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Ga door de nauwe poort naar bin-
nen. Want de brede weg, die velen 
volgen, en de ruime poort, waar 
velen door naar binnen gaan, leiden 
naar de ondergang.
Nauw is de poort naar het leven, en 
smal de weg ernaartoe, en slechts 
weinigen weten die te vinden.

(Matteüs 7:13-14)

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waar-
heid en het leven. Niemand kan bij 
de Vader komen dan door mij.’

(Johannes 14:6)

De brede weg als
de Breeveertien

De prent van de ‘brede en de smalle 
weg’ is zeer bekend. De tekening is 
gemaakt als illustratie bij het boek van 
John Bunyan, Pelgrimsreize naar de eeu-
wigheid.

Op een doorzichtige manier wordt 
in beeld gebracht het onderwijs van de 
Heer Jezus in de Bergrede over de brede 
en de smalle weg. De tekening is verrijkt 
met allerlei tekstverwijzingen.

Wie de prent goed bekijkt en de 

teksten leest, komt tot de ontdekking 
dat de brede weg hier wordt getekend 
als de Breeveertien. Wie de Breeveertien 

(naam van een zandbank vóór de Hol-
landse kust) opgaat, heeft het verkeerde 
pad gekozen. Dat is het pad van het 
zondige plezier.

De beroemde prent geeft de indruk 
dat de smalle weg het pad is waarover de 
ernstige, ingetogen mensen gaan, terwijl 

Schriftlicht L.W. de Graaff

Ik ben de weg

NB-mei2007.indd   129 15-05-2007   09:46:57



130 Nader Bekeken mei 2007

Nader Bekeken colofon
Nader Bekeken is een periodieke uitgave van de Stichting Woord en 
Wereld en verschijnt 11 keer per jaar.
De Stichting geeft tevens een serie Cahiers uit tot versterking van 
het gereformeerde leven.

Dagelijks Bestuur van de Stichting Woord en Wereld
Dr. ir. H.B. Driessen, voorzitter
Ds. H. Pathuis, secretaris
W.A. Dreschler, penningmeester

Redactie Nader Bekeken
Dr. H.J.C.C.J. Wilschut, eindredactie
Drs. H.J. Boiten
Ds. C. van Dijk
Dr. A.N. Hendriks
Drs. J.W. van der Jagt
Ds. P.L. Storm
M.J.A. Zwikstra-de Weger

Redactiesecretariaat
Dr. J. Kooistra
Hemsterhuislaan 3, 9752 NA Haren
Tel/fax 050 - 5344508
E-mail: jkooistravis@home.nl

Medewerkers Nader Bekeken
Ds. J. Beekhuis, Amersfoort
Ds. C. van den Berg, Amersfoort
Ds. H. van den Berg, Berkel en Rodenrijs
Drs. L. Bezemer, Wezep
Drs. F.J. Bijzet, Emmen
A.C. Breen, Armadale, WA
Drs. J.J. Burger, Axel
Prof. drs. D. Deddens, Assen
Dr. ir. H.B. Driessen, Hengelo
Ds. H. Drost, Houten
Ds. K. Folkersma, Spakenburg
Ds. G.E. Geerds, Ommen
Drs. B.P. Hagens, Soest
Ds. M. Heemskerk, Nijkerk
Drs. P.A. Heij, Soest
Drs. A. Kamer, Hoogland
Prof. J. Kamphuis, Ommen
Ds. R. Kelder, Nijkerk
Ds. J.H. Kuiper, Assen
Prof. dr. G. Kwakkel, Kampen
A. van Leeuwen, Papendrecht
Drs. H. van Leeuwen, Berkel en Rodenrijs
Drs. M. Nap, Leusden
Ds. P. Niemeijer, Den Helder
Prof. dr. F. van der Pol, Hattem
Ds. R.Th. Pos, Rijnsburg
Ds. P. Schelling, Amersfoort
G.J. Schutte, Zeist
Ds. M.H. Sliggers, Hoevelaken
G. Slings, Papendrecht
J. Veenstra, Emmen
Ds. J. Wesseling, Putten
Ds. Joh. de Wolf, Amersfoort
Ds. G. Zomer Jzn, ’s-Hertogenbosch

Vormgeving, fotografie: Studio Bert Gort bno, Leek
Internet: www.woordenwereld.nl
Hier is een register op alle jaargangen beschikbaar.
Druk en Administratie: Scholma Druk bv, Postbus 7, 
9780 AA Bedum. Telefoon  050-301 36 36

Cd: Nader Bekeken is ook op cd verkrijgbaar. 
Inlichtingen: Chr. Bibl. voor Blinden en Slechtzienden, 
postbus 131, 3850 AC Ermelo, tel. 0341-565499.

Abonnementen: Postbus 7,  9780 AA Bedum, 
Telefoon 050-301 36 36. E-mail: woordenwereld@scholma.nl
Abonnementsprijs acceptgiro machtiging
 31,85 31,00
Nader Bekeken, tevens 
abonn. op de  cahiers 28,25 25,00
Studenten Nader Bekeken 15,00 14,00
Cahiers  6,75 6,50
Losse verkoop cahiers 8,90 8,00
Abonnees die cahiers nabestellen: 6,75 + porto
Bankrekening 39.50.36.046  Hardinxveld-Giessendam.  
Het abonnement loopt per kalenderjaar; opzeggen voor 
1 december. 
ISSN 1380 - 3034

de brede weg de route is van losbollen. 
En is dat wel juist? Is het gaan over de 
brede weg alleen maar een kwestie van 
een losbandig leven?

We kunnen de proef op de som 
nemen aan de hand van de islam. Het 
beeld van de weg speelt binnen de islam 
ook een grote rol. En is de weg die de 
moslims in de moskee wordt gewezen, 
een brede weg? Is dat een weg voor los-
bollen?

Serieuze moslims roken niet, drin-
ken geen alcohol en gaan strikt om met 
seksualiteit. Wat dat betreft kun je zeg-
gen dat ze over de smalle weg wandelen. 
Alle reden om nog eens goed te kijken 
naar het beeld van de weg in de Bijbel.

De weg in de Bijbel

Het bijbelse beeld van de weg komen 
we niet pas tegen in het Nieuwe Testa-
ment. Ook het Oude Testament kent 
dit beeld maar al te goed. In Genesis 
12:1 lezen we dat Abraham de opdracht 
krijgt om te vertrekken naar het land 
dat God hem zal wijzen.

Abraham heeft gehoorgegeven aan 
de oproep en is letterlijk op pad gegaan. 
En door zo te luisteren naar de Heer 
‘wandelde hij voor Gods aangezicht’. 
Zo sprak de Heer tegen Abraham toen 
hij 99 jaar oud was (Gen. 17:1): ‘Ik ben 
God, de Almachtige, wandel voor mijn 
aangezicht en wees onberispelijk.’

Dat wandelen voor Gods aangezicht 
betekent zoveel als ‘een leven in verbon-
denheid met God’. Zo wordt het dan 
ook weergegeven in de NBV.

Niet alleen Abraham heeft ‘ge-
wandeld voor Gods aangezicht’. We 
lezen het ook van Noach (Gen. 6:9) en 
Henoch (Gen. 5:24).

Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat in de Joodse godsdienst het woord 
‘wandelen’ wordt gebruikt voor het on-
derhouden van Gods wet (hallacha).

Ook in het Nieuwe Testament ko-
men we het beeld van de weg tegen 
wanneer het gaat om het dienen van de 
Heer.

In Handelingen 9 worden chris-
tenen zelfs aangeduid als ‘aanhangers 
van de Weg’. Het valt op dat de NBV 
het woord Weg hier met een hoofdlet-
ter schrijft. Zo wordt een zinspeling 
gemaakt op de woorden van de Heer 
Jezus: ‘Ik ben de Weg’ (Joh. 14:6).

De weg in de islam
Het is niet verwonderlijk dat we het 

beeld van de weg ook aantreffen in de 
islam. De profeet Mohammed heeft 
zich volgens de overlevering van het 
begin af aan georiënteerd op het geloof 
van Joden en christenen. Hij wilde met 
Joden en christenen de God van Abra-
ham vereren. Daarom is het ook niet 
verwonderlijk dat wij bijbelse klanken 
horen doorklinken in de Koran. Daarbij 
valt ook te denken aan het beeld van de 
weg, de geestelijke weg van het dienen 
van God.

De eerste woorden van de Koran lui-
den in vertaling als volgt:

In de naam van God, de erbarmer,
de barmhartige. Lof zij God, de Heer
van de wereldbewoners, de erbarmer,
de barmhartige, de heerser op de
oordeelsdag. U dienen wij en U
vragen wij om hulp. Leid ons op
de juiste weg,* de weg van hen aan
wie U genade geschonken hebt, op wie
geen toorn rust en die niet dwalen.

Deze woorden worden door de gelo-
vige moslim dagelijks uitgesproken tij-
dens het gebed. En dan bidt hij of Allah 
hem op de juiste weg wil leiden.

Het beeld van de weg speelt ook een 
belangrijke rol in de djihaad - de heilige 
oorlog. Letterlijk betekent djihaad: in-
spanning. Deze term komt veelvuldig 
voor in combinatie met fis-sabiel Allah 
= op de weg van Allah. Zij die geloven, 
strijden op de weg van Allah, maar zij 
die ongelovig zijn, trachten de weg van 
Allah te versperren en tot een kronkel-
weg te maken.

En dan is er nog de bekende term 
sjarie’a. We komen deze heel vaak tegen 
in onze tijd. Met dit woord wordt de 
islamitische wetgeving aangeduid.

Sjarie’a is oorspronkelijk het woord 
voor het ‘pad dat naar de waterbron 
leidt’. Het doet denken aan Psalm 
119:35:

Laat mij het pad gaan van uw gebo-
den,
dat is mij het liefst.

Welke weg is de brede?

Is het terecht om de tegenstelling 
tussen christendom en islam te typeren 
als een tegenstelling tussen respectieve-
lijk de smalle en de brede weg?
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Wie de brede weg ziet als de weg 
van het plezier (de ‘Breeveertien’), doet 
moslims onrecht door hun weg als een 
brede te typeren. Serieuze moslims bid-
den elke dag 45 minuten en de voorbe-
reiding op die gebeden vraagt elke dag 
30 minuten.

Wat dat betreft kan de weg van de 
islam als een smalle weg worden gety-
peerd.

Hier wreekt zich de indruk die de 
bovengenoemde prent geeft van de 
brede en de smalle weg. Wanneer we 
goed luisteren naar het onderwijs van 
onze Heiland, dan blijkt al snel dat de 
brede weg niet alleen maar de weg is 
van de mensen die zeggen: ‘Laten we 
eten en drinken, want morgen sterven 
we’ (1 Kor. 15:32).

Nadat de Heer (blijkens het verslag 
in Mat. 7) heeft gesproken over de 
nauwe poort en de smalle weg, gaat Hij 
verder met de volgende woorden: Pas op 
voor de valse profeten, die in schaapskleren 
op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuch-
tige wolven zijn.

Het is duidelijk dat de Heer toe-
komstige ontwikkelingen op het oog 
heeft. Er zullen mannen komen die 
zich uitgeven voor profeten, maar dat 
in werkelijkheid niet zijn. Het zijn valse 
profeten, die de verkeerde weg wijzen, 
de brede weg.

Dat is de weg van de mensen die bij 
God wegdwalen. En van God afdwalen 
kun je op allerlei manieren. Niet alleen 
door een verkeerd leven, maar net zo 
goed door een verkeerde leer. En uit het 
vervolg van de toespraak van de Heiland 
blijkt wel dat we hier zelfs in de eerste 
plaats moeten denken aan dwaalleer.

Ik ben de Weg

Daarom is de weg van de islam toch 
ook te typeren als de brede weg. Niet 
omdat moslims per definitie een losban-
dig leven leiden. De weg die zij gaan, 
is wel een dwaalweg. Dit zware oordeel 
mag worden uitgesproken op grond van 
de woorden die de Heer Jezus blijkens 
Johannes 14:6 heeft gesproken: Ik ben de 
weg, de waarheid en het leven. Niemand 
komt tot de Vader dan door mij.

Alleen wie Hem aanvaardt, bevindt 
zich op de smalle weg die naar het leven 
leidt. Wie Jezus als de Zoon van God 
verwerpt, bevindt zich op de brede weg.

En zo lopen de wegen van moslims 
en christenen uiteen. In de Koran wordt 

de kruisiging van Jezus met kracht 
ontkend. Het zou onmogelijk zijn dat 
de Joden Jezus hebben gedood. De 
Joden hebben het wel geprobeerd. En 
het ‘kwam hen voor’ dat het ook was 
gelukt. Dat was suggestie.

Zo staat dat in soera 4, 157 van de 
Koran: Zij hebben hem niet gedood en 
zij hebben hem niet gekruisigd, maar het 
werd hun gesuggereerd.

Wie heeft er dan wel aan het kruis 
gehangen?

Er zijn moslimgeleerden die menen 
dat Jezus bij de kruisiging een gedaan-
teverwisseling met Simon van Cyrene 
heeft ondergaan. Minder gangbaar is de 
opvatting dat Judas de plaats van Jezus 
aan het kruis heeft ingenomen.

Dat moslims de kruisiging van Jezus 
ontkennen, heeft een historische achter-
grond. Mohammed heeft zijn informatie 
over het christelijke geloof ontvangen van 
niet-orthodoxe christenen. In bepaalde 
christelijke kringen was al vroeg een 
weerzin gegroeid tegen de gedachte dat 
Jezus zou zijn gestorven aan het kruis.

Ignatius, die rond het jaar 115 leefde, 
schreef dat er christenen waren die ge-
loofden dat Jezus in een schijnlichaam 
het lijden had ondergaan.

Deze ideeën zijn terug te vinden in 
apocriefe literatuur.

De smalle weg is 
de weg van het kruis

En hiermee komen we bij de kern 
van de zaak. De smalle weg is de weg 
die loopt over het ‘kruispunt’ van Gol-
gota. En wat zegt de apostel Paulus 
daarvan? Hij schrijft in 1 Korintiërs 
1:22-23: De Joden vragen om wonderen 
en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij 
verkondigen een gekruisigde Christus, voor 
Joden aanstootgevend en voor heidenen 
dwaas.

Voor elk zondig mens is de weg van 
het kruis een aanstootgevende weg. 
Geen mens wil totaal afhankelijk zijn, 
ook niet van God.

Het is dan ook puur genade wanneer 
de hemelse Vader ons de ogen opent 
voor deze smalle ‘kruisweg’.

Noot:
* De ‘juiste weg’ is weergave van siraat al-

moestaqiem. Er zit in moestaqiem iets van juist, 

recht, oprecht, goed. Paulus kwam in Damascus in 

de straat genaamd de Rechte. In het Arabisch is dat: 

darb al-moestaqiem.
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In deze rubriek proberen we - voor 
zover dat bij een maandblad kan -
in te spelen op de kerkelijke actua-
liteit. Deze keer wordt de Kroniek 
gevuld met een wat meer algemeen 
verhaal. We proberen stand van 
zaken op te nemen. Het onder-
staande gaat u niet verrassen met 
allerlei nieuwe gezichtspunten. 
Wel kan het helpen om een aantal 
bekende dingen eens op een rijtje 
te zetten. Om na te denken over ons 
kerk-zijn in 2007.

Beperkte rondblik

Verwacht u hier geen afgeronde 
analyse van ons reilen en zeilen als GKv. 
Het is de bedoeling noch de pretentie 
om een compleet plaatje te schetsen. 
Deze rondblik in ons kerkelijk leven is 
beperkt. Het gaat om wat losse obser-
vaties en kanttekeningen. Die uiteraard 
voor discussie vatbaar zijn. Maar die in 
ieder geval een poging willen doen om 
die discussie te stimuleren.

Verwacht u hier evenmin een 
sterkte-zwakteanalyse. Er zijn classicale 
ressorten waar bij de kerkvisitatie om 
een dergelijke analyse gevraagd wordt. 
Het blijft een hachelijke onderneming. 
Natuurlijk, als kerkenraad bekijk je hoe 
de dingen gaan, ook wat er beter kan en 
moet. Maar wie zal zich aan een totaal-
afweging wagen? Dat kan er maar één. 
Christus is de Enige die kan zeggen, wat 
je steeds leest in de brieven aan de zeven 
gemeenten in Klein-Azië (Op. 2 en 3): 
Ik weet wat u doet. Die wetenschap 
doet beseffen: Christus kijkt toe. Dus 
zullen we ook op onszelf toezien. Maar 
het eindoordeel is aan Hem.

Kerk in beweging

Er is binnen de Gereformeerde Ker-
ken in Nederland veel in beweging. Er 
is ook heel wat verwarring. De neuzen 
staan in diverse opzichten niet langer 
dezelfde kant op. Daarbij hoeft u nog 
niet eens te denken aan alle discussies 
rond de liturgie. Dan heb je het nog 
maar over een symptoom. Daarachter 
ligt de vraag: hoe beleef je in de situatie 

van vandaag het gereformeerd-zijn? Hoe 
kijk je aan tegen de binding aan de gere-
formeerde leer? Waar liggen de grenzen 
van de kerk? Hoe ga je om met niet-ge-
reformeerde medechristenen?

Daarover is niet alleen discussie. 
Je merkt links en rechts ook een stuk 
verlegenheid. Niet voor niets wordt er 
wel gesproken over een identiteitscrisis 
binnen de Gereformeerde Kerken. Wie 
zijn we? Waar staan we? En waar staan 
we voor?

Evangelicaal/
charismatisch

In dat verband wijs ik u op de 
houding tegenover het evangelicale en 
charismatische denken. Er blijkt bin-
nen een deel van de Gereformeerde 
Kerken een opmerkelijke openheid voor 
dit denken. In meer dan één gemeente 
komen discussies los rond het dopen 
van kinderen. Ligt dat wel zo dwingend 
als we in de gereformeerde belijdenis 
lezen? Moet je geen ruimte laten voor 
degenen die er anders over denken? In 

sommige gemeenten zie je mensen zich 
laten overdopen in een evangelische of 
baptistengemeente - en die toch gewoon 
lid van de GKv willen blijven. Nee, dat 
kan niet. Maar zo vanzelfsprekend vindt 
lang niet iedereen dat.

Hetzelfde kan gezegd worden over 
de houding tegenover de ‘bijzondere ga-
ven van de Geest’ (tongentaal, profetie, 
uitdrijving van demonen etc.). Vanouds 
was dat een typerend thema voor de 
pinksterbeweging. Maar ook binnen ei-
gen kring kun je nu de pleidooien horen 
die ruimte willen laten voor wat we def-
tig noemen het ‘charismatische denken’. 
Ook dat levert op meer dan één plaats 
de nodige (?) problemen op. Zoals je als 
voorgangers dan makkelijk tegen elkaar 
kunt worden uitgespeeld. Overigens, 
dit maken we niet alleen als GKv mee. 
Vrijwel heel de gereformeerde gezindte 
loopt tegen de invloed van het evangeli-
cale/charismatische denken aan.

Postmodern

Het bovenstaande gaat over bin-
nenkerkelijke discussies. Maar vergis 
u niet, op binnenkerkelijke discussies 
hebben buitenkerkelijke factoren meer 
invloed dan we soms vermoeden. Ook 
als kerkmensen leven we midden in deze 
maatschappij en ook in dit opzicht niet 
op een eiland. Met alle gevolgen ervan. 

Kroniek  

H.J.C.C.J. Wilschut

Kerk-zijn in 2007
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Onze tijd wordt wel gekarakteriseerd 
als een postmoderne tijd. Dat is een tijd 
waarin de grote verhalen en ideologieën 
geen indruk meer maken. Ieder ontwik-
kelt zijn eigen waarheid, waarbij je uit 
verschillende denksystemen dat kiest, 
wat jou het meest aanstaat. Die manier 
van denken werkt door in veel kerkelijke 
discussies. Waarheid is maar betrek-
kelijk.

Individualisering/
onverbondenheid

Die tendens versterkt het element 
van de individualisering. Niet dat het 
denken en beleven vanuit de enkeling 
alleen iets van onze tijd is. Onze post-
moderne tijd versterkt de individuali-
seringstendens wel. Het gaat om mijn 
keuzes, om waar ik me goed bij voel. En 
zo niet, dan ben ik weg. In de praktijk 
leidt het tot ‘onverbondenheid’. Je voelt 
je geen deel van een geheel, van een ge-
meenschap meer, waar je je plaats hebt 
en waarvoor je mede verantwoordelijk 
bent. Vandaag stem je LPF en de vol-
gende keer SP.

De onverbondenheid is voor mijn 
gevoel ook één van de achtergronden 
van het mindere kerkbezoek in de mid-
dagdiensten, een moeite die vrijwel 
landelijk in de GKv optreedt, al zijn er 
nog heel wat gelukkige uitzonderingen. 
Waarom ’s middags naar de kerk? Ik 
heb er niet zo’n behoefte aan. En dat  
’s middags de geméénte bij elkaar is, 
waar jij bij hoort - dat spreekt dan nau-
welijks nog aan. Als ik geen zin heb, 

ga ik niet. Een probleem van alle tijden, 
jazeker. Maar dat het in onze tijd sterk 
opspeelt, is ook een feit. Waar de kerk 
altijd redelijk bezet was ’s middags, zie 
je nu vaak heel wat lege plaatsen.

Onverbondenheid. Kerkelijk zie 
je het op allerlei manieren terug. Wat 
hebben wij als plaatselijke kerk met het 
kerkverband te maken? ‘Ze’ beslissen 
van alles. Maar wij kunnen best onze 
eigen boontjes doppen. Je ziet de onver-
bondenheid tevens terug in het gemak 
waarmee mensen van de ene kerk naar 
de andere shoppen en overstappen. Zo-
als je die onverbondenheid tevens op een 
bepaalde manier ziet doorwerken in het 
niet aanvaarden van verantwoordelijk-
heden binnen de kerk. Zeker, soms kan 
de geestelijke vrijmoedigheid om een 
kerkelijk ambt te aanvaarden ontbreken. 
Eveneens kan een complexe maatschap-
pij zoveel beslag op je leggen, dat er 
nauwelijks ruimte voor ambtelijk werk 
overblijft. Tegelijk kan soms ook de be-
reidheid om als ambtsdrager te dienen 
minimaal zijn. Bewuste onwil? Dat kan. 
Maar ’t kan ook invloed van de tijdgeest 
(in de zin van: de algemene denk- en 
leefsfeer om je heen) zijn, zonder dat je 
je het bewust bent. Ook hier geldt dat 
dit probleem zich binnen heel de gere-
formeerde gezindte gelden laat.

Regels/afspraken

Je merkt de invloed van de tijdgeest 
ook aan de aversie die je hier en daar 
binnen de kerken kunt aantreffen op 
het punt van regels en afspraken. Dan 
moet er vooral vrijheid en blijheid in de 

kerk zijn. En goede kerkelijke regels en 
afspraken worden beschouwd en ervaren 
als regelzucht.

Overigens laat zich vermoeden dat - 
wanneer de Here Jezus nog niet is terug-
gekomen - er over een aantal jaren in dit 
opzicht wel een kentering zal komen. In 
de maatschappij komt men steeds meer 
tot de ontdekking dat het ontbreken 
van regels en normen leidt tot vormen 
van ongebondenheid, waarin de een 
ten koste van de ander z’n gang gaat. 
Niet voor niets leeft de discussie over 
‘normen en waarden’ bij meer mensen 
dan we voor mogelijk zouden houden. 
Waarom werd het CDA bij de verkie-
zingen voor de Tweede Kamer vorig jaar 
toch weer de grootste partij? Verbazing-
wekkend is de uitslag van het onderzoek 
hiernaar: omdat het CDA - hoe je er 
ook over denkt - het thema ‘normen en 
waarden’ weer op de kaart heeft gezet. 
In de praktijk blijkt vrijheid voor de één 
dwang voor de ander te zijn. Men ziet 
de schade die het veroorzaakt.

Hier gaat de maatschappij de kerk 
voor. De kerk volgt maatschappelijke 
ontwikkelingen vaak op afstand. Dus 
mag je verwachten dat over een paar 
jaar ook binnen de kerk wat minder ne-
gatief over regels gesproken gaat worden. 
En er weer meer oog komt voor wat je 
leest in 1 Korintiërs 14. Laten er goede 
regels binnen Gods kerk gelden. Want 
God is een God van vréde.

Verwereldlijking

De invloed van de samenleving 
komt ook tot uiting in de toenemende 
kwetsbaarheid voor de verwereldlijking, 
het steeds meer gaan leven als de sa-
menleving om je heen. Wij leven in een 
samenleving die niet alleen vaak godde-
loos is, maar ook Godloos. De God van 
de Bijbel en de normen van zijn Woord 
spelen in het leven van alledag geen stu-
rende rol meer. De mens is zichzelf tot 
wet. Het leidt tot een consumptie- en 
genotscultuur, waarbij menselijke be-
hoeften het uitgangspunt vormen. Dat 
klimaat beïnvloedt ook kerkmensen. De 
wereld van God en de wereld van al-
ledag worden twee werelden, die elkaar 
niet werkelijk meer raken.

De wereld van God kan dan ook 
nog moeilijk de wereld van alledag beïn-
vloeden. Daar zit één van de grote pro-
blemen van onze jeugd. Jeugd, die vaak 
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best serieus de Here wil dienen. Terwijl 
aan de andere kant het uitgaansleven 
van niet-gelovige medejeugd buiten-
gewoon aantrekkelijk blijkt. Je dan als 
christen opstellen blijkt in de praktijk 
moeilijk. Maar niet alleen voor jeugd. 
Ook ouderen hebben soortgelijke pro-
blemen. We hebben met de tv allemaal 
‘de wereld in huis’ (Andries Knevel), die 
wonderwel aansluit bij de wereld in ons 
hárt. Het gaat je visie op en omgang 
met zaken als huwelijk en seksualiteit 
ongemerkt beïnvloeden. Wat ieder ‘nor-
maal’ vindt, ga ook jij een beetje ‘nor-
maal’ vinden - mens, waar doe je nog 
moeilijk over vanuit de bijbelse norm? Je 
krijgt een sluipende secularisatie, waarin 
godsdienstige mensen steeds minder 
godsdienstig worden. Je leest uit de Bij-
bel, bidt voor en dankt na het eten. Op 
zondag ga je naar de kerk. Maar pas je 
niet op, dan leef je voor het overige als 
ieder ander om je heen.

Niet eenzijdig negatief

Al is in het voorafgaande nogal eens 
het woord ‘problemen’ gebruikt, het is 
per se niet de bedoeling om hier een 
tobberig verhaal neer te zetten. Kijk, je 
kunt problemen verzwijgen, doen of er 
niets aan de hand is. Dat is niet goed. 
Maar je moet ook geen (kerkelijke) 
probleemsjouwer worden, alsof het al-
leen maar kommer en kwel is. Want 
dat is beslist niet zo. Geweldig, de Here 
vergadert Zich een kerk in deze wereld. 
Een gemeente van zondaars, bij wie Hij 
wonen wil. Aan wie Hij genade en vrede 
uitdeelt in Jezus Christus. En waar Hij 
wonderen van geloof en bekering werkt 
door zijn Geest. Hij geeft de bediening 
van Woord en sacrament als bediening 
van zijn Geest. Hij wil ons ontmoeten, 
wij mogen Hem en elkaar ontmoeten. 
We mogen samen gemeente van Chris-
tus zijn.

En die problemen dan? Ontken ze 
niet. Maar verabsoluteer ze ook niet. 
Als je in de kerk alleen nog maar kunt 
denken in termen als ‘zorg’ en ‘veront-
rusting’, ben je op z’n minst eenzijdig 
bezig. Heb in de gemeente van Christus 
niet alleen oog voor de leeuwen en be-
ren op de weg, let ook eens op de weg 
die de Herder met zijn schapen gaat. En 
hoeveel goeds Hij aan de kerken geeft. 
Met alle lek en gebrek willen de Gere-
formeerde Kerken toch kerken van het 
Wóórd zijn. Kijk ook eens wat er binnen 
de kerken aan liefde en gemeenschap 

onderling gevonden wordt. Kijk eens 
naar broeders en zusters die binnen en 
buiten de kerkenraad zich inzetten voor 
de Here, zijn dienst en zijn kerk.

Kijk ook eens - graag vraag ik er 
apart uw aandacht voor - naar onze 
jeugd. Jawel, je kunt zorgen over hen 
hebben, soms vraagtekens zetten bij de 
levensstijl. Maar wat blijkt een groot 
deel van onze jeugd open te staan voor 
eerlijk en confronterend gesprek met 
een open Bijbel op tafel! Nee, ze zijn het 
niet altijd meteen met je eens. Maar ze 
willen vaak met je zoeken naar de weg 
van de Here. Wat is er ook veel jeugd 
actief in de evangelisatie en in allerlei 
vrijwilligerswerk! Soms komen ze zelfs 
trouwer in de kerk dan hun ouders…

Aandachtspunten

We ronden af met een paar slotopmer-
kingen. Met als uitgangspunt: moeilijk-
heden (‘problemen’) zijn tegelijk moge-
lijkheden. Laten we met elkaar biddend 
de volgende zaken in het oog houden:

• Trouw 
We zijn - zeker naar menselijke 
maatstaf - als GKv een kleine ge-
meenschap, met beperkingen in 
kracht en invloed. Laten we daarbij 
de taal van Openbaring 3 ter harte 
nemen, waar de Here Jezus tegen 
de gemeente van Filadelfia zegt: Al 
hebt u weinig invloed (‘kracht’), 
u bent trouw gebleven aan wat Ik 
gezegd heb en hebt mijn naam 
niet verloochend (vs. 8b). Laten we 
beginnen om met elkaar trouw te 
blijven aan het Woord. Dat doe je 
als gereformeerde christenen door 
trouw te blijven aan de gerefor-
meerde belijdenis, die de leer van 
dat Woord naspreekt en verdedigt. 
Gewoon, op je eigen plekje als ge-
meente vasthouden aan de bijbelse 
leer: dat is de beste dienst die we 
de plaatselijke gemeente en onze 
zusterkerken kunnen bewijzen. Het 
scherpt ook het kerkelijk besef en 
het zicht op de grenzen van de kerk.

• Van harte 
Die trouw aan Schrift en belijde-
nis zal wel een zaak van hartelijke 
inhoudelijke verbondenheid moeten 
zijn. Hoe belangrijk de formele bin-
ding aan het Woord en de confessie 
ook is (ondertekeningsformulier!), 
het mag niet om een formaliteit 

gaan. Je kunt met gemak allerlei 
schaduwkanten van de huidige 
emotiecultuur opnoemen. Maar die 
cultuur is wel een gegeven, wat ook 
iets van een uitdaging in zich heeft. 
Binnen die cultuur mag terecht de 
vraag aan de orde gesteld worden 
naar het beleven van wat je belijdt. 
Het is voluit bijbels. Het kennen 
van de Here is iets waarin je zélf 
helemaal betrokken bent en dat je 
existentieel raakt. Jeugd van 2007 
blijkt er gevoelig voor, of er echte, 
betrokken en authentieke verbon-
denheid is met wat je zegt te gelo-
ven en te belijden. Gelijk hebben ze!

• Catechismusprediking 
Wil de leer van de Schrift onder ons 
levend blijven, dan zullen we zuinig 
moeten zijn op de wekelijkse cate-
chismusprediking. Er zijn signalen 
dat deze prediking minder regelma-
tig plaatsvindt dan we als kerken 
in art. 66 KO met elkaar hebben 
afgesproken: als regel eenmaal per 
zondag. Niet altijd is dat praktisch 
haalbaar. Het is wel een zaak om 
naar te streven. Zodat de leer van 
het behoud gekend blijft worden 
met hoofd en hart. Misschien moe-
ten we er eens over nadenken om 
terug te keren naar de oude praktijk 
(nu geschrapt in de KO), dat er als 
regel in de middagdienst vanuit de 
Heidelbergse Catechismus gepreekt 
wordt. Mogelijk heeft de eigen 
kleur als ‘leerdienst’ (en daarvoor 
hoef je deze dienst niet eens een 
totaal ander karakter te geven) een 
positief effect op de kerkgang op 
zondagmiddag.

• Catechisatie 
In het verlengde van wat over de 
catechismusprediking gezegd werd, 
is hier te wijzen op het belang van 
een grondige catechese, waarvoor de 
leer van de kerk het uitgangspunt is. 
Dat onze tijd een eigen manier van 
kennisoverdracht en kennisverwer-
ving kent (ik kom daar straks op 
terug als het gaat over bijbelstudie), 
doet niets af van het karakter van 
de catechese als kerkelijk leeronder-
wijs. Daarvoor kan de Heidelbergse 
Catechismus (het eigen leerboek 
van de gereformeerde kerk!) nog 
steeds prima dienen, al pas je er ei-
gentijdse werkvormen op toe. Laten 
we alstublieft zuinig zijn op de cate-
chese als basisvorming in de leer van 
de Schrift, zoals de kerk die beleden 
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heeft. Dat kan geen (Youth) Alpha-
cursus vervangen, al blijkt die hier 
en daar in de GKv ook voor de ca-
techese gebruikt te worden.

• Naar buiten 
Zo kunnen we ook naar buiten toe 
iets betekenen. Wil je anderen te 
eten geven, dan moet je intern goed 
op de kwaliteit van het voedsel let-
ten dat je uitdeelt. De zaak van 
zending en evangelisatie zal een 
zaak van aandacht en gebed moeten 
zijn in ons gemeentelijk en kerkelijk 
samenleven. We mogen op zegen 
rekenen: een open deur naar Gods 
koninkrijk, een plek in de tempel 
van God!

• Elkaar vinden 
Is er levende en doorleefde verbon-
denheid aan Gods Woord en de ge-
reformeerde belijdenis, dan blijven 
we elkaar vinden bij alle verschil van 
mening dat er kan zijn. We hoeven 
het niet in alles met elkaar eens te 
zijn, als we maar één zijn in het ge-
loof. Als we maar van elkaar weten 
dat we positief gereformeerd willen 
zijn. Dat mag je toch van elkaar 
verwachten in een gereformeerde 
kerk? Is er dit onderling vertrou-
wen, dan kan er veel bespreekbaar 
worden, zonder krampachtigheid. 
Zonder elkaar in de hoek te zet-
ten. Niet alle vernieuwing is on-
geoorloofde vernieuwingsdrang, al 
is er soms sprake van vrijbuiterij. 
In een levende kerk blijft niet al-
les altijd hetzelfde. Hoe kun je 
anders vandáág kerk zijn? Aan de 
andere kant is niet elk vasthouden 
aan wat binnen de gereformeerde 
traditie en cultuur werd verkregen, 
te veroordelen als behoudzucht en 
traditionalisme. Bovendien laten 
veranderingen in een bepaalde ker-
kelijke cultuur zich niet normatief 
afdwingen. Wil dat harmonisch 
gebeuren, dan moet je er samen 
naar toegroeien. Met begrip ook 
voor de gevoelens van vervreemding 
en angst, die schuil kunnen gaan 
achter heel principieel getoonzette 
verhalen.

• Kerkverband 
Als plaatselijke kerken zullen we 
ons verbonden weten aan onze zus-
terkerken. Dus ook wat we in geza-
menlijkheid als kerken met elkaar 
hebben afgesproken en wat vast-
gelegd is in kerkorde en kerkelijke 

afspraken. Versterking van het zicht 
op de aard van en bijbelse roeping 
tot het oefenen van het kerkverband 
mag een hoge plaats hebben op 
onze kerkelijke agenda - te begin-
nen in eigen gemeente.

• Verantwoordelijk 
Vinden we onze basiseenheid in de 
Here, dan weten we ons aan elkaar 
verbonden als gemeente rond het 
avondmaal, waar je leeft van één en 
dezelfde liefde van God en hoort bij 
dezelfde Heer. Dan wordt het sleu-
telwoord ‘samen’, en voelen we ons 
verantwoordelijk voor elkaar. Dus 
kijken we naar elkaar om. En spre-
ken we elkaar aan, bemoedigend, 
maar ook corrigerend als het moet 
(bijv. over de kerkgang): de onder-
linge vermaning. We houden ook 
rekening met elkaar. We accepteren 
dat er ook wel eens dingen anders 
gaan dan wij zelf graag willen.

• Bijbelstudie 
Het blijft een opgave om creatief na 
te denken over de manier van per-
soonlijke en gezamenlijke bijbelstudie. 
Meer dan eens wordt geconstateerd 
dat onder ons de kennis van Schrift, 
belijdenis en kerkgeschiedenis klein 
kan zijn. Ook in dat opzicht zijn we 
kinderen van onze tijd. Dat is een 
tijd van visualisering en pc-gebruik. 
De tijd van het ‘nieuwe leren’ (ook 
al niet meer onomstreden trou-
wens!), dat niet meer focust op pa-
rate kennis. Vormen van bijbelstu-
die die in het verleden goed functi-
oneerden, blijken in onze tijd niet 
altijd meer te voldoen. Het is dan 

ook geen teken van verval dat naast 
de oude vertrouwde verenigings-
vorm gezocht wordt naar andere 
vormen van schriftstudie. Wel wijst 
de praktijk uit dat deze zoektocht 
een klus apart is. Het laatste woord 
is er voorlopig nog niet over gezegd.

• Ambt 
We zullen er - onder gebed - met 
elkaar aan moeten werken, dat de 
liefde voor het ambt gestimuleerd 
wordt. Meer systematische toerus-
ting van (potentiële) ambtsdragers 
is bepaald geen overbodige luxe. 
Daarbij mag aandacht voor de hui-
dige maatschappelijke omstandig-
heden niet ontbreken. Hoe blijft in 
die maatschappij in de praktijk het 
fungeren als ambtsdrager mogelijk?

• Levensstijl 
Het is van levensbelang om plaatse-
lijk en landelijk ons te bezinnen op 
de praktijk van het leven als christen 
in een godloze maatschappij. Welke 
support geven we als gemeente aan 
onze jeugd (voorbeeldfiguren!), 
welke stimulansen bieden we el-
kaar?

Ten slotte, samen kerk-zijn begint aan 
huis. Je band met de gemeente loopt via 
de Here. Zonder schriftlezing en gebed, 
zonder geestelijke verbondenheid met de 
Here, wordt verbondenheid met elkaar 
ook een zware opgave. Verbeter de kerk 
- begin bij jezelf! Door zelf steeds weer 
te beginnen bij de Here.

Afgesloten op 17 april 2007.
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Mensen hebben een beeld van ande-

ren. Soms is dat beeld gebaseerd op 

heel merkwaardige vooroordelen. Als 

het over jou gaat, kan zo’n beeld heel 

wat vragen oproepen. Hoe kan het 

dat mensen zo tegen mij aankijken? 

Wat in mijn gedrag veroorzaakt zo’n 

beeld waarin ik mij niet herken?

Een tijdje geleden had ik een af-

spraak met drie studenten van een 

lerarenopleiding. Zij hadden de op-

dracht om voor medestudenten een 

presentatie te geven over een bij-

zondere vorm binnen het onderwijs. 

Zij hadden gekozen voor ‘de gere-

formeerde school’. Via wat gegoogle 

waren ze bij mijn school terecht 

gekomen en hadden ze mijn e-mail-

adres achterhaald. We maakten een 

afspraak. Ik was benieuwd wat ze 

precies wilden komen doen; vaag had 

ik de hoop dat we er als school nog 

iets nuttigs aan over zouden houden. 

De waarneming van een buitenstaan-

der levert immers soms waardevolle 

informatie op.

Op een zonnige dag in januari kwa-

men ze. Ze waren keurig op tijd. Later 

vertelden ze dat ze nog even voor 

de ingang van het schoolgebouw 

hadden gecheckt of ze op het juiste 

adres waren. Deze school zag er 

namelijk helemaal niet zo bijzonder 

en apart uit. Het meisje in het gezel-

schap trok nog even haar rok recht; 

die had ze speciaal aangetrokken 

voor deze gelegenheid, vanuit de ver-

onderstelling dat ze anders niet naar 

binnen mocht.

We hebben een hoop gepraat. Twee 

uren lang hebben ze vragen gesteld. 

Mijn collega’s en ik hebben ons best 

gedaan hun vragen zo eerlijk mo-

gelijk te antwoorden. De studenten 

lieten af en toe merken dat ze verrast 

waren door wat ze hoorden en zagen. 

Door de eerlijkheid en de inhoud 

van onze antwoorden stelden ze hun 

vooroordeel zichtbaar bij. Met gere-

formeerden valt blijkbaar een stuk 

beter te praten dan ze vooraf hadden 

ingeschat.

Aan het eind van het gesprek maakte 

ik aanstalten voor een korte rondlei-

ding door het gebouw. Daar hadden 

ze bij de contacten vooraf nadruk-

kelijk om gevraagd. Maar dat was 

niet meer nodig, ‘want eigenlijk is er 

niets bijzonders te zien’. Die conclu-

sie hadden ze al getrokken uit wat 

ze intussen in het schoolgebouw 

gezien hadden. Ze vertrokken met de 

toezegging dat ik de presentatie te 

zijner tijd zou krijgen.

Een beetje verward bleef ik achter.

Een beetje verward, want enerzijds 

was ik blij dat ‘we’ kennelijk toch 

redelijk normaal zijn als gereformeer-

den. Deze studenten hadden het, tot 

hun eigen verbazing, zelf geconsta-

teerd.

Anderzijds: wat zouden zij gemerkt 

hebben van die ‘geur van Christus’ 

die we willen verspreiden? Hoe zicht-

baar is het dat christenen als nieuwe 

mensen willen leven? Of zit het al-

leen maar in het hart en zie je het 

niet aan de buitenkant?

H. van Leeuwen

Wat is het verschil?
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Al heel lang is het in onze kerken 
gewoonte om in de tweede dienst 
’s zondags ons geloof te belijden. 
Meestal gebeurt dat met de Apos-
tolische Geloofsbelijdenis. Het is 
een apart moment in de kerkdienst, 
dat door de voorganger vaak wordt 
aangekondigd met de woorden: 
Wij willen nu ons geloof belijden 
in gemeenschap met de kerk van 
alle eeuwen. Dat is een uitstekende 
inleiding. Want het zegt ons dat 
wij al belijdend verbonden zijn met 
allen die ons in het geloof voor-
gingen en met hen die vandaag 
hetzelfde geloof als wij hebben. 
Deze introductie bepaalt ons bij 
het katholieke karakter van ons 
samenzijn. Wij behoren bij die kerk 
die de Zoon van God de eeuwen 
door en wereldwijd vergadert. Als 
wij ons geloof belijden, staan we in 
dat grote oecumenische koor dat al 
heel lang gezongen heeft en zingt 
van Gods grote werken in Christus 
Jezus. We nemen het oude lied van 
de kerk op de lippen en zingen op 
onze beurt met de kerk der eeuwen.

Het is dan ook een winst dat wij 
tegenwoordig het Apostolicum kunnen 
zingen. Waarom zou de voorganger deze 
belijdenis namens ons uitspreken, wan-
neer wij dit zelf kunnen doen? Het gaat 
toch om de belijdenis van de gemeente? 
Dan pleit er ook alles voor om hier de 
gemeente zelf te laten spreken!

In dit artikel wil ik aandacht geven 
aan deze oude belijdenis. Waar ligt haar 
oorsprong? Hoe kwam ze in de kerk-
dienst terecht? En waarom heeft ze met 
name een plek gekregen in de namid-
dagdienst?

Ontstaansgeschiedenis

Het Apostolicum is een wel heel 
oude belijdenis.1 Tot in de Middeleeu-
wen toe meende men zelfs dat deze 
belijdenis ‘apostolisch’ heette, omdat 

ieder van de twaalf apostelen een artikel 
onder inspiratie van de Heilige Geest 
had geformuleerd. Haar naam wees op 
haar eerbiedwaardige oorsprong. De 
geleerden zijn het er nu wel over eens 
dat deze verklaring een fabeltje is. De 
naam ‘apostolisch’ spreekt niet van haar 
oorsprong, maar ziet op haar inhoud. 
Het Apostolicum belijdt het apostolisch 
geloof, datgene wat in het kort de leer 
van de apostelen is.

Voor de oorsprong van het Apostoli-
cum moeten we naar de tweede eeuw na 
Christus en met name naar de kerk te 
Rome. De christelijke kerk kreeg in die 
tijd te maken met een stroom van be-
keerlingen uit het heidendom. Dat vroeg 
om onderricht in en een bepaalde sa-
menvatting van het geloof. Wie toetrad 
tot de kerk en gedoopt wilde worden, 
moest ook beproefd worden in wat hij 
zich van het evangelie gelovig had eigen 
gemaakt.

Dit alles leidde tot een belijdenis-
vorming die waarschijnlijk het eerst in 
de kerk te Rome haar beslag kreeg. Een 
van de vroegste plaatselijke confessies is 
dan ook het zogenaamde oudroomse sym-
bool, dat al de meeste artikelen kende 

van wat later de Apostolische Geloofsbe-
lijdenis zou worden. De oude belijdenis 
van de kerk van Rome is niet het Apos-
tolicum. Wel mogen we zeggen: het 
Apostolicum gaat erop terug.

Het oudroomse symbool was een 
typische doopbelijdenis. Niet alleen de 
indeling herinnert aan het bevel om 
te dopen in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest, maar ook het 
gebruik ervan. Bij de doop had het zijn 
plaats. De bekeerling beaamde deze be-
lijdenis en kon dan gedoopt worden. In 
die vroege tijd kende men in Rome nog 
niet de gewoonte dat de gemeente in de 
kerkdienst haar geloof beleed.

De indeling van het Apostolicum 
(vgl. antw. 24 HC) en de ik-vorm 
waarin het is verwoord, zeggen ons nog 
altijd dat zijn oorsprong niet los te ma-
ken is van de doopvont en dat het in zijn 
primaire vorm een persoonlijke doopbe-
lijdenis was.

De Apostolische Geloofsbelijdenis, 
zoals wij die kennen, is een latere ver-
rijking van de oude doopbelijdenis van 
de kerk te Rome. De huidige tekst vond 
(naar het oordeel van vele deskundigen) 
haar uiteindelijke vorm in het zuid-
westen van het rijk van de Franken, op 
het laatst in de zesde of zevende eeuw. 
Ze won aan invloed door toedoen van 
Karel de Grote, die de vele plaatselijke 

De Apostolische 
Geloofsbelijdenis  
in onze kerkdienst

Thema A.N. Hendriks
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belijdenissen wilde vervangen door één 
tekst die de eenheid van geloof in zijn 
rijk moest bevorderen. Het is met name 
aan deze vorst te danken dat wat wij 
nu het Apostolicum noemen, algemeen 
gangbaar werd in de westerse kerk.

Het was een hoogtepunt in deze ont-
wikkeling, toen de pauselijke kerk van 
Rome zeker vanaf de twaalfde eeuw het 
Apostolicum aanvaardde als haar belij-
denis. Daarmee was de cirkel rond: deze 
kerk kreeg haar oude belijdenis terug, 
maar verbeterd en verrijkt!

In de kerkdienst

De geloofsbelijdenis zien we voor 
het eerst in de kerkdienst verschijnen 
in de mis, zoals deze uiteindelijk door 
het concilie van Trente in 1570 wordt 
vastgelegd.2 Maar het gaat dan niet 
om het Apostolicum, maar om de Ge-
loofsbelijdenis van Nicea. Ze krijgt een 
plaats in de overgang van ‘de mis van 
de doopleerlingen’ naar ‘de mis van de 
gelovigen’, vóór de viering van de eu-
charistie. Van oudsher heeft het belijden 
van het geloof een plek op de weg naar 
het avondmaal. We zullen zo dadelijk 
zien hoe dit doorloopt ook in reformato-
rische orden van dienst.

Het Apostolicum krijgt tegelijk een 
plaats, maar in een dienst die een heel 
ander karakter kent dan de mis. Het is 
de zgn. pronaeus, de laatmiddeleeuwse 
preekdienst, die een sterk catechetisch 
karaker draagt.3 Het geloof wordt hier 
beleden na de prediking. De belijdenis 
fungeert hier niet als overgang naar de 
viering van het avondmaal.

Dat wij in de dienst ons geloof belij-
den met het Apostolicum, gaat dus niet 
terug op de mis, maar op die laatmid-
deleeuwse preekdienst. Dat het geloof in 
de kerkdienst beleden wordt, is wel iets 
dat zich terug laat vinden in de roomse 
mis.

In de reformatorische kerken van de 
zestiende eeuw belijdt men aanvankelijk 
het geloof meestal in de morgendienst. 
Uit de pronaeus neemt men over om dat 
te doen met het Apostolicum. Dat men 
- in tegenstelling tot Rome - koos voor 
het Apostolicum en niet voor het Nicae-
num, had als motivering dat men het 
eerste eenvoudiger en compacter vond. 
Maar de plaats die men ervoor inruimt, 
wisselt. Calvijn, die zich meer wil hou-
den aan het grondpatroon van de mis, 
geeft het Apostolicum een plaats in de 
overgang van Woorddeel naar avond-
maalsdeel, terwijl wij in het kerkboek 
van Petrus Datheen uit 1566 het Apos-
tolicum (heel merkwaardig!) vinden 
in het eerste gebed, het gebed vóór de 
predicatie. In de kerkorde van de Paltz 
(1563) blijkt het Apostolicum een plaats 
te hebben in het gebed na de predicatie 
en (heel apart!) in de namiddagdienst.

De provinciale synode van Dor-
drecht 1574 bepaalde dat het belijden 
van het geloof met de woorden van het 
Apostolicum moest plaatsvinden in de 
morgendienst in het gebed na de predica-
tie: ‘Men sal t’Sondaechs na het tweede 
ghebet der voormiddaghsche predicatie 
dese woorden aenhanghen, Wilt ons 
oock stercken inden waren gheloove 
daer van wy etc. met den articulen des 
gheloofs.’4

Hoe het belijden van het geloof van 
de morgendienst verhuisde naar de mid-
dagdienst, heb ik niet kunnen traceren. 
Waarschijnlijk speelde hierbij een rol 
dat men - om het rumoer en gepraat 
enigszins te bedwingen -, voordat de ei-
genlijke namiddagdienst begon, al enige 
bijbelgedeelten las en het Apostolicum 
liet horen. Uit die ‘voordienst’ kwam 
het van lieverlede terecht in de officiële 
namiddagdienst, direct na het aanvangs-
lied. Liturgisch een vreemde plaats, die 
helaas door de Generale Synode van 
Middelburg 1933 in haar orde voor de 
namiddagdienst gesanctioneerd werd.

De praktijk in onze kerken ging 
lange tijd in het voetspoor van Mid-
delburg 1933: het geloof werd met het 
Apostolicum beleden in de aanvang 
van de namiddagdienst, terwijl dit op 
de avondmaalszondagen ook in de mor-
gendienst gebeurde. Heel merkwaardig 
gebeurde dit in het gebed vlak voor de 
viering. Het geloof werd dan dus bid-
dend beleden, iets dat we ook vonden bij 
Datheen en in de kerkorde van de Paltz.

Nog altijd heeft de orde van Mid-
delburg in onze kerken geldigheid. 
Het geloof kan in de aanvang van de 
namiddagdienst beleden worden. Maar 
sinds de Generale Synode van Kampen 
1975 beschikken wij ook over een orde 
waarin het geloof wordt beleden na de 
prediking, meer aan het eind van de 
dienst.

Bijzonder moment

Wanneer wij in de kerkdienst ons 
geloof belijden, is dat een bijzonder 
moment in het geheel van onze samen-
komst.5 Allereerst al omdat we het echt 
samen doen. Vandaag is het trendy om 
te spreken van ‘je persoonlijk geloof ’, 
jouw relatie met de Here Jezus. Natuur-
lijk heeft geloven iets heel persoonlijks. 
De woordjes ‘ik’ en ‘mij’ horen er hele-
maal bij. Ik moet het evangelie be-amen 
en Christus moet mijn Redder zijn. 
Maar dat persoonlijke is - wanneer het 
goed is - ingebed in het gemeenschap-
pelijke. Al staat het Apostolicum in de 
ik-vorm, het gaat wel om het geloof van 
de gemeente die bijeen is, ja zelfs om het 
geloof van de kerk der eeuwen. Wat is 
het prachtig dat we - wanneer het gaat 
om datgene waarvan wij leven en waar-
mee wij sterven - kunnen teruggrijpen 
op de aloude woorden van de kerk! We 
hoeven het niet zelf te verwoorden. Hoe 
zouden we het kunnen! Maar we zeggen 
samen met alle heiligen de geloofsgehei-
men uit (vgl. Ef. 3:18). We staan op dat 
moment heel intens in de gemeenschap 
der heiligen, de gemeenschap met allen 
die ‘een even kostbaar geloof ’ hadden en 
hebben als wij (vgl. 2 Petr. 1:1).

Tegelijk verenigt dit samen belijden 
ons. We kunnen in de gemeente over 
veel van mening verschillen. Maar in 
het Apostolicum gaat het om ons ‘ge-
meenschappelijk geloof ’ (vgl. Tit. 1:3). 
Hier zijn we het allemaal over eens. 
Door dit samen te belijden, zeggen 
we weer waarover wij het eens zijn, en 
wordt de eenheid in geloof bevestigd. 
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We worden er weer aan herinnerd waar 
wij samen voor staan en wat ons samen-
bindt tot één lichaam (vgl. Ef. 4:4, 5).

Er zit in het belijden van ons geloof 
ook iets van getuigenis afleggen (vgl. 
1 Tim. 6:13). We leggen de goede belij-
denis af ook ten overstaan van anderen 
(vgl. Mat. 10:18). We maken de naam 
van Christus publiek (vgl. Mat. 10:32). 
Alle belijden van het geloof heeft iets 
openbaars. We komen ergens openlijk 
voor uit. Wanneer wij het Apostolicum 
zeggen, heffen we de waarheid van het 
evangelie op, tonen we dat de kerk ‘pij-
ler en fundament van de waarheid’ is  
(1 Tim. 3:15).

Het belijden van ons geloof heeft 
voorts een wervend aspect. We roepen 
in de dienst ook elkaar tot dit geloof. 
We leggen de woorden van de kerk el-
kaar op de lippen. Misschien mist een 
broeder de vrijmoedigheid. Mogelijk is 
er een ander die aangevochten wordt. Er 
zijn er altijd wel die het zingen vergaat. 
Maar de gemeente zet het oude lied in. 
En we worden getrokken om toch weer 
mee te zingen! Bij dit wervend aspect is 
met name te denken aan onze jongeren. 
Ze hebben nog niet openlijk het geloof 
beleden. Maar de gemeente gaat hen 
voor, geeft ze haar woorden, roept ze 
om mee te doen. En al doende, leren 
ze wat een christen moet geloven (vgl. 
vraag 22 HC).

Het allervoornaamste aspect heb 
ik voor het laatst bewaard. Belijden is 

vooral lofzeggen, de grote daden van de 
Here in Christus uitzeggen. Wanneer de 
gemeente het geloof belijdt, verkondigt 
ze de lof van God. Belijdenis en lofprij-
zing vallen dan ook in de Schrift telkens 
weer samen (vgl. Ps. 147; Fil. 2:11;  
Op. 4:11).

In deze lofprijzing be-amen wij het 
Woord van de Here, wij geven er - in 
onze woorden - antwoord op. Zo is het 
samen belijden van het geloof een hoog-
tepunt in wat Paulus aanduidt als ‘de 
gehoorzaamheid van het geloof ’  
(Rom. 1:5).

Ten slotte

Het is in onze kerken gebruik het 
geloof te belijden in de middagdienst. 
Het lijkt me een goede gewoonte, gezien 
het karakter van de tweede kerkdienst. 
Deze dienst staat van oudsher in het 
teken van het onderwijs in de leer. In de 
catechismusprediking wordt het Apos-
tolicum uitgelegd. Bij dit onderwijs past 
dat de leer ook beléden wordt.

De orden B en C in het Gerefor-
meerd Kerkboek ruimen daarvoor een 
plaats in na de verkondiging van het 
Woord. Dit is liturgisch duidelijk winst 
op de orde van Middelburg 1933. Eerst 
spreekt de Here. En op dat spreken ant-
woordt de gemeente in geloof.

Wij zagen hoe van oudsher het 
Credo ook een plaats heeft gehad vlak 
vóór de viering van het avondmaal in 
de morgendienst. Gelukkig is die plaats 
gebleven in de meeste van onze avond-

maalsformulieren. Het avondmaal is 
ook de tafel waar wij ‘belijdenis doen 
van ons geloof en van de christelijke 
godsdienst’ (art. 35 NGB). Dan is het 
zeer ter zake ons geloof met het Apos-
tolicum in het zicht van die tafel uit te 
zeggen.

Het Gereformeerd Kerkboek wijst 
op de mogelijkheid het geloof te belijden 
met de Geloofsbelijdenis van Nicea. 
Het lijkt me een goed alternatief op 
de avondmaalszondag, wanneer in de 
morgendienst reeds het Apostolicum 
geklonken heeft.

Ik ben niet zo weg van het alterna-
tief van ‘een trinitarisch lied’. We belij-
den het geloof in gemeenschap met de 
kerk der eeuwen. Laten het dan ook de 
woorden zijn van de kerk der eeuwen, 
woorden waarmee het algemeen, ontwij-
felbaar christelijk geloof de eeuwen door 
beleden is!

Ik sluit af met een citaat van S.G. 
de Graaf: ‘Als lid van de kerk heb ik 
deel aan haar belijdenis. Haar belijde-
nis is mijn belijdenis. Daarin ligt een 
ontzaglijke troost. Ik heb deel aan die 
belijdenis der kerk, waarin veel meer 
wordt uitgesproken, dan ik persoonlijk 
verantwoorden kan. Vooral wie gezien 
heeft, hoe gering nog het antwoord is, 
dat hij op het Woord Gods geven kan, 
en hoe langzaam het kennend belijden 
in hem groeit, heeft troost hieraan. De 
kerk moet zelf nog groeien in haar belij-
den, maar hij weet ook in haar te zullen 
groeien en vervuld te worden tot al de 
volheid Gods. Anderzijds ligt in de ge-
meenschap aan de kerk in haar belijden 
de roeping om te kennen, wat zij kent, 
om te verstaan, wat zij verstaat, om aan-
biddend God te ontmoeten, gelijk zij het 
doet.’6

Noten:
1. Ik maakte dankbaar gebruik van J.N.D. Kelly, 

Altchristliche Glaubensbekenntnisse, 

Göttingen (1972).

2. Vgl. Rapport over de orde van de eredienst (uitge-

bracht aan de Generale Synode Middelburg 1965), 

p. 37.

3. Voor de pronaeus zie W.F. Dankbaar, Hervormers 

en humanisten, Amsterdam 1978, p. 201v.

4. Vgl. P. Biesterveld en H.H. Kuyper, Kerkelijk 

handboekje, Kampen 1905, p. 74.

5. Breed schreef ik over het belijden in Groeien in 

kennis, Bedum 2005, p. 65v.

6. S.G. de Graaf, Het ware geloof, Kampen 1954, 

p. 11.
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Het digitale Handboek voor de 
ambtsdrager (Gemeente vandaag, 
uitg. SGO) ontving een waardevolle 
aanvulling in een artikel van ds. 
H.J. Siegers, ‘Echtscheiding en de 
pastorale gemeente’. Het zou niet 
moeilijk zijn hier een lijst van de 
verdienstelijkheden van dit artikel 
op te sommen. Daarom zou ik ook 
iedereen aanraden van dit artikel 
kennis te nemen! Tegelijk moet 
gezegd worden dat in het artikel 
een bepaalde angel zit die gevaar-
lijk kan doorwerken. In dit artikel 
geef ik dat aan om doorwerking 
hiervan te voorkomen.

1 Korintiërs 7

In voorgaande discussies met  
Deputaten echtscheiding en hertrouw 
(van o.a. de GS Zuidhorn 2002-03 en 
Amersfoort 2005) is breeduit  
1 Korintiërs 7 aan de orde gekomen. 
In vruchtbare gedachtewisselingen met 
deze deputaten is vooruitgang geboekt 
en kwamen we tot groeiende overeen-
stemming. Op één punt blijft er verschil 
van mening en nu dat via dit digitale 
handboek opnieuw gepubliceerd wordt, 
moet daar m.i. weer de vinger bij gelegd 
worden.

Het gaat om het verschil tussen de 
bevoegdheid van een bijbelschrijver en 
de kerk van vandaag. Christus geeft in 
de Bergrede aan dat het niet past bij de 
stijl van het koninkrijk huwelijken te 
verbreken. Wie vervolgens een geschei-
den broeder of zuster trouwt, pleegt (in 
de meeste gevallen) overspel. In  
1 Korintiërs 7 haalt Paulus een situatie 
voor het voetlicht die door Christus met 
zoveel woorden niet is genoemd: echt-
scheiding in geval van een gemengd hu-
welijk en met als oorzaak het gemengde 
karakter van het huwelijk. We veronder-
stellen een situatie waarin een van bei-
den in het huwelijk tot geloof gekomen 
is en de ander om die reden het huwelijk 
voor gezien houdt. In die situatie is de 
verlaten partij ‘niet gebonden’ (1 Kor. 
7:15), nl. aan de regel van het niet mo-
gen scheiden. Uit deze gang van zaken 
concludeert ds. Siegers: ‘dan mogen wij 
daaruit afleiden dat wij als gemeente van 

Christus in een nieuwe situatie (een in 
de Bijbel onvoorziene of niet genoemde 
situatie) ook een standpunt moeten be-
palen over scheiding. We mogen de lijn 
van de Here en zijn apostel Paulus door-
trekken en tot conclusies komen voor 
een situatie die zich vandaag voordoet 
en die in de Bijbel nog niet genoemd, 
of voorzien werd. Zo’n nieuwe situatie 
vraagt om toepassing van het onderwijs 
dat Jezus gaf. Paulus geeft daarvoor 
voortgezet onderwijs’ (p. 9).

In dit gedeelte wordt een aantal stap-
pen gezet die m.i. niet kunnen en die 
gevaarlijke gevolgen voor de bijbeluitleg 
kunnen hebben.

Mogen wij 
wat Paulus mocht?

Het is duidelijk dat Paulus de lijnen 
doortrekt vanuit het onderwijs van 
Christus in de Bergrede. Hij behan-
delt een situatie die Christus daar niet 
behandelt. De Here stond te midden 
van het verbondsvolk en dan ligt een 
gemengd huwelijk niet voor de hand. 
Als die situaties zich wel voordoen, moet 
er nader onderwijs komen, wat Paulus 
geeft. En daaruit mogen wij, volgens ds. 

Siegers, afleiden dat de gemeente in een 
nieuwe situatie ook met nieuwe regels 
mag komen. Waar is dat op gegrond? In 
1 Korintiërs 7 zien we een door de Geest 
geïnspireerde apostel, bijbelschrijver met 
nieuwe aanwijzingen komen. Wat is het 
argument om van die apostel, een door 
de Geest aangedreven bijbelschrijver, de 
lijnen door te trekken naar de gemeente? 
Het valt op dat ds. Siegers niet een lijn 
trekt van Paulus (bijv. als voorganger) 
naar voorgangers, dominees van van-
daag.

Waarom niet? Ds. Siegers verant-
woordt dat niet. De reden zal wel zijn 
dat het veel te gevaarlijk is apostolische 
bevoegdheden over te dragen aan voor-
gangers van vandaag. Maar waarom 
trekt hij de lijn dan wel door van die 
geïnspireerde voorganger/apostel naar 
de gemeente van vandaag? Daarvoor 
ontbreekt ieder argument. Een gemeente 
is niet geïnspireerd om feilloze woor-
den uit te spreken of op te schrijven 
als Paulus, wanneer hij schreef voor de 
Bijbel. Het is in de geschiedenis meer-
malen voorgekomen dat gemeenten 
collectief dwaalden. Dat kan van een 
geïnspireerd bijbelschrijver niet gezegd 
worden. Kortom: wij, een gemeente 
vandaag, mogen niet wat Paulus deed. 
Ds. Siegers levert daarvoor geen enkel 
argument, zijn betoog is op dat punt 
niet concludent. Je kunt van een geïn-
spireerd apostel geen conclusies trekken, 
naar wie dan ook, omdat geïnspireerde 

Rondblik P.L. Voorberg

Echtscheiding
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apostelen volstrekt uniek zijn geweest, 
zij waren het fundament van de kerk 
(zie Ef. 2:20). Als dat er eenmaal ligt, is 
de tijd van het fundamentleggen voor-
bij. Een gemeente mag en kan niet meer 
dan bouwen op het fundament, vanuit 
de fundamentele waarheden die in het 
fundament zijn vastgelegd.

Het gevaar

Het gevaar is dat we met deze rede-
nering concrete geboden van de Here 
gaan afzwakken of veranderen. De Bij-
bel leert niet meer dan dat het huwelijk 
onontbindbaar is en dat in geval van 
kwaadwillige verlating in een gemengd 
(geraakt) huwelijk de verlaten gelovige 
partij niet meer gebonden is. Als de 
gemeente op een lijn gezet wordt met 
Paulus, kan de gemeente wettig van nog 
meer verlaten gelovige huwelijkspartners 
zeggen dat ze niet meer gebonden zijn. 
Ds. Siegers geeft daarvan een concreet 
voorbeeld: een vrouw is getrouwd met 
een psychopaat die haar leven terrori-
seert, haar zelfs bedreigt en die het ge-
zin kapot maakt. Als er dan geen andere 
uitweg meer is, dient de kerk te zeggen: 
hier bent u niet gebonden.

Uiteraard is zo’n huwelijk niet vol te 
houden. Maar waarom heeft noch Pau-
lus, noch Christus de weg gewezen van 
het-niet-meer-gebonden-zijn? De Schrift 
beperkt zich tot de gevallen van overspel 
(Bergrede) en kwaadwillige verlating om 
het geloof. Psychopathie is een ziekte. 
We beloven elkaar trouw te blijven in 
gezondheid en ziekte. Dat kan in deze 
gevaarlijke situatie niet door onder een 
dak en in een bed te blijven leven. Er 
moeten maatregelen ter bescherming 
van vrouw en kinderen worden getrof-
fen en de kerk zal daar naar vermogen 
bij behulpzaam zijn. Maar de kerk heeft 

niet het (exclusief apostolische) recht te 
zeggen: u bent in dit geval niet gebon-
den. Daar is geen schriftuurlijke grond 
voor.

Het gevaar is dat, als de kerk in 
dit geval zich het recht van de apostel 
aanmeet en de ene partij tot niet ge-
bonden verklaart, een gemeente dat in 
meer gevallen gaat doen; het hek is van 
de dam. Medelijden kan gaan heersen 
waardoor we om zo te zeggen ‘barmhar-
tiger worden dan de Here’. Waar Gods 
Woord geen hekken weghaalt (bindin-
gen weghaalt), moeten gemeenten dat 
ook niet doen. Laat de gemeente om 
zo’n bedreigde zuster heen gaan staan, 
maar geen uitspraken doen die haar niet 
toekomt.

De praktijk

Het verschil tussen ds. Siegers en 
ondergetekende is in de praktijk kleiner 
dan het lijkt. Daar gaat het mij dan ook 
niet om. Het gaat me om de toegepaste 
uitleg van de Schrift (hermeneutiek) 
waarbij een gemeente zich rechten 
aanmeet die haar niet toekomen (apos-
tólische rechten). Daar wil ik me tegen 
verzetten.

In de praktijk zal ook ds. Siegers de 
vrouw die zich losmaakte van haar psy-
chopathische man, aangeven dat ze niet 
voor de tweede keer moet gaan trouwen, 
omdat de eenmaal gegeven belofte van 
haar jawoord aan die (zieke) man blijft 
gelden ‘tot de dood je zal scheiden’ (aan-
gehaald artikel, p.11).

De achtergrond hiervan is, dat ds. 
Siegers meent dat het woord van Paulus 
dat zo’n vrouw ‘niet gebonden’ is, be-
tekent dat zij niet ‘aan de regel van het 
niet mogen scheiden’ gebonden is. Dat 

lijk mij een niet zo voor de hand lig-
gende exegese. De apostel bedoelt hier 
m.i. aan te geven dat de aldus verlaten 
vrouw niet meer aan haar weglopende 
man gebonden is (1 Kor. 7:15). Daarom 
is zo’n verlaten vrouw m.i. wel gerech-
tigd weer een tweede huwelijk aan te 
gaan. Enerzijds verdedigt ds. Siegers 
een ‘strengere’ praktijk dan ik: ook waar 
tot een huwelijkspartij gezegd wordt 
dat hij/zij niet meer gebonden is, blijft 
de huwelijksbelofte gelden. Naar mijn 
inzicht is dat niet zo. Waar van overspel 
of verlating om het geloof sprake is, is 
de onschuldige partij m.i. niet meer 
gebonden en dus vrij voor een tweede 
huwelijk. Dat dat in de meeste gevallen 
af te raden is, stem ik ds. Siegers toe, 
maar verder dan afraden zou ik niet wil-
len gaan en zeker niet de eens gegeven 
trouwbelofte in het veld willen brengen. 
Die is vervallen door het overspel of de 
verlating omwille van het geloof. An-
derzijds biedt ds. Siegers meer ruimte 
dan ik: de gemeente kan in meer geval-
len dan de Schrift noemt, een gehuwde 
aangeven dat hij/zij niet meer gebonden 
is (al betekent dat dan niet dat de weg 
naar een tweede huwelijk vrij is, er ligt 
nog een huwelijksbelofte, op de een of 
andere manier).

In het geval van de psychopate man 
wil ds. Siegers de regel van het ‘niet 
gebonden zijn’ toepassen, maar tegelijk 
op grond van de gegeven en blijvende 
trouwbelofte een tweede huwelijk tegen-
gaan. Ik zou óók een tweede huwelijk 
tegen willen gaan en ook op grond van 
de gegeven en gebleven trouwbelofte, 
maar vanuit andere argumenten dan  
ds. Siegers.

Het belang 
van deze discussie

Samengevat is het belang van deze 
discussie dus niet dat we in de praktijk 
tot andere beleidslijnen zullen komen, 
maar wel dat deze hermeneutiek m.i. 
niet kan en tot verkeerde bijbeluitleg 
kan leiden en tot verkeerde (ethische) 
conclusies. Vandaar dat ik mij genood-
zaakt zag hier wederom mijn stem tegen 
te verheffen.
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‘Moeten ook de kleine kinderen 
gedoopt worden?’ ‘Ja.’ De vraag is: 
‘moeten (!) ook de kleine kinderen 
gedoopt worden?’ Het antwoord 
is simpel: ‘ja.’ En dit is gewoon de 
belijdenis van onze Gereformeerde 
Kerken: HC, vraag en antwoord 74. 
Het is van belang om deze belijdenis 
hoog te houden juist nu het charis-
matisme met een andere wind van 
leer door de gereformeerde kerken 
stormt.

Onttrekking!

Zonder iemand te willen kwetsen, 
zeg ik:
1. door je kind niet te laten dopen ont-

trek je het aan de kerkgemeenschap;
2. door jezelf te laten overdopen ont-

trek je jezelf aan de kerkgemeen-
schap.
Op beide punten wil ik kort ingaan.

1. Een kind van gelovige ouders be-
hoort tot Gods verbond, dat Hij 
verzegelt in de heilige doop met het 
paspoort van het koninkrijk der he-
melen. Ouders die dit hun kinderen 
ontzeggen, zeggen in feite dat hun 
kinderen nog niet, of nog niet ten 
volle, behoren tot dat koninkrijk. En 
omdat de kerk de volksvergadering 
is van dat koninkrijk, onttrekken 
ze hun kinderen ook als leden aan 
die kerkgemeenschap. En dat terwijl 
we toch in het doopformulier de 
Bijbel naspreken dat de jonge kin-
deren als erfgenamen van Gods rijk 
gedoopt moeten worden. Kinderen 
van Christus zijn uit kracht daarvan 
leden van de gemeente van Christus, 
en delen in de voorrechten van zijn 
gemeente.

 We belijden dat we door de doop 
in Christus’ kerk worden opgeno-
men en van alle andere volken en 
vreemde godsdiensten afgezonderd 
worden, om helemaal het eigen-
dom te zijn van de drie-enige God 
van Wie we het merk en veldteken 
dragen (NGB, art. 34). De Goede 

Herder zondert zijn lammetjes af en 
maakt ze los van de andere kudden. 
De dopelingen behoren Hem toe. 
Hij vergadert ze in zijn huis, zijn 
kerk.

 Pasgeboren kindertjes worden aan-
gegeven, omdat ze burgers zijn van 
het koninkrijk der Nederlanden. Het 
geboortecertificaat krijgen ze voordat 
ze erom vragen. Bij de doop is het 
niet anders. Pasgeboren kindertjes 
worden gedoopt, omdat ze burgers 
zijn van het koninkrijk der hemelen. 
Ze worden niet gedoopt om Gods 
kind te worden, maar omdat ze Gods 
kind zijn, in Jezus Christus hun 
volkomen Verlosser, die hen eerst zo 
uitnemend heeft liefgehad.

 De Gereformeerde Kerken kennen 
doopleden en belijdende leden. Geen 
‘in-de-wacht-leden’! Wat een verto-
ning als het ene ouderpaar in de kerk 
de ene zondag belijdt dat onze kinde-
ren als leden van Christus’ gemeente 
behoren gedoopt te zijn, terwijl de 
volgende week andere ouders uit 
dezelfde kerk met dezelfde belijdenis 
mogen belijden dat hun kind zo’n 
doop niet behoort te ontvangen. Wat 
een verwarring op de gereformeerde 
school als het ‘in-de-wacht-kind’ 
mijn gedoopte dochtertje vraagt 
waarom het eigenlijk gedoopt is. Of, 
nog erger, vertelt dat haar ouders het 
helemaal verkeerd gedaan hebben en 
dat ze zich moet laten overdopen als 
ze zelf zover is. Wie de kinderdoop 
nalaat, laat Vader staan met zijn ga-
ven, en dat doe je dus niet.

 We worden gedoopt. We dopen ons-
Rondblik A.C. Breen

Overdopen  
is overlopen

The parting of the Red Sea, Marc Chagall
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zelf niet. En is er geen scheiding tus-
sen de doop met water en de belofte 
van de Heilige Geest, want de doop 
met water is volgens Matteüs 28:19 
ook een doop in de naam van de 
Heilige Geest. Met de woorden van 
Van Gelderen en Velema: ‘De doop 
is een doop in het krachtenveld van 
de Geest’ (Beknopte gereformeerde 
dogmatiek, 1992, p. 715).

2. We belijden dat we bij de doop bij 
de kerk van Christus worden inge-
lijfd (HC vr./antw. 74). Wie zich laat 
overdopen, erkent de eerste doop als 
inlijving in Christus’ kerk dus niet. 
Gereformeerde gemeenteleden die 
het teken en zegel van Gods verbond 
in het water gooien om vervolgens 
zelf ander water te zoeken, breken 
met de gereformeerde kerk. Hoe je 
het ook wendt of keert, dit is feitelijk 
wat er gebeurt. En wanneer we dit 
binnen de kerk accepteren, breken 
we met hen de kerk. Onze Heidel-
bergse Catechismus spreekt eenvou-
dig de Bijbel na wanneer hij zegt 
dat kleine kinderen gedoopt moeten 
worden. God is nu eenmaal de Eer-
ste in ons leven in Jezus Christus, 
onze enige Verlosser. Laten we deze 
boodschap charismatisch (met veel 
charisma) blijven uitdragen tegen-
over gemeenteleden die hun kindje 
niet laten dopen en/of zichzelf laten 
overdopen. Hoe hard het misschien 
ook klinkt, maar overdopen is over-
lopen.

 Waarom gebruik ik dit woord ‘over-
lopen’? Bij hun doop jaren geleden 

zei God tegen hun ouders: ‘Want 
voor u is de belofte en voor uw kin-
deren’ (Hand. 2:39). ‘Mijn belofte is 
voor uw gedoopte kind. Ik zet mijn 
naam op het hoofdje van uw kind!’ 
Voordat het kindje er enig benul van 
had, kwam God naar hem/haar toe. 
‘Jij bent van Mij, mijn kind!’ Wat is 
overdopen dan anders dan overlopen 
naar hen die zeggen: ‘Nee, niet God 
eerst, maar eerst moet jij wat doen 
voordat je iets aan Gods belofte 
hebt.’ Het is ook teruglopen naar 
vóór de Vrijmaking, toen een synode 
verwarring stichtte door gerefor-
meerden te binden aan een doopleer 
die de zekerheid van Gods belofte 
van wedergeboorte inruilde voor de 
onzekerheid van een veronderstelde 
wedergeboorte. Mogen we tegen ons 
kleine zoontje of dochtertje nog zeg-
gen: ‘Jij bent van God, mijn kind! 
Jij behoort tot Gods gemeente zoals 
het lammetje direct bij de geboorte 
behoort tot de kudde!’? Natuurlijk 
zeggen we dit. Op grond waarvan? 
Alleen op grond van Gods belofte.

In Christus geheiligd

Hoe zien we onze kinderen? Als 
kinderen van de eerste Adam die viel, 
totdat ze willen behoren bij de laatste 
Adam die opstond? Als kinderen die 
nog eerst moeten worden wedergeboren? 
Krijgen ze pas bij hun belijdenis de vou-
cher van Gods verbond of hebben ze die 
al? Wat heeft de Vrijmaking in 1944 het 
oude doopformulier weer doen oplich-
ten. Uit genade zijn onze kindertjes in 

Christus geheiligd en behoren daarom 
als leden van zijn gemeente gedoopt te 
worden. De onderdompeling in en de 
besprenkeling met het water leert ons 
dat we in het rijk van God niet kunnen 
komen of we moeten opnieuw geboren 
worden. En daarom betekent en verze-
gelt de heilige doop de belofte van die 
wedergeboorte. De voucher, dat is de 
bon die het geldbedrag garandeert, heb-
ben onze kindertjes al bij de doop uit 
genade ontvangen.

Laten we alsjeblieft dit elkaar en an-
deren maar steeds voorhouden, zonder 
aarzeling, zonder mitsen en maren, echt 
overduidelijk en ondubbelzinnig, zeer 
beslist. We zitten hier namelijk in het 
hart van ons geloof.

God komt eerst. Hij komt eerst naar 
ons toe, in Jezus Christus. Bij de doop 
komt God naar ons toe met gigantische 
beloften. Niet wij komen naar Hem toe 
met ons gigantisch geloof. Dat zou wat 
zijn, als ons geloof de basis van de doop 
zou zijn. Drs. C. Bijl zegt in zijn boek 
Leren Geloven (19862) er dit van: ‘Dan 
is immers de doop even onbetrouwbaar 
als de mensen zelf. Dan zal het inder-
daad telkens nodig zijn om opnieuw 
te dopen en de vorige voor ongeldig te 
verklaren. De Brès zei terecht, dat als 
het zo gesteld zou zijn met de doop men 
zijn hoofd wel voortdurend onder water 
moest houden. Het hoofdbezwaar tegen 
nog eens dopen is, dat de doop daarmee 
van zijn kracht en glorie wordt beroofd. 
Herdopen is overigens even dwaas als 
wanneer een vrouw nóg eens met haar 
man naar het stadhuis zou willen voor 
een tweede huwelijkssluiting’ (p. 203).

God komt eerst naar ons toe. Het 
watermerk in het dooppapier zat er 
al voordat onze doopnaam erop werd 
geschreven. Het wordt er niet pas in ge-
bracht als wij zover zijn. Wie overlopen 
van de Geest, kunnen niet overlopen 
naar een geest van anabaptisme. En 
hiermee zijn we beland bij artikel 34 
van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis.

NGB, art 34

Wij geloven en belijden het volgende 
over de heilige doop: ‘Daarom geloven 
wij dat wie tot het eeuwige leven wil 
komen, maar eenmaal gedoopt moet 
worden. De doop mag niet herhaald 
worden, want wij kunnen ook niet 
tweemaal geboren worden. Deze doop 
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is immers niet alleen van waarde voor 
ons wanneer wij hem ontvangen en het 
water op ons is, maar gedurende ons 
hele leven.

Daarom verwerpen wij de dwaling 
van de wederdopers, die niet tevreden 
zijn met de eens ontvangen doop en die 
bovendien de doop van de kleine kinde-
ren der gelovigen veroordelen. Wij gelo-
ven daarentegen dat men hen behoort te 
dopen en met het teken van het verbond 
te verzegelen, evenals de kleine kinderen 
in Israël besneden werden op grond van 
dezelfde beloften die aan onze kinderen 
gedaan zijn. Christus heeft zijn bloed 
even zeker vergoten om de kleine kinde-
ren van de gelovigen te wassen, als Hij 
dat gedaan heeft voor de volwassenen.

Daarom behoren zij het teken en 
sacrament van wat Christus voor hen 
gedaan heeft te ontvangen, zoals de 
Here in de wet gebood hun kort nadat 
zij geboren waren, deel te geven aan het 
sacrament van het lijden en sterven van 
Christus door het offer van een lam. 
Dat was een sacrament van Jezus Chris-
tus.’ (Mat. 28:19; Ef. 4:5; Gen. 17:10-
12; Mat. 19:14; Hand. 2:39; 1 Kor. 7:14; 
Lev. 12:6)

Wat opvalt, is de nadruk op het ene 
verbond van Gods genade in Oude en 
Nieuwe Testament met dezelfde sacra-
mentsbelofte. In niet mis te verstane 
woorden wordt de kinderdoop geboden 
en wordt herdoop verboden. Echt waar, 
hier passen geen nuanceringen. Daar-
voor is de betekenis van Gods verbond 
en het teken en zegel ervan te belang-
rijk. Hoe kunnen we van de betrouw-
bare God eisen zijn belofte over te doen 
bij onze overdoop? Bij de doop zei God 
‘Ja’ tegen ons: het verbond ging van 
Hem uit. Bij onze belijdenis zeggen we 
‘Ja’ tegen God: we willen niet onder zijn 
verbond uit. Dit betekent niet dat we bij 
onze belijdenis de doop ‘voor eigen re-
kening nemen’, want de doop was jaren 
geleden al ‘op onze rekening gestort.’

Gods eigen Woord verzekert ons 
ervan ‘dat de kinderen van de gelovigen 
heilig zijn, niet van nature, maar uit 
kracht van het genadeverbond, waartoe 
zij met hun ouders behoren. Daarom 
moeten godvrezende ouders niet twijfe-
len aan de uitverkiezing en het behoud 
van hun kinderen, die God zeer jong uit 
dit leven wegneemt’ (DL, I, 17). En we 

geloven en belijden dat de erfgenamen 
van de rijke beloften van Gods genade-
verbond gedoopt moeten worden. En we 
verwerpen de dwaling van hen die niet 
tevreden zijn met de eens ontvangen 
doop.

Ten slotte

Het is wel duidelijk dat we tegenover 
de ongereformeerde leer van wederdoop 
en vromewerkgerechtigheid belijden: kin-
derdoop geboden; herdoop verboden.

Met de term ‘vrome-werk-gerechtig-
heid’ typeerde dr. C. Trimp in Kerk in 
aanbouw (1998) de kwetsbaarheid van 
de evangelische beweging: ‘je moet je-
zelf in je geloofsbeleving voortdurend 
“waarmaken” bij God en bij de mensen’ 
(p. 125).

In de kerk wordt veel tijd besteed 
aan de opgroeiende jongeren om 
ze te onderwijzen in de christelijke 
leer. Jongeren in de leeftijd van 
ongeveer 12 tot 20 jaar maken een 
turbulente tijd door en dan is de 
catechese een kostbaar instrument 
om de jongeren in het geloof verder 
te helpen. Goede, actuele hulpmid-
delen zijn hierbij van groot belang. 
Op mijn tafel ligt deel 3 van een 
nieuwe methode voor de catechese: 
Geloof.nu.*

Beleid

Voordat we naar de methode kijken, 
wil ik een vraag stellen aan de kerken-
raden. Hebt u een catechesejaarplan 
opgesteld of laten opstellen? Hebt u 
concreet beleid gemaakt met betrekking 
tot de catechese? U investeert fors in 

deze vorm van kerkelijk onderwijs, en 
terecht. Wees er zuinig op! Onze jeugd 
heeft het nodig en verdient dit. Dat 
kunt u onder andere laten zien door te 
vragen aan een catechesecommissie of 
catechetenteam dat er een deugdelijk 
leerplan op tafel komt. Daarin staan o.a. 
de doelen en de middelen om die doelen 
te realiseren. Met zo’n leerplan maakt u 
plaatselijk beleid en dit helpt u ook in 
het kiezen van een goede methode. Een 
methode moet weloverwogen worden 
gekozen; hij moet passen bij de doelen 
die u gesteld hebt.

Beleid maken is beslist geen over-
bodige luxe. Voor de kerkenraad is het 
belangrijk om te weten wat het cate-

chetisch onderwijs inhoudt en voor de 
catecheten is het nodig om te weten wat 
gedaan moet worden.

Geloof.nu

Gemeentebreed 

J.H. Bollemaat
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Aspecten

Wie geroepen wordt om les te geven, 
zal moeten nadenken over doelstellin-
gen. De vraag: wat wil ik bereiken?, is 
fundamenteel voor het slagen van een 
les. Naar mijn bescheiden indruk ma-
ken catecheten hiervan te weinig werk. 
Uiteraard weten we wel wat we gaan 
behandelen, maar dit is beslist onvol-
doende. Dit is te vergelijken met iemand 
die op vakantie gaat; hij weet dat hij 
naar een camping in Zuid-Frankrijk wil 
en dat hij de auto nodig heeft en een 
tent. Maar dit is niet toereikend. Een 
goede reisgids kan hier veel denkwerk 
besparen en een routeplanner wijst de 
weg. Dit geldt ook voor een catechisa-
tiemethode. Die zal denkwerkbesparend 
moeten zijn en een heldere route wijzen 
door het catechesetraject. Biedt Geloof.
nu dit?

Visie

Een punt valt direct op: de leerplan-
commissie heeft flink geïnvesteerd in 
de visievorming. Je merkt dat er over 
de organisatie, methodiek, didactiek 
en leerinhoud van de catechese flink 
is nagedacht. Een kleurrijk schema vat 
op één A4 samen wat de visie, missie, 
doelstellingen en rubrieken zijn voor een 
zesjarige catechese. Dit is een sterk punt 
van de methode en een compliment 
voor de auteurs. Voor bestaande cate-
chesecommissies en -teams wordt hier 
veel structuur geboden. Het zou fantas-
tisch zijn wanneer alle kerken op deze 
wijze de catechese zouden doordenken 
en structureren.

Korte samenvatting 
van de opzet

De visie op catechese wordt kernach-
tig verwoord: ‘ieder hart een woonplaats 
van Christus’ (Ef. 3:17a). De methode 
maakt helder dat hier de kern en het 
einddoel van de catechese liggen: Chris-
tus moet in ons en onze kinderen ge-
stalte krijgen (vgl. Gal. 4:19).

Een heldere en schriftuurlijke visie, 
die wordt doorvertaald naar de opdracht 
(missie): ‘alle jongeren in de kerk aan-
zetten tot het geloof in Christus en Zijn 
levensreddende werk.’ Dit krijgt con-
crete uitwerking in vier doelen en die 
zijn onderverdeeld in vijf rubrieken:

1. De jongere heeft een persoonlijke 
en levende relatie met God de Drie-
enige.

 Rubriek 1: Wie is God?
 Rubriek 2: God en jij, jullie relatie.

2. De jongere neemt zijn/haar plaats in 
als levend lid van de gemeente van 
Christus.

 Rubriek 3: Gods gemeente, jouw 
kerk.

3. De jongere leeft als christen in de 
samenleving.

 Rubriek 4: Jij en de wereld.
4. De jongere weet zich een leerling van 

Gods Woord.
 Rubriek 5: Gods Woord voor jou 

(deze is, als ik het goed zie, nog in 
ontwikkeling).

Het eerder genoemde schema maakt 
inzichtelijk hoe deze doelen en rubrie-
ken verdeeld worden over de leerjaren en 
de leerinhouden. (U kunt het bekijken 
op de website: www.geloofnu.nl).

Voor de catechisant is een lesboek 
beschikbaar met een kleurige foto op de 
voorkant. Verder is het lesboek uitge-
voerd in zwart-wit met vier blokken. Elk 
blok bevat de vijf lessen (twintig lessen 
per jaar) en per les is ongeveer één pa-
gina tekst (in twee kolommen en soms 
met een illustratie) en een pagina met 
lijnen beschikbaar. Verder zie je aan de 
uitgave dat dit lesboek in een ringband 
hoort (de vier gaten zitten er al in).

Voor de mentor is een handleiding 
beschikbaar en een cd-rom. De opzet 
van de avond en lesdoelen worden be-
sproken in een nogal volle bladspiegel. 
Heel concrete tips voor de avond wor-
den hier doorgegeven, een waardevolle 
handreiking. Met de cd-rom moet de 
mentor zelf de opdrachten selecteren 
en printen voor de groep. Hier ontdek 
je veel variatie in werkvormen, die de 
catechisant op verrassende wijze zal 
prikkelen tot nadenken. Hoofd, hart en 
handen worden ingeschakeld om de the-
ma’s uit te werken. De thuisopdrachten 
zullen op gezette tijden wel laten mer-
ken aan de gezinnen en de gemeente dat 
er catechisanten zijn die nog even wat 
willen weten.

Opzet

Dat de leerplancommissie goed heeft 
nagedacht, blijkt ook uit de gekozen 
opzet. De huidige structuur van bijbel-
studievereniging en catechisatie (twee 
momenten in de week) wordt samenge-

voegd tot één moment in de week. Er 
wordt dan ongeveer anderhalf uur ge-
studeerd onder leiding van een mentor.

Deze structuur stelt specifieke eisen 
aan de gebruiker. In een gemeente die 
het tweesporenbeleid handhaaft, zal de 
methode veel aanpassingen vragen. Nu 
biedt de methode wel voldoende moge-
lijkheden hiervoor, want de mentor of 
catecheet maakt zijn eigen lessen met 
de daarbij behorende opdrachten, maar 
eenvoudig is het niet.

De integratie van bijbelstudie en 
catechisatie biedt wel een prachtige gele-
genheid om te laten zien dat de belijde-
nis in al haar delen de Bijbel naspreekt. 
Deze opzet laat een bredere bijbelstudie 
toe dan een catechisatieavond van drie 
kwartier.

Uit de registers blijkt dat in zes jaar 
alle zondagen van de Catechismus aan 
de orde komen (niet elke zondag even 
uitvoerig) en bijna alle artikelen van 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis en 
Dordtse Leerregels komen op de een of 
andere wijze aan bod.

Toch stel ik hier wel een kritische 
vraag: is het alleen maar winst dat je 
twee momenten terugbrengt naar één? 
De regel ‘tweemaal drie kwartier is ef-
fectiever dan één keer anderhalf uur’ 
geldt hier ook. Verder vraagt het orga-
nisatorisch veel van de gemeente, vind 
je voldoende mentoren? De predikant 
heeft nu vaak direct contact met een 
leeftijdsgroep die voor hem vaak lastig 
te bereiken is, dat raakt hij dan (voor 
een groot deel) kwijt.

Daarnaast stelt de methode nogal 
wat didactische eisen aan de mentor. Je 
moet wel door alle leerstof heen kruipen 
om vervolgens te kunnen bepalen wat 
bruikbaar is voor jouw leeftijdgroep en 
wat nodig is om de gestelde doelen te 
bereiken.

Doelen

Catechisatie is lesgeven. De auteurs 
van deze methode zijn daar ook heel 
duidelijk over. Er moet geleerd worden. 
Belangrijk is dat je dan goede doelen 
formuleert. Nu is dat erg moeilijk. Een 
goede richtlijn is: formuleer in termen 
van leerlinggedrag. Wat wil je zien? Wat 
wil je dat ze kunnen? Wat wil je dat ze 
kennen? Doelen die zo geformuleerd zijn, 
zijn ook meetbaar. Je kunt aan het eind 
van een uur ook zien of je catechisanten 
de doelen hebben bereikt. Leg je deze eis 
over de vier (hoofd)doelen, dan valt di-
rect op dat ze hier niet aan voldoen.
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Neem doel 3: de jongere leeft als 
christen in de samenleving. Ik begrijp 
wel wat bedoeld wordt, maar strikt ge-
nomen heb je voor dit doel geen onder-
wijs nodig. Het lukt geen enkele chris-
ten om te leven buiten de samenleving. 
In blok 12.2 wordt dit al een stuk con-
creter geformuleerd: ‘je kunt uitleggen 
waarom je juist als kind van God kunt 
genieten van het leven op deze aarde.’

Uitwerking

Ik heb twee blokken uitgewerkt tot 
lesavonden (blok 9: Verbond, en 10: Ge-
bed). De methode biedt door de cd-rom 
een schat aan materialen, maar onder-
schat de voorbereidingstijd niet. In een 
halfuurtje de catechisatie voorbereiden, 
lukt niet. Ik schat in dat je qua tijd ten 
minste de tijd van de les nodig hebt en 
in het begin zal dat zeker nog meer zijn. 
Omdat kant-en-klare lessen er niet zijn, 
is het verstandig om voor een blok alle 
vijf lessen achter elkaar klaar te maken. 
Dat kost een paar avonden, maar dan 
heb je het ook voor vijf weken klaar.

De variatie aan werkvormen is goed. 
Hierdoor zullen catechisanten voldoende 
uitgedaagd worden. Zo moeten ze bij 
de tweede bede eerst Matteüs 26:36-
46 (Christus in Getsemane) opzoeken 
en daar twee vragen bij beantwoorden, 
en dan komt HC Zondag 49, vr./antw. 
124 aan de orde; deze moet opgezocht 
worden en ook hierbij weer twee vra-
gen uitwerken; en ten slotte worden de 
‘bouwstenen uit de bestudeerde teksten’ 
gebruikt om zelf een gebed uit te schrij-
ven en te bidden. En bij een andere les: 
verdeel telefoonnummers onderling en 
stuur elkaar in de komende week een 
sms-je of kaartje om elkaar te stimuleren 
tot bijbellezen en bidden.

Let wel: in het lesboek staat geen 
enkele opdracht! Wel een begeleidende 
tekst die het onderwerp uitlegt, maar 
wie alleen het lesboek bekijkt, zal den-
ken: dit is toch veel te weinig. Ik vind 
het lesboek ook te mager. Naar mijn 
indruk leidt het ideaal: iedere mentor 
maakt al zijn lessen zelf, tot te karig ma-
teriaal voor de catechisanten. Zelfs de 
teksten van de Catechismus en de Bijbel 
die geleerd moeten worden, ontbreken 
en dat is een gemis. Ook voor de crea-
tieve en pakkende opdrachten is het erg 
handig wanneer die teksten er al staan. 
Je kunt dan strepen en accentueren in 
de teksten.

In de handleiding wordt bij memo-
riseren een hele rij nuttige tips gegeven, 

maar wanneer je die serieus neemt, moet 
dat ook blijken in het lesboek.

Samenvattend

Ik heb alleen deel 3 (voor 14-15 jari-
gen) kunnen bekijken en daardoor kan 
ik onmogelijk een gefundeerde, inhou-
delijke beoordeling van de hele methode 
geven. Wat ik in deze thema’s heb ge-
lezen, ziet er inhoudelijk goed uit. Veel 
leerinhouden worden breed uitgezet 
(Bijbel, belijdenis, en soms kerkgeschie-
denis en formuliergebeden en kerkorde); 
hierin zal regelmatig gekozen moeten 
worden en dat maakt de methode ar-
beidsintensief en kwetsbaar.

Met gemotiveerde mentoren zal het 
vast uitstekend lopen, maar wanneer 
die er niet zijn? Of na een paar jaar niet 
meer?

Geloof.nu biedt een goed doordachte 
nieuwe opzet van geïntegreerde cate-
chese en bijbelstudie aan. Iedere gebrui-
ker zal zich moeten afvragen: willen wij 
dit zo organiseren? Een fundamentele 
vraag! Het is goed om je te realiseren 
dat de gekozen opzet nogal wat vraagt. 
Naar mijn indruk is deze opzet te idea-
listisch: het vraagt een reorganisatie van 
o.a. de catechese/gemeente. Daarnaast 
geef je met het verlaten van de ‘twee 
sporen’ te veel uit handen: laten we zui-
nig zijn op de twee wekelijkse momen-
ten waarin jongeren samen het Woord 
van de Here bestuderen. Ik zie ook in 
de doelstelling grote verschillen tussen 
bijbelstudie en catechese.

Het geheel ziet er goed uit, de uit-
gever heeft er een verzorgde uitgave van 
gemaakt. Er wordt met name op de 
cd-rom een schat aan achtergrondinfor-
matie geboden: waard om te bestuderen. 

Het is echt een eigentijdse methode die 
didactisch ook aansluit bij het onderwijs 
van vandaag.

Voor een herdruk heb ik wel een 
aantal wensen. Haal in elk geval de in 
deel 3 gevonden taalfouten eruit. Bij-
voorbeeld, die van les 6 (gebed): Open-
baringen (p. 47 handleiding), terwijl het 
enkelvoud moet zijn! En de kerkenraad 
is nog altijd een mannelijk woord.

Ook zou de methode aan waarde 
winnen, wanneer het hoge ideaal wat 
realistischer wordt. Zet meer teksten en 
opdrachten in het lesboek. Minimaal 
dat wat geleerd moet worden. Waarom 
zou je bepaalde didactische vormgevers 
(bijv. deze over het gebed: zie kader) niet 
opnemen? Dat wordt bij deel 3 alleen 
gedaan voor het grote schema over het 
gebed, maar andere (lege) vormgevers 
zouden prima een plekje kunnen krijgen 
in het lesboek.

Geloof.nu biedt veel, vraagt erg veel 
en kan niet zonder een zorgvuldige 
bezinning worden gebruikt in de ge-
meente.

J.H. Bollemaat is docent aan het 
Greijdanus College te Zwolle.

Noot:
* Deze methode is ontwikkeld door de leerplancom-

missie Hardinxveld-Giessendam en uitgegeven door 

Buijten en Schipperheijn te Amsterdam i.s.m. GIDS 

te Zwolle. De methode bestaat uit zes leergangen. 

Het lesboek kost € 9,50 en de mentorhandleiding 

met cd-rom € 25,-.
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Aan het eind van het vorige jaar 
verscheen van de hand van Willem 
Nieboer, emeritus hoogleraar straf-
recht en forensische psychiatrie, 
een boek dat naar mijn oordeel zeer 
de moeite waard is om er kennis 
van te nemen en het te bestuderen. 
De titel van het boek luidt: Woord, 
Rijk en schepping. Een gereformeerd 
geloofskader. Na een inleidend 
hoofdstuk volgen vier verschillende 
delen, die ieder weer zijn onderver-
deeld in enkele hoofdstukken. Het 
eerste deel beschrijft het geloofska-
der, in de titel genoemd. Het tweede 
deel handelt over val en vloek. In 
het derde deel wordt de behandelde 
stof nader uitgewerkt, terwijl in het 
vierde en tegelijk ook moeilijkste 
deel van het boek het tot hier toe 
beschrevene verder wordt uitge-
diept.

Al direct in het inleidende hoofd-
stuk geeft de auteur duidelijk aan wat 
hij verstaat onder wat hij een ‘geloofs-
kader’ noemt. Het is ‘een ordening … 
van onderwerpen die wél samenhangen 
maar toch verschillend zijn’ (p. 9). Het 
geloofskader waarom het hier gaat, is 
dat van Koninkrijk, Woord en schep-
ping, waarvan Nieboer de samenhang 
wil laten zien en waarin hij van elkaar 
wil onderscheiden wat van elkaar onder-
scheiden moet worden.

Wanneer je op deze wijze te werk 
gaat en een groot aantal zaken in één 
welomschreven kader probeert te vatten, 
ligt het gevaar van systeemdwang op de 
loer. Je loopt het risico dat je de veel-
heid van gegevens op zo’n manier in het 
kader gaat persen, dat hun eigen aard en 
betekenis niet volledig tot hun recht ko-
men. Reden waarom de gereformeerde 
dogmatiek altijd geweigerd heeft, al 
haar gegevens in het kader van één al-
lesbeheersend gezichtspunt te plaatsen. 
Nieboer is gelukkig in zijn boek aan dit 
gevaar ontkomen. M.i. vooral, doordat 
hij zich bij de nadere invulling van 
het geloofskader strikt bindt aan het-
geen rechtstreeks valt af te lezen uit de 
Schrift.

Waarom gaat het nu bij het geloofs-
kader dat de auteur op het oog heeft? 
Wel, het omvat ‘de werkelijkheid waarin 
God de mens geplaatst heeft: binnen 
Zijn aardse schepping (woonplaats voor 
de mens), als burger van Zijn koninkrijk 
(om Hem te dienen) en aangewezen op 
Zijn Woord (verbonden aan God)’  
(p. 9). Dit is de werkelijkheid waarover 
het gaat in de eerste twee hoofdstukken 
van het boek Genesis. Hoofdstukken 
die, samen met en verbonden met het 
derde, volgens Nieboer fundamenteel 
zijn voor het antwoord op de vraag hoe 
wij vandaag als kinderen van de Here 
aan moeten kijken tegen allerlei pro-
blemen en ontwikkelingen waarop we 
stuiten. Heel sterk en ook op een over-
tuigende manier legt hij de nadruk op 
het grote belang van het feit dat we in 
deze hoofdstukken onze uitgangspositie 
kiezen.

In het eerste hoofddeel van het 
boek wordt het geloofskader uitvoerig 
beschreven. Verbanden en verschillen 
binnen de drieslag die in het kader is ge-
plaatst, worden helder uiteengezet. Een 
rijke hoeveelheid schriftuurlijk goud 
wordt opgedolven en getoond. Te veel 
om hier te noemen. Ik kan alleen maar 
zeggen: neem en lees. Het zal uw inzicht 
in de grote werken die de Here in het 
begin van de geschiedenis gedaan heeft, 
verrijken en verdiepen.

Nadat in deel één een helder beeld 
geschetst is van het geloofskader en zijn 
inhoud, houdt deel twee zich bezig met 
de vraag, welke - verwoestende - invloed 
de zondeval heeft gehad op de gescha-
pen wereld, waarin de mens zijn plaats 
had gekregen, op de dienst van de mens 
als burger van Gods koninkrijk en op 
zijn houding tegenover het verbonds-
woord van de Here. Ook hier worden 
de vragen benaderd vanuit de Schrift, 
vooral vanuit Genesis 3. Bijzondere 
aandacht krijgt de verhouding tussen 

zonde en ziekte, waarbij ervoor gewaar-
schuwd wordt, elke ziekte vlotweg een 
gevolg van de zonde te noemen, waar 
de Schrift duidelijk onderscheid maakt 
tussen zonde en vloek als oorzaken van 
ziekte. Vooral bij ziekten in het gevoels-
leven wordt dit onderscheid nogal eens 
genegeerd.

Hetgeen in de delen één en twee uit 
de Schrift is afgelezen, wordt in deel 
drie nader uitgewerkt en geconcretiseerd 
door de behandeling van de volgende 
vragen (p. 85): ‘Hoe werkt de mens 
met zijn zonden ín op (gebruik van en 
omgang met) de schepping...? Welke po-
gingen onderneemt de zondigende mens 
om het Woord te imiteren...? Welke 
bedreigingen gaan er uit van de zonde 
op de concrete gedaante van het Rijk in 
ons aardse bestaan...?’ Ook de bespre-
king van deze vragen neemt steeds haar 
uitgangspunt in de Schrift. Alleen de 
Schrift immers kan ons leren wat zonde 
is en waar de doorwerking van de zonde 
in de hedendaagse samenleving zicht-
baar wordt. Allerlei verschijnselen pas-
seren de revue en het ontbreekt bepaald 
niet aan eyeopeners. Duidelijk krijgen 
we in wat dit hoofddeel biedt, te zien 
hoe het je blik op de wereld waarin je 
leeft, scherpt als je je laat leiden door de 
Schrift. Heel belangrijk is ook hetgeen 
de auteur in dit gedeelte opmerkt over 
de twee geestelijke stromingen die in 
onze wereld als anti-woord fungeren: 
het rationalisme met zijn allesbeheer-
sende positie van het verstand en het 
postmodernisme dat aan het gevoel een 
allesbeheersende plaats toekent. Van 
beide wordt het sluipend gevaar van 
hun beïnvloeding van Christus’ kerk 
getekend.

In deel vier van het boek confron-
teert de auteur diepgaand het door hem 
beschreven geloofskader met enkele 
andere kaders die in de loop van de ge-
schiedenis hun invloed hebben doen gel-
den of dat tot op heden nog doen. Het 
gaat hierbij vooral om het natuur-gena-
deschema, dat bij Rome zo’n voorname 
rol speelt, maar waarvan ook in de 
kerken van de Reformatie telkens weer 

Korte boekbespreking 

M. Heemskerk

Woord, Rijk  
en schepping
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De aanleiding voor het schrijven 
van het hier besproken boek is een 
andere opzet en invulling van het 
vak Missiologie aan de Theologi-
sche Universiteit (Broederweg) te 
Kampen. In een eigen uitgave1 heeft 
de TUK daar verantwoording van 
gedaan. Onder de titel Missiologie 
en oecumenica schreef C.J. Haak 
daarin een hoofdstuk over de ver-
schuivingen binnen het veld van de 
zending en de andere opzet van het 
vak Missiologie. In dit nieuwe boek 
werkt hij dat verder uit.

Missiologie als 
theologisch vak

Binnen de theologische vakken kreeg 
de Missiologie tot voor kort een plaats 
toegewezen onder de grotere groep 
Ambtelijke Vakken (tegenwoordig: Prak-
tische theologie). De gedachte was dat 
het ging om een ‘ambtelijke’ opdracht.2 
Overigens werd al heel lang gezien dat 
het vak Missiologie ook raakvlakken 
heeft met verschillende andere theologi-
sche vakken, zoals Kerkgeschiedenis en 
Dogmatiek. Dat bracht D.K. Wielenga, 
destijds docent Missiologie in Kampen, 
er al in 1974 toe om de wens te uiten 
dat de Missiologie een eigen, zelfstan-
dige plaats zou krijgen naast de andere 
vakken.3 Die wens is nu vervuld! Aan 
drs. Haak nu de taak om dit waar te 
maken.

Oecumenica 1

Een tweede verandering betreft de 
inhoud van het vak Missiologie. Daar 

is nu het onderdeel Oecumenica aan 
toegevoegd. En dat heeft alles te ma-
ken met een verschuiving binnen het 
veld van de zending. Op de vroegere 
zendingsterreinen zijn langzamerhand 
overal zelfstandige kerken ontstaan. 
Dat betekent dat ‘zending’ steeds meer 
het karakter heeft gekregen van ‘hulp’ 

aan jonge zusterkerken. Want die jonge 
kerken hebben een eigen zendingsop-
dracht. En nog een stap verder: jonge 
kerken worden volwassen. Dus wordt 
de relatie ook in de praktijk steeds meer 
gelijkwaardig. In goede samenwerking 
kunnen projecten worden opgepakt. En 
binnen die relatie kan de hulp zelfs we-
derkerig worden. Denk aan de ontwik-
keling dat ook een land als Nederland 
steeds meer ‘zendingsgebied’ wordt!

Vandaar dat het theologische vak nu 
officieel heet: Missiologie en Oecume-
nica.

Een gereformeerde 
missiologie

sporen opduiken. Dit laatste deel van 
het boek vergt veel van zijn lezers. Maar 
laat u daardoor niet afschrikken. Want 
ook als dit deel van het boek u te diep 
zou gaan, neemt dat niet weg dat de 
eerste drie delen van grote betekenis zijn 
bij het vervullen van de taak die je als 

christen hebt: bezig zijn met de Schrift 
en op grond daarvan je tijd kennen.

N.a.v.: W. Nieboer,
Woord, Rijk en schepping. Een gerefor-
meerd geloofskader, uitg. onder eigen 
beheer. 

ISBN: 978-90-9021249-4, 191 pag. 
Prijs € 12,50 (verkrijgbaar via de boek-
handel).

Boek van de maand 

S.M. Alserda
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Opzet van het boek

Het boek start met een verken-
ning van het terrein van Missiologie 
en Oecumenica (1). Dat houdt in: een 
historisch overzicht en het signaleren 
van trends in de huidige opvattingen 
over missiologie en oecumenica. In de 
daaropvolgende hoofdstukken volgt een 
meer systematische bespreking (inclusief 
definities) van Missiologie (2), Evange-
listiek (3), Elenctiek (4) en Oecumenica 
(5). In een zesde hoofdstuk bespreekt 
Haak de positie van Missiologie en 
Oecumenica binnen de theologie en 
de relatie met niet-theologische weten-
schappen als taal, communicatie, mens-
wetenschappen, godsdienstwetenschap-
pen en onderwijskunde/management. In 
een zevende hoofdstuk wordt de vraag 
naar de toekomst van Missiologie en 
Oecumenica besproken. En in een slot-
hoofdstuk wordt een brede introductie 
gegeven in de literatuur op dit gebied.

Verkenning

In kort bestek wordt hier heel veel 
aangestipt. De veelheid maakt dit eerste 
hoofdstuk wel wat minder overzichte-
lijk. Het laat vooral de indruk achter dat 
er veel is misgegaan. Negatieve ontwik-
kelingen, zowel binnen als buiten de 
christenheid, passeren de revue. In de 
eerste zestien eeuwen: o.a. de opmars 
van de islam, het grote Schisma (tussen 
Oosterse en Westerse Kerk) van 1054, 
de ‘fatale’ kruistochten, conflicten tus-
sen kerk en staat. Vanuit missionair 
oogpunt hebben christenen het vaak 
fout gedaan. In de periode van de 16e-
19e eeuw wordt de zending zelfbewuster, 
gaat zich bezinnen op haar eigen hande-
len en krijgt kansen via handel en poli-
tiek. Maar dat laatste blijkt een valkuil: 
zendelingen werden door de autochtone 
bevolking verdacht van een verborgen 
politieke agenda. Toch is dit de tijd van 
de Great Century, waarin de zending tot 
bloei kwam. De laatste periode (19e-20e 
eeuw) wordt gekenmerkt door westers 
koloniaal imperialisme. En dan zijn we 
bij de twee wereldoorlogen (tussen chris-
tenlanden!), met als gevolg de afbraak 
van het imago van het ‘christelijke’ 
Westen. Dat moet de zending vandaag 
bescheiden maken, en nederig. En zelfs 
schuldbewust.

Dit hoofdstuk sluit af met het signa-
leren van trends in de huidige opvattin-
gen van missiologie en oecumenica. Als 

gevolg van het loslaten van de autoriteit 
van de Schrift komt de gedachte van 
een interreligieuze dialoog op, waarbij 
de verschillende godsdiensten als gelijk-
waardig worden gezien. Dit binnen het 
kader van de Wereldraad van Kerken. 
Als tegenhanger ontstaat de stroming 
van de evangelicals, waarbij charismati-
sche invloeden een rol spelen. Conclusie 
van dit hoofdstuk: hier ligt een taak en 
een uitdaging voor een gereforméérde 
Missiologie.

Missiologie

In de lijn van Bavinck en Drost 
worden ‘zending’ en ‘missiologie’ apart 
gedefinieerd. Kort weergegeven: ‘zen-
ding’ is de uitvoering van de goddelijke 
opdracht en ‘missiologie’ is de (weten-
schappelijke) bezinning op die goddelijke 
opdracht. In de definities van Haak zit 
zowel overeenstemming als verschil met 
Bavinck en Drost. Alle drie hebben het 
over een opdracht aan de kerk, maar 
bij Haak is de toevoeging van Drost 
(ambtelijke opdracht) weer weggelaten. 
Dat de kerk ‘subject’ van de zending is, 
wordt door Haak uitvoerig uiteengezet, 
maar de weglating van het ambtelijke 
wordt verder niet gemotiveerd. Bij alle 
drie is zending een oproep tot geloof 
en bekering. Maar als het gaat om de 
vraag: geloof in Wie, dan is er bij Haak 
enige onduidelijkheid. Bij zijn defini-
tie van zending sluit hij nauw aan bij 
Drost: geloof in de drie-enige God. 
Maar bij zijn definitie van missiologie zit 
hij dichter bij Bavinck: een oproep om 
te geloven in Christus. Hier lijken mij 
de definities van Haak niet goed op el-
kaar aan te sluiten. Bij alle drie komt de 
kerk ook weer in het vizier bij het doel 
van de zending: inlijving in de gemeente 
van Christus.

Overigens brengt Haak ook een 
nieuw element in, namelijk Gods soeve-
reine raad tot eeuwige redding (definitie 
van missiologie). In zijn definitie van 
zending werkt Haak dat verder uit: op 
die oproep kan op twee manieren ge-
reageerd worden, namelijk met geloof 
en ongeloof. Dat acht ik een belangrijk 
element en dus een winstpunt.

Heel kort wordt in dit hoofdstuk  
(p. 42) de wenselijkheid van zelfstandig-
heid (de zogenaamde three selves formula 
van Venn en Anderson: self-supporting, 
self-governing, self-propagating) voor 
nieuw ontstane gemeenten genoemd en 
bekritiseerd: self-supporting is geen bij-

belse eis. In zekere zin kan dit Haak 
worden toegestemd, maar dan had ik 
wel graag iets meer gehoord over de 
nadelen/gevaren van materiële hulp van 
buitenaf, zowel in economisch als gees-
telijk opzicht.

Bij de beoogde doelgroep van de 
zending werkt Haak uit waarom hij in 
zijn definitie van missiologie kiest voor 
de omschrijving ‘mensen die niet in 
Christus geloven’. Belangrijk argument 
is daarbij dat in het evangelie van Jo-
hannes met de (ongelovige) wereld (‘kos-
mos’) ook de ongelovige Joden worden 
bedoeld (p. 43, vgl. p. 70). Haak schrijft 
zelfs dat de éérste betekenis van ‘wereld’ 
bij Johannes het volk van God zelf is. 
En van Johannes 3:16 zegt hij dan: het 
is déze afwijzende wereld, die God ken-
nelijk zo liefheeft. Hier heeft Haak mij 
niet overtuigd. Het lijkt mij dat hij een 
vals dilemma creëert. Immers, in 1 Jo-
hannes 2:15v zegt Johannes juist: heb de 
wereld niet lief!

Doel

Het is de moeite waard om apart stil 
te staan bij wat Haak schrijft over het 
doel van zending en missiologie. Dit 
ook i.v.m. het nieuwe in Haaks defini-
ties: Gods verkiezend werk.

Haak sluit aan bij Voetius (p. 46). 
Een drievoudig doel van zending: be-
kering van heidenen, planting van de 
kerk en de heerlijkheid/manifestatie 
van Gods genade. Vervolgens gaat hij 
zeer uitgebreid in op het belang van een 
doelgerichte planning. Daarbij grijpt hij 
al vooruit op een aparte paragraaf over 
de methodiek van de zending (p. 49v). 

C.J. Haak
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De kritiek dat dit een ‘westerse neiging 
tot doelomschrijving en resultaatmeting’ 
is, wijst hij resoluut van de hand met 
verwijzing naar alles wat er in de ge-
schiedenis van de zending is misgegaan. 
Suggestie: dat had met een betere plan-
ning en methodiek voorkomen kunnen 
worden! Daarom schuwt Haak het niet 
om het nadrukkelijk te hebben over de 
‘meest effectieve’ en ‘resultaat-gerichte’ 
benadering (p. 47). Hij acht het een 
grote verantwoordelijkheid4 om bewust 
een keuze te maken t.a.v. doelgroep, 
methode van communicatie, effectieve 
strategie en organisatie en andere mo-
derne middelen.

Hoewel Haak veel zinvolle opmer-
kingen maakt en ook nadrukkelijk stelt 
dat dit menselijke handelen staat in 
het grote kader van Gods (soevereine) 
handelen, bekruipt mij toch het gevoel, 
dat de zaak hier uit balans raakt. En dat 
je - hoewel Haak dat niet wil - toch de 
indruk krijgt van maakbaarheid. Dat 
heeft m.i. twee oorzaken:
• Haak verwacht toch te veel van de 

methodiek;
• hij maakt te weinig werk van de 

(praktische) betekenis van Gods ver-
kiezend handelen.

God is niet van mensen en niet van 
menselijke methoden afhankelijk. Dat 
moet ons niet onverschillig maken t.a.v. 
de te kiezen middelen, maar we moeten 
het ook weer kunnen relativeren. Met 
gebrekkige mensen en met gebrekkige 
middelen heeft God veel kunnen berei-
ken. Te meer een reden om God de eer 
te geven. Dat God het eigenlijke werk 
moet doen, in de harten, mag ons ook 
rust geven: het resultaat hangt niet van 
mijn capaciteiten en inspanningen af. 
Het belangrijkste blijft: met een liefde-
volle houding (de liefde van Christus 
dringt ons! - 2 Kor. 5:14) onverkort het 
evangelie van Jezus Christus verkondi-
gen. Die liefde laten zien in je woorden 
en daden is belangrijker dan welke me-
thode ook!

Over de verhouding Woord/daad, 
over bevoegdheid en deskundigheid, 
maakt Haak in kort bestek waardevolle 
opmerkingen. Voor wie hier dieper op 
in wil gaan, kan ik verwijzen naar  
H. Venema.5 Terecht vormen Woord en 
daad bij Haak geen tegenstelling. Een 
gescheiden optrekken van beide heeft 
zowel voor- als nadelen. Organisatorisch 
wordt dit per kerk verschillend opgelost 
(hierbij worden PKN, CGK en GKV 
genoemd).

Evangelistiek
Het verschil tussen zending en evan-

gelisatie werd meestal gezocht in het 
‘veraf ’ en ‘dichtbij’ en/of in het verschil 
in doelgroep: ‘vreemd aan het evangelie’ 
of ‘vervreemd van het evangelie’. Dat 
speelt bij Haak een ondergeschikte rol. 
En dat is begrijpelijk in een tijd dat Ne-
derland zendingsgebied wordt en waar 
andere etnische groepen en andere gods-
diensten dichtbij zijn gekomen. Eerder 
noemde Haak al dat een belangrijk 
verschil tussen zending en evangelisatie 
is, dat de lokale kerkenraad een verschil-
lende rol speelt. Daar voegt hij nu aan 
toe dat bij evangelisatie het doel van 
kerkplanting ontbreekt (p. 58). Gemeen-
testichting in een land als Nederland 
acht hij van een andere orde. Want deze 
gemeenten zullen toch in een bestáánd 
kerkverband moeten gaan participeren. 
Haak voegt daaraan toe dat ook niet 
te gemakkelijk tot dergelijke gemeente-
stichting dient te worden overgegaan. 
Immers, de bestaande gemeenten moe-
ten voluit missionaire gemeenten zijn of 
worden. Van missionair werk wordt de 
kerk zelf ook beter.

In dat kader spreekt Haak zelfs van 
de noodzaak tot reformatie van de ‘tra-
ditionele’ gemeente. En is hij zeer kri-
tisch over het ‘schuldige’ verleden van de 
kerk: medeoorzaak van secularisatie en 
kerkverlating. Overigens speelt ook hier 
een rol dat Haak de methodiek zeer be-
langrijk vindt (p. 63). Hij verwacht ken-
nelijk veel van scholing en training. Hij 
verwijst daarvoor o.a. naar ‘de missio-
naire organisatie van Paulus, … waar-
door een leger van specifiek getrainde 
werkers over de hele bewoonde wereld 
aan het werk was’ (p. 66). Dit lijkt mij 
echter een wat overtrokken weergave 
van wat de Bijbel zegt. De vraag naar 
de oorzaak dat de evangelisatiearbeid 
zo weinig resultaat lijkt op te leveren, 
suggereert in dit verband als antwoord: 
omdat de kerk het er in het verleden 
zowel methodisch als personeel bij heeft 
laten zitten. Vanuit het verkiezend han-
delen van God moet echter gezegd wor-
den: ook in de voorbije eeuw heeft God 
al zijn uitverkorenen bereikt met het 
evangelie van Jezus Christus. Christus 
heeft niemand van hen verloren laten 
gaan (vgl. Joh. 17). Aan de andere kant 
heeft Haak volkomen gelijk, wanneer 
hij benadrukt dat evangelisatiearbeid de 
verantwoordelijkheid is niet alleen van 
de evangelisatiecommissie, maar van de 
hele gemeente en van alle gemeentele-
den. Overigens noteert hij ook terecht 

dat niet iedereen hierin dezelfde moge-
lijkheden heeft.

Behartigenswaardige opmerkingen 
maakt hij over het belang van het stre-
ven naar kerkelijke eenheid en bena-
drukt hij terecht, dat het niet om het 
even is bij welke kerk een pasbekeerde 
zich voegt. Ook evangelisatie is immers 
de roeping van de kérk en dient gericht 
te zijn op de inlijving in déze kerk 
(p. 64). Dat maakt benieuwd naar de 
visie van Haak op (de grenzen van) in-
terkerkelijke samenwerking in de evan-
gelisatie. Maar dat komt helaas niet aan 
de orde.

Elenctiek

Het woord ‘elenctiek’ komt van het 
Griekse woord ‘elengchein’ wat zoiets als 
‘weerleggen’ betekent. Haak noemt dit 
het hart van zending en evangelisatie. 
Zeker in een tijd waarin de Wereldraad-
missiologie de dialoog propageert  
(p. 69). Het gaat er immers om wat de 
Bijbel over de niet-christelijke religies 
zegt. In zijn definitie heeft Haak het 
over het ‘ontmaskeren van de niet-
christgelovige mens als aanhanger van 
een pseudo-religie’. De elenctiek maakt 
‘gretig’ gebruik van de godsdienstweten-
schappen, maar haar doel is anders: niet 
beschrijven, maar weerleggen en ont-
maskeren als opstand tegen de levende 
God.

Haak onderscheidt drie onderdelen/
taken van de elenctiek (p. 73-74):
• algemene elenctiek (bestudeert de 

historische ontwikkelingen van reli-
gies);

• specifieke elenctiek (richt zich op één 
bepaalde godsdienst);

• fenomenologische elenctiek (houdt 
zich bezig met een bepaald thema/
verschijnsel binnen de verschillende 
religies, zoals gebed, offer etc.).

Haak sluit daarin nauw aan bij Ba-
vinck (en Drost, die overigens de term 
‘fenomenologisch’ niet wil gebruiken). 
Een stapje verder is de vraag naar de 
mens achter de religies. En hoe de Bijbel 
die mens tekent (p. 75). In dat kader 
wordt gesproken over Gods algemene 
openbaring en over de vraag hoe het zit 
met mensen die nooit met het evange-
lie zijn bereikt. Deze passage bij Haak 
is wat onduidelijk. En de vraag krijgt 
eigenlijk geen antwoord. Wel komt o.a. 
Romeinen 1:18-32 aan de orde. Maar 
doet deze tekst (evenals Joh. 3:36) niet 
méér dan ‘suggereren’ dat deze mensen 
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met Gods toorn te maken krijgen? En 
zegt Romeinen 2:14-15 wat anders? Ver-
gelijk vers 12!

Apart staat Haak stil bij de methode 
van de elenctische benadering. En bij 
een daarbij behorend plan van aanpak. 
Aan de orde komen dan psychologie, 
communicatie en de attitude van de 
prediker zelf. Ook hier dus weer veel 
nadruk op de methode. Dat komt later 
nog weer terug, wanneer Haak allerlei 
niet-theologische vakgebieden bespreekt, 
waar de missiologie dankbaar gebruik 
van dient te maken (p. 97-105).

Oecumenica 2

Dit nieuwe onderdeel heb ik in het begin 
van dit artikel al aangeduid.
Haak definieert oecumene als een ‘op-
dracht van Christus om als kerken over 
de hele wereld concreet gestalte te geven 
aan de eenheid van het christelijk geloof ’ 
(p. 83). Oecumenica is de wetenschap-
pelijke bezinning op die opdracht. Daar-
bij krijgen achtereenvolgens de bijbelse 
fundering en de vormgeving hiervan in 
de loop der geschiedenis aandacht. Wat 
uitmondt in de taak van de gereformeer-
de oecumenica vandaag. Een waardevol 
hoofdstuk!

Waardering

In het bovenstaande zijn wat hoofd-
zaken aangestipt, maar daarnaast komt 
nog een veelheid van onderwerpen en 

aspecten aan de orde. Te veel om al-
lemaal te noemen. Veel stof om over na 
te denken. En in de praktijk je winst 
mee te doen. Alleen al daarmee heeft 
dit boek zijn nut bewezen en is het van 
belang niet alleen voor studenten en 
zendelingen, maar ook voor predikanten 
en gemeentewerkers (i.v.m. ‘missionaire 
gemeente’-zijn). Dat er kritiek mogelijk 
is en dat er vragen overblijven, is in 
het bovenstaande ook gebleken. Maar 
juist in dat gesprek kan nog weer winst 
geboekt worden. Belangrijkste onder-
werp daarbij is m.i. de verhouding tus-
sen Gods verkiezend handelen en het 
menselijke methodische handelen. Het 
tweede mag wat gerelativeerd, het eerste 
wat meer uitgewerkt worden. Er is van-
daag een sterke hang naar professiona-
lisering, op allerlei terreinen en niveaus. 
Maar - afgezien van de wenselijkheid er-
van - moet ook de vraag gesteld worden 
naar de haalbaarheid.

Verder is het even wennen aan de 
manier van schrijven van Haak. Hij 
schrijft zoals hij spreekt: gedreven. 
Daardoor klinkt veel nogal gedecideerd, 
maar soms prikkelt dat eerder tot tegen-
spraak dan dat het overtuigt. Ook is het 
boek wat breedsprakig: Haak gebruikt 
vrij veel superlatieven en opsommingen 
van synoniemen (o.a. p. 16, 27). Deze 
stijl leidt soms ook tot onzorgvuldigheid 
(p. 15: niet inlijving in Christus, maar 
in Christus’ lichaam) of zelfs onjuistheid 
(p. 33, als ongelovigen worden aange-
sproken: kom terug bij je (!) Vader, in 
Christus, je (!) Redder). Verder kwam 
ik regelmatig moeilijke woorden en En-

gelse uitdrukkingen tegen en is de cijfer-
notatie in de tekst wat onrustig. En ten 
slotte zag ik nog wat drukfouten (soms 
storend: bijv. het opschrift op p. 36).

Kortom, een boek dat om meerdere 
redenen een tweede druk verdient!

N.a.v.: C.J. Haak,
Gereformeerde Missiologie & Oecume-
nica. Beknopt overzicht aan het begin van 
de 21e eeuw A.D., De Verre Naasten, 
Zwolle, 2005. ISBN 90 7300 410 1, 
160 pag. Prijs € 14,75.

Noten:
1. A.L.Th. de Bruijne (red.), Gereformeerde theologie 

vandaag: oriëntatie en verantwoording, De Vuurbaak, 

Barneveld, 2004.
2. Aldus drs. M.K. Drost in: J. Douma (red.), Oriënta-

tie in de theologie, De Vuurbaak, Barneveld, 1987, 

p 155. Drost paste op dit punt de definitie van 

Bavinck aan (zie J.H. Bavinck, Inleiding in de Zen-

dingswetenschap, Kok, Kampen, 1954, p 70).
3. Zie J. Douma e.a., Oriëntatie in de theologie, 

De Vuurbaak, Barneveld, [1974], p 171.
4. Zie ook: Gereformeerde theologie vandaag, p 111.
5. H. Venema, Liefdedienst aan allen, De Verre Naas-

ten, Zwolle, [1999]. Zie bespreking in Nader Bekeken, 

juli/aug 2000. Overigens heb ik bij Haak een verwij-

zing naar dit boek gemist.

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
 

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

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

Rectificatie
In het onlangs verschenen cahier Ambassadeurs in Jeruzalem van ds. W. Wierenga zijn twee vervelende fouten geslopen.
Pag. 28, regel 11 van onderaf: ‘Niet in het bovenvertrek genoemd in 1:13’, moet zijn: ‘Net als het bovenvertrek ...’
Pag. 35, regel 11 van onderaf: ‘... Messias ook veertig dagen getracht ...’, moet zijn: ‘veertig jaar’.
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Gedicht G. Slings

Overbodig gebed

De dominee staat
te bidden voor een
stervende man die
nog geen zekerheid
voelt aangaande zijn
verkiezing: de tijd
wordt kort. Ik heb mijn
ogen open en ik bid niet
mee, want als die man sterft
zonder een gevoel van zekerheid,
wat dan nog?

Geert Boogaard

Uit: Omdat er wat van komt 1988

Het is geen geringe zaak die de dichter aansnijdt:
sterven en nog geen zekerheid hebben over de verkiezing.
In onze mooie Alblasserwaard hoor ik het geregeld in gesprekken.

Toch voel ik sympathie voor zijn standpunt:
onze zaligheid is gelukkig niet afhankelijk van onze gevoelens tijdens ons sterven.
God is daaraan niet gebonden.
Het komt niet aan op wat wij dan allemaal voelen,
maar op wat onze Heer ons allemaal heeft beloofd.
Daarin mag ik rust vinden.
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Sluipenderwijs is al een tijdje een 
proces bezig waarin de tweede kerk-
dienst op zondag al slechter bezocht 
wordt. Dat proces is bezig in alle kerken 
die nogal eens met elkaar het paraplube-
grip ‘de gereformeerde gezindte’ toebe-
deeld krijgen. Zij het dat dat proces niet 
overal in gelijk tempo verloopt.  
Ds. P.J. Vergunst schrijft daarover in De 
Waarheidsvriend (1 maart 2007, titel: 
‘Poetsen van oude diamant’). Directe 
aanleiding voor hem om erover te schrij-
ven is een bericht dat hem schokte. Hij 
vond het in Opbouw. Hij doelt op een 
artikel dat ik zelf ook had weggelegd 
voor deze Persrevue. Maar de hoofdzaak 
ervan komt in zijn artikel goed uit, dus 
citeer ik via hem. Het gaat om een pro-
ces waarin ook onze kerken opgenomen 
zijn. Vergunst schrijft:

Minder mensen in de tweede kerkdienst 
is nog weer iets anders dan afschaffing 
van de tweede dienst. Daarom gaat er 
een schokeffect uit van het artikel Hoe 
leuk is de middagdienst? in het laatste 
nummer van Opbouw, kerkelijk blad 
binnen de Nederlands Gereformeerde 
Kerken. Citaat: ‘Nadat in een aantal 
gemeenten de tweede dienst is afgeschaft 
(onder andere in Culemborg, Den Helder, 
Hoogeveen, Baarn, Dordrecht, Gronin-
gen, Nijmegen en Rijsbergen) wordt in een 
aantal gemeenten regelmatig gesproken 
over opheffing van deze dienst. Zoals in 
Doorn (’s ochtends rond de 120 bezoekers; 
’s middags gemiddeld 20 tot 25). Daar 
hanteert de kerkenraad inmiddels als be-
leidslijn dat mensen worden opgeroepen 
de morgendienst te bezoeken. De middag-
dienst wordt overgelaten aan ieders eigen 
inzicht.’ Het artikel bevat verder diverse 
Nederlands gereformeerde stemmen, die 
zowel pleiten voor doorgaan met de tra-
ditionele leerdienst als voor het uitwerpen 
van het net aan de andere zijde, in de 
hoop randkerkelijke vissen te vangen.
Ik vind dit artikel een veelzeggend sig-
naal. Kenmerken de kleine Nederlands 
Gereformeerde Kerken zich niet door een 
hechte onderlinge band, betrokkenheid op 

vooral de eigen lokale gemeente? Is dit het 
eerste kerkgenootschap binnen de gerefor-
meerde gezindte waarin de tweede dienst 
meer dan incidenteel afgeschaft wordt? 
In het Opbouw-artikel zegt de predikant 
van Breukelen terecht: ‘Ik blijf erbij dat 
afnemend kerkbezoek nauwelijks te type-
ren is als een teken van geloofsverdieping, 
verrijking of een toenemende toewijding. 
Integendeel.’

Oude diamant
Opvallend is dat op dezelfde dag dat ge-
noemd nummer van Opbouw verschijnt, 
in het christelijke gereformeerde kerkblad 
De Wekker ds. G. van Roekel een serie 
artikelen over de actualiteit van de Hei-
delbergse Catechismus begint. Hier geen 
tobberigheid, maar juist enthousiasme: de 
predikant spreekt over ‘veel vreugde in de 
catechismusprediking’, over reacties uit de 
gemeente die ‘een grote stimulans’ zijn, 
over de Heidelberger als ‘oude diamant 

die naarmate je hem meer poetst - dat 
is: kent én gebruikt - steeds mooier gaat 
schitteren.’ Ds. Van Roekel benoemt de 
catechismus onder andere leerboek voor de 
gemeente, met name voor de jongeren (!) 
en als veilige ankerplaats voor kerk en 
theologie in de onrust van de tijden.
Hier hebben we een belangrijke insteek 
voor het omgaan met actuele vragen. 
Wie zorg heeft over verschuivingen in het 
geestelijk leven van de gemeente als gevolg 
van de evangelicalisering, doet niet beter 
dan de rijkdom van het gereformeerd 
belijden te ontsluiten; wie constateert dat 
de betrokkenheid op de tweede kerkdienst 
afneemt, doet niet beter dan uit te dragen 
op welke wijze een oude diamant schittert 
in het licht van vragen die de gemeente nu 
stelt over Gods voorzienigheid, de unici-
teit van het christelijk geloof, de betekenis 
van de doop of een gerichte toepassing van 
Gods geboden enzovoort.

Zijn dag
Het nadenken over en bezoeken van de 
tweede dienst op zondag is geen doel in 
zichzelf. Waar de kerkdienst de zondag 

Persrevue P.L. Storm

Verontrustend 
functieverlies  
van de zondag
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stempelt, zal het geheel van de besteding 
van deze dag in het geding zijn. Onze 
godsdienst is ermee in het geding, ook ons 
beeld van God! Een van de reformatoren 
merkte ooit op: ‘Waar men het sabbatvie-
ren nalaat, daar gaan én de religie én de 
kerk te gronde.’
De farizeeën wilden al wat anders met 
de sabbat, wat voortkwam uit hun wijze 
van het dienen van God. De Anglicaanse 
bisschop Ryle zegt er naar aanleiding van 
Markus 2:28 dit over: ‘Als de Zoon des 
Mensen verdedigt Hij Zijn macht om de 
gezegende sabbat te bevrijden van ver-
keerde en bijgelovige ideeën, waarmee de 
rabbijnen haar hadden belast en vergif-
tigd. (...) Hij verklaart vervolgens dat de 
sabbat Zijn dag is - omdat Hij haar gaf in 
het paradijs en op de Sinaï - en geeft haar 
aan de discipelen als een dag van zegen en 
troost.’ Als Heere van de sabbat heeft Hij 
de macht om te bepalen wat de bedoeling 
en de functie van deze dag is.

Gezegend en geheiligd
Wie in de gemeente nadenkt over de plaats 
van de zondag, kan niet heen om het feit 
dat het allereerst Gods dag is. Met Zijn 
opstanding uit de dood heeft Jezus deze 
dag geheiligd, een apart karakter gegeven. 
Deze dag is daarom niet allereerst een 
dag van ónze rust, maar van Zijn rust, 
zoals eerder onze Schepper de zevende dag 
zegende en heiligde, omdat Hij van Zijn 
werk rustte. ‘Eerst gezegend en daarna én 
daarom ook geheiligd’, schreef ds. W.L. 
Tukker in 1972 in De Waarheidsvriend.
De zegening en de heiliging van de rust-
dag klinken ook door in de Tien Geboden, 
waarbij het houden van de rustdag er 
een teken van is dat Israël bij God hoort. 
Dat geldt ook de gemeente van het nieuwe 
verbond.
Rusteloos - herkent niet elke trouwe kerk-
ganger rusteloosheid als kenmerk van onze 
tijd, van het eigen leven? - leven wij van 
dag tot dag. God schenkt ons echter gena-
dig een ander ritme, waarbij we de eerste 
dag van de week niet zelf invullen, maar 
met Zijn gemeente samenkomen. We ko-
men als geroepen. Als het ons goed is nabij 
te wezen bij onze God, zal dat allereerst 
daar zijn waar Hij spreekt, waar Hij 
hoort, waar Hij woont: in Zijn huis, op 
de lofzang van de gemeente.

Verschuiving
Afschaffing van de tweede dienst is een 
aangrijpend verschijnsel in de kerk in Ne-
derland. Wie reageert met de opmerking 
dat de tweede dienst niet bij voorbaat 
heilig is, omdat het erom gaat hoe we de 
Heere in ons leven dienen (ja, dat zal 

waar zijn), begrijpt weinig van een dieper 
liggende malaise, die een verschuiving van 
Gods dag naar onze vrije dag als gevolg 
heeft.
Wat in de kring van de Nederlands ge-
reformeerden gebeurt, is zich geleidelijk 
aan ook onder ons aan het voltrekken, na-
melijk een afnemend zicht op de rustdag 
als dag des Heeren. Nodig is het hieraan 
in prediking en toerusting aandacht te 
schenken op meer momenten dan bij de 
behandeling van het vierde gebod in de 
leerdienst. En als we de zondag weer in 
het vizier hebben, omdat ons hart gericht 
is op de Heer van de sabbat, zou het dan 
met de tweede dienst ook niet goed komen?

In dezelfde lijn schreef jaren geleden 
alweer prof. J. Kamphuis ook eens, zo 
schoot me te binnen. Het was in zijn 
mooie boekje uit 1990, Godsvrucht - een 
kracht (Goes 1990, p. 35v). Laat ik het 
nog eens ophalen:

‘De ban van de secularisatie wordt 
op zondag, dag van de bediening van 
het Woord en van het publiek gebed 
verbroken. Het is daarom een schok-
kende zaak te ontdekken, dat in veel 
vertogen over de “Godsverduistering” 
en het geseculariseerde leven wèl veel 
aandacht is voor de kerkverlating, maar 
niet voor de zondag en de kerkdienst. 
De strijd tegen de secularisatie wordt 
definitief beslist in de slag om de zon-
dag, de eerste dag van de week. Hoe 
meer de zondag verwereldlijkt, hoe on-

heilspellender de toekomst wordt. Hoe 
onbekommerder en kinderlijker wij de 
zondag vieren, hoe zekerder we ons mo-
gen weten en zullen weten als mensen, 
die in Christus “de wereld overwonnen 
hebben” (vgl. 1 Joh. 5: 4). We stellen 
ons in de viering van de zondag ònder 
het gebod, het vierde van de wet van de 
Here. Daarom is zondagsviering maar 
niet ònze keus, maar zaak van de gods-
vrucht. Maar daarin komt dan wèl de 
belofte van de heiliging van het leven 
als een effectieve kracht méé: “de gods-
vrucht houdt een belofte in van léven, 
in heden en toekomst” (1 Tim. 4:8). De 
vreugde van de zondag zal weerglans 
mogen zijn van de glans die Christus de 
opgestane Heer over zijn dag legt. De 
stijl, die wij aan onze zondagsviering 
geven zal afgestemd mogen zijn op het 
stempel dat Christus op die dag zet. La-
ten we niet vergeten, dat de zondag vie-
ren als dag van onze Heer óók betekent, 
dat we de grauwe gang van de dode da-
gen, die een geseculariseerde wereld aan 
elkaar rijgt, hebben overwonnen: er is 
een Heer over onze dagen. Hij schikt de 
tijd. Hij maakt van de week een heer-
lijke werkweek, omdat Hij er toe in is 
gegaan en aan iedere aanvang staat in de 
kracht van zijn opstanding: nieuw leven 
breekt zich baan!’
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Tot de grote struikelblokken op de 
weg van toenadering tussen onze kerken 
en de NGK behoort de besluitvorming 
om zusters tot het ambt toe te laten 
(sinds 1995 tot het ambt van diaken, 
sinds 2005 tot de ambten van ouderling 
en predikant). Maar hoe verhoudt zich 
de praktijk in die kerken tot wat is toe-
gestaan? Is het besluitvorming geweest 
ter wille van uiteindelijk enkele kerken 
in dat kerkverband? Of is die besluitvor-
ming breed gedragen én toegepast? En 
is er redelijkerwijze ooit nog oor te ver-
wachten voor oproepen van onze kerken 
of van de CGK om die besluitvorming 
te herzien? In februari is in Opbouw een 
uitvoerig overzicht gegeven van de stand 
van zaken op dit moment. Het is onder-
tekend door ‘adb’. Ik vermoed dat dat 
Ad de Boer wel zal wezen, preses van 
de huidige Landelijke Vergadering. Het 
leek me nuttig zijn informatie ook via 
deze Persrevue de bekendheid te helpen 
geven die het verdient.

Hij schrijft over het resultaat van een 
rondje langs de kerken:

Een derde, een derde, een derde. Zo ziet 
de praktijk in de Nederlands Gerefor-
meerde Kerken rond de vrouw in het 
ambt er ruwweg uit. In ruim een derde 
(om precies te zijn bijna 40%) van alle 
kerken zijn de ambten van ouderling en 
diaken opengesteld voor vrouwen. In een 
derde deel van de kerken staat alleen het 
diakenambt open voor vrouwen. En iets 
minder dan een derde deel van de kerken 
tenslotte heeft geen van beide ambten voor 
vrouwen opengesteld. Dat blijkt uit een 
inventarisatieronde langs 91 Nederlands 
Gereformeerde Kerken.

LV van Lelystad
Begin 2005 sprak de Landelijke Vergade-
ring van Lelystad - met 59 stemmen voor, 
17 tegen en 7 onthoudingen - uit dat de 
conclusie van een studiecommissie ‘ dat de 
ambten van ouderling en predikant ook 
voor zusters kunnen worden opengesteld, 
bijbels verantwoord is’.
Aansluitend besloot de LV, dat het in de 

vrijheid van de plaatselijke kerken staat 
om het ambt van ouderling voor zusters 
daadwerkelijk open te stellen. Om het 
principiële ‘ ja’ inzake vrouwelijke predi-
kanten op zijn praktische consequenties te 
bekijken stelde de LV een commissie in, 
waarvan het rapport op 3 maart op de LV 
van Zwolle wordt besproken.

Vervolgens wordt een kort overzicht 
geboden van de geschiedenis vooraf-
gaande aan de besluitvorming waarbij 
de ambten voor zusters werden openge-
steld. Op het volgende punt stap ik het 
artikel weer binnen:

Maar hoe zijn de plaatselijke kerken 
omgegaan met die landelijke besluiten tot 
openstelling van het diakenambt in 1995 
en van het ouderlingambt in 2005?

Ouderlingen en diakenen
Van de 92 plaatselijke gemeenten hebben 
er anno 2007 36 de ambten van ouder-

ling en diaken opengesteld voor vrouwe-
lijke gemeenteleden: Almkerk-Werkendam, 
Alphen aan den Rijn, Amersfoort-Noord, 
Amstelveen, Amsterdam-Centrum, 
Assen, Baarn/ Soest, Culemborg, Dalfsen, 
Den Helder, Doorn, Dordrecht, Dronten, 
Eindhoven, Emmeloord, Ermelo/ Har-
derwijk/ Putten, Groningen, Haarlem, 
Heemstede, Heerenveen, Houten, Krom-
menie, Loosdrecht, Maassluis, Marknesse, 
Nijmegen, Nunspeet, Oegstgeest, Rijsber-
gen, Rotterdam-Overschie, Steenwijk, 
Utrecht, Wageningen, Westbroek, Wierin-
germeer en Zeist.

Breed draagvlak
Sommige kerken hebben al geruime tijd 
vrouwelijke ouderlingen en diakenen. Zo 
kenden de kerken van Westbroek en Haar-
lem (voorheen behorend tot de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland) de vrouw in 
het ambt al, voordat ze toetraden tot het 
Nederlands Gereformeerde kerkverband. 
Maar in de meeste gemeenten deed de 

NGK en vrouw  
in het ambt -  
de stand van zaken
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vrouwelijke ouderling pas haar intrede na 
het besluit van de Landelijke Vergadering 
van Lelystad in 2005.
Verreweg de meeste kerken geven aan dat 
er bij de besluitvorming sprake was van 
een breed draagvlak in kerkenraad en 
gemeente voor de openstelling van beide 
ambten. Wel intensieve gesprekken en 
discussies, maar weinig spanningen, is het 
beeld dat oprijst. Toch zijn er ook gemeen-
ten waarin een ouderling zijn ambt neer-
legde of een gezin zich onttrok vanwege de 
openstelling van het ouderlingambt voor
vrouwen.
In het grootste deel van deze kerken fun-
geren vrouwen ook daadwerkelijk in beide 
ambten. Maar in enkele gevallen is het 
besluit dat de ambten openstaan voor 
vrouwen in de praktijk niet geëffectueerd. 
Soms omdat men de pas inhoudt vanwege 
bezwaren in de eigen gemeente of van-
wege de relatie met andere kerken, soms 
ook omdat vrouwen wel op tal zijn gezet, 
maar niet verkozen.

Alleen diakenen
Naast de 34 kerken die beide ambten voor 
vrouwen hebben opengesteld, zijn er 29 ge-
meenten waar wel het diaken-ambt, maar 
niet het ouderlingambt is opengesteld voor 
vrouwelijke gemeenteleden: Amersfoort-
Zuid, Apeldoorn, Barendrecht, Breukelen, 
Deventer, Doetinchem-Velp, Ede, Gorin-
chem, Hardinxveld-Giessendam, Haarlem-
mermeer OZ, Haren, Hattem, Heerde, 
Hoogeveen, Hoorn, Katwijk, Langerak, 
Maastricht, Neede, Rijswijk, Schiedam, 
Sliedrecht, Veenendaal, IJsselmuiden, 
Vlaardingen, Wormer, Zeewolde, Zoe-
termeer en Zwolle II. Vrijwel zonder uit-
zondering rapporteren deze kerken dat het 
betreffende besluit geen noemenswaardige 
bezwaren in de gemeente heeft opgeroepen.
Dat men het ouderlingambt niet voor 
vrouwen heeft opengesteld, heeft bij deze 
kerken soms een principiële achtergrond 
(enkele van deze kerken stemden in 2005 
vanwege inhoudelijke bezwaren tegen 
het openstellingsbesluit van Lelystad), 
soms ook spelen andere overwegingen een 
rol. Sommige kerken geven aan dat men 
aan een bespreking over de vrouw in het 
ouderlingambt simpelweg nog niet is toe-
gekomen, dat het niet of nauwelijks leeft 
in de gemeente, dat men er bewust voor 
heeft gekozen om de gemeentelijke energie 
in andere onderwerpen te steken of dat de 
relatie met andere kerken aanleiding is 
voor een pas op de plaats.
Ook hier geldt overigens dat kerken-
raadsbesluiten tot openstelling van het 
diakenambt niet automatisch leiden tot het 
optreden van vrouwelijke diakenen in de 

gemeente; soms omdat het besluit niet is 
geëffectueerd om de relatie met verwante 
kerken niet te schaden, soms omdat er nog 
geen of op dit moment geen vrouwelijke 
diakenen verkozen zijn.
Bijzonder is de situatie in Zoetermeer. 
Zijn overal elders de vrouwelijke diakenen 
gewoon lid van de kerkenraad, in Zoeter-
meer heeft men er - in lijn met pleidooien 
van de vrijgemaakte prof. Van Bruggen - 
voor gekozen om de (mannelijke en vrou-
welijke) diakenen geen plaats te geven in 
de kerkenraad, maar in een aparte diaco-
nale raad.

Geen ouderlingen en diakenen
In 26 Nederlands Gereformeerde Kerken 
heeft men de ambten van ouderling en 
diaken niet voor vrouwen opengesteld: 
Alkmaar, Almere, Amsterdam-Tuinsteden-
Zuid-West, Arnhem, Bunschoten-Spaken-
burg, Deventer, Enschede, ’s-Gravenhage, 
’s-Gravenhage-Centrum, Hengelo, Kam-
pen, Langeslag-Heino, Leerdam, Lelystad, 
Lisse, Nieuwegein, Nijverdal, Oostzaan, 
Rotterdam-Alexanderpolder, Urk, Voort-
huizen/ Barneveld, Wapenveld, Wezep, 
Zaandam, Zalk en Veecaten en Zwolle 
Zuiderkerk.
Soms liggen daaraan principiële overtui-
gingen ten grondslag (een aantal van deze 
kerken stemde tegen het besluit van de LV 
van Lelystad 2005), soms de relaties met 
andere kerken, soms ‘ is de eigen gemeente 
er niet aan toe’.
Een aparte categorie in bovenstaande 
opsomming vormen de NGK/CGK-samen-
werkingsgemeenten: die stemden op de LV 
van Lelystad allemaal voor openstelling 
van het ouderlingambt voor de vrouw, 
maar kunnen daaraan - net zomin als 
aan het eerdere besluit over vrouwelijke 
diakenen - geen uitvoering geven, omdat 
het christelijke gereformeerde kerkverband 
waarvan ze ook deel uitmaken, eind jaren 
negentig per synodebesluit de vrouw in het 
ambt afwees.

Oog voor CGK en NGK
De beslissingen, waarvan hierboven sprake 
was - om ter wille van de relatie met ver-
wante kerken (een van) beide ambten niet 
open te stellen voor vrouwen - leveren een 
divers beeld op. Zo staat in Deventer het 
in het verleden genomen besluit tot open-
stelling van het diakenambt voor vrouwen 
inmiddels in de ijskast vanwege de fede-
ratieplannen met GKV en CGK. Ook in 
Neede is men vanwege de relatie met de 
GKV niet tot benoeming van vrouwelijke 
diakenen overgegaan. In Gorinchem heeft 
een aantal jaren een vrouwelijke diaken 
gefunctioneerd, maar heeft de kerkenraad 

op dringend verzoek van de CGK (die dat 
als enige struikelblok voor een nauwer ker-
kelijk samenleven zag) in het belang van 
de samensprekingen ‘ het offer gebracht’ 
niet opnieuw een vrouw in het diaken-
ambt te benoemen. Ook in ’s-Gravenhage 
heeft de nauwe samenwerkingsrelatie met 
de CGK een grote rol gespeeld bij het niet 
overgaan tot openstelling van de ambten 
voor vrouwen.
Verder stemde de NGK van Voorthui-
zen/ Barneveld op de LV met overtuiging 
voor openstelling van alle ambten voor 
de vrouw, maar besloot men in de eigen 
gemeente geen vrouwen te roepen tot het 
ambt van ouderling, als dat kanselruil 
met de plaatselijke GKV zou blokkeren. 
In Enschede is men voor vrouwelijke 
ouderlingen en diakenen, maar wil men 
geen onomkeerbare stappen zetten, alvo-
rens overlegd te hebben met de CGK en 
GKV. In Apeldoorn vindt over een voorge-
nomen besluit om het ouderlingambt voor 
vrouwen open te stellen overleg plaats met 
de CGK, waarmee intensief wordt samen-
gewerkt.

Verbreken contacten
Dat terughoudendheid rond de vrouw in 
het ambt niet altijd helpt in de relatie met 
verwante kerken, bleek in Dalfsen en Kat-
wijk. De NGK Dalfsen stemde op de LV 
voor openstelling van het ouderlingambt, 
zonder dat naar de eigen gemeentelijke 
praktijk door te trekken. Maar die voor-
stem op zich was voor de GKV ter plaatse 
al reden om de verkennende gesprekken te 
beëindigen, waarna Dalfsen zijn terug-
houdendheid liet varen. Katwijk stemde 
op de LV tegen de openstelling van het 
ouderlingambt, maar moest ervaren dat 
de plaatselijke GKV alleen al het partici-
peren in een kerkverband dat vrouwen als 
ouderling toelaat, een reden vond om de 
contacten te verbreken.
Soms leidden besluiten om een van beide 
of beide ambten voor vrouwen open te 
stellen tot het stopzetten van samenspre-
kingen, zoals tussen de GKV Breda en de 
NGK Rijsbergen. Vrouwelijke diakenen 
bleken al jaren geleden een hinderpaal in 
de contacten van Heerenveen en Nijmegen 
met de plaatselijke CGK. En Amersfoort-
Noord meldt dat de vrouw in het ambt 
door de GKV als een hinderpaal op weg 
naar erkenning wordt ervaren.
Maar elders heeft de openstelling van (een 
van) de ambten voor vrouwen geen nade-
lig effect gehad op de samenwerking met 
vooral de CGK, zo melden bijvoorbeeld 
Aalsmeer, Amsterdam-C, Amersfoort-
Noord en -Zuid, Emmeloord en Haren. 
Soms wordt als voorwaarde gesteld dat in 
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gezamenlijke diensten met de CGK geen 
vrouwelijke ambtsdragers dienst doen; 
meestal accepteren de Nederlands Gerefor-
meerde kerken deze voorwaarde.

Divers
Samenvattend: de ruimte die de LV in 
1995 resp. 2005 heeft gegeven voor vrou-
welijke diakenen en ouderlingen, wordt 
langzaam maar zeker door de gemeenten 
benut. Toch zal het feit dat er ook veel 
gemeenten zijn die van die vrijheid geen 
gebruik maken (vanwege eigen bezwaren 
of de relatie met GKV of CGK), nog lange 
tijd tot een divers landelijk beeld leiden.

Het beeld is ondertussen aan te vul-
len met de komst van ook een eerste 
vrouwelijke predikant: ds. Jeannette 
Westerkamp.

Het is bij elkaar het beeld van een 
kerkgenootschap dat t.a.v. de vrouw in 
het ambt het ‘point of no return’ al ver 
gepasseerd is. Wie met deze kerken ker-
kelijk één wil worden, zal dan moeten 
kiezen tussen dat accepteren, of min-
stens gedogen of anders erin meegaan. 
Ik hoop dat we voor alle drie behoed 
zullen worden.

Opmerkelijk  
commentaar

In de Persschouw van Opbouw (13 
april 2007) wordt door de verzorger 
van die rubriek, ds. M.H.T. Biewenga, 
een behoorlijk deel overgenomen uit 
de Kroniek van het maartnummer van 
ons blad. In die Kroniek schreef ds. C. 
van Dijk over de discussie die losbarstte 
rond de verschijning van het proefschrift 
van ds. P.L. Voorberg (Doop en kerk). 
Hij legde o.m. de kritische vinger bij het 
ongezouten commentaar dat Peter Wie-
renga (die in dienst van onze kerken het 
bureau van DTEG leidt) in het ND had 
geuit. Volgens Wierenga zou Voorberg 
‘een hardnekkige, oude kerktheorie’ 
gehanteerd hebben. Van Dijk wees erop 
dat die theorie toch gewoon de belijde-
nis van Wierenga’s eigen kerken is (na-
melijk NGB art. 27-29). In verband met 
de functie van Wierenga vroeg Van Dijk 
o.a.: ‘Hoe kun je werven voor een kerk 

waarvan je de belijdenis en het spreken 
op basis van de belijdenis neerzet als een 
hardnekkige oude theorie?’ Het brengt 
Biewenga tot het volgende commentaar:

Twee opmerkingen van mijn kant:
1. Inhoudelijk ben ik het van harte eens 

met de hier genoemde Peter Wierenga. 
Ik ben ook blij met de veranderde visie 
op de kerk waarvan zijn ingezonden 
brief blijk geeft.

2. Tegelijk heeft ds. Van Dijk natuurlijk 
gelijk met zijn kritiek. Inderdaad: 
niet ds. Voorberg is veranderd, maar 
de kerken die hij dient. En dus is 
niet Voorberg degene die zich heeft 
te verantwoorden, maar de anderen, 
degenen die veranderd zijn. Scherp 
geformuleerd: wat geeft een Peter Wie-
renga recht en reden om zichzelf nog 
Vrijgemaakt te noemen, als hij tegelijk 

een van de belangrijkste bestaansgron-
den van die kerken onderuit haalt?

In al zijn beknoptheid eerlijke en 
onthullende regels van deze NGK-do-
minee. Wanneer (wat de meerderheid 
van onze Deputaten Kerkelijke Eenheid 
betreft) onze kerken tot de conclusie 
moeten gaan komen dat op het punt 
van de binding aan de belijdenis er geen 
verhindering meer is om de weg naar 
kerkelijke eenheid in te slaan, geldt dat 
dan ook voor wat we over de kerk be-
lijden? Niet dus, wat Biewenga betreft. 
Kerkelijke eenheid is pas in het vizier 
wanneer onze kerken met Wierenga e.a. 
mee op dit punt de belijdenis opgeven. 
Ook daarvan geldt (zie vorige stukje 
Persrevue): ik hoop dat we ervoor be-
hoed zullen worden.
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Hoe reageer je wanneer plotseling 
ernstige ziekte je overvalt en wanneer 
duidelijk gaat worden dat de Here die 
ziekte gaat gebruiken om je uit dit le-
ven weg te nemen? Daarover gaat een 
interview met de bekende dokter Diny 
van Bruggen. Bekend met name als op-
richtster en sturende en stuwende kracht 
van Stichting De Brug. Een organisatie 
die met zusterorganisatie Spie-En in 
Cambodja heel veel doet aan ontwik-
kelingshulp, hulpverlening, aidswezen-
ondersteuning etc. In een land dat zo 
uitgemergeld en uitgeput was, zeker na 
de buitensporige wrede, ook alle kader 
wegvagende jaren onder dictator Pol Pot 
(tweede helft jaren zeventig). Werk dat 
nog heel erg nodig is. Maar zr. Diny van 
Bruggen heeft haar grote aandeel in dit 
werk moeten overdragen aan anderen. 
Sinds vorig jaar is ze ernstig ziek. Onge-
neeslijk ziek. Daarover vooral gaat het 
interview dat Dien de Haan haar afnam 
(onder de titel: ‘God heeft niet beloofd 
dat ik nooit een tumor zou krijgen’, 
Kerkblad voor het Noorden [chr. geref.],  
6 april 2007). Het maakte indruk op 
me. Dien de Haan interviewde haar ja-
ren geleden al eens over het thema ‘God 
is liefde’. Nu komt ze daarop terug in 
het kader van het thema: ‘God is groter 
dan...’ Hoe reageer je zelf, hoe reageert 
je omgeving wanneer de Here je leven 
zo’n radicale wending geeft? Met alle 
moeilijke vragen die dat geeft. Ik vond 
de antwoorden van dokter Van Bruggen 
mooi en bemoedigend, en neem daarom 
graag een belangrijk deel van het artikel 
over:

Als God dan liefde is en als Hij dan 
groter is dan ziekte en dood... waarom 
dan...? Zijn die vragen niet levensgroot 
op je afgekomen toen je met je ziekte 
werd geconfronteerd?
Die vragen zijn vragen van het hele leven. 
Het zijn vragen naar de oorsprong van het 
lijden en de ellende in deze wereld. Wij 
vergeten zo vaak dat God ons heeft gescha-
pen met een eigen wil. Wij hebben tegen 
Hem en tegen het leven gekozen - maar 

we geven God de schuld van de gevolgen 
van die keuze.
Als je naar het ‘waarom’ wilt vragen, kun 
je ook zeggen: Waarom ik niet? Dat heb ik 
me vaak afgevraagd, als ik in vluchtelin-
genkampen kwam. Waarom zitten zij hier 
en ga ik straks weer naar m’n eigen huis 
met alle comfort in Nederland? Ik heb er 
trouwens ook altijd rekening mee gehou-
den dat ik ook een keer op een landmijn 
zou trappen en op z’n best in een rolstoel 
terecht zou komen. Want waarom zij wel 
en ik niet? Waar heb ik dat aan verdiend?

Ben je boos geweest op God toen je 
ziek werd?
Nee, nooit. God is liefde - en Christus is 
voor ons gestorven toen wij nog vijanden 
van Hem waren - dan heb je toch geen re-
den om boos te zijn? Zo kennen we elkaar 
niet - God en ik... Iemand zei een keer: 
‘Zo ga je toch niet met God om?’ Zo beleef 
ik dat ook.

Heb je gebeden en bid je om genezing?
De tien dagen voor de operatie wel. En 
niet alleen ik zelf, maar ook mijn ker-
kelijke gemeente, vrienden, een grote 
schare van bekenden en zeer intensief de 
christenen in Cambodja, in vele kerken en 
kerkdiensten daar. Dat was in de fase van 

onzekerheid over de precieze diagnose.
Het was trouwens niet voor het eerst dat 
ik de dood in de ogen zag, dat ik een 
bijna-dood of liever: een bijna-bij-God 
ervaring had. Ik heb twee keer een nood-
landing met een vliegtuig meegemaakt, 
er hebben kogels vlak langs mijn hoofd 
gefloten... ik heb er altijd rekening mee ge-
houden dat ik zomaar plotseling een keer 
bij God zou mogen komen. Ik heb ook 
altijd gezorgd als ik weer op reis ging, dat 
hier thuis alles op orde was. Dat anderen 
moeiteloos de weg in mijn spullen en pa-
pieren zouden kunnen vinden als ik niet 
terug zou komen. Ik schrik ervan als ik 
soms hoor van echtparen die niets hebben 
geregeld voor het geval een van hen plotse-
ling zou overlijden. Dat kun je elkaar 
toch niet aandoen?
Maar de onzekerheid van voor de operatie 
was het moeilijkste. Je wilt zo graag weten 
waar je aan toe bent, wat je moet doen. 
Inmiddels zijn we acht maanden verder. 
Het was een grote, ingrijpende operatie 
die zes uur duurde. De Here heeft ons zo 
duidelijk gemaakt dat de tumor ver uit-
gezaaid en kwaadaardig is, en niet meer 
bedwongen kan worden. Maar niemand 
weet hoe het verder gaat. Ook tumoren 
kunnen jarenlang ‘slapen’. De regie ligt 
bij God! In deze fase bidden we of Hij 

Geloof en gebed als 
je ongeneeslijk ziek 
bent

Diny van Bruggen bij het schoolbord in een Cambodjaanse school
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rust wil blijven geven en zijn vrede die 
alle verstand te boven gaat en alleen in 
Hem te vinden is. En dat gebed wordt rijk 
verhoord.

Je bent in januari nog een keer naar 
Cambodja geweest. Hoe is daar op je 
ziekte gereageerd? Werd er open over 
gepraat of juist niet?
Boeddhisten praten niet openlijk over de 
dood, ze hebben het gevoel dat ze die dan 
juist uitlokken. Ik was al gewend om als 
ik op bezoek was, te vragen: stel dat mijn 
vliegtuig crasht, weten jullie dan wat je 
moet doen? Een voor hen ongepaste vraag. 
En onlangs hoorde ik, terwijl ik even in 
een andere ruimte was, dat iemand tegen 
de anderen zei: Diny is nu zwak, maar... 
misschien wordt ze nog zwakker... en wat 
doen we dan? Dat is hun manier om er-
over te praten.

Je werkt daar samen met christenen en 
boeddhisten - merk je verschil in hun 
wijze van benaderen van je ziek-zijn?
Boeddhisten accepteren wat hen overkomt 
op grond van hun karma. Ik heb enorm 
veel vriendschap van hen ontvangen, als 
een warme deken om me heen. Maar 
christen of boeddhist, ze spreken beiden 
niet gemakkelijk over ziekte en dood. Ei-
genlijk ontkennen ze daarmee de realiteit 
ervan. Maar is dat in het westen in feite 

ook niet zo? Er zijn christenen die vinden 
dat je altijd om genezing moet blijven 
bidden, dat je die zelfs van God mag ei-
sen. Maar dat is dan toch ook een ontken-
ning van de dood?
Als arts weet ik veel van mijn ziekte en ik 
weet ook dat die dodelijk is. Maar ik heb 
62 jaar mogen leven en ik heb veel mogen 
doen. En ik heb mij daarin altijd af-
hankelijk geweten van God, die door mij 
werkte. Het werk was niet van mij maar 
van Hem afhankelijk. Moet ik het dan nu 
beter willen weten dan God, en eisen dat 
Hij mij geneest zodat ik nog een paar jaar 
langer hier kan blijven?
Ik heb trouwens ook mijn vragen bij be-
paalde vormen van gebedsgenezing. Het 
betreft dan zaken die slecht te meten zijn. 
En wat gebeurt er met mensen (de mees-
ten!) die tijdens een genezingsdienst niet 
uit hun rolstoel opstaan? Ik hoop dat ik 
die een beetje mag bemoedigen: God heeft 
nergens beloofd dat je nooit een tumor zou 
krijgen of dat je nooit in een dal van diepe 
duisternis zou komen - maar Hij heeft 
wél beloofd dat Hij daar bij je zou zijn. 
In het donker! En daar mag je Hem om 
bidden.

Lukt het je om je werk in Cambodja af 
te sluiten? Hoe doe je dat?
Het echte afsluiten komt natuurlijk pas 
als de tumor weer actief wordt. Maar be-

langrijk is wel dat ik het werk maximaal 
kan overdragen. En kijk: twee jaar voor ik 
ziek werd, voorzag God daar al in! Ik ben 
iemand aan het inwerken die het in haar 
vingers heeft, ze doet al vrijwel de hele 
administratie, en straks zal ze samen met 
haar man het werk overnemen!

God is liefde en Hij is groter dan... 
Wat betekent dat concreet voor je als 
je aan de toekomst denkt?
Je kunt eigenlijk niet zeggen: God is groter 
dan... Hij is nergens mee te vergelijken! Je 
vergelijkt toch ook niet een tekening van 
een kleuter met een werk van Rembrandt? 
Maar God is er! Nu, en ook in de toe-
komst.

Net op dat moment klinkt er op de achter-
grond een lied door de radio: Grote God, 
wij loven U, Heer o sterkste aller sterken... 
Ik moet ineens weer terugdenken aan 25 
jaar geleden. Toen zongen we samen aan 
het eind van het interview: Lead me, 
Lord. En: God heb ik lief. Niet de grootste 
maar de enige, de grote God! We danken 
er samen voor.
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Zojuist verschenen: cahier 73

Ambassadeurs in Jeruzalem
Bijbelstudie over Handelingen 1-8

Ds. W. Wierenga Het bijbelboek Handelingen, of: Acta, 
zoals de Latijnse naam luidt, is een 
spannend boek. Niet alleen spannend, 
maar ook in veel opzichten belangrijk. 
Bijvoorbeeld voor het debat tussen 
‘gereformeerd’ en ‘charismatisch’, en 
ook in de confrontatie met allerlei 
Israëlspeculaties.

In dit boekje worden de eerste acht 
hoofdstukken van de Handelingen der 
apostelen uitgelegd.
Toen Jezus naar de hemel ging, begon het 
werk van de apostelen namens Hem, als 
zijn ambassadeurs, allereerst in Jeruzalem.
Aan de orde komen vragen als:
Wat is profeteren?
Wie is/zijn de handelende persoon/
personen?
Wat is getuigen?

Hoe leefde de eerste christelijke gemeente 
in Jeruzalem?
Wat is de bedoeling van al die 
redevoeringen in Acta 1–8?

Bewust is voor de hoofdstukken 1–8 
gekozen, omdat in Handelingen 8 een 
einde komt aan de gebeurtenissen in 
Jeruzalem en daarna Paulus in beeld 
komt.
Aan dit studiemateriaal over Handelingen 
1–8 liggen veertien preken ten grondslag 
die de auteur in 2006 maakte.
Dit boek bestaat eveneens uit acht 
hoofdstukken. Die sluiten alle af met 
enkele gespreksvragen ter stimulering van 
de bespreking in de bijbelstudiegroep of 
van de persoonlijke bijbelstudie.

Zojuist verschenen herdrukken:

cahier 65, 3e druk

Groeien in kennis
Thema’s uit de geloofsleer

Dr. A.N. Hendriks

cahier 70, 3e druk

Liever vijf woorden 
met mijn verstand
Een pastorale handreiking over gaven 
van de Geest

Ds. W. Wierenga
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