niet alleen wat de dominee 
zegt, maar ook hoe hij het zegt, is van 
grote betekenis. In de prediking worden 
we aangesproken. Als mensen van onze 
tijd en van onze cultuur. De boodschap 
van God is en blijft dezelfde door alle 
tijden en vormen van cultuur heen. 
Maar de vorm waarin en de manier 
waarop horen van deze tijd te zijn. Net 
zozeer als de bijbeltaal, de taal van onze 
berijmde psalmen, gezangen en geeste-
lijke liederen met de tijd meegaat.

Uiteraard zijn er grenzen. We zitten 
in de eredienst niet voor entertainment. 
De dominee is geen conferencier. Hij 
spreekt wel de taal van nu. Hij heeft 
ook genoeg verstand van communicatie. 

En kan bijvoorbeeld een beamer onder-
steuning geven aan zijn preek, laat hij 
die dan gebruiken. Als het maar functi-
oneel is.

We vinden ook dat de dominee au-
thentiek moet zijn. Hij moet laten zien 
dat hij staat voor wat hij zegt. Dat hij 
het leven kent, en weet wat er in ons 
hart en onze ziel omgaat. Je mag ver-
wachten dat hij ons met de boodschap 
van het evangelie weet te bemoedigen 
en troost te bieden, te vermanen en aan 
te sporen.

Een duidelijke structuur mag je ook 
als eis aan de preek stellen. Door een 
goede structuur wordt de boodschap des 
te beter begrepen. Het dwingt ook de 
predikant zich goed te realiseren wat hij 
gaat zeggen. Aan al deze dingen wordt 
aan onze universiteit in Kampen goede 
aandacht en zorg besteed. Laten de ou-
derlingen er met de dominee over spre-
ken.

Inhoud

Moeilijker is het om over de inhoud 
van de prediking een goed gesprek te 
voeren. En juist de inhoud is het be-
langrijkste van de preekbespreking. De 
prediking moet de gemeente bouwen 
om ‘de eenheid van het geloof en van de 
volle kennis van de Zoon van God te 
bereiken, de mannelijke rijpheid, de 
volle groei in Christus’ (Ef. 4:13). ‘Onze 
zinnen moeten door de prediking geoe-
fend worden in het onderscheiden van 
goed en kwaad’ (Heb. 5:14). Dat geeft 
ongelooflijk veel gewicht aan de predi-
king. Als dominee voel je dat heel sterk 
wanneer je je preek moet maken. Maar 
je bent er als kerkenraad sámen voor 
verantwoordelijk. Daarom is er veel ge-
loof en veel gebed voor nodig om de 
prediking naar inhoud tot haar recht te 
laten komen. Maar ook veel gesprek en 
overleg met elkaar in saamhorigheid en 
eensgezindheid.

Al de raad Gods

Bij de kerkvisitatie wordt wel eens de 
vraag gesteld of de predikant ‘al de raad 
Gods verkondigt’ (naar Hand. 20:27). 
Paulus verklaart bij zijn afscheid tegen-
over de ouderlingen van de kerk van 
Efeze dat hij dat altijd heeft gedaan. Bij 
de preekbespreking zit je dan voor de 
vraag: doet onze dominee dat ook? En 
wat is dan ‘heel de raad Gods verkondi-
gen’?
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Een lastige vraag. Komen alle aspec-
ten van Gods Woord aan de orde? En 
dat is dan meer dan de vraag of de do-
minee wel uit alle bijbelboeken preekt. 
Het Woord van God leert ons over onze 
ellende, verlossing, dankbaarheid.5 
Wordt dat nu ook allemaal gepredikt? 
Komen rechtvaardiging en heiliging 
duidelijk uit de verf, om zo te zeggen? 
Zijn de preken christocentrisch, heilshis-
torisch? De vraag is ook, of al deze as-
pecten in elke preek evenveel nadruk 
moeten krijgen.

Worden Gods beloften en eisen op 
een verantwoorde manier gepreekt, ook 
in de goede verhouding tot elkaar? Is de 
prediking echt belofteprediking? Wordt 
zodanig gepreekt dat de klank van het 
evangelie de weerklank van het geloof in 
ons hart tot stand brengt?6 Zelfbeproe-
ving, bevinding, toe-eigening van het 
heil, gaat het daar genoeg over in de 
preken?

Lastige vragen die toch echt nodig 
zijn. Maar zulke lastige vragen zijn een 
uitdaging om samen met de dominee 

van de preekbespreking iets moois te 
maken. Daarmee bouw je elkaar op bin-
nen de kerkenraad. En het stimuleert je 
als ouderling om ‘de Schrift ijverig te 
onderzoeken en je te oefenen in de 
dienst van God’. Beslist nodig om je 
herder zijn over Gods kudde trouw te 
kunnen vervullen.7

Nota

Voor een vruchtbare preekbespre-
king binnen de kerkenraad kunnen we 
m.i. veel hebben aan de nota over de 
toe-eigening van het heil onder de titel 
Toeëigening in het geding. Deze nota is 
door de deputaten voor het gesprek met 
de Christelijke Gereformeerde Kerken 
uitgebracht aan de GS Berkel en Roden-
rijs 1996. Op een overzichtelijke manier 
komt daarin veel aan de orde, ook over 
hoe er gepreekt moet worden. Van harte 
wil ik deze nota ter bespreking binnen 
de kerkenraad aanbevelen. Zij kan een 
goede bijdrage leveren aan onze toerus-

ting om die geestelijke leiding te geven 
waar we als kerkenraden toe geroepen 
zijn.

Noten
1. Zie o.a. A.N. Hendriks, Om de bediening van de 

Geest. Bijdragen over het ambt, de prediking en het 

pastoraat, Kampen 1982, p. 94-103.
2. Vgl. A.N. Hendriks, a.w., p. 97. Nota bene: het 

gaat in deze vergelijking om de rol van de predikant 

in de eredienst, niet om de ‘toe-eigening van het 

heil’ door de Heilige Geest.
3. Vgl. het Formulier voor de bevestiging van ouderlin-

gen en diakenen, Geref. Kerkboek, p. 551.
4. Zie C. Trimp, ‘De ouderling en de prediking’, in: 

Zorgen voor de gemeente, Kampen 1982, p. 126-134.
5. Vgl. Heid. Cat. Zondag 1, vr./antw. 2.
6. Zie C. Trimp, Klank en weerklank. Door prediking 

tot geloofservaring, Barneveld 1989. Over beloftepre-

diking met name p. 52v.
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mulier, Geref. Kerkboek, p. 552.
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Het lijkt niet moeilijk om te rea-
geren op de vraag ‘Wie is onze 
God?’. Voor een christen luidt het 
antwoord al gauw: Hij is de levende 
God, of de drie-ene God, of Hij is de 
Vader van onze Here Jezus Chris-
tus. Zo eenvoudig als het antwoord 
lijkt, zo moeilijk kan de vraag zijn 
in een specifieke context. Dat laat 
dr. Bernard Reitsma zien in het 
boek dat hij met die vraag als titel 
schreef. Hij stelt deze vraag in de 
context van het Midden-Oosten. 
Daar plaatst ze ons voor de proble-
men van Arabische en Palestijnse 
christenen. Zij komen in het Mid-
den-Oostenconflict nauwelijks in 
beeld, maar hebben geloofsproble-
men doordat de God in wie zij als 
hun redder geloven, in de Schrift 
de God van vijand Israël is. Over 
die moeiten schreef dr. Reitsma een 
boeiend en helder boek over ‘Arabi-
sche christenen, Israël en de aard 
van God,’ zoals de ondertitel luidt. 
De thematiek is belangrijk genoeg 
om de aandacht op deze publicatie 
te vestigen.

De auteur

De auteur zal voor de meesten van 
onze lezers onbekend zijn. Laat ik hem 
daarom kort introduceren. Dr. B.J.G. 
Reitsma was als zendingspredikant uit-
gezonden door de Gereformeerde Zen-
dingsbond binnen de Nederlandse Her-
vormde Kerk (nu PKN) naar Libanon. 
Daar heeft hij acht jaar als docent ge-
werkt aan de Near East School of Theo-
logy en aan het Arab Baptist Theologi-
cal Seminary. Daar heeft hij de wereld 
van het Midden-Oosten en van de 
christenen in dat gebied van binnenuit 
leren kennen. Hij schreef ‘van binnen-
uit’ een theologisch boek over concrete 
nood van Arabische christenen. Het 
geeft het boek een indringend en soms 
aangrijpend karakter. Tegelijk overstijgt 
(een woord dat hij zelf nog al eens ge-
bruikt) Reitsma de concrete nood waar 
hij op ingaat. Met de moeiten van de 
Arabische christenen is ten diepste de 

aard van God en dus de boodschap van 
het evangelie in geding.

De God van mijn vijand

De God van Israël uit de Bijbel is 
voor Arabische christenen in het leven 
van elke dag de God van hun vijand. 
Dat probleem is gerezen met de stich-
ting van de staat Israël in 1948. ‘Was Is-
raël tot 1948 eenvoudig het volk uit de 
Bijbel waarmee men zich kon identifice-
ren, na 1948 bleek het een politieke, 
economische en vooral militaire macht 
te zijn’ (p. 25). Deze moeite gaat heel 

diep. De naam Israël wordt ‘door Pales-
tijnse christenen vooral geassocieerd met 
lijden en geweld. Met het afnemen van 
land, een ongelijke verdeling van water, 
het discrimineren van niet-joodse Israë-
li’s, het verwoesten van huizen en olijf-

boomgaarden, het onthouden van een 
politieke identiteit en zelfexpressie, 
kortom met het afnemen van het meest 
wezenlijke dat iemand in het Midden-
Oosten kan bezitten, namelijk zijn eer 
en waardigheid’ (p. 26). Israël is daar 
wel niet de enige oorzaak van (p. 28), 
maar door de stichting van deze staat is 
‘een volk uit de Bijbel waarmee ze in ge-
loof verbonden waren, tot een vijand, 
een gewone politieke en militaire staat, 
die koste wat het kost moest zien te 
overleven’ geworden (p. 29). Dat bepaalt 
in het licht van de Bijbel hun eigen po-
sitie. ‘Als het moderne Israël zich im-
mers mag identificeren met het Israël 

onder Jozua, dan komen de Palestijnen 
terecht in het kamp van de Kanaänieten 
en de Amalekieten; door in het land te 
wonen staan zij net als deze volken de 
realisering van Gods beloften in de weg’ 
(p. 30).

Het heeft ingrijpende gevolgen voor 
het gebruik van de Bijbel. De identifica-
tie van de moderne staat Israël met het 
Israël uit de Bijbel geeft Arabische chris-
tenen het gevoel dat het Oude Testa-
ment hun is afgenomen (p. 32). Het 

Wie is onze God?

Boek van de maand 

J.W. van der Jagt

Schuilplaats joodse christenen, 2e eeuw
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leidt tot een praktische vorm van marci-
onisme. De ketter Marcion schrapte uit 
de Bijbel die delen die volgens hem in 
strijd kwamen met de liefdevolle God 
van het Nieuwe Testament. Zo wordt 
het Oude Testament door Arabische 
christenen dan wel niet verworpen, 
maar in de praktijk weinig gebruikt  
(p. 33). En daarmee is de aard van God 
in geding. Is Hij ‘misschien tóch de 
God die Marcion verwierp’ (p. 33)? Is 
Hij nog wel onze God (p. 34)? Het 
raakt de betrouwbaarheid van God. Om 
één voorbeeld te noemen: ‘Eerst zendt 
God ons zijn Zoon en vertelt ons dat 
ook wij in Christus bij zijn volk mogen 
horen; dat we ingelijfd zijn in Israël. 
Tweeduizend jaar later zendt God ons 
het joodse volk en zegt ons dat we er 
toch niet zo bij horen als we dachten’  
(p. 35).

We kunnen ons in het Westen niet 
aan deze moeiten onttrekken. De Arabi-
sche christenen behoren tot het oudste 
christendom in de wereld (p. 12v, 221). 
Zij staan ons nader dan de Joden (p. 
37). En als God niet voluit de God van 
de Palestijnen kan zijn, kan Hij ook niet 
de God van de wereld of onze God zijn 
(p. 38). Zo vormt de theologische recht-
vaardiging van de staat Israël ‘een be-
lemmering voor de verkondiging van  
het evangelie in het Midden-Oosten’  
(p. 38). Het gaat hier om de validiteit 
van onze Israëltheologie (p. 12) tussen 
de vervangingstheorie enerzijds (de kerk 
is in de plaats van Israël gekomen) en 
het dispensationalisme anderzijds (met 
een zionistisch-chiliastische plaats voor 
Israël naast de kerk). Reitsma wil niet de 
zoveelste visie op Israël geven (p. 14), 
maar - ‘Wie is onze God?’ - recht over 
God spreken (p. 13v).

Kader

Reitsma bouwt zijn Israëltheologie 
op met Paulus’ brief aan de Romeinen 
als leidraad. Hij zet het gedeelte waar 
Arabische christenen moeite mee heb-
ben, Romeinen 9-11 (p. 41) met de be-
kende vergelijking van de olijfboom  
(p. 146v), centraal. Langs deze leidraad 
rangschikt hij vele andere schriftgege-
vens uit het Oude en Nieuwe Testa-
ment.

De belangrijkste beslissingen vallen 
in het tweede deel van het boek. Daar 
wordt in drie lijnen het hermeneutische 
kader geschetst waarin de schriftgege-
vens worden verwerkt.

De eerste lijn wordt getrokken met 

het gegeven dat in Christus de heilstijd 
is aangebroken die onder het oude ver-
bond is beloofd. De Heilige Geest is 
daar hét teken van (p. 53). Hij is gege-
ven om de onmacht te overwinnen die 
het oude verbond door de ongehoor-
zaamheid van het volk had (p. 50v). 
Deze tijd is in Christus aangebroken. 
God heeft in Hem zijn diepste bedoe-
ling geopenbaard. Hij is het beeld van 
God (Kol. 1:15) en de eerstgeborene van 
de schepping (Kol. 1:12-13). Het eerste 
herinnert aan de mens die als ‘beeld van 
God’ diens representant is (p. 54). Het 
tweede komt uit de familieverhoudingen 
uit het Midden-Oosten, waar de eerstge-
boren zoon de officiële vertegenwoordi-
ger van de vader is (p. 55).

De tweede lijn van het kader trekt 
Reitsma vanuit het Jood-zijn van Jezus 
(p. 61v). Hij is ‘naar het vlees’ uit de Jo-
den (Rom. 9:5). Dat is één van hun 
voorrechten. Het laat ook op twee ma-
nieren de beperktheid van deze afkomst 
zien. Want dit voorrecht maakt het 
schokkend dat ze Hem door hun onge-
loof niet hebben aangenomen (p. 65). 
Israël deelt niet door fysieke afstamming 
in het heil, maar alleen door gelóóf  
(p. 65v). Het heil is voor ieder die 
gelóóft, de Jood en ook de Griek. Zo 
stijgt Jezus boven zijn Jood-zijn uit. Bo-
vendien is Hij niet alleen naar het vlees 
uit de Joden, Hij is ook God, te prijzen 
tot in eeuwigheid (p. 67). Op beslis-
sende wijze gaat Hij boven zijn afkomst 
uit en heeft Hij universele betekenis. 
Door het Jood-zijn is Hij geen abstract 
en tijdloos symbool, geen idool dat we 
naar believen van betekenis kunnen 
voorzien (p. 73). Het zegt ook dat God 
‘nooit de joodse weg achter zich laat om 
een nieuwe start te maken’ (p. 74). In 
Hem zien we God ten voeten uit als de 
God van het volk dat door de wereld 
verworpen en in zichzelf onbeduidend is 
(Deut. 7:7; 1 Kor. 1:26-29). En er is al-
leen leven in gemeenschap met deze 
God (p. 75). Daarom is ook ‘Israël zon-
der het geloof in de Messias uitgesloten 
van deze privileges (nl. het burgerrecht 
van Israël, JWvdJ)’ (id.).

Als we horen dat Jezus zijn Jood-zijn 
‘overstijgt’, stuiten we op een kernbegrip 
dat (ook als ‘transcenderen’) regelmatig 
terugkomt. Niet alleen met betrekking 
tot het Jood-zijn van Jezus (p. 66v, 82v, 
90), ook de verhouding van de wet en 
het evangelie wordt ermee getypeerd  
(p. 115v) en die van het oude en nieuwe 
verbond (p. 167v). De nieuwtestamenti-

sche gemeente transcendeert het parti-
culiere karakter van Israël. Wat in 
Christus gegeven is, overstijgt de belofte 
van het land Kanaän, zonder dat deze 
belofte vergeestelijkt wordt (p. 193) en 
zal nog worden overstegen door de heer-
lijkheid die op de vernieuwde schepping 
wordt gerealiseerd (p. 206). Met dit be-
grip verbindt Reitsma het goddelijke 
werk in het verleden aan de voortgang 
ervan die het heil zoveel rijker maakt, 
zonder dat het verleden irrelevant wordt. 
Met een beeld dat hij gebruikt: ‘Voor 
een bloem is het zaad waaruit deze 
voortkomt geen verleden tijd, alsof het 
zaad is verdwenen; het is ook niet irrele-
vant, alsof de bloem evenzeer langs een 
andere weg had kunnen ontstaan. Toch 
is het zaad in de bloem wel van karakter 
veranderd; het zaad heeft zichzelf over-
stegen en is op zichzelf - los van de 
bloem - niet meer relevant’ (p. 83).

Het einde van de wet

De derde kaderlijn trekt Reitsma met 
de paulinische gedachte in Romeinen 
10:4 dat Christus het einde van de wet 
is (p. 68-119). Deze wet is de thora, 
voor Reitsma zonder nader onderscheid 
tussen de decaloog en de ceremoniële 
wetten. Het uitgangspunt van de thora 
is, dat je door het houden van de wet 
rechtvaardig bent. Dat is niet verkeerd, 
maar het is ‘in de context van de reali-
teit van zonde en dood een onmogelijk 
uitgangspunt’ (p. 106, 109). Het einde 
van de wet is nu niet dat God haar heeft 
afgeschaft (p. 100, 105v, 111), maar dat 
de wet in Christus haar ‘bestemming’, 
haar ‘doel’ bereikt heeft (p. 109). ‘Wat 
de wet beschrijft wordt realiteit in en 
door Hem’ (p. 109). Nu ‘de realiteit van 
de wet gekomen is, hebben we de wet 
niet meer nodig. Want alles wat de wet 
beschrijft, is in Christus aanwezig. Wie 
Christus heeft, heeft ook de wet. Hij is 
niet het einde van de inhoud van de 
wet, maar van de gestalte van de wet, 
van de autoriteit van de wet’ (p. 112). 
De gelovige leeft nu zonder die autori-
teit (de tuchtmeester uit Gal. 4:1-2). Hij 
heeft niet meer nodig ‘dat een ander 
voor hem bepaalt wat goed en fout is. 
Hij kan dat zelf uitmaken. Sterker nog, 
de gelovige doet ook zonder de wet wat 
goed is. De wet is in zijn hart geschre-
ven, door de Heilige Geest. Wie leeft 
naar de Geest, doet als het ware vanzelf 
wat de wet vraagt’ (p. 113). God stelt 
dus zijn openbaring in de wet niet ter-
zijde, maar het evangelie van Christus 
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transcendeert deze openbaring. Zij 
wordt opgenomen in een rijker en groter 
geheel (p. 115). Zo kan Reitsma naar de 
ene zijde front maken tegen de tweewe-
genleer (Joden worden door de wet, hei-
denen door Christus gered). Naar de an-
dere zijde stelt hij tegenover het dispen-
sationalisme dat de gemeente van Chris-
tus geen ‘interim-oplossing’ is (p. 116).

Hier zou ik een paar vragen willen 
stellen. Het is mij niet helder wat 
Reitsma precies bedoelt, als hij zegt dat 
we de wet niet meer nodig hebben om-
dat alles in Christus aanwezig is. Wat 
betekent het dat we zonder de wet ‘van-
zelf ’ doen wat goed is omdat de Geest 
haar in ons hart geschreven heeft? Wat 
is dit ‘vanzelf ’?

Het is Gods belofte dat de Heilige 
Geest zijn wet in ons hart zal schrijven. 
Mogen we ook vragen hoe Hij dat doet? 
En: heeft Hij zijn schrijfwerk al vol-
tooid? Het antwoord op de eerste vraag 
luidt, lijkt mij, dat Hij Zich bedient van 
de wet. Is het niet daarom dat Paulus de 
gemeente herhaaldelijk wijst op de gebo-
den van God (bijv. Ef. 5 en 6)? Het gaat 
kennelijk niet vanzelf, maar door de ver-
kondiging van de geboden. Dat gaat 
naar mijn indruk om meer dan een ‘rea-
lity check’ (p. 119), zoals Reitsma het 
noemt, om te zien niet of we naar de re-
gels leven, maar hoe het met onze liefde 
zit. Is enige vorm van schrijfwerk van de 
Geest in ons hart zónder de verkondi-
ging van de wet niet een ‘on-middel-lijk’ 
Geesteswerk? Dat lijkt mij nogal dopers. 
Anders gezegd: na Pinksteren blijft de 
wet nodig.

Met het oog op mijn tweede vraag 
laat, dunkt mij, Paulus’ herhaalde ver-
wijzing naar de tien geboden zien dat de 
Geest zijn schrijfwerk nog niet heeft vol-
tooid. Ook dat zet vraagtekens bij het 
‘vanzelf ’ en het niet meer nodig hebben 
van de wet bij Reitsma.

Verder lijkt het mij een onjuiste te-
genstelling als de wet getypeerd wordt 
als de regels waaraan je moet voldoen, 
als iets van de buitenkant, terwijl de 
liefde veel dieper gaat en de binnenkant 
raakt (p. 113). Wat dan, als het juist de 
wét is waarin God líefde eist? Dat is in 
het oude verbond al het grote gebod 
(Deut. 6:1; Lev. 19:17-18; Mat. 22).

Ik vraag me in dit verband af of 
Reitsma terecht zonder onderscheid 
spreekt over de thora als de wet die ten 
einde is. Moet hier toch niet op één of 
andere manier in onderscheiden wor-
den? Dat was toch de zin van de klas-
sieke onderscheiding tussen de decaloog, 

de burgerlijke en de ceremoniële wetten. 
Overigens, hoe consistent is Reitsma als 
hij aan de hele thora denkt? Het valt op 
dat hij wel expliciet op de vraag ingaat 
of men de offerwetten nog moet of mag 
praktiseren (p. 118). Dat doet hij eigen-
lijk niet ten aanzien van de tien gebo-
den. Misschien is het een indicatie dat 
de decaloog ook voor hem toch een an-
dere rol heeft dan de offerwetten.

Deze vragen nemen niet weg dat ik 
veel van het kader dat hij stelt, kan 
waarderen en dat het een goede rol kan 
spelen om te komen tot een valide  
Israëltheologie.

De olijfboom

Natuurlijk komt ook de vergelijking 
van de olijfboom uit Romeinen 11 aan 
de orde (p. 149). Die fungeert als con-
centratiepunt voor de exegese van Ro-
meinen 9-11. Daarin is aandacht voor 
de trouw van God. Het evangelie beves-
tigt dat God niet veranderd is (p. 128). 
Israël is door genade ontstaan (Gen. 
18:44; Rom. 9:9) en is - de crisis van 
Exodus 33 - blijven bestaan. Deze ge-
nade wordt bevestigd doordat God ook 
de heidenen aanneemt (p. 131v). De on-
trouw van Israël pleit niet tegen Gods 
trouw, maar laat zien dat het volk zelf 
niet verandert (Rom. 10:21; Jes. 65:2). 
We lezen over ‘de rest’ die behouden 
wordt (p. 136v). Het oordeel van God 
over het ongeloof is ‘geen teken van zijn 
ontrouw, maar juist van zijn trouw. De 
verbondsvloek maakt net zo zeer deel 
uit van het verbond als de verbondsze-
gen’ (p. 138). We lezen over het doel 
van verharding van een deel van Israël 
(p. 139v) en de hoop dat door het geloof 
van heidenen Israël weer jaloers wordt 
(p. 140v). De vergelijking van de olijf-
boom vat het alles samen. Overigens 
wordt er geen garantie gegeven ‘dat het 
overige deel van Israël ook werkelijk sa-
men met de rest behouden zal worden. 
Het ongelovige Israël wordt niet auto-
matisch teruggeplant, maar alleen in-
dien de joden niet bij hun ongeloof blij-
ven (11:23). De toekomst is in zekere 
zin open’ (p. 149). Reitsma maakt er 
dan ook terecht bezwaar tegen om het 
‘aldus’ in Romeinen 11:26 (‘aldus zal 
gans Israël behouden worden’) te verta-
len als daarna.

De kerngedachte in dit boek is dat 
het afwijzen van de tweewegenopvatting 
en van het dispensationalisme niet tot 
aanvaarding van een ‘vervangingstheo-

logie’ leidt. Israël is nog steeds het uit-
verkoren volk. Gods beloften gelden nog 
steeds, maar alleen in Christus. ‘De 
nieuwtestamentische gemeente is de 
heilshistorische consequentie van de ver-
kiezing van Israël. Enerzijds heeft de ge-
meente niet simpel de plaats van Israël 
ingenomen. Aan de andere kant is de 
gemeente geen nieuwe inzet van God 
naast de doorlopende geschiedenis van 
Israël. Ze is er de voortzetting en ver-
vulling van’ (p. 170).

Saluut

Ik geef hier alleen een indruk van 
Reitsma’s boek. Het is verleidelijk om 
meer te noemen. Ook over de landbe-
lofte, de zending onder Israël en de is-
lam, het antisemitisme enz. Soms biedt 
hij verrassende uitleg door bijvoorbeeld 
de verloren zoon en de barmhartige Sa-
maritaan te plaatsen in de cultuur van 
het Midden-Oosten. Soms roept het 
vragen op. Zo zegt Reitsma dat Paulus 
met de verkiezing van Israël niet op 
Gods eeuwig besluit, maar op zijn roe-
ping in de tijd doelt (p. 145v), terwijl 
Reitsma zelf via Efeziërs 1:4 de link legt 
naar het eeuwige besluit (p. 134). Zo is 
er wel meer. Dat neemt de waarde van 
het boek niet weg. Die zie ik vooral 
daarin, dat het verzet biedt tegen het ne-
geren van de heilshistorische voortgang 
van Gods werk. Dat leidt tot al te ge-
makkelijke toepassing van het Oude 
Testament op de moderne staat Israël 
met alle schadelijke gevolgen van dien. 
Tegelijk bepaalt het ons erbij dat we ons 
van het oude volk van God niet kunnen 
afmaken.

Volgens de schrijver zou zijn boek 
niet verschenen zijn als zijn vrouw He-
leen hem niet had geïnspireerd om door 
te gaan (p. 16). Laat ik daarom afsluiten 
met een dankbaar saluut aan haar!

N.a.v. Bernard Reitsma, Wie is onze 
God? Arabische christenen, Israël en de 
aard van God, Boekencentrum, Zoeter-
meer 2006. ISBN 90 239 1904 1. 294 
pag. Prijs € 19,90.
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Asielzoekers

We waren ver van huis.
Loop wat door, zei je zachtjes,
kijk niet zo achterom,
het zit ons niet op de hielen.

Maar wat zijn dat dan voor stemmen,
vroeg ik, en wat flikkert daarginds,
dat zijn toch tekenen
die niet bedriegen?

Het komt niet deze kant op, zei je,
dit is het goede pad en verder
hebben we toch altijd onze papieren?

We glimlachten naar elkaar,
verontschuldigend, geruststellend,
klappertandend van doodsangst.

Koos Geerds

Een vers dat bol staat van dreiging.
Twee asielzoekers ver van huis, op de vlucht.
Elkaar moed insprekend,
maar vervuld met angst voor de dood.

Ik herkende direct mezelf in deze metafoor.
Zijn wij niet asielzoekers sinds we uit het paradijs zijn verdreven,
bedreigd van alle kanten, met de dood op onze hielen?

Via dit paar kijken we hier in de spiegel van ons verbroken bestaan,
onze pelgrimage door dit tranendal, klappertandend van doodsangst.

Hier wordt een kant van ons christen-zijn getekend, die er ook is.
Ondanks het goede pad, ondanks onze papieren.

Dat heeft alles te maken met onze verbondenheid met deze zo verzondigde 
wereld,
met al het onvoorstelbare lijden, met verdriet, eenzaamheid en angst.
Ik ken bijna geen gedicht waarin aangrijpender de kern van ons menselijk 
bestaan wordt verwoord.

Dat betekent niet dat we niet zouden weten van vergeving en verlossing.
Integendeel. Daaraan mogen we ons juichend vastklampen: we zijn gered!
Onze Heiland wijst ons niet uit.
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Minister van Justitie P.H. Donner 
grijpt elke gelegenheid aan om op te ko-
men voor het goed recht van geloof en 
religie in het openbare leven. Een goede 
zaak in een tijd waarin godsdienst door 
velen gezien wordt als een privé-zaak. Te 
waarderen is daarom ook, dat het we-
tenschappelijk instituut van het CDA 
het zomernummer van Christen Demo-
cratische Verkenningen (CDV ) het thema 
meegaf ‘Zonder geloof geen democratie’. 
Een groot aantal auteurs gaat daarin in 
op bepaalde aspecten van de relatie tus-
sen geloof en democratie.

De meeste aandacht is uitgegaan 
naar de bijdrage van minister Donner in 
de vorm van een briefwisseling met de 
Leidse hoogleraar christelijke ethiek 
G.G. de Kruijf. Een opvallend gedeelte 
daaruit nemen we over:

Geloven doen we allemaal
Zonder geloof is duurzaam samenleven 
niet mogelijk, zonder religie gaat het niet 
goed. … In die context versta ik onder ge-
loof wat anders dan onder religie. Religie 
doe je in de kerk of in de moskee, maar 
geloven doen we allemaal. Ieder heeft op-
vattingen over wat waar en wat werkelijk 
is, wat goed is en wat kwaad, wat de zin 
van het leven is en hoe mensen zich tot el-
kaar en tot de natuur verhouden. Opvat-
tingen die uiteindelijk altijd berusten op 
uitgangspunten die men niet kan zien of 
bewijzen; die men kortom gelooft. Dat is 
geen miskenning van atheïsme of van ma-
terialisme; de opvatting dat er geen god is 
of dat er niets meer is dan de tastbare 
werkelijkheid die we rationeel kunnen 
analyseren en begrijpen. Maar ook die 
uitgangspunten berusten uiteindelijk op 
geloof. Want het ontkennen van wat ande-
ren geloven, berust op geloof; het geloof  
- de zekerheid - dat alleen wat we met 
onze zintuigen kunnen waarnemen en 
met ons verstand kunnen begrijpen, de ge-
hele werkelijkheid is.
In een land waar niemand ogen heeft, 
maar overigens ‘normaal’ is, zal men de 
werkelijkheid van wolken, kleuren en licht 
vermoedelijk ontkennen; maar bestaan ze 
daarom niet? De zekerheid dat het leven 
geen zin heeft, is evenzeer een kwestie van 
geloof als de zekerheid dat dit wel zo is; 

berust evenzeer op geloof als de ontkenning 
daarvan. Geen van beide opvattingen kan 
de eigen juistheid bewijzen; zij wordt ge-
loofd.
Religie - godsdienst - is een bijzondere 
vorm van geloof, in zoverre het de basis 
voor de levensbeschouwelijke zekerheden 
kiest in een god, een normatief en existen-
tieel houvast en vertrekpunt, buiten de 
mens en achter de tastbare, rationele wer-
kelijkheid. Maar het moderne mensbeeld  
- de zelfgenoegzame mens die in vrijheid 
zijn eigen bestemming en lot kiest - is niet 
minder een geloof. Secularisatie is in mijn 
visie niet het verlies van geloof, maar het 
veranderen van geloof.

Minister Donner geeft vervolgens 
aan waarom hij het zo belangrijk vindt 
deze brede betekenis van het begrip ‘ge-
loof ’ te hanteren:

Ik wil slechts het debat over geloof en sa-
menleving, geloof en politiek op een gelijk-
waardige basis brengen. Want dat is op 
dit moment niet het geval. Impliciet of ex-
pliciet gaan we in ons denken en spreken 
uit van een tegenstelling tussen een objec-
tieve, algemene waarheid die voor ieder-
een geldt, en individuele, subjectieve 
(geloofs)waarheden. Dit onderscheid 
wordt dan al gauw ervaren als een ‘meer 
en minder’. De algemene waarheid is su-

perieur, want voor iedereen geldig. Die 
waarheid, daarover valt te discussiëren; 
zij kan aan wet en beleid ten grondslag 
worden gelegd, want zij is immers neu-
traal en voor iedereen geldig. Geloof is 
daarentegen iets persoonlijks; het is zoiets 
als smaak, er valt niet over te twisten. 
Daarom dien je het voor je te houden en 
er anderen niet mee lastig te vallen; zeker 
niet in de publieke sfeer en in de politiek.
In de huidige tijd wordt het soms aange-
duid als het verschil tussen modern en 
achterlijk. Ik zie het terug in de discussie 
over vrijheid van meningsuiting versus 
vrijheid van godsdienst. Meningsvrijheid 
wordt verheerlijkt, geloofsvrijheid wordt 
geduld. Meningsuiting - zo lijkt het wel - 
is goed. Dat is publiek debat. Het moet 
actief worden gestimuleerd en beschermd, 
want de samenleving heeft er baat bij. Het 
gaat niet zo ver dat je mensen mag beledi-
gen vanwege huidskleur, geslacht, afkomst, 
geaardheid, of handicap; daar kun je niets 
aan doen, dus mag je er niet mee spotten. 
Godsdienst - zo lijkt het daarentegen - 
wordt beschermd omdat sommigen niet 
zonder kunnen, niet omdat het goed is 
voor de samenleving. En gelovigen moeten 
al helemaal niet gaan klagen als er met 
hun geloof gespot wordt; dan moeten ze 
maar niet geloven.
Vandaar mijn behoefte om duidelijk te 
maken dat ook die zogenoemde algemene, 
objectieve waarheid op geloof berust. Dat 
het nodig is, blijkt mede uit de vaak ge-
prikkelde reacties van mensen die het ge-
voel hebben dat hen iets wordt ‘aange-
smeerd’, wat ze naar hun gevoel al lang 
achter zich hadden gelaten; uit de veront-
waardiging, wanneer wordt gesuggereerd 
dat de verlichting eveneens zijn funda-
mentalisten kent. Het gaat mij er niet om 
de eigenwaarde van welke levensbeschou-
welijke opvatting dan ook te ontkennen, 
maar wel om de discussie tussen verschil-
lende opvattingen op een gelijke noemer te 
brengen. Ik benadruk juist het gemeen-
schappelijke, opdat een uiteenzetting tussen 
verschillende opvattingen mogelijk wordt.
Pas als de gelijkwaardigheid tussen ver-
schillende levensbeschouwelijke opvattin-
gen wordt erkend, is een debat mogelijk 
over de betekenis van geloof in een samen-
leving.

Geloof en religie in 
het openbare leven

Persrevue  G.J. Schutte

Minister P.H. Donner
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die gebaseerd zijn op (geloofs)vooronder-
stellingen. Die constatering is van groot 
belang voor het publieke debat, zoals de 
minister aangeeft. Terecht voegt hij 
eraan toe, dat ze inhoudelijk natuurlijk 
niet gelijkwaardig zijn. Dit verzwakt hij 
dan vervolgens door onderscheid te ma-
ken tussen een geloof en het handelen 
van gelovigen. Dit verschil tussen geloof 
en leven is in een door de zonde be-
heerste samenleving maar al te reëel. 
Maar dat doet toch niets af aan het feit 
dat de ene geloofsovertuiging van gro-
tere waarde is dan de andere. Concreet 
gezegd: geloof dat uit God is, is niet op 
één lijn te stellen met geloof dat uit 
mensen of afgoden is.

Het vervolg van Donners reactie 
maakt duidelijker hoe hij tot zijn stel-
ling komt:

Welke opvattingen beter zijn en welke 
slecht zijn zien mensen vaak heel goed, 
maar ze zien het alleen verschillend: hoe 
stelliger de eigen overtuiging des te scher-
per ziet men de gebreken in andere. Er is 
geen maatstaf. Ik hanteerde in het voor-
gaande het criterium of een opvatting 
heilzaam of schadelijk is voor mens en sa-
menleving. Maar ieder acht zijn opvatting 
doorgaans heilzaam voor zichzelf en ande-
ren. Ikzelf meen bijvoorbeeld dat geloof 
dat houvast vindt in een waarheid buiten 
de menselijke werkelijkheid meer oriënta-
tie biedt over waar we heengaan, dan een 
houvast in de dagelijkse werkelijkheid. 
Het is als wanneer u in een rijdende trein 
naar achteren loopt: in de trein loopt u in 
de richting vanwaar u vertrok, maar kijkt 
u naar buiten dan ziet u dat u in een an-
dere richting beweegt. Maar mogelijk me-
nen anderen dat een dergelijk houvast tot 
absolute zekerheden en onverdraagzaam-
heid leidt.

Ongetwijfeld legt de minister hier de 
vinger bij een moeite van een pluriforme 
samenleving. De gebreken bij de ander 
zien we eerder dan bij onszelf. Maar is 
er geen maatstaf, waaraan ieders denken 
en handelen getoetst kan worden? Of 
bedoelt hij te zeggen dat er geen door 
ieder erkende algemene maatstaf is? 
Maar dat behoeft hem als christen er 
toch niet van te weerhouden mét de 
kerk van de Reformatie te belijden dat 
er één God is, die we kunnen kennen 
door de schepping en onderhouding van 

Gelijkwaardig?
Het artikel van de minister heeft ge-

leid tot een kritische reactie van de con-
servatief Bart Jan Spruyt. In Trouw van 
8 juli 2006 schreef hij een open brief 
aan de minister, waarin hij Donner be-
schuldigde van naïef multiculturalisme 
door uit te gaan van gelijkwaardigheid 
van verschillende levensbeschouwingen. 
Spruyt huldigt de opvatting, dat ver-
trouwen ten grondslag moet liggen aan 
ons democratisch bestel. Van vertrou-
wen kan zijns inziens echter geen sprake 
zijn jegens het islamitische geloof, dat 
zich in zijn politiek-theologische uitwer-
king hooguit voorlopig schikt in een de-
mocratische orde. Daarom is hij voor-
stander van beperking van grondrechten 
voor aanhangers van de islam en 
steunde hij tot voor kort de politiek van 
de groep Wilders.

Minister Donner is in Trouw van  
15 juli 2006 uitvoerig ingegaan op de 
reactie van Spruyt. Daarin komt hij te-
rug op de gelijkwaardigheid van ver-
schillende levensbeschouwelijke opvat-
tingen:

Natuurlijk zijn al die levensbeschouwe-
lijke en maatschappelijke opvattingen niet 
gelijkwaardig. Sommige zijn beter, nutti-
ger of heilzamer dan andere, voor mensen, 
de samenleving of maatschappelijke ont-
wikkelingen. Sommige zijn geschikt om so-
lidariteit, vrede en recht tussen mensen te 
versterken, terwijl andere verdeeldheid 
zaaien, geweld kweken of tot onderlinge 
uitsluiting en verwaarlozing leiden. Daar-
bij is niet het geloof, de opvatting of de 
ideologie bepalend of zij tot heil of schade 
is, maar de wijze waarop mensen ermee 
omgaan.
Het christendom predikt naastenliefde, 
maar vraag niet hoeveel strijd, haat en 
tweedracht het ook heeft gebracht. Het 
communisme belooft gemeenschap, gelijk-
heid en broederschap maar vraag niet tot 
hoeveel geweld, onderdrukking en onge-
lijkheid het heeft geleid. Geloven en op-
vattingen doen elkaar geen geweld aan, 
maar mensen die geloven of overtuigd 
zijn. Geloven en opvattingen kunnen ‘wa-
ter en vuur’ zijn terwijl de volgelingen 
daarvan in vrede samenleven maar elkaar 
binnen de eigen stroming om het kleinste 
dogmatische verschil bestrijden.

Met deze reactie maakt Donner zijn 
standpunt niet duidelijker. De door hem 
geconstateerde gelijkwaardigheid van le-
vensbeschouwelijke opvattingen heeft te 
maken met het karakter ervan: het gaat 
steeds om opvattingen en overtuigingen 

de wereld, en nog duidelijker en volko-
mener door zijn heilig en goddelijk 
Woord (art. 1 en 2 NGB). De ene maat-
staf is er wel. Ieder kan deze maatstaf 
kennen. De nood van de wereld is dat 
velen haar niet erkennen.

Diversiteit
Nu zou een reactie hierop kunnen 

zijn, dat Donner niet spreekt als kerklid 
maar als minister. Hij heeft te maken 
met een pluriforme samenleving en een 
overheid die er voor alle burgers is. 
Daarover schrijft hij ook een en ander in 
zijn reactie in Trouw:

Geloof - of het nu godsdienst, politieke op-
vatting, of maatschappelijke filosofie is - is 
wezenlijk voor het samenleven. Het ver-
bindt mensen sterker dan wetten. Boven-
dien moet geloof in onderlinge gemeen-
schap beleefd en ontwikkeld worden. 
Maar men kan een samenleving niet bou-
wen op de eenheid van opvattingen en ge-
loof. Het is geprobeerd. Absolute vorsten 
meenden de samenleving tegen andersden-
kenden te moeten beschermen in het be-
lang van de eenheid van de staat. Het 
heeft de meest vreselijke godsdienstoorlogen 
tot gevolg gehad. Willem van Oranje 
bracht daar in 1564 tegen in, dat overhe-
den niet hebben te regeren over de con-
sciëntie van hun onderdanen. Het heeft 
mede tot de Tachtigjarige Oorlog geleid. 
…
Vandaar mijn opvatting dat overheden 
niet hebben te regeren over het geloof en de 
diepste overtuigingen van hun onderda-
nen, en dat de samenleving onvermijdelijk 
op levensbeschouwelijke diversiteit berust. 
Geloof is niet iets wat men aflegt omdat 
anderen menen dat dit moet of omdat een 
meerderheid heeft besloten dat het niet 
mag. Geloof is meer dan het hebben van 
een mening: het behoort tot iemands iden-
titeit, tot wat men is en waar men voor 
staat. Vandaar dat ik erop wees dat voor 
de meeste geloven geldt: ‘Men moet Gode 
meer gehoorzaam zijn dan mensen.’ … 
Erkenning van dergelijke ‘ hogere’ plichten, 
is ook verweven met onze rechtsorde. Men 
mag weliswaar niet zelf bepalen of men 
zich aan de wet houdt of niet, maar de 
wetgever schept waar mogelijk afwijkings-
mogelijkheden als er diep gevoelde overtui-
gingen in het geding zijn.

Honorering van de geestelijke vrij-
heid van alle burgers, ongeacht gods-
dienstige of politieke overtuiging, is in-
derdaad essentieel in een democratie. Ze 
behoort ook hoog te staan op de poli-
tieke agenda van een christelijke partij. 
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Maar daarmee is de vraag niet beant-
woord naar de maatstaf voor het over-
heidshandelen in een pluriforme samen-
leving. Bij een andere gelegenheid heeft 
de minister zich daar ook wat tweeslach-
tig over uitgelaten. In zijn Robert Re-
gout-lezing van mei 2006 zei hij onder 
meer:

De overheid mag niet kiezen uit de ge-
loofsverscheidenheid, maar echte neutrali-
teit is niet mogelijk. Een godsdienstig neu-
trale overheid is weinig anders dan een 
land met een staatskerk. Essentie is dat 
overheden bij de keuzen die gemaakt moe-
ten worden burgers niet dwingen in hun 
fundamentele keuzen.

Niet kiezen maar ook niet echt neu-
traal zijn… Wat we steeds missen in de 
beschouwingen van de minister, is de 
vraag naar het wezen van het ambt van 
de overheid. Erkennen we haar als die-
nares van God, die zich in haar beleid 
inzake de ontwikkeling en het beheer 
van de openbare samenleving ook wil 
richten naar het Woord van God? Dan 
beschikken we over een maatstaf ont-
leend aan ‘een waarheid buiten de men-
selijke werkelijkheid’, die zowel richting 
geeft aan het beleid als de grenzen van 
de overheidsverantwoordelijkheid be-
paalt.

Christelijke politiek
Een vraag die dan voor de hand ligt, 

is die naar de mogelijkheid en het wezen 
van christelijke politiek. Prof. De Kruijf 
stelt deze vraag ook aan de minister. 
Impliceert het christelijk geloof ook een 
visie op de inhoud van wetgeving en be-
leid? En hoe zit het dan met de verhou-
ding tussen kerk en staat? Over dat laat-
ste schrijft Donner in CDV:

Kerkelijk gezag en overheidsmacht moeten 
niet worden vermengd en hun onderschei-
den opdracht moet niet worden verward. 
Waar dat niet het geval is, eindigt de kerk 
doorgaans met bloed aan de handen en de 
staat met onderdrukking. Het verschil tus-
sen naastenliefde en publieke verantwoor-
delijkheid heb ik ooit eerder toegelicht met 
de gelijkenis van de goede herder. Christe-
lijke verantwoordelijkheid is het verloren 
schaap zoeken, publieke verantwoordelijk-
heid is zorgen dat die 99 andere schapen 
eerst veilig thuis komen. Bovendien, wat 
waardevol is als het uit geloof en naasten-
liefde geschiedt, wordt iets anders als de 
wetgever het oplegt en de politie het hand-
haaft. Uit geloof bijdragen aan de diaco-
nie is iets wezenlijk anders dan anderen, 

die dat geloof niet delen, door belastingen 
daaraan mee te laten betalen. Dat is het-
zelfde als een overheid die ieder het dragen 
van een hoofddoek voorschrijft, omdat 
sommigen of de meerderheid menen dat 
dit uit geloof zo hoort. Zo zal men als 
christen vreemdelingen gastvrij ontvangen 
en blijmoedig de lasten daarvan dragen, 
maar de staat zal de samenleving tegen de 
gevolgen en lasten van een onbeperkte im-
migratie moeten beschermen. Want die 
lasten moeten ook worden gedragen door 
wie mijn christelijk geloof niet deelt. Ker-
ken die tot de overheid spreken, verliezen 
die onderscheiden verantwoordelijkheden 
en verschillende macht vaak uit het oog. 
Let wel, een kerk kan als iedere maat-
schappelijke organisatie de overheid aan-
spreken. Maar de kerk is er om mensen 
aan te spreken, op basis van geloof; bij 
overheden gaat dat niet. Kerken kunnen 
overheden hooguit aanspreken, omdat ze 
betere antwoorden hebben voor vragen 
waar de samenleving mee zit.

Op de vraag hoe het dan zit met het 
begrip ‘christelijke politiek’, antwoordt 
de minister:

Duidelijk is dat ik tegen deze achtergrond 
grote moeite heb met het begrip ‘christe-
lijke politiek’. Dat is een gevaarlijk begrip. 
‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld’, 
zei Christus. In die zin is er geen christe-
lijke politiek en wat als zodanig wordt ge-
presenteerd, zal steeds de Heer der kerk 
beschamen want het is van en voor deze 
wereld.

Jezus’ antwoord op de vraag van  
Pilatus of Hij de Koning der Joden is 
(Joh. 18:33-36) wordt vaker gebruikt 
om de mogelijkheid van christelijke po-

litiek te ontkennen. Maar dan wordt 
geen recht gedaan aan het verband 
waarin deze woorden zijn gesproken. 
Christelijke politiek heeft niet de preten-
tie het koninkrijk van Jezus Christus op 
aarde te helpen vestigen, maar om in 
woord en daad te erkennen dat aan 
Hem is gegeven alle macht in de hemel 
en op de aarde (Mat. 28:18).

Die erkenning mag voor zover haar 
bevoegdheid reikt, ook gevraagd worden 
van de overheid, Gods dienares.

Overigens ziet Donner wel mogelijk-
heden om vanuit een christelijke visie op 
mens- en samenleving te komen tot ge-
meenschappelijke antwoorden en oplos-
singen voor politieke vraagstukken:

Dat is uiterst vruchtbaar. Want dan komt 
men tot fundamenteel andere uitgangs-
punten ten aanzien van de zin van het 
bestaan, de verhouding van mensen tot el-
kaar en de gemeenschap, en de onderlinge 
verantwoordelijkheid, dan de politieke op-
vattingen die uit de Verlichting zijn voort-
gekomen (socialisten, communisten, libe-
ralen). Die eindigen steeds bij tegenstellin-
gen: tussen individu en gemeenschap, vrij-
heid en gezag, publiek en privaat. Maar 
in het christen-democratische mensbeeld 
zijn dat slechts verschillende aspecten van 
eenzelfde relatie; geen heeft betekenis zon-
der de ander. Het is het mensbeeld van 
Genesis: de mens die als persoon naar 
Gods beeld werd geschapen, maar van wie 
God zag dat het niet goed was dat hij al-
leen was. Dat heft de tegenstellingen op 
die het moderne mensbeeld oproept, en 
biedt een bruikbaar perspectief op de 
maatschappelijke werkelijkheid. Zo biedt 
het bijvoorbeeld een wezenlijk andere in-
valshoek voor vragen van gerechtigheid en 
solidariteit. Gerechtigheid impliceert in 
die visie niet een overheid die steeds 
nieuwe rechten geeft en alles regelt, maar 
een overheid die ruimte schept om mensen 
tot hun recht te laten komen en elkaar tot 
steun te zijn. Solidariteit is ook niet een 
kwestie van elkaar steunen om als groep 
sterker te zijn, maar van verantwoorde-
lijkheid voor anderen die inherent is aan 
ieders bestemming als mens. …
Streven naar levensbeschouwelijke homo-
geniteit was en is geen oplossing voor de 
verscheidenheid in de moderne samenle-
ving. Wie dat serieus beoogt - wie van de 
overheid zingeving verwacht - eindigt in 
een totalitair systeem. …
De basis voor de gemeenschappelijke be-
trokkenheid bij overheid en samenleving 
moet juist worden gezocht in de erkenning 
van levensbeschouwelijke verscheidenheid 
in de samenleving, en in het besef dat het 

Prof. G.G. de Kruijf
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samenleven van fundamenteel verschil-
lende levensbeschouwingen niet vanzelf-
sprekend is, maar voortdurend omzichtig-
heid, invoeling en zelfbeheersing vergt. 
Die waarden zouden de basis moeten zijn 
voor een seculiere religie die een tegen-
wicht zou kunnen bieden aan de seculiere 
eredienst van de individuele vrijheid. 
Want dáár ligt de kern van het probleem: 
het Verlichtingsideaal van individuele 
vrijheid en intellectuele autonomie, dat 
bij gebrek aan weerstand geen oriëntatie 
meer biedt, maar ongebondenheid, onge-
breideldheid en onmatigheid in de hand 
werkt.

Het tegenwicht dat de minister wil 
bieden aan het Verlichtingsideaal, is te-
recht en urgent. Maar de vraag is wat de 
basis is van de door hem bepleite secu-
liere religie. Hij noemt een christen-de-
mocratische visie op mens en samenle-
ving en verwijst hiervoor naar Genesis. 
Maar kun je wat God daar zegt over het 
goed zijn van het onderscheid tussen en 
zo ook de eenheid van man en vrouw, 
zomaar veralgemeniseren tot maatschap-
pelijke tegenstellingen die overwonnen 
moeten worden?

De minister sluit zijn antwoord aan 
prof. De Kruijf als volgt af:

Overheid en samenleving, de een kan niet 

zonder de ander bestaan, maar ze liggen 
niet in elkaars verlengde. Daarom mag ik, 
als het om morele bindingen gaat, niet 
vanuit de samenleving naar de overheid 
kijken. Overheden zijn vanuit christelijke 
optiek noodzakelijk, maar desalniettemin 
een product van de zondeval. Staat en wet 
berusten op het inzicht dat mensen over 
elkaar willen heersen, elkaars spullen be-
geren en steeds weer in conflict komen. 
Daarom moeten we die overheid niet be-
lasten met zingeving, ethische opbouw en 
moreel gezag; daar hebben we nu juist de 
samenleving voor, in al haar levensbe-
schouwelijke verscheidenheid. Wie dat aan 
de overheid wil toevertrouwen, levert zich 
uiteindelijk geheel aan die overheid uit.

Donner ziet de overheid als een pro-
duct van de zondeval. In die gedachte-
gang past een beperkte op de zwaard-
macht toegesneden taak van de over-
heid. Art. 36 NGB zegt in lijn met gere-
formeerde auteurs uit de tijd van de Re-
formatie meer over de oorsprong en de 
taak van de overheid. Het is ‘onze goede 
God’ die overheden ingesteld heeft. Ze 
hebben niet alleen zorg te dragen voor 
de openbare orde en daarover te waken, 
maar onder meer ook om ‘de heilige 
dienst van de kerk te beschermen’. La-
tere gereformeerden zoals Groen van 
Prinsterer, K. Schilder en J. Kamphuis 

hebben in gelijke zin geschreven.
We hebben waardering voor de inzet 

van minister Donner als het gaat om de 
plaats van het geloof in het openbare le-
ven. Maar door geen rekening te hou-
den met de betekenis van Gods Woord 
voor overheid en samenleving, verwacht 
hij te veel van het zelfreinigend vermo-
gen van een samenleving in al haar le-
vensbeschouwelijke verscheidenheid. In 
zijn artikel in Trouw neemt hij zelfs het 
standpunt in dat opvattingen die men 
als radicale minderheid had, tegen de 
tijd dat men een meerderheid behaalt, 
doorgaans zijn aangepast en geïnte-
greerd:

Vandaar: vraag niet bij radicale opvattin-
gen hoe het moet als zij een meerderheid 
hebben. Als zij een meerderheid hebben, 
zijn zij niet meer radicaal.

De geschiedenis kent helaas te veel 
voorbeelden waarin deze ‘wijsheid’ niet 
opging.

Secularisatie
Hiervóór citeerden we de mening 

van minister Donner, dat secularisatie 
niet het verlies van geloof betekent, 
maar het veranderen van geloof. Hij wil 
daarmee benadrukken dat ieder uitgaat 
van geloofsvooronderstellingen, ook als 
men meent met ‘het geloof ’ te hebben 
gebroken. In hetzelfde nummer van 
Christen Democratische Verkenningen 
komt ook een artikel voor van Anton 
van Harskamp, bijzonder hoogleraar 
aan de Faculteit der Sociale Weten-
schappen van de VU. Hij betoogt 
hierin, dat de groeiende interesse in reli-
gie in het Westen nog niet betekent dat 
het tijdperk van de secularisatie voorbij 
is. Nieuwe individualistische vormen 
van religiositeit zijn zijns inziens veelal 
juist zelf een manifestatie van de ver-
minderde betekenis van religie.

Nu zegt men soms dat de drang om de re-
ligie een plaats te geven in vooral de ge-
voelens of de handelingen van het indi-
vidu, ‘eigenlijk’ al oud is. Indien het ac-
cent op het persoonlijke al niet bij Augus-
tinus te vinden zou zijn, dan toch zeker 
bij de Reformatie. Dat moge zo zijn, 
maar in de jaren zestig van de vorige 
eeuw kreeg de individualisering een 
nieuwe dimensie.
Die bestond er in de eerste plaats in dat de 
neiging werd versterkt om het transcen-
dente als het ware naar beneden te halen, 
naar de immanentie, in het bijzonder 
naar ‘ de onnaspeurlijke diepten van het 
telkens eigen zelf ’. Deze religieuze oriën-
tatie op het ‘zelf ’ als ontvangstplaats van 
het heilige of het goddelijke zou een door 
velen gedeelde oriëntatie worden, zoals in 
het algemeen de gerichtheid op het eigen 
‘ ik’ in die jaren tachtig en negentig een 

massaverschijnsel werd.
Het nieuwe van de individualisering be-
stond er in de tweede plaats in, dat vooral 
in de jaren tachtig en negentig in religie 
en religiositeit de zoektocht werd gethema-
tiseerd van individuen naar hun ware, 
authentieke ‘zelf ’. … Niet voor niets zijn 
in hedendaagse vormen van religiositeit 
metaforen als weg, reis en pelgrimage po-
pulair. Dat zou enigszins kunnen verkla-
ren waarom de persoonlijk beleefde religi-
ositeit niet afneemt in het Westen. Niet 
alleen in nieuwe-tijdsachtige en neo-evan-
gelicale stromingen buiten de traditionele 
kerken wordt de religiositeit verbonden 
met het zoeken naar authenticiteit en 
identiteit, maar die verbinding wordt ver-
moedelijk ook door kerkelijk betrokken 
mensen gelegd.
Het nieuwe van de individualisering uit 
zich in de derde plaats ook in het vol-
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gende. Wanneer ik deelneem aan een reli-
gieuze praktijk of een religieuze overtui-
ging aanhang, dan is dat onder het indi-
vidualiserende culturele regime niet alleen 
mijn keuze, maar moet die praktijk ook 
mij aanspreken. Het dient mijn beleving 
te prikkelen, hetzij als een moreel-religi-
eus, hetzij als een spiritueel individu. Dit 
is bepaald iets nieuws, vergeleken met de 
wijze waarop men nog maar kort geleden 
werd geacht een denominatie te kiezen. 
Een keuze werd toen geacht een keuze te 
zijn binnen een algemeen aanvaard ka-
der, bijvoorbeeld dat van het algemeen 
christelijk geloof in God de Vader, in de 
wereld als schepping, in de verlossing of 
bevrijding door Jezus Christus. Waarna 
men een kerk koos die het beste dat kader 
invulde en waarin men zich het meest 
comfortabel voelde. Een keuze nu is zozeer 
gekleurd door ieders behoefte aan authen-
ticiteit van het ‘zelf ’ en aan beleving en 
expressie daarvan, dat de binding aan een 
gedeeld kader, en ook simpelweg de bin-
ding van individuen aan elkaar in een re-
ligieuze gemeenschap, onder grote druk 
komt te staan.

Van Harskamp onderscheidt vanaf 
begin jaren zestig tot op heden twee fa-
sen van individualisering, één die loopt 
tot midden jaren tachtig en één die 
vooral de jaren negentig tot op heden 
omvat. Met gebruikmaking van werk 
van de godsdienstsocioloog Gerard 
Dekker zegt hij over de eerste fase:

Wie Dekkers schets leest, kan moeilijk be-
twijfelen dat er vanaf eind jaren zestig bij 
de synodaal gereformeerden een sterke in-
dividualisering plaatsvond in termen van 
zowel afname van het religieuze gezag van 
traditionele bronnen als, vooral in de ja-
ren tachtig, van het naar beneden halen 
van het transcendente. Symbolisch voor de 
afnemende betekenis van religieus gezag is 
bijvoorbeeld dat aan de ene kant de proce-
dures rond de kerkelijke tucht uitgebreider 
werden beschreven - volgens sociologen een 
teken van bureaucratische, modernise-
rende regelzucht - maar dat anderzijds er 
vrijwel geen maatregelen van tucht meer 

werden genomen. Nog symbolischer is dat 
de zondagse voorlezing van ‘ de wet des 
Heren’ in de jaren zeventig in veel lokale 
kerken in onbruik raakte. En de zoge-
noemde binding van ambtsdragers aan de 
belijdenis werd aanzienlijk soepeler, ter-
wijl het waarnemers in de jaren tachtig 
duidelijk kon zijn dat de belijdenisge-
schriften haast über Nacht hun betekenis 
hadden verloren in het kerkelijk leven.

Deze eerste fase werd volgens Van 
Harskamp vanaf medio jaren tachtig ge-
volgd door de tweede fase, die vermoe-
delijk nog steeds doorloopt. Vormde de 
eerste fase de overgang van een leerstel-
lig gerichte orthodoxie naar ‘ethica-
lisme’, de tweede fase kunnen we zien 
als de overgang van ethicalisme naar 
spiritualiteit:

Zoals bekend is spiritualiteit ‘ in’ nu kerk, 
geloof in een persoonlijke God en religie 
‘uit’ zijn. … Voor nogal wat godsdienstso-
ciologen staat het vast dat er in de Wes-
terse - rijke, en niet te vergeten, autoch-
tone - wereld al geruime tijd sprake is van 
groei van spiritualiteit, een groei die ac-
cordeert met het oprukken van New Age, 
niet in de vorm van groepen of bewegin-
gen, maar wel in de vorm van verbreiding 
van New Age gedachtegoed buiten de ker-
ken; en ietwat afgevlakt ook binnen de 
kerken. Voor Engeland, op dit punt verge-
lijkbaar met Nederland, vermoedt gods-

dienstsocioloog Steve Bruce dat onder ac-
tief betrokken kerkleden ook nieuwe-
tijdstendensen zijn te bespeuren.
Ten eerste zouden we onder kerkmensen 
een neiging zien het beeld van God niet 
slechts ‘ liever’ te maken, maar ook te ver-
vagen, van persoonlijke trekken te ont-
doen, en Hem/Haar meer te zien als 
kracht of energie dan als persoon.
Ten tweede signaleert Bruce onder kerke-
lijken een tendens tot holistisch denken, 
waarbij het traditionele christelijke voor-
behoud tegenover de natuur niet meer 
aanwezig is.
Ten derde hebben betrokken kerkleden een 
zeer positieve waardering voor het mense-
lijk ‘zelf ’ en van emoties. Bijbel, traditie 
en kerk hebben voor hen pas betekenis 
wanneer ze zijn gefilterd door de inner-
lijke ervaring met het goddelijke in het 
zelf.
Ten vierde signaleert Bruce onder kerkelij-
ken een steeds grotere bereidwilligheid om 
waarheid in alle religies te zien, ja zelfs de 
mogelijkheid open te houden dat de be-
perkte waarheden van de concrete religies 
veranderlijk zijn, en dat het mogelijk is 
om elementen uit meerdere religies te com-
bineren.
New Age mag dan getalsmatig geen in-
drukwekkende stroming zijn, volgens som-
mige sociologen vinden we het gedachte-
goed ook - zelfs - binnen de kerken terug. 
Vooral, zo blijkt telkens, binnen de katho-
lieke kerk in West-Europa en de Verenigde 
Staten.

Van Harskamp bestempelt de ver-
schijnselen die hij en de door hem geci-
teerde auteurs waarnemen als moderne 
uitingen van secularisatie. Het is niet zo 
moeilijk deze uitingen ook bij anderen 
te herkennen. Maar als gereformeerden 
staan wij onder invloed van dezelfde 
cultuur, die bij synodaal-gereformeerden 
en rooms-katholieken tot zulke ingrij-
pende veranderingen leidde. Daarom is 
het goed attent te zijn op verschijnselen 
die bij anderen zijn gesignaleerd.

Prof. A. van Harskamp
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Verschenen cahier 69

Het verbond van Gods liefde
Ds. Clarence Stam

Omdat het verbond het hart van de evangelie-
prediking is, verdient het ook in onze tijd 
aandacht en waardering.
Over dat verbond verscheen in 1999 van de 
hand van de Canadese predikant Clarence Stam 
(1948) het boek The Covenant of Love. Een 
herdruk volgde in 2001.
Onder de titel Het verbond van Gods 
liefde wordt dit boek nu in het Nederlands 
gepubliceerd. De schrijver wil laten zien hoe het 
verbond een sleutelbegrip is in de Bijbel. Het 
verbond werd gesloten in het Oude Testament en 
in het Nieuwe Testament werd het voortgezet als 
het nieuwe verbond in Christus, door zijn bloed.

Allereerst wordt de geschiedenis van het verbond 
beschreven. Daarna worden de aard en de 
bedoeling ervan uiteengezet. Dit alles staat in 
het licht van de rijkdom die God ons hierin geeft 
door Jezus Christus.
Een aantal belangrijke punten komt hierbij naar 

voren. God sloot zijn verbond met de hele 
mensheid. Na de zondeval bleef Hij trouw 
aan wie Hem vrezen. Daarnaast wordt in 
Het verbond van Gods liefde sterk benadrukt 
dat het verbond geen contract is, maar een 
levende relatie. Uitgelegd wordt waarom die 
liefdesrelatie bestaat en wat de betekenis 
van het verbond is voor de menselijke 
verantwoordelijkheid.
In het verbond staan Gods beloften altijd 
voorop. Door het leven vanuit het verbond 
worden we ons ervan bewust dat alle eer 
alleen God toekomt.

De Bijbel leert ons dat het verbond 
voortkomt uit Gods grote liefde. Zo was 
dat al bij het begin van de schepping. En 
de eeuwen door heeft Hij Zich aan het 
verbond gehouden door het geven van zijn enige 
Zoon, ‘opdat iedereen die in hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’.

Verschenen cahier 70

Liever vijf woorden met mijn verstand
Ds. W. Wierenga 

Veel gereformeerde broeders en zusters 
worden in verwarring gebracht door 
allerlei charismatische invloeden die als 
een vloedgolf de kerken overspoelen. Jonge 
mensen missen goede voorlichting en niet 
alle predikanten stellen zich afwijzend 
op. Vooral met het oog op hen allen is dit 
boekje geschreven.

Aan de orde komen vragen als:
Hoe spreekt de Schrift over gaven als 
tongentaal, genezing, demonenuitdrijving 
en profetie?
Komen die opvallende Geestesgaven nog 
voor in onze tijd?
Wat is de betekenis van de streeptheologie?
Kun je wel spreken van de charismatische 
beweging?
Waarom stappen gereformeerden over 
naar baptistische of evangelische 
gemeenten?

Wat is NewWine voor een beweging? Hoe 
denken zij onderwijs te geven in de kerken?

Van charismatici valt ook wel te leren. Dit 
boek is zeker geen veroordeling van alles 
wat de charismatische beweging leert en 
doet. Maar de vinger wordt wel gelegd bij 
zaken als gebedsministry, zoals die wordt 
gepraktiseerd door NewWine/Nederland. 
De gebeurtenissen in de fictieve gemeente 
Hoopvol worden als voorbeeld genomen en 
zijn heel herkenbaar.

Een drietal bijlagen vormt een belangrijk 
onderdeel van het boek. Ze gaan o.a. over 
de persoon van de heilige Geest en over de 
vraag of evangelischen de Bijbel anders 
lezen dan gereformeerden.


