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- Ach Heer, geef hun toch ... ja, wat
te geven? ...
geef hun een onvruchtbare schoot
en verdroogde borsten. (Hosea 9:14)
Hoe kan iemand zoiets bidden? Dan
moet je wel heel diep gezonken zijn:
als je God gaat vragen of Hij vrouwen onvruchtbaar wil maken! Toch
vraagt Hosea dat. Hij vraagt het
zelfs voor de vrouwen van zijn eigen
volk. Hoe komt hij daarbij?

Bezweken voor de
eerste verleiding
In Hosea 9:10 spreekt God over het
verre verleden van zijn volk Israël. Hij
gaat in gedachten terug naar de tijd
waarin Hij samen met zijn volk door de
woestijn trok. In die tijd was Israël voor
Hem als een aangename verrassing. Het
verging God als iemand die druiven
aantreft in de woestijn. Zulke lekkere,
sappige vruchten verwacht je daar helemaal niet! Het was voor Hem alsof Hij
in mei of juni een paar vijgen ontdekte
aan een vijgenboom. De normale tijd
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Gebed om
kinderloosheid
voor de vijgenoogst is augustus. Maar
een paar maanden daarvoor kunnen er
ook al vijgen rijpen. Die vroege vijgen
waren een lekkernij. Als je zo’n vijg ontdekte, at je hem onmiddellijk op (zie
Jes. 28:4). Zo heerlijk smaakte Israël
voor de Heer in de woestijntijd. Het
was voor Hem als een onverwachte lekkernij.

Schriftlicht
G. Kwakkel

Kijkt God hier niet veel te positief
terug op die tijd? Is Hij al het gemopper
en alle opstandigheid van zijn volk vergeten? Je zou het haast denken. Maar als
je even doorleest, in vers 10b, zie je hoe
God erbij komt om zo positief, zo verliefd, over de woestijntijd te spreken. In
die periode ging er veel mis, heel veel.
Israël maakte een beeld van een gouden
kalf. Alsof dat de God was die het uit
Egypte had bevrijd! Het verloor keer op
keer de moed. Het kwam herhaaldelijk
in opstand. Maar één ding speelde toen
nog geen rol: de afgod Baäl was nog niet
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op het toneel verschenen. Baäl zou later
steeds weer binnendringen in het huwelijk tussen de Heer en zijn volk. Toen,
in de woestijntijd, was hij er nog niet
om Gods volk te verleiden. Hij was nog
ver weg. Israël gaf haar hart nog niet
aan die minnaar.
Maar zodra Israël bij hem in de
buurt kwam, ging het mis. Direct de
eerste keer al. Baäl was niet een god van
de woestijn. Hij hoorde bij het cultuurland Kanaän, waar de mensen van de
landbouw leefden. Daar zorgde hij voor
regen en vruchtbaarheid. Na veertig jaar
rondzwerven door de woestijn arriveerde
Israël aan de grens van Baäls gebied.
Dat was toen Israël in Sittim verbleef,
tegen het gebied van de Moabieten aan.
Vlak daarbij bevond zich het heiligdom
van de Baäl van de Peor. Moabitische
vrouwen verleidden Israëlitische mannen
om mee te doen met hun offerplechtigheden. En daar bleef het niet bij. De
liefde werd bedreven. Israël gaf zich af
met Baäl, de god van de vruchtbaarheid.
Je leest erover in Numeri 25.
Het huwelijk tussen God en zijn
volk was zo mooi begonnen. Maar bij de
eerste confrontatie met Baäl ging Israël
al overstag. Dat zette de toon voor heel
het vervolg, al de tijd dat Israël leefde in
het beloofde land. De verleiding om
overspel te bedrijven met Baäl bleef hen
achtervolgen. Een aantal jaren na de
overtocht door de Jordaan zeiden de
Israëlieten ten westen van de Jordaan
het tegen hun broeders aan de overkant:
‘van dat gebeuren met Baäl-Peor hebben
wij ons tot op de dag van vandaag niet
gereinigd’ (Joz. 22:17).* Dat werd de
rode draad door de geschiedenis van
Israël in het beloofde land. Toen zij als
boeren in Kanaän leefden, gaven de
Israëlieten telkens weer de voorkeur aan
Baäl. Van hem verwachtten zij regen en
vruchtbaarheid.

Passende straf
In de tijd van Hosea is voor de Heer
de maat vol (zie Hos. 2:7-15 [= 2:4-12 in
de vertaling van het NBG van 1951];
5:4; 9:1). Hij zegt Efraïm zijn oordeel
aan.
De profeet Hosea verrichtte zijn
werk vooral in het noorden van Israël,
in het koninkrijk van de tien stammen.
Vanouds was Efraïm de machtigste stam
in dat gebied. Daarom kon het rijk van
de tien stammen kortweg als Efraïm
aangeduid worden. Bovendien was er in

de tijd waarin Hosea 9 waarschijnlijk
speelt, niet veel overgebleven van het
tienstammenrijk. Niet veel meer dan
een rompstaat, die voor een groot deel
samenviel met het stamgebied van
Efraïm. Vandaar dat de Heer in Hosea
9:11-13 zegt, hoe Hij Efraïm gaat straffen voor het overspel met Baäl.
Wie Efraïm zei, dacht al gauw aan
vruchtbaarheid. Bij Efraïms geboorte
maakte Jozef een woordspeling, toen hij
de baby een naam gaf. Hij noemde hem
Efraïm, want, zei hij, ‘God heeft mij
vruchtbaar gemaakt in dit land’ (Gen.
42:52). Op zijn sterfbed sprak aartsvader Jakob over Jozef, de vader van
Efraïm, als een vruchtbare wijnstok, een
vruchtbare plant bij een bron (Gen.
49:22). Hij zegde hem de zegen van
God toe: de God van je vader moge je
zegenen ‘met zegeningen van borsten en
moederschoot’ (Gen. 49:25). De zonen
van Jozef, Manasse en Efraïm, deelden
allebei in die zegen. Maar Efraïm nog
meer dan Manasse. Al was Manasse de
oudste, Efraïm werd machtiger en talrijker dan zijn broer (zie Gen. 48:19). Mozes sprak in zijn zegen over de duizenden van Manasse, maar over de tienduizenden van Efraïm (zie Deut. 33:17; de
NBV heeft het precies verkeerd om vertaald).
Efraïm stond voor vruchtbaarheid en
macht. Maar, zo zegt de Heer in Hosea
9:11, dat is afgelopen. Het zal met de
luister van Efraïm gaan als met een vogel die wegvliegt en die je nooit meer te
pakken krijgt. Niets blijft er over van de
vruchtbaarheid waar Efraïm zo trots op
kon zijn. Er zullen geen kinderen meer
geboren worden en geen vrouwen meer
wachten op de bevalling. Zelfs het allereerste begin van zwangerschap, de bevruchting, zal niet meer plaatsvinden.
En als het onmogelijke toch gebeurt, als
er kinderen geboren worden, dan brengt
dat Efraïm nog geen stap verder. De
Heer zal de kinderen die geboren worden, doden, zodat er geen mens meer
overblijft (Hos. 9:12). De eens zo machtige stam is ten dode opgeschreven. Er
worden nog wel legers met sterke jonge
mannen in het veld gebracht. Maar zij
zijn slechts kanonnenvlees voor de vijanden. Zij worden meedogenloos afgeslacht (vs. 13).
God laat zelf Efraïm in de steek. De
stam is voor Hem net zo weerzinwekkend geworden als Baäl zelf, met wie zij
zich hebben afgegeven (vs. 10b). Hij wil
niets meer met hen te maken hebben.
Hij wijkt van hen (vs. 12). Daarmee is

13-03-2007 11:46:42

67

de enige echte bron van Efraïms kracht
en vruchtbaarheid verdwenen. Efraïm
ontvangt een straf die bij z’n zonde past.
Het had van God vruchtbaarheid gekregen. Maar het liep bij Hem vandaan.
Het pleegde overspel en verwachtte
vruchtbaarheid van Baäl. Het krijgt de
straf waar het om gevraagd heeft: niets
blijft er van z’n vruchtbaarheid over. Het
enige wat rest, is de dood.

Verzachting gevraagd
Als Hosea dit allemaal gehoord
heeft, grijpt hij zelf naar het woord. Hij
spreekt de Heer aan. Hij wil zijn God
zeggen, wat Hij Efraïm moet toebedelen: ‘Ach Heer, geef hun toch ...’ Maar
voordat Hosea dat uitgesproken heeft,
valt hij zichzelf al in de rede. Hij weet
niet wat hij vragen moet. Wat zou God
eigenlijk moeten geven? Dan vermant
Hosea zich en vult het alsnog in: ‘geef
hun een onvruchtbare schoot en verdroogde borsten.’
Jakob had aan Jozef zegeningen van
borsten en moederschoot in het vooruitzicht gesteld (Gen. 49:25). Efraïm
deelde in die zegen van vruchtbaarheid.
Maar Hosea vraagt, of de Heer die zegen wil wegnemen. Laat Hij een einde
maken aan de vruchtbaarheid die zo typerend was voor Efraïm! Daarmee stemt
Hosea in met het oordeel waarmee God
Efraïm zojuist bedreigd had. God had
gezegd dat er geen kinderen meer geboren zouden worden. Hosea maakt dat
tot zijn eigen gebedswens.
Tegelijk maakt Hosea een keuze.
Andere dingen waarmee de Heer
Efraïm bedreigd had, noemt hij niet.
Hij vraagt zijn God niet, of Hij de kinderen die al geboren zijn, wil ombrengen (vgl. vs. 12a). Hij roept God niet op
moorddadige vijanden te sturen, die alle
Efraïmitische soldaten afslachten (vgl.
vs. 13b). Hij zegt niet: ‘U hebt gezegd
dat u bij uw volk vandaan zou gaan.
Doe dat maar, Heer. Wijk van hen!’
(vgl. vs. 12b).
Onvruchtbaarheid, kinderloosheid,
miskramen, borsten waar baby’s geen
melk uit kunnen krijgen, het is iets vreselijks. Het is in het Oude Testament
een vloek. Maar die vloek verbleekt toch
enigszins bij de andere dingen die God
genoemd had. Namelijk, dat Hij zijn
volk helemaal in de steek zou laten. Of
dat Efraïm wel kinderen zou krijgen,
maar dan met eigen ogen moest zien
hoe vijanden die kinderen afslachten. Je
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kunt, denkt Hosea, beter helemaal geen
kinderen krijgen, dan dat je ze wel krijgt
maar ze dan op een verschrikkelijke manier moet afstaan aan de dood.
Deze gedachtegang van Hosea is niet
uniek in de Bijbel. Job en Jeremia dachten in dezelfde richting. Zij vervloekten
de dag waarop zij geboren waren. Helemaal nooit geboren zijn was volgens hen
beter dan al die ondraaglijke ellende die
zij in hun leven moesten meemaken (zie
Job 3 en Jer. 20:14-18). Een soortgelijk
gevoel zal volgens de Heer Jezus de
mensen vervullen, als God zijn oordeel
voltrekt. Op weg naar het kruis riep Jezus de vrouwen van Jeruzalem op niet te
huilen om Hem, maar om henzelf en
hun kinderen. Want, zei Hij, ‘de tijd zal
aanbreken dat men zal zeggen: “Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de
moederschoot die niet gebaard heeft en
de borst die geen kind heeft gezoogd”’
(Luc. 23:29). Als Gods oordeel verschijnt, verzacht het je leed als je geen
kinderen hebt. De vloek van de kinderloosheid krijgt iets van het karakter van
een zegen.
Hosea erkent dat God het recht
heeft Efraïm met onvruchtbaarheid te
straffen. Onvruchtbaarheid is de straf
die zij verdiend hebben en die voltrokken moet worden! Als hij daarom
vraagt, vraagt hij iets verschrikkelijks.
Toch is zijn gebed in Hosea 9:14 geen
wraakzuchtig gebed. Want tegelijkertijd
dringt Hij erbij zijn God op aan de straf
nog enigszins te verzachten. Laat het zo
mogen zijn dat God niet helemaal bij
zijn volk vandaan gaat! Laten ouders
niet getuigen hoeven zijn van de gewelddadige dood van hun eigen kinderen!
Als het oordeel dan toch voltrokken
moet worden, laat het dan niet gebeuren
op de manier die het meeste pijn en verdriet doet.

Het oordeel aanvaard
Hosea wordt heen en weer getrokken
tussen zijn instemming met Gods oordeel en zijn medelijden met zijn volk.
Daarom vraagt hij in vers 14 zijn God
datgene te doen wat hem van de verschrikkelijke dingen die God genoemd
heeft, nog het minst erge lijkt. In vers
15 en 16 geeft God hem antwoord. Willigt Hij Hosea’s verzoek in?
Het lijkt er niet op. In zijn antwoord
wijst de Heer op een bepaalde zonde die
in Gilgal gebeurd moet zijn. Het is niet
helemaal duidelijk op welke gebeurtenis
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Hij precies doelt. Wel is duidelijk dat
die zonde voor Hem de doorslag gegeven heeft. Vanaf dat moment heeft Hij
besloten dat Hij Efraïm niet langer zal
liefhebben. Hij spreekt van haat en afkeer. Hij wil niet langer met dit volk in
één huis wonen. Zoals een bedrogen
echtgenoot zijn overspelige vrouw wegstuurt, zo zal Hij Efraïm het beloofde
land uit sturen (vs. 15).
De ondergang van Efraïm staat vast.
Als je goed kijkt, kun je het al zien:
Efraïm is als een boom waarvan de wortels aangevreten zijn. Zo’n boom produceert geen vruchten meer, maar is ten
dode opgeschreven (vs. 16a). En dan
herhaalt God datgene waar Hosea zo
voor vreesde: dat ouders de dood van
hun eigen kinderen moeten zien. Hij
zegt het zelfs nog scherper dan in vers
12 en 13: als er toch kinderen in Efraïm
geboren worden, zal God er geen rekening mee houden hoe dierbaar die kinderen voor hun ouders zijn. Hij zal ‘het
kostbaarste uit hun schoot’ ombrengen
(vs. 16b).
De Heer neemt dus niets terug van
wat Hij gezegd had. Hij maakt geen
keuze uit de straffen die Hij genoemd
had, zoals Hosea hem gevraagd heeft. In
vers 17 reageert Hosea weer. Hij zegt:
‘Mijn God zal hen verwerpen, want zij
hebben niet naar Hem geluisterd. Zij
zullen dolen onder vreemde volken.’
Hosea spreekt in vers 17 over de
Heer als ‘mijn God’. Daarmee laat hij
meteen voelen aan wiens kant hij staat.
Hij kiest partij voor de Heer, zijn God.
In zijn reactie komt hij niet met zoveel
woorden terug op alles wat God gezegd
heeft. Maar hij neemt wel een heel
zwaar woord in de mond: verwerpen.
Dat klinkt alsof God een streep haalt
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door zijn liefdeskeuze. Hij dankt Efraïm
af, gooit het aan de kant.
Opvallend is de manier waarop Hosea in dit laatste vers van Hosea 9 de
zonde van Efraïm beschrijft. Hij vat alles samen in één typering: ‘zij hebben
niet naar Hem geluisterd.’ Keer op keer
had Hosea zijn volksgenoten geconfronteerd met Gods oordeel over hun ontrouw. Maar zij weigerden te luisteren.
Zij verklaarden Gods profeet zelfs voor
gek (zie Hos. 9:7). Die weigering om te
luisteren geeft uiteindelijk de doorslag.
Die zonde zal ertoe leiden dat de mensen van Efraïm zullen delen in het lot
van Kaïn: zonder vaste verblijfplaats almaar ronddolen onder de volken (Hos.
9:17b; vgl. Gen. 4:12-14).

Echte kinderzegen
Hosea’s verzoek om een beetje verzachting van Efraïms straf is niet ingewilligd. Over ouders die de dood van
hun kinderen moeten zien, spreekt hij
ook in vers 17 niet. Het lijkt erop alsof
hij dat nog steeds niet in de mond durft
te nemen, zo verschrikkelijk is het. Toch
stemt hij met Gods oordeel, de verwerping van Efraïm, in. Hij moet erkennen
dat het doek voor Efraïm gevallen is. En
dat dat terecht is.
Later zal Hosea andere dingen over
Efraïm verkondigen. Hij mag aan zijn
volk doorgeven dat God Efraïm toch
niet zal prijsgeven. Die gedachte is voor
de Heer onverdraaglijk. Dat kan Hij
niet over zijn hart krijgen (zie Hos. 11:89). Hosea mag er zelfs van getuigen dat
er weer echte liefde zal opbloeien tussen
de Heer en Efraïm (zie Hos. 14:9).
Maar daarmee wordt het oordeel van
Hosea 9, van onvruchtbaarheid, dood en

verwerping, niet weggestreept. Efraïm
moet daar doorheen. De straf moet voltrokken worden. Eerder kan het niet
goed komen (zie ook Hos. 11:10-11).
Weigeren naar God te luisteren is
dodelijk. Vruchtbaarheid, kracht en leven bij iemand anders zoeken, loopt uit
op onvruchtbaarheid, machteloosheid en
een oorlogskerkhof. Hosea aanvaardde
dat het zo is en dat het zo moest gaan.
Hij hoefde dat niet mooi te vinden. Het
is en blijft iets verschrikkelijks. Hosea
deed zijn best om het allerergste te voorkomen. Hij werd daar niet om gekapitteld. Tegelijk maakte hij heel beslist zijn
definitieve keuze. Toen God liet merken
dat zijn oordeel ongewijzigd door zou
gaan, bleef Hosea staan aan de kant van
zijn God.
Een Efraïm dat z’n vruchtbaarheid
niet van de Heer verwacht, kan niet anders dan verworpen worden. Die boodschap komt overduidelijk uit Hosea’s
profetisch optreden naar Gods volk toe.
Vruchtbaar leven is er alleen als je trouw
blijft aan de enige God. Kinderen zijn
en blijven echt een zegen, als de ouders
zich laten gezeggen door het woord van
God. Anders niet.
Zo wijst Hosea toch de weg naar het
leven. Voor Juda, de stam van koning
David. Ook voor Efraïm. Als vruchtbare
en sterke mensen maar echt verlangen
naar hun God en de koning die Hij wil
geven (zie Hos. 3:5).

Noot:
* Zie over Jozua 22:17: M.H. Oosterhuis, Een rein
hart, Groen, Heerenveen, 2006, p. 110-116.

Dooperkenning
Op 17 januari jongstleden promoveerde ds. P.L Voorberg aan de
Theologische Universiteit te Kampen tot doctor in de theologie. We
feliciteren de nieuwe doctor van
harte. Een werk dat heel wat jaren
in beslag nam, kwam tot een afronding in de promotieplechtigheid.
Promoveren vanuit de pastorie,
heet het dan. Het is een hele kunst.
Hulde.
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Zijn dissertatie ging over de erkenning van de heilige doop wanneer
die in een andere kerk is bediend:
doop en kerk.

Kroniek
C. van Dijk

Ik heb het proefschrift nog niet kunnen inzien, maar wat is er al veel over te
doen geweest. Niet zozeer over de inhoud van het proefschrift, als wel over
het interview dat ds. Voorberg gaf in de
dagen voor zijn promotie.
Hij sprak in dat vraaggesprek over
de ware en de valse kerk. En over de erkenning van de doop. Over wettige en
geldige doop. Wettige doop bediend in
de ware kerk, en geldige doop, welis-
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waar niet in een ware kerk bediend,
maar toch onder omstandigheden en
voorwaarden die erkenning mogelijk
maken.
En toen waren de rapen gaar. Een
stortvloed van kritiek barstte los, waarbij het ND zelfs een internetdossier
opende om het allemaal te bewaren.
Ds. Voorberg beoordeelt andere gelovigen. Ds. Voorberg kijkt met een zuinig
mondje naar de PKN en naar de
Rooms-Katholieke Kerk. Ja, hij noemde
dat zelfs valse kerken. Daarbij zei hij te
steunen op uitspraken van generale synodes. Iemand schreef in een ingezonden brief het volgende:
Het doet me verdriet dat de voorganger van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKV) van Emmeloord (hetzelfde
kerkverband waar ook de gemeente waar
ik lid van ben, bij hoort) dit zo kan zeggen en doen. De GKV is goed, schijnt het.
En de Christelijke Gereformeerde Kerken
ook, daar de synode (van de GKV) dat
zegt. Zij zijn waar omdat wij het zeggen.
En wij zijn waar dus kunnen we dat zeggen. Een vreemde cirkelredenering. Maar
het wordt erger. Hersteld Hervormd moet
nog gemeten. Alsof wij een beoordeling
zouden moeten (willen of kunnen) geven
over welke kerk waar is, verwaterd of vals.
En dat gebeurt ook nog eens met behulp
van een hardnekkige, oude kerktheorie,
die nergens expliciet wordt genoemd.
Deze hardnekkige, oude kerktheorie
kan de briefschrijver terugvinden in de
gereformeerde belijdenis, te weten in de
artikelen 27, 28 en 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. En die is al
heel oud, dus hardnekkigheid is aan de
theorie zeker niet te ontzeggen. Die
hardnekkigheid was bij de opsteller zelf
zo groot dat hij voor deze woorden niet
slechts de barricade op klom, maar zelfs
het schavot. En dan moet je toch weten
wat je zegt.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis is
er overigens op gericht dat we niet spreken op basis van het gezag van de kerk
of kerkelijke vergaderingen. Gods
Woord heeft het in de kerk voor het
zeggen. Misschien dat het ds. Voorberg
als zwakheid aan te rekenen valt dat hij
zich als het gaat om de valse kerk, beroept op kerkelijke vergaderingen. Hij
had dat beter materieel uit Schrift en
belijdenis kunnen aantonen. Maar moet
je zo compleet zijn in een interview?
We hebben niet de gewoonte om in
Nader Bekeken op elk schrijfsel in de in-
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gezondenbrievenrubriek van het Nederlands Dagblad af te gaan. Daar staat rijp
en groen in. Weloverwogen opmerkingen en ook schrijfsels die blijk geven van
meer ‘betrokken christendom’ dan een
christendom dat weet waar het het over
heeft.
Waarom hier toch een uitzondering?
We hebben daar meerdere redenen voor.
De eerste reden is dat het teleurstellend is dat er nauwelijks een poging
vanuit het ND zelf werd ondernomen
om de achtergrond te schetsen waaruit
de uitspraken van ds. Voorberg voortkwamen. De omgang met de gereformeerde belijdenis en de omgang met de
uitspraken van kerkelijke vergaderingen
waarvan ds. Voorberg blijk gaf, hoeven
toch niet vreemd te klinken? Deze normatieve benadering van de kerk is toch
de voedingsbodem geweest van het Gereformeerd Gezinsblad? Het steekt me
dan dat deze promovendus dagenlang
als de dorpsgek wordt neergezet. En dat
het ND daarvoor als schandpaal wil
fungeren. Is de krant haar roots zozeer
kwijt?
De tweede reden om er aandacht
voor te vragen is het feit dat de conclusies van ds. Voorberg juist zo ruim zijn,
als het gaat om de erkenning van de elders bediende doop. Meerdere briefschrijvers hadden daar gelukkig oog
voor. Bij Voorberg hoeft een doop nagenoeg nooit over. Een doop in de RoomsKatholieke Kerk, in de Grieks-Orthodoxe Kerk, enzovoorts. Is de doop bediend in de naam van de drie-enige
God en is er gedoopt met water? Dan
kan de doop erkend worden. Terwijl er

op dit moment juist zoveel overgedoopt
wordt.
In onze tijd is een kinderdoop niet
aanvaardbaar in een groot deel van de
christelijke wereld. De Duitse baptisten
hebben dat beleid net weer aangescherpt, las ik in hetzelfde blad: laat
geen kinderdoop toe, dring aan op
echte, dat is geloofsdoop. Mag duidelijk
worden gemaakt dat deze kerken zich
daarmee isoleren van een eeuwenlange
traditie van omgaan met de dooperkenning?
Derde reden om aandacht te vragen
voor de discussie is gelegen in de schrijver van de ingezonden brief die ik hierboven citeerde. De schrijver die ds.
Voorberg een hardnekkige, oude kerktheorie verwijt, is namelijk Peter Wierenga. Wie is Peter Wierenga? Peter
Wierenga is onze Peter Wierenga, werkzaam voor het Deputaatschap Toerusting Evangeliserende Gemeenten
(DTEG). Hij geeft leiding aan dat bureau en is dus in dienst van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Sterker
nog, hij is een bevlogen man, bezig met
evangelisatie in dienst van de kerken.
Het is me dan ook een raadsel dat uit
zijn pen de zinnen zijn gevloeid die ik
hierboven aanhaalde. Hoe kun je werven voor een kerk waarvan je de belijdenis en het spreken op basis van de belijdenis neerzet als een hardnekkige oude
theorie? Misschien dat Peter voor zijn
gevoel niet werft voor een kerk, maar
voor de Here zelf. Maar dat is een zeer
onvruchtbare tegenstelling.
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Dubbel paspoort
Ds. Voorberg heeft onderzoek
gedaan naar het onderwerp doop en
kerk. En dat onderwerp is belangwekkend. Het lidmaatschap van de
kerk wordt zichtbaar in het teken
van de heilige doop. Het merk- en
veldteken van Christus mogen we
dragen. Door de doop wordt zichtbaar: we horen bij Hem. Dat teken
kreeg je, in het geval van de kinderdoop, al voor je erom vroeg. Zuiverder: zonder dat je erom vroeg.
In december 2006 ontspon zich een
discussie over het omgaan met broeders
en zusters die zich, terwijl ze lid zijn van
de kerk en als kind gedoopt werden,
toch als volwassenen opnieuw laten dopen in een evangelische of baptistenkerk. En het ging dan vooral om broeders en zusters die wel lid in volle rechten van de gereformeerde kerk wilden
blijven. Kan dat, een dubbel paspoort:
als kind gedoopt in de gereformeerde
kerk, als volwassene nog een keer in een
andere gemeente? En dat naast elkaar laten staan?
Voor prof. J. Douma was het duidelijk: je opnieuw laten dopen is onttrekking metterdaad. Ds. M. de Vries stelde
zich daar in grote lijnen achter, maar
vroeg aandacht voor het feit dat er nogal
eens een boel onkunde en onzekerheid
achter zo’n overdoop schuilgaat. Is het
niet beter om in dergelijke situaties door
te gaan met vermaan en onderwijs, in
plaats van te constateren dat hier een
onttrekking heeft plaatsgehad? Drijf je
mensen dan niet in consequenties die ze
zelf niet trekken?
De posities zijn minder verschillend
dan het lijkt. Maar het komt me voor
dat principieel juist het vermaan en het
onderwijs gedragen moeten worden
door de gedachte dat in de doop het lidmaatschap van de gemeente in het geding is. Dat is de onderbouwing van de
kinderdoop in zondag 27: kleine kinderen behoren net als de volwassenen tot
Gods verbond en zijn gemeente. Wie
zich laat dopen, of als kind gedoopt
wordt, treedt toe tot de kerk.
Het is ondenkbaar iemand te dopen
en tegelijk niet als lid in de gemeente te
ontvangen.
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Het omgekeerde laat zich dus ook
moeilijk denken: iemand laat zich overdopen, zich inlijven in een andere gemeenschap, en je moet hem blijven erkennen als lid, terwijl de doop in eigen
kerk bediend niet langer wordt geaccepteerd. Waarom wordt er anders overgedoopt?
Ds. De Vries geeft de indruk als zou
een gereformeerde kerkenraad werkelijk
de keus hebben om iemand die zich laat
overdopen, te handhaven als lid. Weliswaar als zorgenkind van de gemeente,
geen ambtsdrager of andere verantwoordelijke functie, stipuleert hij, maar wel
lid.
Nu kennen we in de kerk een grote
tolerantie ten opzichte van broeders en
zusters die te goeder trouw dwalen. Iemand die in verwarring is over de kinderdoop, kan in volle rechten lid blijven.
Maar dan moet hij niet een opvatting
gaan drijven die buiten het gereformeerde spoor is. Hij of zij dient zich bescheiden op te stellen en zich open te
stellen voor het onderwijs en de vermaning in de gemeente. Drijven van een
andere opvatting mag dan dus zeker
niet. En dat is aan de orde als iemand
zich laat overdopen en soms zelfs de
halve gemeente uitnodigt voor die feestelijke gelegenheid. Wie tot daden komt,
moet serieus genomen worden. Dat is
niet wat ds. De Vries noemde ‘anderen
consequenties opdringen die ze zelf niet
trekken’. Wie de doop serieus neemt,
zowel hier als elders, die heeft niet die
keuzeruimte.

Kroniek

Wie zich laat dopen, treedt toe tot
de gemeente waar gedoopt wordt. Hij
gaat niet een individuele band met
Christus aan, met voorbijzien aan het
collectief van de gemeente. Dat zou dezelfde onvruchtbare tegenstelling zijn
die we hierboven veronderstelden bij br.
Wierenga.
Op een later moment komen we uitgebreider op deze materie terug in dit
blad.
Nu volsta ik met een belangrijke observatie. Ds. De Vries gaf aan dat er veel
onzekerheid en onkunde is op dit punt.
Jonge mensen die ook de taak krijgen
kinderen groot te brengen, zijn in onzekerheid over de doop. Volwassendoop of
kinderdoop? Ze weten het niet. Ze worden aangetrokken door het evangelisch
gedachtegoed.
Wat een taak ligt er hier voor het geloofsgesprek in de gemeente. Kennen we
wel genoeg dat gesprek met elkaar? Delen we het leven uit het geloof?
Luther had het bijvoorbeeld over het
wegkruipen in je doop. Gods belofte is
sterker dan mijn geloofskracht. Delen
we met elkaar die spiritualiteit van de
doop? God heeft een band met me gelegd. Ik mag antwoord geven. Hij is me
altijd voor met zijn uitdagende liefde.
Wat is het belangrijk voor die oude
waarheid van verbond en doop aandacht
te hebben in catechese en prediking. En
dan niet alleen defensief en reactief,
maar vanuit het hart van een gereformeerde overtuiging. Niet alleen maar
roepen waar we tegen zijn. Maar van
harte leven vanuit het verbond met de
HERE en daarvan spreken.

C. van Dijk
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Gereformeerde
scholen
Het ligt voor de hand om waar we
spreken over het geloofsgesprek
(thuis) en de catechese en de prediking (in de kerk), ook te spreken
over de taak van het gereformeerd
onderwijs. Dat is immers de oude
triangelgedachte. Gezin, school,
kerk, drie terreinen waarop we in
eenzelfde stijl kinderen grootbrengen in het geloof in de drie-enige
God van hun doop.
Daar is in de afgelopen maanden
ook veel over te doen geweest. Op zaterdag 27 januari stond in het Nederlands
Dagblad een verslag van een congres van
de vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs in West-Nederland
(GPO-WN). Per 1 januari 2007 is dat
de naam van de gefuseerde basisscholenorganisatie in West-Nederland. Van
Den Helder tot Axel is er een grote gereformeerde schoolvereniging voor 23
scholen. Dat is uit efficiency-overwegingen gebeurd. Het lijkt me de betrokkenheid van ouders bij de plaatselijke school
overigens niet ten goede te komen.
De schoolvereniging belegde een
tweedaags identiteitscongres in Egmond
aan Zee op 26 en 27 januari. Daar spraken ds. Jacob Glas, br. Arie de Rover en
ds. Jos Douma. Via het ND kregen we
te horen dat leerlingen niet langer worden toegelaten op grond van hun kerkelijke achtergrond, ‘verbondenheid met
Jezus Christus is genoeg’.
Ds. Jacob Glas en Arie de Rover stelden dat de gereformeerde identiteit te
veel was bepaald door strikte normen en
standaarden. De identiteit moet bepaald
worden door de liefde Gods. En daarom
moet de school royaal open voor mensen met andere levensovertuigingen.
Glas: ‘Wat mij betreft mogen onze scholen ook open voor kinderen met hoofddoekjes.’ Als een docent reageert: ‘Wij
leven vanuit de gedachte dat wij met
verbondskinderen te maken hebben.
Hoe kunt u mij nu wijsmaken dat ik
kinderen met een hoofddoekje zo moet
benaderen?’, reageert Glas: ‘Ik sta iedere
zondag voor de uitdaging om mensen
die niets met Christus hebben te vertel-
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len hoe het is om wel iets met Christus
te hebben.’

maakt wel duidelijk dat alles met alles
samenhangt.

Hier werd dus gepleit voor een open
school met een gereformeerde signatuur.
Daar is ieder welkom die zijn kinderen
eraan wil blootstellen. Dat is echt iets
anders dan wat de gereformeerde school
van origine is. Dan heeft de geciteerde
docent meer gelijk: verbondskinderen,
leden van de gemeente die ook verbondsgemeente is. Dat is ook iets anders
dan het gehoor waar ds. Glas voor
preekt. Gemeenteprediking of evangelisatie, het is niet een en hetzelfde. Een
gemeente bestaat uit heel verschillende
mensen. En een voorganger moet zich
realiseren dat er ook mensen onder zijn
gehoor kunnen zitten die ‘niets met
Christus hebben’. Maar de prediking
richt zich in de regel op de eigen gemeente, om die op te bouwen in het geloof. Je appelleert aan de band die de
Here heeft gelegd. Een apart onderwerp
dat buiten deze Kroniek valt. Maar het

De dagen erna werd er uiteraard over
doorgesproken en volgden diverse reacties. De directeur, René Tromp, en de
voorzitter van het centrale bestuur, Marnix van Bruggen, beantwoordden vragen in een vraaggesprek voor de krant
op 30 januari. Onder de kop: ‘Nieuwe
triangel: Christus, school, gezin’ trachtten zij hun opvatting uit te leggen. Maar
dat maakte het bepaald niet rustiger.
‘Onze historie ligt in het gereformeerde, onze toekomst in Christus’, was
een van de pakkende uitspraken.

Kroniek
C. van Dijk

Wat is hier aan de hand? Er is sprake
van sprekers op een congres. Die hoeven
niet de mening van de organisatie weer
te geven. Er is sprake van selectie door
de journalist van het Nederlands Dagblad. Die is op zoek naar nieuws, niet
naar ingewikkelde verhalen. Tromp en
Van Bruggen hebben op de website van
GPO-WN1 een interview gezet dat meer
duidelijkheid geeft. Op deze website is
ook informatie te vinden over de identiteit, de organisatie en de fusie.
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Verbondenheid
met Christus
Er wordt in het verband van deze
discussie nogal massief gesproken over
verbondenheid met Jezus Christus. Terwijl die term nogal vluchtig is. Verbondenheid met Christus is een term die
heel open is. Ze is evangelisch in te vullen, gereformeerd, liberaal enz. Je moet
wel weten wat je ermee bedoelt. Vooral
als ze wordt afgezet tegen lid zijn van
een gereformeerde kerk.
In het kader van het spreken van
Arie de Rover is de verschuiving te begrijpen. Van een uitwendig criterium:
lidmaatschap van een kerk (vrijgemaakt
of christelijk-gereformeerd), meer naar
het hart van dat lid-zijn van de kerk:
Zondag 21: ‘En ik geloof dat ik van
deze gemeente een levend lid ben ...’
Het gaat om de diepte en de beleving
van dat lidmaatschap. Dat is een op zich
sympathieke benadering. Ze past bij het
onderwijs. Juist in de omgang met kinderen moet de identiteit van de school
een levende werkelijkheid zijn, niet een
zaak van papieren en handtekeningen.
Terecht dat de school dat als speerpunt neemt. Maar dat verklaart nog niet
waarom het gesprek vervolgens ging
over de toelatingseisen voor kinderen.
Wanneer het de GPO-WN uitsluitend
ging om nadruk op een intenser beleven
van de gereformeerde identiteit, dan was
er geen vuiltje aan de lucht. Maak er
maar werk van, een christelijk schoolklimaat. Rust ze vooral goed toe, die personeelsleden. Houd goed contact met de
kerk en met de gezinnen, zodat de triangel van gezin, school en kerk beleefd
kan worden. Leer de kinderen de
nieuwe kerkliederen aan, zodat ze de
ouderen voor kunnen gaan in de gemeentezang. Prachtig allemaal.
Maar daar blijkt het toch niet alleen
over te gaan.

Identiteit
Bij De Rover is het begrip identiteit
een eigen leven gaan leiden. Het is bij
hem een (ontwikkelings)psychologisch
begrip. Wat drijft een mens ten diepste?
Dat is een psychologische vraagstelling.
De Rover zegt zelf dat hij in coachingsessies in het bedrijfsleven voor 90 procent hetzelfde verhaal houdt als in de
kerk. Alleen wordt daar in de kerk aan
toegevoegd dat de Here je identiteit be-
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vestigt. Doet de God van de Schrift
werkelijk niet anders dan onze identiteit
bevestigen? Het is onthullend dat een
verhaal met zoveel impact op een zo
smalle basis staat. Zo gaat Arie de Rover
om met het begrip identiteit. En dat is
een benadering die heilzaam en helend
kan werken. Maar het is zeker niet de
enige manier om om te gaan met het
begrip identiteit.
Het begrip identiteit kan namelijk
ook anders worden gebruikt, meer in
een ruimere zin: van harte (!) gereformeerde ouders richten een gereformeerde school op, met een band met de
gereformeerde kerk. Die ouders willen
niet elkaar geestelijk de maat nemen en
ze beschrijven als voorwaarde voor lidmaatschap dat je lid moet zijn van de
gereformeerde kerk. Dat je de drie formulieren van eenheid moet onderschrijven. Is dat een identiteit ‘bepaald door
strikte normen en standaarden’, ‘een
voorwaardelijke identiteit’? Dat is een
negatieve benadering van de bedoeling
van deze grondslag. En het maakt dat er
een tegenstelling wordt gecreëerd tussen
Christus en de kerk. ‘Onze historie ligt
in het gereformeerde, onze toekomst in
Christus.’
De uitdaging van het gereformeerd
onderwijs ligt erin om nu juist de gereformeerde overtuiging in de dagelijkse
onderwijspraktijk in te bedden. Om dat
telkens materieel te maken. En voor
kinderen moet dat dan ook heel concreet. Laat de term ‘verbond’ dan vooral
gevuld worden met de levende band met
Jezus Christus. Leer kinderen Hem lief
te hebben, al hun heil van Hem te verwachten, elkaar in Christus’ naam te
aanvaarden en de Heiland na te volgen
in de stijl van de onderlinge omgang.
Investeer in je personeel, want we verwachten veel van ze. Laat de gereformeerde sola’s functioneren: Christus alleen, de Schrift alleen, door genade alleen, door geloof alleen, alleen tot eer
van God, zoals GPO-WN de gereformeerde overtuiging samenvat.
In dat kader is het mijns inziens funest om een integraal onderdeel van de
gereformeerde belijdenis, het onderwijs
over de kerk, te verzwijgen of te bagatelliseren. Het doet er niet toe naar welke
kerk je gaat. Als je maar gaat.

Ambitie
Nee, bij dat gesprek over het inhou-

delijke identiteitsbeleid is meer aan de
orde dan een versterking van het gereformeerd karakter van de school. Je
proeft de ambitie om met het prachtige
product gereformeerd onderwijs de
markt op te gaan. Zo zegt Marnix van
Bruggen op de website: ‘Eerst even een
misverstand opruimen. Het toelatingsbeleid heeft, op zichzelf, met verankering van identiteit niets te maken. Je zou
in theorie zelfs iedereen kunnen toelaten
zonder dat je richting ook maar enigszins in gevaar komt.’ En René Tromp:
‘Heeft een hoog percentage leerlingen
uit andere doelgroepen dan onze oorspronkelijke, invloed op de identiteit?
Laat ik duidelijk zijn: nee. Het kan wel
invloed hebben op het schoolklimaat,
zeg maar de cultuur.’
Nu wordt het wel een erg moeilijk
verhaal. Eerst wordt de identiteit heel
dicht op het schoolklimaat gelegd. Maar
nu moeten we weer onderscheiden. De
identiteit en het schoolklimaat zijn toch
twee verschillende dingen?
En daar ligt mijn zorg nou juist: hoe
houd je als leerkracht de gereformeerde
rug recht als het gaat om bijvoorbeeld
de kinderdoop? Is het personeel niet snel
geneigd om het onderwerp te vermijden
om de ongedoopte kinderen te ontzien?
Wat betekent gereformeerd zijn voor bijvoorbeeld de liedcultuur in de school?
Ik hoor als ouder veel liederen uit het
evangelische repertoire. En de plaatselijke school helpt niet actief mee om de
nieuwe liederen die in de eigen kerk zijn
ingevoerd, actief te ondersteunen (lied
van de week).

Imago
Er tekent zich meer en meer een
koers af om naar buiten te treden en actief te werven onder andere doelgroepen.
De GPO-WN heeft onder het begrip
identiteit dan ook het zogenaamde imagobeleid ondergebracht. Hoe straalt een
school uit naar de omgeving?
Marnix van Bruggen: ‘Er staan nog
vaak enorme schijnwerpers gericht op de
hekken van de school, op de toelating.
... We wilden de identiteitscommissies
duidelijk maken dat ze zich niet alleen
op de hekken moeten richten. Identiteit
van de school betekent minstens zoveel
voor wat er binnen die hekken gebeurt.
Maar ook voor wat er vanuit de school
naar buiten gebeurt. Dat is niet nieuw,
maar verdient wel vernieuwde aandacht.’
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‘Dan praat je dus over imago-opbouw. Hoe ben je bekend bij mensen in
je omgeving? Ben je herkenbaar als gereformeerde school, of merk je dat pas als
je kind er al een paar jaar naartoe gaat?’
Ik signaleer hier iets positiefs: identiteit als dagelijks waar te maken onderwijspraktijk. Tegelijk proef ik iets verontrustends. Opnieuw een negatief
beeld over de formele identiteit: een hek
met schijnwerpers. Op een andere plaats
in het interview: een etiket.
De formele identiteit staat er gewoon
niet positief gekleurd op.
Dat blijkt ook bij lezing van het referaat van ds. Jos Douma.2 Hij stelt ook
dat de noties verbond, doop en kerk secundair zijn ten opzichte van het centraal stellen van de Here Jezus Christus.
Dat zal waar zijn. Maar hoe komt
Christus naar ons toe? Juist via die begrippen van verbond, doop en kerk. En
ja, dat onderscheidt je van bijvoorbeeld
evangelische spiritualiteit. Het is mij
dan ook te kunstmatig als Douma zegt:
‘Mij gaat het erom dat we onze start
niet langer nemen in deze drie begrippen, maar bij Jezus Christus zelf. Door
Hem heen gaan ook de werkelijkheden
van verbond, doop en kerk opnieuw
voor ons open.’ Vervolgens spreekt
Douma bij de bespreking van de begrippen verbond, doop en kerk slechts zeer
indirect over de kinderdoop. Hij duidt
die slechts aan: het verbond sluit God
met de gelovigen en hun kinderen. ‘Het
sacrament van de doop is vóór alles vol
van Gods beloften.’
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Ben ik zo wantrouwend of proef ik
telkens weer een expres in de mist houden van thema’s die gastouders (van buiten de gereformeerde kerken) tegen de
haren instrijken?
Ds. Douma heeft heel mooie en behartigenswaardige dingen gezegd over
de uitstraling van de school. En het belang van investeren in de leerkrachten,
niet alleen in hun kundigheid maar ook
in hun geloof. Dat maakt dat de school
werkelijk uitstraling kan krijgen, de geur
van Christus. Maar zie dat niet als een
project dat er ook nog bij komt. Maar
zoals hij het zelf zegt: als een gevolg van
inhoudelijk met je identiteit bezig zijn.

Open school
Bepleit ik een school die helemaal
dicht zit? Waar geen leerlingen welkom
zijn die niet behoren tot de gereformeerde kerken? Nee, de praktijk is inmiddels zo gegroeid dat het aantal kinderen van buiten de gereformeerde kerken toeneemt. En daar wordt ruimte
voor gemaakt. Die ruimte mag er zijn.
Maar het is dan wel de keuze van de ouders voor een voluit gereformeerde
school. Met een gereformeerde grondslag, een gereformeerde inhoud. Waar
over de kerk, het verbond en de doop
klare wijn geschonken wordt. Waar personeelsleden geen blad voor de mond
nemen. Daar moeten toelatingsgesprekken ook heel duidelijk over gaan.

school is van de ouders en deze gastouders moeten beseffen dat de school van
de gereformeerde ouders is. De aantrekkelijkheid die de school blijkbaar voor
hen heeft, is geschoeid op die leest. Als
ze invloed willen, zijn er evangelische,
protestants-christelijke en reformatorische scholen te vinden. Blijkbaar heeft
de gereformeerde school iets bijzonders.
Hebben we het zelf nog door?
Ik begon deze Kroniek bewust met
twee andere onderwerpen. De dooperkenning en het dubbele paspoort. De
discussies over die thema’s illustreren de
verwarring en de afstand die er bij velen
is ten opzichte van de belangrijke thema’s van doop en kerk. Bij het nadenken
over het gereformeerde onderwijs blijkt
die verwarring in de praktijk.
De discussie is niet gediend met onzuivere tegenstellingen die nu het debat
bepalen: uitwendig - inwendig, formeel
- materieel. De gereformeerde scholen
zijn opgericht door mensen die die tegenstellingen zo niet ervoeren. Zij hadden liefde tot de kerk, liefde voor de belijdenis. Geen hardnekkige oude theorie,
maar overtuiging, identiteitsbepalend.
Daar moeten we naar terug.
Afgesloten op 22 februari 2007.
Noten:
1. http://www.gpown.nl
2. Zijn referaat is te vinden op http://
www.josdouma.nl/geurvanchristus/index.html

Ouders die daar hun kinderen heen
willen sturen, zijn welkom als gast. De

Jeugd en invloed
van de media
Het is alweer even geleden dat
een groepsverkrachting in Rotterdam het begin betekende van een
heftige discussie over de mogelijk
schadelijke invloed van de media
op de jeugd. De jongeren bleken
zich helemaal geen dader te voelen.
Betrokken zedenrechercheurs van
de politie Rotterdam-Rijnmond constateerden dat deze jongeren vin-
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den dat ze gewoon recht hebben op
seks. Op televisie gebeurt het ook
en de meiden stemmen vaak vrijwillig in met groepsseks.

Thema
A. Slob en Z.J. Westland

Een verklaring die nog eens werd
ondersteund door onderzoekers van het
Nederlands studiecentrum Criminaliteit
en Rechtshandhaving (NSCR). Uit dit
onderzoek, dat in het voorjaar van 2005
werd uitgevoerd, blijkt dat bij ongeveer
eenderde van alle ingeschreven zedendelicten door jeugdigen sprake is van een
groepsverband.
En daarmee brak de discussie eindelijk los. Want in tegenstelling tot jaren-
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lange pogingen van de ChristenUnie om
iets te doen aan de vele vunzigheid op
tv, internet en in bladen, bleken de verklaringen van jongeren zelf wel het taboe op dit onderwerp te kunnen doorbreken. Eindelijk ontstond er bereidheid
om te praten over de mogelijk schadelijke invloed van media en kwam in de
Nederlandse samenleving de ruimte om
na te denken over de vraag of de bescherming van kinderen en jongeren
daartegen geen grenzen moet stellen aan
de vrijheid van meningsuiting. Is een
beschaving immers niet te herkennen
aan de wijze waarop men omgaat met
de meest kwetsbare groepen in haar
midden?
Dit artikel gaat over de laatste stand
van zaken in deze discussie. Achtereenvolgens komt aan de orde wat er nog
wel en wat er niet meer kan binnen de
huidige wettelijke kaders. Of het nodig
is om de wettelijke grenzen in positieve
zin te verleggen? En als dat het geval is,
zijn ouders, politiek, de media en het
onderwijs daartoe bereid? Of blijft men
vooral steken in goede bedoelingen en
aardige pogingen, maar ontbreekt het
aan moed om grenzen te stellen?

Wettelijke regelingen
In tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht, is er een heel aantal regelingen
die de wetgever erop wijst zijn verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien
van de bescherming van kinderen tegen
de schadelijke invloed van media.
Er zijn weliswaar weinig objectieve
gegevens over de schadelijke invloed van
media op de jeugd beschikbaar, toch
lijkt het er sterk op dat er wel een verband te leggen is. Zeker wanneer jongeren zelf aangeven door gewelddadig en
seksueel getinte clips te worden geïnspireerd. In ieder geval heeft het gebrek
aan structureel onderzoek naar de negatieve gevolgen regeringen er internationaal en nationaal niet van weerhouden
grenzen te formuleren, ook de Nederlandse regering niet.
In artikel 17 van het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van de Kind
wordt gesteld dat de staten die partij
zijn, de belangrijke functie erkennen van
de massamedia en waarborgen dat het
kind toegang heeft tot informatie en
materiaal uit een verscheidenheid van
nationale en internationale bronnen, in
het bijzonder informatie en materiaal

NB maart 07.indd 74

gericht op het bevorderen van zijn of
haar sociale, psychische en morele welzijn en zijn of haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hiertoe dienen de
staten die partij zijn: (sub e) de ontwikkeling aan te moedigen van passende
richtlijnen voor de bescherming van het
kind tegen informatie en materiaal die
schadelijk zijn voor zijn of haar welzijn,
indachtig de bepalingen van de artikelen
13 en 18.1
Internationaal wordt er op dit moment bovendien in brede zin ook een
debat gevoerd over mediaorganisaties en
het internet. In het verlengde daarvan
staat de bescherming van minderjarigen
en jeugdigen op de agenda. Maar het
duurt lang voordat er daadwerkelijk iets
concreet te melden is, omdat het een
complexe materie betreft.2
Op Europees niveau wordt tevens
gesproken over het invoeren van strafrechtelijke maatregelen die het mogelijk
maken om op basis van klachten tot
vervolging over te gaan.3 Maar op dit
moment al stelt de EU-richtlijn ‘Televisie zonder grenzen’ dat de regering voorschriften moet vaststellen ter bescherming van de lichamelijke, geestelijke en
zedelijke ontwikkeling van minderjarigen tegen bepaalde programma’s en bepaalde televisiereclame. Dat wordt concreter, wanneer de richtlijn in artikel 22
stelt:
1. De lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat in de televisie-uitzendingen van de onder hun
bevoegdheid vallende omroeporganisaties geen programma’s voorkomen die
de lichamelijke, geestelijke of zedelijke
ontwikkeling van minderjarigen ernstig
zouden kunnen aantasten, met name
programma’s waarin pornografische

scènes of beelden van nodeloos geweld
voorkomen.
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen gelden eveneens voor andere programma’s
die schade kunnen toebrengen aan de
lichamelijke, geestelijke of zedelijke
ontwikkeling van minderjarigen, tenzij
door de keuze van het tijdstip van de
uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen in het zendgebied de uitzendingen
normalerwijze niet zullen zien of beluisteren.
3. Indien dergelijke programma’s ongecodeerd worden uitgezonden, zorgen de
lidstaten er bovendien voor dat zij worden voorafgegaan door een akoestische
waarschuwing of dat zij gedurende de
gehele uitzending herkenbaar zijn aan
een visueel symbool.
Een heel concrete regeling dus voor
de Nederlandse overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen. Dat moet
overigens tevens op grond van nationale
wetgeving. De Grondwet bepaalt in het
derde lid van artikel 7 over de vrijheid
van meningsuiting dat ‘De wet kan het
geven van vertoningen toegankelijk voor
personen jonger dan zestien jaar regelen
ter bescherming van de goede zeden.’ Dit
wordt vervolgens nog verder uitgewerkt
in artikel 240a Wetboek van Strafrecht.
Regels genoeg dus die de overheid
wijzen op haar verantwoordelijkheid ten
aanzien van het beschermen van jongeren tegen schadelijke invloed van het
media-aanbod. De Nederlandse overheid heeft die verantwoordelijkheid tot
nu toe echter uiterst terughoudend ingevuld.
De overheid zoekt haar heil vooral in
het wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van ouders en zelfregulering van de
media. Op dit moment geschiedt dit
door de toepassing van de Kijkwijzer.
Dit classificatiesysteem wordt verzorgd
door het NICAM, dat in 1999 is opgericht door zowel de overheid als de branche zelf. Het wordt gebruikt om bioscoop- en videofilms, dvd’s, televisieprogramma’s en mobiele telefoons te voorzien van informatie over hun mogelijke
schadelijkheid voor de jeugd. De
Kijkwijzer is gebaseerd op gezamenlijke
regulering. Zowel de overheid als de
branche zijn verantwoordelijk. Het NICAM wordt voor de ene helft door de
overheid en voor de andere helft door de
branche gefinancierd. De classificaties
worden door de branches betaald. Internationaal gezien blijkt de Kijkwijzer
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goed te worden aangeschreven, en geldt
hij als een van de meest strenge beoordelingsregimes.4

Wat is dan
het probleem?
Als er dan zoveel regels zijn, en als
we kennelijk zo’n streng classificeringssysteem hebben, wat is dan nog het probleem? En waarom laait die discussie
dan steeds weer op? Zijn de geformuleerde grenzen dan wel voldoende werkbaar? Hoe komt het dat er kennelijk behoefte is aan meer duidelijkheid over
wat nog wel en wat niet meer kan?
Het hoeft hier verder nauwelijks betoog dat het medialandschap in de afgelopen decennia sterk veranderd is. Het
overgrote deel van Nederland heeft afscheid genomen van de verschillende
zuilen, met elk zijn bijbehorende krant.
De opkomst van de televisie speelde
daarin een grote rol, maar hier gelden
eveneens sociaal-culturele factoren, zoals
de individualisering, secularisering en
het postmodernisme.
De toon werd met de komst van de
televisie echter wel gezet. De ontwikkelingen in het medialandschap zijn sindsdien alleen maar sneller gegaan. Zeker
in de afgelopen tien, vijftien jaar. In
1989 kwam de eerste commerciële zender op de buis, hetgeen ertoe leidde dat
de televisiekijktijd van kinderen in korte
tijd verdubbelde. Tegelijkertijd introduceerde Nintendo zijn spelcomputer, die
al snel razend populair werd. Echt doorslaggevend werd echter de massale opkomst van het breedbandinternet. Al die
ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat
in 2005 kinderen, afhankelijk van hun
leeftijd, ongeveer zes uur per dag met
één of meer beeldschermmedia doorbrengen.5
Professor Valkenburg, deskundige op
het gebied van jeugd, geweld en media,
deed in opdracht van het ministerie onderzoek naar de ontwikkeling van het
medialandschap en de eventueel schadelijke invloed op de jeugd. Zij onderscheidt zes knelpunten in het medialandschap en het mediagebruik van kinderen, die vragen om bewustwording.
Ten eerste wijst zij op commercialisering
van het media-aanbod. Die commercialisering leidt tot media-aanbod dat zich
richt op een breed publiek. Helaas betekent dit ook veel seks, geweld en actie.
In de tweede plaats noemt zij de toege-
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nomen mogelijkheden van media voor
sociale interactie. Vroeger beperkte het
media-aanbod zich tot het geven van informatie, entertainment en educatie.
Maar internet wordt tegenwoordig veel
gebruikt om onderling te communiceren. Dat heeft er volgens Valkenburg toe
geleid dat kinderen internet steeds vaker
gebruiken om een bepaalde identiteit en
persoonlijkheid uit te drukken of neer te
zetten, zoals bijvoorbeeld door middel
van profielsites.
Door de informatieachterstand van
ouders en het individuele gebruik van
internet is een vierde knelpunt ontstaan:
de toegenomen privacy van kinderen.
Ouders hebben het minder snel door
wanneer hun kind in aanraking komt
met personen met verkeerde bedoelingen of schadelijke informatie. Het vijfde
knelpunt is volgens Valkenburg de vervaging van fictie en werkelijkheid. Op
televisie is dat onderscheid relatief eenvoudig kenbaar te maken. Maar de digitalisering en internet hebben manipulatie heel eenvoudig gemaakt, zonder dat
dit altijd even duidelijk is voor een kind.
Ten slotte noemt Valkenburg het feit
dat kinderen multitaskers zijn geworden.
Dat betekent dat ze internet, televisie en
telefoon door elkaar en tegelijkertijd gebruiken. Kinderen kunnen daardoor gebeurtenissen in de media minder goed
binnen de context van de verhaallijn of
het genre plaatsen.6 Kortom, de toename van het commerciële aanbod op
televisie en de koppeling aan de onbegrensde mogelijkheden van internet maken dat kinderen veel meer en veel intensiever te maken hebben met mediaaanbod.
De vraag is of de samenleving en in
het bijzonder de verantwoordelijke ouders daarmee om kunnen gaan. Helaas
blijkt vaak en zeker bij ouders uit de sociaal zwakkere milieus dat zij er onvoldoende in slagen tegenwicht te bieden
tegen die enorme toename van de invloed van media. Dat leidt ertoe dat het
beeld van de werkelijkheid dat jongeren
door de media krijgen voorgeschoteld,
door ouders onvoldoende wordt gecorrigeerd. Zo werkte dat bijvoorbeeld ook
bij de daders van de eerder genoemde
groepsverkrachting. Zij vonden hun
handelen normaal en verwezen naar hun
idolen uit gewelddadige en seksistische
televisieclips. Naar die beeldvorming is
ook onderzoek gedaan. Peter Nikken
van het NICAM wijst er bijvoorbeeld
op dat vrouwen veel vaker naakt te zien
zijn dan mannen, dat mannen vaak do-

minant zijn en vrouwen onderdanig, en
dat vrouwen zich vaker uitnodigend of
provocerend gedragen.7
Ouders kunnen de verantwoordelijkheid die toch in de eerste plaats bij hen
ligt, tegenwoordig dus onvoldoende
waarmaken. Gegeven de verdragsrechtelijke en grondwettelijke verantwoordelijkheid die ook de overheid heeft om
kinderen te beschermen tegen de schadelijke invloed van media, is aanvullend
optreden van de overheid daarom gewenst. De Kijkwijzer alleen volstaat niet
meer.

Wat zijn de
oplossingen?
Om deze problemen aan te kunnen
pakken, is het goed om eerst vast te stellen wat de onderscheiden verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen.
Zoals eerder genoemd, zijn de ouders de
eerste verantwoordelijken. Hoe vanzelfsprekend dit ook klinkt, dat is het vandaag de dag toch niet meer. Kinderen
zitten vooral thuis achter de tv en het
internet, en toezicht en begeleiding
moeten daar dan ook plaatsvinden.
Maar daarnaast hebben ook overheid,
de media-aanbieders, adverteerders en
het onderwijs hun rol.
Het begint ermee om ouders in staat
te stellen hun verantwoordelijkheid ten
opzichte van hun kinderen waar te maken. Ouders moeten hun achterstand op
het mediagebied zien in te lopen.
Daarom heeft de ChristenUnie in de afgelopen tijd sterk ingezet op het beschikbaar krijgen van informatie over
mediagebruik en de mogelijk schadelijke
gevolgen van het mediagebruik op het
kind. De ChristenUnie wil dat de overheid het tot haar verantwoordelijkheid
rekent dat die informatie voldoende beschikbaar is. Daarom heeft zij moties
ingediend die de minister oproepen geld
beschikbaar te stellen voor media-educatie op scholen en via gezinsondersteuning, en voor de oprichting van een media-expertisecentrum, zodat ouders bij
een punt terecht kunnen voor al hun
vragen. Hoewel een ingediende motie is
aangenomen, heeft de minister aangegeven niet tot zo’n media-expertisecentrum te willen besluiten. Zij zag vooralsnog veel meer in het bundelen van bestaande initiatieven. Een gemiste kans,
omdat daarmee niet de laagdrempeligheid en duidelijkheid worden geschapen
die ouders juist nodig hebben.
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naast kunnen ook ouders worden betrokken door op een laagdrempelige manier informatieavonden te organiseren.

Daarnaast kan ook de Kijkwijzer
verder worden aangescherpt en verfijnd.
Gelukkig gebeurt dat nu ook. Naast de
bestaande leeftijdscategorieën komt er
een extra categorie voor 9 jaar. Daarnaast wil de minister een onderzoek
doen naar de haalbaarheid van het hanteren van een geschiktheidscriterium
voor de Kijkwijzer, naast het huidige
schadelijkheidscriterium. Over een klein
jaar moet daar duidelijkheid komen over
de haalbaarheid daarvan.
Tevens wil de ChristenUnie dat internet weer een veilige omgeving wordt.
Daarom heeft de ChristenUnie er tevens
voor gepleit dat wordt onderzocht of het
mogelijk is om internet in plaats van facultatief te filteren, standaard gefilterd
aan te bieden met een optie om die filter
eraf te halen. Het hanteren van een
identificatieplicht voor het bezoeken van
profielsites zou een probaat middel kunnen zijn om ongewenste bezoekers te
weren. Die ongewenste bezoekers moeten ook worden geweerd van chatsites.
Beheerders van dergelijke sites moeten
meer werk maken van hun toezichthoudende taak. Te vaak is het mogelijk om
op rare tijden toch op die sites te komen.
Daarmee komen we op de rol van de
media-aanbieders. Naar aanleiding van
de discussie over geweld in televisieclips
heeft MTV Networks een notitie opgesteld, waarin zij zich verantwoorden
over de keuzes die zij maken.8 Dat is
heel positief, toch kan het nog beter.
Het zou goed zijn als alle media-aanbie-
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ders gezamenlijk (dus zowel publieke als
commerciële) zouden kunnen komen tot
een gedragscode. De overheid zou
daarin een initiërende rol moeten vervullen. Er is ook wel voorgesteld om
deze gedragscode een wettelijke basis te
geven. Die optie ligt evenwel niet voor
de hand. Niet alleen om het verwijt van
censuur te vermijden, maar ook omdat
opgelegde regels op dit gebied per definitie uitnodigen om deze te ontduiken
of om de mazen van het net op te zoeken. Een zelf opgelegde regel wordt veel
eerder nageleefd dan wanneer de overheid het eist. Als er bij de media-aanbieders geen intrinsieke motivatie is om
zichzelf te beperken, zal een wettelijke
grondslag er alleen toe leiden dat mediaaanbieders de grenzen zullen gaan opzoeken.
Ook de adverteerders kunnen hun
rol spelen. Tijdens de mediaconferentie
die werd gehouden door de EO, de
NCRV en de ChristenUnie vorig jaar februari, schoven zij hun verantwoordelijkheid wel erg makkelijk af. Toch mogen ook zij best aangesproken worden
op het feit dat hun advertentiegelden de
media-aanbieders in staat stellen te
functioneren zoals ze dat doen. Zij zouden ook mee kunnen doen in de gedragscode.
Ten slotte is ook het onderwijs aan
zet. Bijvoorbeeld door in het kerndoel
actief burgerschap en sociale integratie
te wijzen op de invloed van media op
gedrag en op de (on)mogelijkheden en
gevaren van internetgebruik, met andere
woorden: door media-educatie. Daar-

Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden om de huidige problemen aan te
pakken. Waarom is het dan toch zo lastig gebleken? In veel gevallen ontbreekt
het aan moed om het taboe van begrenzing van media ten gunste van kwetsbare groepen in de samenleving te doorbreken. Voor media-aanbieders is het
grote geld van de advertentie-inkomsten
rondom entertainment met een hoog gehalte aan seks, geweld of actie te belangrijk. Als de consument dan ook zelf niet
kritischer wordt en open wil staan voor
discussie daarover, is er onvoldoende basis om het probleem op te pakken.
Daarnaast moet de overheid de moed
hebben om te erkennen dat door het
veranderende medialandschap ouders
niet meer vanzelfsprekend voldoende tegenwicht kunnen bieden en dat sturend
optreden van de overheid daarom gewenst is.
Alleen op die manier kunnen we bereiken dat de toegenomen digitale mogelijkheden onze kinderen niet in negatieve, maar in positieve zin ontwikkelen.
Dat ze tot positiefkritische burgers opgroeien, die hun verantwoordelijkheid
willen nemen in hun gezin, in hun leefomgeving en in de samenleving.
Noten:
Artikel 18 wijst op de verantwoordelijkheid van de
ouders voor de opvoeding en de ontwikkeling van
het kind. Staten verlenen daarbij passende bijstand.
Artikel 13 ziet op de vrijheid van meningsuiting van
het kind.
2.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29326 en
30300 VIII, nr. 7.
3.
Idem.
4.
Prof. dr. Patti M. Valkenburg, Schadelijke media
en weerbare jeugd. Een beleidsvisie 2005-2010,
Amsterdam 2005, p. 8v.
5.
Idem. p.4.
6.
Prof. dr. Patti M. Valkenburg, a.w., p. 4,5. Zie
ook: Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk (e.a.), Focus op
functies. Uitdagingen voor een toekomstbestendig mediabeleid, Amsterdam University Press, Amsterdam,
2005, hoofdstuk 2.
7.
P. Nikken, Seks in de media en kinderen, NIZW
Jeugd, Utrecht, 2006. p.3.
8.
MTV Networks, Bewust in beeld. Over media, jongeren & maatschappij, Bussum, 2006 .
1.
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Goed - gelovig

Als je goed gelovig bent, is dat
positief. Althans onder ons. Als je
goedgelovig (aan elkaar geschreven)
bent is dat minder positief. Een
goedgelovig iemand is eigenlijk
iemand die naïef is. Bij het domme af.
Het zal gelovigen in alle tijden wel
overkomen zijn dat ze door nietgelovigen beschouwd worden als
naïevelingen. Dat is niet zo vreemd.
Het kenmerk van een gelovige
is immers dat hij iets voor waar
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aanneemt wat je niet ziet en ook
niet bewijzen kunt. We moeten er
maar niet van opkijken als de nieuwe
minister van onderwijs, Ronald
Plasterk, zich laatdunkend uitlaat
over mensen die geloven in een
Schepper van hemel en aarde.
De Bijbel spreekt over twee soorten
wijsheid. De wijsheid van deze wereld
en de wijsheid van God. Door die
wereldse wijsheid blijven de ogen
van sommige mensen gesloten
voor de waarheid. Zij hebben een
eigen waarheid waar ze heilig in
geloven. En juist daarom worden
bijbelgelovigen door hen gemakkelijk
geplaatst in de categorie van
dommen en onnozelen.

Ooit is mij verweten dat ik
onbarmhartig was en zeker weinig
liefdevol naar mijn naaste, omdat
ik vanuit de Bijbel iets naar voren
bracht over euthanasie. Eenzelfde
oordeel kun je ook verwachten
als je vanuit de Bijbel te kennen
geeft dat je grote moeite hebt met
het homohuwelijk. Natuurlijk, als
mensen zeggen dat je liefdeloos,
dom en bekrompen bent, geeft zoiets
niet een fijn gevoel. Maar je kunt
je persoonlijke gekwetstheid dan
relativeren door eraan te denken
dat het oordeel van het ongeloof
eenvoudig niet anders kan zijn. Om
de voor wijsheid gehouden dwaasheid
staande te kunnen houden moet het
ongeloof wel uithalen naar gelovigen.
Het is ons trouwens zo in de Schrift
voorzegd.
Eerlijk gezegd heb ik er veel meer
moeite mee als niet vanuit het
ongeloof, maar vanuit eigen huis

gesteld wordt dat je goedgelovig
en naïef bent. Dat je dat vooral
bent als je dingen vasthoudt die de
Gereformeerde Kerken al eeuwenlang
belijden. Maar ben ik echt dom en
bekrompen, als ik het even niet kan
volgen wanneer iemand beweert dat
het aanwezig zijn van verschillende
denkbeelden over bijvoorbeeld de
(volwassen)doop pas echt kleur aan
onze gemeenten geeft? En is mijn
collega naïef en onbarmhartig, als
hij de woorden ‘waar’ en ‘vals’ in de
mond durft te nemen als hij over
kerken spreekt? Spreekt hij dan soms
over het hart van mensen of gewoon
over de leer van een kerk? En ben ik
nu echt onnozel, als ik het betreur
dat de triangelgedachte voor onze
gereformeerde scholen een nieuwe
invulling krijgt (school, thuis en
verbondenheid aan Christus)? Heel
eerlijk gezegd voel ik me verre van
onnozel als ik mijn kinderen graag wil
leren dat het wel degelijk uitmaakt
van welke kerk ze lid zijn. Ik ben een
gelukkig mens als ze echt christen
willen zijn, maar wat mij betreft
niet in een christelijke, maar in een
Gereformeerde Kerk.

Column

Onze voorouders dachten dat de
aarde plat was. Je kunt, zo meenden
ze, er zomaar van af vallen als je je
te ver over de rand buigt. Ze dachten
trouwens ook nog dat God de aarde
in zes dagen van 24 uur geschapen
heeft. En ze dachten dat toen Jozua
bad of de zon mocht stilstaan boven
Gibeon, de zon inderdaad zomaar
een paar uur stilstond. Stel je voor!
De zon draait niet eens om de aarde.
Hoe kan ze dan ooit stilstaan? Maar
het is natuurlijk ook niet zo dat de
aarde op verzoek van Jozua een
tijdje is opgehouden met draaien.
Alle mensen zouden er immers
zonder pardon van af vliegen alsof
er een spaak in het wiel van je fiets
gestoken wordt. En kijk, als Jona nu
door een dolfijn of een schildpad
naar het strand gesleept was, dan
kun je dat met enige moeite nog
wel geloven. Maar opgeslokt door
een grote vis (in de Middellandse
Zee nog wel!) en dan toch in leven
blijven, nee, dat gaat er bij moderne
mensen echt niet in. Gelukkig weet
de gemiddelde Nederlander intussen
heel wat beter dan zijn goedgelovige
voorouders hoe de schepping in
elkaar zit.

Alleen zij die zichzelf en hun wijsheid
uit handen willen geven, zullen het
begrijpen: de hele schepping, in zes
dagen van xx uur is een kleinigheid
vergeleken met de herschepping van
ons van nature dwaze hart. Door dat
wonder gaan we voortaan immers
een Ander vertrouwen. Op zijn Woord.
En ik laat mij voor het verstaan van
dat Woord graag een handje helpen
door de gereformeerde belijdenissen.
R.Th. Pos
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Charismatische
gemeente
In het eerste artikel (in het vorige
nummer) bakende ik de charismata
af tegen andere werkingen van de
Heilige Geest. In dit artikel maak ik
eerst een aantal opmerkingen over
wat voor velen de charismata-bijuitstek zijn: tongentaal, profetie,
genezing, exorcisme. Ik besluit met
een paar opmerkingen over het
omgaan met gaven.

‘Tongentaal’
Eerst de tongentaal. Men verstaat
daaronder het vermogen om te spreken
in een soort ‘geheimtaal’ die de Geest
ingeeft. Voor velen is dit de ‘supergave’.
Dáárin zou blijken dat je met de Geest
gedoopt bent.
Vreemd: een onverstaanbare taal als
grootste gave van de Geest? De bedeling
van de Heilige Geest is de bedeling dat
mysteriën onthuld worden, dat het evangelie juist in verstaanbare talen naar de
volken gaat en dat het heil wordt toegeëigend. En dan zou het spreken in een geheimtaal, die onverstaanbaar is en het
heil ‘op afstand’ zet, de grootste gave
van de Heilige Geest zijn...? Zo’n geheimtaal zou eerder een oordeel zijn dan
een gave!
Daar komt nog wat bij. De ‘tongentaal’ wordt beschouwd als ‘supergave’.
Maar bij Paulus staat ze niet op nr. 1! In
1 Korintiërs 12 zet hij de tongentaal helemaal áchteraan in het rijtje gaven in de
gemeente (vs. 30). In 1 Korintiërs 13
zegt hij van tongen dat ze zullen verstommen (vs. 8): het is kennelijk geen
blijvende gave, maar een teken van voorbijgaande aard. En in 1 Korintiërs 14 relativeert hij de tongentaal ook. Hij zegt:
wie in tongen spreekt, is daar alleen zelf
bij gebaat (vs. 4). De geméénte bouwt
hij niet! Pas als er vertolking van de tongen is, heeft de gemeente er wat aan. Als
je je laat leiden door de liefde, zul je liever willen profeteren! Dán bouw je de
gemeente! En dan is het verder ook nog
opvallend dat we alleen in Korinte van
het verschijnsel van de tongentaal horen.
In geen enkele andere brief van Paulus
of van Petrus of van Johannes wordt er-
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over geschreven. Dat is op zich al veelzeggend! Kennelijk is het niet de grote
supergave waarover iedereen eigenlijk
zou moeten beschikken.
Wat is die tongentaal trouwens? Wat
houdt het in? Er zijn twee opvattingen.
De een zegt: het is het spreken niet van
véle, maar van één bepaalde, in de wereld verder niet-bestaande taal. Een
soort van bovenaards, geestelijk Esperanto.1 De ander zegt: het is het spreken
in andere, maar wel gewoon bestaande
talen. Dat laatste was in ieder geval aan
de orde op de eerste pinksterdag in Jeruzalem (Hand. 2). Daar hoorden de aanwezigen de discipelen van de Here spreken in allerlei bestaande talen. Ieder
hoorde hen in zijn eigen taal spreken. In
de taal van het land waarin ze woonden.
Ook verder in het boek Handelingen
gaat het om die talen. Als de Romeinse
hoofdman Cornelius en zijn omgeving
tot geloof komen, gaan die niet-Joden in
hun eigen talen God prijzen (Hand.
10:46). Het is een teken: de Geest
spreekt niet alleen meer in het Joodse
gebied courante, maar ook andere talen.
Het evangelie is niet meer alleen voor de
Joden, maar ook voor mensen die andere talen spreken (Hand. 11:15-18).

Rondblik
P. Niemeijer

Dat is ook het geval in Handelingen 19,
in Efeze. Ook daar gaan niet-Joden, die
tot dan toe niet van Pinksteren weten,
ineens in hun eigen talen van Gods
grote daden spreken. De grens tussen Israël en de volken is geslecht. De tongentaal is in Handelingen geen permanente
gave, maar een teken: hoor, de Geest
spreekt alle talen! Geen ‘gave’, maar een
teken: dat is ook het woord dat Marcus
16 gebruikt!
Was de ‘tongentaal’ in Korinte hetzelfde? Ook een teken en een spreken in
vele bestaande talen? Dat is zeer aannemelijk.2 Korinte was een wereldhavenstad. Het toenmalige Rotterdam of New
York. Daar kwamen mensen uit allerlei
volken samen. Nergens werden zoveel
talen gesproken als daar. Ook in de
kerk. Ja, ook in de kerk. Wat een wonder was dat, goed beschouwd! Als je terugdenkt aan het begin in alleen Israël:
één volk, één taal. En dan nu in Korinte: in allerlei talen wordt God aangebeden en grootgemaakt. Wat een teken
tegen Joods particularisme en ongeloof
(1 Kor. 14:21)! En wat een wonder van
Gods Geest! Je ziet en hoort mensen in
andere talen over de Here spreken. Je
ziet en hoort mensen meespreken en
meebidden of zingen in die vreemde talen. Soms zonder dat ze precies begrijpen wat ze zeggen. Prachtig om mee te
maken en aan mee te doen, zo’n internationaal gebeuren. Maar ook iets dat niet
eeuwig voortduurt. Natuurlijk: het klinken en horen van het evangelie in alle
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talen gaat door. Maar het blijft niet
nieuw en verrassend. Het teken van die
tongen zal verstommen (1 Kor. 13:8).

Profeteren
De tweede gave: die van de profetie.
Profeten waren er in het oude verbond.
Profeten die openbaringen kregen
(1 Kor. 14:26), waren er ook in de begintijd van het nieuwe verbond. In Korinte bijvoorbeeld (1 Kor. 14:29,32). Met
de apostelen vormen ze het fundament
van de kerk (Ef. 2:20). Het fundament!
Dat wijst op het begin, dat nú gelegd
is.3 Daarna horen we niet meer van
aparte profeten. De Heilige Geest, zegt
de Geloofsbelijdenis van Nicea, heeft gesproken door de profeten: voltooide
tijd!4 En let u ook op wat Zondag 12
zegt: Christus heeft (!) ons Gods raad en
wil over onze verlossing volkomen (!) geopenbaard.5 Er is na Christus geen
ruimte meer voor nieuwe Godswoorden.
God heeft Zich uitgesproken in zijn
Zoon (Heb. 1). En wie aan het boek van
de profetie nu nog iets wil toevoegen,
God zal hem de plagen toevoegen uit
zijn profetisch Woord (Op. 22:18).
Maar die gave van de profetie dan?
Ja, die is er en die zal er blijven. Maar
niet meer in de zin van openbaringen
door aparte ‘profeten’. Dergelijke profeten zijn er niet meer, evenmin als er nog
koningen en priesters naar oudtestamentische snit zijn. Ze horen bij een ‘onvolkomen’ (vgl. 1 Kor. 13:9) bedeling. En
hun profetieën zullen hebben afgedaan
(1 Kor. 13:8).
Wat er nog wél is, is de gave van het
‘profeteren’. Die kunnen ouderen en jongeren krijgen, zonen en dochters, slaven
en slavinnen, zei Joël. En Petrus zegt het
hem na op de pinksterdag. Wat is dat
profeteren? Het is in Handelingen 2 het
spreken van Gods grote daden. Joël
noemt dan als bron daarvan ‘visioenen
en droomgezichten’ die ze krijgen, maar
die werden al in het oude verbond overtroffen door de manier waarop God met
Mozes omging (Num. 12:6-8). Aan de
wet van Mozes waren alle profeten dan
ook gebonden. Maar méér nog dan Mozes is de Christus, die ‘aan het hart van
de Vader rust’ en Hem ons heeft doen
kennen (Joh. 1:18). Wij mogen putten
uit wat Hij heeft geopenbaard en ook als
enige openbaren kon (Mat. 11:27).
Dit profeteren is niet meer het werk
van sommigen. In principe kan iederéén
dat doen! De Here Jezus zegt van de
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Trooster die komen zal: allen zullen
door Hem, de Heilige Geest, worden
geleid in de waarheid (Joh. 16:13). Allen! Er zijn niet meer enkelingen die
over speciale ‘kennis’ beschikken en anderen aansporen de Here te kennen
(Jer. 31:34). Die speciale kennis, die getuigde van een ‘onvolkomen’ bedeling,
zal hebben afgedaan (1 Kor. 13:8). Ze
wordt overtroffen door de kennis van allen die de Here kennen. Allen worden
door de Geest in alle waarheid geleid en
in staat gesteld te getuigen, te belijden.
Let u op die formulering. Ze krijgen
niet de waarheid ‘ingegoten’. Ze worden
door de Geest geleid in alle waarheid.
Ze worden door Hem rondgeleid in de
Schriften. Ze krijgen van Hem inzicht
in Gods profetisch Woord. Maar hun
inzicht blijft feilbaar en moet getoetst
worden. In de gereformeerde theologie
zeggen we: de Geest ‘inspireert’ niet
meer. Dat deed Hij alleen bij de bijbelschrijvers. Maar Hij ‘illumineert’ nog
wel. Hij verlicht ons zodat we Gods
Woord in zijn betekenis voor ons
nieuwe leven verstaan en begrijpen, en
anderen eruit kunnen onderwijzen.
De Geest geeft ons de woorden in de
mond als we ons voor rechtbanken om
ons geloof moeten verantwoorden. Of
als we broeders en zusters willen helpen
en bemoedigen of vermanen. Wat kun
je dan soms een dingen zeggen die je
niet van jezelf hebt, maar die de Geest
je op dat moment indachtig maakt vanuit de Schrift, een psalm, de tekst van
een kerkelijk geschrift. Hij is erbij en
geeft wat nodig is voor de opbouw van
de gemeente. Zoals Hij ook inzicht in
de Schrift kan leren ontwikkelen: door
opleiding, door bijbelstudie of door gezamenlijke vorming en toerusting. Paulus zegt: dát is een gave voor iéder, om
naar te streven (1 Kor. 14:39)! Niet om
mee te pronken, maar om de gemeente
mee te dienen.

Genezingen
De derde dusgenaamde gave: die van
de genezing. Men vat dat niet zelden op
alsof mensen een permanente gave om
te genezen hebben. Nu kent de Bijbel
inderdaad wonderlijke genezingen. Die
hebben meer dan eens plaatsgevonden
en ze vinden ook vandaag nog altijd
plaats. Tot verbazing van artsen. De
Here kan zulke ‘spontane’ genezingen
geven als teken van zijn goedheid. En
als appèl om Hem te erkennen.

We lezen in de Bijbel hoe wonderlijke genezingen ook plaats konden vinden door de handen van mensen. Maar
de Bijbel kent geen mensen die over een
permanente gave beschikten om te genezen. De discipelen kregen wel het vermogen om tekenen ter genezing te doen.
Tekenen: zo noemt Marcus 16 het. En
ook Handelingen 5. En als tekenen fungeren genezingen ook wanneer Christus’
discipelen macht krijgen om te genezen.
6
Maar ze hebben niet de gave om maar
iedereen te genezen (vgl. Mat. 17:16).
Paulus heeft ook heel wat tekenen (!) van
genezing gedaan. Maar hij had geen permanente gave van genezing. Hij kon aan
de ziekte van zijn collega Trofimus niets
doen. Hij moest hem ziek achterlaten in
Milete (2 Tim. 4:20). Timoteüs moest
maar wat wijn drinken voor zijn maagklachten (1 Tim. 5:23). De apostel kon
hem niet genezen. En ook de doorn in
zijn eigen vlees kon Paulus niet weghalen (2 Kor. 12:7-9). Ook de discipelen
konden maar niet iedereen genezen.
In 1 Korintiërs 12 is volgens velen
(helaas ook volgens de NBV!) sprake
van ‘de gave om te genezen’. Maar dat
staat er niet! Noch in vers 9 noch in vers
30. Het gaat in 1 Korintiërs 12 over ‘gaven van genezingen’. Let op dat meervoud, tot twee keer toe: gaven van genezingen. Dat is wat anders dan ‘de gave
der genezing’. ‘Gaven van genezingen’,
dat zijn ‘gaven die bestaan in - ontvangen - genezingen’. Oftewel: die genezingen zijn de ‘werkingen’ (‘uitingen van
bijzondere kracht’, NBV 1 Kor. 12:6)
die binnen de gemeente als gaven van de
Geest ontvangen zijn.7
De Bijbel kent geen ‘genezers’ die
over een permanente gave van genezing
zouden beschikken. Er is maar één
Voorbidder op wie wij voor genezing
zijn aangewezen: en dat is Christus zelf.
Wie ziek is, moet niet naar een genezer
of een genezingsdienst, maar die moet
zélf bídden. Bidden tot God in de naam
van de Here Jezus. En als hij zelf niet
kan bidden, moet hij ‘de oudsten van de
gemeente’ laten komen, zegt Jakobus 5.
God luistert niet alleen naar bepáálde
bidders. Hij luistert naar zijn kínderen
zovaak die tot Hem roepen.8
Nog altijd komen er voor artsen onverklaarbare genezingen voor. Maar kijk
uit voor zgn. mediums of genezers! Dat
is niet de weg die de Schrift wijst. Hun
genezingen beperken zich trouwens ook
altijd maar tot bepaalde soorten van
ziekten. En ze genezen hun patiënten
ook niet in één klap en totaal, zoals in
de genezingswonderen in de Bijbel ge-
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beurde. Wat de Here volgens de Bijbel
zo nu en dan als ‘teken’ geeft, moeten
wij niet tot een ‘permanente gave’ van
bepaalde mensen maken. Het is de Here
die geneest. Hij kan dat doen door artsen en middelen. Maar Hij kan het ook
op wonderlijke manier doen. Langs zíjn
wegen. Zovaak Hij het wil. Ook vandaag.

Duiveluitdrijving
En dan nog het vierde als charisma
benoemde verschijnsel: de uitdrijving
van boze geesten.
Ook dat gebeurde in bijbelse tijden
wel bij wijze van teken (vgl. Mar. 16).
Maar het werd nooit een gave waarover
ménsen beschikten. De discipelen die
bij tijden (inderdaad: bij tijden!) demonen konden uitdrijven, waren niet in
staat de maanzieke knaap van zijn demon af te helpen (Mat. 17:16).
Dit soort, zei de Here Jezus van de
boze geesten, kan alleen worden uitgedreven door gebed en vasten (Mat.
17:21). Oftewel: het is Gód die duivelen
uit moet werpen. In zíjn handen moet je
het leggen. Het is Christus zelf die aan
het kruis de duivel en zijn trawanten
heeft overwonnen (Kol. 2:15). Híj heeft
overwonnen. En Hij heeft macht over
alles in hemel en op aarde, zichtbaar en
onzichtbaar. Dat evangelie mogen bezetenen in geloof aangrijpen. Dááruit mogen ze putten. Dáárin mogen ze rust en
bevrijding vinden. Maar de macht tot
duiveluitbanning hebben wij, mensen,
niet! Christus leerde ons niet demonen
uit te dagen of te commanderen. Hij
leerde ons juist bidden: leid ons niet in
verzoeking maar verlos ons van de boze!

Gavengericht of
dienstgericht?
Mijn laatste punt.
Paulus zegt: er is verscheidenheid
van gaven. Niemand in de kerk heeft
alle gaven. We hebben altijd onze broeders en zusters met hún gaven en hún
inbreng in het geheel nodig. Niemand is
in eigen persoon het complete lichaam.
We zijn allemaal niet meer dan leden
van Christus’ lichaam. Niemand moet
dus zeggen: ik ben het oog en dat is heel
belangrijk; was iedereen maar zoals ik!
Want stel je voor dat het hele lichaam
oog was. Hoe zou het moeten horen of
ruiken of lopen (1 Kor. 12)?
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Ook is niemand in de kerk zonder
gaven. We hebben allen een plaats en
functie in het lichaam van Christus. En
elke gave doet ertoe. Niemand moet
zeggen: ik ben maar een hand en ze
kunnen dus ook wel zonder mij. Wat
moet een lichaam zonder handen? Zelfs
die leden die het zwakst lijken, zijn het
meest noodzakelijk, schrijft Paulus in
1 Korintiërs 12.
Ieders gave in de kerk telt mee. En
niemand moet zijn eigen gave tot de
enig nodige verklaren. Niemand moet
proberen alle gaven in zich te verenigen.
Het is erg vermoeiend en het zal nooit
lukken. Niemand moet zich ook aan de
gemeenschap onttrekken uit valse bescheidenheid. Ja, válse bescheidenheid is
het. Want we hebben ieders inbreng nodig! Onze gaven zijn onze instrumenten
in de dienst van God. En dat zijn álle
gaven binnen de kerk: instrumenten in
de dienst van God.
Het zijn instrumenten. Niet méér!
Ons persoonlijk en kerkelijk leven mag
dan ook niet drááien om onze gaven. Ze
zijn geen doel, maar middel, instrument. Soms kom je het tegen dat mensen al hun waarde en zelfrespect willen
ontlenen aan hun gaven. Die gaven maken hen waardevol. Daaraan ontlenen ze
hun identiteit. En als ze bij zichzelf geen
gaven opmerken of als hun eigen gaven
hun tegenvallen, dan raken ze daardoor
in de put. Anderen zijn juist heel opgetogen over hun gaven. Niemand mag
daaraan komen of een kwaad woord van
zeggen. Ook in dat geval zijn de gaven
dan weer vooral voor de eigenwaarde.
Maar dat is nu juist wat Paulus in 1 Korintiërs 12 afwijst. U bent leden van het
lichaam van Christus, zegt hij. Dát bepaalt uw identiteit.
U hoort bij het lichaam van Christus. Dat mag aan de ene kant heel veel
vertrouwen geven. U hoort bij Christus
en deelt in al zijn schatten. Het is aan
de andere kant ook een roeping: u hebt
Christus en zijn gemeente te dienen met
alles wat u van Hem en zijn Geest ontvangen hebt. Daar hebt u precies de
twee delen van antwoord 55 van de Heidelbergse Catechismus. Wat gelooft u
van de gemeenschap der heiligen? Dat is
aan de ene kant dat we samen en persoonlijk gemeenschap hebben aan
Christus en delen in zijn schatten en gaven. Dat is het vertrouwen. En aan de
andere kant is het dat we ons met onze
gaven inzetten voor het nut en heil van
de andere leden van Christus’ lichaam.
Dat is de opdracht.

Vertrouwen aan de ene kant, roeping
aan de andere kant: daar gaat het om.
Geloof en dienstbetoon, rust vinden in
Christus en werken aan de opbouw van
de gemeente, zijn lichaam. Als we dat
doen, ontdekken we gaandeweg waar
onze gaven (en ook onze beperkingen!)
liggen en leren we die al doende te ontwikkelen. Ons leven mag geen onrustige
jacht naar gaven worden om de waardering. Ons streven naar gaven moet juist
beheerst worden door en gericht zijn op
liefde, dienst en opbouw ten behoeve
van de gemeente. Dan komen onze gaven als instrumenten tot hun recht. Dan
is het Christus die ons met alles wat we
van Hem gekregen hebben, gebruikt
voor zijn werk in deze wereld. Door
Hem zijn we pas echt nuttig. En vinden
we ware vreugde. Niet om iets in onszelf, maar om Gods genade. Dan hoeven we niet zelf roem te zoeken. Dan
ontvangt ieder zijn lof van God.
Noten:
Aan de mogelijkheid van het spreken van allerlei
hoogsteigen, niet-bestaande talen ga ik voorbij: mij is
niet duidelijk wat de zin van een dergelijke ‘gave’ zou
kunnen zijn.
2.
J. van Benthem en K. de Vries, ‘De Geest spreekt
alle talen’, in: H. ten Brinke, J.W. Maris e.a., Meer
dan genoeg. Het verlangen naar meer van de Geest,
Barneveld 2004, p. 86-94.
3.
Vgl. A.N. Hendriks, Die in de waarheid leidt.
Bijdragen over de Heilige Geest en zijn werk,
Heerenveen 2002, p. 100.
4.
Vgl. J. van Amersfoort, ‘Die gesproken heeft door de
profeten. Profetie op de achtergrond van de belijdenis
van Nicea-Constantinopel’, in: F.G.M. Broeyer en
E.M.V.M. Honée (red.), Profetie en godsspraak in
de geschiedenis van het christendom. Studies over de
historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel,
Zoetermeer 1997, p. 38-51 (vgl. p. 42).
5.
Vgl. voor de antidoperse strekking van deze zin:
W. Verboom, De theologie van de Heidelbergse
Catechismus. Twaalf thema’s: de context en de latere
uitwerking, Zoetermeer 1996, p. 112-116.
6.
Niet door genezing te gebieden zoals Christus,
ook niet door magische rituelen, maar door - de bij
wondverzorging en ziekenzorg gebruikelijke - zalving
met olie (Mar. 6:13).
7.
Vgl. P. Niemeijer, ‘De “gave der genezing”’, in:
Nader Bekeken, jrg. 11, p. 245v.
8.
Vgl. over Jakobus 5:14-16 P. Niemeijer, ‘Voorbede
en schuldbelijdenis’, in: Nader Bekeken, jrg. 13,
p. 238-241; en P. Niemeijer, ‘Gebed en ziekenzalving’,
in: Nader Bekeken, jrg. 13, p. 274-276.
1.
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Gaan als geroepen
Over roepen tot het ambt
Bijna is het zover: de kerkenraad
zal ons meedelen dat een aantal
nieuwe ouderlingen en diakenen
nodig is. Er treden broeders af. Hun
ambtstermijn is om.
Voor de vervulling van de vakante
plaatsen hebben we een regeling.
Een verkiezingsregeling. Daarin
wordt de lijn gevolgd dat we de
kerkenraad op bepaalde broeders
kunnen attenderen. De kerkenraad
draagt daarna een lijst met kandidaten aan ons voor. We kiezen
daaruit het nodige aantal. En de
kerkenraad gaat dan over tot… Ja,
tot wat? Gaat hij de gekozen broeders ‘roepen’ of ‘benoemen’? Hoe is
de formulering van zijn besluit?
Is er dan verschil tussen geroepen of
benoemd worden? In beide gevallen ben
je toch aangesteld tot ouderling of diaken? Ja, dat is waar. De ene kerkenraad
roept, de andere benoemt. En beide bedoelen hetzelfde. Toch hanteren we in
ons kerkelijk spraakgebruik de term
‘roepen’. En niet ‘benoemen’. Is het dan
niet het beste om in de formulering van
het kerkenraadsbesluit bij dat spraakgebruik aan te sluiten? Niet slechts voor de
vorm, maar vooral ook om helder te zijn
naar de gemeente?

Hoe de kerk spreekt
Wanneer nieuwe ambtsdragers bevestigd worden, is de eerste vraag die zij
met ‘Ja’ beantwoorden: ‘Bent u ervan
overtuigd, dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst geroepen
heeft?’1
Ik zet even een paar woorden cursief.
Zij geven precies aan wat we naar het
Woord van God over de ambten belijden. Het gaat om een dienst in de gemeente waartoe je door God geroepen
wordt. En dat gebeurt dan via de roeping door de gemeente. Roept de kerkenraad, met medewerking van de gemeente, tot de ambtsdienst, dan horen
we daarin God zelf roepen. Prof. Trimp
noemt dit ‘het centrale moment in de
ambtsverbintenis’. God roept. Maar Hij
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gebruikt daarvoor het middel van de gemeente en de kerkenraad.2
Ook de kerkorde heeft het over roepen. In artikel 3, en verder in de artikelen 4 en 5 als het gaat om de predikanten, in de artikelen 20 en 23 als het gaat
om de ouderlingen en diakenen.
De kerkorde volgt hierin onze belijdenis. Artikel 31 van de NGB heeft het
over ‘wettige verkiezing door de kerk’
(eerste alinea) en tegelijk over ‘door God
geroepen worden’ (tweede alinea). Beide
naast elkaar. Beide tegelijk. Begin je aan
je ambtsdienst, dan ga je als geroepen.
Geroepen door God. Via het roepen
door kerkenraad en gemeente.3

Roepen
Waarom de voorkeur aan roepen boven benoemen, wanneer hetzelfde bedoeld wordt? Roepen heeft net iets meer
klem dan benoemen. Onder een benoeming kun je om zo te zeggen makkelijker wegkomen dan onder een roeping.

Gemeentebreed
M.H. Sliggers

Benoemt de kerkenraad je tot lid van
een commissie, dan kun je zonder al te
veel gewetensbezwaar nee zeggen wanneer je er voor jezelf niets in ziet. Voor
jou is er wel een ander. Je bedankt voor
de benoeming.
Roept de kerkenraad je tot ouderling
of diaken, dan kun je dat veel minder
makkelijk naast je neerleggen. Hier valt
meer te overwegen. Het is uiteindelijk
God die roept, zegt het bevestigingsformulier. Wel door middel van zijn gemeente, maar Hijzelf is het die tot deze
heilige dienst in de gemeente broeders
roept en aanstelt. Word je door kerkenraad en gemeente geroepen, dan komt
dat met gewicht op je af. En je ontkomt
er niet aan om ernstig en in geweten en
biddend daarmee om te gaan. Voor het
aangezicht van God. Straks moet je
kunnen zeggen dat je tot de overtuiging
bent gekomen: God zelf heeft me geroepen. Het gaat dus om een hoge roeping
waar je niet zomaar aan voorbij kunt
gaan.

Ontheffing
Gevolg is dat de kerkenraad ook niet
zomaar makkelijk ontheffing kan verlenen wanneer een geroepene daarom
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vraagt. Als het goed is, zal dat bij hoge
uitzondering gebeuren. De redenen die
daarvoor aangevoerd worden, moeten
dan wel zo zwaar wegen, dat het voor
God te verantwoorden is dat de roeping
niet doorgaat. Ook tot zo’n beslissing
kom je niet zonder dat je als geroepene
en als kerkenraad de Here om innerlijke
overtuiging gebeden hebt.
Voor dit punt wil ik graag aandacht
vragen. Ik heb de indruk namelijk dat
kerkenraden nogal eens een vraag om
ontheffing krijgen die ook gehonoreerd
wordt. Ik hoor dat van anderen en ik
merk het in mijn omgeving ook zelf.
Hoe moet je met zo’n (vraag om) ontheffing omgaan, als de roeping dan met
zoveel klem komt?
Het zou beter zijn vragen om ontheffing zoveel mogelijk te voorkomen. Ik
denk dat dat ook kan. Namelijk wanneer in de voorbereiding de kerkenraad
zijn werk zo zorgvuldig mogelijk doet.

Criteria
Waarom dat kan? Wel, laten we de
gang van zaken eens nagaan. Wanneer
de kerkenraad een lijst met kandidaten
gaat samenstellen, hanteert hij twee criteria waar alle overwegingen op uitkomen. Aan de hand van deze criteria stelt
hij vast of een broeder voorgedragen,
verkozen en geroepen kan worden. Valt
de beoordeling positief uit, dan wordt
de desbetreffende broeder op de lijst gezet die straks voorgedragen wordt aan
de gemeente. Zo komt een lijst met kandidaten tot stand.4
De twee criteria zijn: geschiktheid en
beschikbaarheid. Eerst weegt de kerken-
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raad af of een broeder gaven ontvangen
heeft voor het ambt. Dus of hij geschikt
is. Gekeken wordt naar wat de Schrift
daarover aangeeft.5 Ook het bevestigingsformulier wordt erbij gepakt.
Wij kunnen de kerkenraad van
dienst zijn door goed geargumenteerd de
namen van bepaalde broeders voor te
leggen. De ‘ondertekende briefjes’
waarom gevraagd wordt, zijn beslist
geen formaliteit. Daar mogen we gerust
werk van maken. Ze wegen mee. Laten
we niet te makkelijk denken: de kerkenraad weet het zelf wel.
Blijkt een broeder geschikt te zijn,
dan wordt gekeken of hij ook beschikbaar is. Zijn er belemmeringen op dit
moment? Persoonlijke belemmeringen?
Zijn er maatschappelijke verhinderingen? Kan hij wat zijn gezin betreft in
het ambt gaan dienen? Zijn die belemmeringen er niet, zijn ze althans niet
doorslaggevend, dan stelt de kerkenraad
met overtuiging vast dat deze broeder
eventueel geroepen kan worden.
Met overtuiging. Dat is dunkt me
van groot belang. Is die overtuiging er
niet en wordt een broeder wél op de
kandidatenlijst geplaatst, bijvoorbeeld
om koste wat het kost aan het dubbelgetal te komen, dan is dat geen zorgvuldig
genomen beslissing. Zowel de geschiktheid als de beschikbaarheid moeten voor
de kerkenraad duidelijk vaststaan. Dán
kan hij straks eventueel ook met overtuiging roepen.
Vroegtijdig en goed vooroverleg met
eventuele kandidaten is daarvoor nodig.
Zeker de wijkouderling zal met een mogelijke kandidaat bespreken of hij be-

schikbaar is. Zijn eventuele belemmeringen mogelijk op te lossen? Kan daarbij
hulp geboden worden?
Laten wijkouderlingen met betrokkenen serieuze gesprekken daarover hebben. Desnoods een paar keer. Bij de talstelling moet je weten hoe de feiten zijn.
Het is beslist niet genoeg om een broeder en passant te vragen hoe hij ‘over
het ambt denkt’. Je loopt het risico later
verrast te worden door feiten die je had
moeten weten. Als meegedeeld wordt:
‘De kerkenraad heeft, gehoord de redenen, aan br. X ontheffing verleend van
zijn roeping’, dan denk ik: heeft de kerkenraad die redenen bij de talstelling
niet geweten of niet voldoende laten wegen?
Zeker, de kans bestaat dat er alsnog
een reden voor ontheffing tevoorschijn
komt waarvan de kerkenraad niet heeft
kunnen weten. De broeder heeft het tot
dit moment liever voor zich willen houden. Of een broeder kan ondanks veel
strijd en gebed zijn twijfels niet overwinnen en niet tot innerlijke overtuiging komen dat hij gaan moet. Ondanks veel gebed blijft hem de vrijmoedigheid ontbreken. Maar ontheffing verlenen behoort wel een hoge uitzondering
te blijven, willen we geen afbreuk doen
aan de klem van de roeping.

Terugschrikken
voor de ambtsdienst?
‘Gehoord de redenen.’ Wat kan je tegenhouden om, als je wel geschikt bent,
jezelf ook beschikbaar te stellen?
Om te beginnen, ambtsdienst is
zwaar. Dat hoeven we niet te ontkennen. Ouderling of diaken zijn is geen
kleinigheid. Het vergt veel van je. Je
draagt ook grote verantwoordelijkheid.
Er komt heel wat op je af. Elk kerkenraadslid kan je daarover vertellen. Besef
je dat, dan merk je bij jezelf misschien
geen ‘eerzaam streven’ om opziener te
willen worden.6 Het schrikt je juist af.
Iemand kan voor het ambt terugschrikken als hij liever carrière wil maken in zijn maatschappelijke loopbaan.
Ik bedoel niet dat je een opleiding of
cursus waarmee je bezig bent en die af
moet, niet ook eerst wilt afmaken. Maar
iemand kan de neiging hebben om
ambtsdienst in de gemeente ver van
zichzelf weg te zetten. Zo van: voor mij
liever een ander.
Weer een ander vindt ambtsdienst
binnen de gemeente misschien niet zo
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zinvol. Als kerk moeten we juist naar
buiten treden met het evangelie. Gemeenteleden kunnen dan wel voor elkaar zorgen. Drukte in het ambt is eigenlijk verkeerd gebruikte energie.
Nog weer een ander vindt dat je als
ouderling of diaken te veel moet doen.
Geestelijk leiding geven aan de gemeente vergt al alles van je en dan komt
er ook nog eens zoveel bestuurlijke
rompslomp bij. Lange kerkenraadsvergaderingen met eindeloze en nutteloze besprekingen. Je komt aan de kern van je
taak niet voldoende toe. Dat geeft frustraties.
Weer een andere broeder twijfelt aan
zichzelf. Hoe kunnen ze in de gemeente
en op de kerkenraad mij nu wél geschikt
vinden? Ik ouderling? Ik diaken?
Het lijkt me van belang om dergelijke overwegingen tijdig bespreekbaar te
maken. En ze dan niet weg te wuiven,
maar er serieus mee om te gaan. Er is
toch heel veel moois over ambt en
ambtsdienst te zeggen? Vanuit Christus,
de grote en machtige herder van de
schapen?
Menige kerkenraad en gemeente
worstelen met het probleem van te weinig broeders die wel geschikt, maar niet
beschikbaar zijn. Een worsteling die niet
nieuw is.7 Wat doen we nu?

Bidden en werken
in geloof
Vooropgaat altijd bidden. God bidden om vol te zijn van zijn Geest. En
ons te leiden door de Geest. Bidden om
wat ons beloofd is. Oplossingen kunnen
we niet ‘organiseren’.
Naast bidden ook werken. Onderwijzen en toerusten door prediking, catechese en pastoraat. Duidelijk maken
waarom de Here gaven voor het ambt
geeft en dragers van het ambt nodig
vindt. De bevestigingsformulieren be-
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ginnen ermee.8 Jammer als we dat maar
één keer per jaar zouden horen.
En dan tijdig met werken beginnen.
Uitstekend dat er voor hen die voor het
eerst ambtsdrager zijn, toerustingscursussen gegeven worden. Door de plaatselijke kerk of in classisverband. Zulke
cursussen voorzien duidelijk in een behoefte. Maar waarom zouden we niet de
hele gemeente toerusten, nu het ambt zo
onder druk staat? Het gaat ons toch allemaal aan?
Toerusting is een weg om gaven die
de Geest gegeven heeft, tot ontwikkeling te brengen. Ook bij toekomstige
ambtsdragers. Het geeft ons de gelegenheid om bedenkingen tegen de ambtsdienst te bespreken en weg te nemen
zonder de druk van een kandidatuur.
Of zelfs al van een roeping.

Alle gaven van de
Geest gebruiken
Belangrijk is dat we ruimte maken
voor de ambtsdragers om met de geestelijke leiding van de gemeente bezig te
zijn. Hoe meer ruimte zij krijgen, hoe
beter het is. Er zijn meerderen met gaven om te besturen en te organiseren.
Bestuurlijke en andere zaken zijn al, zeker in grotere gemeenten, aan commissies gedelegeerd, terwijl de kerkenraad
de eindverantwoordelijkheid houdt. In
de kerkenraadsmap kun je van alles vinden over bestuursconcepten, regelingen
en instructies voor commissies.
De Geest geeft ook meer gaven om
te dienen, al ben je geen ambtsdrager.
Hendriks zei het al: ‘Er is in de gemeente een bonte veelheid van gaven.’
En we zeggen hem met overtuiging na:
‘In de gemeente moeten niet de ambtsdragers alles doen.’9 In pastoraat en diaconaat kunnen de ouderlingen en diakenen, en ook de predikanten, best allerlei

hulp gebruiken. Hulp van gemeenteleden die daarvoor gaven gekregen hebben.
Voor zulke hulp zijn vormen te bedenken. Naast de kerkelijk werker die
ervoor is opgeleid, zijn de nodige ‘vrijwilligers’ uit eigen gemeente voorhanden.
Ik sluit af met een opmerking van
Hendriks op dezelfde plaats: ‘Ambtsdragers dienen, opdat de geméénte gaat dienen.’ Daar voeg ik dan aan toe: en gaat
de geméénte dienen, dan zal de roeping
tot het ambt al minder een probleem
zijn.
Noten:
Zie Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen, Gereformeerd Kerkboek,
Heerenveen 2006, p. 785. Vgl. ook p. 773 en 779.
2.
C. Trimp, ‘Het karakter van het kiezen van de
ambtsdragers’, in: Zorgen voor de gemeente,
Kampen 1982, p. 23.
3.
Een predikant wordt beroepen volgens een afzonderlijke regeling. Heeft hij een beroep aangenomen,
dan zegt hij ‘Ja’ op precies dezelfde eerste vraag als
in het geval van ouderlingen en diakenen.
4.
Art. 20 KO geeft daarbij twee mogelijkheden aan:
de namenlijst bevat een dubbel getal of een enkelvoudige voordracht voor het aantal vacatures. De
eerste mogelijkheid heeft in dit artikel de voorkeur.
De GS van Ommen 1993 heeft uitgesproken (Acta
art.29) dat verkiezen uit een incompleet dubbel getal, het zgn. ‘meertal’, een aanvaardbare tussenweg
is.
5.
O.m. schriftgedeelten als 1 Tim. 3:1-13 en
Tit. 1:5-10.
6.
Zie 1 Tim. 3:1.
7.
Vgl. C. Trimp, ‘De moeite van het ‘tal-stellen’, in:
a.w., p. 7- 21.
8.
Zie genoemd formulier, Gereformeerd Kerkboek,
Heerenveen 2006, p. 770, 782.
9.
A.N. Hendriks, ‘De ambten als instrumentarium
van de Heilige Geest’, in: Om de bediening van de
Geest, Kampen 1982, p. 20. Bij de vele literatuur
over de ambten blijft dit hoofdstuk in deze nog altijd leesbare bundel zijn actualiteit houden.
1.

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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Christenen in het
publieke domein
De vraag naar de positie van christenen in het publieke domein is
weer volop actueel. Weliswaar zijn
de kerken in de afgelopen decennia
steeds meer naar de marge van de
publieke samenleving gedrongen.
Maar niemand minder dan de voorzitter van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid, de
rooms-katholieke prof. W. van de
Donk, ziet hierin juist een uitgelezen kans voor de kerken. Aansluitend bij een studie van zijn Raad
constateerde hij dat de kerken meer
dan enig ander op de werkvloer van
de samenleving aanwezig zijn. De
marge van de samenleving is zijns
inziens geen tobberige uitkomst
van secularisering, maar een aanlokkelijk en kansrijk perspectief
voor een zinvolle rol in het publieke
domein.
Met deze uitspraken in een lezing
voor de Raad van Kerken op 19 januari
2007 sloot Van de Donk aan bij het
thema van een interessant boek dat enkele maanden tevoren verschenen was
als lustrumbundel van de reformatorische studentenorganisatie CSFR. Centrale vraag in dit boek is hoe kerken en
christenen in Nederland zich vandaag
dienen op te stellen in het publieke domein. Op de achtergrond van deze
vraagstelling staat de constatering dat
zich in Nederland zulke ingrijpende veranderingen hebben voorgedaan, dat
naar de mening van velen voor kerk en
religie nauwelijks meer plaats is in de
publieke samenleving.

Strijdbaar of lijdzaam
Een keur van auteurs laat hierover
vanuit verschillende invalshoeken zijn
licht schijnen. Daarbij keren twee trefwoorden, die een dilemma lijken uit te
drukken en die ook in de titel van het
boek voorkomen, steeds weer terug:
strijdbaar en lijdzaam. Termen die zeker
voor degenen die zich bij CSFR betrokken weten, zeer herkenbaar zijn. Maar
de inhoud van de meeste bijdragen is
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ook voor gereformeerde lezers instructief
en leerzaam.
Er wordt terecht aandacht gevraagd
voor de grote veranderingen in de Nederlandse samenleving, in het bijzonder
sedert de jaren zestig van de vorige
eeuw. Vooral de volkskerken hebben
enorme aantallen leden verloren. Maar
ook zij die kerklid gebleven zijn, hebben
de invloed van culturele veranderingen
ondergaan. De ontwikkelingen in wetenschap en techniek laten kerken en
christenen niet onberoerd. Onder de indruk van al deze en andere veranderingen is het verfrissend de uitspraak te lezen van de Amersfoortse predikant dr.
A. Plaisier (PKN): ‘Er is maar één werkelijk “nieuw” feit in de geschiedenis en
dat is de komst van Jezus Christus. Met
zijn komst heeft God de wereldgeschiedenis uit de oude voegen gelicht en op
nieuw spoor gezet. Daarmee vergeleken
is de Verlichting een kleine beweging.’

Christelijk-sociaal
Het boek bevat ook enkele mogelijke
toekomstscenario’s en een reactie daarop
van een politicus en een predikant. Het
CDA-Kamerlid dr. J.J. van Dijk hoopt
op en ziet mogelijkheden voor een
nieuwe christelijk-sociale beweging. De
spil hiervan zal zijns inziens worden gevormd door het CNV, de EO en de
KRO, de protestants-christelijke en de
katholieke onderwijswerkgevers en de
VU-Windesheim voor het wetenschappelijk en hoger onderwijs. Rond deze
kern zou ook plaats zijn voor andere niet
specifiek christelijke organisaties en personen die met hun uitgangspunten en
doelstellingen nauw aansluiten bij het
christelijk-sociaal denken. Deze nieuwe
christelijk-sociale beweging zou antwoord moeten geven op belangrijke
maatschappelijke en politieke vraagstukken voor de toekomst.

Korte boekbespreking
G.J. Schutte

Opvallend in deze benadering is, dat
Van Dijk wel een plaats ziet voor bepaalde niet-christelijke organisaties,
maar geheel voorbijgaat aan het bestaan
van gereformeerde en reformatorische
organisaties. Verkeren deze in zijn ogen
zó in de marge van de samenleving dat
voor hen geen zinvolle rol in het publieke domein is weggelegd? Alleen al
het verschijnen van dit boek bewijst echter dat ook daar wel degelijk wordt nagedacht over de positie van christenen in
het publieke domein, waarbij - voeg ik
eraan toe - de Bijbel een meer gezaghebbende plaats inneemt dan bij de meeste
door hem genoemde organisaties.
Elders in het boek wordt aandacht
gevraagd voor de cruciale betekenis van
de kerk en haar prediking. De emeritushoogleraar De Knijff schrijft heel kritisch over wat hij noemt de verschuiving
in de theologie van denken naar ervaren, van begrip naar gevoel. Dat heeft
zijn weerslag in het theologisch onderwijs en in het karakter van de kerk-
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malen wordt in het boek herinnerd aan
het werk van dr. K. Schilder Christus en
cultuur. Het blijft echter bij een herinnering. Mag ik dan iets uit dit werk in
herinnering roepen?
Schilder noemt Christus de tweede
Adam, die als ambtsdrager in het midden van de geschiedenis teruggrijpt naar
haar begin en naar de daarin gestelde
beginselen. Door voor Gods oog zijn
ambt te bedienen vat hij de grote reformatorische taak van terugkeer tot het
abc van de levens- en wereldorde op:
‘God dienen in het concrete leven, God gehoorzamen in àlle functies van het bestaan, Gods uitgedrukte wil volbrengen
met al wat in ons is, en zulks te midden
vàn, en in organisatorisch verband of verbond mèt alles wat om ons is - ziedaar dit
abc.’1

Een politiek forum

dienst. Heel puntig roept hij dan uit:
‘Het is allemaal ervaring, ervaring, ervaring.’
Gesteld voor de vraag waar dan voor
kerk en theologie de uitdaging van vandaag ligt, is zijn antwoord even puntig:
‘Exegese, exegese en nogmaals exegese!...
Voor de prediker geldt voorts: theologie,
theologie, theologie!’
Ook al is Van Dijk politicus en geen
theoloog, toch had ik graag iets van
deze scherpte ook in zijn toekomstvisie
terug willen zien. Nu volstaat hij met de
wens uit te spreken dat de kerken, na
alle fusies en reorganisaties, meer aandacht zullen hebben voor hun core business, zodat zij zich ontwikkelen tot inspirerende plekken waar gelovigen werkelijk toegerust worden om onbevangen
vanuit hun christelijk geloof in de wereld te staan.

Vreemdelingschap
De tweede reactie op de toekomstscenario’s is van een andere orde. Ds. W.
Visscher (Ger. Gem.) wil geen keuze
maken tussen een strijdbare en een lijdzame opstelling, maar wil beide in het
perspectief plaatsen van de vreemdelingschap. Bijbelgetrouwe christenen moeten
in de huidige seculiere samenleving zijns
inziens lijdzaam zijn in het dragen van
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het kwaad in deze wereld, maar strijdbaar in het opkomen voor Gods woorden en daden in deze samenleving.
Ook één van de redacteuren van het
boek, de gereformeerde bondspredikant
en hoogleraar dr. G. van den Brink,
komt in een inleidend artikel in eigen
woorden tot een vergelijkbare conclusie.
Verwijzend naar de gelijkenis van het
leegstaande huis (Mat. 12:43-45) wijst
hij erop, dat deze gelijkenis geen stand
van zaken vaststelt, maar te denken
geeft: ‘Te denken én te handelen. Strijdbaar waar het kan, omdat het niet aangaat een cultuur ten onder te zien gaan
in allerlei oud en nieuw heidendom zonder daartegen in verzet te komen. Maar
tegelijk lijdzaam waar het moet.’ Hij
sluit af met de volgende conclusie:
‘Christenen hoeven niet de wereld te veroveren, te vernieuwen of haar zelfs maar
structureel te verbeteren - van die illusie
zijn we genezen. Als zij als het zout der
aarde maar niet smakeloos worden.’

Terug naar het abc
Deze laatste zinnen blijven bij mij
hangen. Ze plaatsen ons met beide benen op de grond. Het komt inderdaad
aan op de smaak van het zout. Maar is
dat alles? Hebben we als kerken en
christenen niet méér te zeggen? Enkele

Schilder realiseert zich heel goed, dat
deze dienst tot de dag van de wederkomst, deels door eigen schuld, onvolkomen is. Maar we moeten ons als
christenen inspannen tot een gezond,
rijk, breed cultuurleven, zolang ’t nog
kan: ‘Want Christus stelt de plicht tot cultuur. In de cultuur níet mee doen, betekent dienstweigering van Gods arbeiders.
Het betekent God niet in het Zijne dienen.’2
Dit brengt hem dan ook tot de conclusie dat onthouding van cultuurarbeid
nooit ‘in zichzelf’ begeerlijk mag heten:
‘Ze kan alleen dan goed en geboden zijn,
als ze opgelegde noodmaatregel is.’3
Deze woorden van Schilder zijn al
meer dan een halve eeuw oud. Maar wil
ook de kerk van vandaag vanuit de
marge van de samenleving een zinvolle
rol in het publieke domein vervullen,
dan kan zij niet volstaan met het zoeken
van een goed evenwicht tussen strijdbaarheid en lijdzaamheid. Dan is een
voortdurend teruggrijpen op het abc van
de levens- en wereldorde een eerste vereiste.
N.a.v. Gijsbert van den Brink en
Elco van Burg (red.), Strijdbaar of lijdzaam. De positie van christenen in het
publieke domein, Groen, Heerenveen,
2006, ISBN 90 5829 461 7, 378 pag.,
prijs € 19,50.
Noten:
1. Christus en cultuur, Franeker 1953, p. 43.
2. A.w., p. 91.
3. A.w., p. 94.
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Een sympathiek
maar ontoereikend
pleidooi
Een actueel boek
Begin vorig jaar verscheen Zij aan
zij, van de hand van de Zeister
predikant dr. E.A. de Boer. De titel
is een vondst: een halve bladzijde
is nodig om alle betekenisfacetten ervan uit te stallen (p. 9). Het
boek heeft een hele tijd in mijn
boekenkast liggen wachten op een
bespreking. Nu treft het dat de problematiek waarmee dit werk zich
bezighoudt, niet snel gedateerd
is. Binnen de zogenaamde kleine
oecumene - een interessante benaming overigens - is de laatste jaren
flink gestudeerd op de kwestie van
vrouw-en-ambt, zijn er dikke rapporten geschreven en navenant heftige discussies gevoerd. Voor zover
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt op dit punt nog een achterstand mochten hebben, vermoeden
we dat deze snel zal zijn ingehaald.
Sommigen houden hun hart vast,
anderen staan te trappelen om
de gaspedaal in te drukken. Maar
wanneer de bezinning die in deze
kerken op gang komt, van dezelfde
geest zal zijn als de studie die dr.
De Boer op tafel heeft gelegd, zien
we de resultaten ervan met belangstelling en vertrouwen tegemoet.

Een eerste rondgang
Direct in het begin legt de schrijver
zijn kaarten op tafel. Enerzijds gaat het
hem niet om de openstelling van de
ambten voor de vrouw. Dat zou neerkomen op een eenzijdige keuze voor de bijbelse lijn van de gelijkheid van man en
vrouw, met veronachtzaming van de
eveneens bijbelse lijn van het ‘eigene’
van man en vrouw. Maar anderzijds
spreekt hij zijn ontevredenheid uit over
het uitsluitend mannelijk-ambtelijke georganiseerde leven van de gereformeerde
kerken, omdat hierdoor te weinig recht
wordt gedaan aan het beeld van de
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christelijke gemeente in de eerste eeuw.
Wat dan wel? ‘Een pleidooi voor een eigen ambt van gelovige zusters in de gemeente. Haar gaven en inzet moeten geëerd en geprofileerd worden.’ Dit impliceert de inzet van vrouwen op álle terreinen van het werk van Woord en
dienst (p. 10). Samenvattend: niet de
openstelling van de (mannelijke) ambten voor de vrouw, maar de uitbreiding
en aanvulling daarvan met een nieuw,
vrouwelijk ambt.
De route die het boek in drie delen
aflegt, is eenvoudig en helder. Het eerste
deel is gewijd aan de principiële vragen:
welke grondlijnen trekt de bijbelse prediking inzake de man-vrouwverhouding, en op welke manier doen wij in
onze exegese recht aan het feit dat de
Bijbel zowel het blijvende Woord van
God is als ook een cultureel bepaald
tijdsdocument? In meer theologische
termen: hier komen de bijbelse antropologie en hermeneutiek aan bod. Het
tweede deel biedt een breed palet van
beknopte bijbels-theologische studies die
tezamen de veelzijdige inzet van vrouwen in de Bijbel schetsen. Hier passeren
profetessen, stammoeders en ‘weduwen’
de revue; de bruid van het Hooglied,
Prisca de onderwijzeres en de diacones
Febe komen voor het voetlicht. Overbekende teksten uit 1 Korintiërs 11, 1 Korintiërs 14, 1 Timoteüs 2, Galaten 3 en
1 Timoteüs 3 worden op een frisse manier besproken. In het derde deel wordt
ten slotte de oogst binnengehaald. Na
een onderstreping van het voorrecht en
de noodzaak om de door God aan allen
verleende gaven te mogen inzetten (met
fijnzinnige gedeelten over de kinderloze
vrouw en de ongehuwde vrouw), eindigt
het boek met concrete voorstellen voor
een meervoudig ambt van de diacones.

Boek van de maand
H.G.L. Peels

Helaas is de auteur in dit laatste deel tamelijk kort van stof (slechts 15 bladzijden).
Het is uit de opzet van het boek bij
voorbaat duidelijk waar voor De Boer
het hoofdaccent ligt: maximaal recht
doen aan het bijbels getuigenis. Hij wil
- naar zijn eigen woorden - eerst overweldigd worden door Gods Woord en
zich laten imponeren door het getuigenis over de talenten en inzet van vrouwen in de Schrift zelf (p. 11). Er kleeft
echter ook een nadeel aan deze aanpak:
het lijntje tussen hermeneutiek en exegese aan de ene kant en voorstellen voor
de kerkelijke praktijk aan de andere
kant is wel érg kort. Ik kom hier nog op
terug.

De ambtelijke diacones
Menige nieuwsgierige lezer zal het
eerst naar het slot van het boek zijn gegaan, omdat daar als het ware het kuiken uit het ei komt. Onder de titel ‘diaconessen in meervoud’ krijgt het pleidooi van De Boer in het slothoofdstuk
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concreet-praktische contouren. We geven deze iets uitvoeriger weer.
Op grond van het bijbels getuigenis
is het alleszins verantwoord, ja geboden,
om in de kerk ruim baan te geven aan
de inzet van vrouwen. Dit kan natuurlijk op allerlei wijze gestalte krijgen. Om
hoofdzakelijk twee redenen is het echter
raadzaam hiervoor toch ook aan de instelling van een nieuw, ‘eigen’ ambt te
denken. Ten eerste worden via een ambt
de eer en de profilering van de gaven die
vrouwen geschonken zijn, het beste gewaarborgd. Dit dwingt ons ook om de
inzet van de zusters daadwerkelijk en
structureel op te nemen in de totale
geestelijke en praktische zorg van de gemeente, en naar buiten toe. Anders blijft
het allemaal een paar graden lager dan
het niveau waarop wij de geestelijke gaven van mannen in de kerk inzetten en
toonzetten (p. 142). De tweede reden
heeft te maken met de problematiek van
onvervulbare vacatures in de kerkenraad. Juist door het creëren van een
ambt voor vrouwen wordt de gedachte
doorbroken dat het er in de kerk wat de
geestesgaven betreft maar mondjesmaat
aan toegaat. Een bijkomend voordeel is
dat we dan ook niet meer met de mond
vol tanden hoeven te staan, als de buitenwacht de kerk achterlijkheid op het
punt van de man-vrouwverhouding verwijt.
Maar dan nu concreet: hoe moet dat
ambt eruitzien? De auteur pleit voor een
algemeen ambt, dat inzetbaar is op verschillende taakgebieden. Een en ander
hangt daarbij uiteraard af van de gaven,
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en de afstemming op de praktische behoeften. De naam ‘diacones’ past hier
het beste bij, dan wel in de brede zin
van het woord opgevat. Dus niet beperkt tot het terrein van de diaconie alleen, maar over de hele linie van wat in
de gemeente plaatsvindt: diacones in het
onderwijs, diacones in het pastoraat en
diacones in de zorg. Bij de diacones in
het onderwijs is te denken aan de verkondiging van het evangelie aan vrouwen (bijvoorbeeld in de missionaire
dienst), aan het onderwijs aan particuliere personen, of vrouwelijke catecheten. De diacones in het pastoraat kan
tijdens huisbezoek of bij bijzondere
moeiten een grote steun zijn. De hulpverlening aan zieken, oudsten en mensen in bijzondere moeite is het taakterrein van de diacones in de zorg.
Met enkele praktische wenken ten
aanzien van de eisen bij de voordracht
van vrouwen, en een conceptformulier
voor de bevestiging in het diaconessenambt, sluit het boek af.

Een goede toon
Eerlijk gezegd popelde ik niet direct
van verlangen om dit boek te gaan lezen. Zou dit niet het zoveelste exemplaar zijn in een schier eindeloze rij,
waarin steeds weer een rondedans om
dezelfde schriftgedeelten wordt gemaakt, met al snel voorspelbare resultaten in de richting van pro of contra de
vrouw in het ambt? Maar gaandeweg
werd ik toch voor deze studie ingewonnen. Dat ligt vooral aan de open bena-

dering, de prettige stijl en de goede
toon. Hier raken we in gesprek met een
overtuigd gereformeerde broeder die
liefde voor het Woord heeft, en die oprecht zoekt naar wegen om het schriftgetuigenis zo adequaat mogelijk te vertalen naar de praktijk van het kerkelijk
leven vandaag. Hij timmert niet iets
dicht, maar nodigt uit tot een open gedachtewisseling. Ik heb respect en sympathie voor zijn poging om min of meer
een derde weg te wijzen in een problematiek die zoveel kerken hevig beroerd
heeft of zelfs doet scheuren. De Boer refereert aan de discussies op dit punt die
momenteel bij onze zusterkerken in
Zuid-Afrika, de zgn. Dopperkerken,
gaande zijn. Hij had ook kunnen denken aan een andere zusterkerk die de
GKv en de CGK gemeen hebben: de
Reformed Church of Japan. Overigens
hebben de CGK relaties met meer dan
een kerkverband waarin men vrouwelijke ambtsdragers kent.
De kwestie van de inzet van vrouwen in het gemeentelijke leven zal voorlopig nog lange tijd op de agenda van de
orthodoxe kerken blijven staan. Niet alleen omdat het (mannelijke) ambt aan
slijtage onderhevig lijkt te zijn, getuige
de toenemende moeite om de kerkenraden te ‘vullen’, maar vooral omdat wij
ademen in een cultuur waarin het volstrekt vanzelfsprekend is dat vrouwen in
alle mogelijke functies en op alle niveaus van de samenleving zich inzetten,
leidinggevend en de hoogste verantwoording dragend. Dat is in de kerk anders - en daarom voelt ieder van ons iets
van een permanent spanningsveld, welhaast een spagaatdenken. Dan is het
zaak om zo zuiver mogelijk naar de Bijbel te blijven luisteren, in ons pogen gestalte te geven aan een kerkelijke structuur die schriftuurlijk verantwoord mag
heten. Op het lijstje literatuur dat daarbij behulpzaam kan zijn, noteren we
met dankbaarheid ook dit nieuwe boek
Zij aan zij. We treffen in dit boek veel
goede en behartigenswaardige gedachten aan.
Bij alle sympathie moet ik tegelijk
toch ook zeggen, dat het voorstel van
De Boer mij niet geheel heeft kunnen
overtuigen. Ik beperk mijn bedenkingen
tot een tweetal punten, waarvan het eerste bijbels-theologisch is en het tweede
praktisch-kerkelijk: a) de uitleg van het
begin van Genesis en de consequentie
daarvan voor de visie op de man-vrouwverhouding, en b) de suggestie van een
apart eigen ambt voor de vrouw.
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De volgorde
in Genesis 2
Het is waardevol dat De Boer voorafgaand aan allerlei partiële bijbelstudies
over de plaats van de vrouw een poging
onderneemt om een ‘ethiek van mannelijk en vrouwelijk voor God’ te ontwerpen. Noem het een bijbelse antropologie, waarin we een globaal, maar samenhangend zicht ontvangen op de relatie
tussen man en vrouw. Dan moeten we
bij het begin beginnen: Genesis 1 met
de schepping van ha--a-da-m, de mens,
mannelijk en vrouwelijk. De twee-eenheid van man en vrouw wordt hiermee
geaccentueerd.* Man en vrouw, de een
niet meer of minder dan de ander, de ander niet onder of boven de een. Zij zijn
gelijkelijk het beeld van God, op hun
plaats in de samenleving, in de ordening
van het bestaan, in de ontplooiing van de
mensheid. Samen zijn ze onderkoning en
kind van God (de twee betekenisfacetten
van ‘het beeld Gods’), geroepen om
Gods schepping te vervullen, te beheren
en te bewaren, in de natuur en in de cultuur.
Tot zover stem ik geheel in met De
Boer. Maar vervolgens krijg ik de indruk
dat hij deze eenheid van man en vrouw
gaat uitvergroten, door te spreken over
het ‘oer-ambt’ als gemeenschappelijke
taak, die in feite voorafgaat aan de eigen
positie en taak van man en vrouw. Hiermee hangt samen dat er geen seksegebonden gaven zijn; wat hun mogelijkheden betreft kunnen man en vrouw samen
op alle terreinen werkzaam zijn (p. 39).
God schept de vrouw niet uit Adam,
maar uit ha--a-da-m, aldus De Boer:
‘Adam wordt man in de schepping van
de vrouw’ (p. 28). Hieruit spreekt een
enigszins gewrongen exegese. Terdege is
ha--a-da-m in het begin van Genesis 2 de
mán van wie God zegt: het is niet goed
dat hij alleen is. Het is de mán die als
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hij de namen aan de dieren geeft, zelf
constateert dat hij geen hulp heeft die
bij hem past (Gen. 2:20). Uit deze ‘mannelijke ha--a-da-m’ schept God de vrouw.
Hoezeer de mens dus een twee-eenheid
is, vanaf het begin is er ook het verschil.
God heeft doelbewust de geslachtelijke
differentiatie gewild, en Hij werkte in
twéé stappen.
Om deze reden kan ik De Boer niet
bijvallen, als hij stelt (p. 32): ‘In het
scheppingsverhaal zie ik niet zo makkelijk een orde tussen man en vrouw uitgedrukt.’ Het zou, zo meent hij, vooral via
de interpretatie van Paulus in het
Nieuwe Testament zijn, dat we dit ‘accent’ van de volgorde in Genesis 1-2
duidelijker opmerken. Naar mijn mening is dit te weinig gezegd. In de weg
die God hier bewandelt, krijgen we oog
voor het principieel eigene van man en
vrouw, en Paulus zal later op deze narratieve structuur van Genesis 2 teruggrijpen. God schept man en vrouw niet tegelijk, en ook niet uit hetzelfde stof der
aarde. Evenmin schept hij eerst de vrouw
en daarna de man. Genesis 2 stelt ons
terdege de prioriteit - niet de superioriteit
- van de man voor ogen. Het is de man
die Gods opdracht ontvangt om de hof
te bewerken en te bewaren (vs. 15v). De
man, niet de vrouw, krijgt van Gods
kant een ‘hulpe’ (vs. 18). De vrouw
wordt uit de man geschapen (vs. 22v).
De man geeft de vrouw een naam (vs.
23), zoals de man het was die alle dieren
een naam gaf (waarin zijn positie en gezag uitkomen). Het is de man die het
initiatief neemt om zijn vrouw aan te
hangen (vs. 24). Ook is het de man die
door God als eerste ter verantwoording
zal worden geroepen na de zondeval
(3:9), hoewel het Eva was die als eerste
gezondigd had.
In dit alles tekent zich een volgorde niet een rangorde - af, waarop de apostelen zullen voortborduren. Wat in Genesis 2 verhalenderwijs, meer impliciet,

wordt verkondigd, wordt in het Nieuwe
Testament lerenderwijs, meer expliciet, gepredikt. We kunnen met De Boer instemmen, dat begrippen als ‘onderdanig’
of ‘hoofd’, zoals de nieuwtestamentische
auteurs die gebruiken, prima passen
binnen de Grieks-Romeinse cultuur van
hun dagen, maar tegelijk moeten we beseffen dat Paulus en Petrus met hun
aansporingen aan vrouwen zich niet zomaar restloos voegen in de sociale patronen van hun dagen, maar hun boodschap expliciet funderen met een beroep
op het oeraanvankelijke van Gods bedoelen met de man-vrouwrelatie. Wat
‘onderdanig’ of ‘hoofd’ in elk geval níet
betekent, leren we al in Genesis 1-2. Ze
betekenen niet dat de vrouw minder
dan de man is of dat de man hoger dan
de vrouw staat. Daarvan geen spoor in
Genesis 2. Ze betekenen wel dat de
vrouw, die met de man samen beeld
Gods is, naast hem een eigen plaats
heeft, in het samenspel van gelijk en ongelijk. Man en vrouw zijn niet als de
twee helften van een zandloper, die je
om het even kunt omdraaien. Er is in
hun ordeverhouding een onomkeerbaarheid.
Het oude gereformeerde huwelijksformulier probeerde dit alles aldus onder
woorden te brengen, dat de man de
vrouw zal leiden en troosten, dienen en
beschermen, terwijl de vrouw de man
zal liefhebben en dienen, hem volgen en
met hem het gezin verzorgen. Mooi dat
het woord ‘dienen’ voor beiden gebruikt
wordt! Eigenlijk komt het, in meer hedendaagse taal, bij De Boer hier toch
ook op neer, als hij aan de man de
dienst van de verantwoording en aan de
vrouw de dienst van de hulpvaardigheid
toekent. Dit sluit aan bij het grondpatroon dat de Bijbel in dezen heeft. De
vraag die ondertussen natuurlijk wel levensgroot overeind blijft, is hoe wij dit
alles hebben te vertolken in het moderne
maatschappelijke leven, waarin de
vrouw ten opzichte van de man een geheel andere positie inneemt dan in het
begin van de Bijbel ons wordt gepredikt…

Onduidelijkheden
Een eigen ambt voor de vrouw,
waarom ook niet? Het lijkt het ei van
Columbus in de heikele vrouw-en-ambtproblematiek. Zolang dit ‘vrouwelijke
ambt’ wordt opgevat en ingekleurd als
aanvulling op de ‘mannelijke ambten’,
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binnen het kader en volgens het principe
van Zij-aan-zij.
Hier kom ik terug op wat ik eerder
opmerkte: de redenatie van exegese naar
praktijk gaat in dit boek mijns inziens te
kort door de bocht. Tussen de Bijbel en
de kerkelijke praktijk vandaag zit natuurlijk de geschiedenis, de traditie van
de kerk der eeuwen, het ontwerp van
een gereformeerde kerkleer en kerkorde
in de tijd van de Reformatie, en de ontwikkeling en vormgeving van de gereformeerde ambtsstructuur in de eeuwen
daarna. Juist van De Boer, die kerkhistoricus van professie is, had ik op dit
punt méér verwacht. Nu zal De Boer
zich verdedigen dat dit de mogelijkheden van zijn boek te buiten zou gaan
(p. 147 en p. 154 noot 22), en dat met
zeker recht. Daartegenover ben ik echter
van mening, dat je moeilijk een voorstel
kunt doen om een ambt toe te voegen
aan de huidige ambtsstructuur zonder
dat je je rekenschap hebt gegeven van de
ratio van deze structuur. Kán dit wel,
pást dit wel in het geheel van de ambtsleer? Wat zou een dergelijk toegevoegd
ambt met zich meebrengen aan verschuivingen in taakvelden, aan overlapping in verantwoordelijkheden, aan mogelijke fricties etc.? Deze vragen moeten
op zijn minst een eerste antwoord krijgen, voordat je verder kunt denken in de
door De Boer gewezen richting. Mijn
inziens kunnen we de vragen van
vrouw-en-ambt niet definitief oplossen
door hetzij de ambten open te stellen
voor de vrouw, hetzij een nieuw vrouwelijk ambt te creëren. De gereformeerde
ambtsleer zal zelf onder de loep moeten.
Er zijn meer problemen met dit
voorstel. Allereerst, dat het in wezen onhelder is. De Boer spreekt van een ambt
voor de vrouw, maar bij nader toezien
blijft het vaag wat het specifiek ambtelijke van de voor haar beoogde taak zou
zijn. Ligt in het woord ‘ambt’ zoals wij
dat kennen en gebruiken, niet bij voorbaat de notie van de verantwoording,
het ‘tegenover’ van het Woord, en het
leidinggeven? Het is opmerkelijk dat De
Boer zelf het ambt van de vrouw specificeert als ‘een ondersteunende dienst’ aan
de oudsten (p. 143) en dat in het ‘bevestigingsformulier’ aan het slot van het
boek het woord ‘ambt’ geheel ontbreekt.
Wel worden de officiële vragen als volgt
ingeleid: ‘Geliefde zuster(s), u staat klaar
om uw hulpdienst (cursivering van mij,
HGLP) in de gemeente van Christus te
aanvaarden. Wij vragen u te antwoorden voor God en zijn gemeente op de
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volgende vragen: ...’ Wat bedoelt De
Boer nu eigenlijk met het woord ‘ambt’
in dit verband?
De onduidelijkheid betreft overigens
ook de voorgestelde benaming ‘diacones’. De Boer pleit voor een brede invulling van deze term, om het algemene
ambt van de vrouw zo breed mogelijk te
kunnen inzetten. Maar zou dit zo werken? Associeert niet iedereen het woord
‘diacones’ automatisch met de diaconie?
Misverstanden liggen voor het opscheppen, als we gaan spreken over ‘diacones
in de verkondiging’ of ‘diacones in het
pastoraat’. En zou dit de buitenwacht nu
werkelijk de wind uit de zeilen nemen,
met alle kritiek van achterlijkheid aan
het adres van de kerk (Ps. 142)?

Ambt en dienst
Dit brengt mij bij een laatste opmerking. Ik ben niet overtuigd van de
noodzaak een apart ambt in te stellen
om recht te doen aan de inzet van de
zusters der gemeente met hun eigen gaven en mogelijkheden. Het hoofdargument van De Boer, dat hierdoor deze
gaven meer geëerd en geprofileerd kunnen worden, is niet zo sterk als het lijkt.
Nóg een ambt erbij - zou dit niet bijdragen aan het toch al zo grote accent dat
de ambten in de kerkelijke praktijk krijgen? Op dit punt zijn in de loop der tijden de dingen mijns inziens enigszins
scheefgegroeid.
Principieel gezien hebben in de gemeente alle leden van het lichaam de
roeping tot onderlinge zorg en opbouw,
‘geestelijk’ en ‘materieel’, waarvoor zij
door de Geest met gaven worden toegerust. Een bijzondere taak hebben zij, die
door Christus gegeven zijn om het geheel van de gemeente te leiden en te onderrichten, en alle zaken van opzicht en
tucht te behartigen. Deze taak is toevertrouwd aan daartoe geroepen broeders
der gemeente, die als ambtsdragers tezamen de kerkenraad vormen. In de praktijk van het kerkelijke leven hebben de
ambtsdragers weliswaar een belangrijke
en verantwoordelijke, maar vergeleken
met de vele diensten die man en vrouw
in de gemeente verrichten, in feite een
beperkte taak te vervullen. In hun pastorale en diaconale zorg voor de gemeente dienen de ambtsdragers zich
voortdurend bewust te zijn - en daar
ook op aan te dringen - dat alle leden
van het lichaam, man of vrouw, een verantwoordelijkheid ten opzichte van de
ander hebben, een taak van zorgen en

dienen, of dit nu ‘geestelijk’ of ‘materieel’ is. Om deze reden opent het klassieke formulier voor de bevestiging van
ouderlingen en diakenen dan ook met
de verwijzing naar Efeziërs 4:11v, waar
geschreven staat dat de Koning der kerk
ambtsdragers heeft gegeven ‘om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot
opbouw van zijn lichaam’.
Niet de ambten, maar de diensten
tellen in de gemeente van Christus het
zwaarst. En daarbij kan de vrouw op
alle fronten en niveaus met de haar verleende gaven zich inzetten. Of het nu
gaat om pastoraat, vormen van verkondiging, diaconaat, administratie etc.
Het is om deze reden, dat de CGK na
een uitvoerige bespreking van de vragen
rondom vrouw-en-ambt, resulterend in
het synodale besluit van 1998 de ambten niet open te stellen voor de vrouw,
een volgende stap hebben genomen met
het rapport Dienst van de vrouw, dat
door de synode van 2001 unaniem - en
dat wil wat zeggen in de CGK - werd
aanvaard. Wat De Boer over dit rapport
schrijft (p. 17 en p. 119), doet vermoeden dat hij het onvolledig gelezen of verkeerd begrepen heeft. In het manco dat
De Boer aanwijst in belijdenissen en liturgische formulieren, namelijk dat de
roeping en dienst van de vrouw nergens
in beeld komt (p. 41), wil genoemd rapport nu juist voorzien. We zijn nog lang
niet uitgepraat over de vragen die hier
liggen…
N.a.v.: E.A. de Boer, Zij aan zij.
Pleidooi voor een vrouwelijk ambt in de
kerk, Barneveld, De Vuurbaak, 2006,
ISBN 90 5560 308 2, 172 pag.,
prijs € 17,50.
Noot:
De term twee-eenheid gebruikte ik zelf in een lezing voor de Landelijke Werkgroep Kerk en Vrouw,
zie de brochure Man en vrouw, beeld van God?
(LWKV-uitgave, 1996). Een lijn van de twee-eenheid van de mens naar de drie-eenheid in God, zoals De Boer die trekt, maak ik overigens niet zo
mee.

*

Prof. dr. H.G.L. Peels is hoogleraar
oudtestamentische vakken aan de TU
Apeldoorn.
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Couveuse
Kijk hoe stil ze worden bij de luier
die het klein karkas omvat, zoals de
scherf van een eierschaal het beetje
leven dat de avond niet zal halen.
De telefoon eruit, gordijnen dicht,
zo groot en zo onwerkelijk hun huis
vandaag. Kijk hoe stil ze zijn nu,
niet ontwaken uit hun boze droom.
Erheen, steeds maar weer erheen
in kijken schuilt nog altijd wat
beweging en in traanvocht hoop.
Kijken - en vooral niets zeggen,
want in het woord loert gevaar:
is het gezegd, dan is het waar.
Paul Gellings
Uit: Antiek fluweel, De Arbeiderspers, Amsterdam 1997

Ineens staan we met de ouders bij een baby in een couveuse.
Ze staan doodstil bij de luier die het karkas omvat.
Karkas: zo klein is hun schatje.
De luier lijkt op de scherf van een eierschaal.
Een pasgeboren vogeltje heeft vaak nog een stukje eierschaal aan zich kleven.
Dit kindje zal de avond niet halen.
Dat bericht slaat in. Onvoorstelbaar.
Telefoon eruit, gordijnen dicht, even geen contact.
Kijk, zegt de verteller, hoe stil ze nu zijn.
Erheen, steeds maar weer erheen.
Steeds maar weer kijken en hopen.
Wat herkenbaar!
Deze ouders spreken niet.
Ik ken ouders die wel spreken, vooral tot God.
En die oog hebben voor het licht van Christus,
dat ook in een couveuse schijnt.

Gedicht G. Slings
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Hoe realistisch
is het mensbeeld
van het CDA?
‘De gereformeerden aan de macht.’
De drie partijleiders van de nieuwe regeringscoalitie hebben elkaar kunnen vinden als ‘gereformeerde jongens’ die elkaar als ex-studenten van de ‘gereformeerde VU’ zo goed konden aanvoelen.
Deze en dergelijke kreten vielen te horen toen de nieuwe regeringscoalitie van
CDA, PvdA en CU werkelijkheid bleek
te gaan worden. En meer van dat fraais,
dat vooral bewees aan hoeveel taalvervuiling het mooie begrip ‘gereformeerd’
steeds weer wordt blootgesteld. Maar is
het niet een beetje waar? Het lijkt me
van niet. De partij die daar nog het
dichtst bij in de buurt zou kunnen komen, zou dan de partij moeten zijn die
veruit de kleinste is, de CU. Maar juist
in dezelfde formatieweken kwam pijnlijk aan het licht dat het een illusie zou
zijn om te denken dat de CU zoiets zou
willen zijn. Maar de gereformeerde belijdenisgeschriften staan toch in de Uniefundering? Dat had het GPV er toch
een paar jaar geleden nog maar zo mooi
uitgesleept bij de fusie met de RPF? Ja,
maar dat is een historische verwijzing, zo
kwamen CU-prominenten ons nu bezweren. Daar zit niets inhoudelijk bindends in. Daarom dus geen verhindering meer voor rooms-katholieke medelanders die in dienst van deze partij aan
het werk willen in de Provinciale Staten
bijvoorbeeld.
Maar het CDA dan? De partij van
de ‘gereformeerde’ Balkenende? Het is
natuurlijk interessant om eens wat meer
in te zoomen op de inhoud van de overtuigingen van deze grootste regeringspartij. Met wie heeft de in ieder geval
meer behoudend-christelijke CU te maken in deze grote coalitiepartner? Een
verhelderend inzicht daarin kan een rapport geven dat een tijdje geleden verscheen als christen-democratisch studierapport over de visie van het CDA op de
mens. Het heet: Mens, waar ben je? Een
verkenning van het christen-democratische
mensbeeld. Het Centraal Weekblad vroeg
een aantal vogels van verschillende politieke pluimage om commentaar erop.
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Het meest opvallende commentaar, wat
mij betreft, kwam van iemand uit het
CDA zelf, Jan Schinkelshoek (die voor
het CDA in de Tweede Kamer zit). De
titel van zijn verhaal trekt al de aandacht: Te rooskleurig mensbeeld CDArapport. Uit zijn verhaal (in het nummer
van 2 februari 2007) blijkt best dat niet
een orthodox-gereformeerde CDA’er aan
het woord is. Met name springt dat in
het oog in het mottoachtige en horizontalistische gebruik van het bijbelse begrip ‘gerechtigheid’, waarin hij het rapport bijvalt (inderdaad een oude CDAtraditie). Toch legt hij ondertussen een
gereformeerde vinger op een hele ongereformeerd-zere plek:
‘Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot
alle kwaad...’
Het is zonder twijfel de bekendste, misschien wel beruchtste zinsnede uit de Heidelbergse Catechismus, dat markante,
strijdbare reformatorische belijdenisgeschrift uit het vuur van de Europese godsdienstoorlogen. Die uitdrukking is, ondanks zichzelf, in de loop der tijd kenmer-

Persrevue P.L. Storm

kend geworden voor wat de buitenwereld
is gaan beschouwen als de harde kern van
het calvinisme: een strenge, sombere godsdienst, die weinig optimistisch over de
mens denkt.
Het christendom staat niet bekend om een
opgewekt mensbeeld, zoals alleen al blijkt
uit de klassieke leer over zonde en erfzonde. In het reformatorische denken is
die structurele menselijke gebrekkigheid
(la condition humaine) van meet af aan
zwaar aangezet. Lees er het ‘oude’ Doopformulier maar op na, achterin het psalmboekje van vroeger: ‘... aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelve
onderworpen ...’
In de politiek was die zondigheid niet
minder een dogma. Je behoeft maar even
te bladeren in de werken van Groen van
Prinsterer, Abraham Kuyper en De Savornin Lohman of je stuit op onophoudelijke verwijzingen naar ‘ het kwaad in ons’
(Groen) en ‘’s mensen verdorvenheid’
(Lohman). Kuyper had een ‘Gemeene
Gratie’ nodig om te redden wat te redden
was.
Zo vierkant, zo scherp zullen de meeste
hedendaagse navolgers van Calvijn binnen
en buiten de kerk het vandaag niet meer
zeggen. Het is stil geworden rond de erfzonde. ‘Op z’n hoogst geduld als een curi-
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eus relikwie van uitstervende sekten’, zoals
J.L. Heldring al weer een jaar of tien geleden schreef. ’t Is alsof zelfs verstokte gereformeerden zich ervoor schamen. Dat viel
me ook op in een nieuwe christen-democratische studie: ‘Mens, waar ben je?’, een
te lang uitgebleven product van bezinning
op het christen-democratische mensbeeld.
Vervaardigd door een breed samengestelde
commissie van deskundigen onder auspiciën van het Wetenschappelijk Instituut
voor het CDA, ademt het een nogal optimistische geest. Je kunt - staat er met zoveel woorden - in politiek en maatschappij
heel veel voor elkaar brengen. Met weinig
omhaal van woorden wordt afgerekend
met de Heidelbergse Catechismus. Zoveel
zondebesef heet religieus niet bruikbaar en
in de politiek misschien nog minder. Je
komt in de Tweede Kamer niet erg ver
met jammerklachten. En met pessimisme
win je geen verkiezingen. Toch?
Dat opgewekte mensbeeld zet de toon voor
wat verdacht veel lijkt op een nieuw christen-democratisch hoofdstuk. Als het denken zoals verwoordt in de nieuwe studie
typerend is voor de stand van zaken binnen de partij - ik vermoed van wel - dan
krijgt Nederland de komende jaren een
ander CDA te zien, een CDA dat hoog
opgeeft van wat vroeger een ‘christelijk-sociale maatschappij’ placht te worden genoemd.
Toonhoogte
Het rapport laat zich lezen als een warmbloedig pleidooi voor een ‘menswaardige
samenleving’. Dat is een samenleving
waarin - om het te zeggen met een zelfgekozen voorbeeld - thuishulp voor de bejaarde buurvrouw niet alleen maar haar
‘goed recht’ is. Nee, zo’n samenleving moet
het minstens zozeer hebben van betrokkenheid, solidariteit en verbondenheid.
Die toonhoogte is wel eens anders geweest.
Waar in officiële CDA-stukken de laatste
jaren vaak in nuchtere, harde, zelfs neoliberale woorden over zoiets als de verzorgingsstaat werd gesproken, geeft in dit rapport compassie de toon aan. Alleen al de
centrale rol die het oudtestamentische begrip tsedaka - gerechtigheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid - krijgt toegedicht
als ‘ hoogste levenswaarde’, laat zien uit
welke hoek de wind waait. Het zal aan de
onderhandelingstafel bij informateur
Wijffels met plezier worden gelezen.
Schinkelshoek signaleert vervolgens
dat hierin zijn partij toch weer op een
andere toonhoogte gaat spreken dan in
de jaren ervoor. Met name blijkt dat
volgens hem in de centrale rol die het
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bijbelse begrip ‘gerechtigheid ‘(Hebreeuws: tsedaka) weer is gaan spelen in
dit rapport. Hij vervolgt:
Het doet me denken aan een debat-ophet-scherp-van-de snede in de Tweede Kamer dat ik al weer jaren geleden, als jong
parlementair verslaggever, vanaf de tribune heb aangehoord tussen minister De
Gaay Fortman (AR, binnenlandse zaken)
en GPV-fractievoorzitter Jongeling. Dat
debat - het herinnert aan hedendaagse debatten tussen CDA en ChristenUnie spitste zich toe op de kern van christelijke
politiek.
Uit z’n tent gelokt door de vrijgemaakt-gereformeerde Jongeling legde de synodaalgereformeerde De Gaay Fortman, minister
in het centrum-linkse kabinet-Den Uyl,
zijn kaarten op tafel. Voor hem was christelijke politiek - ik citeer uit mijn hoofd niet zozeer een samenstel aan wetten en
regels, maar een grondhouding die werd
bepaald door wat Psalm 72 voorschreef:
‘Geef, Heer, de koning uw rechten en uw
gerechtigheid aan ’s koningszoon, om uwe
knechten te richten met beleid. Dan zal
hij al uw volk beheren: rechtvaardig, wijs
en zacht. En uw ellendigen (kwetsbaren)
regeren, hun recht doen op hun klacht.’
Dat was voor hem de ‘grondwet van christelijke politiek’, legde de minister uit, met
zoveel passie dat zelfs Jongeling even stil
werd.
Het centrale begrip in die psalm is tsedaka, de waarde die de WI-studie in ere
herstelt. Dat belooft nogal wat. Het belooft niet minder dan een herijking van
één politieke koers die al sinds de begindagen van Paars in het teken staat van
markt, markt en markt. Moet je de burger
wel zo exclusief aanspreken op z’n eigen
verantwoordelijkheid? Is dat niet te veel
versmald tot ieder-voor-zich? Gaat het
niet minstens zozeer om gezamenlijke, gedeelde, bezielde verantwoordelijkheid?
Het lijkt veel op een christen-democratische herontdekking van een ‘nieuw samenlevingsideaal’, gebaseerd op klassieke christelijke deugden als betrokkenheid, naastenliefde en gerechtigheid. De hervormingsagenda van Balkenende I, II en III
maakt ook ideologisch plaats voor de
maatschappelijke investeringsagenda van
Balkenende IV.
Die wending kan verrassende consequenties hebben. Dan behoef je echt niet alleen
te denken aan sociale zekerheid, milieu of
integratie. Het gaat veeleer over de manier
waarop we in ons land met elkaar omgaan. Investeren we in sociale samenhang,
gemeenschapszin, gemeenschappelijke normen én waarden? Slagen we erin geza-

menlijk een nieuw nationaal richtingsgevoel te ontwikkelen?
Zelfbewust
Geen misverstand: die wending in het
CDA-denken is geen capitulatie voor
links. Dat soort al te simplistische verwijten miskent de rijkdom van de christelijke
traditie, zoals ook de studie van het Wetenschappelijk Instituut duidelijk maakt.
Als het rapport iets markeert, is het wel de
eigen weg van de christen-democratie. Na
afstand te hebben genomen van het al te
liberale marktdenken, weet het ook uit
handen van het traditionele sociaal-democratische vertrouwen in de overheid te
blijven. Zelfbewust eist het een eigen
plaats op voor het maatschappelijke middenveld, de civil society, het geheel aan organisaties, instellingen en verbanden
waarin mensen voor mensen opkomen.
Dat zijn de plaatsen waarin, als puntje
bij paaltje komt, die maatschappelijke
compassie, tsedaka, gestalte moet krijgen.
Dat is zowel de kracht als de zwakte van
het christen-democratisch denken. Men
maakt zich wel heel erg afhankelijk van
die civil society. En die is niet meer wat
hij geweest is. Veelal een restant van de
verzuiling, brokkelt een deel in hoog
tempo af. Sommige instellingen bestaan alleen nog maar op papier, andere zijn even
verkalkt als een overheidsbureaucratie.
Kijk maar eens hoe de kerken leeglopen,
hoe de gezondheidszorg en het onderwijs
‘overgereguleerd’ zijn. En over de maatschappelijke betrokkenheid van weer andere organisaties kun je twisten. Alleen al
daarom is het CDA aan zichzelf verplicht
om na te denken over een revitalisering
van het maatschappelijk middenveld. Anders dreigt het zichzelf overbodig te maken.
Maar er is meer. De christendemocratie
wordt bedreigd door een ander, veel groter
gevaar. En dat is die optimistische, opgewekte kijk op wat mensen vermogen. Wie
zo hoog inzet als het rapport van het WI
doet, loopt het risico de neus te stoten. En
diep te vallen. De idealen over een menswaardige samenleving, over een nieuw samenlevingsideaal, over tsedaka, over bijbelse gerechtigheid en evangelische bezieling, over compassie, barmhartigheid en
betrokkenheid zijn erg inspirerend. Maar
ook hoog gegrepen. Erg hoog voor mensen
zoals wij.
Je hoeft niet ver terug in de geschiedenis
om te zien welk een puinhoop de mensheid
er, vaak met goede bedoelingen, steeds
weer van maakt. Nee, dan doel ik niet alleen op Verdun, Auschwitz of de Goelag
Archipel. Kijk eens naar de armoede, de
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honger en de ellende, naar vervuiling en
uitputting, naar alle schroeiplekken van
onze planeet. Alleen al daarom is oog voor
het kwaad, voor de zondigheid, voor la
condition humaine iets wat je elke politieke ideologie toewenst.
Dat is niet zomaar een calvinistische afwijking. Een realistischer kijk op waartoe
de mensheid in staat is, is nuttig, nodig,
heilzaam en zelfs bevrijdend. Het is nuttig om overspannen verwachtingen te temperen. Het is nodig omdat idealisme vroeger of later omslaat in cynisme of erger.
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Het is bevrijdend om je te realiseren dat
kwaadwilligheid niet iets is dat je overkomt. En is heilzaam omdat het je bij de
les houdt.
Tussen het evangelie en het Binnenhof is
een grotere afstand dan soms gedacht of
misschien wel gehoopt wordt. Je hebt geloof
nodig om vol te houden. Dat heeft ook de
Heidelbergse Catechismus vast en zeker
bedoeld.
De schroeiplekken van onze planeet
komen op uit de zwarte plekken van ons

hart. Wie dat niet verdisconteert in zijn
(politieke) overtuiging, moet je niet gereformeerd gaan noemen. En wanneer je
eigen politieke overtuiging op dit punt
wel overeenkomt met het mensbeeld van
de gereformeerde belijdenis (die dus op
dat punt niet maar een historische verwijzing voor je is), dan heb je iets om
goed waakzaam bij te blijven wanneer je
gaat samenwerken en samen gaat regeren. Dan heb je de ‘g’s’ toch nodig om
de ‘c’s’ uit elkaar te houden.

Kerkdiensten
en ‘kerkelijk jaar’
Al weer eventjes geleden verscheen
het artikel waarvan ik nu een deel wil
overnemen. Het komt namelijk uit de
Gereformeerde Kerkbode Groningen enz.
van 15 december 2006. Midden in de
adventstijd was dat dus. Dat is de tijd
waarin je binnen onze kerken elk jaar in
weer wat meer kerkgebouwen de zgn.
adventskaarsen ziet verschijnen. Elke adventszondag een kaarsje erbij. Of elke
zondag een stukje verder branden aan
een heel dikke kaars. Het is een ritueeltje dat typisch hoort bij de invulling van
wat ‘het kerkelijk jaar’ genoemd wordt.
Ook dat is een begrip dat onder ons oprukt. Via de indeling van de nieuwe gezangen bijvoorbeeld, naar analogie van
het Liedboek. En ook bijvoorbeeld op
pag. 883 van de nieuwe editie van het
Gereformeerd Kerkboek. Boven die
bladzijde heeft ds. A.H. Driest een
poosje zitten mijmeren en publiceerde er
toen op genoemde datum een artikeltje
over met een aantal vragen die bij hem
gerezen waren (‘Gereformeerd kerkboek,
internet en “kerkelijk jaar”’). De moeite
van het signaleren waard, vind ik. Hij
wijst erop dat hantering van het kerkelijk jaar meer inhoudt dan een indeling
van een verzameling kerkliederen. Hij
schrijft dan:
U zegt misschien: ‘maar dat kerkelijk jaar
hadden we toch ook al in de vorige editie
van het Gereformeerd Kerkboek? We kennen toch de christelijke feestdagen?’ Onze
kerkorde noemt die dagen ook in artikel
68: Kerstdag, Goede Vrijdag, Paasdag,
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Hemelvaartsdag en de Pinksterdag. De
kerk zal, zo lezen we, op deze dagen de
heilsfeiten verkondigen. Als ik terugkijk in
het nu afgeschafte ‘oude’ Gereformeerd
Kerkboek, dan lees ik op pagina 401:
‘psalmen en gezangen die bij bijzondere
gelegenheden kunnen worden gezongen.’
En dat is toch iets anders dan wat nu in
mijn nieuwe gereformeerd kerkboek staat
op pagina 883, de pagina van het kerkelijk jaar. Daar staan ze weer: de liederen
voor Advent, Kerst, enzovoort. Bekend.
Maar nu ook: Witte Donderdag. En:
Epiphaniën? Weet u trouwens wat het betekent? Ik heb hierover mijn bedenkingen
en wil graag uitleggen waarom.

Dat kerken werken volgens het kerkelijk
jaar, gaat veel verder dan het verdelen
van een aantal liederen over de christelijke
feestdagen. Zo ook in de gereformeerd vrijgemaakte kerken.
Het snelle en belangrijke medium van internet kan ons daarbij helpen. De website
van de gereformeerde kerken vrijgemaakt
(www.gkv.nl/liturgie) maakt haarscherp
duidelijk wat dit kerkelijk jaar allemaal
kan gaan betekenen. De invulling van een
dergelijk jaar strekt zich niet alleen uit tot
de keus in liederen. U ziet allerlei materiaal dat ontwikkeld kan worden in alle periodes van het jaar, vóór, tijdens en na de
christelijke feestdagen; allerlei kleuren die
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in de dienst gebruikt kunnen worden. Te
veel om op te noemen. Het blijkt dat diverse gereformeerde kerken deze verdere
uitwerking ook in praktijk brengen. Een
paaskaars hier, een groene kleur daar. Ik
wil aan de goede bedoelingen van die kerken die hiermee bezig zijn niets afdoen.
Maar mijn vraag is: vanuit welke visie
wordt dit gedaan? De vraag naar het
waarom vraagt om een duidelijk antwoord, lijkt mij. Onze generale synodes
weten dikke acta te produceren. Een bewijs van gedegen werk. Maar hierover heb
ik geen achterliggende visie kunnen vinden. Ook niet op de website.
Dr. K. Deddens
Over het zogenaamde kerkelijk jaar kennen we ondertussen een boeiende studie.
Dertig jaar geleden heeft dr. K. Deddens
over dit onderwerp een proefschrift geschreven. Het laat zien hoe het kerkelijk
jaar met al zijn rituelen en kleuren is ontstaan en een vaste plaats in de RK kerk
heeft gekregen en gehouden. De Reformatoren, waaronder Calvijn, hebben duidelijk met dat kerkelijk jaar met al zijn
feestdagen en rituelen gebroken. De bekende feestdagen zoals de Kerstdag en de
Paasdag waren echter zo in de samenleving ingeburgerd dat ze bleven bestaan en
niet weg te denken waren. De kerken hebben de feestdagen ingevuld met kerkdiensten.
Dr. Deddens wijst erop dat in de RK kerk
het kerkelijk jaar als dragend motief het
herbeleven van de heilsdaden van Christus
in de tijd van zijn verblijf op aarde heeft.
Daarin nemen het altaar en de eucharistie
een centrale plaats in. Die herbeleving kan
ook zijn plaats krijgen door de tastbare
aanwezigheid van Jezus Christus in met
name de eucharistie waarbij brood en
wijn veranderen in het lichaam en bloed
van Christus. In dit herbeleven nemen allerlei speciale tijden, rituelen, kleuren en
kleden een belangrijke plaats in. Deddens
stelt daartegenover dat de gereformeerde
eredienst gekenmerkt wordt door de prediking. Het gaat om de prediking van de levende Here Christus die nu in de hemel is
en die we terugverwachten. Deddens wijst
in zijn studie het gebruik van dit RK getinte kerkelijk jaar dan ook af. Het voert
te ver om hier al zijn verdere argumenten
weer te geven, laat ik één ding noemen.
Wat de speciale dagen betreft: Deddens
geeft aan dat na de verschijning van
Christus alle dagen gelijk zijn. Hij wijst
daarbij op Romeinen 14 en 6; Galaten 4
en 10 en Kolossenzen 2:16 en 17.
De volgende vraag is te stellen: wat moe-
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ten wij als gereformeerde kerken met de
rituelen, kleuren, speciale tijden en dagen
die vanuit de RK kerk naar ons toe komen? Dat vraagt toch op zijn minst om
een visie. Dat vraagt dan toch om een
weerlegging van het bezwaar dat dr. Deddens zo duidelijk onder de aandacht heeft
gebracht. Dat er kennelijk geen visie is,
verontrust mij. U zegt dat er behoefte is
aan rituelen. Akkoord, maar het hebben
van een behoefte alleen, lijkt mij onvoldoende.
Het manco dat er is, namelijk geen visie,
maakt het mijns inziens ook moeilijk voor
personen die met dit alles in de kerk aan
de gang willen. Een kerkenraad zal toch
vragen naar de beweegredenen, naar het
hoe en waarom? Het enkel vanuit slechts
een bepaalde behoefte heeft een korte
houdbaarheidsduur.
Reacties
Het kerkelijk jaar zoals het nu in beeld
komt in ons nieuwe kerkboek en op de
website van GKV/liturgie, komt op mij
over als ‘er is in de brede christenheid
sprake van het kerkelijk jaar, ook wij spreken erover en we gaan gewoon doen, wat
anderen ook al deden.’ In beeld komen
vervolgens al die speciale perioden, al die
rituelen, al die materialen, al die kleuren
van kleedjes tot de kledij van de voorganger toe. Want... Ja waarom? Ik wil een
paar situaties noemen die mijn bezwaar
tegen het gebrek aan visie kunnen verduidelijken.
Ik hoorde:
a. voor de radio een interview met de
schrijfster (zelf RK) van een boek over de
gebruiken en kleuren van het kerkelijk
jaar. Zij had het ook over het kleurgebruik
in de protestantse kerken. Zij vond dat dit
geen echte basis had, zoals die er wel is in
de RK kerk. Bij de protestanten was het
volgens haar smakeloze namaak.
b. een vrijgemaakte zuster die uit de RK
kerk komt zeggen: ‘ ik zie in onze kerk
steeds meer dingen uit de RK kerk binnenkomen.’
c. een gemeentelid die een PKN kerkdienst
met veel rituelen bezocht zeggen: ‘ het was
best mooi, maar ik miste de preek, dat
was een verhaal van nog geen 10 minuten.’
Waar het mij om gaat is: geruisloos iets
invoeren omdat men het elders ook doet of
omdat het toch mooi is, kan niet en moeten we gewoon niet willen. Als men wat
wil doen, als men wat wil veranderen, doe
het goed, maak het duidelijk, heb een visie. Dat iets uit de RK kerk afkomstig is,
hoeft op zich geen bezwaar te zijn, maar

geef wel aan waarom datgene wat men
overneemt heel goed en Bijbels verantwoord is. Waarom het past in een gereformeerde eredienst, die gekenmerkt wordt
door de zuivere bediening van Woord en
Sacrament (art. 29, NGB). Ik hoor in
onze kerken regelmatig stemmen opgaan
voor een kortere preek, meer rituelen en
daardoor een sterkere beleving. Maar laat
de kerk ‘gereformeerd’ blijven door niet
aan de kracht en de waarde van de preek
te tornen. Preken korter? De Bijbel korter
open? De Here God minder aan het
Woord? Het zal toch niet zo zijn dat dat
het resultaat is van de uitwerking van blz.
883 van het Gereformeerd Kerkboek?
Aan dat laatste moet je inderdaad
niet denken. Maar wanneer je wél blijft
inzetten op de prediking als hart van de
eredienst, is er dan ook een goed gebruik denkbaar van (eventueel een sobere versie van) het kerkelijk jaar? Misschien als bescherming tegen eenzijdige
tekstkeuze? Daarover schrijft dr. A.
Baars in het Reformatorisch Dagblad
(9 februari 2007). Hij vertelt om advies
te zijn gevraagd over de vraag hoe je
klachten over eenzijdige tekstkeus kunt
voorkomen. Vandaar de titel van zijn artikel: ‘Maak de bijbel niet smaller dan
hij is.’ Hij duikt de historie in en zodoende komt ook het kerkelijk jaar ter
sprake:
Al voor en vooral tijdens de middeleeuwen
waren leesroosters ontstaan waarin de
Schriftlezingen voor iedere zondag precies
waren aangegeven. Wanneer er tijdens de
dienst gepreekt werd, koos de voorganger
de tekst uit een van deze voorgeschreven
gedeelten. We kunnen dus zeggen dat de
preekteksten min of meer vastlagen. Vooral
de calvinistische Reformatie brak met deze
lange traditie. Zo bepaalde het Convent
van Wezel (1568) dat men geen enkele
dienaar van het Woord bindend preekteksten kon voorschrijven, maar dat ieder
van hen hier moest handelen ‘naar de
mate van de ontvangen gave van de Heilige Geest.’
Daarmee is duidelijk gekozen voor de zogenoemde vrije tekstkeuze. De predikant
zoekt zelf - biddend om de leiding van de
Heilige Geest - naar de preektekst van de
komende zondag. Hij is in deze keuze in
die zin ‘vrij’ dat geen mens hem kan
dwingen op een bepaalde zondag over een
bepaald Schriftgedeelte te preken.
Nu wist men ook in de tijd van de Reformatie wel dat er aan dit uitgangspunt gevaren kleefden. Deze vrijheid kán namelijk misbruikt worden. Een dominee kan
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zeer eenzijdig zijn in zijn tekstkeuze,
waardoor het geheel van de Schriften niet
opengaat. Hij kan - gemakzuchtig - juist
over die teksten preken waarover hij veel
preken van anderen heeft, zodat hij snel
klaar is met de preekvoorbereiding. Zijn
tekstkeuze kan zelfs volslagen willekeurig
worden. Om dit soort gevaren in te dammen, perkte men in onze reformatorische
traditie de principiële vrijheid doorgaans
op drie manieren in.
Catechismusprediking
Een van de motieven voor de wekelijkse
catechismusprediking is dat iedere voorganger in deze reeks preken alle facetten
van de leer van de Schriften moet behandelen. Hij zal moeten preken over de persoon en het werk van Christus, over rechtvaardiging en geloof, over de geboden en
het gebed. De regelmaat van de catechismusprediking dwingt hem om al deze onderwerpen in de leerdienst aan de orde te
stellen, ook thema’s die hem misschien wat
minder liggen.
Er is nog een ander middel waardoor aan
de keuze van de teksten enige richting gegeven wordt en dat is de gang van het kerkelijk jaar. Ook al brak de calvinistische
Reformatie met de rooms-katholieke lees-
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roosters, in onze Nederlandse traditie
werd het wel gebruikelijk om ieder jaar op
de grote kerkelijke feestdagen de heilsfeiten
te gedenken. Vaak wordt in dit verband
gezegd dat hier gekozen is voor een sober
kerkelijk jaar. Dat wil aan de ene kant
zeggen dat niet iedere zondag een bepaalde liturgische kleur heeft met voorgeschreven Schriftlezingen en psalmen of liederen. Anderzijds houdt men wel rekening
met de kerstdagen en de daaraan voorafgaande vier adventszondagen, de paasdagen en de daaraan voorafgaande zeven lijdenszondagen, de hemelvaartsdag en de
pinksterdagen.
Sommigen gaan nog iets verder en bevelen
aan dat tussen de kerstdagen en de lijdensweken vooral uit de evangeliën wordt gepreekt of dat tussen Pasen en Pinksteren
met name de verheerlijkte Christus en de
komst van de Geest centraal staan. Hoe
men dit zich ook precies indenkt, het principe is duidelijk: jaarlijks worden de grote
heilswerken van de Heere rondom de feestdagen verkondigd en het is goed dat een
dienaar van het Woord daarmee rekent
als hij biddend zoekt naar zijn tekst.
Vervolgstof
Calvijn zelf rekende nog een stuk minder
met het kerkelijk jaar dan wij gewoon

zijn. Dat heeft ermee te maken dat hij een
groot voorstander was van het preken van
vervolgstof. Op de zondagen en tijdens de
weekdiensten preekte hij dienst na dienst
hele Bijbelboeken door. Zo zijn er 200
vervolgpreken van hem bewaard gebleven
over het boek Deuteronomium en 159 over
Job, om maar iets te noemen.
De bedoeling van de reformator was de
gemeente vertrouwd te maken met de
breedte van het spreken van de Schrift. In
dit opzicht zijn de Engelse en de Schotse
calvinisten in het algemeen trouwer aan
Calvijn gebleven dan wij hier in Nederland.
Toch zou ik ervoor willen pleiten dat er
regelmatig prekenseries worden gehouden.
Dat is goed voor de gemeenten en voor de
predikanten. Natuurlijk garanderen deze
drie grenzen van de vrije tekstkeuze niet
dat een voorganger niet eenzijdig kan zijn
in de keuze van zijn teksten en in de accenten die hij legt. Laten predikanten én
kerkenraden er daarom op toezien dat in
de prediking de volle raad van God en de
breedte van de Schrift aan de orde komen.
Laten we er in alle opzichten voor waken
de Bijbel smaller te maken dan hij is!

Leren bijbellezen
voor scholieren
Ook het volgende stukje pluk ik uit
de Gereformeerde Kerkbode Groningen
enz. (dit keer die van 26 januari 2007).
Het is van de hand van ds. W. Wierenga en is getiteld: Een goed schoolboek?
- een oproep tot kritische beoordeling door
ouders en leraars. Hij reageert daarin
kritisch op de methode die op het ogenblik veel op gereformeerde middelbare
scholen gebruikt wordt bij de dagopeningen. Het gaat om de ondertussen bekende methode Remix. Daar zijn al twee
delen van, geschreven door Reinier Sonneveld. Al eerder is over het eerste deel
geschreven in ons blad, en wel in het
juli/augustusnummer van vorig jaar. De
recensent (ds. Joh. de Wolf) uitte daarin
naast waardering ook nogal wat kritiek
op bijbelgebruik en taalgebruik. Ds.
Wierenga is bezorgd dat Remix de jon-
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geren een methode van bijbellezen aanleert die het goede bijbellezen eerder
schaadt dan bevordert. Omdat de methode gehanteerd wordt dat bij een gekozen thema een bijbelplaats gezocht
wordt, gebeurt het nogal eens dat Sonneveld de tekst laat buikspreken, volgens
Wierenga. Hij illustreert deze kritische
beoordeling met twee voorbeelden. Ik
denk dat hij zich terecht zorgen maakt.
Het eerste voorbeeld is naar aanleiding
van wat in Remix gemaakt wordt van de
geschiedenis van de genezing van de
verlamde in de Schone Poort (Hand. 3).
Wierenga plaatst eerst zelf een paar opmerkingen over dit gedeelte om te laten
zien hoe dit genezingswonder in het teken staat van het legitimeren door
Christus van zijn apostelen als dienaren
van Hem, die het evangelie van de le-

vende Heiland de wereld over moeten
brengen met bevel van geloof en bekering. Dan gaat hij in op wat er met dit
gedeelte in Remix gebeurt:
Stressen?
Het citeren van gedeelten uit Hand. 3 en
4 gebeurt binnen het weekthema: ‘stressen’. Het gaat zo. Petrus en Johannes treffen die verlamde man bij de Schone Poort
van de tempel aan. Jezus was ook vaak
door die poort gelopen. Hij had die verlamde vaak gezien. Hij kende hem vast
bij zijn naam. Maar Jezus heeft hem
nooit genezen. Waarom niet? Wel, Jezus
kon, indien gewenst of nodig, nee zeggen,
Hij liet zich niet stressen. En dat leren we
hier: we moeten ons niet laten stressen, en
we moeten maar dankbaar zijn dat Hij
ons dat leert.
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Ik wijs er eerst op dat het door mij gebruikte woord ‘vast’ ook door Sonneveld
gebruikt wordt. En niets maakt meer duidelijk dat hij weet dat hij hier aan het
fantaseren is.
Met welk doel dit genezingswonder gebeurde, wordt de jongelui niet meegedeeld.
Waar het de aanleiding toe blijkt te zijn
(Petrus’ redevoering) wordt niet vermeld.
Waarom het gaat (de erkenning van Jezus
als Messias) komt niet ter sprake. Hoe het
op die dag afliep (het eerste tegenoffensief
van de autoriteiten: gevangenneming,
spreekverbod) blijft onvermeld. In welk
grote kader dit genezingswonder door
Lukas wordt verteld, daarvan blijkt evenmin iets. De vraag wordt gesteld waarom
Jezus deze persoon niet heeft genezen. Die
vraag nodigt uit tot nadenken - en dat is
goed - maar nadenken over een niet aan
de orde zijnde kwestie.
Het is geen wonder dat vooral mensen van
taal- en tekstkunde een dergelijke behandeling van een stuk tekst zeer negatief beoordelen. Ik hoop dat alle predikanten
zo’n behandeling hartgrondig afkeuren.
Maar je hoeft voor dat afkeuren geen geleerde te zijn. Eén van mijn kleinkinderen
zei tegen me: ‘wat heeft niet-stressen te
maken met dit verhaal van Hand. 3?’ Ik
heb gezegd: ‘niets’. ‘Dat dacht ik al’, zei
het kind.
Ik ken Sonneveld niet. Ik oordeel niet over
zijn geloof en zijn band met God en zijn
verhouding tot de Bijbel. Maar ik keur
een dergelijke manier van omgang met de
Bijbel af. En ik vrees dat de jonge mensen,
als hun deze manier van omgang met de
Bijbel als gewoon wordt gepresenteerd, ten
slotte de eerbied voor de Bijbel verliezen.
Waarom houd ik van je?
Ik wil nog een voorbeeld noemen. Uit de
week met het thema: ‘Ik houd van jou’.
Voor maandag op die week staat er: God
houdt van je. Gedeelten uit Ezechiël worden geciteerd en kort wordt daarover iets
gezegd. Ik laat rusten de vraag tot wie
Jahweh via Ezechiël eigenlijk spreekt. De
schrijver laat dat ook rusten. Jeruzalem
(of de inwoners van Jeruzalem) worden

vergeleken met een pasgeboren meisje dat
waardeloos werd geacht en ergens op een
akker werd achtergelaten. Toen kwam Ik,
Jahweh, voorbij. Ik zei: ‘blijf in leven’ en
het gebeurde. Ik, Jahweh, liet je groeien, je
werd mooi. Je was rijp voor de liefde, Ik
sloot een verbond met je en je werd de
mijne. Je kreeg van mij prachtige kleren
en sieraden. Heel, heel mooi werd je. Tot
zover wordt Ezechiël min of meer geciteerd. Verder niet. Jahweh gaat wel verder, en zegt... en toen werd je ontrouw
aan Mij. En daar draait het hele hoofdstuk om.
Van wie houdt Hij dan?
Dan volgt commentaar. Dat begint met:
God houdt van jou. En zijn liefde kan
niet stuk. Je bent adembenemend mooi:
kijk maar naar je nagels, die lijnen op je
huid, je smaakpapillen, je kniegewrichten... het zit allemaal zo teder en zorgvuldig in elkaar. Jij verdient het mooi te zijn.
Jij verdient het dat mensen van je houden.
Jij verdient het van jezelf te houden.
Dus van een stad of de inwoners ervan in
de 6e eeuw vóór Christus wordt zonder
enige verantwoording overgestapt op een
‘ jou’ in de 21e eeuw na Christus. Er wordt

gezegd dat Gods liefde niet kapot kan, terwijl van Jeruzalem wordt gezegd dat ze
zich hoerachtig gedroeg en dat Hij er voor
zal zorgen dat ze weer even naakt zal
worden als ze was op de dag dat Hij haar
vond. Hij zal haar keihard straffen. Zeker, zeggen dat Gods liefde niet kapot
kan, strijdt niet met dat keihard straffen.
Maar het hele hoofdstuk dient nu juist ertoe Jeruzalem, de mensen toen, te leren
dat door Jahweh trouw in het verbond
wordt geëist en dat bij ontrouw alles mis
zal gaan.
Kijk, dat is vandaag wél precies zo. En
hoe weet de schrijver eigenlijk dat alle
kinderen die dit commentaar van hem horen, inderdaad mooi zijn in Gods ogen?
Hoort daar helemaal geen verbondsvoorwaarde bij? En: gaat het om lichamelijke
schoonheid in Ez. 16?
Deze omgang met de Bijbel acht ik verkeerd. Ik schaam me erover dat dit in de
vier genoemde gereformeerde scholen
wordt voorgelezen.
Dit zijn slechts twee voorbeelden. Alleen
maar twee missers? Is het niet op zijn
plaats dat door ouders en leraren dit boek
eens kritisch wordt bekeken?
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