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Jullie zijn het licht in de wereld.
Een stad die boven op een berg ligt,
kan niet verborgen blijven. Men
steekt ook geen lamp aan om hem
vervolgens onder een korenmaat
weg te zetten, nee, men zet hem op
een standaard, zodat hij licht geeft
voor ieder die in huis is. Zo moet
jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede daden zien en
eer bewijzen aan jullie Vader in de
hemel.
(Matteüs 5:14-16)

Onze rijkdom
De bergrede. Noem haar maar de
grondwet van het koninkrijk van Jezus
Christus. Duidelijke prediking van wat
het betekent, onderdaan van deze Koning te zijn.
De eerst aangesprokenen in de bergrede zijn de discipelen. De twaalf. Maar
de Heiland vormt met hen geen geheim
genootschap waarbinnen zorgvuldig verborgen blijft wat Hij leert. Nee, deze
preek van Hem mag iedereen horen. Iedereen mag meeluisteren. Want iedereen
mag weten wat het in de praktijk betekent, onderdaan te zijn van het koninkrijk van God.
Zeker al die Galileeërs, die naar de
Heiland zitten te luisteren. Ze horen er
immers bij? Ze zijn immers opgenomen
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Stad op de berg, aquarel Bert Gort

Christen zijn is
lichtdrager zijn
in Gods verbond? Voor hen is de Heiland gekomen om ze te verlossen van

Schriftlicht
M. Heemskerk

hun zonden. Waarom Hij ze dan ook
zalig spreekt. Ze gelukkig verklaart, omdat ze zulke bevoorrechte mensen zijn!
Nee, niet automatisch. Uitsluitend in
deze weg dat ze - door de kracht van de
Geest - hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Naar vrijspraak op grond
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van Christus’ werk. Maar doen ze dat,
dan mogen ze zich gelukkig weten.
Want dan zúllen ze verzadigd worden!

Onze status
Je bent een diepgelukkig mens, wanneer je het heil ontvangt en aanneemt.
Met deze boodschap begint de bergrede.
En dan komt er direct achteraan dat je
dan ook een bepaalde status krijgt, die
zijn eigen verantwoordelijkheden met
zich meebrengt. Die status wordt onder
andere in de hierboven geciteerde tekst
omschreven, als de Heiland allereerst tegen zijn discipelen, maar verder ook tegen alle andere diepgelukkigen van alle
tijden zegt: jullie zijn het licht in de wereld.
Lees deze uitspraak goed. Je bent namelijk makkelijk geneigd om te denken:
dat is dus onze opdracht. Als gehoorzame onderdanen van Koning Christus
moeten we licht verspreiden. Dat is zeer
zeker waar. Alleen, dat staat hier níet.
Hier staat niet, dat we het licht in de
wereld móeten zijn, maar dat we het
zíjn! Dat is gewoon onze status, als we
bij Christus horen. Op deze positie worden de kinderen van het koninkrijk hier
zonder meer vastgelegd: júllie zijn het
licht in de wereld!
Jullie! Het is één en al duisternis in
de wereld. Stikdonkere nacht. Dat is de
situatie van de wereld sinds de gebeurtenissen van Genesis 3. Maar nu breng Ik,
Jezus Christus, door mijn verlossend
werk een aantal lichtdragers binnen in
die stikdonkere wereld. En dat zijn jullie. De onderdanen van Gods koninkrijk. Je kunt ook zeggen: de mensen die
van harte leerling van Christus willen
zijn en willen leven uit zijn verlossend
werk.
Wilt u dat, dan bent u lichtdrager in
de duistere wereld. Dan is dat uw status.

Onze moeite
Het is echt niet zo eenvoudig om dat
te geloven. Wij kunnen immers makkelijk geneigd zijn, ons aan te laten praten
hoe de wereld tegen ons aankijkt. Christenen zijn achterblijvers. Ze kunnen niet
mee met de verworvenheden van de moderne cultuur. Ze zijn tegen dit en tegen
dat. Je zou ze eigenlijk in een reservaat
moeten stoppen met elkaar. Maar goed,
zolang ze de ontwikkelingen maar niet
echt afremmen, laat ze dan maar. Zolang ze maar niet echt invloed krijgen...!

Maar zolang ze helemaal niet meetellen,
ach, laat ze dan maar met hun duffe gedoe en met hun culturele achterlijkheid.
Hebt u de neiging, u dit aan te laten
praten? Weet u er misschien niet zo
goed raad mee, met dit verhaal? Of
denkt u misschien: ik heb hier best een
antwoord op. We dragen toch ons steentje bij in de politiek en onze scholen
mogen er ook wezen. De jeugd wordt
daar degelijk en toegespitst op onze
maatschappij opgeleid. En zo valt er nog
wel het nodige te noemen. Maar als je
zo reageert, geef je dan niet de indruk
dat allerlei activiteiten ontplooid worden
om toch vooral nog een beetje voor vol
aangezien te worden door de wereld?
Nee, tegenover de wereldse minachting geldt alleen het antwoord van het
geloof. En dat is het antwoord dat
Christus ons hier leert: de wereld is te
typeren als één en al duisternis. Het is
er één en al zonde, ongerechtigheid,
dwaling. Maar de kinderen van het koninkrijk zijn het licht in die wereld. Het
enige licht in een totale duisternis. Het
enige signaal dat er ook nog wat anders
is dan zonde, ongerechtigheid, dood.
Christus zegt: jullie zijn het licht in
de wereld. Ja, en dat is dan niet zijn ontdékking. Zo van: Ik zie allemaal duisternis, maar opeens ontdek ik toch ook
nog licht: jullie. Nee, het is niet zijn
ontdekking, maar het is zijn werk. Er
was geen licht. Maar Hij kwam om licht
te maken. En, zegt Hij, dat licht zijn
jullie. De kinderen van het koninkrijk.
Ik steek het licht aan en dat licht zijn
jullie. Dat is de positie die Christus
geeft aan het volk van het verbond. Als
het Hem tenminste aanneemt en omhelst als zijn Verlosser. Dat is de positie
die Hij ook vandaag geeft aan zijn gemeente: het enige licht in de wereld
waarin ze leeft, ontstoken door Jezus
Christus en door niemand anders.

Onze opdracht
Dat zullen we moeten geloven. Anders doen we tekort aan het werk van
Christus. Dat wil zeggen: de kerk zal
zich door de wereld nooit mogen laten
maken tot een gezelschap brave jaknikkers, als die wereld zegt: blijven jullie
maar mooi in je eigen kleine hoekje zitten en vermaak elkaar daar maar met
jullie stichtelijkheden, maar laten we
verder vooral niets van jullie merken.
Want dan doet de kerk tekort aan het
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werk van Christus. Dan verloochent ze
de status die ze door dat werk gekregen
heeft.
En wat geldt van de kerk in haar geheel, geldt ook van elke gelovige persoonlijk. Hij mag nooit braaf ja knikken
wanneer ze tegen hem zeggen: dat je
christen bent, prima, maar denk erom
dat we er niets van merken! Dat accepteren betekent: tekortdoen aan het werk
van Christus. De status die je van Hem
gekregen hebt, verloochenen.
De Heiland laat hier ook duidelijk
zien hoe onmogelijk je dan bezig bent.
Hij zegt: een stad die boven op een berg
ligt, kan niet verborgen blijven. Die
steekt boven z’n omgeving uit en valt al
van verre op. En een stad op een berg,
dat ís de gemeenschap van de kinderen
van het koninkrijk. Dat bént u. Als
vrucht van het werk van Christus kan
het niet anders dan dat u dat bent. En
dat u dan ook als zodanig naar buiten
treedt. En dan ook opvalt! Doordat u
anders bent. Geen vrede hebt met de
duisternis. Met het zwelgen in de ongerechtigheid. De wetteloosheid niet normaal vindt. Ook geen vrede hebt met
allerlei vormen van eigenwillige godsdienst die zich vaak verregaand aanpast
aan de duisternis.
Laten we maar heel goed bedenken,
dat we van nature de duisternis liever
hebben dan het licht. Die duisternis
blijft voor ons dan ook levenslang verleidelijk. Maar de heerlijkheid van het
werk van Christus is dat Hij tegen ons
zegt: als kinderen van het koninkrijk
bent u wat u uit uzelf nooit zijn wilt:
voor ieder herkenbare vruchten van mijn
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werk. Niet weggestopt in een achterafstraatje om toch vooral de wereld niet te
ergeren. Maar zichtbaar, als een appèl
op de wereld om de realiteit van het verlossend werk van Christus te erkennen.
Altijd en overal herkenbaar als kinderen
van het koninkrijk.
Wat we zijn, moeten we ons immers
ook betonen. Dat is de verantwoordelijkheid die we door de kracht van de
Geest moeten aanvaarden. Altijd weer
moeten we er alert op zijn: wat doen we
met onze uit genade ontvangen status?
De Heiland zegt immers heel duidelijk:
denk erom, jullie licht moet schijnen
voor de mensen. Hij gebruikt daarbij
het beeld van de eenkamerwoning. Als
het daar ’s avonds donker wordt, kun je
een lamp aansteken om licht in de duisternis te brengen. Dat is je bedoeling.
Maar ja, dan moet je die brandende
lamp natuurlijk niet onder een korenmaat zetten. Zeg maar: onder een omgekeerde emmer. Want dan blijft het
donker. Nee, je zet die lamp natuurlijk
op een standaard, zodat-ie licht geeft
voor iedereen in huis.
Het is duidelijk: de kinderen van het
koninkrijk, de lichtdragers mogen in het
huis dat wereld heet en waar ze in wonen, hun lamp niet onder een emmer
zetten. Ze moeten hun licht laten schijnen, zodat de mensen het zien. Ze moeten het licht dat ze uit genade mogen
verspreiden, niet verborgen houden,
maar zo neerzetten dat de mensen het
kunnen zien.
Welnu, wat wordt er dan zichtbaar?
Jullie goede daden, zegt Christus. Dat
is: jullie gehoorzaamheid aan wat de
Here vraagt. Dus: de liefde die in jullie
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hart leeft jegens Hem en jegens jullie
naasten. Die liefde die jullie uit jezelf
nooit kunnen opbrengen. Maar die er
alleen is als vrucht van de Geest, als
werk van God.
Want als mensen daar serieus aandacht aan gaan geven - serieus gaan vragen hoe het toch komt dat jullie zo anders zijn en waar dat licht toch vandaan
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komt dat van jullie leven afstraalt - ja,
dan komen ze uit bij het verlossend
werk van God in en door Jezus Christus.

hoorzaam aan Jezus Christus en laat het
u gegeven licht schijnen voor de mensen. En wees zo wat u bent: lichtdragers
in een duistere wereld. Gehoorzame onderdanen van Koning Christus.

Velen zeggen: doe alstublieft dat
licht uit. Laat ons alstublieft met onze
lichtjes van eigen fabricaat het donker te
lijf gaan. Maar onze roeping is: blijf ge-

Het blijvend
probleem
Nog een laatste keer willen we in
deze rubriek stilstaan bij de Balans,
zoals die is voorgelegd door onze
Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE)
en de Nederlands gereformeerde
Commissie voor Contact en Samenspreking (CCS). Ik zou nog terugkomen op de Preambule van het
Akkoord voor kerkelijk samenleven
van de Nederlands Gereformeerde
Kerken (AKS). Dat AKS bleek in het
verleden een probleem in de verhouding tussen GKv en NGK. Dat probleem blijkt nog niet echt opgelost
te zijn.

Balans over AKS
Ik citeer de volgende passage uit de
Balans:
‘Als DKE en CCS onderkennen wij
intussen, dat in de kerkelijke praktijk
binnen GKV en NGK niet op eenzelfde wijze met de binding aan de
belijdenis wordt omgegaan. Binnen
de NGK vraagt het AKS van alle
ambtsdragers ondertekening van de
confessie als blijk van instemming
met de leer. Niettemin wordt geaccepteerd dat een klein aantal kerken
niet de praktijk kent dat ambtsdragers hun binding aan de belijdenis
met een handtekening bekrachtigen.
Van GKV-zijde wordt dat laatste
juist als zeer wezenlijk gezien en als
waardevol ervaren, vooral met het
oog op de bescherming van de gemeente tegen dwaalleer of de particuliere opvattingen van ambtsdragers. Van NGK-zijde wordt dit motief gedeeld en daarom het niet-on-
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dertekenen betreurd. Niettemin is er
in de NGK begrip voor bestaande
beduchtheid voor juridisering, binding aan de letter en het onvoldoende honoreren van reliëf in de
belijdenis, en leidt het niet-ondertekenen niet tot maatregelen tegen
deze kerken. Daarbij speelt ook een

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

rol dat deze kerken zich via instemming met de Preambule bij het AKS
uitdrukkelijk hebben gebonden aan
de belijdenis van de kerk.’

Preambule
In de Preambule van het AKS (Preambule = inleidende verklaring, hier
voorafgaand aan de eigenlijke kerkordelijke regels), waarnaar in de Balans verwezen wordt, lezen we over de binding
aan de belijdenis:
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‘Zoals sedert de dagen van de Reformatie in de 16e eeuw de eenheid van
de kerken allereerst en ten diepste
bestond in hetzelfde geloof, in de gehoorzaamheid aan het Woord van
God en in de gemeenschappelijke
belijdenis, zo willen de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in
deze vergadering bijeen zijn, elkaar
als opnieuw beloven - zich gevend
eerst aan de Here en ook aan elkaar
- zich aan het Woord van God en
aan de belijdenis van de kerk van
alle eeuwen te houden. Zij verklaren
in dat belijden van de Waarheid van
de Heilige Schrift, zoals die in de
drie Formulieren van Enigheid is
uitgedrukt, haar eenheid en de
grond voor haar samengaan te vinden.’

Probleem
Wat in de geciteerde passage uit de
Preambule gezegd wordt, klinkt op
zichzelf genomen geruststellend. De intentie wordt uitgesproken om zich te
houden aan de Schrift en de gereformeerde belijdenis. Daar zit het probleem
dus niet.
Het probleem begint op het punt
waar je doorvraagt naar de aard van de
binding aan de gereformeerde belijdenis.
Zijn hiermee de drie formulieren van
eenheid erkend als in alle delen geheel
met de Schrift overeenkomend? Dat
blijft in de Preambule een open vraag.
In dat kader is het belangrijk om te
noteren wat het AKS bepaalt over de
ondertekening van de formulieren van
eenheid. Ik citeer artikel 17 uit het AKS:
‘Als blijk van instemming met de
leer van de kerk geldt de ondertekening van de drie Formulieren van
Enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus, en de Dordtse Leerregels.
Deze instemming wordt gevraagd na
bevestiging van een ambtsdrager en
na het regio-examen tot verlening
van preekconsent, beroepbaarstelling
of toelating tot het ambt van predikant.
Wie de ondertekening weigert of
niet langer voor zijn rekening kan
nemen, legt verantwoording af aan
de kerkenraad. Totdat de kerkenraad
met deze verantwoording genoegen
neemt, wordt de uitoefening van het
ambt, het preekconsent of de beroep-
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baarstelling opgeschort. De kerkenraad doet hiervan mededeling aan de
gemeente en de regio en geeft desgewenst nader rekenschap.’
Ook hier ontbreekt een nadere invulling van de aard van de ondertekening. Bovendien geeft deze bepaling
ruimte om in bepaalde gevallen afwijking van de belijdenis te accepteren.
Wanneer een kerkenraad genoegen
neemt met de verklaring van de desbetreffende ambtsdrager, kan hij blijkbaar
gewoon blijven functioneren. Dat is echt
geen vorm van onwelwillend lezen van
het AKS. Een in 1995 voorgestelde aanscherping van art. 17 (‘Bij volhardende
weigering na samenspreking over zijn
gevoelen, zal hij uit zijn dienst ontslagen
worden’) werd destijds niet overgenomen. Hier zit hoe dan ook een stuk
speelruimte in de binding aan de belijdenis.
Die ruimte wordt ook niet ingeperkt
door artikel 30.1 van het AKS:
‘Indien een ambtsdrager een onschriftuurlijke leer brengt of een
openbare ernstige zonde bedrijft,
wordt hij door de kerkenraad in de
uitoefening van zijn ambt geschorst
of uit zijn ambt gezet.’
Formeel wijkt dat niet af van de invulling die artikel 80 van onze kerkorde
noemt, al is de opsomming daar meer

gedetailleerd. Ook daar wordt als eerste
grond voor schorsing of afzetting van
ambtsdragers genoemd: het aanhangen
van valse leer. Maar daaraan gaan wel
de artikelen 53 en 54 KO vooraf: een
instemming met de gereformeerde belijdenis zonder de speelruimte die er in het
AKS is. Zeg dan maar eens precies waar
de onschriftuurlijke leer uit artikel 30.1
AKS begint. Een helder criterium om
dat te bepalen - zoals een binding zonder reserves aan de belijdenis - ontbreekt. Weer blijkt de vraag naar de
grens van de tolerantie aan de orde.
Kortom, wanneer gemeenten in de
NGK wél het complete AKS aanvaarden, is er al onvoldoende garantie voor
een handhaving van de belijdenis over
de hele linie. Dat wordt er niet beter op,
wanneer er dan ook nog eens kerken
zijn die ondertekening van de belijdenis
weigeren en zich alleen binden aan de
Preambule. Die laat de aard van de binding aan de belijdenis in het midden.
En die verzet zich pal na het uitspreken
van trouw aan de belijdenis meteen tegen ‘tyrannieke eenheidsdwang’. Om
vervolgens te verklaren:
‘De kerken spreken uit, dat het al of
niet aanvaarden van het (een) kerkelijk akkoord geen oorzaak van breuk
of verwijdering mag zijn tussen gemeenten die één zijn in geloof en belijden.’
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Dat geeft aan het kerkelijk samenleven iets vrijblijvends. Wat niet opgeheven wordt door wat aangeduid wordt als
de eenheid in geloof en belijden. Want
de vraag blijft: hoever reikt die eenheid?

Consistent
Vandaar dat de Gereformeerde Kerken in Nederland voortdurend hebben
gezegd: het AKS - inclusief de Preambule - geeft onvoldoende waarborgen
wanneer het gaat over de binding aan de
gereformeerde belijdenis. De GS Berkel
1996 zei hardop: ‘De afspraken binnen
het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken geven zoveel
ruimte, dat een onbekrompen en ondubbelzinnige binding aan de leer onvoldoende wordt gewaarborgd’ (Acta
Berkel, p. 127). De GS Leusden 1999
sloot zich daarbij aan (Acta Leusden,
p. 226) en constateerde daarbij over het
AKS: ‘Dit akkoord biedt minder waarborgen dan wij voor een gezond gereformeerd kerkelijk leven noodzakelijk achten’ (a.w., p. 227).
De GS Zuidhorn 2002/3 constateerde verheugd toenadering tussen GKv
en NGK op het punt van de binding
aan de belijdenis. Tegelijk sprak de synode uit: de vragen die vanaf Berkel aan
de NGK gesteld zijn, zijn nog steeds niet
bevredigend beantwoord. O.a. de vraag:
‘Hoe spreekt u elkaar aan op de grondslag van Gods Woord en de belijdenis
en slaagt u erin door middel van onderlinge afspraken afwijkingen van de
Schrift en de belijdenis te weerstaan?’
(Acta Zuidhorn, p. 235v).
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staan. Die vragen achtte de synode nog
steeds onvoldoende beantwoord. Er
kwam zelfs een vraagpunt bij. De synode gaf opdracht om ‘in de gesprekken
over de binding aan Schrift en belijdenis ook te betrekken de uitspraken die
de LV heeft gedaan over openstelling
van de ambten voor zusters van de gemeente’ (a.w., p. 317).
Overzie je dit geheel, dan zie je door
de jaren heen een consistent beeld. In
de lijn van Berkel en Leusden dient
doorgesproken te worden over de manier waarop de binding aan de belijdenis is afgesproken en hoe die functioneert. Daarbij zeiden Berkel en Leusden
allebei: zoals dat nu in het AKS geregeld is, is die binding onvoldoende gegarandeerd. En is er geen opening voor
kerkelijke eenheid.

Trendbreuk
In dit proces vertoont de Balans een
trendbreuk. Berkel zei: de afspraken
binnen de NGK geven zoveel ruimte,
dat een onbekrompen en ondubbelzinnige binding aan de leer onvoldoende
wordt gewaarborgd. De Balans zegt:
DKE en CCS zijn het eens over een onbekrompen en loyale binding aan de belijdenis (bijna dezelfde termen als van
Berkel!). Tegelijk blijkt er in de NGK
niets veranderd te zijn. Niet op het papier van het AKS. En ook niet in de
kerkelijke praktijk. Het wordt in de
Balans hardop erkend. Zowel van GKvals van NGK-zijde wordt betreurd dat

sommige NG-kerken de ondertekening
van de belijdenis niet hanteren. Maar er
is binnen de NGK begrip voor. En in ieder geval betuigt men instemming met
de belijdenis via de Preambule van het
AKS.
Maar wat Berkel en Leusden zeiden
- al bij het AKS zelf ligt een struikelblok - lijkt niet meer op te gaan. Het
gaat nog wel om een fiks verschil. Maar
niet van die aard dat er geen wederzijdse
overeenstemming zou zijn over de binding aan de belijdenis als zodanig. Het
verschil raakt nu alleen de manier
waarop, waarover nog eens goed doorgepraat moet worden. De zaak van de binding aan de belijdenis vormt niet langer
een blokkade. Het staat zwart op wit in
de Balans.
Dat kan moeilijk anders getypeerd
worden dan een wending van de eerdere
koers, althans voor zover het DKE betreft. Hoe dicht je elkaar ook in de gesprekken nadert, aan de feitelijke situatie
binnen de NGK is niets veranderd. In
de NGK blijft men achter het AKS
staan. En wordt aanvaarding van de
Preambule voldoende gevonden. De
Gereformeerde Kerken in Nederland
hebben dit steeds afgewezen. Hier gaat
in de Balans een wissel om.
Nog even een vraag: hoe kan de
Balans overeenstemming met de NGK
over de binding aan de belijdenis constateren, terwijl de zaak van ‘de vrouw
in het ambt’ ongenoemd blijft? Zei
Amersfoort niet dat die kwestie mee in

De GS Amersfoort 2005 sprak erkentelijkheid uit voor de voortgang in
de gesprekken met de CCS van de
NGK. Ook had de synode waardering
voor de uitspraak van de Landelijke Vergadering van de NGK in 2004, dat het
goed is om als kerken ernaar te streven
de bezinning en de discussie over vraagstukken van leer en leven een natuurlijke plek te geven op de kerkelijke vergaderingen. Al voegde de synode eraan
toe: ‘… ook al is nog niet duidelijk hoe
daarbij de binding aan de leer gaat functioneren’ (Acta Amersfoort, p. 316). In de
vervolgopdracht aan DKE kwam dan
ook het bekende item terug, om in de
lijn van Berkel en Leusden door te vragen over het elkaar aanspreken op de
grondslag van Gods Woord en de belijdenis, en over de afspraken om afwijkingen van Schrift en belijdenis te weer-
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deze bespreking betrokken moest worden?

Bezwaar
Hier kan niet anders dan ernstig bezwaar uitgesproken worden. En past een
opwekking aan kerkenraden om zich
met bezwaar over de Balans tot de eerstkomende generale synode te wenden.
Met recht en reden hebben de kerken
steeds de binding aan de belijdenis binnen de NGK te ruim gevonden. Dan
gaat het niet aan om die ruimte nu als
legitiem te aanvaarden. En daarmee stilzwijgend eerdere besluiten sinds Berkel
te annuleren.
Er staat hier meer op het spel dan de
verhouding met de NGK. Dit raakt ook
onze interne verhoudingen. In de jaren
zestig van de vorige eeuw hebben de
kerken te Amersfoort-West en te Hooge-
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veen resoluut versoepeling van de binding aan de belijdenis de voordeur uitgezet. Wanneer een dergelijke versoepeling nu via de achterdeur binnenkomt,
raakt dat het onderling confessioneel
vertrouwen. Wat je van de NGK accepteert, kun je in eigen kring moeilijk afwijzen. Dat is de consequentie van deze
‘overeenstemming’.

NGK elkaar konden vinden! De verdeeldheid van de gereformeerde gezindte
zal ons tot nood en schuld voor God
zijn. Tegelijk kan die verdeeldheid niet
via de binnenbocht opgelost worden.
Het zal ook intern de vrede schaden en
tot veel gewetensnood leiden. Hier gaan
de zorg om en de liefde voor Gods kerk
hand in hand.

Het is de vraag of ieder deze consequentie beseft. Na de Balans bleef het
merkwaardig stil in de kerkelijke pers. Je
zou verwachten dat er binnen de kerken
een storm van protest zou opsteken.
Niet dus. Soms schrik je van de matheid
die zich van de kerken lijkt meester te
hebben gemaakt. En van de argeloosheid waarmee men naar de NGK kijkt.
Vandaar de brede aandacht in ons blad
voor de Balans. Niet om deputaten in
de beklaagdenbank te zetten. Ook niet
om de NGK verdacht te maken. Het
zou een feest zijn wanneer GKv en

Daarom onderstreep ik wat ik aan
het slot van de eerste Kroniek over de
Balans (december 2006) heb gezegd. Je
moet er niet aan denken dat de strijd
van de jaren zestig van de vorige eeuw
opnieuw losbrandt. Dat zal zijn tot
schade van Gods kerk. En tot schande
voor Gods naam. Die schade en schande
zijn alleen te voorkomen waar we ons als
gereformeerde kerken buigen voor Gods
Woord, in ondubbelzinnige trouw aan
de gereformeerde belijdenis. Een andere
weg is er niet. Noch voor de NGK.
Noch voor de GKv.

Gesprek over
het verleden
Het bleek op het Veenhof-congres
van 17 november 2006, lezen we
in …adcetera (uitgave van het
Archief- en Documentatiecentrum
te Kampen) van december 2006:
een terugblik op het kerkelijk conflict van de jaren zestig gaat met
emoties gepaard. Niet alleen vanwege de tragiek ervan. Ook de verwerking van het conflict heeft nog
niet plaatsgevonden. De pijn erover
maakt dat we er liever over zwijgen.
Maar zo worden we gijzelaars van
ons verleden. Het trauma komen we
alleen te boven door er als kerken
open over te praten.

Zwijgende kerken?
Het ‘Ten geleide’ uit …adcetera
roept heel wat commentaar op. Waarom
deze merkwaardig psychologiserende insteek? Alsof we als kerken getraumatiseerd door het leven gaan. Met als remedie een therapeutisch gesprek over het
verleden. Ongetwijfeld hebben aan
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beide zijden van de kerkelijke breuk
sommige mensen er een blijvend trauma
aan overgehouden. Maar om dat nu van
de kerken als geheel te zeggen, gaat wel
erg ver.

Belangrijker is dat de kerken zélf er
principieel voor openstaan om hun verleden bespreekbaar te maken. Graag citeer ik hier uit de Intentieverklaring van
de GS Zuidhorn 2002/3 (Acta, p. 241):

Bovendien gaat van dit schrijven de
suggestie uit dat er binnen de kerken
krampachtig over het verleden gezwegen
wordt. Alleen al publicaties als Vuur en
vlam (in drie delen, met medewerking
van diverse auteurs ook uit GKv-kring)
weerspreken dat. Ook ons eigen blad
heeft er de afgelopen jaren in dit opzicht
bepaald het zwijgen niet toe gedaan.
Jammer dat het Nederlands Dagblad op
23 december 2006 wél breedvoerig aandacht gaf aan wat er in het Ten geleide
van …adcetera werd opgemerkt. Maar
volledig voorbijging aan wat er in het
decembernummer van ons blad over het
verleden in geding geschreven werd.

a. de Gereformeerde Kerken, die hun
heil verwachten van Gods genade in
Christus, kunnen niet anders dan
principieel bereid zijn tot zelfbeproeving en verantwoording van haar daden in heden en verleden, wanneer
iemand bij haar nalatigheid of schuld
zou aanwijzen;
b. in de crisis van de jaren zestig
hebben de Gereformeerde Kerken,
ook in de besluiten van de generale
synode van Amersfoort-West 1967,
willen opkomen voor het kerkelijk
gezag van de gereformeerde belijdenissen als geloofsantwoord op Gods
heilig Woord, ook in de kerkelijke situatie van toen;
c. wanneer leden uit de kerken vandaag vragen stellen over de rechtmatigheid en de rechtsgevolgen van
zulke besluiten, is het een eerlijke en

Kroniek
H.J.C.C.J. Wilschut
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rechtvaardige zaak zulke vragen in
onderzoek te nemen, ook als de
vorm waarin dit gebeurt, beperkt
moet zijn;
d. de generale synode wil de kerken
in het heden dienen en is er niet op
uit hen die ons voorgingen en vroeger verantwoordelijkheid droegen, te
veroordelen. Vandaag dragen we als
kerken samen de verantwoordelijkheid voor besluiten uit het verleden
die nog steeds rechtskracht hebben,
maar vragen oproepen. Daarom mogen we ook onze eigen afweging maken over de reikwijdte van een eventueel onderzoek.

pen 1975, art. 110). Dat sluit heroverweging van dergelijke besluiten niet uit.
Van een kerkelijke vergadering mag naar
art. 30 en 31 KO verwacht worden dat
zij bij het vragen van een eventuele heroverweging van wettig genomen kerkelijke besluiten welomschreven en inhoudelijk geformuleerde bezwaren aanvoert.
Een open gesprek heft dus de geldigheid
van kerkelijke besluiten niet bij voorbaat
op. Maar vraagt wel om goede argumenten. En om het gaan van de kerkelijke weg.

Al moest het onderzoek beperkt blijven, er werd wel degelijk onderzoek ingesteld. Met als resultaat dat de synode
een revisieverzoek tot herziening van de
uitspraken van Amersfoort-West 1967
en van Hoogeveen 1969/70 geargumenteerd afwees (a.w., p. 243).

Het Ten geleide in …adcetera pleit
voor gesprek en voor historisch onderzoek. Met alle respect voor de directeur
van het ADC, prof. dr. G. Harinck hoe open is zijn stellingname in dezen?
Ik hoef alleen maar te herinneren aan de
manier waarop in de Schooldagkrant van
september 2006 door hem een Veenhoftentoonstelling werd aangekondigd.
Zonder nadere toelichting of onderbouwing wordt gesteld dat C. Veenhof aan
het einde van zijn loopbaan buiten de
kring van de universiteit werd gesloten
en overging naar de NGK. ‘Hoezo
goede oude tijd? Vreemde tijd!’ (p. 25).
Je hoort hoe er afstand genomen wordt.

De kerken gaan het gesprek dus niet
uit de weg. Wél gaan zij daarbij uit van
de geldigheid van de uitspraken die destijds in Amersfoort-West en Hoogeveen
gedaan zijn. Een verzoek tot herziening
van in de kerken algemeen aanvaarde
besluiten moet wel met zeer klemmende
redenen worden gedaan (Acta GS Kam-
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Open?

Meer uitgebreid geeft prof. Harinck
van zijn positiekeus blijk, wanneer hij in
Radix (nr. 2, 2006) Vuur en vlam 3 bespreekt. Die is duidelijk kritisch. Overigens niet alleen als het gaat over de jaren zestig in de twintigste eeuw, ook
over de periode daarvoor. Daarbij ontkomt tevens de zogenaamde ‘reformatorische beweging’ van de jaren dertig niet
aan de kritiek.
Het mag allemaal. Mits met goede
argumenten. En met respect voor genomen kerkelijke besluiten, ook wanneer je
die aanvechtbaar vindt. Alleen komt het
mij voor dat je dan eerst het onderzoek
moet doen en vervolgens de resultaten
van je onderzoek op tafel moet leggen,
voordat je van je kritische houding blijk
geeft. En dat je - zo je wijziging van bepaalde uitspraken nodig vindt - je bezwaren in de kerkelijke weg aan de orde
stelt. Dat mag zeker van een docent aan
onze TU verwacht worden. Bovendien,
zoals het nu gebeurt, lijkt het gesprek bij
voorbaat minder open dan waarom gevraagd wordt. Zo komen we geestelijk
en wetenschappelijk niet echt verder.
Afgesloten op 24 januari 2007.
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De verplichting
van onze doop
Onlangs las ik in verband met het
voorbereiden van een preek nog
eens na wat Calvijn schrijft over het
afleggen van geloften aan de Here.
De reformator maant tot terughoudendheid om de Here iets bijzonders te beloven. In dat verband
wijst hij dan op de gelofte die reeds
bij de doopvont is afgelegd. Calvijn
schrijft: ‘Er is een gemeenschappelijke gelofte van alle gelovigen, die
bij de doop gedaan is en welke wij
in de christelijke leer en het gebruik
van het avondmaal versterken en
als het ware bekrachtigen’ (Institutie, IV,13,6).
Het trof me dat de reformator dit
zegt. Wij zien de doop heel sterk als een
betuiging van Gods kant en als een bevestiging van zijn verbond met ons.
Maar Calvijn ziet bij de doop niet alleen
de Here die Zich aan ons verbindt, maar
heeft ook oog voor onze verbinding aan
de Here. God belooft bij de doop, maar
wij beloven ook. Dat was voor mij een
nieuw gezichtspunt. Een gezichtspunt
dat naar het mij voorkomt, weinig aandacht heeft in onze visie op de doop.

NB febr. 07.indd 41

In dit artikel wil ik nader daarop ingaan. Hoe moeten we verstaan wat
Calvijn schrijft? Denken wij te eenzijdig
over de doop? Moet niet meer accent
krijgen dat er van jongs af al juist door
de doop een verplichting op ons ligt?

Calvijns
sacramentsopvatting
Dat Calvijn spreekt over een gelofte
die afgelegd wordt bij onze doop, wortelt duidelijk in zijn opvatting van de sacramenten. Wat hij zegt in het genoemde citaat, motiveert hij namelijk
aldus: ‘Want de sacramenten zijn als
handschriften, waardoor de Here ons
zijn barmhartigheid en daaruit het eeuwige leven schenkt, en wij van onze
kant Hem gehoorzaamheid beloven.’
Calvijn ziet aan het sacrament twee as-

Thema
A.N. Hendriks

pecten: er is iets wat de Here doet én er
is iets wat wij doen.
Heel sterk komt dat tweevoudige
naar voren, wanneer de reformator zijn
beroemde ‘definitie’ geeft van wat hij
onder een sacrament verstaat. Hij zegt
dan: het is een uitwendig teken ‘waardoor de Here de belofte van zijn goedgunstigheid jegens ons aan onze gewetens verzegelt om de zwakheid van ons
geloof te versterken, en wij wederkerig
onze vroomheid jegens Hem zowel voor
Hem en de engelen als bij de mensen
betuigen’ (Institutie, IV,14,1).
Dat het sacrament ook een betuiging
van onze kant is, kunnen wij wat het
avondmaal betreft, dadelijk met Calvijn
eens zijn. Wij ‘verkondigen’ immers bij
brood en beker de dood van onze Heer.
Wij roepen uit dat zijn offer ons behoud
is. Artikel 35 NGB, dat over het avondmaal handelt, zegt dan ook: ‘wij doen
belijdenis van ons geloof en van de
christelijke godsdienst.’
Bij de doop ligt dat tweevoudige niet
zo voor het oprapen. Toch wil Calvijn
ook hier het tweevoudige niet vergeten.
Het valt namelijk op dat hij ook zijn
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binden, ons geloof Hem en de mensen
belijden, Hem onze gehoorzaamheid beloven.
Dat alles kan bij de kinderdoop nog
niet gezegd worden. Maar de dopeling is
er zich reeds toe verplicht. De openbare
belijdenis is voor Calvijn dan ook het
vervullen van een plicht die rechtstreeks
uit de doop voortvloeit. God heeft Zich
aan jou verbonden en jij hebt je - zij het
onbewust - aan Hem al verbonden. Het
is dan ook veelzeggend dat Calvijn de
openbare belijdenis typeert als een ‘getuigenis geven aan de doop’.1

Het formulier

verhandeling over de doop begint met te
stellen: de doop is ons door God met dit
doel gegeven ‘om te dienen … tot een
getuigenis van ons geloof bij Hem, en
verder tot belijdenis bij de mensen’ (Institutie, IV,15,1). De reformator schrijft
breed over alles wat de Here ons bij de
doop belooft. Hij noemt dat uitdrukkelijk ‘het eerste’. Maar hij laat niet wegvallen wat hij aan het begin van zijn verhandeling schreef. De doop is ook ‘een
kenteken, waardoor wij openlijk belijden, dat wij bij God gerekend willen
worden en … eindelijk van ons geloof in
het openbaar verzekering doen’ (Institutie, IV,15,13).
Wat Calvijn zegt, is zeker van toepassing op de doop van een volwassene.
Hij laat zich dopen. Zijn doop is ook
een daad van geloof en een publieke belijdenis. Maar kan men ook bij de kinderdoop dat tweevoudige handhaven, dat
voor Calvijn zo kenmerkend is voor een
sacrament?
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Het valt op dat de reformator bij de
behandeling van de kinderdoop praktisch alleen spreekt over wat de Here de
kinderen toezegt. De doop is voor hen
het teken van het verbond en spreekt
van hun inlijving in Gods gemeente.
Toch raakt ook hier het tweevoudige
niet geheel uit het zicht. Want Calvijn
schrijft: ‘Daarom moet men in de kinderdoop voor het tegenwoordige niet
meer werking zoeken, dan dat hij het
verbond, door de Here met hen (de kinderen) gesloten, bevestigt en bekrachtigt. De verdere betekenis van het sacrament zal later volgen op de tijd, die God
zelf voorzien heeft’ (Institutie, IV,16,21).
Ik heb het laatste zinnetje gecursiveerd. Want daarin zien we dat Calvijn
ook bij de kinderdoop het sacrament
tweevoudig wil blijven zien. Hij spreekt
over ‘de verdere betekenis’. En daarmee
heeft hij op het oog alles wat hij gezegd
heeft over wat wij bij het sacrament van
onze kant doen. Ons aan de Here ver-

Het formulier voor de doop van kinderen dat we vinden in het Gereformeerd Kerkboek, is een verkorting van
het formulier dat aanvankelijk in de gereformeerde kerken in ons land in gebruik was. Petrus Datheen, de vader van
onze liturgie, nam het in zijn kerkboek
van 1566 op als een (wat aangepaste)
vertaling van het formulier uit de kerkorde van de Paltz. In dit datheense formulier vinden we een passage die ons
sterk doet denken aan wat wij bij Calvijn vonden over het tweevoudige van
het sacrament.
De passage luidt: ‘Maer naedien dat
in alle verbonden, beyde deelen sick met
malkanderen verbinden, so beloue wy
ooc Gode den Vader, Sone, ende heyligen Geest, dat wy, doer syne ghenaede,
hem alleene voor onsen eenigen, waerachtigen ende leuendigen Godt houden
ende bekennen wille …’2
Volgens dit oude formulier belooft
de Here aan ons, maar beloven ook wij
het een en ander aan Hem. Het accent
valt niet op de Here die ons verplicht,
maar wij zijn het die van onze kant een
verplichting op ons nemen. Het woordje
‘deelen’ wordt hier duidelijk opgevat als
partijen, partijen die, zoals in elk verbond, wederkerig elkaar iets beloven.
Het herinnert ons inderdaad sterk
aan Calvijn. Deze herinnering wordt
nog sterker, wanneer wij de reformator
horen zeggen: ‘Terecht noemt dus Chrysostomus de sacramenten ergens verbintenissen, door welke God zich met ons
verbindt en wij verplicht worden tot
reinheid en heiligheid des levens, want
hier wordt tussen God en ons een wederkerig contract gemaakt. Want evenals
de Here daarin belooft, dat Hij zal
doorschrappen en uitwissen alle schuld
en straf, ..., zo verbinden wij ons weder-
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kerig door openlijke verklaring tot het
streven naar reinheid en onschuldigheid’
(Institutie, IV,19,20).
Het datheense formulier werd al
spoedig verkort. Het was ook wel wat
breedsprakig. Het was uiteindelijk de
nationale synode van Dordrecht 1578,
die de verkorte versie vaststelde en voorschreef. In dit kortere formulier is de genoemde passage uit het langere formulier aanzienlijk gewijzigd. De passage
luidt nu: ‘Maer ouermids dat in allen
verbonden twee deelen begrepen zijn, so
worden wij oock wederom van Gode,
door den Doop vermaent, ende verplicht, tot een nieuwe ghehoorsaemheyt
…’3
Van de figuur van een verbond
waarin twee partijen zich aan elkaar verbinden en wederkerig beloften doen, is
niet veel overgebleven. God belooft en
verplicht. Hij verplicht Zich en verplicht
ook ons.
Het is niet te achterhalen, waarom
men afscheid nam van de oude formulering. Er wordt geen verantwoording
door Dordrecht 1578 gegeven. Was het
tweevoudige van Calvijns opvatting op
de achtergrond geraakt? Vond men de
bewuste passage niet passend bij de
doop van kinderen? Hier blijven vragen
onbeantwoord.
De versie van Dordrecht 1578 is eeuwenlang in het doopformulier gebleven.
Maar op de generale synode van Arnhem 1930 kwam ze opnieuw in discussie. Deze synode kreeg te maken met
voorstellen om de woordjes ‘twee deelen’
te wijzigen in ‘twee partijen’. Maar de
vlieger ging niet op. De synode besloot
te blijven bij ‘twee deelen’ en nam de
motivering van haar commissie over:
‘aangezien deze (voorstellen) berusten
op een onjuiste interpretatie van de desbetreffende passage.’4
Er is in de jaren dertig van de vorige
eeuw veel gestreden over de betekenis
van die ‘twee deelen’.5 Maar het oordeel
van Arnhem 1930 moet toch wel als
juist gezien worden. De passieve werkwoordsvorm ‘worden ook wij verplicht’
en de figuur dat de Here ons verplicht,
wijzen in de richting dat het bij de ‘twee
deelen’ van Dordrecht 1578 niet meer
gaat om twee partijen, zoals in het datheense formulier, maar om belofte en eis
van het verbond.6
De strijd werd in onze kerken beslist
doordat de generale synode van Arnhem
1981 als herziene tekst vaststelde: ‘Ten
derde: omdat elke verbond twee delen
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heeft, namelijk een belofte en een eis,
worden wij door God in de doop ook
geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid.’ Ik teken hierbij aan dat
het woordje ‘ook’ daarbij verschoof. In
de Dordtse versie staat het bij ‘wij’. Het
herinnerde nog enigszins aan het tweevoudige van het sacrament. Deze reminiscentie is in de tekst van Arnhem
1981 verdwenen.
Boeiend is de vraag hoe men in Dordrecht zo zonder theologische verantwoording kon overstappen van ‘delen’ in
de betekenis van partijen naar ‘delen’ in
de betekenis van belofte en eis. K. Schilder wijst op gereformeerde stemmen ‘uit
den bloeitijd, en vóór de Dordtsche Synode’ die spraken van ‘de twee hoofdstukken’ van het verbond, namelijk belofte en eis, en noemt met name W.
Musculus.7 Ook attendeert hij op de
Kanttekenaren bij de Statenvertaling,
die bij Genesis 17:9 schrijven: ‘Nadat
God zijn beloften gegeven had, zoo
eischt Hij ook den plicht van zijn volk,
zijnde het andere deel des verbonds.’8
Aannemelijk is dat men zich in Dordrecht aangesloten heeft bij het spraakgebruik dat zich dogmatisch reeds ontwikkeld had: belofte en eis zijn de twee
delen van het verbond.

Verbond en doop
H. Bavinck wijst erop dat de gereformeerde definitie van de sacramenten
ook daarin een eigen aard heeft ‘dat zij
de daad Gods en de belijdenis der geloovigen, die daarin op te merken valt,
met elkander vereenigt. Calvijn heeft op
deze wijze Luther en Zwingli met elkander verzoend. Met Luther was hij eenstemmig, dat de daad Gods in het sacrament de eerste en voornaamste plaats
innam; maar met Zwingli oordeelde hij,
dat de geloovigen in het sacrament ook
voor God, engelen en menschen belijdenis deden van hun geloof en hun
liefde.’9
Het is opmerkelijk dat in de omschrijving die de Heidelbergse Catechismus van de sacramenten geeft, niets van
dit tweevoudige is terug te vinden. In
antwoord 66 wordt alleen gesproken
over wat God met de sacramenten doet.
Dat is eigenlijk ook het geval bij het onderwijs dat ons leerboek geeft over de
doop.
Dit is daarom zo opmerkelijk, omdat
Ursinus, die zo’n wezenlijk aandeel had
in de opstelling van de Heidelberger, in

zijn Grote Catechismus de sacramenten
nog wel ook ‘kentekenen van belijdenis’
noemt10 en het verbond omschrijft als de
verzoening met God, waarin God belooft aan hen die geloven, en waarin ‘zij
van hun kant zich verplichten’.11
Kwam het omdat men zich te weer
wilde stellen tegen elke beschuldiging
van zwinglianisme en men tegemoet
wilde komen aan bezwaren van lutherse
kant?12 Hoe het ook zij, het blijft mijns
inziens jammer dat het tweevoudige van
de sacramenten in de Heidelberger niet
meer stem gekregen heeft.
Het verbond is wel in zijn oprichting
eenzijdig: de Here richt het met ons op.
Maar als verbond is het tweezijdig. Beide
partijen gaan een verplichting aan.
Daarbij zijn de partijen volstrekt ongelijk. ‘Alleen maar, op die ongelijkheid
mag men niet de bewering gronden, als
zou nu deswegen het verbond eigenlijk
geen heusch verbond zijn, doch niet
meer dan een bloote beschikking, die
God eenzijdig nam ten aanzien van den
mensch, en dit om zoo te zeggen, “over
zijn hoofd heen”. Wie dàt zegt, berooft
het verbond van zijn werkelijken inhoud, en hanteert het woord alleen in
overdrachtelijken zin; hij holt het uit, tot
er niet veel meer dan matte en zelfs gevààrlijke beeldspraak van over blijft.’13
Wanneer de Here het genadeverbond
geeft, dan stelt Hij de mens tot partij,
geeft Hij ons ook alles om onszelf tot
liefde en gehoorzaamheid te verplichten.
Dat was naar mijn inzicht het ware in
het oude datheense formulier: God en
mens verplichten zich. Al moet tegelijk
erkend worden dat Gods vooropgaan in
het geven van het verbond te weinig tot
uitdrukking kwam in de bewuste passage.
Dat geven komt sterk op ons af wanneer de Here tot Abraham zegt: ‘Ik zal
mijn verbond tussen Mij en u stellen …’
(Gen. 17:2) en ‘Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u …’ (Gen. 17:7).
Terwijl het daadwerkelijk voltrekken van
de besnijdenis getuigt van Abrahams geloof en aanvaarden van het verbond
(Gen. 17:10). Reeds de besnijdenis had
dat tweezijdige: ze sprak van Gods genadig beslag op zijn volk, maar ook van
de gelovige acceptatie van dat beslag. De
besnijdenis demonstreerde ook Abrahams gehoorzaamheid (vgl. Rom. 4:11).
Net als de besnijdenis spreekt de
doop van het tweezijdige van het verbond. Ik zou dit graag met Calvijn
staande willen houden. Er zijn ook bij
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verbinden’, wordt publiek werkelijkheid
bij de openbare belijdenis: jonge mensen
aan wie de Here Zich reeds bij hun
doop publiek verbonden heeft, verbinden zich nu op hun beurt (door Gods
genade) publiek aan de Here.
4. Het zou aanbeveling verdienen de
tweede vraag in de formulieren voor de
openbare geloofsbelijdenis op deze manier aan te vullen: ‘Gelooft u Gods verbondsbelofte, waarvan u in de doop het
teken en zegel ontvangen hebt? En belijdt u vanwege de verplichting waarvan
de doop ook spreekt, nu u de toegang
vraagt tot het heilig avondmaal, dat u
enz.’ Zo zou nog duidelijker worden,
hoezeer de openbare belijdenis wortelt
in de doop!
de doop twee partijen die zich aan elkaar verbinden. God verplicht Zich en
wij verplichten ons, daartoe door de
Here in staat gesteld. Het doopwater
verbindt ons en spreekt ons leven lang
van de verplichting die wij zijn aangegaan.

De kinderen
Het is duidelijk dat dit bij de doop
van kleine kinderen niet zo tot uitdrukking kan komen als bij de doop van volwassenen. De eersten zijn nog niet in
staat van hun kant zich jegens de Here
te verplichten. Dat is het gelijk van de
wijziging die Dordrecht 1578 aanbracht
in het datheense formulier. Maar bij het
opgroeien moeten zij gaan beseffen,
hoezeer het verbond tweezijdig is en
hun doop daarvan getuigt. Wij zagen
dat Calvijn ruimte inbouwt voor de kinderen, wanneer hij zegt: ‘De verdere betekenis van het sacrament zal later volgen op de tijd, die God zelf voorzien
heeft.’ Hoezeer de reformator de tweezijdigheid van de doop staande houdt,
C. Trimp merkt terecht op: ‘De menselijke wederkerigheid functioneert derhalve niet als een zelfstandige, tweede
component in het doopsgebeuren, maar
als een aan Gods handelen ondergeschikt en door Gods handelen te zijner
tijd te voorschijn geroepen menselijke
reactie.’14 Calvijn bezwijkt niet voor de
doperse idee dat de wederkerigheid constitutief is voor de doop, al getuigt zijns
inziens de doop er wel van.
Het moet komen tot dat wederkerige
dat voor het verbond zo kenmerkend is.
Het doopwater herinnert de opgroeiende
kinderen aan een tijdelijk uitgestelde verplichting. Wanneer zij later in het open-
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baar belijdenis doen, dan vervullen zij zo schrijft Calvijn - ‘die plicht …, die
geëist werd van de volwassenen, die zich
tot de doop aanboden’ (Institutie,
IV,19,4).

Slotopmerkingen
Ik sluit af met enkele opmerkingen.
1. De uitleg van de ‘twee delen’ als ‘belofte en eis’, zoals wij die vinden in onze
huidige doopformulieren, is kwetsbaar.
De indruk zou kunnen ontstaan dat het
hier om twee gelijkwaardige componenten gaat van het verbond.15 Dat is echter
niet het geval. Wat God eist van ons,
geeft Hij, er is geen sprake van een
evenwicht van belofte en eis, maar van
een overwicht van de belofte.16 ‘De eis
wordt voorafgegaan en gevolgd, gedragen en omgeven door de belofte en ook
de vervulling van de verbondseis is inhoud van de belofte.’17
Het is buitengewoon belangrijk dit
overwicht te verdisconteren: het bewaart
ons voor een wetticisme in prediking en
geloofsopvoeding! In heel de Schrift
klinkt het vermaan altijd op grond van
en vanuit het evangelie (vgl. Lev. 20:8;
22:32; Rom. 12:1; 1 Tess. 4:7,8).
2. Tegenover een evangelisch spreken
over een ‘kiezen voor Jezus’ zal in onze
kerken de openbare geloofsbelijdenis in
het voetspoor van Calvijn nadrukkelijk
verbonden moeten blijven aan de doop,
en het verbondsmatige van deze ‘plechtigheid’ in het licht gesteld moeten worden. Wie belijdenis doet, vervult een
uitgestelde verplichting! Hij geeft de
Here antwoord op zijn doop.
3. Wat het datheense formulier stelde
over de twee delen, de twee partijen die
zich in een verbond ‘met malkanderen

Noten:
In de Articles sur le gouvernement de Lesglise (1537).
Vgl. H.J. Olthuis, De doopspraktijk der gereformeerde kerken in Nederland 1568-1816,
Utrecht 1908, p. 246.
3.
Vgl. H.J. Olthuis, a.w., p. 252.
4.
Acta van de generale synode der Gereformeerde
Kerken in Nederland, Arnhem 1930, p. 100 en
p. 400.
5.
Vgl. K. Schilder, ‘Persschouw’, in: De Reformatie,
jrg. 18, p. 175v; J.G. Woelderink, Het Doopsformulier, ’s-Gravenhage 1938, p. 311v.
6.
Ten onrechte stelt P. Biesterveld, Het Gereformeerd
Kerkboek, 1931, p. 169: ‘De deelen zijn dus partijen,
die met elkander in verbondsbetrekking komen.’
7.
K. Schilder, ‘Kerkelijk leven’, in: De Reformatie,
jrg. 18, p. 165 noot 5.
8.
K. Schilder, Looze kalk, Groningen 1946, p. 17.
9.
H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, IV,
Kampen 1930, p. 453.
10.
Zacharias Ursinus, De Groote Catechismus,
vert. G. Bouwmeester, Kampen z.j., p. 60.
11.
Zacharias Ursinus, a.w., p. 10.
12.
Vgl. G.P. Hartvelt, Tastbaar evangelie (de sacramenten), Aalten z.j., p. 10.
13.
K. Schilder, Heidelbergsche Catechismus, I,
Goes 1947, p. 317.
14.
C. Trimp, Woord, water en wijn, Kampen 1985,
p. 71,72.
15.
K. Schilder, Looze kalk, p. 17 noemt de eis ‘gelijkwaardig’ deel ‘naast’ de belofte. De billijkheid gebiedt niet te vergeten dat hij opponeert tegen de
neiging van J. Ridderbos belofte en eis te laten verschrompelen tot Gods belofte. Zie voor Schilder
ook J. Kamphuis, Een eeuwig verbond,
Haarlem (1984), p. 69v.
16.
Vgl. J. van Genderen, Verbond en verkiezing,
Kampen 1983, p. 62.
17.
C. Trimp. Klank en weerklank, Barneveld (1989),
p. 57. Vgl. C. Trimp, Woord, water en wijn, p. 69:
‘Hier valt tussen belofte en eis alleen nog maar begripsmatig te onderscheiden.’
1.

2.
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Drempelvrees

Eens vroeg iemand om catechisatie.
Ik had hem al een tijd in de kerk
gezien. Hij kwam mee met zijn
vriendin die trouw lid was van de
gemeente. Hij was eerst niet gelovig.
Totaal onbekend met de kerk. En nu
zei hij dat hij lid wilde worden. Ik
wil erbij horen, zo zei hij. Intussen
begreep hij dat hij nog veel moest
leren. Begrijp je iets van de dienst,
vroeg ik. Nee, zei hij. Maar hij
begreep er wel zoveel van, dat het om
iets belangrijks ging. Het ging eerst
allemaal langs en over zijn hoofd
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heen. Maar, zei hij, ik zie de mensen
in de kerk luisteren! Ik besef dat het
om iets heel wezenlijks gaat. En ik wil
het weten.
Ik moest aan hem denken, toen ik
voor een preek onlangs nadacht
over Christus’ zaligsprekingen.
Zoals Matteüs daarvan vertelt. Heel
beeldend. Je ziet het voor je. Hoe
Jezus toen hij de mensenmassa zag
- staat er - een berg opging. En hoe
hij toen zijn leerlingen om zich heen
groepeerde, om hén vervolgens te
onderrichten. En dat alles - stelt
u zich voor - speelde zich af in de
idyllische omgeving van het meer
van Galilea. In Israël wordt graag het
fraaie plekje aangewezen. Het moet
ook een mooi plaatje geweest zijn:
Jezus-en-zijn-leerlingen in het groene
gras aan de zachtglooiende oever van
het glinsterende meer van Galilea.

niveau, en elke week toch weer
een ander verhaal. Dit vraagt om
voorgangers zoals de schriftgeleerde
die - leerling geworden in het
koninkrijk van de hemel - als een
huismeester uit zijn voorraadkamer
nieuwe en oude dingen tevoorschijn
haalt (Mat. 13:52).
Het is een mooi plaatje. Jezus-enzijn-leerlingen aan de zonnige oever
van de zee. En besef: met dat plaatje
wil het evangelie de wereld in. Zo
instrueerde de Meester zijn eerste
leerlingen: Ga dus op weg en maak al
de volken tot mijn leerlingen
(Mat. 28:19). En deze opdracht is ook
een les. Een les voor ons als kerken.
Laten onze kerken - vooral als ze zich
graag missionair noemen - vooral niet
vergeten om gemeente te zijn en te
blijven. Een gemeente, gegroepeerd
rond het Woord. Het hoge Woord
van God. Te hoog? Wees niet te bang
om als gemeente - in een wereld van
godzoekers - een stad op een bérg te
zijn.

Column

Misschien komt het omdat ik eens
over een drempel ben gestruikeld.
Het was aan het begin van mijn
studie. Ik was geen gymnasiast en
kon dus eigenlijk geen dominee
worden. Wel was er juist een
klassieke vooropleiding gecreëerd,
maar die mocht - althans toen nog
niet - als een alternatief worden
beschouwd. De koninklijke weg naar
de koningin van de wetenschappen
- de theologie - was het gymnasium.
Dus werd er in de vooropleiding
een drempel ingebouwd. Negen van
de tien vooropleiders struikelden
daarover. Ook ik, en ik moest een
nieuwe aanloop nemen. Ik heb
dus iets tegen drempels. En ik ben
daarom zelfs tegen - wat wel heet
- laagdrempeligheid. Want hoe laag
ook, altijd rest er een drempel. En
is niet de laagste drempel ’t meest
verraderlijk…? Ach, zullen we niet
eens ophouden met dit soort van
onzinnige kwalificaties. Weg met
alle drempels. De hoge drempel die
beschamend is voor de gemeente. En
de lage drempel die een belediging is
van de bezoeker.

De mensenmassa had toen dus
eerst het toekijken! Ze zagen dat de
Meester zijn leerlingen toesprak. En
ze moeten hebben gezien hoe gretig
die luisterden. Prachtig, niet? Daar
willen we bij horen, zullen ze gedacht
hebben. Het is dus niet verkeerd om
eerst toe te kijken. Zo werkt het toch
ook voor onze kinderen. Wees niet
al te bezorgd als je bedenkt dat zij
toch niks van de kerkdienst snappen.
Als zij maar merken dat het een
belangrijk gebeuren is. Als zij maar
zien dat er geluisterd wordt en hóe
er geluisterd wordt. Laten dominees
dus hun best doen om een goed
verhaal te leveren. Zulk een verhaal
waarnaar - vooral ook door de trouwe
kerkganger - graag geluisterd wordt.
Dat vraagt om inhoud, diepgang,

G. Zomer
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Gaven en werkingen
van de Geest
Charismata. Het is in onze dagen
een bekend woord. We kennen zelfs
een beweging die ernaar genoemd
is: de charismatische beweging. In
die beweging staan de gaven van
de Geest centraal en is men kritisch
richting de bestaande kerken omdat
daar te weinig gebeurt met de Geestesgaven. Men doelt met de term
‘charismata’ over het algemeen
op een viertal specifieke gaven:
het vermogen tot het spreken in
tongen, het ontvangen van profetische openbaringen, de gave van de
genezing en het uitdrijven van boze
geesten. Kort gezegd: tongentaal,
profetie, genezing, duiveluitdrijving.
Dat zijn ‘de charismata’. Een kerk
zónder die gaven heeft geen recht
op de naam ‘charismatisch’!
In twee artikelen wil ik in kort bestek een paar dingen over die ‘charismata’ op een rijtje zetten. In de hoop
dat het dienstig is in ‘de charismatische
verwarring’ (John F. MacArthur jr.) van
dit moment.

Geschenken
Eerst iets over het begrip ‘charisma’.
J. van Bruggen1 en C. van der Kooi2
hebben erop gewezen dat er verschil bestaat tussen wat ‘charisma’ vandaag in
de volksmond betekent, en waar het in
de Bijbel voor staat. Dat valt niet samen!
In de volksmond staat ‘charisma’ voor:
tongentaal, profetie, genezing en duiveluitdrijving. Maar in de Bijbel wordt het
woord ‘charisma’ nergens beperkt tot die
vier. Charisma is in het Nieuwe Testament een heel algemeen woord voor een
‘geschenk’. Het staat gewoon voor ‘iets
wat je gekregen hebt’. Het ‘eeuwige leven’ kan een charisma genoemd worden
(Rom. 6:23). En ‘de gerechtigheid van
Christus’ (Rom. 5:15). Paulus kan zelfs,
aldus Van Bruggen, het huwelijk en ook
de ongehuwde staat een charisma noemen! Getrouwden en ongetrouwden
hebben elk hun ‘bijzondere gave’
(1 Kor. 7:7). Dan hebben we het over
heel wat anders dan charismata in de
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huidige zin van het woord.
En er is méér te noemen. In het
hoofdstuk over de charismata - 1 Korintiërs 12 - is charisma nog geen afgebakend begrip. Het staat naast ‘bedieningen’ (dienende taken, NBV) en ‘werkingen’ (uitingen van bijzondere kracht,
NBV). Dat zijn niet allemaal verschíllende grootheden. Het zijn, aldus J. van
Bruggen3, drie typeringen van dezelfde
dingen die in de gemeente te vinden
zijn. ‘Charisma’ wordt hier afgewisseld
met: een ‘functie in de kerk’ of ‘een opvallend werk van God’.

Meer dan vier
In Romeinen 12 schrijft de apostel
wel over charismata in de zin van ‘gaven
van kerkleden’. Opmerkelijk is dat hij de
vier opvallende gaven niet noemt, maar
wel andere: geloof, kennis, bestuurlijk
vermogen, het vermogen om te onderwijzen, bijstand te verlenen, te troosten,
te helpen. Heel gewone dingen, zouden
wij zeggen! Moet je daar ook aan den-

Rondblik
P. Niemeijer

ken bij charismata? Ja! In de volksmond
wellicht niet, maar in de Bijbel dus wel!
Dit is een belangrijk punt. Het
spraakgebruik dat bij charismata uitsluitend of vooral denkt aan die vier bijzondere (tongentaal, profetie, genezing, duiveluitdrijving), spoort niet met de Bijbel. Er is in de Bijbel geen enkele reden
om bij charismata te denken aan een
paar heel bijzondere gaven. Charismata
zijn alle gaven waarvan antwoord 55
van de Heidelbergse Catechismus zegt
dat elk lid van de gemeente zijn of haar
‘gaven’ moet gebruiken tot nut en heil
van de andere leden van het lichaam
van Christus. Die door de Geest tot opbouw van de gemeente geschonken gaven die ieder van ons heeft, dat zijn de
charismata waarover het in de Bijbel
gaat.

Ambtsdragers
zijn charismata
Velen stellen vandaag het ‘charisma’
tegenover ‘het ambt’. Het charisma staat
bij hen voor de spontaneïteit van de
Geest. Het ambt staat bij hen voor de
stramheid van het instituut. De een
vindt het ambt een rem op het charisma
en als zodanig een ramp. De ander ziet -

14-02-2007 10:03:59

47

omgekeerd - het charisma als een gevaar
voor het ambt. Hij moet er niets van
hebben.
Tegen deze achtergrond is het des te
opvallender dat Paulus ook ambtsdragers
charismata kan noemen! Aan het slot
van 1 Korintiërs 12 noemt de apostel in
een opsomming van gaven van de Geest
als eersten: apostelen, profeten en leraars!
Het ambt zélf is een charisma, een geschenk van God, een gave van de Geest
aan de gemeente (vgl. 1 Tim. 4:14;
2 Tim. 1:6).
En voor hen die het moeilijk vinden
om charisma met een ambtelijk instituut
te verbinden: Paulus spreekt in Romeinen 12 over het charisma van het leidinggeven. Dat omvat toch zaken als
besturen en organiseren!

Buitengewoon?
Velen denken bij allerlei wonderlijke
gaven onder christenen al snel aan charismata. Elke gave die niet gewoon en
natuurlijk te verklaren is, is een charisma. Het is een simpel wereldbeeld: je
hebt gewone, natuurlijke gaven én je
hebt bovennatuurlijke ‘charismata’.
Hoe overzichtelijk dit model ook is,
het klopt niet! Ik wees er al op dat onder de charismata heel ‘gewone’ zitten
als de gave om leiding te geven of de
gave om te onderwijzen of om te helpen.
Gewoon en charismatisch zijn geen tegenstellingen! Iets hoeft niet uitzonderlijk of buitengewoon te zijn, om charismatisch te kunnen zijn.
En het is ook niet zo dat alles wat
niet gewoon te verklaren is, meteen charismatisch is. De charismata zijn gaven
van de Heilige Geest die gericht zijn op
de opbouw van de gemeente van Christus. Maar er is nog veel meer wonderlijks tussen hemel en aarde! Er zijn
hoogbegaafden. Er zijn helderzienden.
Er zijn mensen die het vermogen hebben
om ziekten te onderkennen bij anderen.
Er zijn tweelingen die op grote afstand
van elkaar wonen en toch aanvoelen dat
er wat met de ander loos is. Ik denk aan
déjà vu’s: dat je dingen beleeft die je al
eens eerder gezien hebt. Onverklaarbare
verschijnselen. Wij zijn als mensen door
God met voortreffelijke gaven geschapen. Soms stuit je na de zondeval nog
op brokstukken daarvan. Dat moet worden onderscheiden van de (door de
Geest van Christus specifiek aan de gemeente geschonken) charismata. Het
zijn restanten van oorspronkelijke menselijke vermogens, die op verschillende
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wijze gebruikt - en ook misbruikt! kunnen worden.
We moeten ook niet te gauw denken
dat bepaalde dingen typisch christelijk
zijn. De Bijbel weet ook van gaven en
wonderen die de dúivel en zijn trawanten kunnen gebruiken. De tovenaars
van de Egyptische Farao in de tijd van
Mozes konden bepaalde tekenen die
Mozes deed, nadoen. In het boek Openbaring lezen we van tekenen die het
beest uit de aarde zal doen (Op. 13). En
in een vreemde taal spreken of boodschappen van goden doorkrijgen is ook
niet exclusief christelijk. Uit meerdere
religies kennen we het bestaan van orakels en tongentaal en van profeten die
bepaalde onverstaanbare klanken uitstoten en daarmee goddelijke boodschappen doorgeven. In primitieve culturen
heb je medicijnmannen die over bijzondere genezingsgaven zeggen te beschikken. En rituelen uitvoeren om kwade
machten te verdrijven. Ook daar gebeuren wonderlijke dingen!
Het zal duidelijk zijn: bij buitengewone verschijnselen moeten we goed nagaan of ze wel uit God zijn (vgl. 1 Joh.
4:1)! Want dat is beslist niet automatisch
het geval.

Tekenen en wonderen
We moeten niet al het wonderlijke
tot ‘charisma’ verklaren. Er is in de Bijbel ook sprake van ‘tekenen en wonderen’ die de Here doet.
Die tekenen en wonderen zie je in de
Bijbel niet op alle momenten even vaak
en even sterk gebeuren. Er zijn in de Bijbel hele tijden dat je niks van tekenen of
wonderen hoort. En er zijn bepaalde periodes dat ze juist heel veel gebeuren.
Denk aan de uittocht uit Egypte, toen
God zijn volk onder tekenen en wonderen uit het slavenkamp Egypte bevrijdde. Wonderen en tekenen waren er
ook in de gevaarlijke tijd van Elia en
Elisa, toen Israël dreigde af te glijden en
voor Baäl leek te kiezen. Tekenen en
wonderen waren er ook in grote hoeveelheid toen Christus op aarde was en
zijn evangelie Israël úit en de wereld ín
moest! Een heidense wereld die niet op
het evangelie zat te wachten en tal van
goden kende. Toen deed God tekenen.
Die tekenen en wonderen zijn er niet
permanent. De Here kan ze geven in tijden dat het erop aankomt! Dan laat Hij
zien dat Hij in het evangelie present is.
Die tekenen verwijzen naar Hem en

doen een sterk beroep op iedereen om
Hem te erkennen en zijn Woord te aanvaarden.
Over zulke ‘tekenen’ gaat het ook in
Marcus 16. Daar is sprake van het uitdrijven van demonen, het spreken in onbekende talen, het oppakken van slangen, het drinken van dodelijk gif en het
genezen van zieken door handoplegging.
Dat gedeelte kun je in charismatische
kringen horen gebruiken als bewijs voor
charismata die onder ons zouden moeten zijn. Maar het gaat in Marcus 16
niet om charismata, maar om ‘tekenen’.
En dat is echt wat anders! Het gaat om
tekenen in een specifieke situatie. Het
gaat, zegt de vertaling-1951, om tekenen
die de gelovigen ‘volgen’. Volgen? Ja,
volgen. Die gelovigen zijn dus onderweg. Op wat voor weg dan? Op de weg
van de verbreiding van het evangelie.
Daar heeft Christus ze op gezonden.
Trek heel de wereld rond en maak overal
het goede nieuws van Mij bekend (vs.
15). Op díe weg zal de predikers een
aantal tekenen volgen. Als onderstreping
van het door hen te brengen Woord. En
dat die belofte metterdaad vervuld ís,
staat in vers 20: de Here bevestigde het
verkondigde woord door de tekenen die
erop volgden. Dat is toen gebeurd.
God kan tekenen en wonderen
overal in de wereld doen. Om zijn
macht aan mensen te tonen. Omdat Hij
goed is. En om een beroep op mensen te
doen om Hém toch te zien en te erkennen. God laat Zich ook onder heidenen
niet onbetuigd (vgl. Hand. 14:17) en
werft om het hart van mensen. Ze kunnen niet om Hem heen. Maar nogmaals: dat zijn geen charismata.

Tekenen, vrucht
en gaven
De Bijbel beschrijft verschillende werkingen van de Heilige Geest die hun eigen functie en doel hebben. Er zijn
‘wonderen’ of ‘tekenen’ van de Geest. Er
zijn ‘gaven’ van de Geest. En er is de
‘vrucht’ van de Geest. Die drie moeten
we niet door elkaar halen!
In charismatische kringen worden de
charismata eerst beperkt tot de specifieke vier: tongentaal, profetie, genezing
en duiveluitdrijving. En vervolgens worden die specifieke charismata tot toetssteen gemaakt van het ware geloof. Je
bent pas echt een geestelijk christen en
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je bent pas echt met de Geest gedoopt
als je deze charismata vertoont. Die charismata zeggen dus wat over jouw geloof! Ze zetten jou op de geestelijke
kaart!
In de Bijbel vinden we een ander patroon. Daar heb je allereerst de wonderen of tekenen. Die naam ‘tekenen’ is
veelzeggend. Het zijn wonderen die iets
be-tekenen. Die ergens naar verwijzen.
Waarnaar? Naar de Here, naar de betrouwbaarheid van zijn Woord! Niet
voor niets zie je tekenen in de Bijbel
vaak in gezelschap van het Woord van
God. Ze bevestigen en onderstrepen
Gods Woord. Daarom komen we die tekenen in de Bijbel tegen bij Mozes, bij
de profeten, bij Christus en bij de apostelen. De tekenen wezen Christus aan
als de Messias. Paulus kan spreken over
de ‘tekenen van een apostel’ (2 Kor.
12:12). Het zijn wonderen die aangeven
met wie je te maken hebt. Als zodanig
vinden die tekenen, zoals we zopas zagen, niet permanent maar op bepáálde
momenten plaats. Als het er echt op
aankomt en God het nodig acht voor de
doorbraak van zijn evangelie. Niet zomaar ergens, maar juist daar waar het
evangelie de strijd aan moet met ongeloof, heidendom, ontkerstening.
Daarnaast weet de Bijbel van de
vrucht van de Geest. Die vrucht van de
Geest is de uitwerking van het evangelie
in ons leven. Die vrucht is het nieuwe
leven waarin de werking van de Geest in
ons leven aan het licht treedt. Van die
vrucht zegt de Heidelbergse Catechismus in Zondag 32, dat we daaruit verzekerd worden van de echtheid van ons

geloof. Of we geloven en dát we geloven,
blijkt in de vrucht van de Geest. En wat
die inhoudt, vertelt Paulus in Galaten 5:
liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (vs. 22v).
Het is het tegenovergestelde van de
vrucht van ons zondige ‘ik’: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij
en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen en
nog meer van dat soort dingen (vs. 19v).
Die vrucht is tot eer van God. En
dááraan - aan de vrucht! - weet je of je
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Werken in de boomgaard

uit je zondige ‘ik’ leeft en je eigen wil
najaagt, dan wel dat je uit de Geest leeft
en je door Gods Woord laat leiden.
En dan heb je de gaven van de
Geest. Die hebben niet als functie om te
laten zien of je gelovig bent. Maar die
hebben als doel dat de gemeente erdoor
gebouwd wordt. Paulus zegt in 1 Korintiërs 12: in iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk ‘ten bate van de gemeente’ (vs. 7). Charismata zijn gaven
die de Geest van de verhoogde Christus
schenkt voor de opbouw van de gemeente.
Ze zijn bestemd voor de opbouw van
het lichaam van Christus. Voor die gaven is dus bepalend dat je ze gebruikt
niet voor eigen eer of eigen belang, maar
ten behoeve van je broeders en zusters.
Voor die gaven is bepalend dat de liefde
je stuurt in je gebruik ervan. Niet voor
niets staat het beroemde hoofdstuk over
de liefde midden in Paulus’ onderwijs
over de gaven van de Geest. Die liefde is
het hart ervan. Die liefde beslist over de
inzet van je gaven. En over de waarde
ervan. Je kunt allemaal ‘schepselmatige’
kundigheden en capaciteiten hebben en er zijn er vele, ook in de wereld om
ons heen! - maar dat zijn niet automatisch charismata. Dat zijn ze pas als ze
specifiek door de Geest geschonken zijn
ten behoeve van de gemeente van Christus.
Het is dit punt dat in 1 Korintiërs
12-14 door Paulus heel sterk beklemtoond wordt. Want in Korinte werden
de gaven van de Geest gebruikt tot eigen glorie en tot eigen profilering: ‘kijk
eens wat ík kan en hoe belangrijk ík
ben!’ Dan worden de gaven dus gebruikt
in een sfeer van rivaliteit en afgunst! Za-

ken die Paulus in Galaten 5 nu juist
noemt bij de werken van het zondige
‘ik’. En je ziet de apostel dan ook bezig
om te corrigeren en orde te scheppen in
de gemeente. In bepaalde kringen wordt
Korinte als voorbeeld- en modelgemeente gezien. Maar wat in 1 Korintiërs
12-14 opvalt, is dat Paulus het gedrag
van de Korintiërs niet stimuleert, maar
remt!4 Hij stelt juist paal en perk aan de
ontaarding daar. Roep niet allemaal
door elkaar heen, zegt hij. Houd je
mond als een ander spreekt (1 Kor.
14:28,30). Streef niet naar gaven waarmee je zelf de blits wilt maken. Maar
laat je leiden door de liefde en zoek de
opbouw van de gemeente. Dáárvoor
schenkt de Geest zijn gaven. U bent in
de Geest tot één lichaam gedoopt
(1 Kor. 12:13). Onderhoud die eenheid
dan ook. En zet u dáárvoor in. Het is
dan ook de spijker op de kop als de Heidelbergse Catechismus in antwoord 55
zegt dat wij onze gaven ‘tot nut en heil
van de andere leden’ gewillig en met
vreugde moeten gebruiken. Dat is de
boodschap van 1 Korintiërs 12-14: gaven tot nut en heil van het lichaam als
geheel!
Noten:
J. van Bruggen, Ambten in de apostolische kerk. Een
exegetisch mozaïek, Kampen 1984, p. 144-146.
2.
C. van der Kooi, Tegenwoordigheid van Geest. Verkenningen op het gebied van de leer van de Heilige
Geest, Kampen 2006, p. 53-60.
3.
J. van Bruggen, a.w., p. 155.
4.
P. Houtman, ‘Gaven van de Geest’, in:
De Reformatie, jrg. 73, p. 358.

1.
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Seksuele
beeldspraak
Ik las onlangs weer eens het boek
Ezechiël door. In de NBV.
In hoofdstuk 16 kwam ik het volgende tegen. God verwijt zijn vrouw
(het volk Israël) dat ze Hem altijd
maar weer ontrouw was en zich
als een hoer aanbood aan anderen (verering van andere goden).
Ezechiël moet die ontrouw onder
meer zo onder woorden brengen: ‘Je
spreidde je benen voor elke voorbijganger’ (vs. 25). Dat is buitengewoon plastisch gezegd. Dat durf
je nauwelijks zo in de kerk voor te
lezen.
Stel dat ik over dat gedeelte van
Ezechiël een preek zou houden. En dat
ik in het vuur van mijn rede zou zeggen:
God Jahweh zegt eigenlijk tegen zijn
vrouw (het volk Israël): je mag alleen
voor Mij je benen spreiden. Ik zou kritiek op mijn woordgebruik dan billijken.

Seksuele beeldspraak
bij ds. Ph. Troost
Er is al een poosje geleden een boek
van ds. Ph. Troost (predikant binnen de
GKv) verschenen met als titel Christus
ontvangen, waarin de navolgende uitdrukkingen letterlijk voorkomen. Ze
zijn tussen hoge komma’s gezet en cursief weergegeven. Wat niet tussen hoge
komma’s staat, geeft de context weer.
In de intimiteit van het huwelijk
dringt de man binnen in zijn vrouw. Penetratie. Dit beeld van de seksuele gemeenschap moeten we ons niet laten afpakken. ‘Als we dit beeld zelf niet meer
durven verbinden met de heiligheid van
God, zegt dat dan ook meer over onszelf
dan over God, want de bijbel trekt het
beeld van de huwelijksintimiteit toch echt
zover door’ (p. 40).
Iedereen die getrouwd is, weet dat
een vrouw niet altijd even openstaat
voor de liefdestoenaderingen van haar
man. ‘Ook in het geestelijke leven is het zo
dat openheid voor Gods intimiteit niet
vanzelf spreekt.’ Ik kan of wil soms weleens niet Gods liefde ontvangen, en dan
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‘ketst de liefdestoenadering van God af op
mijn weerstand ’ (p. 64).
Je kunt de liefde tussen God en
mens tot in detail uitwerken met romantische en erotische woorden en beelden. Dat moet niet. ‘Maar als Paulus in
Efeziërs 5 juist die innige lichamelijke
eenwording tussen een man en vrouw vergelijkt met de omgang van Christus en
zijn gemeente, lijkt het me niet juist en
ook kunstmatig om hierin ergens (waar
dan?) een grens te trekken’ ( p. 21,22).
Geliefden ‘nemen’ elkaar in de intimiteit. ‘Alleen als de Geest ons in innige
gemeenschap met Christus brengt, Hij en
wij van elkaar bezit nemen, wordt het hemelse leven in ons gewerkt.’ Wanneer een
man en een vrouw ‘de liefde bedrijven’:
‘de bruid die in de armen van de bruidegom met hem meebeweegt. Zich niet verzet, zich niet afsluit of terugtrekt, zich
opent, overgeeft, laat meenemen.’ En de
vraag is ‘hoe ontvankelijk wij zijn voor
Gods liefde in het meebewegen met de
Geest...’ (p. 78).

Efeziërs 5
terecht aangehaald?
Nu is in Efeziërs 5 inderdaad sprake
van Christus en zijn kerk in verband
met het huwelijk. Er wordt van Christus
gezegd dat Hij Zich voor haar heeft
overgegeven. Hij reinigt en heiligt haar.
Hij voedt en verzorgt haar. Maar in dit
verband wordt die kerk niet Christus’
vrouw of Christus’ bruid, maar Christus’ lichaam genoemd. Dat mag reden
zijn om de beeldspraak die men gebruikt, niet verder te trekken dan Paulus in de passage zelf doet. En er staat
niet dat Christus met zijn kerk vrijt. De
kerk is zijn lichaam.
De kerk wordt in de Openbaring
van Johannes de bruid van Christus genoemd. En de Geest en de bruid zeg-

Rondblik
W. Wierenga

gen: ‘Kom.’ Tegen de nog afwezige
Christus. Ons wacht nog een bruiloft
van het Lam. De kerk is een bruid die
nog moet trouwen, die nog aan de Vader voorgesteld moet worden en de bruiloft nog moet vieren. Dan volgt pas het
gaan wonen in één huis.
Er klopt dus weinig van de bewering
op p. 21 dat Paulus in Efeziërs 5 ‘juist
de innige lichamelijke eenwording tussen (van?, WW) man en vrouw vergelijkt met de omgang tussen Christus en
de gemeente, ...’ En ze zijn nog niets
eens getrouwd!

Is dit wel fatsoenlijk?
En dat is niet alles. De beeldspraak
gaat nog verder. Christus is ook niet de
enige Persoon die seksuele omgang heeft
met zijn bruid. Want zij beweegt immers mee met de bewegingen van de
Geest zoals een bruid het ritme van de
bruidegom in bed volgt.
Ja, en God de Vader penetreert haar
ook en brengt zijn zaad in haar.
En dat is nog niet alles. De schrijver
deelt ons ook mee dat hij net als ieder
ander christen ook weleens teruggeworpen wordt op de vraag hoe de relatie
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met Christus erbij staat. ‘Dan zie je de
verdrietige en vragende ogen van de bruidegom. Maar je ziet in die ogen ook meteen die verlangende en vergevingsgezinde
gloed. En voor de zon ondergaat lig je al
weer in zijn armen, en je ontvangt opnieuw zijn eindeloze liefde voor een zondaar als jij.’ Zou de jonge discipel Johannes ook weleens zo ‘al weer’ in
Christus’ armen hebben gelegen, hetzij
vóór dan wel na zonsondergang? Jezus
neemt blijkbaar niet alleen zijn bruid in
de armen, maar ontvangt met zijn verlangend-gloeiende ogen ook graag de
schrijver van dit boek in zijn armen.
Datzelfde geldt ook voor de Geest.
Ook Hij laat graag individuele leden
van de kerk van Christus meebewegen
met het ritme van zijn liefdesuitingen.
En zo brengt ook de Vader bij de individuele leden van de kerk van zijn
Zoon via penetratie zijn zaad naar binnen.
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Niet alle
beeldspraak kán
Ik weet natuurlijk best dat dit alles
beeldspraak is. Het is ook waar dat ik
hierboven vlak bij elkaar gezet heb wat
in het boek verder van elkaar verwijderd
staat. Maar ik heb de eerste vier hoofdstukken niet slechts gelezen, ik heb ze
bestudeerd en dan breng je zaken bij elkaar, ook als ze verder van elkaar af vermeld staan.
Niet alle beeldspraak is gepast. Stel
dat iemand zei: ‘Het uitzettingsbeleid
van het kabinet Balkenende lijkt wel op
de klopjacht op de Joden in de twee-de
wereldoorlog om ze naar Auschwitz te
deporteren.’ Dat is ook allemaal beeldspraak. Maar als ik premier was geweest, had ik me diep beledigd gevoeld.
Het spreken over God, Christus en
de Heilige Geest enerzijds en de kerk en
de individuele gelovigen anderzijds zoals

in dit boek gebeurt, gaat naar mijn oordeel ver, zeer ver over de schreef. Een
jonge collega zei me rechtuit: ‘Ik vind
het een vies boek.’ Ik vind het niet zozeer vies, maar ik vind het onfatsoenlijk
tegenover God de Vader, tegenover God
de Zoon en tegenover God de heilige
Geest en tegenover de kerk van Christus
en tegenover elke gelovige. Dat ligt niet
aan het denkbeeldige feit dat ik seksualiteit vies vind of minderwaardig. Dat
vind ik helemaal niet. God is echter wel
geheel anders dan wij mensen. Bij Hem
is geen sprake van seksuele differentiatie. Ga dan toch niet verder dan wat de
Bijbel aan beeldspraak biedt in dit opzicht. De taal in dit boek gebezigd wekt
bij mij sterke aversie omdat het rare gedachten en beelden oproept.
Dit naar aanleiding van het boek van
ds. Ph. Troost, Christus ontvangen,
Kok, Kampen 2006.

Censura morum
‘Censura morum. De preses vraagt
of er bezwaar is tegen elkaars
ambtsdienst. Niemand heeft
bezwaar. Preses wenst een gezegende avondmaalsviering toe.’ Tot
nog niet zo lang geleden was dit
een veel voorkomende mededeling
in het kort verslag van de brede
kerkenraadsvergadering. Inmiddels
tref je deze mededeling aanzienlijk
minder aan. Veel kerkenraden geven
aan de censura morum (CM) een
bredere invulling. Daarover wil ik
met u in het onderstaande nadenken.

Zelfkritiek
CM gaat terug op artikel 81 KO:
‘De predikanten, ouderlingen en diakenen zullen onderling christelijke censuur
oefenen en elkaar inzake de bediening
van hun ambt aansporen en vriendelijk
terechtwijzen.’
U vindt dit artikel in het hoofdstuk
van de KO over de tucht. Kerkenraden
hebben tucht te oefenen. Het toezien op
de gemeente is ook een kritisch toezien.
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Daarom wordt er bij zonde vermaand.
En bij volharding in de zonde wordt er
bestraft.

Gemeentebreed
H.J.C.C.J. Wilschut

Maar een college dat op ánderen kritisch toeziet, zal ook op zichzelf kritisch
toezien. Vandaar CM overeenkomstig
artikel 81 KO. Er zal censuur over de
zeden (de letterlijke vertaling van CM)
zijn: een kritisch kijken naar en zo nodig corrigeren van eigen functioneren
als ambtsdrager(s).
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Die onderlinge zelfkritiek begint dus
niet pas wanneer je concreet en principieel bezwaar hebt tegen de ambtsdienst
van een medebroeder. Al kun je - wanneer daarvoor aanleiding is - een dergelijk bezwaar binnen het kader van CM
aan de orde stellen. Het is er mede voor
bedoeld. Wel zul je dan de desbetreffende broeder eerst persoonlijk benaderd
moeten hebben.
Tegelijk, CM wil dit soort bezwaren
juist vóór zijn. Dien elkaar maar met je
kritische opmerkingen. Voordat jouw
kritiek uitgroeit tot uitgesproken bezwaar tegen de ambtsdienst van een ander.

Vriendelijk
Onderlinge kritiek moet vriendelijk
zijn, zegt art. 81 KO. Kritiek heeft al
gauw een negatieve bijklank. Maar in de
CM gaat het er niet om elkaar af te breken. Integendeel, CM is bedoeld om elkaar op te bouwen. In art. 81 KO gaat
aan het terechtwijzen het aansporen
vooraf. Waarbij het terechtwijzen vriendelijk moet zijn.
CM is dus een kwestie van broederlijke omgang. We staan in dienst van de
Here, die mede door de dienst van de
ambtsdragers voor de gemeente zorgen
wil. Ben je eerlijk voor God, dan weet je
je als ambtsdrager een beperkt en zondig mens. Dus sta je open voor kritiek
van anderen. Het zet ook de toon bij
jouw eigen kritische opmerkingen. Calvijn kon het mooi zeggen. Wees bereid
om - als het nodig is - anderen te vermanen. Wees even bereid om wederkerig de vermaning van een ander in dank
(!) te ontvangen (geciteerd via F.L. Rutgers, Kerkelijke adviezen II, Kampen
1922, p. 322). Laat de kritiek steeds bedoeld en aanvaard zijn om elkaar broederlijk te dienen. Om zo samen de gemeente te dienen.
Zo kun je elkaar stimuleren. Aansporen is proberen de ander enthousiast
te maken en te houden! Tegelijk is het
een prachtig middel om te beseffen dat
je als ambtsdragers niet over elkaar
heerst, maar naast elkaar staat. Predikanten, ouderlingen en diakenen zullen
elkaar aansporen en vriendelijk terechtwijzen. Je spreekt elkaar aan op gelijk
ambtelijk niveau. De diaken en de ouderling praat mee over het werk van de
dominee. Al heeft ieder een eigen taak,
al heeft met name de oudste, belast met
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prediking en onderwijs, recht op dubbele eer (1 Tim. 5:17) - je bent als dominee niet boven de kritiek van je medebroeders verheven. Wees er ook niet
bang voor. Als de sfeer maar broederlijk
en christelijk-vriendelijk blijft. Dan is
kwetsbaar zijn niet erg. Samen sta je in
de ene dienst van de Here en zijn gemeente.

Wanneer?
Art. 81 KO geeft geen aanwijzing
hoe vaak CM moet worden gehouden.
Dus ook niet over het aantal keren per
jaar. Al in een vroeg stadium (1586)
werd de bepaling weggelaten dat CM
gehouden moest worden voorafgaand
aan de viering van het avondmaal. Al
bleef het in veel kerkenraden wel de gewoonte.
In het Voorthuizen van dr. mr. Willem van den Bergh (1859-1890) - het

‘geweten’ van de Doleantie - werd aan
het begin van elke (wekelijks gehouden!)
kerkenraadsvergadering CM gehouden.
Daar vooral in de vorm van: ‘vragen of
iemand iets had op te merken over een
andere aanwezige.’ Waarbij de broeders
man en paard durfden noemen, ook als
het om de dominee ging (‘Waarom deed
dominee inkopen buiten het dorp?’). Tot
ver in de twintigste eeuw hield men het
in Voorthuizen vol om aan het begin
van elke kerkenraadsvergadering CM te
houden (zie: G. Kuypers, Iets goeds uit
Voorthuizen? Amsterdam en de moederkerk der Doleantie, Kampen 1985, p.
152v).
Als regel werd en wordt in de Gereformeerde Kerken viermaal per jaar in
de kerkenraad (of bij grote kerken: in de
wijkraad, met rapportage aan ‘breed’)
CM gehouden. Het hoeft niet per se in
de vergadering voorafgaand aan de viering van het avondmaal. Je kunt ook
overwegen de eerste kerkenraadsverga-
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dering van het kwartaal (zo is de suggestie van J. Kamphuis, in: Gespreks- en
vergadertechniek, Groningen 1973, p.
150-151. Helaas is deze bundel niet
meer nieuw verkrijgbaar. Deze bijdrage
heeft veel te danken aan de opmerkingen van prof. Kamphuis over art. 81 KO
op de genoemde bladzijden). Daarnaast
is er uiteraard de mogelijkheid om bij
concreet en principieel bezwaar tegen de
ambtsdienst van een medebroeder tussentijds om CM te vragen.

Hoe?
CM in bredere zin - dus niet alleen
opgevat als ‘(geen) bezwaar tegen de
ambtsdienst van een ander’ - kan worden ingevuld vanuit de invalshoek: we
spreken als ambtsdragers over ons eigen
functioneren. Daarbij zijn de kernvragen: hoe gaat het, wat gaat er goed en
niet goed, wat moet er anders en beter?
In sommige kerkenraden worden
hierbij vaste lijstjes met vraagpunten/onderwerpen gebruikt. Je kunt ook je uitgangspunt nemen in de bevestigingsformulieren voor ambtsdragers. Hier heb je
als kerkenraad de nodige speelruimte.
Wanneer ik (vrijblijvend) een suggestie
mag doen, zou ik het volgende model
willen aanreiken:
• Spreek als brede kerkenraad op de
eerste vergadering in het eerste kwartaal over het functioneren van de predikant. Hier kan om te beginnen de
preekbespreking een plaats krijgen.
Die suggestie vindt u al bij H. Bouwman (in: Gereformeerd kerkrecht II,
Kampen 1934, p. 673): ‘In verband
met het ambt van den dienaar des

Nader Bekeken februari 2007

Woords kunnen opmerkingen worden gemaakt over zijn wandel en zijn
werk, of de prediking beantwoordt
aan de eischen, of de bediening des
Woords stichtelijk en profijtelijk
is, of het blijkt, dat hij zich ernstig
voorbereidt, of hij te lang preekt, te
intellectueel, niet praktisch genoeg,
enz.’. Graag verwijs ik hierbij naar de
bijdragen van M.H. Sliggers en
A.N. Hendriks in dit blad over de
preekbespreking. Daarnaast kunnen
pastoraat en catechese in de bespreking betrokken worden. Alsmede het
goed overleg tussen de predikant aan
de ene kant en de ouderlingen/diakenen aan de andere kant.
• In de eerste vergadering van het
tweede kwartaal kan dan ingezoomd
worden op het werk van de ouderlingen. Beantwoorden de ouderlingen
aan het plaatje zoals dat in het bevestigingsformulier getekend wordt?
Mogelijk hebben de ouderlingen zelf
behoefte om bepaalde vraagpunten
(bijv. rond het brengen van huisbezoek) aan de orde te stellen. Ook
vanuit de vergadering kan er behoefte
zijn om op onderdelen van het werk
van de ouderlingen in te gaan. Niet
alle onderdelen van het ambtelijk
werk hoeven daarbij in één keer aan
de orde te komen!
• Op soortgelijke manier kan op de
eerste vergadering van het derde
kwartaal het werk van de broeders
diakenen besproken worden. Hetzij
vanuit het bevestigingsformulier.
Hetzij vanuit vragen van de diakenen
zelf of vanuit de vergadering. Hoe
verloopt bijvoorbeeld het diaconale
huisbezoek? Gaan de diakenen met
hun bijbeltje de wijk in? Vragen en
discussiestof te over om elkaar scherp
te houden!

• In de eerste vergadering van het
vierde kwartaal kan het functioneren
van de kerkenraad als geheel kritisch
tegen het licht gehouden worden.
Hoe verlopen onze vergaderingen?
Klopt onze vergadertechniek? Zijn er
pijnpunten te bespreken of punten
van irritatie? Hoe houden we onze
vergaderingen binnen bepaalde grenzen van tijd e.d.? Daarnaast kun je
spreken over de verhouding tussen
de kerkenraad en de gemeente. Is er
een goede en open communicatie?
En hoe verloopt het contact tussen de
kerkenraad en diverse commissies?
Meer dan een mogelijk model bedoelt het bovenstaande niet te zijn. Als
maar duidelijk is dat zo’n beperkte kritische werkbespreking een zinvolle invulling aan CM kan geven.

Gebed
Elkaar aansporen en vriendelijk terechtwijzen. Dat blijft een opgave. Om
niet kwetsend over te komen. En om
open te staan voor kritiek. Laat CM alstublieft een eigen plek in het openingsgebed krijgen van de vergadering waarin
het gehouden wordt. Ik schrijf dit niet
als vrome dooddoener. Het gebed om
fijngevoeligheid is altijd nodig. Helemaal wanneer mensen over mensen praten. Alleen wanneer in fijngevoeligheid
open met elkaar gepraat wordt, kan CM
tot zegen zijn. Dienstbaar aan de gemeente. Vooral dienstbaar aan de Heer
van de gemeente!

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 belangstellenden 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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Contextuele
kerkgeschiedenis
Nieuw Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis
Een nieuw handboek
In 2006 verscheen het nieuwe
Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis. Tijd nu om nader te bekijken.
Het boek heeft een respectabele
omvang. Vergelijk het eens met zijn
voorganger, de Nederlandse Kerkgeschiedenis van dr. Otto J. de Jong.
Telde De Jongs NKG 448 bladzijden,
dit handboek is een turf van 950
pagina’s, meer dan het dubbele. Dat
is niet het enige verschil. Het handboek van De Jong toonde eenheid
van conceptie, hij was enig auteur.
Nu is dat aantal vertienvoudigd
onder redactie van Herman J. Selderhuis, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de TU te Apeldoorn.
De Jongs handboek toonde eenheid
van conceptie: het informeerde en vertelde, knap en boeiend, met evenwicht
van de grote lijn en interessante details,
veelzijdig en compact. In het nieuwe
handboek ontdek je nauwelijks iets van
een format waaraan de auteurs gebonden zijn. Er zijn onderling grote verschillen, in opvatting, in aanpak, in uitwerking. De pluriformiteit wint het van
de eenheid van gedachte en begrip. Uiteraard geeft een veelvoud aan auteurs
en specialisering in het onderzoek ook
nieuwe mogelijkheden. Alle auteurs
schrijven prettig leesbaar. Vele trefzeker
gekozen foto’s (zwart-wit) kleuren de
vertellingen. Modern is ook de manier
waarop bronteksten in het verhaal zijn
geïntegreerd. Ze brengen gebeurtenissen
en personen dichterbij. Wie meer wil
weten, kan terecht bij de vele literatuurverwijzingen, die van een goed gehalte
zijn.
Er is nog een opvallend verschil met
De Jong. Het uitgangspunt van zijn historiografie is theologisch. Zijn boek wil
laten zien waar, hoe en wanneer de bijbelse boodschap heeft ingewerkt op de
Nederlandse geschiedenis (p. 7). Bij Selderhuis klinkt de vraag of de kerkge-
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schiedenis wel thuishoort bij de theologie. Of valt ze onder de geschiedenis?
Selderhuis kiest principieel voor beide
faculteiten. Hij noemt het een toonbeeld
van een interdisciplinaire wetenschap.
Hij breekt met een schema waarbij je
kunt aanwijzen wie de kerk deformeert
of wie de kerk reformeert. Het object
van de kerkgeschiedenis is dan ook niet
iets als de openbaring van God, zoals die
gestalte geeft aan de kerk (J.Douma), of
waar, hoe of wanneer de bijbelse boodschap inwerkt in de Nederlandse geschiedenis (O.J. de Jong). Het object
omvat ‘alles wat zich als kerk of vertegenwoordiging daarvan presenteert’. En
dan die kerkgeschiedenis in de context
van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het vertelt het verhaal van
de christelijke kerk als integraal bestanddeel van het volle leven. Soms zelfs
meer van het volle leven dan van de
kerk. Dat heeft een mooie kant: de kerk
is niet iets dat losstaat van de samenleving. Ze staat er middenin. En toch...
midden in de wereld, maar niet van de
wereld, volksvergadering van een koninkrijk dat komt. Is de kracht van dit
boek: het contextuele van beneden uit,
niet tegelijk zijn zwakte? Een toonbeeld
van interdisciplinaire wetenschap! En
daarin werken katholieken en protestanten als vakbroeders samen. Dat mag dan
een prestatie en een primeur zijn. Maar
verwacht niet dat dit boek, hoe indrukwekkend ook, zijn uitgangspunt en
maatstaf neemt in de gereformeerde belijdenis over de kerk.

Het licht van de
Middeleeuwen
Het handboek telt zeven hoofdstukken, twee over de Middeleeuwen en vijf

Boek van de maand
H.J. Boiten

over de vijf eeuwen daarna. Frank van
der Pol, hoogleraar aan de TU te Kampen (Broederweg), schreef het eerste
hoofdstuk over de Middeleeuwen tot
1200. Van der Pol opent sterk. Hij wil
niet spreken van ‘donkere middeleeuwen’, alsof eerst met het humanisme het
licht opging. Duizend jaar middeleeuwen bevat de wortel van onze samenleving en de niet weg te denken invloed
van het christendom op de Europese
cultuur. De Bijbel speelde een cruciale
rol in de vormgeving van de middeleeuwse identiteit, cultuur en maatschappelijke structuur. Kom daar in het huidige Europa om: wat komt er van het
‘christelijke’ in een nieuwe Europese
grondwet terecht? Daar komt nog bij de
rol van de vorst in de christianisering.
Met de doop van koning Clovis gingen
de Franken als volk rond 500 over tot
het christendom.
Van der Pol breekt met de opvatting
van Blok dat er in Nederland voor 700
slechts duisternis heerste. In Maastricht,
een versterkte Romeinse legerplaats,
leefde rond 400 de eerste christelijke gemeenschap in het huidige Nederland.
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vijandige bejegening van de kloosters
tijdens de opstand en de Reformatie.
Het viel me op dat er zoveel feesten
waren, dat gemiddeld genomen de vijfdaagse werkweek in de late Middeleeuwen al een feit was (p. 177). Uitvoerig
bespreekt het handboek zielszorg en geloofsleven. Gewone gelovigen telden niet
echt mee. Ze begrepen van het gefluisterde Latijn tijdens de mis zo weinig,
dat ze wel ‘afwezige aanwezigen’ werden
genoemd. Je had broederschappen voor
het gebed voor de levenden en de overledenen. Het vormde een gebedsverzekering, zodat je je na je dood verzekerd
wist van het gebed. Inzichtgevend is de
paragraaf over de heiligenverering die
tot volle ontplooiing kwam om hemelse
voorspraak van de heiligen te krijgen.

De zestiende eeuw:
reformatie en reactie

Koning Clovis

De kerstening van het noorden begon
later. De Ierse invloed is bekend, Columbanus, Willibrord, Bonifatius.
Opmerkelijk is dat de Friese en Saksische leiders zich niet vrijwillig wilden
bekeren, omdat ze dit zagen als onderwerping aan de Franken. Beda, een geleerde monnik, vertelt dan ook dat de
predikers van overzee naar Frisia waren
gekomen om de mensen Christus te prediken. Ze maakten de mensen met het
woord van de waarheid vertrouwd
(p. 43). Het hoofdstuk eindigt met een
uitstekende beschrijving van de kruistochten en kloosters als een vorm van
gewapende en geestelijke pelgrimage in
en vanuit de lage landen.

De Middeleeuwen
na 1200
Peter Nissen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Radboud Universiteit
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Nijmegen en William de Boer wetenschappelijk medewerker aan de TU te
Apeldoorn. Samen schreven ze dit boeiende hoofdstuk. Ze schilderen vakbekwaam het raamwerk van de context:
landschap, bevolkingsgroei en verstedelijking, gewesten op weg naar eenheid
van het Habsburgse rijk. De kloosters
groeiden en werden talrijker: het waren
plaatsen van spiritualiteit, studie en cultuur, maar ook centra van ontginningsactiviteit en vernieuwing in de landbouw. Vernieuwend waren de religieuze
vrouwenbeweging, de bedelorden en
vooral de moderne devotie. Maar de
groeimarkt voor religieuze gemeenschappen raakt toch verzadigd. ’s-Hertogenbosch kende acht mannen- en negen
vrouwenkloosters met 1100 religieuzen.
Gemor ontstond, omdat ze een derde
van de dure stadsgrond in beslag namen. En wat in handen kwam van het
klooster, bleef onttrokken aan de maatschappelijke circulatie. Een ongenoegen
dat een belangrijke rol zou spelen in de

Peter Nissen en Herman Selderhuis
beschreven samen de zestiende eeuw.
Politiek ontstaat in die eeuw de eenheid
van de ‘Zeventien Provinciën’. Kerkelijk
vragen wantoestanden om hervorming.
De onkunde van de priesters: een ‘stoute
paep’, die ternauwernood het Onze Vader kan bidden, maar wel heel goed kan
vleien en omkopen. Vaak kwam er van
het verplichte celibaat niets terecht. Een
kwart van de priesters in Utrecht deelt
het leven met een vrouw. Vele kloosters
worden bedreigd met een spoedig uit-

Peter Nissen
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sterven. Erasmus bespot de domheid
van de monniken. De moderne devotie
richt zich meer op reformatie van hart
en leven dan van kerk en leer (p. 231).
Het humanisme heeft kritiek op de
macht van de geestelijkheid in de biecht
en op uiterlijkheden die niet in de Bijbel
terug te vinden waren.
Eerst bij Luther ontstaat nieuwe theologie in zijn concentratie op de genade
van God. Luther heeft bij ons invloed
met name door zijn boeken die vertaald
worden, en door honderden studenten
die in Wittenberg staan ingeschreven.
Er ontstaan ook andere bewegingen: dopersen met hun grootdoop en fundamenteel ander kerkbegrip, spiritualisten
en sacramentariërs. Een reactie op de
Reformatie blijft niet uit: de keizer verbood de boeken van Luther; er komt
een index van verboden boeken. In Nederland vallen pauselijke en keizerlijke
inquisitie samen. Vele martelaren verliezen het leven, onder wie ook 2000 dopers. Ongeveer 180.000 mensen (6%
van de bevolking) vluchten naar het
buitenland. De kiem voor de opstand
tegen Spanje blijft echter liggen in de
sfeer van Brussels en Spaans centralisme.
Weerstand tegen de hervormingsbesluiten van Trente is er vooral omdat die
inbreuk plegen op de voorrechten van
de oude adel (p. 268-274). Intussen verbreidt zich het calvinisme door boeken,
correspondentie en studenten. En draagt
de ontstane burgeroorlog ook de kenmerken van een godsdienstoorlog (p. 289).
Het smeekschrift van de edelen, de hagenpreken en de beeldenstorm en de
confessionele ontwikkelingen (NGB en
HC) hebben gevolgen. Er ontstaan gereformeerde kerken met een kerkelijke organisatie. Ze zijn in de republiek bevoorrecht, de andere worden getolereerd.
Want er is vrijheid van geweten en niemand mag om zijn overtuiging worden
vervolgd (p. 315).

De zeventiende eeuw:
de Gouden Eeuw
Met plezier schreven Willem van
Asselt, kerkhistoricus, en Paul Abels,
docent kerkgeschiedenis in Utrecht, dit
hoofdstuk over de Gouden Eeuw. Ze
openen met een korte paragraaf over de
historiografie van Groen van Prinsterer,
Geyl, Kuizinga, Van Gelder, Van Deursen en anderen. Zelf beschrijven ze eerst
de samenleving, de politiek, de econo-
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mie en de cultuur. Anders dan elders in
Europa waren de maatschappelijke verschillen tussen de mensen niet gebaseerd
op ‘standen’, maar op rijkdom en sociale
status (p. 377). Dat is opmerkelijk en
werkt door tot op de dag van vandaag.
Vervolgens brengen ze de confessionele
ontwikkelingen in kaart: lutheranen, joden, katholieken, dopersen en gereformeerden met hun strijd over de predestinatie (Dordrecht 1618-1619). Twee
keer in deze eeuw gaf een theoloog grote
onrust: Arminius en Descartes. In de
gereformeerde kerken ontstond de Nadere Reformatie, er kwamen dissidenten
als de collegianten, socinianen en chiliasten. Internationaal speelde de slavenhandel. De Gouden Eeuw kon alleen
bestaan bij de gratie van zijn tegendeel:
oorlogen, epidemieën, hongersnoden en
armoede (p. 495).

De achttiende eeuw:
eeuw van neergang
Een eeuw van neergang: economische stagnatie, verpaupering van de steden, neergang van de politieke betekenis, uitlopend op de opmars van de
Fransen, het praktisch failliet van de republiek, inlijving in Frankrijk (p. 501).
Paul Abels en Aart de Groot, docent
kerkgeschiedenis in Brussel en Utrecht,
beschrijven deze eeuw van neergang met
niet minder bekwaamheid dan de vorige
eeuw. De economische en geestelijke invloed van de hugenootse vluchtelingen
was sterk. Met name twee stromingen
zijn van betekenis: de Verlichting en het
Piëtisme dat overgaat in het negentiende-eeuwse Reveil. Wie de revolutie
de ontkenning van het evangelie noemt,
beoordeelt deze eeuw negatiever dan wie
de Verlichting als een ontplooiing van
het mens-zijn beschouwt (p. 503). Tegen
die achtergrond komt veel aan de orde:
de Verlichting met de tolerantie en deïsme; het piëtisme met Smytegelt en
Schortinghuis, het academische leven en
het leven van de kerken: gereformeerd,
katholiek, oud-katholiek, luthersen, dopersen, hugenoten, Walen, remonstranten. De kerk heeft ook zijn plaats in de
samenleving: armen- en wezenzorg; geven van onderwijs, registratie van geboorte en huwelijk. Opvallend is de
strijd tegen sodomie. Homoseksuelen
moesten hun afwijkend gedrag met de
dood bekopen (p. 562). Het hoofdstuk
eindigt met de kerken in de Bataafse en
Franse tijd.

De negentiende eeuw:
zuilvorming
George Harinck, hoogleraar geschiedenis en directeur van twee documentatiecentra, en Lodewijk Winkeler, hoofd
van het Katholiek Documentatie Centrum, tekenden voor de beide laatste
eeuwen, meer dan 300 pagina’s, een
substantieel deel van het handboek.
Opvallend in de nieuwe grondwet
van het koninkrijk (1815) is de ontkoppeling van kerk en staat. De liberale
overwinning in de gelijkstelling van de
godsdiensten riep in het katholieke België verzet op. Dat verzet groeide door
het grondwettelijk verbod op (katholiek)
leerstellig onderwijs en dat kostte de koning de helft van zijn koninkrijk
(p. 608). De verhouding tussen kerken
en overheid zou deze eeuw nog meer
moeiten veroorzaken. De eenheid van
staat zag als taak van de kerken opvoeding in de algemeen christelijke deugden en daar hoorde geen kerkelijke verdeeldheid bij. Katholieke devotie en hervormd Reveil pasten bij het praktisch
christendom. Maar de afgescheiden kerken kregen aanvankelijk geen vrijheid
van godsdienstoefening, maar kregen te
maken met inkwartiering, boetes en gevangenisstraffen. Koning Willem II
schiep meer afstand tussen kerk en staat.
De breuk met België maakte een
nieuwe grondwet noodzakelijk, en die
wet van Thorbecke bracht voor afgescheidenen en voor katholieken erkenning en vrijheid. De hervormden groeiden uiteen in een moderne richting:
J.H. Scholten, A. Kuenen, en een orthodoxe: D. Chantepie de la Saussaye,
H.F. Kohlbrügge. Armenzorg, bijzonder
onderwijs, zending, pers, de sociale
kwestie, het wordt alles met elan beschreven. Alsmede de Doleantie
(A. Kuyper), de Christelijke Gereformeerde Kerken, het ultramontanisme,
de politieke partijvorming, het ontstaan
van de VU, de organisaties van de arbeid, en ten slotte de ziekenhuizen en
inrichtingen. Een vorm van culturele en
maatschappelijke kerkgeschiedschrijving.

De twintigste eeuw:
herfsttij
Het hoofdstuk zet fors in: de dominante indruk die de Eerste Wereldoorlog
vestigde, was die van morele en politieke
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ontwrichting. Telegraaf en telefoon,
stoomtrein en stoomschip maken het
mogelijk de wereld als een overzichtelijk
geheel te zien. Er breekt een moderne
cultuur baan, die stuurloos lijkt. Het
christendom staat niet buiten die cultuuromslag. Het is de christelijke moraal die failliet wordt verklaard en het
christelijke wereldbeeld gaat ten onder.
En hoewel Schilder en Miskotte zich bezinnen op moderne denkbeelden, ontwikkelen de protestanten geen omvattende visie op de samenleving (p. 727v).
Die samenleving wordt intussen in
vele facetten belicht: de sociale kwestie,
de gelijkberechtiging van het onderwijs,
politieke partijvorming, nationaalsocialisme, gezondheidszorg. Natuurlijk ontbreekt de geschiedenis van de kerk niet:
kerkverlating, bevindelijkheid, de zaak
Geelkerken. Maar het blijft gaan over de
relatie kerk en cultuur. In navolging van
Barth zien Noordman en Miskotte niets
in een christelijke cultuurvisie, in tegenstelling tot het kerkelijk weekblad De
Reformatie. Komt de theologie aan de
orde, dan blijft het weer bij de vraag:
cultuurtheologie of niet?
Na de Tweede Wereldoorlog volgde
de doorbraak, hervormd elan, de Vrijmaking. Een interessante paragraaf bespreekt de psychologisering van de moraal. Men nam zijn uitgangspunt niet
langer in de norm, maar in de leefwereld van de jeugd. Komt even later de
kerkgeschiedenis weer langs, dan gaat
het opnieuw over de verhouding met de
wereld in allerlei aspecten. Ook het laatste deel staat in dat teken: de worsteling
met de wereld: opkomst van jeugdcultuur (nozems, provo, flowerpower),
functieverlies van het kerkelijk instituut,
ontzuiling, met zuilresten in het onderwijs en de omroep. Ook bij het ontstaan
van de NGK in 1969 is de relatie tot de
cultuur beslissend: onenigheid tussen
theologen over de vraag of de kerk een
programmatisch karakter dient te hebben tegenover de cultuur en tegenover
andere kerken, leidt tot een kerkscheuring. De moderne theologie, bevrijdingstheologie, de feministische theologie, het afscheid van het schriftgezag
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met het rapport God met ons, het verdwijnen van een gereformeerd leefpatroon, alles tendeert in de richting van
een gure herfst.
Daar eindigt het boek mee: rond
2000 harkte men binnen de kerken
peinzend de bladeren van de bloeitijd bij
elkaar. De verstrengelde, maar kale
kruinen van kerk en samenleving staken
kaal af tegen de lucht. Niets wees erop
dat een nieuw seizoen hen wacht
(p. 912). Onuitgesproken speelt hier op
de achtergrond Gods belofte dat zolang
de aarde bestaat, er een tijd zal zijn om
te zaaien en te oogsten, koude en hitte,
zomer en winter, dag en nacht. Na een
gure herfst volgt een lieflijke lente. Dat
is vertrouwen. Waarom de redacteur het
slot van dit hoofdstuk in zijn epiloog
corrigeert en de lente nu al ziet beginnen, ontgaat me.

Een indrukwekkend
handboek
Puntsgewijs maak ik een paar afsluitende opmerkingen.
1. Laat ik de auteurs samen van harte
gelukwensen met dit indrukwekkende
handboek. Veel modern onderzoek is
verwerkt. Je ontvangt heel veel informatie, ook worden allerlei verbanden zichtbaar gemaakt en zijn nieuwe inzichten
verwerkt. Een degelijk en boeiend handboek. Fraaie foto’s en kaarten, bronteksten, registers vormen een inhoudelijke
bijdrage. Ik hoop van harte dat aan veel
opleidingen vele studenten het boek met
enthousiasme bestuderen.
2. Kenmerkend is de multidisciplinaire
aanpak. Het handboek is dan ook meer
dan kerkgeschiedenis. De kerk is een
bestanddeel van het volle leven met veel
aspecten als de samenleving, politiek,
economie, cultuur, wereld. Een comprehensive approach met nieuwe gezichtspunten. Maar als in de samenleving de
kerk wegschuift naar de marge, moet
dat dan ook in de kerkgeschiedschrijving? Het boek is in plaats van kerkgeschiedenis meer een kerk-en-wereldgeschiedenis. Waarom niet een handboek

tegendraads tegen de tijdgeest?
3. In verband daarmee intrigeert het aspect van de cultuur. Moet de kerk antwoord geven op de vragen van de eigentijdse cultuur? Op zich een legitieme
vraag. En zeker zit er in alle eigentijdse
theologie een element van uiting geven
aan een cultuur. In rapport met de tijd.
Maar mijn vraag is: waarom krijgt dit
deelaspect zoveel gewicht? De taak van
kerk en theologie is meer dan reageren
op de cultuur. Cultuur, samenleving, inclusief kerk moeten toch antwoord geven op de waarheid, op de openbaring
van boven. Het handboek koos als object van kerkgeschiedenis niet voor de
vraag hoe de openbaring van God gestalte geeft aan de kerk. Het koos als
object alles wat zich als kerk presenteert.
Daarmee krijgt de vraag naar de relatie
met de cultuur ook een ander gewicht.
Uitgangspunt en maatstaf ondergaan
een verschuiving van boven naar beneden.
4. Een veelvoud aan auteurs hoeft niet
te leiden tot een veelvoudige aanpak.
Niet te ontkennen zijn vele verschillen
in opvatting en aanpak. Je kunt verschillen in conceptie en aanpak zien als
winst: gratie van de variatie. Er is in elk
geval niet een ‘einheitlich’ handboek
ontstaan. Een bundeling kerkgeschiedenissen is niet hetzelfde als een handboek
kerkgeschiedenis. Het boek wekt in elk
geval sterk de indruk dat er niet sterk
geredigeerd is. Misschien onder tijdsdruk van de boekdrukker. Maar wel een
gemiste kans. Hopelijk bij een volgende
druk een gegrepen kans.
5. Minpunten noemen is gemakkelijk.
Een algemene historiografie ontbreekt,
evenals een zaakregister. De registers die
er wel in staan, bevatten fouten. Maar
met dit handboek krijg je iets moois in
handen, waarmee je als student, docent
of als zomaar een lezer voorlopig goed
vooruit kunt. Ik wens het boek vele enthousiaste lezers toe. Hopelijk komt dan
de nieuwe druk eerder dan je denkt.
N.a.v.: Herman J. Selderhuis (red.),
Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis,
Kok, Kampen, 2006, 90 435 0926 8,
950 pag., prijs € 60,50.
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Volle maan
Ik sta tussen de bomen bij het kippenhok
en kijk. Niets mooier dan de maan
achter kale takken
Binnen, in het lichte huis, vraag ik
‘Gaan we even rijden?’ en vader glimlacht
bijna trots. Hij snapt zoiets
wat beter dan mijn moeder
en rijdt het stille dorp uit
een onverlichte zandweg op, zomaar
de zwarte berm in. We praten niet, we kijken
naar de lage mist, betoverd wit
over de velden, boerderijen hier en daar
zeker en stil als grote dieren.
Een slootje zilverglanst tot heel ver weg
‘Was het mooi?’ vraagt moeder later
en vader zegt: ‘Ja, het was mooi.’ Ik zeg
niets - wil wat ik zag niet delen.
Kees Spiering
Uit: Jachtveld 1992

Weer een vers vanuit het perspectief van een kind.
Hier een kind met een bijzondere relatie met de natuur en met vader.
Een relatie van weinig woorden.
Toch heel goed.
Voor een goede relatie is soms een enkel woord al voldoende.
Troost voor de niet zo spraakzamen onder ons.
We gaan er maar van uit, dat het tussen kind en moeder ook wel goed zal komen.

Gedicht G. Slings
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Het belang van het
kerkverband - NGK
(en GKv)
In de maand januari is de Nederlands gereformeerde ds. J.M. Mudde
een serie van drie artikelen gestart in
Opbouw. Hij staat stil bij zijn waarneming dat voor het besef van veel van
zijn medekerkleden het kerkverband erg
aan betekenis heeft ingeboet. Uit zijn,
in meer dan één opzicht, opmerkelijke
artikelen wil ik één en ander doorgeven.
Op het moment dat ik deze Persrevue
samenstel, zijn er twee verschenen (op 5
en 19 januari 2007). In het eerste artikel
(‘Plaatselijk vervagen de grenzen’) signaleert Mudde dat lokale samenwerkingsverbanden steeds meer de hoofdrol vervullen in de beleving van zijn medekerkleden, en het kerkverband maar een
bijrol. De lossere kerkrechtelijke structuur waar de NGK voor heeft willen
kiezen, zal dat, denk ik, extra bevorderd
hebben. Maar wie zijn tekening ervan
leest, leest met herkenning. Ook als je
lid bent van de Gereformeerde Kerken,
die vanouds aan de eenheid en het functioneren van het kerkverband veel meer
waarde hebben gehecht. Mudde signaleert allereerst dat in toenemende mate
mensen in hun verhuizing aanleiding
zien om eerst maar eens kerkelijk rond
te snuffelen. Aansluiting bij de gemeente
in je buurt, die hoort bij het kerkverband waar je in je vorige woonplaats
ook bij aangesloten was, is bepaald niet
vanzelfsprekend meer. Dan schrijft hij:
Lokale samenwerking
Een ander signaal is de hausse aan lokale
samenwerking. Die samenwerking is er al
veel langer (denk maar aan Youth for
Christ en ‘Project-’82’!), maar ze wordt
steeds belangrijker. Het meest grensdoorbrekend zijn wel de ‘ jeugdkerken’ geweest.
Zij werden en worden georganiseerd door
jonge christenen uit zeer verschillende tradities. Degenen die in de diensten voorgaan kunnen uit een Pinkster- of Baptistengemeente komen, maar ook uit de
CGK of PKN! Hiernaast zijn talloze
voorbeelden te geven van recent opgestarte,
missionaire en diaconale projecten waarin
op lokaal niveau gemeenten en christenen
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van zeer diverse komaf samenwerken.
In enkele grotere plaatsen zijn lokale kerken samen bezig met gemeentestichting.
’s Zomers werken inmiddels vele kerken
intensief samen in Sonrise. En in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning steken momenteel christenen van
heel diverse snit de koppen bij elkaar om
uit te pluizen welke mogelijkheden deze
wetgeving biedt voor diaconieën en voor
lokale samenwerking in diaconale projecten.
Concurrerend
In meer dan één opzicht concurreert deze
plaatselijke samenwerking met het landelijke verband. Ze is dichtbij, concreet,
heeft iets van een directe relevantie en dat
kan van het kerkverband zo niet gezegd
worden. Maar soms ook vaart de lokale
samenwerking een koers die heel anders is,
dan ‘ het kerkverband’ wenselijk acht.
Neem de vele vrijgemaakte jongeren die
niet zelden het voortouw hebben genomen
voor het organiseren van de jeugdkerken.

Persrevue P.L. Storm

Zij zijn vele stations verder dan hun kerkenraden die in de verreweg meeste gevallen nog ernstig de wenkbrauwen fronsen
bij de gedachte aan kanselruil met de Nederlands Gereformeerden!
Ondogmatisch
Een opmerkelijk kenmerk van deze lokale
samenwerkingsverbanden is de geringe
aandacht voor elkaars confessie en kerkenordening.
Rechtzinnigheid wordt verondersteld,
maar een uitgewerkte confessie op basis
waarvan de samenwerking plaatsvindt
ontbreekt. De bindende factor is het verlangen om in een van God vervreemde samenleving een krachtig getuigenis van de
levende Heer af te leggen! Het gevolg hiervan is dat je plaatselijk soms zeer verrassende en uit theologisch oogpunt zelfs pikante coalities van bijvoorbeeld gereformeerden en evangelischen ziet!
Nuanceringen
Ongetwijfeld is de bovengeschetste ontwikkeling niet op elke plaats en in elk kerkverband even duidelijk aanwijsbaar. Ook
zal niet iedereen deze ontwikkeling in dezelfde mate beleven. Mijn indruk is wel
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dat de tendens die ik zie zich zeker ook
buiten de NGK voordoet. Dit blijkt uit
een artikel van dr. H. de Leede, dat afgelopen zomer in Kontekstueel verscheen
(20e jaargang no. 5, 14-20). Het droeg de
veelzeggende titel Naar één gemeenschap
van Protestantse Kerken?. De kern van
dit belangwekkende artikel is: ‘Mijn stelling is dat wij onderweg zijn naar een
nieuwe vorm van echt kerkelijk protestantse oecumene - flexibel, minder institutioneel en leerstellig omschreven, maar wel
meer dan “ de oecumene van het hart”’ (p.
16). Hij benoemt hier iets wat ook ik zie
gebeuren.
Hoe je deze ontwikkeling ook waardeert,
ze is buitengewoon boeiend en in meer
dan één opzicht van grote betekenis.
Die betekenis schetst Mudde vervolgens. Daarvan geef ik alleen door wat
hij als theologische betekenis noteert:
Theologische betekenis
Deze ontwikkeling is ook van theologische
betekenis. Hoewel de lokale kerken en
christenen deksels goed weten dat zij er
zeer uiteenlopende zienswijzen op ambt,
doop, Israël, e.d. op na houden, werken ze
toch nauw samen.
Daaruit blijkt, dat niet het theologisch eigene, niet het dogmatische systeem dat uit
de heilige Schrift is afgeleid bepaalt, welke
lokale coalitie er gevormd wordt, iedere
gemeente, iedere christen die in deze tijd
van ontkerkelijking Jezus als Heer belijdt
en missionair gericht is, is een potentiële
partner. Er ligt dus een verregaande relativering van aloude dogmatische kwesties
aan deze ontwikkeling ten grondslag!
In zijn tweede artikel (‘Concentratie
op de hoofdzaak’) diept Mudde dit punt
van de dogmatische relativering verder
uit. Hij blijkt die feitelijk vooral positief
te waarderen. De sterk toegenomen ontkerkelijking in onze tijd dwingt christenen steeds meer te letten op wat overeenkomt in plaats van op de ‘detailverschillen’. Hij schrijft:
Waardering
De aanleiding voor deze ontwikkeling - de
ontkerkelijking - is een intrieste, maar de
vrucht daarvan is wat mij betreft een heel
mooie. Ik beschouw die in alle voorzichtigheid als een verhoring van het gebed om
éénheid, dat al zolang in zoveel kerken gebeden wordt. Ja, de Geest doorbreekt de
grenzen, die door mensen zijn gemaakt!
En het resultaat is een in meer dan één
opzicht vernieuwde kerk! Ze is minder
sektarisch en meer oecumenisch ingesteld,

NB febr. 07.indd 59

Nader Bekeken februari 2007

minder in zichzelf gekeerd en meer naar
buiten gericht, minder met bijzaken en
meer met de hoofdzaak bezig. Het lijkt
wel alsof door de storm van ontkerkelijking die over ons land raast, allerlei zand
wordt weggeblazen dat in de loop van de
tijd op de Rots der eeuwen was terecht gekomen, met als gevolg dat steeds meer
zichtbaar wordt dat we uiteindelijk op
hetzelfde fundament bouwen! De verschillen tussen gereformeerd en evangelisch
worden niet langer als fundamenteel beleefd en dat schept ruimte voor vormen
van lokale samenwerking die tot voor kort
nog volstrekt ondenkbaar waren.
Maar de confessie dan? Is het geen enorm
verlies dat op lokaal niveau betrekkelijk
gemakkelijk aan leerstellige verschillen
over bijv. de doop wordt voorbij gegaan?
Drie opmerkingen wil ik hierover maken.
Bijbel
Voorop wil ik stellen, dat de bijbel zich
juist in conflictsituaties concentreert op de
hoofdzaak. ‘Ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd’ (1 Korintiërs 2:2), zegt Paulus
tegen de zwaar verdeelde Korintiërs. En in
dezelfde brief: ‘Vóór alle dingen heb ik u
overgegeven hetgeen ikzelf ontvangen heb
...’ (15:3). Zelfs relativeert Paulus de doop
- die te Korinte gebruikt wordt als partijsymbool! - , als hij zegt: ‘Christus heeft
mij niet gezonden om te dopen, maar om
het evangelie te verkondigen ...’ (1:17). En
ook bij het ingrijpende meningsverschil
over de werking van de Geest grijpt Paulus op die hoofdzaak terug: ‘(...) niemand
kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de
heilige Geest’! (12:3).
Scholing in ootmoed
Deze concentratie op de hoofdzaak moet
richtinggevend zijn. Ze werkt bindend en
tegelijk relativerend. Ze betekent overigens
niet, dat details en detailverschillen er niet
toe doen en onbesproken kunnen blijven.
Het is niet om het even of iemand voor of
tegen de verbondsdoop is. Het is ook niet
om het even welke hermeneutiek iemand
hanteert en hoe er gesproken wordt over
heiliging, de overheid, de staat Israël en
het duizendjarige rijk. Toch maken zaken
als deze niet het fundament uit. Dat fundament is Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer!
Verder kan het helemaal geen kwaad om
dat fundament te delen met medechristenen die heel anders over bovengenoemde
topics denken. Het werkt niet zelden verrijkend, maar wat belangrijker is, het vereist nu net het soort ootmoed dat de Heer
ons wil bijbrengen! De eenheid van de

Geest wordt in de bijbel immers niet bewaard door de band van een dogmatisch
systeem, maar door de band van de vrede!
Tja, wie zou willen verdedigen dat
de eenheid van de Geest bewaard wordt
door een dogmatisch systeem? Maar de
band van de vrede is toch wat de Heiland betreft, als het gaat om de verhoring van zijn gebed om eenheid, wel een
‘geheiligd worden door de waarheid’. En
Gods Woord is die waarheid (Joh. 17:1719). De band van de vrede onderhoud je
toch, schrijft Paulus, ‘door ons aan de
waarheid te houden’ (Ef. 4:15). Diezelfde Paulus wordt ook wel heel erg vlot
tot leerstellig relativist ‘gepromoveerd’.
Zo relativeert Paulus bijvoorbeeld de
doop helemaal niet in de gedeelten
waarnaar Mudde verwijst. Paulus heeft
het niet over het belang of de betekenis
van de doop, maar over wie de doop bedient en het oneigenlijke beroep daarop
dat in Korinte gedaan werd.
Toch meent Mudde dat van zijn
schets niet de suggestie uitgaat dat de
confessie er voor veel christenen en kerken niet meer toe doet. Wel is er volgens
hem sprake van een concentratie op wat
de hoofdzaak is. Hij vervolgt:
Elke tijd zijn eigen accent
Tenslotte wil ik erop wijzen dat de tijd
waarin de drie formulieren van enigheid
ontstaan zijn een andere was dan de onze.
Deels waren de vragen van die tijd
daarom anders, hoe dan ook werden er
andere accenten gelegd. Om daarvan een
sprekend voorbeeld te geven: liefst 1/5 deel
van de Heidelbergse Catechismus handelt
over de sacramenten, maar nog niet 1/100
deel (!) handelt over de betekenis van Jezus’ opstanding uit de dood! Dat komt,
omdat ten tijde van de Reformatie de sacramenten wel maar de opstanding niet
ter discussie stond. Tegenwoordig is dat
laatste wel het geval. Sterker, zelfs het bestaan van God, het gezag van de bijbel en
de noodzaak van verzoening door het
bloed van Christus worden door velen ontkend! Het gevolg is, dat het zwaartepunt
in de theologie bij deels andere vragen
komt te liggen. Zouden we nu een confessie opstellen, dan zou mogelijk 1/5 deel
over de opstanding gaan en 1/100 deel
over de sacramenten! En dan zou blijken
dat gereformeerden, baptisten én evangelischen niets anders doen dan bouwen op
hetzelfde fundament! En ook al blijven de
verschillen een grondige bespreking waard,
en al blijven ze soms ook heel lastig te
hanteren en doen ze een zwaar beroep op
de onderlinge verdraagzaamheid, ze heb-
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ben toch iets betrekkelijks gekregen.
Het komt hierop neer: als er door de concentratie op de hoofdzaak in confessioneel
opzicht al enig verlies geleden wordt, dan
wordt dat meer dan vergoed door de winst
die er geboekt wordt op oecumenisch en
missionair vlak.
Maar het kerkverband dan? Komt dat
door de huidige ontwikkelingen niet lelijk
in de knel? Daarover het volgende en laatste artikel.
Dat laatste artikel ken ik dus nog
niet op het moment dat ik dit stukje afsluit. Maar op confessioneel vlak heeft
Mudde hier zijn punt neergezet. Er zou
veel van te zeggen zijn. Maar nu wil ik
vooral kwijt: vergelijk déze beschouwing
nu eens met wat in dit blad de laatste
maanden geschreven is over het functioneren van de belijdenis in verband met
de verhouding GKv-NGK (in de rubriek
Kroniek). Vooral ook in kritische reactie
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op de verklaring die de landelijke samensprekingsdeputaten van beide kerkverbanden hebben laten uitgaan onder
de titel ‘Waar staan wij nu?’. Is het werkelijk zo dat we als kerkgenootschappen
elkaar zo dicht genaderd zijn ten aanzien van het gezag en de aard van de
binding aan de belijdenis? Zo dicht zelfs
dat er nog wel wat gesprekspunten over
zouden zijn, maar dat die geen verhindering meer vormen voor gesprekken
gericht op kerkelijke eenheid? Dr. Wilschut heeft er nogal wat kritische vragen
over gesteld. Die vragen worden bij mij
bepaald niet weggenomen of wat milder
na met name het tweede artikel van
Mudde. Natuurlijk, hij is maar één
voorganger. Maar toch niet de eerste de
beste. Opbouw, die dit publiceert, is
toch bepaald geen obscuur, weinig representatief blaadje binnen de NGK.
Terwijl de benadering van Mudde en
bijvoorbeeld die van Wilschut in het ja-

nuarinummer van Nader Bekeken (over
‘Fundamenteel en niet fundamenteel’)
ronduit haaks op elkaar staan. Als het
gaat om wat fundamenteel is voor de
kerk, zie je Mudde dát verdedigen waar
Wilschut juist tegen waarschuwt: het
uitspelen van Jezus Christus tegen
Schrift en belijdenis. Terwijl ze naar bijbelse maatstaf in één perspectief liggen.
Juist dát is de inzet geweest van de verdrietige strijd uit de jaren zestig. Het
zijn twee benaderingen die zich niet verdragen binnen één kerkverband. Tenminste niet wanneer dat kerkverband
inderdaad wil waarmaken dat haar belijdenis het akkoord voor het kerkverbandelijk samenleven is. En dat als katholieke geloofsbelijdenis!
Het wordt hoog tijd dat we weer
wakker worden. Daar helpt Mudde in
ieder geval bij.

Heeft de kerk
leiders nodig?
De vraag in de titel wordt op het
ogenblik veel met ‘ja’ beantwoord. ‘Leiderschap’ is één van de lievelingsbegrippen die regelmatig opduiken in beschouwingen over wat de kerk vandaag
nodig heeft om aantrekkelijke en relevante kerk te zijn. Ik hou er niet zo van,
moet ik eerlijk bekennen. Daarin ben ik
niet de enige. Twee kritische stemmen
wil ik in dit stukje Persrevue doorgeven,
die ook niet zo staan te juichen bij dit
modebegrip. In het januarinummer van
CV/Koers staat een discussie-interview
met Koert van Bekkum (adjunct-hoofdredacteur van het ND) en Jan-Willem
Grievink (hoofdredacteur van Leadership, een blad dat sinds vorig jaar apart
aan het fenomeen christelijk leiderschap
is gewijd). Aanleiding voor de discussie
vormen eerdere kritische opmerkingen
van Van Bekkum over christelijk leiderschap naar aanleiding van de diepe val
van de gevierde Amerikaanse kerkelijke
leider ds. Ted Haggard (die zich jaren
bleek overgegeven te hebben aan de seksuele zonde waartegen hij ondertussen
fel fulmineerde). Ik knip een stukje uit
dat artikel (titel: ‘Op zoek naar leiders
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in de kerk?’), waarin Van Bekkum waardevolle kritische aanmerkingen maakt.
Hij zegt op een gegeven moment:
“Waar komt al dat gepraat over leiderschap vandaan? De Amerikaanse wereld is
de voornaamste bron ervan. Maakbaarheid is de centrale idee die steeds door dit
denken heen schemert. Hoewel je in de
kerk het leiderschap kunt inkaderen door
te zeggen: we zien het als dienend leiderschap, is het de vraag of je er daarmee
bent. Ik vind het bijvoorbeeld tekenend
dat je het probleem met Haggard plaatst
op niveau 1 van je schema: de relatie met
God. Zou de hele context van leiderschap,
zoals dat in veel Amerikaanse kerken
functioneert, niet ook een oorzaak zijn
van de val van Haggard? Amerikaanse
commentatoren leggen zelf wel die relatie.
Ik denk dat het werken met managementconcepten niet neutraal is. Als je het managementdenken in de kerk introduceert,
neem je ongemerkt ook andere zaken mee
uit die wereld van waaruit het afkomstig
is. Een leider wordt heel snel iemand die
een rol speelt in de media. Wie een beroemdheid wordt, krijgt het steeds moeilij-

ker om een leider naar bijbelse principes te
zijn. De cultuur van beroemdheden - de
celebrity culture - buigt alle aandacht
naar de persoon.”
“Bovendien wordt aan het begrip leiderschap veel te veel betekenis toegedicht. Je
wijst op de deplorabele geestelijke staat van
de Nederlandse kerken en schuift dan leiderschap naar voren als de oplossing. Ik
denk dat dit het probleem is van de hele
discussie en van alle promotie van leiderschap: het heeft een stofzuigerwerking. Alle
problemen lijken opeens opgelost te kunnen
worden met leiderschap. Ik vind dat een
versimpeling van de vragen en problemen
waarmee de kerk zich vandaag geconfronteerd ziet. Het thema wordt gewoonweg
opgeblazen, terwijl het evidente problemen
met zich meebrengt, omdat het uit een seculiere cultuur komt.”
Grievink: “Je kunt natuurlijk het hele
denken over management en leiderschap
afwijzen, maar wat is het alternatief?
Niks doen? Ik ben het met je eens dat er
gevaren zijn. De uitwassen die we uit de
media kennen, vervullen mij met afschuw.
Leiderschap in de bijbelse zin van het

14-02-2007 10:04:21

61

Nader Bekeken februari 2007

dat het ware koningschap nog niet is aangebroken. Als alle menselijke mogelijkheden zijn doodgelopen, zelfs die van de
messiaanse koning David, komt Jezus. In
Hem breekt het goddelijke koningschap
zich baan. Maar dat is wel een koningschap van de minste zijn, dienen. In de
nieuwtestamentische gemeente geldt vervolgens: ‘ één is uw Meester, gij zijt allen
broeders’. Nadruk op de enkeling is hier
echt helemaal afwezig, we worden eerder
klein en kort gehouden, met een bijbels
grondwoord: nederig.”
“Deze bijbelse lijnen zie ik hier en daar
wel opduiken in de leiderschapsdiscussies,
maar veel te hapsnap. Men is veel te snel
klaar met het formuleren van bijbelse
principes. Ik zou graag zien dat hier wat
meer op gereflecteerd wordt, om zo het
verschil met de seculiere managementcultuur scherper te markeren.”
In De Wekker (van 12 januari 2007,
titel: ‘Ambt en leiderschap’), gaat ds.
J. Jonkman ook in op de roep om meer
kerkelijk leiderschap. En ook op het fenomeen van het stichten van op zichzelf
staande gemeenten door een sterke leider. Hij schrijft dan:

woord is compleet anders. Het is belangrijk dat we het daarover hebben in trainingen en op conferenties. Maar wat denk
je van een kerkenraad van een stadsgemeente, die een plan opstelt om werk te
maken van diaconaat in achterstandswijken? Is dat hun taak, of zeg je dan: dit is
veel te managementachtig? Ik denk dat het
nadenken over leiderschap heel dicht zit
bij nuchter, verstandig en geïnspireerd nadenken over de opdracht die Christus ons
gegeven heeft: alle mensen tot zijn discipelen maken. Het is mijn pleidooi om met
dit roepingsbesef meer structureel, doordacht en georganiseerd aan het werk te
gaan. Aan de basis staat het besef ‘ hier ga
ik voor’, ‘ dit is mijn droom’. Dat is iets
waarvan je beseft: dit legt de Geest in
mijn hart. Vervolgens ga je aan het werk.
Maar hoe? Daarover moeten we goed nadenken, béter nadenken.”
Kloof met bijbelse denken?
Van Bekkum: “Ik kom zo’n ‘ droom’,
waar je dan ‘voor gaat’, niet in de Bijbel
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tegen. Er gaapt op dit punt echt een kloof
tussen het spraakgebruik van onze cultuur
en de Bijbel. De mensen die in de Bijbel
door God geroepen worden, luisteren vaak
tegen wil en dank. Ze zien tegen hun taak
op, vervallen geregeld in twijfel, zien het
niet zitten - en luisteren uiteindelijk toch
naar God en voeren uit wat Hij van hen
vraagt. Denk aan Mozes, aan Jeremia; er
zijn vele voorbeelden te noemen.”
“Ik zie wel dat in het denken over leiderschap dat je voorstelt, de bijbelse basis niet
ontbreekt. Maar het zou veel puntiger
moeten. Als je in vogelvlucht naar het
Oude Testamant kijkt, zie je dat daar het
leiderschap bij Mozes wordt neergelegd.
Maar hij heeft iets dubbels, hij haalt het
uiteindelijk niet: hij betreedt het land
niet. Is hij de volmaakte leider? Nee. Dan
treden Jozua en de richters op, maar ook
dat is niet het ware leiderschap. Als de
roep komt vanuit het volk om een koning,
een vredevorst, is de controversiële Saul de
eerste in de rij. Dat zegt iets. De rij koningen die na hem komt, maakt duidelijk

Verband
Er is een groot verschil in visie op hoe kerken dienen samen te leven. Dus op het
kerkverband. Een ‘evangelisch’ georiënteerd verband ziet er heel anders uit dan
een kerkverband volgens gereformeerd
kerkrecht. In het gereformeerde kerkrecht
is het onbestaanbaar dat een gemeente helemaal op zijn eentje kerk is los van elk
verband. In de Bijbel zijn de plaatselijke
gemeenten op de een of andere manier met
elkaar verbonden al blijft hun plaatselijke
zelfstandigheid gehandhaafd.
Wat opvalt is dat verschil in visie op hoe
een kerk geleid moet worden nogal eens
wil leiden tot het ontstaan van kerken die
los van een of ander verband gaan opereren. Men sticht nieuwe gemeenten. Men
heeft er visie op. Men heeft het in het hart
gekregen. Ik heb het altijd merkwaardig
gevonden dat de Heilige Geest blijkbaar in
de visie die Hij dan in het hart geeft niet
spreekt over kerken en gemeenten die in
dezelfde plaats al vele jaren bestaan en
waar de Geest met vrucht en zegen heeft
doen werken. Ik schrijf dit artikel op de
meest eenvoudige wijze en daarin past
geen diepe theologische bezinning (al moet
die er van tijd tot tijd wel zijn). Maar een
vraag is wel: hoeveel is uit God, wat is uit
de Geest en hoeveel is uit de mens en uit
een subjectieve visie? Wat winnen we eigenlijk wanneer we een nieuwe gemeente
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stichten in plaatsen waar het niet nodig is
omdat er al zoveel andere kerken en gemeenten zijn? Wat is de geestelijke winst
als stichting van nieuwe groepen en gemeenten ook nog ten koste gaat van bestaande gemeenten? Ik laat het bij de vragen, maar deze vragen zijn een goede conferentie waard!
Verbond
Op elke gemeente is wel wat aan te merken. Er zijn maar weinig gemeenten als
destijds Filadelfia in Klein-Azië, een van
de zeven gemeenten uit Openbaring 2 en
3. Op die gemeente had de Here Jezus
Christus weinig aan te merken. Iedere gemeente, van welke ‘ kleur’ of ‘richting’ ook
- van welke ‘ kleur’ of ‘richting’ is het
Hoofd van het lichaam eigenlijk? - heeft
met moeiten en zorgen en problemen te
maken. Er is geen gemeente die bestaat uit
alleen maar oprechte gelovigen. Er wordt
te vaak beweerd, ook in ‘onze’ kerken, dat
de gemeente een geloofsgemeenschap is. Op
een bepaalde wijze is dat waar, maar er is
geen gemeente die al gearriveerd is; die er
al is. Wij zijn allen nog onderweg. Wij
moeten allen de grote overgang nog maken. En daar moeten we niet te licht over
denken. De gemeente ter plaatse is allereerst als een verbondsgemeenschap te zien;
een gemeenschap met wie God een verbond van genade heeft opgericht met de
meest rijke beloften daarin gegeven. Die
beloften zijn gegeven. De doop liegt niet.
Het geloof en het geloven is een gave van
God. Het blijven volharden in het geloven
is een gave van de Heilige Geest. Er klinkt
verwondering door in een van de laatste
woorden van Paulus (in 2 Timotheüs 4:7)
dat hij het geloof behouden heeft. Zo vanzelfsprekend is dat niet. Zelfs niet voor een
apostel van het kaliber als Paulus. Dus is
het al helemaal niet voor ons vanzelfsprekend. Het is veeleer zo dat we in het heden sterk staan en kunnen juichen en getuigen en dat het over twee jaar heel anders met ons gesteld kan zijn. Geloven is
én gemakkelijk én moeilijk.
Maakbaarheid
In dit alles moet er leiding worden gegeven
in en aan de gemeente. Wie moet dat
doen? We gaan er toch ook van uit dat de
gelovigen in de gemeente mondig zijn. Je
mag toch een zekere geestelijke volwassen-

heid in de gemeente verwachten. Het bijzondere ambt is inderdaad geroepen om
leiding aan de gemeente te geven. Dat is
dienende en geestelijke leiding. Nooit anders. Welke middelen en methoden daarbij gebruikt kunnen en mogen worden is
een zaak van onderling aanvoelen en bespreken en evalueren. Maar met betrekking tot de kerken geldt hetzelfde als ten
aanzien van de gehele maatschappij: de
zaak is niet maakbaar. Je kunt in de gemeente alleen maar werken met de gaven
en mogelijkheden die aanwezig zijn. Je
kunt de mooiste doelen stellen maar als er
niet gaven en middelen zijn - dus als er
niet de geschikte mensen zijn - bereik je
weinig tot niets. En wat willen we bereiken met de gemeente? Je kunt daar inderdaad boeken vol mee schrijven en daar is
ook niet zo veel mis mee. Een goed boek
heeft altijd nut. Maar willen we niet allereerst met de gemeente bereiken dat ze
een levende geloofsgemeenschap zal zijn?
Dan weten we onszelf diep afhankelijk
van de Heere en Zijn werk. De Heere Zelf
moet het eigenlijke werk doen! We belijden
het allemaal en dreigen het daarna weer
te vergeten.
Natuurlijk zet ik de dingen hier enigszins
ongenuanceerd neer. Maar dit is wel een
aangelegen punt. Het is God Zelf die de
gemeente tot geestelijke wasdom brengt.
Het is de Geest, die levend maakt. Hij
maakt levend in het hart en Hij brengt
het leven in de gemeente. Dat is het eenvoudige, dienende leven van geloof, hoop
en liefde.
Het gaat en in de prediking en in het
ambtelijke werk om deze geestelijke leiding. En of we bij het geven van die leiding het een en ander kunnen leren uit de
maatschappij en de organisaties daar, dat
zullen we al pratend met elkaar kunnen
bezien. Wat nuttig en nodig is zullen we
dankbaar gebruiken ten dienste van de
opbouw van de gemeente. Want uiteraard
kan geestelijke leiding niet zonder structuur en organisatie. We streven naar het
hoogste in de gemeente maar omzeilen tegelijk de gedachte van de maakbaarheid
van de gemeente. En ook wanneer een gemeente tot in de puntjes gestructureerd en
georganiseerd is en alles efficiënt verloopt en mooi is dat! - zegt dat lang niet alles
over het geestelijke gehalte in de kerkenraad en in de gemeente.

Kennis
Het gaat boven alles uit om de kennis van
Christus. De kennis van Jezus, de kennis
van Christus, de kennis van de Here. Het
gaat dus om de kennis van de Here Jezus
Christus en in en door Hem van Zijn Vader. En deze kennis is er door het geloof
als het werk van de Geest in ons en het is
dan ons geloof. Het is mijn geloof. Mijn
geheel eigen, persoonlijke geloof en wanneer ik dan spreek met andere gelovigen,
ontdek ik hoe zij eenzelfde kennis hebben
en verlangen naar die kennis. Die kennis,
die relatie is, die leven is, die dienst inhoudt en die ook leiding weet te geven.
Maar dit leidinggeven hangt niet alleen
van de geloofskennis af. Dit leidinggeven
heeft ook te maken met kwaliteiten en gaven, die God aan mensen geeft. Niet iedereen kan dienaar van het Woord of ouderling zijn.
Trouw
Er kan een gebrek aan de noodzakelijke
visie zijn in gemeenten en kerkenraden.
We moeten niet zeggen dat dit gebrek niet
voorkomt. Het zou te optimistisch gedacht
zijn. Maar er is ook een andere kant. Er
is soms te veel ‘visie’. Mensen worden enthousiast door wat ze gehoord, gezien en
gelezen hebben of op een conferentie hebben meegemaakt en ineens zien en weten
ze hoe het met de gemeente verder moet.
Hoe het in het verleden niet helemaal fout
was - uiteraard niet - maar toch wel fout.
Nu moet het anders. Zij hebben er ‘visie’
voor gekregen.
Mooi dat mensen enthousiast worden.
Kap het niet voortijdig af. Spreek met hen.
Nodig hen uit op de kerkenraad. Bezie
wat ermee te doen is. Maar begin niet aan
iets anders zonder dat je weet wat je ermee
wilt bereiken. Want het wordt een teleurstelling. Wie visie heeft die uit het Woord
is, zal kritiek in liefde hebben op de gemeente en zichzelf maken tot onderdeel
van die kritiek. Hij en zij zullen midden
in de gemeente staan en blijven staan en
met de gemeente de perioden van bloei en
groei en van teleurstelling en inzinking
meemaken. Maar je gaat niet zomaar uit
de gemeente weg. Als Christus dat eens
zou doen? Of mag ik zo niet eindigen?
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De kerk heeft
dienaars nodig!
In De Waarheidsvriend van 11 januari 2007 is het openingswoord geplaatst
van ds. R.H. Kieskamp (tweede voorzitter van de Gereformeerde Bond) voor
een vergadering van predikanten. Onder
de titel ‘Dienaar van het Woord’ spreekt
hij predikanten aan op de geest en mentaliteit waarin ze hun werk behoren te
doen. Als leiders? Nee, als dienaars. Dienaars van het Woord. Het vult het vorige stukje Persrevue eigenlijk mooi aan.
Een paar fragmenten:
In dit alles is er samenhang met het diep
bijbelse gegeven van God als de sprekende
God. God is de God van het Woord.
Daarom zullen zijn dienaren mensen zijn
van het Woord. Calvijn zegt in dit verband dat God in de kerk zijn heerschappij
uitoefent door zijn Woord, onder inschakeling van mensen. In een preek naar
aanleiding van Handelingen 6:1-6 heet
het: ‘Daarom moeten wij God bidden of
Hij kracht aan zijn Woord wil geven. ...
Velen denken dat men alleen maar de
preekstoel hoeft te beklimmen om daar een
uur te spreken. We moeten er echter op
letten dat het Woord behandeld is zoals
het hoort en of er wijsheid is om het toe te
passen op de noden en om te vermanen.
Allereerst moeten wij het Woord van God
getrouw verkondigen, zonder iets van het
onze toe te voegen. Er is sprake van een
brandende ijver om allen tot de kennis
van God te leiden, opdat zij vergeving
ontvangen. ... Deze dingen zijn zo belangrijk dat zij een totale toewijding vergen.’
Niet domineren
Totale toewijding, daarmee is de uitdrukking dienaar van het Goddelijk Woord
goed getypeerd. Het gaat om totale toewijding aan het Woord van God en daarin
aan God Zelf. Het woord dienaar heeft
daarom ook de notie in zich van dienstbaar zijn, horig zijn, gehoorzamen, de
luisterhouding praktiseren. De dienaar
van het Goddelijke Woord is gebonden
aan het Woord. Het Woord is zijn lastbrief. Hij is als ambassadeur van God heraut van het Woord. Hij mag als dominee
dus niet over het Woord domineren. Vandaar dat in 1 Timotheüs 4:16 staat: ‘Heb
acht op Uzelf en op de leer.’
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Een predikant moet zichzelf voortdurend
onder handen nemen. Hij moet zelf eerst
hoorder worden van het Woord, alvorens
hij zich tot medehoorders richt. Want in
de prediking mag er niets zijn dat het
Woord onder een raster brengt. De dogmatiek mag niet heersen over het Woord,
de bevinding niet, de actualiteit niet en
zeker de tijdgeest niet. Anders wordt het
ingewikkeld en is Gods Woord geen lamp
meer voor onze voet en geen licht op ons
pad. We werken onzekerheid, dwalen en
verdwalen in de hand.
Met een beroep op Luther benadrukt Kieskamp vervolgens de noodzaak om als dienaren van het Goddelijk
Woord je roeping zwaar te laten wegen.
Om ‘de mond van Christus te zijn,
waardoor God hemel en aarde beweegt’.
Dan zegt hij:
Terugtreden
Dat betekent dat de prediker dient terug
te treden achter het Woord. Hij moet er
tot het uiterste voor waken dat hoorders
hemzelf als een identificatiefiguur gaan
zien. Vandaar dat Paulus in 2 Korinthe
4:5 zegt: ‘Want wij prediken niet onszelf,
maar Christus Jezus de Heere.’ Zowel in
gebaren, in mimiek, in stemklank als in
taalgebruik dient een prediker te gruwen
van enige vorm van hoogmoedige eigendunk.
Preken is daarom een zaak van uiterste
zelfverloochening en kruisiging van ons
oude hoogmoedige ‘ ik’. Dat vraagt veel gebed en oefening in de verborgenheid der
godzaligheid. Het vraagt ook veel tijd voor
de studeerkamer om de grondtalen grondig
te beproeven, de exegese diepgaand te bedrijven, te mediteren, de preek door te
marcheren, te studeren en nog eens te studeren. Dat betekent prioriteiten stellen.
Ons niet laten meezuigen door onze hectische tijd en indien mogelijk werk bestemmen voor bij voorbeeld kerkelijke werkers,
als de gemeente dat betalen kan.
Een laatste fragment:

van vruchtbaar paradijsleven bij onze
drie-enige God. Een volheid die God
maar al te graag kwijt wil aan hen die als
een dorstig hert schreeuwend verlangen
naar de levende God, om met de lege emmer van het geloof te putten uit God als
de bron des levens. Op deze wijze zullen
we uit zijn volheid ontvangen genade voor
genade en daarin volop uitdeler mogen
zijn van Gods menigerlei genade. Aldus
zullen we werkelijk dienaar zijn van het
Goddelijk Woord. Dat zal ons ook vrijmoedigheid geven om het Evangelie helder
te brengen, niet gehinderd door welke
vrees dan ook. We staan in de vrijheid
van Christus en mogen preken in betoning
van Geest en kracht. Want we geloven in
de kracht van het Goddelijk Woord, dat
niet is tegen te houden door modern rationalisme en postmoderne gevoelscultuur.
Het Woord gaat zijn eigen ongekende
gang.
Kan de Geest met onze preken uit de
voeten?
Uiteraard betekent dit niet dat we over
allerlei zaken van modernisme en postmodernisme heen walsen. We hebben ook
onze tijd en de context waarin we leven te
kennen. En we dienen daar adequaat
vanuit het hoge Godswoord op in te gaan.
Toch zullen we ons niet door welke moderniteit dan ook laten bepalen. Immers,
het meest moderne is reeds eeuwen achterhaald door het grote nieuws van het eeuwig actuele evangelie van Gods genade in
Christus. Daarom zal het ons gaan om
maximale plaats voor Gods hoge en heilige
Woord, in de kracht van de Geest. Waar
het Woord niet goed uit de verf komt, zal
de Geest niet goed met onze preken uit de
voeten kunnen. Willen we vandaag dat de
Geest wind in de zeilen geeft, dan dienen
we de zeilen van Gods Woord hoog omhoog te hijsen. Dat heeft Calvijn bedoeld,
toen hij neerschreef: ‘Wanneer het evangelie gepredikt wordt, begint tegelijk met de
stem van de prediker het heilig bloed van
Christus te druppelen.’

Helder
Buiten ons drooggevallen hart vol van dor
en heet woestijnzand, ligt er een volheid-
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Verschenen: cahier 72

Aan de belofte genoeg?!
Gereformeerd tegenover evangelisch/charismatisch
Dr. H.J.C.C.J. Wilschut
Gereformeerden en evangelischen/charismatici ontmoeten elkaar. Verschillen zijn
er genoeg. Maar hoe breng je die onder
één noemer?
De titel van dit boekje doet een poging
om die noemer te formuleren. In geding is
de belofte van het evangelie. In dit cahier
wordt op verschillende manieren uitgewerkt hoe je aan die belofte werkelijk
genoeg hebt. Genoeg voor het geloofshouvast in God. Je zoekt de zekerheid niet in
jezelf, maar in Gods beloftewoord. Daar
hoeven geen nieuwe openbaringen meer
bij. Ook niet om tot zekerheid te komen
over je persoonlijke verkiezing. Geloofszekerheid hoef je niet te ontlenen aan je
gevoel, al heeft geloven alles te maken
met gevoel. Je grijpt evenmin op de tijd

van de vervulling vooruit. Bijvoorbeeld
door vandaag al te willen gloriëren als
christen met allerlei gaven van de Geest.
Je doet het met de belofte. Die gaat
beslissend voorop. Je hebt er genoeg aan.
En je neemt er ook genoegen mee.
Aan de belofte genoeg?! Het vraagteken geeft de kwestie in geding aan. Het
uitroepteken wil het antwoord onderstrepen waarom het in dit cahier ten diepste
begonnen is.
De inhoud van dit cahier diende oorspronkelijk als stof voor een cursus voor
belijdende leden. Toegevoegde gespreksvragen maken het voor groepsbespreking
bruikbaar.
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