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U bent zelf een brief van Christus,
door ons opgesteld, niet met inkt
geschreven maar met de Geest
van de levende God, niet in stenen
platen gegrift maar in het hart
van mensen. Hij heeft ons geschikt
gemaakt om het nieuwe verbond
te dienen: niet het verbond van een
geschreven wet, maar dat van zijn
Geest. Want de letter doodt, maar
de Geest maakt levend. Wanneer
wat de dood bracht en met letters
in steen werd gegrift, al met zoveel
luister verscheen dat het volk van
Israël niet naar Mozes kon kijken
door de stralende glans op zijn
gezicht - een glans die verdween -,
zal dan wat de Geest brengt niet
nog groter luister hebben? … de
Israëlieten … Hun denken verstarde,
en dezelfde sluier ligt tot op de dag
van vandaag over het oude verbond
wanneer het voorgelezen wordt. Hij
wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt
er een sluier over hun hart, telkens
als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich
tot de Heer wendt, wordt de sluier
weggenomen.
(2 Korintiërs 3:3, 6-8, 13a, 14-15)

Blijvende lichtglans
van Gods wet
Het is zo belangrijk om de éénheid
van Gods verbond goed te erkennen
door de oude en nieuwe bedeling
heen. En om te zien hoe zijn wet
daarin een voorname plaats blijft
houden. Te vaak moeten we meemaken hoe oude en nieuwe verbond
tegen elkaar worden uitgespeeld
met typeringen als: ‘Wij kunnen met
de wet in ons christenleven zo weinig. Wij hebben immers de Geest?
Alsjeblieft niet die regels, of maar
zo weinig mogelijk. We leven toch
niet meer in het Oude Testament?’

Schriftlicht P. Groen

De merkwaardige situatie is ontstaan,
dat er enerzijds in onze Nederlandse samenleving een herwaardering voor normen en waarden gekomen is, wat mee
het maatschappelijke draagvlak voor
het huidige kabinet vormt. Anderzijds
stuiten we binnen kerken regelmatig op
een allergie voor geboden en regels, die
wel verdedigd wordt met een beroep op
2 Korintiërs 3, ‘de letter doodt, maar de
Geest maakt levend’ (vs. 6); ‘er ligt een
sluier over hun hart, telkens wanneer de
wet van Mozes wordt voorgelezen’ (vs.
15). Laten we daarom met het doel aan
2 Korintiërs 3 recht te doen, ons in dat
hoofdstuk verdiepen.
Paulus staat in zijn apostolische
arbeid onder druk in de gemeente van
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Korinte. Hij heeft er heel wat kritiek op
zijn prediking te verstouwen gekregen.
Die bezwaren wijst hij als misplaatst af,
in ieder geval waar het de inhoud van
zijn preken betreft. Als apostel stelt hij
zich hier in zijn werk op één lijn met
Mozes. En maakt vergelijkingen tussen toen én zijn eigen tijd, die het hoge
niveau van het nieuwe verbond duidelijk
maken. Daarom verdient Paulus als
nieuwtestamentische prediker en apostel
niet minder respect dan Mozes. Mozes
had veertig dagen bij God op de berg
Horeb verkeerd en had daar opnieuw
de Tien Geboden meegekregen op twee
stenen tafels (Ex. 34). Als hij dan terug
bij het volk Gods boodschap verkondigt, heeft hij tijdenlang zo’n glans op
zijn gezicht, dat hij dat bedekken moet,
omdat de ogen van zijn volksgenoten de
straling niet kunnen verdragen. Mozes
was immers bij God geweest en heeft
van Hem de wet meegekregen! De man
stráált ervan! Want het naleven van de
wet betekent dat je met God wandelt,
en zijn beeld vertoont.
Toch is het gevolg van de wet dat
Gods volk aantoonbaar de fout ingaat.
‘De letter doodt’ (vs. 6). ‘Wat de dood
bracht en met letters in steen werd gegrift’ (vs. 7). Israël moet leven naar de
wet. Daarin gaat het jammerlijk tekortschieten en tekent daarmee zijn eigen
vonnis voor God. De wet is in zichzelf
prachtig en van onschatbare betekenis.
Maar ze werd niet goed gehanteerd. Dat
wekt Gods woede op. Het oude verbond
eindigt catastrofaal in de ballingschap.
Het Oude Testament is één grote roep
om de goddelijke Verlosser, de Immanuël.
En toch straalde Mozes’ gezicht
toen hij de wet in Israël presenteerde en
toelichtte. Want de wet kwam uit Gods
hand als een kostbaar geschenk voor alle
tijden.
Paulus mag boodschapper zijn in het
nieuwe verbond en spreken van Christus
die gekruisigd is en opgestaan, en die
zijn Geest met Pinksteren heeft uitgestort. De Geest die ons de schatten en
gaven van Christus brengt. De Messias
die door de oude verbondsgeschiedenis heen zo hard nodig bleek te zijn,
heeft zijn middelaarswerk op Golgota
volbracht. Daarmee heeft Hij de straf
gedragen voor wetsovertredingen van
alle tijden. Christus droeg de vloek voor
mij! Dat leert ons de Geest. ‘En waar de
Geest van de Heer is, daar is vrijheid’
(vs. 17). Vrijheid, want als christen lig
je niet meer onder de vloek, niet langer

onder het oordeel. Je mag je vrijheid vieren! De Schrift roept ons op om Gods
genade steeds dankbaar te gedenken in
erediensten rondom het evangelie en de
avondmaalsbediening.
Want Christus heeft ons bevrijd van
alle gevolgen van de wetsletter die doodt
(vs. 6). Paulus brengt ter sprake dat er
nog zoveel Joden zijn met een verduisterd zicht op Gods wet (vs. 14-16). Als
zij in hun synagogale liturgie uit de wet
van Mozes lezen, ligt er een sluier over
hun hart. Want ze erkennen Christus
niet.

Paulus tegen de wet?
Hebben Paulus en andere nieuwtestamentische schrijvers iets tegen de wet?
Zien zij die als iets typisch oudtestamentisch, waarvan Christus de gemeente
voor altijd bevrijd heeft? Oppervlakkige lezing van dit hoofdstuk kan die
indruk wekken. Dat zou ook kunnen
bij zinnen uit de brief van deze apostel
aan de Galaten. ‘Want ik ben gestorven
door de wet en leef niet langer voor de
wet, maar voor God’ (Gal. 2:19). ‘Maar
iedereen die op de wet vertrouwt, is vervloekt’ (Gal. 3:10). ‘Voordat dit geloof
kwam, werden we door de wet bewaakt;
we leefden in gevangenschap tot het
geloof openbaard zou worden. Kortom,
de wet hield toezicht op ons, totdat
Christus kwam … Maar nu het geloof
gekomen is, staan we niet langer onder
toezicht’ (Gal. 3:23-25).
Toch krijgen we bij juist verstaan beslist geen negatieve indruk van de wet.
Waar in het Nieuwe Testament over
de wet gesproken wordt, gaat het over
heel Gods wet van het oude verbond. In
principe worden dan al zijn wetten en
verordeningen aangeduid, offers, besnijdenis, heilige dagen en tijden, reinigingen etc., waarbij de Tien Geboden als
grondwet een centrale plaats innemen.
Het allereerste begin van de goddelijke
wet horen we al in het paradijs. Adam
en Eva ontvangen al opdrachten en ze
worden gewaarschuwd voor de verboden
vrucht. Israël ontving het geheel van
Gods wetten bij de reis naar het beloofde land, om:
• bij de ontvangen uitredding bewaard
te blijven en niet af te dwalen,
• aan hun zonden ontdekt te worden,
• zo des te meer naar de Messias uit te
zien,
• aan de komende Messias herinnerd
te worden door veel instellingen die
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aan Hem doen denken (offers, besnijdenis, nazireeërschap, etc.).
Deze wetten worden door Christus
vervuld. Daar gaat het ook om in Galaten 3:24: ‘de wet hield toezicht op ons
totdat Christus kwam.’ Het ceremoniële
(het schaduwachtige) vervalt, maar blijft
voor prediking en overdenking betekenisvol. Om zo daarin Gods stem voor
alle tijden te horen. Daarom blijft het
morele van de wetten ten volle staan
(NGB art. 25). Tot het morele centrum
van Gods wetgeving via Mozes hoort
ook de Decaloog. De Tien Geboden als
een bekende opsomming zien we op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament
terugkeren (Mat. 19:18-19; Rom. 13:9;
Jak. 2:11).
Het antwoord op de vraag of het
Nieuwe Testament de wet nauwelijks
meer een plaats toekent, is dan ook
ontkennend. De wet is en blijft zo waardevol. Paulus’ bezwaar richt zich ertegen dat de wet wordt losgemaakt van
Christus. Wie met de wet omgaat maar
Christus negeert, heeft een sluier over
het hart (2 Kor. 3:15).

Zonnebril
Paulus laat juist zien dat het zo mooi
is dat Christus als Middelaar van het
nieuwe verbond zijn heerlijke werk volbracht heeft. Als het met Mozes al zo
was dat hij bij zijn presentatie van Gods
wet een glans op zijn gezicht had, hoeveel te meer glans en schittering gaan er
dan nu uit van het evangelie van Christus? (vs. 7, 8 en 10). De uitstraling van
Mozes ging voorbij, maar die van wat de
Geest nu brengt, blijft (vs. 11, 13)!
De glans op Mozes’ gezicht was voor
Israël onverdraaglijk. Hij straalde de
heiligheid af van God, die hij veertig
dagen lang mee had mogen maken.
Maar gelovigen van het nieuwe verbond
mogen onbelemmerd de glorie, glans,
luister en uitstraling ondergaan van de
rijke boodschap van Jezus Christus.
Zonder ‘zonnebril’ op de Bijbel lezen en
in de kerk zitten. De Israëlieten in de
woestijn werden via de wet nog op zo’n
manier geconfronteerd met hun zonden,
dat ze konden weten dat de straf daarvoor nog niet voor hen gedragen was.
De letter van de wet had op hen een
‘dodende’ werking. Maar nu maakt de
Geest levend door Christus (vs. 6). Het
is immers zo’n heerlijke sensatie om dat
evangelie te mogen ontvangen. In het
kruis zal ’k eeuwig roemen, en geen wet
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zal mij verdoemen. Christus droeg de
vloek voor mij!
Zo worden we ook naar het beeld
van de Zoon veranderd (vs. 18). Door
zijn evangelie aan te nemen en ons te
laten leiden door zijn Geest. We worden
nieuwe mensen, en gaan meer en meer
lijken op Jezus.
Natuurlijk kunnen wij daarbij niet
zonder de wet. En ook voor ons hebben
de geboden in zekere zin een dodende
werking. Wet doet zonde kennen (Rom.
3:20). Ik ken mijn ellende uit de wet
van God (HC zd. 2). Door de wet
voelen we zo goed aan dat we uit eigen
kracht nooit met God in het reine kunnen komen en worden we uitgedreven
naar Christus. Tegelijk is de wet ook
een leefregel van dankbaarheid. De wet
wijst ons de weg, biedt structuur aan en
wil ons bewaren bij de redding die we in
Christus ontvangen.

Wet én genade
voor Israël
Maar wat is dan het verschil tussen het
werk van de Geest onder het oude en
onder het nieuwe verbond? Is dat zwartwit weer te geven als: onder het oude
schreef de Geest Gods wet op stenen
platen, maar in het nieuwe in de harten
van gelovigen (zie 2 Kor. 3:3, 6)? Nee,
de Heilige Geest werkte ook onder het
oude verbond al met Gods Woord en
wet in de harten van de gelovigen. De
opdracht kwam om de Heer lief te hebben met hart en ziel en met inzet van
alle krachten (Deut. 6:5). Er is geen
sprake van een uitwendig dienen van
God: houd de geboden die ik u vandaag
opleg, steeds in gedachten. Prent ze uw
kinderen in en spreek er steeds over,
thuis en onderweg, als u naar bed gaat
en als u opstaat (Deut. 6:6, 7). En: U
wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen. Het offer
voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God,
niet verachten (Ps. 51:18-19; ook: Jes.
1:11, Jer. 6:20, Am. 5:21-24). Psalm 1:
gelukkig de mens, die … vreugde vindt
in de wet van de Heer en zich verdiept
in zijn wet, dag en nacht (vs. 1-2). Terugziend op de woestijnreis wordt later
gezegd: U gaf hun uw goede Geest, en
zo verkregen ze inzicht (Neh. 9:20). Het
werk van de wet, het dienen van God,
werd ook toen al door de Geest in de
harten van Gods kinderen gelegd. Onder het oude verbond hoorde een slaafse
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discipline van je-gewoon-maar-aan-regels-houden niet de normale praktijk te
zijn. Bij alle onvolkomenheid die er destijds was, gaat het toch beslist niet aan
om de gang van zaken onder leiding van
Gods Geest toen zo als een ‘regels-zijnregels-samenleving’ te typeren. Denk
immers ook aan de rijke en veelzijdige
geloofsbeleving (spiritualiteit) die in de
Psalmen zo prachtig onder woorden is
gebracht.
We lezen in 2 Korintiërs 3 dat de
wet een dodende werking heeft. Dat was
onder het oude verbond zo. Onder het
nieuwe kan dat ook zo zijn. God geeft
zijn wet niet alleen op steen of op papier, Hij schrijft haar ook in de harten.
Dat doet Hij nu. Dat deed Hij vroeger
in Israël ook al. Wel is dat schrijven in
de harten met de komst van Christus en
door zijn volbrachte werk veel rijker en
indringender geworden. De uitgestorte
Pinkstergeest brengt Gods Woord met
daarin ook de wet op een doordringende
manier bij de gelovigen.
Het nieuwe verbond maakt duidelijk
- wat in het oude verbond nog voor een
deel als iets toekomstigs verborgen was
- dat Gods wet voor zondige mensen
heerlijk en vreugdevol is, als je haar
maar verbonden ziet met Christus. Wij
krimpen niet in elkaar bij het ontvangen van Gods woord en hoeven onze
ogen er niet voor dicht te knijpen, want
wij kennen Christus. We voelen wel
dat de wet ons schuldig verklaart, maar
horen door de Geest daar gelijk bij dat
we in Jezus rechtvaardig mogen zijn:
vrijgesproken. Als we zo dan Geestelijk,
Christocentrisch de wet op ons leven
toepassen, zullen we daardoor tot grotere bloei komen. Waar de Geest van de
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Heer is, daar is vrijheid. ‘Wij allen die
met onbedekt gezicht de luister van de
Heer aanschouwen, zullen meer en meer
door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd’ (2
Kor. 3:17-18).
Het evangelie, de blijde boodschap,
was er ook al onder het oude verbond.
Vergeving werd toen al geschonken. En
het leven naar Gods geboden is door de
Heer niet als een vreugdeloze last neergezet. Lees Psalm 119 maar, het loflied
op de wet. Bij voorbaat mocht Israël
al de vruchten plukken van Christus’
toekomstige middelaarswerk. Maar op
de hechte verbondenheid van Christus
met de wet kon nog niet het volle zicht
zijn, zoals later wel. Maar de samenhang
van wet en evangelie werd al openlijk
vermeld. Zoals Mozes bij zijn afscheid
zei: De geboden die ik u vandaag heb
gegeven, zijn niet te zwaar voor u en
liggen niet buiten uw bereik. Nee, die
geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in
u opnemen en ze u eigen maken; u kunt
ze volbrengen (Deut. 30:11, 14). Paulus
citeert dat in Romeinen 10:8. De Geest
liet door Mozes’ woorden al horen dat
Christus de wet vervullen zal, dat wil
zeggen: de straf dragen en de gehoorzaamheid uitvoeren. Zodat de geboden
voor de gelovigen geen last meer zijn.
Natuurlijk is het omgaan met de
wet voor ons anders dan dat het voor
Israël was, is er voortgang van het oude
verbond naar het nieuwe en is er nu
sprake van mondigheid. Toch blijft de
kern van de zaak door beide bedelingen
van het ene verbond heen gelijk. Namelijk dat Gods wet heet: de wet die
vrijheid brengt (Jak. 1:25). De geboden
zijn er om Gods kinderen binnen de

bandbreedte van de verkregen vrijheid
te bewaren. Dat hoor je al bij de aanhef
van de Tien Geboden: Ik ben de Heer,
uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd (Ex. 20:2). Omdat Hij
de God is, die vrije mensen wil, gaf Hij
zowel nu als toen zijn goede wet.

Eerherstel voor
het Oude Testament
Wie vanuit Christus omgaat met
de wet, wil niet vervallen in een fixatie
op regeltjes en in steeds die opgeheven
vinger. Je dient God uit dankbaarheid
als een verlost mens. Geen werkgerechtigheid. Niet zelf de zaligheid willen
opbouwen. Geen gemoraliseer of overdreven hechten aan gebruikelijke regels.
Want dan raakt Christus uit beeld. Terecht als mensen daar beducht voor zijn
en pleiten voor kerk-zijn en een geloofsbeleving vanuit een goed perspectief op
het werk van Jezus Christus.
Maar als je op gemoraliseer, wetticisme of legalisme stuit, zeg dan niet:
‘Dat is nu typisch oudtestamentisch.’
Want dan begrijp je het oude verbond
verkeerd. Wetticisme is wel judaïstisch.
De gemeente van Korinte had mogelijk met judaïsten te maken: mensen
met een vertroebelde kijk op Christus’
verlossingswerk, waardoor zij de oudtestamentische cultische, ceremoniële
wetgeving (offers, besnijdenis etc.) ongewijzigd voort wilden zetten.
Zo is het dan ook prachtig om als
kerk en natie Goede Vrijdag en Pasen te
vieren. En straks Pinksteren. Christus
heeft alles volbracht. Als we dan zijn
goede normen, zijn geboden horen,
weten we dat de Geest ze niet alleen op
Schrift gesteld heeft, maar ze ook in
onze harten schrijft. Opdat wij al meer
naar het beeld van Christus hersteld en
vernieuwd zullen worden. Jezus, ga ons
voor! Pasen leert ons dat uit héél Gods
Woord met al zijn zesenzestig boeken
ons het zonlicht van het evangelie tegemoet straalt. Het licht van Christus,
de zon der gerechtigheid (Mal. 3:20).
Door zijn heerlijke genade kunnen we
het aan om dat licht te zien. Want het is
zo heilzaam voor ons en wijst ons iedere
dag de weg. Om het oudtestamentisch
te zeggen (Ps. 119:105): het is een lamp
voor onze voet en een licht op ons pad!
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Geen kerkrechtelijke
belemmeringen?
Het krantenbericht ligt al een poos
op mijn bureau. ‘Predikant GKV mag
voorgaan bij Nederlands-gereformeerden’ (ND van 17 januari 2007).
Vanaf januari 2007 mag ds. E.J. van
den Bos - predikant van de gecombineerde GKv/NGK van Zaandam
- voorgaan in alle Nederlands Gereformeerde Kerken. Alleen niet in
gemeenten die de vrouw in het ambt
hebben. Zowel de vrijgemaakt gereformeerde Classis Alkmaar-Haarlem
als de Nederlands gereformeerde
regio Alkmaar-Zaandam gaven hiervoor het groene licht.

Kerkrechtelijke
onderbouwing
Zo’n bericht trekt de aandacht. Uiteraard rijst meteen de vraag naar de
kerkrechtelijke onderbouwing.
Op dit punt was het bericht in het
ND van 17 januari 2007 tamelijk kort.
‘Van den Bos ontdekte met behulp van
de vrijgemaakt-gereformeerde kerkrechtdeskundige prof. Mees te Velde, dat er
in de kerkorde niets over voorgaan in
andere kerkverbanden geregeld is.’ Nou
ja, denk je dan, dat is een krantenbericht. Er zal toch nog wel meer argumentatie zijn.
Toch leert nadere oriëntatie dat het
krantenbericht de vooronderstelling van
de kerkrechtelijke onderbouwing juist
heeft weergegeven. Dat blijkt uit een artikel in de plaatselijke kerkbode sAmen
van de Gkv-NGK te Zaandam d.d. 8
oktober 2006, waarin beide kerkenraden
het voorgaan van ds. Van den Bos in
NG-kerken verantwoorden. In dit artikel wordt het advies van prof. Te Velde
weergegeven (waarbij later Deputaten
Kerkelijke Eenheid zich aansloten):
1. vooraf deze vooropmerking: de KO
regelt hierover feitelijk niets. De KO
is nl. een interne regeling en dit betreft een externe zaak;
2. primair is dat de kerkenraad die uit-

Kapelkerk, Alkmaar

nodigt, akkoord is met het voorgaan.
Dat klinkt misschien apart, maar
kerkrechtelijk is er bepaald dat niemand eigenmachtig mag voorgaan,
maar gemandateerd moet zijn door
een wettige kerkenraad;
3. de betreffende gemeente moet een
positief gereformeerde gemeente zijn;
4. de vrijheid van de verkondiging mag
niet door boven- of buitenbijbelse
banden beperkt worden;
5. de eigen gemeente moet het kunnen
dragen.
Kortom (zo vat ik samen), kerkrechtelijk zijn er geen belemmeringen. Al
zijn er wel kerkrechtelijke gegevens die
in acht moeten worden genomen. Maar
de vooronderstelling is: voor een situatie
als deze is in de KO niets geregeld.
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Bevoegdheid
Als Gereformeerde Kerken denken
we vanuit de plaatselijke kerk. Wij kennen geen landelijke ambtsdragers, maar
alleen plaatselijke ambtsdragers. Die in
principe alleen binnen eigen plaatselijke
gemeente ambtelijk bevoegd zijn.
Zeker, predikanten hebben binnen
de Gereformeerde Kerken bevoegdheid
om in eigen kerkverband ook buiten
eigen plaatselijke gemeente voor te gaan.
Maar die bevoegdheid is er uit kracht
van de kerkverbandelijke afspraken.
Mede daarom examineren de kerken
ook gezamenlijk. Mede. Als plaatselijke
kerk ben je als regel niet in staat om
zelf een dergelijk examen af te nemen.
Terwijl de classis ook heeft toe te zien op
de leer en het leven van de predikanten.
Maar tevens geldt als reden: ‘omdat de
dienaar krachtens het kerkverband ook
voor andere kerken wordt toegelaten’
(H. Bouwman, Gereformeerd Kerkrecht I,
Kampen 1928, p. 400). Alleen zo kun
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je fungeren als predikant binnen de
Gereformeerde Kerken. De bevoegdheid
van de predikant - die per se predikant
van een plaatselijke gemeente moet zijn
(art. 4 KO) - ontleent haar uitbreiding
aan de onderlinge afspraken binnen de
kerken.
Dat betekent: als predikant kun je
alleen op grond van welomschreven
afspraken voorgaan buiten je eigen gemeente. Als dat binnen het kerkverband
al geldt, dan toch zeker buiten het kerkverband. Ontbreken zulke regels, dan
spreekt dat voor zich. Precies de omgekeerde denkrichting dus: zonder afspraken en regelingen is er geen bevoegdheid om ergens anders voor te gaan in
de dienst van het Woord.

Netelenbos
Op 10 juni 1917 ging de gereformeerde predikant ds. J.B. Netelenbos te
Middelburg voor in een kerkdienst van
de Nederlandse Hervormde Kerk te
’s-Gravenhage. De gereformeerde kerkenraad te ’s-Gravenhage diende daarover een klacht in bij de kerkenraad te
Middelburg. Door het optreden van
Netelenbos achtte de Haagse kerkenraad ‘het werk Gods der Reformatie van
1834 en 1886 openlijk miskend - een
onbroederlijk voorbijgaan aan de Gereformeerde Kerk te dezer plaatse’. De
kerkenraad van Middelburg was het er
hartroerend mee eens. En verbood Netelenbos om ‘op te treden in een andere
dan de Gereformeerde Kerk ter plaatse
waar de Gereformeerde Kerk wordt gevonden’.
Netelenbos legde zich er onder protest bij neer. Al was hij het er volstrekt
niet mee eens. Hij begreep niet waarom
men zijn optreden afkeurde. ‘Ik heb een
gereformeerde preek in eene Christelijke
gemeente gehouden. Daar komt alles
op neer,’ schreef hij in een brochure
Dat zij allen één zijn! Een woord, naar
aanleiding van mijn optreden in een godsdienstoefening van hervormden te ’s-Gravenhage. Voor Netelenbos was alle commotie toe te schrijven ‘aan het nawerken
van de strijd, die in 1886 gestreden is’.
Kerkisme dus! Netelenbos had dan ook
- samen met zijn gemeentelid C.M.
Buizer, die in dezen een bezwaarschrift
indiende - grote moeite met art. 27-30
NGB.
Nu is de situatie van ds. Netelenbos
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totaal anders dan die te Zaandam. Netelenbos ging helemaal op eigen houtje
te werk. De kerkenraad van Zaandam
vroeg toestemming aan de classis. Waar
het mij om gaat, is echter de gedachte
dat voorgaan buiten eigen kerkverband
geen kerkrechtelijke belemmeringen zou
kennen. Daar dachten de kerkenraden
van ’s-Gravenhage en van Middelburg
totaal anders over.

Zowel Bouwman als Janssen redeneren hier vanuit de jurisdictie van de
plaatselijke gereformeerde kerkenraad.
Aan de plaatselijke kerk is een bepaald
terrein toegewezen. Daar mag jij als
gereformeerd predikant niet voorgaan
zonder toestemming van de plaatselijke
gereformeerde kerkenraad, ook niet als
het gaat om een kerk buiten eigen kerkverband.

Bouwman en Janssen

Kerkverband

H. Bouwman achtte in dezen (het
huidige) art. 10 (toen 15) KO in geding:
‘Niemand mag in een andere kerk het
Woord of de sacramenten bedienen zonder toestemming van de betrokken kerkenraad.’ Ik citeer opnieuw H. Bouwman (a.w., p. 484): ‘De kerkenraad
beslist over de toelating tot den kansel.
Hieruit volgt ook, dat een dienaar ook
niet in een ambtelijke dienst mag optreden, zonder overleg met of goedkeuring
van den kerkeraad der Gereformeerde
Kerk. Men zou hiertegen kunnen aanvoeren, dat hiertegen geen overwegend
bezwaar is, indien het woord dat hij
brengt, maar goed is. Doch indien de
betrokken leeraar behoefte gevoelt om
in eene andere kerk te spreken, dan zal
het hem ook niet teveel moeten zijn
hiervoor toestemming te vragen aan den
Gereformeerden kerkeraad, en zijn optreden van dezen kerkeraad, die op dit
terrein opzicht en tucht oefent, te laten
afhangen. Stoort hij zich aan dezen kerkeraad niet, dan handelt hij willekeurig
en onordelijk, en maakt hij zich schuldig aan scheurmakerij. Terecht heeft
dan ook de kerkeraad van Middelburg
aanmerking gemaakt op het optreden
van Ds Netelenbos op 10 Juni 1917 in
de Ned. Hervormde gemeente te ’s-Gravenhage.’ Of, om het te zeggen met de
woorden van Joh. Janssen (Korte Verklaring van de Kerkenordening, Amsterdam
1976, reprint van de eerste druk uit
1923, p. 68): ‘Elke kerk heeft haar eigen
zelfstandigheid en haar eigen grenzen,
waarover geen andere kerk te zeggen
heeft. Hieruit volgt ook dat een dienaar
ook niet in de ambtelijke dienst mag optreden buiten het kerkverband, bijv. in
een Hervormde of Lutherse kerk, en wel
om een tweetal redenen, nl. èn omdat
hij niet eigenmachtig mag optreden op
plaatsen, waar hij niet geroepen wordt;
èn omdat hij niet mag optreden op het
terrein van een andere kerk, zonder bewilliging van den kerkenraad aldaar.’

Toch is met het beroep op artikel 10
KO de zaak nog niet beslist. Doorslaggevend lijkt mij in dezen de inbreng van
het kerkverband.
Op zichzelf is het in de kerkenraad
van Zaandam te prijzen dat men voor
het voorgaan van ds. Van den Bos toestemming van een kerkelijke vergadering - i.c. de classis - vroeg. Gezien wat
ik eerder opmerkte over de bevoegdheid
van een ambtsdrager, is medewerking
van beide betrokken kerkverbanden onontbeerlijk. Het is (strikt kerkrechtelijk
gezien, of dit kerkelijk wenselijk is, is
een andere kwestie) te verdedigen, dat
de Classis Zaandam-Alkmaar toestemming had gegeven aan ds. Van den Bos
om voor te gaan in NG-kerken, voor zover deze binnen het rayon van de classis
liggen. De problemen beginnen echter
waar deze toestemming ook geldt voor
NG-kerken buiten het eigen gebied.
Terwijl er landelijk geen overeenstemming is met de NGK. Dit oogt als een
station te ver. Hoe kan de Classis Alkmaar toestemming geven aan ds. Van
den Bos om voor te gaan in een NGgemeente op het gebied van - ik noem
maar wat - Gereformeerde Kerken in de
Classis Assen?
Hier komt de bepaling van art. 10
KO inderdaad in het vizier. De kerken
beslissen zelf over wie er voorgaan op
het hun kerkelijk toegewezen terrein.
Dat hoeft niet per se alleen de betrokken kerk te zijn (à la Bouwman), deze
toestemming kan ook door de kerken in
gezamenlijkheid gegeven worden. Maar
die bevoegdheid kan toch niet overgenomen worden door een mindere vergadering aan het andere einde van het land?
Ook de geruststellende mededeling in
het Kort Verslag van de vergadering
van de Classis Alkmaar-Haarlem van 6
december 2006, dat met het voorgaan
in NG-kerken in plaatsen waar ook een
GKv is (met of zonder samenspreking),
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voorzichtig zal worden omgegaan, helpt
in dit opzicht niet echt.
Daar komt nog wat bij. In het advies
van prof. Te Velde wordt als één van
de randvoorwaarden gesteld: het moet
gaan om een positief gereformeerde
gemeente. Wie maakt dat uit? Is hier
niet juist het oordeel - of in ieder geval
de instemming - van het kerkverband
vereist? Strikt geredeneerd zou je dan als
gereformeerd predikant probleemloos
kunnen ingaan op een preekverzoek uit
een gereformeerde bondsgemeente in de
PKN, wanneer dat een positief gereformeerde gemeente is. Dat kan toch de
bedoeling niet zijn?

Kerkelijk denken

In dat verband nog een opmerking.
Van de Classis Alkmaar-Haarlem mag
ds. Van den Bos voorgaan in alle NGkerken (met uitzondering van die waar

Toegegeven, hiervoor zijn geen
aparte kerkelijke regels opgesteld. Dit
vloeit echter voort uit wat hierboven
opgemerkt is over de bevoegdheid van

men de vrouw in het ambt heeft). Nu
hieraan de notie verbonden is dat het
moet gaan om positief gereformeerde
gemeenten, rijst meteen de vraag: hoe
kan een classis impliciet de landelijke
NGK als positief gereformeerde gemeenten erkennen, wanneer die erkenning er
nog niet is op generaal-synodaal niveau?
Bovendien is over het gereformeerde
karakter van de NGK het laatste woord
nog niet gezegd. Wat daarover de afgelopen tijd in dit blad geschreven is, kan
dat duidelijk maken.

de predikant en de noodzakelijke medewerking van het kerkverband. De zaken
liggen dus minder open dan wordt voorgesteld.
Onwillekeurig vraag je je af: hoe
sterk is het kerkelijk denken nog onder
ons? In de praktijk van Zaandam komt
het erop neer, dat een gereformeerd
predikant nu volledig in twee kerkverbanden meedraait. Ds. Van den Bos kon
afgevaardigd worden als secundus naar
de Landelijke Vergadering van de NGK.
Kán dit allemaal maar? De discussie gaat dieper dan een kerkrechtelijke
kwestie. De achterliggende vraag is: hoe
kijken we eigenlijk aan tegen zaken als
kerk en kerkverband? Een open gesprek
hierover lijkt dringend gewenst.

Voorbarig?
Voorbarig. Zo heeft een- en andermaal ds. H. Hoksbergen (ND van 26
en 28 februari 2007) de bijdragen
in ons blad over de Balans van DKE
en CCS genoemd. Niet alleen zijn
deze bijdragen ‘gekleurd’. Ze zijn
ook te vroeg geschreven. Laten de
kerken en de synode zich straks een
oordeel vormen over héél de rapportage van DKE, waarvan de Balans
een onderdeel is.

Publicatie
De vraag komt meteen op: wanneer
de Balans moet worden aangevuld door
nadere rapportage, waarom werd deze
dan op de manier als gebeurde, gepubliceerd? Want de Balans als zodanig wekt
absoluut niet de indruk dat daaraan nog
van alles moet worden toegelicht. Integendeel, tot publicatie werd overgegaan
(en nu citeer ik uit het Persbericht): ‘De
Generale Synode van de GKV komt
in 2008 bijeen, de Landelijke Vergadering van de NGK begin 2007. In de
komende weken zullen kerkenraden en
regionale vergaderingen van de NGK
zich ter voorbereiding op deze LV buigen over de balans, die deel uitmaakt
van het rapport van de CCS aan de LV.
Omdat langs die weg de balans nu in
de openbaarheid komt, besloten DKE

en CCS het document gezamenlijk te
publiceren.’ Al vormt de Balans een
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onderdeel van de totaalrapportage, ook
de Balans zélf dient door kerken en
kerkelijke vergaderingen beoordeeld te
worden. Dan mag die Balans toch ook
in een kerkelijk opinieblad besproken
worden? Het blijft mij ontgaan waarom
dat ‘voorbarig’ zou zijn. De Balans werd
toch zonder nader commentaar voorge-
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legd? Dan mag je daar toch ook van uitgaan? Vreemd dat dit commentaar niet
klonk op reacties in de kerkelijke pers
die met de Balans instemmen…
Opmerkelijk is hierbij dat de Balans
ook voor ds. Hoksbergen zelf het uitgangspunt was, toen hij op 24 maart jl.
als voorzitter van DKE de LV van de
NGK toesprak. Het blijkt uit de verslagen zowel in het ND als in het RD
van 26 maart 2007. Inhoudelijk zei ds.
Hoksbergen niets anders over de bereikte overeenstemming dan wat al in de
Balans te lezen staat. Waarom dan toch
het verwijt van voorbarigheid?
Merkwaardig is wel, dat we pas nu
- indirect, via de omweg van een toespraak buiten eigen kerkdeur - te horen
krijgen dat er binnen DKE een minderheid is die zich niet kan vinden in de
bewoordingen van de Balans. Waarom
ontbrak deze informatie in het begeleidend schrijven waarmee de Balans werd
aangeboden?

Rapportage
De opmerking van ds. Hoksbergen
over de noodzaak van nadere rapportage maakt intussen wel benieuwd wat
rapportage aan de Balans heeft toe te
voegen. Temeer omdat hiervan niets
blijkt in het rapport van de CCS aan de
Landelijke Vergadering van de NGK (te
vinden op internet, rapport commissie
binnenland). Laat mij er voor de duidelijkheid letterlijk uit citeren (p. 12-13):
De vergadering van 30/05/06 werd
vooral besteed aan bespreking van de
binding aan de belijdenis zoals die functioneert in ons beider kerken. Het gesprek
werd gevoerd aan de hand van het stuk
dat Drs. J.C. Schaeffer daarover indertijd
opstelde voor de Theologische Studiebegeleiding van de NGK (‘De aard van
de binding aan de belijdenis’, Drs. J.C.
Schaeffer, studiebegeleider TSB, september
1998) en de daarbij door CCS opgestelde
gespreksvragen. Uit het verslag:
Inleidend merkt Hoksbergen op dat
de GKV synode nu al voor de 4e keer
opdracht heeft gegeven over dit onderwerp te spreken, wat echter niet wil
zeggen dat er geen vooruitgang is, zoals
uit het door DKE opgestelde overzicht
ook blijkt (Notitie DKE, ‘Landelijke
gesprekken GKV-NGK, een overzicht’,
K. Mulder, oktober 2006). Binding

Nader Bekeken april 2007

aan de belijdenis is geen doel in zich
- het gaat om Christus. Er is de wil om
verder te komen en zo ruimte te vinden andere belangrijke onderwerpen
aan te pakken. Hoewel, begrijpelijk,
het stuk van Schaeffer vanuit NGK
optiek is geschreven en m.b.t. de beschrijving van de geschiedenis niet veel
zelfkritiek geeft, biedt het een goed
handvat voor het gesprek tussen DKE
en CCS.
Er werd overeenstemming geconstateerd met Schaeffer waar hij schrijft over
de positie van de individuele predikant in
de gemeenschap van de kerken. Enerzijds
verdient de gemeente bescherming tegen
dwaalleer; anderzijds betekent ondertekening van de belijdenisgeschriften geen
binding van gewetens. Schaeffer: “Predikanten zijn voor de inhoud van hun
prediking niet alleen verantwoordelijk
voor hun eigen geweten, maar ook voor de
kerk die hun die bediening toevertrouwde
en onder wier opzicht en tucht zij zich
hebben gesteld. Maar hij heeft het volste
recht en ook de plicht om te proberen de
kerkelijke gemeenschap van de juistheid
van zijn inzicht te overtuigen.”
Dat er grote eerbied is voor het Woord
van God, neemt niet weg dat er in het
belijdend omgaan daarmee spanning kan
bestaan. DKE en CCS waren het erover
eens dat er twee mogelijke ontsporingen
denkbaar zijn: een te los en vrijblijvend
spreken tegenover een te confessionalistisch
spreken. Met instemming werd de dienstbaarheid van het belijden aan de strijd in
het heden genoemd, in gemeenschap met
de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Er is
noodzaak tot een hedendaags belijden te
komen.
Hoewel zo tussen DKE en CCS er
overeenstemming werd gevonden over de
essentie van het kerkelijk belijden en omgaan daarmee zijn er ook verschillen. Een
aantal belangrijke verschillen werd benoemd en toegelicht. Zo is er het niet aanvaarden van een kerkelijk akkoord door
sommige NGK, een zaak met een duidelijk historische oorsprong, wat overigens
niet betekent dat deze kerken de belijdenis
niet voor hun rekening zouden nemen.
De preambule bij het AKS is daar
duidelijk over. Verder werd genoemd dat
de NGK geen voorgeschreven maar slechts
een aanbevolen ondertekeningsformulier
voor predikanten kennen. DKE zagen
hierin een te gebrekkige waarborging van
de bescherming van de gemeente tegen

dwaalleer, terwijl CCS benadrukten dat
ook gewaakt moet worden voor doorschieten naar te sterk formalistisch redeneren.
Tenslotte werd, hierbij aansluitend, het
punt van de kerkelijke cultuur in de
NGK aangeroerd. Als een ambtsdrager
in de NGK publiek uitspraken doet die
in strijd zijn met de belijdenis, wordt
daarmee toleranter omgegaan dan in de
GKV; hierachter proefde DKE niet alleen
het belang van de noodzakelijke openheid
voor kritische toetsing van de inhoud van
de confessie aan de Schrift, maar ook een
mogelijke onderwaardering van het belang
van de bescherming van de gemeente.
DKE en CCS menen dat, in plaats van
nu deze verschillen aan te scherpen, er
eerder aanleiding is ons er gezamenlijk op
te bezinnen.
CCS en DKE constateerden dat, hoewel deze verschillen niet uit te vlakken
zijn, de gevonden overeenstemming m.b.t.
het belijden neergelegd zou moeten worden in een gezamenlijke verklaring aan de
NGK LV en GKV synode. Overeenstemming tussen de kerken over zo’n verklaring
zou betekenen dat we vaststellen dat blijvend gescheiden optrekken niet gerechtvaardigd is. De vergadering van 18/09/06
werd geheel gewijd aan het opmaken van
deze balans. Ter tafel was een concept dat
door de beide voorzitters, Henk Hoksbergen en Ad de Boer, was opgesteld. Een
aantal aanpassingen daarop werd besproken. Na jaren waarin weinig vooruitgang
werd geboekt en voor het eerst sinds de
scheuring aan het einde van de zestiger
jaren konden we nu met veel vreugde onze
eensgezindheid vaststellen.
De balans laat zien, dat we het in vergaande mate eens zijn over de waardering
van en de binding aan de belijdenis. Op
grond daarvan ‘ herkennen wij als DKE
en CCS, dat onze kerken op dezelfde
grondslag staan, namelijk die van de
Schrift, zoals nagesproken door de gereformeerde belijdenis. Het is dan ook op die
grondslag dat komende gesprekken gevoerd
worden’, aldus de balans. Op basis van
deze overeenstemming wordt geconcludeerd ‘ dat althans de zaak van de binding
aan de belijdenis niet langer een blokkade
is voor verder en intensiever kerkelijk contact in de vorm van gesprekken, gericht op
kerkelijke eenheid.
Nogmaals, niet omdat wij in alles
nu op één lijn zitten, maar wel omdat
wij over en weer het oprechte vertrouwen
hebben, dat wij als kerken van Christus
willen leven naar Gods Woord en met een
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onbekrompen en loyale binding aan de gereformeerde belijdenis.’ Het is voor ons als
CCS een zaak van grote vreugde en van
diepe dankbaarheid jegens God dat we
met DKE tot deze gezamenlijke en wederzijdse erkenning hebben kunnen komen.
Inzake de geconstateerde verschillen
tussen NGK en GKV (kort samengevat,
het niet ondertekenen van de belijdenis
in een klein aantal Nederlands Gereformeerde kerken en een grotere beduchtheid
inzake het schorsen van predikanten vanwege de leer binnen de NGK) spreekt de
balans uit: ‘Wij geloven, gelet op wat we
hierboven uitspraken over onze eenheid in
geloof en belijden, dat die verschillen onze
kerken niet blijvend gescheiden mogen
houden en dat daarmee de weg vrij is voor
gesprekken, gericht op kerkelijke eenheid.
In het verdere traject van samensprekingen
zullen ze aan de orde komen, want ze
zijn te belangrijk om ze te laten voor wat
ze zijn. Wij zullen ons er daarom over en
weer voor inzetten om samen daarin een
weg te vinden. Uiteindelijk zal dan ook
blijken, of er zaken zijn die een obstakel
vormen voor kerkelijke eenheid. Wij spreken de hoop en de verwachting uit, dat
wij in het vervolgproces zo als kerken verder naar elkaar zullen toegroeien.’
Kan iemand mij vertellen wat deze
rapportage zákelijk gezien aan het beeld
van de Balans toevoegt of wijzigt?

1998 en 2006
Ja, DKE hebben toch iets aan de GS
en de kerken uit te leggen. Namelijk,
hoever de instemming is gegaan met de
nota van drs. J.C. Schaeffer uit 1998.
Want in een interview in het ND
van 31 december 1998 met ds. J. Westerink (CGK), drs. J.C. Schaeffer (NGK)
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en dr. A.N. Hendriks (GKv) bleek
duidelijk verschil van mening over de
binding aan de belijdenis tussen Schaeffer en Hendriks, beiden als deputaten
betrokken bij de samensprekingen.
Ds. Hoksbergen zal zich dat interview nog wel herinneren. Hij nam het
destijds samen met Roel Sikkema af.
Hendriks constateerde: de binding aan
de belijdenis is hét grote struikelblok
gebleken tussen NGK en GKv. Ook
Schaeffer erkende (en verdedigde) dat er
binnen de NGK ánders met de binding
aan de belijdenis werd omgegaan dan
binnen de GKv. De kop boven het interview is dan ook: ‘Het liep vast op de
binding aan de belijdenis.’ Dan word je
inderdaad benieuwd in hoeverre DKE
konden instemmen met een nota van
diezelfde drs. Schaeffer uit datzelfde jaar
1998.
Kortom, we kijken met belangstelling naar het rapport van DKE uit.
Bedoeld als verantwoording aan de GS.
Maar daar staan de kerken niet buiten.
Zoals het rapport ook niet verheven is
boven bespreking in een kerkelijk opinieblad.

Onbeschermd
In zijn toespraak tot de LV van de
NGK zei ds. Hoksbergen dat er onderling vertrouwen gegroeid is. ‘Dat komt
doordat de Here ons zegent. Dat komt
doordat zijn Geest in ons werkt’ (ND
van 26 maart 2007). Je mag aannemen
dat dit een betrouwbare weergave is
van wat er gezegd is. In het ND van 27
maart 2007 werd een onderdeel uit het
verslag van 26 maart rechtgezet. Maar
niet de hier geciteerde woorden.

is met wat er in de Balans staat. De inhoud van de Balans staat nog ter discussie. De GKv hebben de Balans ook nog
niet kerkelijk voor hun rekening genomen. Dan is het wat onbeschermd om
Gods zegen en het werk van Gods Geest
aan jouw gevoelen te binden.
Datzelfde geldt ten aanzien van wat
ds. Hoksbergen zei over de omgang met
Gods Woord en de belijdenis: geen last,
maar een lust. ‘”Ik weet dat dit ook in
het overgrote deel van úw kerken zo
functioneert”, zei ds. Hoksbergen. “Met
een ondertekeningsformulier waar wij
ook achter kunnen staan. En we hopen
dat het ook in de overige van uw kerken
zo ver zal komen”’ (RD van 26 maart
2007). Dat loopt op z’n zachtst gezegd
op een kerkelijk oordeel vooruit. En het
is nog maar de vraag of de kerken dit alles ds. Hoksbergen nazeggen.
Voor wat betreft ‘de vrouw in het
ambt’ gaf ds. Hoksbergen aan dat hier
nog een groot obstakel ligt tussen NGK
en GKv. Daarin is hij voluit de mond
van de kerken geweest. Alleen - ‘de predikant stelde dat “volkomen duidelijk”
(is) dat het “vrouwenbesluit” niet voortkomt uit een Schriftkritische houding’
(ND van 27 maart 2007). Volkomen
duidelijk? Het achterliggende rapport
destijds gaf blijk van een ongereformeerde omgang met de Schrift. In de
Schrift zou je in dezen twee denklijnen
aantreffen. Ook hier is onbeschermde
taal te signaleren. Jammer. Want ds.
Hoksbergen sprak als voorzitter van
DKE wel namens de kerken. Niet ieder
heeft zijn spreken op de LV als zo hartverwarmend ervaren als daar het geval
was.
Afgesloten op 28 maart 2007.

Tegelijk klonk de erkenning dat niet
ieder binnen de GKv en DKE gelukkig

Nader Bekeken
Neem een proefabonnement op Nader Bekeken! U ontvangt het blad 3 maanden lang voor maar € 5,-.
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenkabonnement op Nader Bekeken. Het kost
u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang!
Bel 050-3013636 of mail woordenwereld@scholma.nl of kijk op www.woordenwereld.nl.
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Geestdoop en
vervulling
In Kontekstueel (jrg. 21, nr. 1)
schreef dr. A.L.Th. de Bruijne een
artikel dat in de discussie over hoe
wij moeten omgaan met het charismatische gedachtegoed, aandacht
vraagt. De auteur wil een analyse
geven die ‘grotendeels nog een
hypothetisch karakter draagt’. Hij
zoekt een weg hoe wij ‘waardevolle
deelinzichten’ uit de charismatische
beweging kunnen honoreren in een
gereformeerde bezinning op de Heilige Geest en zijn werk. Het artikel
van De Bruijne stelt verschillende
charismatische noties aan de orde,
waarbij hij meer dan eens belangrijke kritische kanttekeningen
plaatst. Ik laat veel liggen, om me
te bepalen bij wat De Bruijne stelt
met betrekking tot de doop met de
Geest en de vervulling met de Geest.
Wat hij daarover schrijft, roept
namelijk bij mij enige bedenking op.
Het komt me voor dat de auteur te
gemakkelijk in dit verband spreekt
over ‘waarheid’ in de leer van de
‘second blessing’.

Aanvullend model
In de gereformeerde theologie werkt
men volgens De Bruijne met ‘het calvijnse model’: de Geest werkt geloof en
het geloof ontvangt de ene Christus met
zijn tweevoudige genade van rechtvaardiging en heiliging. De Bruijne pleit (met
anderen) voor een ‘aanvullend model’.
Daarin vormt de Geest zelf de grote
gave die Christus geeft. Wie tot Christus komt, zal met de Geest gedoopt
worden. De doop met de Geest valt niet
samen met het gaan geloven in Christus, maar vormt daar de vrucht van. De
doop met de Geest duidt ‘een nieuwe
realiteit’ aan, waarbinnen ieder die gelooft, vervolgens mag gaan leven.
De fout van de charismatici is volgens De Bruijne niet dat zij deze vrucht
logisch gezien onderscheiden als tweede
moment, maar dat zij suggereren dat
er sprake kan zijn van echt geloof in
Christus zonder dat Christus de vrucht
daarvan ook begint uit te werken. Ook

is het fout dat ze deze doop met de
Geest beschouwen als een werkelijkheid
die eens voorgoed plaatsvindt en wel
na de bekering op een tweede ogenblik
daarna. Ten slotte is een bezwaar dat zij
die doop met de Geest markeren met
een willekeurig en gefixeerd aantal verschijnselen dat getuigde van het komen
van de Geest in de apostolische tijd.
De kritiek die De Bruijne hier geeft,
noteer ik met instemming en dankbaarheid. Minder dankbaar ben ik voor de
vereenzelviging die De Bruijne voltrekt
tussen de doop met de Geest en de
vervulling met de Geest. Hij spreekt
nadrukkelijk over ‘Geestdoop of vervulling’, en stelt: ‘De doop met de Geest is
nooit vanzelfsprekend aanwezig in de
kerk of christen. Doop met de Geest is
een metafoor voor het onder beslag van
de Geest komen.’ Doordat hij doop en
vervulling identificeert, schrijft hij zelfs:
‘Zo’n Geestdoop of vervulling kan en
wil dus vaker in het christelijk leven
plaatsvinden.’
Het komt mij voor dat dit het
Nieuwe Testament geen recht doet.

Het Nieuwe Testament
Mijns inziens is er in het Nieuwe
Testament onderscheid tussen de doop
met de Geest én de vervulling met de
Geest. De uitdrukking ‘de doop met de
Heilige Geest’ kom je daarin niet tegen.
Wel is er sprake van ‘dopen met de
Heilige Geest’ of ‘gedoopt worden met
de Geest’ (vgl. Mat. 3:11; Mar. 1:8; Luc.
3:16; Joh. 1:33; Hand. 1:5; Hand. 11:16;
1 Kor. 12:13).
Deze zegswijzen hebben alle betrekking op de uitstorting van de Geest,

Thema A.N. Hendriks

op het heilshistorische gebeuren op de
pinksterdag (vgl. Hand. 1:5: ‘Maar gij
zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze’). Toen zijn
oude beloften (vgl. Joël 2:29: ‘uitstorten’;
Zach. 12:10: ‘uitgieten’) vervuld en is
de kerk gedoopt met de Geest. De doop
met de Geest staat volgens het Nieuwe
Testament niet in een heilsordelijk kader
(‘een tweede moment’ voor wie gelooft),
maar in een heilshistorisch kader, al
heeft het wel heilsordelijke betekenis.
Het woordje ‘uitstorten’ wijst daarop.
De Geest komt nu ‘wonen’ in de harten
(Rom. 8:11; vgl. Ez. 36:26) en dat betekent voor Gods kinderen ‘grote volheid’
(1 Tess. 1:5).
Het is opvallend dat we nergens in
het Nieuwe Testament lezen: ‘Wordt
met de Geest gedoopt!’, maar wel:
‘Wordt vervuld met de Geest’ (Ef. 5:18).
De doop met de Geest heeft op Pinksteren eens voor altijd plaatsgevonden.
De Geest is uitgegoten of uitgestort.
En op grond van deze heilshistorische
voortgang is het nu mogelijk dat Paulus
ons oproept om met de Geest vervuld
te worden, ons onder het beslag van de
Geest te laten brengen. De werkwoordsvorm die de apostel in Efeziërs 5:18
gebruikt (plèrousthe), getuigt dat het bij
deze vervulling niet gaat om iets eenmaligs, maar om iets dat steeds weer kan
en moet gebeuren.
Je vindt dat ook terug in Handelingen. Leerlingen die al gedoopt waren
met de Geest, worden vervuld met de
Geest (Hand. 4:31). Barnabas die reeds
vol was van de Geest (Hand. 11:24),
wordt opnieuw met de Geest vervuld
(Hand. 13:52). Zoals reeds in het Oude
Testament incidenteel het geval was,1
worden ook in de apostolische kerk
mensen door de vervulling met de Geest
bekrachtigd tot hun taak (vgl. Stefanus,
Hand. 7:55; de gemeente, Hand. 4:31;
de discipelen, Hand. 13:52).
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Wie gelooft, deelt in wat op Pinksteren is gebeurd. Hij heeft de Geest ontvangen (Gal. 3:2), is ‘in de Geest’ (Rom.
8:9). Het toebehoren aan Christus door
het geloof staat voor Paulus gelijk met
het hebben van de Geest (Rom. 8:9). Alle
gelovigen zijn met één Geest gedrenkt
of liever begoten (1 Kor. 12:13).2
Maar dit impliceert niet dat ook
allen werkelijk vervuld zijn met de
Geest. Tot de Efeziërs die reeds - toen
zij gelovig werden - de Geest als Gods
zegel ontvangen hadden (Ef. 1:13), zegt
Paulus: ‘wordt vervuld met de Geest’
(Ef. 5:18). Daaruit blijkt dat er onderscheid is tussen het ontvangen hebben
van de Geest en het vervuld zijn met
de Geest. Dit blijkt ook wanneer van
Barnabas speciaal getuigd wordt dat
hij ‘vol van de Geest en van geloof’
was (Hand. 11:24), en de gemeente in
Jeruzalem moest omzien naar mannen
‘vol van Geest en wijsheid’ (Hand. 6:3).
De apostelen noemen dit naast ‘goed
bekend staan’ als een bijzondere vereiste
voor hen die zij in een ambt willen stellen. Ook van Stefanus wordt dit bijzondere nadrukkelijk vermeld: ‘vol van geloof en heilige Geest’ (Hand. 6:5). Het
zegt ons dat dit blijkbaar niet van ieder
gemeentelid zonder meer gold.
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De gave van de Geest
De Bruijne meent dat de doop met
de Geest ‘niet samenvalt’ met het gaan
geloven in Christus. Het geloven in
Christus voert ook tot het ontvangen van
de Geest. Ik wees al aan dat de auteur
mijns inziens ten onrechte de doop met
de Geest vereenzelvigt met de vervulling
met de Geest. Als het gaat om de vervulling met de Geest, heeft De Bruijne
gelijk. Het Nieuwe Testament roept
mensen die reeds de Geest als Gods
zegel ontvangen hebben, op om met
de Geest vervuld te worden. De Geest
ontvangen hebben, impliceert nog niet
dat men ook vervuld is met de Geest!
Maar ik zou het geschenk van de Geest
toch helemaal willen houden bij het tot
het geloof in Christus komen. Ik wijs op
Efeziërs 1:13: ‘toen gij gelovig werdt.’
Ik wijs ook op Galaten 3:2: ‘Hebt gij
de Heilige Geest ontvangen ten gevolge
van werken der wet, of van de prediking
van het geloof ?’ Door gelovig te luisteren
naar de verkondiging ontvingen de Galaten de Heilige Geest. Het lijkt me dan
ook niet juist te zeggen dat het geloven
in Christus voert tot het ontvangen
van de Geest. Wie gelooft, ontvangt de
Geest; geloven en de Geest ontvangen
zijn mijns inziens onlosmakelijk aan el-

kaar verbonden. Wie zou belijden: Jezus
is Heer, dan door de Heilige Geest (vgl.
1 Kor. 12:3)? Wie kan Abba, Vader zeggen, zonder dat de Geest is uitgezonden
in zijn hart (Gal. 4:6)?
De Bruijne zal dit laatste voluit beamen. Maar zijn identificatie van doop
en vervulling met de Geest brengt hem
tot de aanvechtbare uitspraak dat het
geloven in Christus ‘voert’ tot het ontvangen van de Geest. Wanneer we het
Nieuwe Testament meer recht doen,
kun je wel zeggen dat het geloven in
Christus voert tot de vervulling met de
Geest. Want we zagen al dat dit niet
vanzelfsprekend is voor ieder die in
Christus gelooft.
Daarbij wil ik graag honoreren dat
het ‘hebben’ van de Geest en het ‘zijn’ in
de Geest een realiteit is, die enkel door
geloof in Christus werkelijkheid is (vgl.
Joh. 14:23). Slechts in de gemeenschap
met Christus delen wij in de Geest die
Hij voor ons verwierf (Rom. 8:9). Hoezeer de gave van de Geest verbonden is
met het geloof in Christus, horen wij
in het woord van onze Verlosser: ‘Wie
in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien.’ Waarbij Johannes
aantekent: ‘Dit zeide Hij van de Geest,
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welke zij die tot geloof in Hem kwamen,
ontvangen zouden…’ (Joh. 7:38,39).

Markering?
Het zal duidelijk zijn dat ik er geen
moeite mee heb, wanneer De Bruijne
de vervulling met de Geest ‘de nieuwe
realiteit’ noemt, ‘waarbinnen ieder die
gelooft vervolgens mag gaan leven’.
Wel heb ik moeite als hij stelt dat
‘bijzondere verschijnselen of gaven’ de
vervulling met de Geest (nog altijd)
kunnen markeren. Het valt namelijk op
dat Paulus, wanneer hij over de gaven
van de Geest spreekt (Rom. 12; 1 Kor.
12; Ef. 4) het helemaal niet heeft over
de vervulling met de Geest. De apostel
gaat ervan uit dat er verscheidenheid
aan gaven in de gemeente is (1 Kor.
12:4) en dat gaven gegeven worden
(1 Kor. 12:7v). ‘Wij hebben nu gaven,
onderscheiden naar de genade, die ons
gegeven is …’ (Rom. 12:6), zo klinkt
het.
Opvallend is voorts dat Paulus, wanneer hij dan wel spreekt over het vervuld
worden met de Geest (Ef. 5:18), dat niet
zegt in de context van Geestesgaven,
maar in een gedeelte waarin hij allerlei
vermaningen doet die het alledaagse
leven van de Efeziërs betreffen. De
vervulling met de Geest blijkt nodig te
zijn om metterdaad te wandelen als een
kind van het licht. Ook is treffend dat
het vervuld zijn met de Geest tot uitdrukking komt in het spreken van Gods
Woord ‘met vrijmoedigheid’ (Hand.
4:31), in ‘wijsheid’ (Hand. 6:3), in
‘geloof’ (Hand. 6:5; 11:24) en in ‘blijdschap’ (Hand. 13:52).
Het is waar dat we op enkele plaatsen in Handelingen ook vinden dat
de vervulling met de Geest zich manifesteert met ‘bijzondere verschijnselen
of gaven’. Op de pinksterdag gaat ze
gepaard met ‘spreken in andere tongen’
(Hand. 2:4), in het huis van Cornelius
is dat evenzo het geval (Hand. 10:46)
en in Efeze horen we over ‘tongen’ en
‘profeteren’ (Hand. 19:6). Maar daaruit
kunnen we mijns ziens niet te gemakkelijk de conclusie trekken dat de vervulling met de Geest ook nu nog met zulke
bijzondere verschijnselen gepaard kan
gaan. Het gaat in alle drie de gevallen
om heilshistorisch heel bijzondere momenten.3 Lucas beschrijft de voortgang
van het Woord van God en verkondigt
ons hoe de Geest doorbreekt in nieuwe
kringen. Wij moeten zijn boek niet le-
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zen alsof we een brief van Paulus voor
ons hebben! Dit impliceert dat wij aan
het heilshistorisch relaas van Lucas geen
conclusies kunnen verbinden, wanneer
het gaat om de heilsordelijke vervulling
met de Geest, dus om wat in het leven
van een christen kan en moet plaatsvinden.
Ik waardeer dat De Bruijne opkomt
tegen ‘het sjabloonachtige’ van de charismatische vervulling met de Geest, de
typische criteria die daarbij functioneren
(tongentaal, profetie enz.), maar ik meen
dat De Bruijne te gemakkelijk stelt
dat we als gereformeerden, gelet op de
Schrift, niet ‘krampachtig’ behoeven te
doen over ‘bijzondere verschijnselen of
gaven’ die de vervulling met de Geest
kunnen ‘markeren’. Ik zou hier juist
gelet op de Schrift meer reserve op zijn
plaats vinden.

Niet de Geestesdoop als ‘volgend
moment in de gemeenschap met Christus’ moet de gereformeerde theologie
als ‘inzicht integreren’, zoals De Bruijne
bepleit. Wel acht ik het verrijkend dat
we de vervulling met de Geest als een
derde aspect in het werk van de Geest
de plaats geven die ze naar de Schrift
in het leven van Gods kinderen mag en
moet kennen.
Ik besef dat dr. De Bruijne zijn
verhaal aanbiedt als een ‘analyse …
die grotendeels nog een hypothetisch
karakter heeft’. Laat mijn reactie door
hem beschouwd worden als een bijdrage
aan wat we duidelijk samen beogen: een
goed gereformeerd antwoord op wat
zich van charismatische kant aan ons
opdringt en soms te gretig ingang vindt.
Noten:
Voor een brede behandeling van de vervulling met
de Geest in het Oude (en Nieuwe) Testament zie
A.N. Hendriks, Die in de waarheid leidt. Bijdragen
over de Heilige Geest en zijn werk, Heerenveen 2002,
p. 116v.
2.
Voor de vertaling ‘begoten’ zie J.P. Versteeg, ‘De
doop volgens het Nieuwe Testament’, in: Rondom
de doopvont, red. W. van ’t Spijker e.a., Goudriaan
1983, p. 83. Versteeg concludeert: ‘In de slotzin van
1 Kor. 12,13 wordt dus de doop in verband gebracht
met het pinkstergebeuren.’ De doop ‘spreekt van de
werkelijkheid van de uitstorting van de Geest en stelt
in relatie met de uitstorting van de Geest’. Ik teken
hierbij aan dat ook deze tekst m.i. geen argument
biedt om ‘Geestdoop’ en ‘vervulling’ te identificeren.
Want Paulus spreekt over ‘wij allen’. En dat kan
moeilijk gelden van het vervuld zijn met de Geest.
3.
Voor een uitvoerige bespreking van de genoemde
teksten in Handelingen zie A.N. Hendriks, Die alles
in allen volmaakt, Haarlem 1990, p. 27v. Vgl. ook
K. Runia, Op zoek naar de Geest, Kampen 2000,
p. 95v.
4.
Vgl. H. Berkhof, De leer van de Heilige Geest,
Nijkerk 1955, p. 95.
1.

Een derde aspect?
Het zal duidelijk zijn dat ik De
Bruijne niet kan bijvallen wanneer hij
het ontvangen van Christus heilsordelijk
onderscheidt van het ontvangen van de
Geest (de Geestesdoop). Maar ik kan
wel met hem eens zijn dat de vervulling
met de Geest te onderscheiden is van
het ontvangen van Christus. H. Berkhof
bepleitte reeds in 1955 om de vervulling met de Geest als een derde aspect
in het werk van de Geest te zien, naast
de rechtvaardiging en de heiligmaking,
als een ‘áanvullende werking’ die ons
beloofd wordt en daarom ook gezocht
moet worden.4
In de gereformeerde theologie is er
wel wat weinig aandacht geweest voor
het vervuld worden met de Geest, zoals
dit ook met de verzegeling met de Geest
het geval is. Wat dat betreft, is het zeker
aan de charismatische beweging te danken dat er over dit aspect van het werk
van de Geest in gereformeerde kring
nagedacht wordt.
Hoe goed het is dat onder ons hier
theologisch en pastoraal het een en
ander wordt ‘ingehaald’, we moeten
er tegelijk op attent zijn dat bij vele
charismatici de leer van de ‘second blessing’ (Geestesdoop als apart moment
volgend op het geloven in Christus) nog
steeds virulent is en meespreekt in wat
men zegt over de vervulling met de
Geest. Daarom zou ik gedempter over
‘waarheid … in de leer van een second
blessing’ willen spreken dan De Bruijne
doet, al vergeet hij de ‘dwaling’ niet.
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Nu is de zangtijd
aangebroken

Het ligt aan het licht van de kerk,
moet ik helaas zeggen. Hebben we
wel de goede kijk op deze mooie
zaak? In een preek had ik het over
zelfbevrediging. Na de dienst werd
ik daarover opgebeld. De kansel is
toch niet een plek voor dit soort
onderwerpen. Ook citeerde ik een
keer het fraaie boekje van prof. H.M.
Ohmann over Hooglied, De koning te
rijk. De preek ging over het nieuwe
leven en wie we dan als mens zullen
zijn. We zijn ook straks man en vrouw,
legt Ohmann uit, de seksualiteit zal
dan niet tot het verleden behoren.
Een wat oudere broeder sprak mij
daarover aan. Seks op de nieuwe
aarde? Nee, dominee, die viezigheid
zal daar niet meer zijn.

We hebben het kennelijk altijd
moeilijk gevonden. We preekten wel
ferm tegen alle onkuisheid, maar
het lukte ons niet goed om rein en
ingetogen over de seksualiteit door te
spreken. Wat de Bijbel daarover zegt,
werd vroeger graag vergeestelijkt. De
Statenvertalers zagen in de borsten
van Hooglied 4:5 de vertroostingen
van het Oude en Nieuwe Testament,
de tachtig bijvrouwen van 6:8
zouden even zovele valse kerken zijn,
en de zangtijd van 2:12 slaat op
de prediking van het evangelie. En
heeft deze kijk op de zaak gezorgd
voor een al te ontoegankelijke
vertaling van het Hooglied? Dit
bijbelboek werd maar moeilijk
gelezen. Op catechisatie kon ik er
weinig mee. Maar nu hebben we de
prachtige nieuwe bijbelvertaling.
En ik zou willen zeggen: daarmee is
voor onze kerken - als het gaat om
de seksualiteit - toch de zangtijd
aangebroken! Het lezen van Hooglied
is nu een vrolijke bezigheid. Ga ermee
naar de binnenkamer. Schrik er aan
de gezinstafel niet voor terug. Lees
met een blos op de wangen.

onderlinge liefde. Er ligt een terrein
braak, dat ook voelbaar is op een
bruiloft waarvoor de dominee wordt
uitgenodigd totdat het echte feest wil
beginnen en een muziekband de zaal
Hé, lekker ding van ene Frans Bauer
oplegt. Dat kan toch veel mooier,
met veel meer sfeer, met veel meer
inhoud. Seks is lekker!, en het is waar.
Lees het maar in ons Hooglied. Deze
liefde is zoeter dan wijn, zo geurig als
de nardus en mooi als de verrukkende
bloesem. Maar, seks is geen ding.
Het is niet een genotsmiddel. De
seksualiteit betreft een mens, een
persoon, man en vrouw, schepping
van God, zijn hoogste schepping.
Het vraagt niet om de bevrediging
van lage lusten. Het wil worden
bezongen. En wel met een hooglied,
en de Bijbel kent het Hooglied. Nog
steeds lijkt dat lied ons te hoog.

Column

De bloemen zijn verschenen op het
veld. Dan zullen we straks ook wel
weer de bijen zien. De bloemetjes
en de bijtjes, vanouds een goede
aanleiding om goede seksuele
voorlichting te geven. Daaraan
schort het, zo begreep ik uit de
krant. Jongeren weten weinig over
seks. Ze willen er liever niet met
hun ouders over praten. Maar ook
op school wordt weinig of niets aan
seksuele voorlichting gedaan. Ik
voel me aangesproken. Als ouder
en als catecheet. Ik vind het zelf
ook moeilijk. Hoe doe ik dat op de
catechisatie? Ik geef tegenwoordig
maar de spaarlampen de schuld.
Onder dat warm-aanbevolen maar
koud-witte licht is geen goede sfeer
te maken. Want dat hebben we nodig
voor zo’n gevoelig onderwerp. De
juiste sfeer. Daarom dim ik wel het
licht. En ik steek er een kaarsje bij
aan. Het helpt, moet ik u zeggen.

En zullen we dan nu ook werkelijk
gaan zingen? Zingen van de liefde,
de zinnelijke omgang van een jongen
en een meisje, hevig verliefd. Daar
ben ik nog niet echt gerust op. Ik
ben tussen de liederen die de laatste
jaren - in grote aantallen - voor de
kerkdienst zijn vrijgegeven, geen lied
over dit onderwerp tegengekomen.
Dat is een groot gemis. Wel heeft ons
nieuwe huwelijksformulier eindelijk
een verwijzing naar het Hooglied,
maar voor een trouwdienst blijft het
altijd zoeken naar liederen van de

G. Zomer
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Onvolgroeide
identiteit?
‘Verbondenheid met Christus is
genoeg,’ kopte de krant. Dat trok
de aandacht. Wanneer de grootste
gereformeerde scholenvereniging
de toelatingseisen verruimt, is dat
voorpaginanieuws. Het klink ook
heerlijk royaal en ruimhartig: we
houden niet langer krampachtig en
bekrompen vast aan strikte standaarden en hekwerken. Wellicht zal
het ook tegemoetkomen aan het bij
sommigen bijna religieuze en soms
reactionaire verlangen niet langer
‘moeilijk te hoeven doen’. Maar... is
er nu sprake van een verschraling of
een verrijking? Getuigt dit van achteruitgang of van groei?
Arie de Rover

Het bestuur werd geïnspireerd door
Arie de Rover. Hij betoogde dat de
identiteit van gereformeerde scholen
en kerken te veel bepaald wordt door
strikte normen en standaarden. Ik snap
wat hij bedoelt en ik kan me daar ook
wel veel bij voorstellen.
Kenmerkend evenwel voor het door
hem (en mij!) veelvuldig gehanteerde en
gewaardeerde model is dat onze identiteit (wie en wat wij zijn) het sterkst
beïnvloed wordt door onze spiritualiteit,
dat wil zeggen vanuit onze geestelijke
werkelijkheid. Deze spiritualiteit werkt
vervolgens door in identiteit, vormen,
standaarden en overtuigingen. Het
kwaad zit dus ook niet in standaarden
en normen op zichzelf, maar in een
mogelijk weinig geestelijke beleving en
hantering ervan.
Evenwel, dit model dient wel goed
gehanteerd te worden. Het is daarbij van
eminent belang om dat grotere geestelijke geheel waarvan wij deel uitmaken,
goed in te vullen en adequaat te omschrijven.
De Geest van Christus leidt ons door
de Schriften die andere geestelijke werkelijkheid binnen, zoals J. van Bruggen
onlangs mooi omschreef. We hebben te
maken met een God die Zich aan ons
openbaart door middel van zijn Woord.
In het gewaad van het evangelie komt
Christus tot ons en deelt aan ons uit
wat Hij voor ons heeft verworven en

met Zich meebrengt. En daarin is het
helemaal waar: alleen wie door een echt
geloof aan Jezus Christus verbonden is,
ontvangt het heil terug. Maar dat is nog
maar de halve waarheid.
Niet voor niets voegt de Heidelbergse Catechismus daaraan meteen toe: ‘en
zijn weldaden aannemen’, dat wil zeggen
accepteren en in ontvangst nemen. Verbonden zijn aan de wijnplant blijft niet
zonder vrucht (Joh. 15:1-8).
Het is daarom te schraal daarbij alleen God te noemen of te focussen op
de persoon van Jezus Christus, hoezeer
dat misschien ook inspeelt op de hedendaagse hunkering naar verbondenheid en een persoonlijke relatie. Willen
we aan Jezus Christus recht doen, dan
brengt in die immense geestelijke werkelijkheid van de God van hemel en aarde
zijn verbinding met ons heel wat meer
met zich mee. Ik hoop echt dat de twee
dienaren van het Woord op het congres
ook het Woord in z’n volle omvang en
diepgang hebben laten spreken, al blijkt
dat niet uit het krantenverslag.
‘Verbonden zijn met Christus’ impliceert volgens zijn eigen zeggen immers
primair ook gehoorzaamheid aan zijn
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Woord: wie zijn geboden bewaart, blijft
in Hem en Hij in hem (1 Joh. 3:24).
En: wie zijn Woord bewaart, in die is
waarlijk de liefde van God volmaakt geworden (1 Joh. 2:5).
‘Verbonden zijn met Christus’ betekent daarom ook een blijven bij de
gezonde leer en bij de heilzame woorden
van Jezus Christus (1 Tim. 1:10; Tit.
1:9). Daarbij moeten we ermee rekenen
dat mensen deze leer van de godsvrucht
ook uit hoogmoed of verblinding kunnen verwerpen (1 Tim. 6:3). Bovendien
kan er een tijd aanbreken dat mensen de
gezonde leer niet meer te pruimen vinden, omdat hun gehoor is verwend en
zij voorgangers zoeken die hen naar de
mond praten (2 Tim. 4:3).
‘Verbonden zijn met Christus’ brengt
met zich mee dat wij deel uitmaken van
de kerk, die zijn lichaam is, de volheid
van Hem die alles in allen vervult (Ef.
1:22). De Zoon van God verzamelt deze
kerk in de eendracht van het (zowel relationeel als inhoudelijk) echte geloof.
‘Verbonden zijn met Christus’ leidt
tot voortdurende inspanning ‘om de eenheid te bewaren die de Geest (van Jezus!)
u geeft: één lichaam en één geest, zoals u
één hoop hebt op grond van uw roeping,
één Heer, één geloof, één doop, één God
en Vader van allen, die boven allen, door
allen en in allen is’ (Ef. 4:3-6).
‘Verbonden zijn met Christus’ brengt
ons ook in verbinding met de Vader en de
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Geest. We worden immers ondergedompeld en zo op naam gezet van de Vader,
de Zoon en hun Geest (Mat. 28:19).
‘Verbonden zijn met Christus’ motiveert tot heiliging: uit barmhartigheid
heeft God ‘ons gered door het bad van
de wedergeboorte en de vernieuwende
kracht van de Heilige Geest, die Hij
door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgestort’ (Tit.
3:5-6).
‘Verbonden zijn met Christus’ beweegt ons tot een zuiver gebruik van de
sacramenten, die op zijn bevel zijn ingesteld. Hoe ga je om met ‘zijn lichaam’
en ‘zijn bloed’? Dat vraagt om onderlinge aansporing en terechtwijzing (vgl.
Mat. 26:26v en 1 Kor. 11:27).
De schooldirecteur en bestuursvoorzitter geven aan, die inhoud meer
in het centrum te willen zetten. Dat
juich ik van harte toe. Het lijkt me ook
broodnodig. De door hen gebruikte terminologie verraadt nogal eens een wat
afstandelijke, juridiserende manier van
kijken en blinkt niet uit in geestelijke
zeggingskracht.
Wanneer zij de kerk vooral benoemen als ‘instituut’, lijkt dat mij een even
weinig bijbelse als geestelijk-inhoudelijke typering. De institutionele kant
van de kerk is nog maar de buitenkant,
de vormgeving (in het model: gedrag).
Daarmee heb je het wezen, de identiteit
van Christus’ kerk en de daaruit voortvloeiende overtuigingen nog niet in
beeld gekregen en benoemd. Het woord
‘kerkeis’ (Elsbeth Vonkeman, ND 1 februari jl.) lijdt overigens aan hetzelfde
euvel.
Wie zegt dat ‘ons bestaansrecht juridisch gezien verbonden is met het etiket
gereformeerd’, kijkt inderdaad met een
beperkte blik (juridisch) en moet zich
nog maar eens goed in de inhoud van
‘gereformeerd-zijn’ gaan verdiepen.
Dat het vroegere toelatingsbeleid
neergezet wordt als ‘hekken’, verraadt
weinig feeling op ‘identiteitsniveau’ voor
de geestelijke motivatie achter dit beleid.
De kreet ‘onze historie ligt in het
gereformeerde, onze toekomst in Christus’ is een geweldig vals dilemma. Ook
voorgaande generaties hebben vanuit
hun verbondenheid met en gehoorzaamheid aan Christus naar eer en geweten
gehandeld. Zij hebben recht op een billijke, geestelijk-inhoudelijke taxatie en
benoeming van hun drijfveren en handelen. Ook zij zochten hun identiteit in
en de eer van Christus!
Directeur en voorzitter hebben (met
hun leerkrachten?) nog wel wat huiswerk
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te doen. Ook de identiteitscommissies
wacht een zware klus. Zij allereerst dienen in die geestelijke werkelijkheid te
leven en met hart en ziel confessioneelgereformeerd te zijn. Want hoe bepaal
je in één gesprek of iemand in alle bovengenoemde facetten aan Christus verbonden is, in leer en leven? En hoe sta je
voor je gereformeerde identiteit met een
aantal ongedoopte kinderen van 7 jaar
in de klas?
De beschermende structuur van een
veilige kerkmuur valt bij de toelating
tot de school en in de klas ergens weg.
Maar ‘verbondenheid met Christus’ is,
hoe kernachtig ook, tegelijk een veel te
smalle en schrale formulering voor de
spirituele werkelijkheid waarin Christus’
Geest ons binnenleidt en waarvan wij
dankzij Gods genade deel mogen uitmaken. Deze op het eerste gehoor royale en
ruimhartige formulering doet tekort aan
het Woord (dat is Christus zelf!), in z’n
volle omvang en rijkdom. Wanneer dat
gebeurt, versmalt onze spiritualiteit en
verschraalt onze identiteit. Vroeg of laat
gaat dat zich ook wreken in je overtuigingen, standaarden en vormgeving.
Kenmerkend voor gereformeerd geloven en leven is dat we niet leven met een

halve Christus, doordat persoon en werk
gescheiden worden. Uit het relationele
aspect (verbondenheid) vloeit meteen
de inhoud van Christus’ weldaden en
werken voort. Dus ook de weldaad van
zijn openbaring op Schrift, zijn gezonde
leer, zijn kerk, zijn bevel tot doop en
avondmaal, zijn kracht om ons door zijn
Geest (ook kerkelijk) samen te binden en
te heiligen.
Kenmerkend voor gereformeerd geloven is daarom ook meteen dat we niet
leven met een halve Bijbel, vanwege uit
hun verband geplukte of op de klank af
geselecteerde teksten.
Gereformeerd is: totus Christus; sola
Scriptura.
Daar kun je niet omheen.
Door ons geloof en door onze kennis
van de Zoon van God vormen we een eenheid, de eenheid van de tot volle wasdom
gekomen volheid van Christus. Door ons
aan zijn waarheid te houden en elkaar lief
te hebben, groeien we samen volledig toe
naar hem die het hoofd is, Christus
(Ef. 4:13 en 15).
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Een dubbel gevoel
Op 8 maart jl. overleed prof. dr. Herman Ridderbos op de hoge leeftijd
van 98 jaar. Vanaf 1943 tot 1978
was prof. Ridderbos hoogleraar
Nieuwe Testament aan de Theologische Hogeschool, later Universiteit
aan de Oudestraat 10 te Kampen.
Ook als kerkelijk smaakmaker trad
hij op de voorgrond.

Pijnlijk
Het professoraat van Herman Ridderbos kende een pijnlijk begin. Op 1
september 1942 benoemde de Generale
Synode van Sneek-Utrecht hem tot
opvolger van prof. dr. S. Greijdanus als
hoogleraar in de nieuwtestamentische
vakken te Kampen. Die benoeming was
allerminst onomstreden. Eigenlijk had
deze synode volgens de kerkrechtelijke
regels al gesloten moeten zijn, om plaats
te maken voor een wettige opvolgster.
Helaas. Tegen de kerkelijke afspraken in
werd de synode eigenmachtig verlengd.
En met een nieuw agendapunt (benoeming hoogleraar) uitgebreid. Zowel K.
Schilder als S. Greijdanus protesteerden.
Het mocht niet baten.
Voor Herman Ridderbos was dit
geen reden om voor de benoeming te
bedanken. Op 6 oktober 1942 aanvaardde hij zijn benoeming, om op 21
januari 1943 te inaugureren. Het werd
een pijnlijke start. ’s Morgens zat de
Burgwalkerk in Kampen stampvol bij
het afscheidscollege van prof. Greijdanus. ’s Middags sprak Ridderbos zijn
inaugurele rede uit in dezelfde kerk voor
hooguit honderd mensen. Ook het gros
van de studenten ontbrak.

Vrijmaking
Het pijnlijk begin hangt dus direct
samen met alle gebeurtenissen die leidden tot de Vrijmaking van 1944. In die
situatie nam Herman Ridderbos een
duidelijk standpunt in. Tegenover de
bezwaarden koos hij voor de koers van
de synode, zowel in leerstellig als kerkrechtelijk opzicht. Bij de bezwaarden
signaleerde Ridderbos ‘verbondsautomatisme’. Terwijl hij hun kerkelijke opstel-

ling ronduit revolutionair vond.
Die mening bleef hij de jaren door
trouw. Toen in de jaren zeventig gesproken werd over een eventuele opheffing
van de schorsingen uit de jaren veertig
van de twintigste eeuw, maakte Ridderbos de harde opmerking: ‘Het ging de
bezwaarden meer om K. Schilder en die
geschorst, dan om Jezus Christus en die
gekruisigd.’ De uiteindelijke schuldbelijdenis van de synodaal-gereformeerde
synode van Almere 1988 maakte hij inhoudelijk niet mee. Dit in tegenstelling
tot G.C. Berkouwer. De jaren door gaf
Ridderbos blijk van een kritische houding in de richting van de vrijgemaakt
Gereformeerde Kerken, waarbij hij soms
fel uit de hoek kon komen.

Vakgebied
In de overlijdensadvertentie van Uitgeefmaatschappij Kok Ten Have (Trouw
van 12 maart 2007) wordt melding gemaakt van de uitgave van verschillende
theologische standaardwerken van Herman Ridderbos. Hierbij is (o.a.) te denken aan grotere werken als De komst van
het Koninkrijk. Jezus’ prediking volgens
de synoptische evangeliën (Kampen 1950)
en Paulus. Ontwerp van zijn theologie
(Kampen 1973, derde druk). Van belang
voor Ridderbos’ visie op de Schrift was
het kleinere Heilsgeschiedenis en Heilige
Schrift van het Nieuwe Testament. Het
gezag van het Nieuwe Testament (Kampen 1955).
Over bovengenoemde geschriften is
veel goeds op te merken. Tegelijk hebben deze geschriften iets tweeslachtigs.
Aan de ene kant merk je Ridderbos’ verwantschap met de gereformeerde theologie. Aan de andere kant probeert hij elementen van een meer (schrift)kritische
theologie in zijn denken te integreren
(dat enerzijds-anderzijds is trouwens
heel hermanridderbossiaans!). Wat dat
betreft is bijvoorbeeld de titel van zijn
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grote boek over Paulus onthullend.
Alsof Paulus er een eigen theologie op
nahield. Theologie is ménselijke reflectie
op het Woord van God. Paulus theologiseerde niet, maar sprak als apostel
de woorden van God. En dat niet als
enkeling met een reeks eigen denkbeelden, maar in verbondenheid met ál de
apostelen. Bij Ridderbos herken je wat
in de kritische bijbelwetenschap verstaan
wordt onder ‘bijbelse theologie’.
Deze tweeslachtigheid vind je terug
in zijn visie op de Schrift. Opvallend
is de rol die in zijn boekje uit 1955 de
term ‘heilsgeschiedenis’ speelt. Of Ridderbos daarmee hetzelfde bedoelde als
K. Schilder (zoals Willem Bouwman in
het ND van 13 maart 2007 suggereert),
kun je je afvragen. In ieder geval gaf de
in 1952 ingeslagen weg ruimte voor een
voorzichtige vorm van schriftkritiek.
‘De Bijbel is een heel bijzonder boek,
maar dat wil niet zeggen dat het op alle
onderdelen van kaft tot kaft helemaal
waar moet zijn,’ zei Ridderbos in een interview bij zijn 95e verjaardag (geciteerd
via RD van 10 maart 2007).

Exegeet
In de bekende Korte Verklaring nam
Ridderbos het evangelie van Matteüs
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voor zijn rekening. In de tweede reeks
van het CNT verzorgde hij enkele
delen, waarvan de commentaar op Romeinen (Kampen 1959) het meest de
aandacht trok.
Ook van Ridderbos’ exegetische
bijdragen is veel positiefs te zeggen.
Maar opnieuw heeft de waardering iets
dubbels. In de KV op Matteüs tref je
soms een merkwaardige vorm van systeemdenken aan. Bidden om vergeving
zou dienen om zowel het schuldbesef
als het bewustzijn (!) van schuldvergeving te onderhouden (Het evangelie naar
Mattheüs, eerste deel, Kampen 1941,
p. 132). Alsof je in het verbond je niet
steeds weer de belofte van het evangelie
biddend eigen moet maken om de beloofde vergeving zelf te ontvangen!
Pijnlijker was het om in de commentaar op Romeinen te moeten merken
dat Ridderbos op meer dan één plek een
niet-gereformeerde koers insloeg. Wie
is de ‘ik’ in Romeinen 7? Volgens Ridderbos is het de mens-buiten-Christus.
Het is hier niet de plaats om deze kwestie uitvoerig te behandelen. Maar deze
keus heeft de nodige consequenties voor
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de manier waarop je naar de mens-inChristus kijkt. Is Zondag 44 HC dan
toch te negatief over de bekeerde mens?
Hier is tevens te wijzen op de uitleg
van Romeinen 9 tot 11. Met een ‘heilshistorische’ verklaring kwam bij Ridderbos de klassieke bijbels-gereformeerde
verkiezingsleer - zoals beleden in de
Dordtse Leerregels - onder spanning te
staan. Die leer had het toen al zwaar te
verduren in de synodaal Gereformeerde
Kerken na de dogmatische studie van
G.C. Berkouwer, De verkiezing Gods
(Kampen 1955). Ridderbos deed er nog
een schepje bovenop.
In 1987 en 1988 verscheen in twee
delen een commentaar van Ridderbos
op het evangelie naar Johannes. Als
proeve van een theologische exegese.
Persoonlijk ervaar ik het als een hoogtepunt in Ridderbos’ oeuvre. Met grote
behoedzaamheid legt Ridderbos de
bijbeltekst uit. Al slaat soms de fantasie
op hol (zie bijv. de allegorische uitleg
van Joh. 19:25-28 in deel 2, p. 275v).
Desalniettemin, een commentaar om
dankbaar voor te zijn!

Opinieleider
Jarenlang was Ridderbos met G.C.
Berkouwer redacteur van het Gereformeerd Weekblad. Samen hebben ze een
koersbepalende voortrekkersrol vervuld
binnen de synodaal Gereformeerde
Kerken. Wilt u een impressie hebben
van Ridderbos’ perswerk, dan kunt u
daarvoor terecht bij E. Overeem, Prof.
Herman Ridderbos en het Gereformeerd
Weekblad [1945-1982] (Kampen 1998).
Maar ook hier blijft het gevoel dubbel. Ridderbos schreef veel dat tegenspraak oproept. Daarnaast mag echter
met erkentelijkheid vermeld worden hoe
hij de klassiek-bijbelse verzoeningsleer
verdedigde tegenover H. Wiersinga: Zijn
wij op de verkeerde weg? Een bijbelse studie over de verzoening (Kampen 1972).
Een hartverwarmend boekje!
In meerdere opzichten kun je dus
spreken over een dubbel gevoel bij dit
overlijden. Een gevoel van verbondenheid. En van vervreemding. Beide leggen we in de hand van de Here.

Beginnen we elke
zondag weer bij Af?
Kunnen we in de kerk pas na het
eerste gebed (schuldbelijdenis en
gebed om vergeving) opgelucht
ademhalen? Soms wordt er volgens
mij zo wel tegen de volgorde van de
liturgie van Kampen aangekeken.
Je komt immers als zondaar naar
de kerk. Je bent het niet waard God
te ontmoeten. Dus moet eerst die
blokkade van de zonde uit de weg
geruimd worden. Dan kan de eredienst pas goed beginnen.
Moeten we het inderdaad zo zien?
Het feit dat je als gemeente God
ontmoet in de eredienst, stelt dat
op zichzelf al schuldig? In dit artikel
wil ik iets schrijven over de plaats
van schuldbesef en verzoening in de
liturgie.

Zondag een zoendag?
Gaat u naar de kerk om vergeving
af te halen? Nee, dat weten we als gereformeerden wel beter. We zijn niet als
de roomsen die in de kerk na de biecht
absolutie (vergeving) moeten krijgen
van de pastoor. Ook geloven we niet dat
bij het avondmaal de genade materieel
wordt toegedeeld zoals dat bij de mis
wordt gedacht. We zijn niet gebonden
aan het kerkgebouw of de kerkdienst om
Gods genade te krijgen. Als het goed is,
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belijd je elke dag thuis je schuld tegenover God en vraag je om vergeving.
Natuurlijk kun je met onbeleden
zonden naar de kerk gaan. Maar in
het algemeen komen we op zondag als
verzoende mensen samen. De zondag
hoeft niet speciaal een verzoendag te
zijn. We beginnen op de eerste dag van
de week niet bij Af of bij Nul, alsof de
genade nog moet komen. Een zondag
hoeft niet als een boetedag te beginnen.
Denk aan die bekende Psalm 122, die
blij begint: ‘Verheugd was ik toen ik
hoorde: Wij gaan naar het huis van de
Heer.’ Ik noem ook Psalm 100, die de
tempelgangers toeroept: ‘Kom zijn poorten binnen met een loflied.’ Net zoals
de bijeenkomst in de tempel is vandaag
de kerkdienst allereerst een eredienst.
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We geven God de eer die Hij verdient te
krijgen, dus de hoogste eer. In de kerk
starten we dan ook vaak met een loflied.
We hoeven niet altijd eerst aan onze
zonden te denken. Onze eerste gedachten moeten naar God uitgaan, zeker op
zijn eigen dag.
Ik noem nog een mooi voorbeeld uit
het Oude Testament, dat God zijn volk
zelfs verbiedt om te treuren over hun
nalatigheid. U ziet dat als u Nehemia 8
met Nehemia 9 vergelijkt. God wil dat
het teruggekeerde volk in Jeruzalem het
Loofhuttenfeest viert, het feest van verlossing en vruchtbaarheid. Rouw bedrijven en huilen om de zonde gaf nu even
geen pas, want ‘de vreugde die de Heer
u geeft, is uw kracht’ (Neh. 8:11). Pas na
de uitbundige viering van het Loofhuttenfeest, zeven dagen lang, kwam er een
aparte dag van rouw en boete in Nehemia 9. Onze volgorde is dus niet zonder
meer Gods volgorde.

Wel schuldbesef?
Betekent het voorafgaande nu dat
een kerkdienst wel zonder zondebesef
kan? En dat we aan het kwaad van
onszelf en van anderen niet zo zwaar
hoeven te tillen? Dat bedoel ik zeker
niet. Vooral vandaag de dag niet. We
ademen in een cultuur waar schuld
tegenover God nauwelijks meer beleefd
wordt. Normen worden vergaand uitgerekt en aan allerlei wetteloosheid ga je
op den duur zelfs wennen. Het kan ook
ons als christenen nog moeite kosten om
over de zoveelste abortus of echtscheiding, waar je in eigen omgeving mee te
maken kunt krijgen, verontwaardigd te
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worden.
Ik denk dat de kerkdiensten er mee
toe dienen om elkaar te helpen het
schuldbesef levend te houden. Telkens
is het weer nodig om elkaar de hoge
normen van God voor te houden. We
moeten het verschil weten tussen wat
mensen slecht noemen, én wat bij God
goed en kwaad heet. En we moeten oppassen dat we ons niet aan een ander
spiegelen (want dan spiegelen we ons
zacht), maar dat we in de spiegel van
Gods wet blijven kijken. Ook jongeren
in de kerk moet dat geduldig en volhardend aangeleerd worden. Daarom is
een kerkdienst van groot belang om ons
gezamenlijke normbesef op te scherpen,
en te wennen aan wat God wil. Om een
voorbeeld te noemen: als je naar de moderne gezinnen in je buurt kijkt, is twee
kinderen echt wel genoeg. Je moet toch
vooral ook nog kunnen blijven werken
en verre vakanties kunnen houden.
Maar de Bijbel vertelt ons andere dingen
over een christelijk gezin.
De verkondiging moet daar aandacht voor vragen. En een predikant
kan een gemeente voorgaan in schuldbelijdenis. Zo’n gebed zal in de regel algemeen zijn, en geen ‘man en paard’ kunnen noemen. Maar als een voorganger
zo bidt, dat de zondigheid herkenbaar
is, dan kun je daar thuis weer verder
mee. Zo heeft de eredienst op zondag
ook een voorbeeldkarakter met het oog
op de huiselijke eredienst.

Zondekennis
Maar hoe kom je nu tot besef van je
persoonlijke schuld? Hoe kan de kerk-

dienst daarbij helpen? We zijn gewend
om juist de tien geboden te koppelen
aan onze schuldbelijdenis, omdat de wet
zonde doet kennen (vr. en antw. 3 HC).
Dat is terecht, maar het is niet de enige
manier om onze zonde te ontdekken.
W.H. Velema haalt in de Beknopte Gereformeerde Dogmatiek (p. 397) het woord
van H. Bavinck aan, dat de kennis van
de zonde niet alleen uit de wet tot stand
komt, ‘maar evenzeer en in nog sterkere
mate door het evangelie’. Denkt u maar
aan het kruislijden van Christus. Juist
aan de voet van het kruis besef je dat
Christus zo zwaar moest lijden, omdat
je zelf zo zwaar had gezondigd. Het
evangelie van Golgota betekent voor
ons ontkoming aan de straf, maar ook
ontdekking aan de schuld van ons, die
strafwaardig was.
Dus het evangelie van Goede Vrijdag
zal ons nog eerder beschaamd maken
tegenover God dan de lezing van de wet
op zich. Daarom kun je in de evangelisatie ook beter niet met Gods normen
en waarden sec beginnen. De meest confronterende vraag is niet: wat denk je van
de tien geboden, maar: wat denk je van
Christus en hoe sta je tegenover Hem?

Schaamte
Overigens is er ook nog een andere manier om ons, kerkmensen, tot
schaamte over ons gedrag te brengen.
Ook Gods goedheid kan ons doen blozen voor God als we erop letten hoe
vaak wij zijn goede gaven vergelden met
kwade daden. Daarom kan het nuttig
zijn om in de kerk geregeld extra werk te
maken van de dankzegging voor al die
goede en mooie dingen die God geeft.
Dat kan een aanzet zijn voor verootmoediging, omdat we die gaven zo vaak
hebben misbruikt of miskend of er wangedrag tegenover hebben gesteld. Misschien moest Gods volk juist daarom
wel eerst feest vieren in Nehemia 8. Het
berouw in Nehemia 9 kon des te intenser zijn, omdat men zo onder de indruk
was gekomen van Gods goedheid.
Verder kan ook nog de verkondiging
van Gods majesteit en heiligheid ons bescheiden maken en ons aan onze onheiligheid herinneren. Ik denk bijvoorbeeld
aan de verschijning van Gods heiligheid
in het roepingsvisioen van Jesaja (zie Jes.
6), als hij uitroept: ‘Wee mij! Ik moet
zwijgen, want ik ben een mens met
onreine lippen…’ Ook in het Nieuwe
Testament lezen we een keer zo’n reactie, namelijk van Simon Petrus ter ge-
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legenheid van die wonderlijke visvangst
die de Heer bewerkte. Toen Petrus in
die vangst Jezus’ macht en majesteit
herkende, toen zag hij ineens zichzelf als
een onbetekenend en onrein mannetje.
‘Ga weg van mij, Heer, zei hij, want ik
ben een zondig mens’ (Luc. 5). In het
licht van Gods hoogheid zien wij onze
kleinheid en ons kleingeloof. Ook dat is
een weg om schuld te ontdekken en te
erkennen.

Liturgie en
schuldbelijdenis
In de kerk gaan we niet terug naar
Af. We hoeven niet tot vóór de genade
terug. Maar het is wel goed om berouw
en genadeverkondiging telkens weer
een plaats te geven in de erediensten,
speciaal van de zondagmorgen. Het is
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volgens mij niet nodig om dat altijd op
dezelfde plaats in de liturgie te doen.
Er is veel variatie en wisseling mogelijk.
Als we nagaan hoe gevarieerd in het
begin van de Reformatie de zondagmorgendienst werd ingevuld, dan merken
we dat er moeilijk een standaardorde
te bedenken en te verdedigen valt (zie
bijv. het artikel van A.N. Hendriks in
de Almanak FQI 1970 over de liturgie
van Petrus Datheen en de besluiten van
de Nederlandse synodes in die tijd met
betrekking tot de liturgie van de zondagmorgen).
Ik zou er zelf voor willen pleiten om
schuldbelijdenis en genadeverkondiging
af en toe te koppelen aan de preek zelf,
en in dat geval ook op de preek te laten
volgen. Vooraf is er dan een gebed om
de verlichting met de Heilige Geest.
Na de preek volgt eerst een amenlied.
Daarna volgt een gebed waarin naar
aanleiding van de preek schuld wordt

beleden, met daarna een proclamatie
van verzoening en genade, gevolgd
door de tien geboden (als regel voor de
dankbaarheid) en gecombineerd met een
passend lied. Dan kan daarna een gebed
volgen voor allerlei nood in de gemeente
en daarbuiten, met dankzegging voor
Gods zegeningen. Deze volgorde heeft
ook het voordeel dat de verkondiging
nog centraler komt te staan en dat die
de verdere liturgie van de dienst nog
meer beheerst en doorgloeit.

Groeiend verlangen
Onder deze titel publiceerde ds. E.
Brink opnieuw een boekje over onze
toekomstverwachting. Eerder al
publiceerde hij daarover een zestal
meditaties in een kleurrijk boekje
Lied van verlangen (2000). Dat
boekje was echt een kleinood: aan
de kleurrijke vormgeving was veel
aandacht besteed.
Nu zijn de zes overdenkingen wat
verder gerijpt en uitgebreid, en aangevuld met een vijftal andere. Nieuw zijn
hoofdstukjes over de onberekenbaarheid
van de jongste dag; het rijpingsproces
van de gelovigen als ‘graan’ en ongelovigen als ‘druiven’; na de laatste rechtszitting door God is er eindelijk gerechtigheid, tot in de hel toe; mijn nieuwe
lichaam en het met Christus zijn.
Ook in die zin zit er in de loop van
de jaren echt groei in.
Niettemin is het een heel handzaam
boekje gebleven. Elk hoofdstukje is betrekkelijk kort, maar geeft veel inhoud.
De schrijver heeft er duidelijk veel over
doorgedacht en weet op een aansprekende manier bijbeluitleg, geloofsleer
en de praktijk van het mensenleven met
elkaar te verbinden. Hij heeft daarbij

oog voor de spanning tussen de levenspijn op aarde in allerlei vormen en de
vreugde van Gods belofte. Het groeiend
verlangen kent ook z’n eigen groeipijn.
Maar te midden van alle pijn hebben we
een blij vooruitzicht!
Dit boekje is volgens mij in een
aantal jaren gerijpt uit meditaties op
een bondsdag, preken en eigen levenservaring. Brink deinst daarbij niet terug
voor moeilijke onderwerpen als de hel
en de vraag naar herkenning en eventueel gemis later. Over hoe op de nieuwe
aarde ons leven met Christus zal zijn,
spreekt Brink heel stellig. Al deel ik veel
van zijn hooggestemde verwachtingen,
dat had van mij wel iets minder gemogen. We zullen zien...
Natuurlijk schrijft hij in zijn geheel
eigen stijl: taalvaardig, vaak heel krachtige formuleringen met mooi gevonden
woordspelingen.
Twee voorbeelden: ‘Maar hoe zal
dat zijn, leven met Christus? Ongekend

Korte boekbespreking
J. Wesseling

afwisselend. Absoluut niet saai. Onvoorstelbaar boeiend. Volkomen voldoening
gevend. Beslist geen zalig nietsdoen, dat
is helemaal niet zalig.’
En, als het gaat om de vraag of er
continuïteit bestaat tussen deze aarde
en de nieuwe: de aarde wordt ‘niet zo’n
beetje gerestaureerd of gerenoveerd,
maar van de grond af nieuw opgebouwd. ... De Schepper maakt uit het
oude nieuw. Zo goed als nieuw, gloednieuw, gezuiverd, “brand-new”.’
Brink kennende, beluister ik daar
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ook zijn preekstijl in. Vindingrijk
omschrijvend met een veelheid van
woorden. Als lezer overweldigt het mij
ook wel eens. Je doet er goed aan één
hoofdstukje (of een gedeelte ervan) achter elkaar te lezen, want het kan je gaan
duizelen, zoveel gedachten in woorden.
Soms heb ik aan één alinea al genoeg
stof om eens rustig te overdenken en
verwerken.
Soms heb ik ook het gevoel dat in
de veelheid van omschrijvingen het fijne
puntje in geding wat ondersneeuwt en
uit beeld verdwijnt. Zo weet ik nog
steeds niet hoe Brink de relatie ziet
tussen deze aarde en de nieuwe. Gloednieuw heeft voor mijn besef een andere
gevoelswaarde dan gezuiverd.
Een soortgelijke vraag heb ik in het
hoofdstukje over ons levensdossier. Eerst
zegt Brink: vergeven is bij God echt
vergeten. Zover als het oosten is van het
westen, zover heeft Hij onze overtredingen van ons verwijderd. Hij komt er op
de dag van het laatste oordeel niet meer
uitvoerig op terug. Hij kómt er wel op
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terug, maar niet zo dat Hij alles nog een
keer oprakelt uit een ver verleden.
Hoe dan wel? Volgens Brink zijn
er twee (dag)boeken. Een boek over
ons gedrag, onze manier van leven en
onze levensstijl. En het levensboek van
de Heer Jezus, waarin heel zijn leven
is bijgehouden. Hij heeft ons leven geleefd, invoelend met hart en ziel (weer
zo’n mooie manier van zeggen!). Zijn
dagboek kent louter witte bladzijden.
Blijft mijn vraag: is vergeven nu ook
echt vergeten? Of is het genoteerd in een
dagboek dat te zijner tijd weer opengaat?
Hoe dan ook, het boekje is geschreven om ons verlangen te stimuleren en
een groei-impuls te geven. En dat doet
het zeker! Ook wanneer je hier en daar
een vraag blijft houden, prikkelt het tot
verder nadenken en maakt het je benieuwd: hoe zal het zijn?
Door het hele boekje voel je het
gedreven enthousiasme van Brink, zijn
eigen groeiend verlangen, naarmate hij
zich er meer in verdiept en meer onder
de indruk raakt, zowel van de heerlijke

luister van God en Jezus Christus als
van de pijnlijke gebrokenheid op aarde
in alle soorten en maten.
Dat werkt aanstekelijk. Het boekje
heeft daarom ook een prachtige, passende omslag: je ziet een bloem waar
een wervelende beweging in zit. Licht en
donker, dichtbij en veraf, een klein, wat
verscholen vruchtbeginsel, dat verlangt
naar groei.
Het boekje is heel geschikt om cadeau te geven als jongeren hun geloof
belijden en zich toevertrouwen aan
Jezus Christus. Het moment van zijn
terugkeer kan niemand weten, maar het
is heerlijk om met Hem verbonden te leven. Dat is het beginsel van de eeuwige
vreugde. Gaandeweg groeit het verlangen om Hem in het stralend hemels
licht te ontmoeten.
N.a.v.: Egbert Brink,
Groeiend verlangen, Kok, Kampen, 2006.
ISBN 90 435 1174 9, 79 pag.
Prijs € 9,90.

Nieuwe
bijbelstudies
voor jongeren
Tegenwoordig spreken we in het
bijbelstudiewerk liever niet meer
van ‘schetsen’, maar gebruiken we
de sprekender uitdrukking ‘bijbelstudies’, zoals ook in de ondertitels
van deze beide boekjes. De BGJ, de
Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen, heeft in 2006 twee
nieuwe bijbelstudies uitgegeven. In
het ene boekje wordt het bijbelboek
Joël behandeld. Het tweede boekje
is samengesteld uit schetsen (om
toch de oude term nog maar even te
gebruiken) over de Bijbel, die in het
seizoen 2004/2005 in het blad Stimulans gepubliceerd zijn.

Joël
In vijf bijbelstudies oftewel vijf

hoofdstukken behandelt ds. Joh. de
Wolf het bijbelboek Joël. De eerste
bijbelstudie is een inleiding op het
bijbelboek onder het thema ‘De dag
van de Heer: van huivering tot hoop’.
Daarin o.a. iets over de schrijver en over
de plaats van Joël in het geheel van de
Schrift. In de volgende vier hoofdstukken wordt het bijbelboek doorgelopen.
Met behulp van deze bijbelstudies gaan
de jongeren onder andere met elkaar
spreken over beproeving of bestraffing
(de sprinkhanenplaag), over inkeer en
berouw, over profeteren en over de vervulling in Handelingen 2, over de grote

Korte boekbespreking
M.J.A. Zwikstra-de Weger

dag van de Heer: Hij is rechter en rots.
De auteur gaat uit van de NBV,
maar als hij dat nodig vindt, trekt hij
vergelijkingen met de vertaling van
1951. Hij vraagt zijn lezers om zelf
te vergelijken, soms ook met nog andere vertalingen. Als hij in zijn uitleg
een vertaalkeuze maakt, laat hij zien
waarom. Het is goed merkbaar dat hij
zich bij het schrijven ervan bewust was
dat zijn lezers jonge mensen zijn. Dat
wil niet zeggen dat deze bijbelstudies
eenvoudig zijn of populair wat betreft
taalgebruik, maar ze zijn zeker toegankelijk voor jongeren die met elkaar
steeds verder willen groeien in de kennis
van en de liefde voor Gods Woord. De
gespreksvragen en de opdrachten die
tussen de tekst door staan, zijn vaak gericht op het persoonlijk geloofsleven en
stimuleren zo tot verder doordenken.
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Luisteren
naar zijn stem
‘Luisteren naar zijn stem’ is een
mooie en sprekende titel voor een boekje
waarin het over Gods Woord gaat: daar
spreekt eerbied uit. Het bestaat uit vijf
bijbelstudies, geschreven door vijf verschillende auteurs.
Hoofdstuk 1 is van de hand van
dr. P.H.R. van Houwelingen en laat in
twaalf korte artikelen zien hoe de Bijbel
is ontstaan. Dit is wel een interessant,
maar tegelijk nogal theoretisch hoofdstuk tot en met de vragen die onder elk
onderdeeltje geplaatst zijn.
Het tweede hoofdstuk heeft als
thema ‘het gezag van de Bijbel’ en is geschreven door drs. C. Bijl. De Bijbel is
duidelijk over zijn eigen gezag; waarom
geloven wij nu dat de Bijbel Gods
Woord is? Bij een van de gespreksvragen
moet je nadenken in hoeverre jouw uitleg van de Bijbel je vrije keus mag zijn,
om een voorbeeld te noemen.
Ds. H.Sj. Wiersma schrijft vervolgens over schriftkritiek. Een van de
opdrachten is om in een passage uit het
aanvullend rapport van de NGK over
vrouw en ambt aan te wijzen hoe de
schrijver het Woord van God in Efeziërs
5 ongeldig verklaart voor deze tijd.
Hoe je de Bijbel gebruikt in je
dagelijks leven, is het onderwerp van
het hoofdstuk dat ds. R. van der Wolf
schreef onder de titel ‘Wees niet onverstandig’. Samenvattend zegt hij: ‘Je zou
het kernachtig zo kunnen samenvatten:
de Bijbel is bron, richtingwijzer en toetssteen voor je leven in dankbaarheid’
(p. 42).
Het laatste hoofdstuk is het meest
uitgebreid en misschien ook wel het

moeilijkst: ‘Hoe lees je de Bijbel?’
A.C. Breen noemt daarin eerst drie vragen die je jezelf moet stellen, vervolgens
gebruikt hij als voorbeeld het boek Jona
en tot slot geeft hij tien uitgewerkte regels voor de uitleg van de Bijbel.
Maar niet alleen deze laatste studie is een pittige, degenen die heel dit
boekje bestuderen, zullen er een flinke
kluif aan hebben. Al wisselt dat per
schrijver, het taalgebruik is niet echt op
jongeren gericht. Het viel me ook op
dat nog uitgegaan wordt van de vertaling van 1951, waarschijnlijk omdat deze
bijbelstudies al eerder verschenen zijn.
Jammer dat nu de NBV helemaal niet
gebruikt is, juist omdat de eerste doelgroep de jongeren 16+ zijn.
Bij elk hoofdstuk staan gespreksvragen, maar over het algemeen blijven die
wat afstandelijk omdat ze niet gericht
zijn op het persoonlijke geloofsleven.
Elk hoofdstuk heeft een literatuurlijstje
voor wie nog meer over het onderwerp
wil lezen.
Tot slot nog wat algemene opmerkingen bij beide boekjes. De opmaak is

Binnenkort verschijnt: cahier 73

Ambassadeurs in Jeruzalem
Bijbelstudie over Handelingen 1-8
Ds. W. Wierenga

Ook geschikt als belijdenisgeschenk

nogal saai. De BGJ zou er best eens wat
meer werk van mogen maken om hun
bijbelstudies een aantrekkelijker uitstraling te geven. Ik miste ook werkvormen.
In Joël staan naast vragen wel opdrachten, maar juist voor jongeren kunnen bij
groepsbijbelstudie diverse werkvormen
heel stimulerend werken.
Overigens, de BGJ heeft deze bijbelstudies ook in boekvorm laten uitgeven
om een breder publiek te kunnen bereiken: volwassenen kunnen er net zo goed
hun winst mee doen!
N.a.v.: Ds. Joh. de Wolf,
Joël. 5 bijbelstudies over Joël,
ISBN 90-806673-5-8, 47 pag., en
ds. C. Bijl e.a.,
Luisteren naar Zijn Stem. 5 bijbelstudies
over de Bijbel,
ISBN 90-806673-4-X, 59 pag.
Beide boekjes zijn uitgegeven door de
Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen, prijs € 4,95 (voor leden BGJ:
€ 2,50), te bestellen via giro 1178131
t.n.v. BGJ te Duiven.
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Omgaan met
ziekte en zieken
Van de hand van ds. Jan Blok, predikant van de Gereformeerde Kerk
van Spakenburg- Zuid, verscheen
een boek dat een handreiking wil
zijn voor het omgaan met ziekte en
zieken. De schrijver heeft zelf een
periode van depressiviteit gekend
en dat bracht hem tot veel nadenken over ziekte, verdriet en dood.
Wie leest wat Blok schrijft, ontdekt
telkens weer dat er iemand aan het
woord is die de donkere kant van
het leven uit ervaring kent. Die kennis bewaart de auteur voor gemakkelijke troost. Blok laat zien hoe
moeilijk Gods kinderen het kunnen
hebben en dat vrede vaak na veel
strijd en gebed verkregen wordt.
Daarbij beschrijft hij uitvoerig wat
een zieke voelt en ervaart.
Heel ter zake is dat Blok in een apart
hoofdstukje handelt over de verhouding
van ziekte en zonde. Want dit is altijd
weer een probleem als het leed ons treft.
Blok wijst er terecht op dat door onze
zonde het lijden de wereld is binnengekomen. Waren er geen zonden, dan
waren er ook geen wonden! Dat moet
ons altijd nederig en bescheiden maken
voor God. Elke ziekte herinnert ons
aan wat er in het paradijs gebeurd is. Ik
moest denken aan de Ziekentroost uit
ons oude kerkboek, die - heel treffend!
- de zieke ook allereerst leert hoe door
onze zonde het leed over ons gekomen
is. Jammer dat Blok wat hij ten slotte
van J. Douma doorgeeft, niet meer in
dit hoofdstukje verwerkt heeft. Het betoog zou aan inhoud gewonnen hebben.
Neem alleen al Douma’s constatering:
‘Ziekte kan vervolgens een bijzondere
straf zijn voor de kerk als geheel’ met
verwijzing naar Leviticus 26.
Nuttige wenken geeft de auteur aan
hen die zieken bezoeken. Hij waarschuwt voor goedkope praat en dringt
erop aan je in te leven in de situatie van
de zieke. Blok wil ook de dominee nog
op ziekenbezoek hebben, zeker in het
ziekenhuis. Ik onderstreep dat graag.
Pastoraal zieken bijstaan is iets dat ook
een zekere kundigheid vergt, kundigheid

in de Schrift, maar ook kundigheid in
de beleving van zieken! Leerzaam is hier
wat Blok schrijft over psychische nood.
Breed geeft de schrijver aandacht
aan de zgn. gebedsgenezing, waarbij
hij de ‘bediening’ van Jan Zijlstra, T.B.
Joshua en de visie van professor Willem Ouweneel kritisch bespreekt. Blok
wijst erop dat ons nergens in de Schrift
altijd genezing wordt beloofd en dat het
uitblijven van genezing te gemakkelijk
wordt teruggevoerd op gebrek aan geloof.
Merkwaardig is hoe Blok van ‘de
gave der genezing’ die aan de kerk te
Korinte ‘was geschonken’, zomaar overspringt op de kundigheid van medici.
Hij schrijft: ‘Ik zou willen stellen dat de
“gaven der genezingen” vandaag vooral
gevonden worden bij de artsen’ (p.116).
De charismata waarover Paulus het in
1 Korintiërs 12 heeft, zijn gaven van de
Geest die specifiek gericht zijn op de
opbouw van de gemeente. Dat geldt toch
niet van wat medici kunnen en doen?
Wel stem ik toe dat de kundigheid van
dokters te danken is aan de Geest, die
wijsheid en inzicht geeft. Maar dat is
een ander verhaal dan Paulus doet in
1 Korintiërs 12-14.
Ten slotte staat de auteur ook stil bij
de moeiten en vragen rond het levenseinde, waarbij met name de vraag van
de zgn. palliatieve euthanasie aan de
orde komt.
Ik heb meer dan eens een uitroepteken in de kantlijn geplaatst. Blok maakt
rake en wijze opmerkingen. ‘In elk lijden ligt diep op de bodem een parel die
men zoeken moet’ (p. 67). ‘Liever willen
we God leiden, dan door Hem geleid
worden’ (p. 79). ‘Aan een ziekbed kun
je soms moeilijk woorden vinden, maar
als je in gebed gaat, komen die woorden
wel ’ (p. 133). ‘Sterven kun je niet leren
op het laatste moment; men moet daar

Korte boekbespreking
A.N. Hendriks

zijn leven lang over doen’ (p. 145).
Bij elk hoofdstukje zijn vragen gevoegd die prima geschikt zijn voor discussie in een groep, terwijl er ook steeds
naar literatuur verwezen wordt. Ik denk
dat zieken en gezonden, ambtsdragers
en gemeenteleden kunnen leren van
deze echt pastorale handreiking.
N.a.v. Ds. Jan Blok,
Bitterzoet. Een handreiking voor zieken
en hun omgeving, Plateau, Barneveld,
2006.
ISBN 10 90 5804 030 5, 166 pag.
Prijs € 14,75.
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‘Gij wilt toch dat ik
rein ben binnenin’
Over Een rein hart (het proefschrift van dr. M.H. Oosterhuis)
Ruwe bolster, blanke pit. U kent die
uitdrukking wel. Je denkt dan aan
iemand die nogal nors overkomt,
maar die intussen wel een goed hart
heeft. Het gaat mij nu even om dat
woord blank in dit verband. Meestal
gebruik je dat woord om iets zichtbaars aan te duiden. We spreken bijvoorbeeld van een blanke huid, van
het blanke ras of van blanke duinen.
Maar in die uitdrukking van daarnet noem je iets innerlijks blank.
Dat is opvallend. Met dezelfde term
kun je iets zeggen over de huid van
iemand én over zijn hart. Over een
gelijksoortig verschijnsel gaat nu
ook het proefschrift van dr. Oosterhuis, waarop hij vorig jaar in
Kampen promoveerde bij prof. dr.
G. Kwakkel. In het Oude Testament
wilde God dat zijn volk rein was aan
de buitenkant, maar ook binnenin,
zoals we in Psalm 51 uit Davids
mond kunnen horen. Hetzelfde
woord wordt dan gebruikt. In dit
artikel wil ik wat meer zeggen over
het onderwerp van deze interessante dissertatie.

Verbazing
Laten we eerst eens kijken waar het
boek precies over gaat. De ondertitel
wijst ons daarbij de weg: Rituele reinheidsterminologie in spirituele contexten
van het Oude Testament. Het gaat
namelijk om reinheid in twee verschillende verbanden (contexten). We denken
bij deze term meestal eerst aan al die
voorschriften uit het boek Leviticus.
Er waren spijswetten, want onreine
dieren mocht je niet eten. Melaatsheid
(huidvraat) maakte mensen onrein. Na
een vloeiing, menstruatie of geslachtsgemeenschap was een Israëliet tijdelijk onrein. En om God in de tabernakel of de
tempel te mogen ontmoeten, daarvoor
moest je rein zijn. Het ritueel van offers
en andere plechtigheden in Gods huis
vereiste dat. In al deze gevallen spreken
we dus van rituele (on)reinheid en de

boek. Ik raad u aan om die tekst even
tot u door te laten dringen, voordat
u dit artikel verder leest. Want het is
heel bijzonder wat David hier aan God
vraagt en ook hoe hij het vraagt. Dat hij
zo’n woord uit Leviticus, zo’n offerterm,
zomaar toepast op zijn eigen hart! En
dat David daarbij ook nog dat bijzondere woord ‘scheppen’ gebruikt! Uit de
blijde verbazing daarover is in feite het
onderwerp voor dit proefschrift geboren,
getuigt de schrijver in zijn Voorwoord.
Je moet dat een beetje na kunnen voelen, wil je dit boek serieus ter hand
nemen.
terminologie die daarbij hoort.
Maar de termen werden niet alleen
voor die ‘oppervlakkige’ (on)reinheid
gebruikt. Dezelfde woorden voor ‘rein’
en ‘onrein’ worden ook toegepast op het
gedrag van mensen, op de taal die men
gebruikt, en ook op heel zijn innerlijke
leven. Dan zijn we dus niet zozeer meer
op het terrein van de cultus en alles wat
met de tempeldienst te maken heeft. We
zitten dan meer op het geestelijke terrein
van de ethiek, van alles wat je denkt en
zegt en doet. Ds. Oosterhuis noemt dat
het spirituele terrein (Spiritus = Geest).
Dus als we nu nog weer even naar
de ondertitel kijken, waar gaat het boek
dan over? Over die rituele termen voor
‘rein’ en ‘onrein’ in zoverre ze nu juist
worden gebruikt in spirituele tekstverbanden, dus als het gaat om dat geestelijke terrein van ons gedrag, onze houding, ons innerlijk, kortom, heel onze
identiteit. Daarom heet het proefschrift
ook Een rein hart. Dat is een aanhaling
uit Psalm 51 (NV) vers 12: ‘Schep mij
een rein hart, o God, en vernieuw in
mijn binnenste een vaste geest …’ Dit
is in feite ook de kerntekst voor heel het

Boek van de maand
Joh. de Wolf

Woordjes?
Maar wat wil de schrijver nu precies
onderzoeken? Je zou de dissertatie een
woordstudie kunnen noemen, maar zo’n
studie heeft natuurlijk een doel. De probleemstelling voor zijn onderzoek formuleert Oosterhuis zelf op pagina 12 als
volgt: ‘Hoe is het gebruik van het voor de
rituele context kenmerkende reinheidsidioom in spirituele contexten van het Oude
Testament te verklaren?’ Met andere
woorden, om het op een voorbeeld toe
te passen: als een melaatse genezen was
verklaard door de priester en hij had het
slotritueel ondergaan, dan werd hij rein
verklaard. Maar hoe is het mogelijk dat
bekering van de afval van Jahwe in Jeremia 13:27 met diezelfde term ‘rein worden’ aangeduid wordt? Wordt die term
in het tweede geval misschien oneigenlijk gebruikt, of is er toch een wezenlijk
verband tussen beide betekenissen, dus
zeg maar tussen cultus en ethiek?
Zulke dingen wilde de schrijver
weten. Ook voor een welwillende lezer
lijkt dat op het eerste gezicht een weinig boeiende onderneming. Zoiets van
‘Hebreeuwse woordjes vergelijken’. De
schrijver gaat ook inderdaad minutieus
te werk en schroomt niet om woorden
en betekenissen geregeld op een goudschaal te wegen. Maar op deze manier
is hij toch juist heel inhoudelijk met
het Oude Testament bezig. In de Bij-
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bel moet je je af en toe op de vierkante
millimeter richten om gouddeeltjes
te delven. Gaandeweg merk je in het
proefschrift dat de studie nut oplevert.
En aan het slot, in hoofdstuk 6, kunnen
leerzame conclusies getrokken worden.

Niet secundair
Van die conclusies wil ik nu iets
doorgeven. De schrijver had zich o.a.
de vraag gesteld of het gebruik van de
termen ‘rein’ en ‘onrein’ in spirituele
contexten misschien meer een overdrachtelijk gebruik was, vergeleken met
de normale betekenis in rituele verbanden. Populair gezegd: is het woord in
zo’n spirituele context soms figuurlijk
bedoeld? We kunnen het vanuit een andere invalshoek ook een soort van vergeestelijking noemen. Er zijn namelijk
theologen die dat gebruik in spirituele
contexten als een latere fase zien. Eerst
zou dat idioom (spraakgebruik) voor
rein en onrein alleen in de tempeldienst
thuisgehoord hebben. Later werd het
‘primitieve’ geloof van Israël meer vergeestelijkt en op hoger niveau gebracht,
en toen ging men datzelfde idioom toepassen op het menselijk gedrag en zijn
mentaliteit. Dan zou je in de loop der
eeuwen dus met een betekenisontwikkeling te maken hebben.
Maar ds. Oosterhuis komt na nauwkeurige exegese van alle betreffende
teksten in hoofdstuk 5, het kernhoofdstuk van heel het boek, tot een andere
conclusie. Hij stelt vast dat de ‘geestelijke’ betekenis van het reinheidsidioom
niet secundair is, maar van het begin af
aan aanwezig is geweest. Om hemzelf te
citeren: ‘Opvallend is … dat het gebruik
in de ene en de andere context samen
op kan gaan en elkaar kennelijk wil
aanvullen of verklaren’ (p. 237). Dat is
een belangrijke slotsom. Er wordt mee
onderstreept hoezeer de mens een eenheid is, en dat het dienen van God nooit
alleen uiterlijk of juist specifiek innerlijk
is. Heel ons bestaan is ermee gemoeid.
We dienen Hem ‘met hart en mond en
handen’, en anders niet.
De schrijver kon nog een voorname
conclusie trekken, als het namelijk gaat
om de precieze betekenis van de term
rein. Vanuit de exegese bleek hem, niet
het minst in Psalm 51, dat reinheid bij
mensen een eigenschap aanduidt die
van nature niet meer aanwezig is, en die
alleen door een herscheppend ingrijpen
van Jahwe tot stand kan komen. ‘Daarin
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ligt de suggestie, dat reinheid een kenmerk is van Jahwe’s oorspronkelijke
scheppingswerk’ (p. 229). Dat betekent
volgens hem dat bij reinheid allereerst
gedacht moet worden aan gaafheid en
puurheid, en na de zondeval ook aan het
vrij zijn van alle zonde en bederf.
In het slot van zijn boek pleit de
schrijver ervoor om de termen ‘rein’ en
‘onrein’ die in kerk en theologie in onbruik geraakt zijn, weer nieuw leven in
te blazen. Als we het bijvoorbeeld over
de schepping hebben, hoort volgens hem
het woord ‘rein’ een kwalificatie te zijn
van Gods werk daarin. En zo kan deze
term in meer verbanden weer voor ons
gaan leven.

Heilig?
Ik wil nu verder op enkele aspecten
van het onderwerp doorborduren en af
en toe ook met de schrijver in gesprek
gaan. Als ik aan het woordpaar reinonrein denk, kan ik niet voorbijgaan
aan een ander woordpaar in de Bijbel:
heilig-onheilig. Is dat een synoniem
woordpaar, of gaat het om een heel ander taalveld? De dissertatie spreekt daar
zijdelings ook wel over. Met name als
het gaat over God zelf. Driemaal heilig
is de Heer (Jes. 6), maar is reinheid ook
een eigenschap van God, vraagt Oosterhuis zich op pagina 52 af. Hij vindt
onvoldoende grond om dat te zeggen, en
daar heeft hij m.i. wel gelijk in. Hoewel
ik dan nog wel wat had willen horen
over 1 Johannes 3 vers 3: ‘en een ieder
… reinigt zich, gelijk Hij rein is’ (NV).
Of slaat dat meer op de Zoon dan de
Vader? In elk geval denk ik dat reinheid zo’n typisch aards begrip is, dat je
dat moeilijk op de hemelse God kunt
toepassen. ‘Heilig’ is juist typisch een
eigenschap die bij God hoort. Hij is heilig, en daarom staat Hij boven alles wat
rein en onrein is.
Maar hoe dan als het om onszelf
gaat? Kun je die woordparen door elkaar gebruiken? In het Nieuwe Testament en in de kerk vandaag gebeurt dat
inderdaad. Net zo goed als in onze formulieren, gebeden en liederenbundels.
Paulus stimuleert de Korintiërs om zich
te reinigen van allerlei smet en zonde
(2 Kor. 7:1), en tegen de Tessalonicenzen zegt hij dat God hun heiliging wil
(1 Tess. 4:3). In het Oude Testament
wordt voor de levensstijl m.i. meer
het werkwoord (veront)reinigen dan
(ont)heiligen gebruikt. Het proefschrift

heet ook niet: ‘Een heilig hart’, maar:
‘Een rein hart’. Over een heilig hart
kunnen we dan met de katholieken
beter spreken als het om Christus gaat,
al zullen we de verering ervan niet navolgen.
Overigens is het wel opvallend dat
precies in Leviticus 11, het hoofdstuk
over de reine en onreine dieren, die
oproep staat: ‘weest heilig, want Ik ben
heilig’ (vs. 44). Heilig zijn en niet jezelf
verontreinigen liggen daar vlak bij elkaar. In de praktijk zal het ook wel op
hetzelfde neerkomen, maar de afkomst
van de woordparen is toch heel verschillend. Rein heeft te maken met deze
aarde waarop wij wonen, heilig is om
zo te zeggen een woord uit de hemel.
Dus de term ‘rein’ wordt gedefinieerd
van beneden af, en ‘heilig’ van Bovenaf.
Dat verschil blijft toch het spraakgebruik doortrekken. Dat tekent ook het
spreken over de toekomst. Aan de ene
kant zingen we dat we straks van smet
ontdaan, rein voor Jezus zullen staan.
Aan de andere kant, van bovenaf gezien,
mogen we zelfs zeggen dat we straks
deel hebben aan de goddelijke natuur
(2 Petr. 1:4). Want we gaan niet zonder
meer terug naar Af, terug naar het paradijs, we gaan naar het doel dat God met
Adam en Eva ook al op het oog had.
Ons leven wordt niet gerepareerd, maar
gesublimeerd. Het einde is meer dan het
begin.

Reine dieren
Ik heb veel waardering voor het
werkstuk van collega Oosterhuis, want
er is veel energie en studiezin en ook
precisie in geïnvesteerd. Maar er komen
tegelijk ook weer allerlei nieuwe vragen
op je af. Er zou nog veel te discussiëren
zijn over de reden van alle reinheidsvoorschriften, speciaal in Leviticus,
maar daar heeft de auteur al veel over
gezegd. Het gaat mij nu meer om de
afkomst van het onderscheid tussen
rein en onrein. Daar had ik nog wel
wat meer over willen lezen. We zitten
immers met het merkwaardige gegeven
dat al in Genesis 7 over reine dieren gesproken wordt, als het de ark van Noach
betreft. Opvallend is daar dat naast de
reine dieren geen onreine dieren staan,
maar dieren die niet rein zijn. Er is daar
nog geen apart woord voor ‘onrein’.
Dat betekent in elk geval dat al die andere dieren (die dus niet rein zijn) niet
worden gediskwalificeerd, integendeel,
ze worden ook in de ark opgenomen.
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‘Rein’ zal hier zoiets moeten betekenen
als: gepast voor de offerdienst, offerwaardig.
We weten niet of God zelf al heel
vroeg in de geschiedenis bepaalde dieren
als reine dieren bestempeld heeft, of dat
God in dezen Zich bij gegroeide gewoonten van mensen heeft aangesloten.
In elk geval was dit onderscheid later
ook bij andere volken bekend. In Leviticus zal God dat bekende onderscheid
hebben uitgebouwd tot een regelgeving
waarmee Hij zijn volk wilde opvoeden
tot een leven dat op den duur bij zijn
heiligheid paste. Net zoals hij bekende
offergewoonten uit die tijd inpaste in de
verzoeningsdienst onder zijn volk.
Maar het gaat me nu vooral even om
de definitie van ‘reinheid’, gelet op het
eerste voorkomen van de term in Genesis 7. Ik vraag me dan af, of je reinheid
een kwaliteitskenmerk van Gods schepping moet noemen, zoals Oosterhuis
voorstelt. Is deze term niet typisch een
aanduiding uit de tijd na de zondeval?
We zeggen ook niet dat de schepping
in Genesis 1 schoon was in de zin van
onbezoedeld en smetvrij. Er staat wel
steeds dat God zag dat het goed was. In
de term ‘rein’ zit ook niet automatisch
de gedachte aan gaafheid. Een dier kon
tot een reine soort behoren, maar toch
een gebroken poot hebben en daarom
niet gaaf zijn.

Nieuwe Testament
Nog een punt van voorzichtige kritiek. Jammer dat een proefschrift als dit
zich zo krampachtig bijna beperkt tot
het Oude Testament. Het is een gemis
dat er nauwelijks lijnen worden doorgetrokken naar het Nieuwe Testament.
Ik weet dat Oosterhuis de eerste zal
zijn om dat te erkennen. Maar het boek
moest natuurlijk wel een keer af, en een
theologische studie over alles wat de Bijbel over reinheid zegt, hoort meer bij de
Dogmatiek thuis.
Maar hoe dan ook, het zou mooi
zijn als de winst van deze dissertatie
ook voor het Nieuwe Testament te
gelde werd gemaakt, door Oosterhuis
zelf of een ander. Ik denk dan vooral
aan de centrale perikoop van Matteüs
15:1-20 en het visioen dat Petrus krijgt
in Handelingen 10. Het lijkt erop dat
de Heiland al vooruitloopt op de tijd
van dat visioen na Pinksteren, als Hij
tijdens zijn aardse leven de spijswetten in feite al terzijde stelt. Je vraagt je

c.
We
zijn
er

dan af, of de spirituele betekenis van
‘reinheid’ de rituele niet uitschakelt,
en of dat geen breuk betekent met het
brede betekenisspectrum dat dit reinheidsidioom van zichzelf had (p. 241).

Nut
Tot slot probeer ik samen te vatten
wat voor profijt we van dit boek kunnen hebben. Puntsgewijs noem ik enkele
zaken:
a. Als je het boek serieus leest, leer je
fijngevoeligheid aan voor het bijbelse spraakgebruik, vooral als het
gaat om rein en onrein. We lezen zo
makkelijk en zo vaak over allerlei
dingen heen, maar dit boek helpt
ons om in de tuin van de Bijbel ook
de kleine bloempjes op te merken en
te waarderen.
b. Het boek geeft ons in hoofdstuk 5
niet minder dan 135 pagina’s nauwgezette exegese van teksten waar de
reinheidsterminologie meestal in
spirituele zin is gebruikt. Oosterhuis
geeft daarbij ook telkens aandacht
aan inleidingsvragen. Bij de conclusies later blijkt ook hoe nuttig en nodig dat laatste is, want het gaat dan
vaak ook om de datering van een
bepaald bijbelboek. Juist bij die datering gaan de wegen van orthodoxe
en modern-kritische exegeten vaak
uiteen. Kritische geleerden zijn vaak
geneigd om perikopen of hele boeken laat te dateren. Dit had bijvoorbeeld tot gevolg dat zo’n geleerde een
ontwikkeling kon veronderstellen
van een rituele naar een spirituele
betekenis van de reinheidstermen.
Maar Oosterhuis, die de klassieke
datering volgt, moest concluderen
dat de verschillende betekenissen
gelijktijdig voorkwamen en dat een
ontwikkeling dus onmogelijk was.

ook weer bij bepaald dat we niet te
gauw moeten spreken van metaforisch (overdrachtelijk) spraakgebruik
of van vergeestelijking van de betekenis. Termen kunnen al vanaf het
begin een breed betekenisveld dekken. Denk ook aan het woord ‘kuis’,
dat ook altijd al op uiterlijk (schoon,
zindelijk) én innerlijk (eerbaar) wijst.
d. Wie niet zoveel tijd heeft, zou in
elk geval hoofdstuk 6 kunnen lezen.
Daar staan de samenvatting en de
conclusies in. Op pagina 245 spreekt
Oosterhuis nog over de bedoeling
van de reinheidsbepalingen, en haalt
dan o.a. de oude, vertrouwde namen van A. Janse, B. Holwerda en
W.H. Gispen aan. Over de precieze
achtergrond en bedoeling van de
bepalingen is te twisten, maar we
kunnen het, denk ik, eens zijn over
de positieve strekking ervan. Om de
auteur zelf te citeren: ‘Tegelijkertijd
kan het feit … dat Jahwe in zijn wet
de eis van reinheid stelt, dienen als
teken, dat Jahwe zich niet neerlegt
bij de zonde en de uitwerking van de
vloek. Hij heeft iets beters voor met
zijn schepping.’ Die eis van reinheid
was dus een teken van hoop.
Het lijkt me mooi om daarmee af te
sluiten. God gaf zijn wetten niet om
het leven van zijn volk te frustreren,
maar juist te doen floreren. Ook die
reinheidswetten waren een bewijs
dat het God menens was met zijn
mooie beloften.
N.a.v.: Dr. M.H. Oosterhuis,
Een rein hart. Rituele reinheidsterminologie in spirituele contexten van het Oude
Testament, Groen, Heerenveen, 2006.
ISBN 90-5829-625-3, 298 pag.
Prijs € 29,95.
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De hand van mijn vader
Aan de buitenkant
is de hand van mijn vader
een polderland
met riet en pluimgras
blauw gezwollen beken
en hier en daar, verstrooid
wat zonnebloemen.
Aan de binnenkant
is de hand van mijn vader
een stafkaart
met snelwegen
en wandelpaden.
Ik vind er altijd
de weg op
naar huis.
Armand van Assche

Een kind heeft aandacht voor de hand van vader.
Het beschrijft de buitenkant en binnenkant met fantasie.
Het is niet zo jong meer.
Het weet van pluimgras, van stafkaart en snelwegen.
Maar het belangrijkste is het slot:
De ik vindt er altijd de weg op naar huis.
Het is een veilige vaderhand.
Een hand die je elk kind toewenst.

Gedicht G. Slings
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Regeringsverantwoordelijkheid
Over de deelneming van de
ChristenUnie aan het kabinet is al heel
wat te doen geweest. Christenen die jarenlang hun stem gaven aan deze partij
of één van haar voorgangers, ontdekten
ineens dat het toch mogelijk was om
als kleine christelijke partij mede een
stempel te drukken op het regeringsbeleid. Libertijnen die aan een soort
monopoliepositie gewend geraakt waren,
vreesden daarentegen dat wat zij als
‘verworvenheden’ ervoeren, onder druk
zal komen te staan.
Het is hier niet de plaats om uitvoerig stil te staan bij de oorzaken en
de mogelijke gevolgen van deze nieuwe
situatie. Er is echter alle reden tot dankbaarheid én christelijke nuchterheid.
Dankbaarheid voor de mogelijkheid die
God geeft om tot op het hoogste niveau
invloed uit te oefenen. Nuchterheid vanwege het besef dat de weerstand tegen
een politiek op basis van Gods Woord
onverminderd sterk zal zijn.
Bij de kabinetsformatie in 2003 leek
er ook even een kans op kabinetsdeelname te bestaan. De uitgangspositie
was toen echter veel ongunstiger. De
ChristenUnie had slechts drie zetels,
waardoor enigerlei vorm van betrokkenheid van ook de SGP nodig was. CDA
en VVD konden toen nogal gemakkelijk kiezen voor D66 als derde partner.
Nu was vanaf het begin duidelijk dat de
SGP niet bij de onderhandelingen zou
worden betrokken. Deze partij kreeg
overigens wat zij zelf had geadviseerd:
een coalitie van CDA, PvdA en CU.
Het kost daarom de SGP moeite om de
juiste houding tegenover het kabinet te
vinden.
Tegen die achtergrond is het goed
kennis te nemen van een antwoord uit
die kring op de vraag of de SGP in de
huidige politieke verhoudingen ooit zou
kunnen meedoen aan de regering, stel
dat de vraag gesteld zou worden. In De
Wachter Sions, het orgaan van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland,
ging L.M.P. Scholten op die vraag in,
waarbij we hem citeren via het Reformatorisch Dagblad:

Minister André Rouvoet

Politieke reformatie
Zeg nooit nooit. Wij kunnen in Gods
verborgen raad niet inblikken. Maar de
SGP zou haar roeping tot reformatie van
ons politieke bestel ernstig verzwakken
door regeringsverantwoordelijkheid te
aanvaarden in een kabinet dat niet
van plan is daar verandering in aan te
brengen. Zolang dat het geval is, is haar
historische plaats wél in de Kamer, maar
niet in het kabinet; het is niet anders.
In feite wordt hier als voorwaarde
voor het aanvaarden van regeringsverantwoordelijkheid gesteld dat een regeerakkoord wordt overeengekomen, dat
gebaseerd is op het programma van de
SGP. Een coalitieakkoord met een grote
niet-christelijke partij is dan inderdaad
- naar de mens gesproken - uitgesloten.
De ChristenUnie heeft terecht getracht
op zoveel mogelijk punten de politieke
koers bij te stellen in de richting van
haar eigen program. Daardoor zal geen
politieke reformatie tot stand worden
gebracht, maar zal het hopelijk wel
mogelijk zijn de doorwerking van het
kwaad in de samenleving op zoveel
mogelijk punten in te perken. Op die
manier geeft de partij inhoud aan haar
verantwoordelijkheid tegenover God en

Persrevue G.J. Schutte

mensen in deze concrete situatie.
Een vraag die zich opdringt, is wel
wat Scholten vindt van SGP’ers die burgemeester, wethouder of gedeputeerde
zijn. Zij maken dan toch ook deel uit
van colleges samen met niet-christenen.
Dat is niet een ontlopen van onze verantwoordelijkheid voor de politieke ontwikkelingen, zoals wel wordt gesuggereerd.
Dat betekent wel een onderscheid maken
in het spreken over verantwoordelijkheid. Geen mens kan zich onttrekken
aan zijn verantwoordelijkheid voor het
geestelijk en zedelijk verval van land en
volk. Daar zijn wij allen met elkaar verantwoordelijk voor. Een Kamerlid draagt
daar als volksvertegenwoordiger nog een
meer bijzondere verantwoordelijkheid
voor. Die verantwoordelijkheid wordt nog
groter doordat hij als Kamerlid ook nog
eens betrokken is bij de landelijke wet- en
regelgeving. We noemen dat bestuurlijke
verantwoordelijkheid. Maar dat is nog
geen regeringsverantwoordelijkheid. Van
lagere organen als provinciale staten en
gemeentebesturen geldt ook, dat de leden
daarvan wel bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, maar geen regeringsverantwoordelijkheid. Van een college van
burgemeester en wethouders zal niemand
zeggen dat het regeert over de gemeente.
Zij besturen, evenals de gemeenteraad.
Al die lagere organen zijn gebonden aan
landelijke wetgeving, die hun van boven
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opgelegd is, waaraan zij trouw moeten
zweren, maar waarin zij geen verandering kunnen aanbrengen. Zij dragen
geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
van die wetten die de grenzen van hun
bevoegdheden aanwijzen. Daarom ligt er
voor SGP’ers een principieel verschil tussen de aanvaarding van een ministerschap
en een benoeming tot wethouder, ook al
wordt het laatste ook steeds moeilijker.
Van de SGP in de Kamer mogen we verwachten, dat zij getrouw aan haar historie ook de komende tijd zich, bewust van
haar bestuurlijke verantwoordelijkheid,
gezagsgetrouw en gouvernementeel zal
opstellen. Oppositie voeren om de oppositie
is haar altijd vreemd geweest. Voorstellen,
van welke zijde ze ook komen, toetsen aan
het Woord des Heeren en alternatieven
aandragen, het volk ten baat. Dat van
haar getuigenis een blijvend appèl uitga op
overheid en onderdaan tot bekering.
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Schijntegenstellingen
Natuurlijk is er een verschil in
verantwoordelijkheid, in taken en bevoegdheden tussen de regering en lagere
overheden. Zoals er ook verschil in
verantwoordelijkheid is tussen regering
en volksvertegenwoordiging: de regering
regeert, de Kamer controleert. Maar het
is wel een heel kromme redenering deze
verschillen te laten samenvallen met het
verschil tussen besturen en regeren. De
regering verricht tal van bestuurshandelingen en is daarbij gebonden aan
Grondwet en wet. De gemeenteraad
heeft naast bestuurlijke taken ook regelgevende bevoegdheden, voortvloeiend
uit de gemeentelijke autonomie. De
Grondwet noemt de gemeenteraad zelfs
hoofd van de gemeente. Kamerleden
hebben naast controlerende taken ook
medewetgevende taken, die zij samen
met de regering uitoefenen. Een verschil

is wel dat leden van vertegenwoordigende lichamen zoals de Kamer en de
raad de mogelijkheid hebben tegen een
voorstel te stemmen, terwijl er op rijksniveau sprake moet zijn van eenheid van
regeringsbeleid. Maar ook wethouders
en gedeputeerden hebben tegenwoordig
maar heel beperkte mogelijkheden naar
buiten toe minderheidsstandpunten in
te nemen.
Alle overheden - landelijk, provinciaal en gemeentelijk - zijn door God
gesteld en hebben tot taak op eigen
plaats en met eigen mogelijkheden God
te dienen. Dat laatste zal op de ene
plaats moeilijker zijn dan op de andere.
Maar wie principieel verschil wil maken
tussen verschillende overheden, creëert
schijntegenstellingen en maakt zich te
gemakkelijk van zijn verantwoordelijkheid af.

Burgerschapskunde
De plaats van christenen in onze
pluriforme samenleving blijft ons bezighouden, niet alleen in de politiek. Ook
het christelijk onderwijs heeft er volop
mee te maken. Steeds meer wordt er de
nadruk op gelegd dat scholen een maatschappelijke opdracht hebben. Daar kan
van alles onder worden verstaan, maar
in ieder geval wordt ermee uitgedrukt
dat scholen geen eilanden in de maatschappij mogen vormen, maar midden
in de samenleving moeten staan en
leerlingen moeten voorbereiden op een
plaats in de pluriforme samenleving van
nu en in de toekomst. Daarin past ook
dat de overheid scholen formeel heeft
verplicht aandacht te besteden aan burgerschapskunde.
Onlangs werd vanuit het reformatorisch onderwijs een congres gehouden
onder de titel ‘De maatschappelijke
opdracht van de christelijke, reformatorische school’. Eén van de sprekers was
de heer W. Büdgen, voorzitter van de
centrale directie van het Wartburg College in Rotterdam. Dit college wil een
reformatorische school zijn in een veelkleurige stad. Wat hij zei, zou in veel
opzichten ook voor het gereformeerd onderwijs gezegd kunnen zijn en raakt dus
ook ieder die dat onderwijs een warm
hart toedraagt. Aan het Reformatorisch

Rotterdam

Dagblad van 2 maart 2007 ontlenen we
daarom het volgende aan de toespraak
van Büdgen:
Vrede voor de stad
Ik wil de vragen rond burgerschap in het
reformatorisch onderwijs gaan toespitsen
op een hoofdvraag: Zien we in de ander
allereerst de mens met de zondige levensstijl en de goddeloze visie op allerlei dingen die bestreden moeten worden, of zien

we in de ander allereerst een schepsel van
God, een verloren schepsel inderdaad,
maar toch een schepsel dat gezocht moet
worden opdat hij of zij behouden worde?
Het zal duidelijk zijn dat er naar mijn
overtuiging gekozen moet worden voor het
laatste zonder daarbij de spanning met het
eerste uit het oog te verliezen.
De Bijbel reikt ons gedachten aan om deze
weg verder op te gaan. … De christelijke
gemeente heeft als dure roeping om haar
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belijdenis vast te houden. Maar als burger van een pluriform land geldt ook een
roeping: vredestichter zijn en het goede
zoeken voor alle mensen (Romeinen 12,
met name vers 18).
In dit kader wil ik ook aandacht vragen
voor Jeremia 29:7: ‘En zoekt den vrede
der stad, waarhenen ik u gevankelijk heb
doen wegvoeren, en bidt voor haar tot
den HEERE; want in haar vrede zult gij
vrede hebben.’ Heel kernachtig zien we
hier verwoord welke roeping het Joodse
volk heeft als het te midden van een heidens volk moet wonen. Het gaat hier niet
alleen om stille onderworpenheid aan de
vijand, maar hier wordt de opdracht gegeven om actief medeverantwoordelijk te
zijn voor het maatschappelijk welzijn van
de Babylonische samenleving. … Het gaat
hier dus om participeren in het Babylonische bestel en tegelijkertijd de wezenlijke
eigenheid bewaren, en dat brengt vreemdelingschap met zich mee. Samenwerking
met constructieve krachten in de breedte
van de pluriforme samenleving is daarbij
geboden, en tegelijk ook met wijsheid en
helderheid staan voor de eigen identiteit.
… Zonder het oude ideaal prijs te geven
voer ik een pleidooi om de pluriforme
samenleving als feitelijk uitgangspunt te
nemen.
Een veranderende wereld
Ik wil met een voorbeeld duidelijk maken
wat ik bedoel. Enkele jaren geleden werd
op het Wartburg College onder personeel
en leerlingen een enquête gehouden over
toerusting en vorming vanuit de identiteit.
Een van de vragen had betrekking op de
rol van de docenten bij die taak. Wat
opviel bij de antwoorden, was dat de docenten daarover positiever waren dan de
leerlingen. En hoewel de leerlingen opvallend mild waren, werden er nogal eens opmerkingen bij gemaakt die ongeveer dit als
inhoud hadden: ‘Onze docenten proberen
ons daarbij wel te helpen, maar ze hebben
hun eigen christelijke wereldje op het oog
en dat wereldje bestaat niet meer!’
Wie zelf nog redelijk beschermd leeft in de
biblebelt, eigenlijk alleen maar familie en
kennissen heeft die min of meer gelijk denken en dan ook nog een werkkring binnen
de reformatorische sfeer heeft, die denkt
veelal nog in de context van de verzuilde
samenleving en heeft zelfs vanuit een
dorpssituatie nogal eens gestalten van een
gereformeerde natie voor ogen. Maar voor
onze leerlingen die dagelijks Rotterdam en
veel wat daarbij hoort insnuiven, is dat
niet meer de echte wereld. En zij willen
horen hoe ze daar als christen hebben te
leven.
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Deze werkelijkheid maakt dat ik het belangrijk vind om de feitelijke situatie als
uitgangspunt te nemen voor burgerschapskunde. En die werkelijkheid sluit veel
dichter aan bij het leven van de christen
in ballingschap zoals Jeremia dat tekent,
dan bij een bibliocratie of zelfs verzuilde
samenleving.
En hoe krijgt het oude ideaal dan zijn
plaats? Het gebod is toch tot zegen voor
alle mensen? … Dan denk ik aan de al
zo vaak geciteerde brief aan Diognetus. Ik
neem enkele passages hier op: ‘De christenen onderscheiden zich niet van de andere
mensen door land, taal of zeden. Want
nergens bewonen zij eigen steden, of bedienen zij zich van een afwijkende taal, noch
ook leiden zij een eigen en afgezonderd
leven. … Ofschoon zij wonen in de steden
der Grieken en der barbaren, waar dan
ook, en overal de landsgebruiken volgen,
wat betreft kleding, voedsel en dergelijke
dingen, zij leggen toch een opvallende en
voor ieder waarneembare eigen stijl van
leven aan de dag. Zij bewonen het eigen
vaderland, maar als bijwoners. Zij nemen
aan alles deel als burgers, tegelijk verdragen zij alles als waren zij vreemdelingen.
Zij huwen als alle anderen, verwekken en
brengen kinderen voort, maar zij leggen
hun kinderen nimmer te vondeling. Hun
tafel staat open voor iedereen, doch niet
hun bed. In het vlees bevinden zij zich,
maar zij leven niet naar de begeerten van
het vlees. Op aarde vertoeven zij, maar
hun burgerschap is in de hemelen. Zij
zijn gehoorzaam aan de wetten, maar in
hun eigen levenswijze gaan zij boven die
wetten uit. … Zij zijn arm, doch maken
velen rijk. … Zij worden beschimpt, maar
die hen beschimpen, prijzen zij. … Zo
wonen de christenen weliswaar in de wereld, nochtans zijn zij niet van de wereld.’
Burgerschap in praktijk
Büdgen vertelt vervolgens ook hoe
op zijn school getracht wordt hieraan inhoud te geven. Uiteraard in de
eerste plaats door de identiteit van de
school een duidelijke plaats te geven
in het onderwijs. Maar de school doet
meer. De voorbeelden zijn voor een
deel plaatsgebonden, maar kunnen toch
een beeld geven van wat aandacht voor
burgerschapskunde in de praktijk kan
betekenen.
Allereerst is daar onze participatie in de
stichting Een pot met goud op Zuid. Deze
stichting omvat alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid en de
schoolleiders vormen samen het stichtingsbestuur. Wij delen met elkaar de overtui-

ging dat als we niet werken aan burgerschap, aan sociale cohesie, dat er dan heel
erge clashes kunnen ontstaan tussen de
verschillende groepen jongeren. Concreet
betekent dit dat onze leerlingen samen met
leerlingen van andere scholen meedoen
aan projecten als hulp bij de voedselbank,
opknappen van een kleuterspeelplaats,
samen met de politie verbeteren van de
veiligheid van bepaalde buurten enzovoort. …
Op een locatie wordt één keer per jaar een
maaltijd gehouden voor buurtbewoners.
Daarin participeren leerlingen uit de bovenbouw van de havo die een groot deel
van de organisatie en bediening voor hun
rekening nemen. Op een andere locatie
worden lunchconcerten gehouden waarbij
ook buurtbewoners worden uitgenodigd.
Op alle locaties lopen alle leerlingen stages,
zowel in het kader van beroepsvoorbereiding als voor beroepsoriëntatie alsook in
het kader van toerusting en vorming. Er
worden computercursussen gegeven voor
omwonenden. Onze afdeling voor praktijkonderwijs gaat kleine fietsreparaties
verzorgen in de werkplaats op school, gaat
tuinonderhoud verzorgen en kleine huishoudelijke klussen verzorgen. Onze locaties doen mee aan debatwedstrijden …
Overheid of ouders?
Het Reformatorisch Dagblad van 9
maart 2007 bevatte een kritische reactie
op de lezing van Büdgen van de hand
van een oud-leerling. Zijn kritiek richtte
zich niet zozeer op de activiteiten van de
school.
Maar hoe komt het dat tegenwoordig de
school, ook de reformatorische, zich met
deze zaken moet bezighouden? Zijn oma
Jacobs en vader Brokke (vrome christenen
die hun christen-zijn vóórleefden, GJS)
er dan niet meer? Vormen zij niet langer
vanzelfsprekend de broodnodige identificatiefiguren? Of doen we het alleen maar om
de overheid tevreden te stellen en ons de
Onderwijsinspectie van het lijf te houden?
… Nu de samenleving ten prooi lijkt te
vallen aan een mentaliteit van ieder voor
zich en moedertje staat voor ons allen,
doemt inderdaad de school op als laatste
middel om actief burgerschap en sociale
integratie te creëren. … We weten allemaal hoe het hoort. Maar een programma
dat gestalte moet geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, creëert
slechts jaknikkers in plaats van een jeugd
die als oma Jacobs is. En mensen die zich
inzetten voor sociale integratie zonder het
geloof van vader Brokke te kennen, eindigen niet zelden als brokkenmakers. Men is
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zo met de wereld en de directe omgeving
bezig, dat men zichzelf vergeet. Allerlei
initiatieven, ogenschijnlijk gedreven door
de beste bedoelingen, verhullen niet zelden
dat het kennelijk tegenwoordig niet meer
vanzelf spreekt dat een christen zich inzet
voor de naaste. Zolang de overheid denkt
van burgerschap een beleidsprogramma te
moeten maken, is het inderdaad slecht gesteld met de morele staat van Nederland.
Maar wanneer het reformatorisch onderwijs denkt dat de school de aangewezen
plek is om elementaire burgerdeugden aan
te leren, dan is een moreel reveil wel verder weg dan ooit…
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Als in deze reactie gewezen wordt
op de eigen verantwoordelijkheid van
de ouders en op de beperkte taak van de
overheid in dezen, vallen we de schrijver
bij. Toch moet hier geen tegenstelling
gecreëerd worden die er niet behoeft te
zijn. De school kan geen deel van de
opvoedende taak van de ouders overnemen, maar de school kan wel op een
geheel eigen manier aansluiten bij de
opvoeding thuis. Elementaire beginselen
van naastenliefde zullen van huis uit
bijgebracht moeten worden. Maar de
school zal op haar plaats deze beginselen moeten uitstralen in de omgeving

waarin ze een plaats heeft. Om dit te
doen heeft een gereformeerde school als
het goed is geen aandrang van de overheid nodig. De reactie van de leerlingen
van het Wartburg College, dat het wereldje dat docenten soms voor ogen staat
niet meer bestaat, zegt ook iets over
de urgentie van aandacht voor burgerschapskunde. Het is terecht en gelukkig
dat de overheid wel verlangt dat elke
school aandacht geeft aan burgerschapskunde, maar de school een grote mate
van vrijheid laat om hier invulling aan
te geven.

Catechismus als
veilige ankerplaats
Onlangs werd in de pers opnieuw
aandacht gevraagd voor de identiteit
van het gereformeerd onderwijs. Zoals
bekend speelt in die identiteit de zgn.
triangelgedachte een belangrijke rol: gezin, kerk en school. Daarbinnen staat de
gezamenlijke band aan de gereformeerde
confessie centraal. Als iemand wil waarschuwen de identiteit van de school op
die manier niet te formaliseren, maar
vooral ook aandacht te schenken aan
de vormgeving van de identiteit op de
werkvloer en in de klas, is dat een terechte waarschuwing. De indruk werd
echter gewekt dat sommigen verder zouden willen gaan door niet meer expliciet
te spreken over kerk en belijdenis. Tegen
die achtergrond is het goed kennis te
nemen van een artikel dat de christelijke
gereformeerde predikant ds. G. van
Roekel - overigens niet speciaal met het
oog op het onderwijs - schreef in De
Wekker over de Heidelbergse Catechismus, waaraan we het volgende ontlenen.
De catechismus is ook een veilige ankerplaats omdat de catechismus - als belijdenis van de kerk - een ijkpunt is om nieuwe
opvattingen en ontwikkelingen te toetsen.
In die zin heeft de Heidelbergse Catechismus al eeuwen onschatbare diensten
bewezen en doet hij dat vandaag nog.
We bezien als gereformeerde christenen
ontwikkelingen van de moderne tijd op
een eigen manier: niet allereerst nieuwsgierig, ook niet allereerst bezorgd, en zeker

niet neutraal, maar vanuit de belijdenis
waarin we de grondlijnen van de Schrift
terugvinden. En juist dan blijkt de actualiteit van de catechismus. Zowel in positieve als in kritische zin.
Om het op een paar punten concreet te
maken. Waar de moderne mens vooral
‘emotiemens’ is, gericht op gevoel en
ervaring, leren we van de catechismus
inderdaad dat de mens meer is dan hoofd
en hand - het gevoelsleven is wezenlijk
voor de mens die naar het beeld van God
geschapen is. Tegelijk leren we van de Heidelberger dat het gevoel niet normatief is,
dat het gevoel door de genade van de bekering ook van karakter moet veranderen en
dat het gevoel pas in de weg van de overgave aan de Here gelóófservaring wordt.
Evenwichtig
Een tweede voorbeeld: de moderne mens is
niet alleen ‘emotiemens’, maar ook hartstochtelijk op zoek naar geborgenheid, aanvaarding en bevestiging. Zeg maar: het besef dat je mag zijn wie je bent. Wordt deze
notie vervolgens in religieuze sfeer getrokken, dan komt al snel een vriendelijk en
vaderlijk godsbeeld tevoorschijn: de Here,
die als de Vader van de verloren zoon hem
ontvangt, aanvaardt en omhelst. Ook hier
leert de catechismus ons evenwichtig te
denken. De Here is inderdaad de God die
om Christus’ wil onze God en Vader wil
zijn. Maar die radicale genadeleer is in
de catechismus onafscheidelijk vervlochten
met een radicale zondeleer. De Vader van

de Here Jezus Christus is ook de heilige
God, die de schuldige mens tot verantwoording roept.
Ten slotte is de Heidelbergse Catechismus
veilige ankerplaats omdat hij ons bewaart
bij de hoofdzaken van het Evangelie en
bewaart voor een overmatige aandacht
voor eigentijdse vragen. Die eigentijdse
vragen zijn er; ik wees er al eerder op.
Dat is ook goed - we zijn immers kerk
in deze tijd. En dus zijn we geroepen
om antwoord te geven op de uitdagingen
van deze tijd: of dat nu om de plaats van
Israël gaat of om de vraag naar de geestelijke gaven. Laten die vragen bestudeerd
en besproken worden. Ook in onze kring.
Maar dan vanuit een hartelijke verbondenheid aan het gereformeerde belijden.
Dan bewaart de catechismus ons voor mo-
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dieuze theologie en prediking, alsof de vragen van vandaag de enige legitieme vragen
zijn die gesteld kunnen worden. De catechismus leert ons dieper te steken dan de
waan van de dag. Die vragen zullen we
wel eerlijk en open onder ogen zien - voor
krampachtig conservatisme of angst voor
alles wat nieuw is, is geen enkele reden.
En de regelmatige catechismusprediking
biedt genoeg mogelijkheden om er vanuit
de Schrift op in te gaan. Maar tegelijk: de
regelmatige catechismusprediking bewaart
ons voor overmatige aandacht voor eigentijdse vragen. Omdat hij ons bewaart bij
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de hoofdzaken van het Evangelie: de genade, het geloof, het gebod en het gebed.
Ouders en leerlingen die opzien tegen de keuze voor gereformeerd onderwijs, wijzen er vaak op dat op sommige
algemeen-christelijke of evangelische
scholen ook goed bijbels onderwijs
wordt gegeven. We zullen het niet
ontkennen. Voor elk spreken en handelen naar de Bijbel zijn we dankbaar.
Maar kenmerkend voor gereformeerd
onderwijs is dat de volle breedte van
de Schrift en van het belijden van de

kerk het fundament vormt en een plaats
krijgt in de onderwijspraktijk. Deze
breedte wordt niet ingeperkt teneinde
het onderwijs aanvaardbaar te maken
voor een heel brede doelgroep. En evenmin om ruimte te maken voor eenzijdigheden waartegen de gereformeerde
belijdenis wil waarschuwen. De catechismus, ja de belijdenis in zijn geheel,
is inderdaad een veilige ankerplaats.
Daaraan is zeker in onze tijd grote behoefte.

Luther en de
nabije dood
Op 14 oktober 2006 overleed prof.
dr. K. Runia, emeritus hoogleraar aan
de Theologische Universiteit (Oudestraat) van Kampen. Onder meer in het
Friesch Dagblad schreef hij jarenlang
vaak zeer lezenswaardige artikelen over
pastorale onderwerpen. Kort voor zijn
overlijden had hij nog een serie van vier
artikelen ingestuurd, die daarna zijn
gepubliceerd. Treffend is dat zijn laatste
pennenvrucht handelde over Luther
en diens nabije dood. Eerst schonk hij
daarin aandacht aan het sterven van
twee kinderen van Luther. Daarna sloot
hij af met aandacht te besteden aan het
sterven van Luther zelf.
In januari 1546 moet Luther nog eens op
reis naar zijn geboortestreek om daar een
ruzie te beslechten tussen de graven van
Mansfeld. Met groot eerbetoon wordt hij
in Eisleben, zijn geboortestad, ontvangen.
Hij preekt er ook nog enkele keren. Zijn
laatste preek is korter dan men van hem
gewend was. Hij eindigt met de woorden:
‘Er zou nog heel wat over dit evangelie te
zeggen zijn, maar ik ben te zwak, we zullen het hierbij laten.’
Bij de laatste maaltijd is hij nogal spraakzaam. Hij zegt onder meer: ‘Alles wat hier
mooi is, zal als niets zijn bij wat we ginds
zullen zien, waar we aan Gods genade genoeg zullen hebben.’ In de nacht wordt hij
erg benauwd. Hij kan het niet in bed uithouden en ze brengen hem naar de rustbank in zijn kamer. Ze horen hem zeggen:
‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.

Maarten Luther

Gij hebt mij verlost, o trouwe God.’
Tegen het einde horen ze hem zeggen: ‘Ik
dank U, God, Vader van onze Here Jezus
Christus, dat Ge mij uw lieve Zoon geopenbaard hebt, in wie ik geloofd heb, die
ik lief had, gepredikt, beleden en verheerlijkt heb.’ Dan herhaalt hij een paar keer
de woorden uit Johannes 3:16 - ‘Alzo lief
heeft God de wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’
Vlak voor het einde vraagt Justus Jonas

hem nog: ‘Eerwaarde vader, wilt u in het
geloof in de Here Jezus Christus sterven
en blijft u bij de leer die u in zijn naam
verkondigd hebt?’ Luther zegt: ‘Ja.’ Dat is
zijn laatste woord. Hij gaat op zijn rechterzij liggen en blaast de laatste adem uit.
Zo is deze mens gestorven, zoals hij geleefd
heeft: in het vast vertrouwen op de verzoening van zijn zonden door de Heer Jezus
Christus, die voor hem stierf aan het kruis
en zo de weg naar het eeuwige paradijs
voor hem opende.
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