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Hoe lang nog, Heer, moet ik om 
hulp roepen en luistert u niet, moet 
ik ‘Geweld’ schreeuwen en brengt u 
geen redding? Waarom toont u mij 
dit onheil en ziet u zelf de ellende 
aan?

(Habakuk 1:2-3)
(n.a.v. Habakuk 1:1-11)

Je kent ze wel: die schokkende 
televisiebeelden uit een of ander 
rampgebied in de wereld. Kampen 
vol vluchtelingen die honger lijden 
in de hoorn van droog Afrika. Zelf-
moordaanslagen die dood en ver-
derf zaaien op drukke marktplaat-
sen in Bagdad. Angstige ouders 
die niet weten waar ze het zoeken 
moeten omdat hun kind plotseling 
verdwenen is. Een slachtoffer van 
zinloos geweld, doodgeschopt enkel 
en alleen omdat hij een terechte 
opmerking maakte over wangedrag. 
Wat doet het je om via televisie-
beelden zulke dingen te zien? En 
hoe verwerk je het? Werkt het ook 
door in je omgang met God als je 
bidt? Op dat punt kun je veel leren 
van het bijbelboek Habakuk.

Ken je Habakuk? Wellicht van dat 
kinderrijmpje van vroeger: Maleachi, 

waarom lach-ie - Habakuk, z’n broek is 
stuk - Daniël, die maakt hem wel - met 
een draadje van Ezechiël. Maar ja, dat 
rijmpje gaat alleen over Habakuk z’n 
broek en nog niet over zijn boek. Ken je 
zijn boek? Eén zin uit zijn boek klinkt 
vast bekend: ‘de rechtvaardige zal door 
zijn geloof leven’ (Hab. 2:4, vertaling 
1951). En ik denk dat de laatste verzen 
van zijn boek ook bekend klinken: 

‘Al zou de vijgeboom niet bloeien, en 
er geen opbrengst aan de wijnstok-
ken zijn, … nochtans zal ik juichen in 
de Here, jubelen in de God van mijn 
heil.’ Wellicht herken je beide citaten 
uit het boek. Maar de inzet van het 
boek is, denk ik, minder bekend. Je 
hoort Habakuk bidden. Hij roept en 
schreeuwt tot God over wat hij mee-
maakt in zijn tijd.

De tijd waarin hij leeft, wordt 
gekenmerkt door de opkomst van een 
nieuwe wereldmacht. In Habakuk 1:6 
worden de Chaldeeën genoemd. Dat 
is het volk van Nebukadnessar. Straks 
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marcheren de legers van deze koning de 
wereld over om overal vreselijk huis te 
houden. En dan komen ze ook richting 
Jeruzalem. Maar zover is het nog niet. 
Habakuk leeft in de laatste dagen van 
Israël en is een tijdgenoot van Jeremia. 
De eerste verzen van Habakuk 1 spelen 
zich af vóórdat de Chaldeeën zich bij  
Jeruzalem laten zien. Dus nog voor-
dat de Israëlieten in de ellende 
terechtkomen.

Je nood en ellende  
kennen

Nou hangt het ervan af wat je 
ellende noemt. Kijk, die Chaldeeën 
waren er nog niet. Het was nog pais en 
vree, om zo te zeggen. Het was nog vrij-
heid blijheid in Jeruzalem. Geen vuiltje 
aan de lucht.

Pais en vree, vrijheid, blijheid ken-
nen wij in Nederland ook. Maar ik weet 
niet hoe u aankijkt tegen de situatie 
vandaag in ons land. Misschien vindt u 
het geen gekke tijd voor ons volk. We 
genieten van rust en welvaart. Heerlijk 
toch? Geen probleem! Oppervlakkig 
bekeken misschien wel ja. Maar nu 
profetisch bekeken. ‘Profetie’ is het eer-
ste woord van het boek. Nu de situatie 
bekijken bij licht van boven.

Voor Habakuk is het geen pais en 
vree. Moet je hem horen in de verzen 
2 tot en met 4. ‘Geweld ’, schreeuwt 
hij. Hij maakt het zelf mee. Je leest 
over onheil, over verwoesting, twist 
en tweedracht. Het gebeurt onder zijn 
ogen, daar waar hij woont en werkt, 
in en rond Jeruzalem, bij het volk van 
God! Ze maken elkaar het leven zuur. 
Ze maken elkaar kapot. Ruzie. Haat en 
nijd. Ze gunnen elkaar het licht in de 
ogen niet. En dat onder Israël! Ze horen 
bij één en hetzelfde volk. Ze zijn nota 
bene broers en zussen, maar je merkt er 
niets meer van.

De oorzaak van al die ellende? Vers 
4 zegt: de wet wordt ondermijnd. Het 
onderwijs van God, zijn levenslessen, 
gaan het ene oor in en het andere oor 
uit. Ze lappen die lessen aan hun laars.

Het recht krijgt niet langer zijn loop. 
Ze nemen het recht in eigen hand. En 
dan weet je het wel. Dan moeten eer-
lijke mensen opzij voor slechte lieden. 
Dan moeten goede mensen onder de 
kwade lijden. Net zolang tot er bloed 
vloeit en er doden vallen.

Klinkt het je niet bekend, die zinnen 
uit het begin van Habakuk? Alsof hij 
het ook over ónze tijd heeft. Als het om 
geld gaat, zijn zelfs bejaarden niet meer 
veilig in hun eigen huis. Soms verdwij-
nen kinderen zomaar van straat zonder 
dat je een spoor van hen terugvindt. 
En waarvoor? Voor handel die zich 
met kinderporno bezighoudt. Wetten? 
Rechten? Dat maken mensen zelf uit. 
Vandaag ook.

Uit de diepten  
roep ik tot U

De zinnen uit het begin van 
Habakuk vormen samen een gebed. 
Een aangrijpend gebed, een schreeuw 
naar omhoog. Bidt u wel eens zo: Hoe 
lang nog, Heer, moet ik om hulp roe-
pen, en luistert u niet, moet ik ‘geweld’ 
schreeuwen, en brengt u geen redding? 
Waarom toont u mij dit onheil en ziet u 
zelf de ellende aan? Wat doet het je, al 
dat onrecht om je heen? Wat doet het je, 
als mensen het recht in handen nemen 
en geen mens ontzien; geen kind, geen 
vrouw, geen bejaarde..., niemand.

Wie leeft met de Here, weegt de din-
gen in het licht van de Here. Die dingen 
gebeuren toch maar in Gods wereld, 
waar Hij het voor het zeggen heeft. 
Heb je vrede met al dat onrecht? Hoe 
verwerk je dat? Habakuk ging ermee 
naar God. Een kind van de Here gaat 
toch met zijn hele leven naar God. Met 
z’n gevoelens, met z’n onvrede bij zoveel 
onrecht. Je merkt hoe Habakuk er met 
huid en haar bij betrokken is. Hoe lang 
roept hij al niet? Keer op keer! En hoe 
luid roept hij niet? Hij schreeuwt en 
schreeuwt! Of het hem raakt, al die 
ellende. Daar leg je je toch niet bij neer?

Maar wat kun je daar zelf aan doen? 
Heel weinig of niets wellicht. Je kunt 
het niet met eigen handen aanpakken 
en gaan veranderen. Maar je kunt je 
handen wel vouwen of uitstrekken naar 
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God. God heeft almachtige handen en 
kan het wel aanpakken. Alles, ook dat 
onrecht.

Dat heeft Hij ook in handen. Dat 
maakt het nog eens extra moeilijk om 
het te verwerken. Het is om te begin-
nen al een kruis dat al die ellende er is. 
Maar daar komt nog bij dat God het 
zelf ook nog eens laat zien. Hij toont dit 
onheil, en Hij ziet zelf die ellende aan! 
Hij staat er niet met zijn rug naartoe, 
maar is er duidelijk bij betrokken. Hoe 
precies, dat volg ik niet. Maar Hij is 
erbij, Hij toont het en ziet het aan!

Als God zelf je ellende onder ogen 
brengt, moet je ermee naar Hém toe! 
Dan zég je het Hem. Ook de vragen 
die je hebt, en dat je het niet begrijpt. 
Ook je klachten, en dat je er moeite mee 
hebt. Waarom, Heer, waarom toont u 
mij dit onheil? Kennen wij dat in onze 
gebeden? Hoe reageer je op kwaad in 
je omgeving? Als je kwaad leert haten 
en verafschuwen, is dat te horen in 
je omgang met God. En als dit geen 
aandacht krijgt in gebeden, komt een 
andere vraag naar boven: in hoeverre 
laat het kwaad je koud? Ik denk aan wat 
Petrus schrijft over Lot (2 Petr. 2:8): 
‘Dag in dag uit werd zijn rechtschapen 
ziel gekweld wanneer hij hoorde en 
zag hoe ze zich aan God noch gebod 
stoorden.’

God hoort gebeden

De reactie van de Here op het gebed 
van Habakuk lees je in vers 5v. Ik laat 
de Chaldeeën komen, dat grimmige, 
onstuimige volk (vs. 6). De komst van 
de Chaldeeën is dus het werk van de 
Here zelf. Hij alleen heeft de volken 
in zijn macht. Hij doet volken komen 
en gaan. Zo laat de Here in die tijd de 
Chaldeeën opkomen. Habakuk zal het 
meemaken dat God gebeden hoort. Het 
gebeurt nog tijdens zijn leven! Habakuk 
bad: hoe lang nog, Here? U luistert niet. 
Het antwoord laat zien dat de Here 
wel hoort en iets gaat doen waarvan 
Habakuk zelf getuige zal zijn.

Wát gaat de Here doen? Hij laat 
wetteloze mensen niet hun gang gaan. 
Hij zet het hun betaald. Ze denken dat 
ze veilig zitten binnen de muren van een 
sterk Jeruzalem. Maar ook daar weet 
de Here hen te vinden. Hij zoekt hen 
op, tot in hun straat en in hun eigen 
huis, door soldaten van Nebukadnessar. 
De Chaldeeën zitten nog in het hoge 

noorden, ver weg voor hun idee. Maar 
binnen de kortste keren staan ze voor 
de deur. En ze walsen alles plat. Geen 
muur houdt hen tegen. Op die manier 
maakt God aan het kwaad een eind.  
Hij snoert hun de mond die het alleen 
maar over zichzelf hebben. Mensen die 
van hun kracht hun god maken (vs. 11),  
maakt Hij machteloos. Het kwaad 
wint het niet. Het wordt overwonnen 
door God. En dat op een manier die je 
verbijstert.

Aangrijpend, die reactie van de 
Here. Het is een boodschap waarin het 
vonnis wordt aangekondigd. En die 
boodschap klinkt tot vandaag door. Wij 
mensen horen graag alleen een bood-
schap van liefde en genade, een bood-
schap van redding en niet van oordelen 
en gerichten. Maar bij redding gaat het 
wel altijd om redding uit ellende, door-
dat God aan het kwaad een eind maakt. 
Redding uit Egypte kwam er pas na tien 
vreselijke plagen. Zo gaat God bevrijden 
van wetteloze Israëlieten door hen de 
ondergang te doen vinden.

Wij leven heen naar de terugkomst 
van de Here Jezus. Wij zien ernaar uit 
en bidden erom: Kom, Here Jezus! Maar 
dan bidden wij wel om de komst van 
Hem die zal oordelen. Als Hij straks 
komt, beleef je de grootste reddings-
operatie ooit. Dan bevrijdt Hij eens en 
voorgoed van alle vijanden. Maar dat 
gebeurt wel door de ondergang van die 
vijanden.

Wanneer God zover is, weten we 
niet. Wanneer gaf God Habakuk ant-
woord? Voor zijn gevoel moest hij einde-
loos wachten. Hoe lang nog, Heer, bad 
Habakuk. Ik weet niet of u dat vandaag 
ook bidt. Duidelijk is wel dat het zelfs 
in de hemel klinkt (Op. 6:10): ‘Hoe 
lang, o heilige en waarachtige Heerser, 
oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet 
aan hen, die op de aarde wonen?’ In 
de hemel hebben kinderen van God de 
ellende achter de rug, zou je denken. 
Toch bidden ze daar: Hoe lang nog, 
Here? Wanneer trekt u alles recht?

Verlos ons van de Boze

Moeten ook wij niet meer leren 
bidden om bevrijding van onrecht? 
Hoe lang moeten christenen nog in 
containers zitten? Hoe lang moeten ze 
opgesloten blijven, opgevouwen in een 
donker hok waar ze de hemel niet kun-
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nen zien? Hoe lang en hoe ver mogen 
goddeloze praktijken maar doorgaan in 
ons land?

De tijd die God ons hier geeft, is 
m.n. een tijd van bidden, van roepen 
tot God. Bidden om bekering van 
mensen die in de greep van het kwaad 
zitten, dat voorop zolang we onderweg 
zijn. Maar ook bidden dat er een eind 
komt aan alle ellende, aan een kromme 
wereld en aan wettelozen en hun daden. 
Bidden om het einde is bidden om 
bevrijding van onrecht.

Soms kan bidden lang duren. ‘Hoe 
lang nog, Heer, moet ik om hulp roe-
pen.’ Soms kan bidden schreeuwen 
worden: Hoe lang moet ik ‘schreeuwen 
en brengt u geen redding?’ Het leert 
ons hoe wij vandaag met de dingen 
bezig moeten zijn. Het gevoel bekruipt 
me meer dan eens dat we bezig zijn op 

te gaan in het leven van nu, in de rust 
die we hebben en in de welvaart die we 
genieten. En natuurlijk mag je van rust 
en welvaart genieten. Maar als je de din-
gen van vandaag niet meer goed weegt, 
wordt het oppervlakkig. Habakuk heeft 
het over wettelozen, en wij leven in 
de tijd van de mens der wetteloosheid 
waarover Paulus schrijft in  
2 Tessalonicenzen 2.

Leer de dingen wegen door ze tegen 
het licht van God te houden. Dan wordt 
kwaad echt lelijk en gaat het pijn doen. 
Dan wen je niet aan abortusklinieken 
en ook niet aan sites vol seks op je pc of 
tv. We moeten leren de gewenning tegen 
te gaan door nee te zeggen. Ik hoop 
dat gebeden zoals van Habakuk ook nu 
klinken. En liederen van onvrede over 
onrecht. Het is niet alleen maar praise 
in de Bijbel. Lang niet.

In gebeden klinkt door waar ons 
hart zit, en of wij worstelen met het 
lelijke kwaad? Laten we leren van  
Habakuk. Hij schreef niet voor niets 
zijn boek. God nam het op in zijn boek. 
God geeft lessen voor onderweg op 
dit laatste traject. Lessen in bidden, in 
roepen en schreeuwen tot God. Lessen 
in doorgaan met bidden, ook als het 
lang duurt voor je gevoel. Lessen in een 
beroep doen op God, omdat onrecht 
en wetteloosheid in de wereld van God 
nooit kunnen blijven. Als er in de hemel 
wordt gebeden en geroepen om recht, 
bij ons dan niet? In de hemel zijn ze 
boven al dat onrecht uitgetild, en wij 
zitten er nog middenin. De roep om 
recht en om een rechtvaardig vonnis 
mag niet verstommen. Aan alle kwaad 
moet een eind komen.

Breuk en breuklijn1

Het is dit jaar veertig jaar geleden 
dat zich binnen de Gereformeerde 
Kerken in Nederland een breuk 
voltrok, die leidde tot het ontstaan 
van de Nederlands Gereformeerde 
Kerken. Waarover ging het eigen-
lijk? Het is inmiddels meer dan 
veertig jaar geleden. Late vijftigers 
en de ouderen hebben het nog 
bewust meegemaakt. Voor mensen 
onder die leeftijd gaat het echt om 
een stuk verleden. Wat was er aan 
de hand? Soms heeft men geen 
idee. In die leemte wil deze Kroniek 
voor een deel proberen te voor-
zien. Niet voor niets is een kroniek 
een ‘verhaal van gedenkwaardige 
gebeurtenissen’ (Van Dale).

Levend verleden

Kerkgeschiedenis is niet echt popu-
lair. Het verleden is voorbij. Laten we 
liever vooruitkijken! Dat klinkt goed, 
maar het blijft een vergissing. Om het 
heden te begrijpen heb je kennis van het 
verleden nodig. Omdat je er vandaag 
nog mee te maken hebt. Het verleden 
blijkt een lévend verleden. Alleen al 
daarom is het goed om terug te kijken. 
Wie de geschiedenis niet kent, moet 

die overdoen, luidt een bekend gezegde. 
Je kunt leren van het verleden voor het 
heden. Anders moet je het wiel opnieuw 
uitvinden, terwijl dat wiel er al is.

Al gaat het bij de terugblik op de 
jaren zestig van de vorige eeuw om 
een levend verleden, dat de kerkelijke 
verhoudingen van vandaag nog steeds 
voor een groot deel bepaalt, ook moet je 
kijken naar wat er sindsdien veranderd 
is. De geschiedenis, ook de kerkgeschie-
denis, kent een eigen dynamiek, waarin 
niet alles altijd hetzelfde blijft. Je moet 
elkaar niet zonder meer op het verleden 
vastspijkeren. Vandaar dat we niet alleen 
kijken naar de breuk in de jaren zestig. 
Maar ook naar de breuklijn tussen GKv 
en NGK. Loopt die nog steeds zo als 
destijds?

Eenzijdig

Een verhaal als dit heeft iets eenzij-
digs. We kijken naar een stuk van onze 
eigen kerkgeschiedenis. Maar kerkge-

schiedenis staat niet op zichzelf. Die 
is ingebed in wat er in de samenleving 
allemaal gebeurt. De samenleving in 
de jaren vijftig tot zeventig van de 20e 
eeuw was een andere dan die in het jaar 
2007. Jammer genoeg kan ik aan die 
context nauwelijks aandacht besteden. 
Terwijl dat toch mede een rol speelt. Bij 
sommige dingen zult u denken of zeg-
gen, terugkijkend als mensen van 2007: 
waar maakte men zich toen in vredes-
naam druk over? Ja, dat zeg je nú. Maar 
sommige dingen konden in het verleden 
brandende kwesties worden. Voor een 
eerlijke beoordeling is het goed om dat 
te beseffen. Voordat wij hooghartig een 
oordeel vol onbegrip uitspreken. Al was 
niet alles goed, probeer eens met begrip 
in te leven.

Ook in een ander opzicht is dit 
verhaal eenzijdig. Het lijkt alsof er bin-
nen de kerken alleen maar moeite en 
narigheid is geweest. Dat is per se niet 
waar. Er is ook opbouw en opbloei 
geweest. Wekelijks mocht het evangelie 
verkondigd worden en deed de Heilige 
Geest zijn werk. Er blijft dus heel wat 
ongenoemd. Terwijl over wat wel aan de 
orde komt, meer te zeggen is dan hier 
gebeurt. Het gaat om een introductie en 
een globaal beeld.

Kroniek  

H.J.C.C.J. Wilschut
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Na de Vrijmaking

Synodaal en vrijgemaakt 
gereformeerd

Er is op dit moment binnen de 
GKv veel diversiteit. Het was na de 
Vrijmaking van 1944 binnen de kerken 
al gauw niet anders. Gemeenschappelijk 
werden de bovenbijbelse bindingen over 
doop en veronderstelde wedergeboorte 
afgewezen. Zoals men ook zij aan zij 
stond als het ging om het afwijzen van 
de schorsingen. Al moet gezegd worden 
dat sommigen meer moeite hadden met 
de binding aan de leeruitspraken over 
doop en wedergeboorte, dan met die 
uitspraken zélf. Er waren er, die zich 
met name om de kerkrechtelijke kant 
van de zaak vrijmaakten.

De neuzen stonden bepaald niet 
allemaal dezelfde kant op. Bijvoorbeeld 
als het ging om de manier waarop je 
tegen de Vrijmaking aankeek. Was die 
een vorm van reformatie, vergelijkbaar 
met de Afscheiding van 1834 en de 
Doleantie van 1886? Of was het een 
noodmaatregel die zo gauw mogelijk 
ongedaan moest worden gemaakt? 
Sommigen van hen die zich hadden vrij-
gemaakt, schrokken toen ze zagen hoe 
een eigen kerkelijk leven van de grond 
kwam. Naast en tegenover de synodaal 
Gereformeerde Kerken ontwikkelde zich 
een complete vrijgemaakt-gereformeerde 
zuil, met eigen organisaties als het GPV, 
gereformeerde scholen, het begin van 
een eigen pers. Dat was voor sommigen 
een station te ver.

Het leidde aan het begin van de 
jaren vijftig tot een kleine uittocht rich-
ting synodaal Gereformeerde Kerken. 
Daaraan is de naam verbonden van ds. 
B.A. Bos (‘Bos-actie’). Na enkele con-
ferenties keerden ongeveer 2500 vrijge-
maakten terug.

Niet ieder ging echter die terugweg. 
De verschillen waarom het ging, werden 
terdege gevoeld. Al bleef er bij menigeen 
moeite om de Vrijmaking als reformatie 
te zien. Zoals er ook moeite was met 
wat werd aangeduid als de ‘doorgaande 
reformatie’, de eigen organisaties en 
scholen. Lang heeft de verhouding tot 
de synodaal Gereformeerde Kerken 
en de eigen positie als vrijgemaakte 
kerken de discussies binnen onze 
kerken gestempeld. En de sfeer vaak 
vertroebeld. Met als gevolg onderling 
wantrouwen. Wanneer was je nou ‘goed 
vrijgemaakt’?

De eerlijkheid gebiedt te erkennen: 
er zijn vormen van drijverij geweest. 
Maar niet alle voorstanders van de 
‘doorgaande reformatie’ waren dram-
mers. Veel van de eigen organisaties en 
scholen zijn met liefde voor de Here en 
zijn dienst opgebouwd. En heus niet 
vanuit een ware-kerk-kramp. Maar 
omdat men de eenheid van het leven 
respecteerde. Ben je gereformeerd op 
zondag, dan ook op maandag. Daarvoor 
greep men naar de vormen van toen, 
de vormen van het verzuilde Nederland 
(daar hebt u een voorbeeld van invloed 
van de maatschappij). Maar ’t was niet 
enkel drijverij.

Sommigen waren bovendien wel erg 
positief over de synodaal Gereformeerde 
Kerken. Terwijl onze kerken de boot 
afhielden. Begrijpelijk. In 1959 wer-
den de leeruitspraken uit 1942/3 ter 
zijde gesteld. Maar niet ingetrokken. 
Integendeel, men zei dat ze zegenrijk 
gewerkt hadden. De schorsingen bleven 
gehandhaafd. En een nieuwe kerk-
orde met een hiërarchische structuur 
(de synode aan kop!) werd ingevoerd. 
Vandaar dat onze GS Assen 1961 zei: 
geen contact! Voor sommigen binnen 
onze kerken was de wereld te klein.

Zeker in de jaren zestig hadden de 
synodaal Gereformeerde Kerken een 
grote aantrekkingskracht. Er was daar 
zoiets als een sterke krachtsontplooi-
ing. Deze kerken groeiden en bloeiden. 
Theologisch timmerden grootheden als 
G.C. Berkouwer en Herman Ridderbos 
aan de weg. Er was uitbouw op alle 
fronten. Dan waren de vrijgemaakt 

Gereformeerde Kerken toch wel erg 
klein. Met veel interne spanningen 
en polemiek. Er bleef een hang naar 
de synodaal Gereformeerde Kerken, 
waarbij sommigen de overstap wel 
maakten (bijv. ds. J. van der Schaft te 
Murmerwoude), maar anderen niet, die 
in hun hárt naar terugkeer verlangden.

Verdere verschillen
Er waren meer ‘bloedgroepen’ bin-

nen de kerken te onderscheiden. Binnen 
de kerken was ook een gemêleerde 
groep, die op zichzelf genomen niet zo 
heel veel van de synodaal Gereformeerde 
Kerken moest hebben. Maar die toch 
een eigen positie innam. Een groep die 
ook als groep weer eigensoortige flanken 
kende.

Het gemeenschappelijke kenmerk 
van deze groep was een afkeer van wat 
men wel aanduidde als ‘speculatief den-
ken’. Blijf maar dicht bij de eenvoudige 
taal van de Bijbel. Niet te veel theologi-
sche constructies alstublieft. Bij sommi-
gen leverde dat een houding op van het 
zoeken naar speelruimte in de binding 
aan de belijdenis.

Een groep met eigen flanken. Je 
vond er mensen beïnvloed door de 
Wijsbegeerte der Wetsidee, de reforma-
torische wijsbegeerte, zoals Vollenhoven 
en Dooyeweerd die hadden ontwikkeld. 
Je vond er ook aanhangers van A. Janse 
(‘van Biggekerke’), WdW-man met 
eigen accenten. Janse was een begaafd 
man, werkzaam in het onderwijs. 
Helaas, het denken van Janse bewoog 
zich in de richting van biblicisme. In de 
omgang met de Schrift bind je je zozeer 
aan de bijbeltekst, dat je oog voor het 
grote geheel van de Schrift dreigt te ver-
liezen. Je gaat maar zo isgelijktekens zet-
ten die te kort door de bocht gaan. Voor 
Janse betekende dit in de praktijk dat 
hij in de Tweede Wereldoorlog pleitte 
voor onderwerping aan de Duitsers. 
Had Jeremia niet gezegd dat je je moest 
onderwerpen aan Babel, die slaande 
hand van God?

Ook bij de volgelingen van Janse 
tref je het nodige reliëf aan. Je had zeer 
gematigde figuren. Je had ook meer 
extreme figuren als ds. B. Telder in 
Breda. Hij trok een conclusie die  
A. Janse nooit getrokken heeft: dat 
Gods kinderen na hun sterven niet naar 
de Here in de hemel zouden gaan. Aldus 
Telders boek uit 1960 Sterven en dan? 
Gaan de kinderen Gods wanneer zij ster-

A. Janse
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ven naar de hemel? Telder leverde open-
lijke kritiek op Zondag 22 HC. In strijd 
met het ondertekeningsformulier, dat in 
Breda overigens al eerder afgeschaft was.

Het biblicisme nam in Breda aparte 
vormen aan. Alles waar geen bijbeltek-
sten voor zijn, viel onder het oordeel 
‘eigenwillige godsdienst’. Daarom: geen 
christelijke feestdagen, geen periodieke 
aftreding van ambtsdragers, geen eme-
ritaatsvoorziening samen met zusterker-
ken enz.

Nee, niet ieder was het met Telder 
eens. Maar menigeen vond wel dat er 
voor dit soort afwijkingen van de belij-
denis ruimte moest zijn. Als de hoofdza-
ken van het belijden maar niet werden 
aangetast. En Telder was toch ook zo’n 
vrome man…

 Er zijn er die hier twee groepen onderscheiden: 

de volgelingen van A. Janse én een groep die 

hoe dan ook meer ruimte zocht voor confessio-

nele vrijheden. Het is moeilijk om hier precieze 

grenzen te trekken. Vandaar dat ik voorzichtig-

heidshalve kies voor het spreken over een brede 

groep met bepaalde flanken. Overigens wordt 

het verhaal er niet anders van.

Welke flanken je ook kunt onder-
scheiden, er groeide een stroming bin-
nen de kerken die ruimte zocht voor 
afwijkende gevoelens. In combinatie 
met soms uitgesproken independen-
tistische ideeën. Independentisme wil 
zeggen: de zelfstandigheid van de plaat-
selijke kerk wordt het één en al. We 
doppen plaatselijk onze boontjes wel, 
daar moet het kerkverband zich niet te 
veel mee bemoeien. Het meldde zich al 
snel na de Vrijmaking. Eén van de laat-
ste polemieken die prof. dr. K. Schilder 
te voeren had, ging over de aard van  
het kerkverband (discussie met  
ds. K. Doornbos). Is dat kerkverband 
een zandhoop (met allemaal losse kor-
rels) of is het gelei: een samenhangend 
geheel? Opnieuw, hier was Breda (met 
de ‘dochtergemeente’ Rijsbergen) een 
triest voorbeeld van wat er in de praktijk 
mis kon gaan. Er werden heel wat kerk-
ordelijke regels en afspraken aan de laars 
gelapt.

Denkt u niet aan allerlei georgani-
seerde en afgegrensde groeperingen bin-
nen de kerken. Het gaat om de hoofdza-
ken van bepaalde denkrichtingen. Het 
gaat niet aan om ieder bij een groep in 
te delen. Zo zwart-wit lag het allemaal 
niet. Velen wilden gewoon alleen maar 

gereformeerd zijn, en helden daarbij in 
een bepaalde richting over. Zoals er ook 
waren, overtuigd vrijgemaakt gerefor-
meerd, die de aansluiting bij de brede 
gereformeerde traditie bleven zoeken, 
zonder zich in een specifiek vrijge-
maakte richting te profileren, welke dan 
ook maar.

Spanningen
Al die verscheidenheid bracht bin-

nen de kerken grote spanningen. De 
eerste jaren na de Vrijmaking bleven 
die nog tamelijk beheersbaar. Alhoewel. 
De kwestie Kralingen begon (vanaf 
1949). De GS Kampen 1951 was nou 
niet het grootste succes als kerkelijke 
vergadering. Het verschil in visie op het 
kerkverband begon aan de oppervlakte 
te komen.

Het was een hele schok toen prof.  
dr. K. Schilder op 23 maart 1952 over-
leed. En zes weken later (30 april) prof. 
B. Holwerda (begaafd oudtestamenti-
cus). De verslagenheid binnen de kerken 
was groot. Zeker in Schilder viel een 
samenbindend figuur weg.2

De moeiten kwamen steeds meer los. 
Het ging rommelen binnen de redactie 
van De Reformatie (over als blad leiding 
geven). Met als resultaat dat vanaf 1957 
een tweede kerkelijk opinieblad bin-
nen de GKv verscheen: Opbouw. Rond 
Opbouw groepeerde zich met name de 
derde zojuist genoemde groep. Dit  
onder leiding van (o.a.) ds. G. Visée  
en de hoogleraren C. Veenhof en  
H.J. Jager. Het zat allemaal niet lekker 
binnen de GKv. Het bleek ook uit de 
kritische reacties op de benoeming van 
J. Kamphuis tot hoogleraar in Kampen.

De breuk zat eraan te komen. Zo 
gaat dat, wanneer kerken - zoals Breda 
en Rijsbergen - een eigen weg gaan, 
zonder zich veel aan te trekken van 
het kerkverband. Zo gaat dat, wanneer 
dwaalleer optreedt. Zoals die van ds. 
Telder, bij wie ds. C. Vonk zich luid-
ruchtig aansloot (De doden weten niets). 
Trouwens, ook Vonk had zo z’n eigen 
gedachten over het kerkverband, zoals 
bleek in de ‘kwestie Kralingen’. Maar er 
meldden zich meer dwaalgevoelens.  
In Noord-Holland ventileerde  
ds. L.E. Oosterhoff te Beverwijk war-
rige ideeën over doop en verkiezing. De 
predikanten G. Visée en J.O. Mulder, 
beiden te Kampen, zeiden hardop dat de 
Tien Geboden niet meer zouden gelden 
voor de nieuwtestamentische gemeente. 

Die horen thuis in de verleden tijd 
van het Horebverbond. In het Nieuwe 
Testament hebben we alleen met het 
liefdegebod te maken. Denk dus niet 
dat bijvoorbeeld het sabbatsgebod ons 
nog iets te zeggen zou hebben! Ook 
over het eeuwige leven hield men er in 
Kampen merkwaardige gedachten op 
na: iets van alleen maar in de toekomst.

Zowel de gedachten van Telder als 
van Visée en Mulder werden door ker-
kelijke vergaderingen afgewezen en ver-
oordeeld. De kerken waren er als kerken 
niet van gediend! Maar velen binnen 
de kerken vonden dat er voor dit soort 
afwijkende gevoelens ruimte moest zijn. 
Als je de Here Jezus maar liefhebt, zei 
ds. W. Borgdorff van Baarn, dan mag 
voor de rest ieder er wel zijn eigen dog-
matiekje op nahouden.

Breuk

Breuk in fasen
Wanneer we het hebben over de 

breuk in de jaren zestig van de vorige 
eeuw, denken we al gauw terug aan 
de breuk vanaf het jaar 1966, het jaar 
waarin de zgn. ‘Open Brief ’ verscheen. 
De werkelijkheid ligt gecompliceerder.

In 1965 was er een breuk in de GKv 
te Breda. Op een heel centraal punt: wil 
je je binden aan de belijdenis, als in alle 
opzichten overeenkomend met Gods 
Woord? Nee, zei de meerderheid van de 
kerkenraad te Breda. Ja, zei een minder-
heid. Een breuk werd onvermijdelijk. 
Gevolgd door een breuk in de Classis 
Noord-Brabant/Zuid-Limburg. Aan 
de landelijke breuk ging deze regionale 
breuk vooraf.

Ook in Beverwijk was het tot 
een breuk gekomen. Een deel van de 
gemeente was in doleantie gegaan. Ook 
in Noord-Holland ging het erom span-
nen. Het was geen vrolijke tijd binnen 
de GKv.

Open Brief
Toen kwam de Open Brief. Gericht 

aan de ‘Tehuisgemeente’ van  
ds. A. van der Ziel, tot die tijd predi-
kant van de GKv Groningen-Zuid. Er 
waren in Groningen-Zuid al jaren pro-
blemen. Ds. Van der Ziel wilde samen-
spreken met de plaatselijke synodaal 
Gereformeerde Kerk. De kerkenraad 
wilde dat niet. Ds. Van der Ziel zette 
toch door. Dat kun je hem met recht 
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kwalijk nemen. Al ben je het honderd 
keer met je kerkenraad oneens, je gaat 
niet tegen je kerkenraad in. Teken dan 
maar bezwaar aan bij een kerkelijke 
vergadering. En offer de eenheid van de 
gemeente niet aan jouw idealen op.

Het kwam tot schorsing van ds. Van 
der Ziel. Het leidde op de synode van 
Rotterdam-Delfshaven 1964-65 tot een 
pure rel. De synode keurde met één 
stem verschil de schorsing van ds. Van 
der Ziel goed. Vervolgens stapte de min-
derheid op, die weigerde om nog langer 
met de meerderheid te vergaderen. Er 
kwam heel wat op scherp te staan.

Gevolg van deze schorsing was dat 
ds. Van der Ziel met zo’n 600 gemeen-
teleden ging kerken in het gebouw ‘Het 
Tehuis’. Vandaar: ‘Tehuisgemeente’. 
De Open Brief van 31 oktober 1966 
was aan deze Tehuisgemeente gericht. 
Vijfentwintig handtekeningen stonden 
eronder, waarvan achttien van predi-
kanten. De OB wond er geen doekjes 
om. Binnen de GKv heerste een ‘vrij-
makingsgeloof ’, dat religieus gevaarlijk 
werd genoemd. In de kerken zou een 
ideologie dwingend worden opgelegd. 
Jawel, de Vrijmaking was noodzakelijk, 
was ook gehoorzaamheid uit kracht 
van de Heilige Geest. Maar ’t was geen 
kerkreformatie. In een twistsituatie 
waren we even in een andere kamer 
gaan wonen. Maar we bleven wel zonen 
van hetzelfde huis. De twisten moesten 
liever opgeruimd worden.

In dat verband werden er pijnlijke 
opmerkingen gemaakt. We moesten nog 
maar eens goed nadenken of het histo-
risch fundament van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (Schrift én de drie 
formulieren van eenheid) wel samenvalt 
met het fundament van de heilige alge-
mene christelijke kerk. We zouden met 
ons vaak klein vaderlands gedoe worden 
weggeroepen naar het niveau van de 
wereldkerk, of wij dat nu wensen of 
niet. Daarheen zou Christus’ leiding van 
de wereldgeschiedenis ons dringen.

Deze OB sloeg bij de kerken in als 
een bom. Begrijpelijk. Hier gebeurden 
twee dingen, die nauw samenhangen:
- op z’n zachtst gezegd werd de bete-

kenis van de gereformeerde belijdenis 
gerelativeerd;

- en vervolgens werd de toepassing 
van die belijdenis op de concrete 
kerkelijke situatie ontkend. Bij de 
taxatie van de Vrijmaking ging en 

gaat het ten diepste om deze vraag: 
is hier wat je leest in art. 28-29 NGB 
van toepassing? En mag je volgens 
die norm spreken en handelen? Het 
gaat dus niet om ons beeld van de 
Vrijmaking, maar om de hantering 
van de belijdenis.

Kortom, hier kwam de grondslag 
van de kerken in geding!

De ondertekenaars kwamen uit ver-
schillende hoek. Bij een deel was er een 
hang naar de synodaal Gereformeerde 
Kerken. Diverse van de ondertekenaars 
hebben dan ook de overstap naar deze 
kerken gemaakt. Maar niet allen. Ook 
vertegenwoordigers uit de groep die 
meer ruimte wilde binnen de kerken, 
zetten hun handtekening.

Vervolg
De OB ging werken als een splijt-

zwam binnen de kerken. Op de GS 
Amersfoort-West 1967 werd de kwestie 
acuut. Eén van de afgevaardigden uit 
Noord-Holland was ds. B.J.F. Schoep, 
de opsteller van de OB. De GS kon 
hem niet als afgevaardigde ontvangen. 
Zijn trouw aan de gereformeerde belij-
denis was niet meer onomstreden. De 
breuk breidde zich landelijk uit. De 
GS Hoogeveen 1969 bleef bij de koers 
van Amersfoort-West 1967. Daarmee 
werd de breuk definitief. 20% van de 
kerkleden en 30% van de predikanten 
kwamen buiten het kerkverband te 
staan. Om een nieuwe kerkgemeen-
schap te vormen: GKv (buiten verband), 
sinds 1979 NGK. Met als opinieblad 
Opbouw.3

In de NGK treffen we met name 
(nakomelingen van) geestverwanten aan 
uit de groepering waarin men al jaren 
pleitte voor een zekere ruimte binnen de 
kerken. Al geldt dat niet voor allen die 
buiten verband gingen. Wil je de NGK 
kunnen plaatsen, dan moet boven-
staande achtergrond in rekening worden 
gebracht. Zoals ook de NGK zelf dat 
doen op hun website, al is uiteraard de 
taxatie van de gebeurtenissen anders. 
Van huis uit kenmerken de NGK twee 
dingen:
- ten aanzien van de binding aan de 

belijdenis is er een stuk ruimte die 
we als GKv tot nu toe hebben afge-
wezen. Er is binnen de NGK ruimte 
voor afwijking van de belijdenis. En 
van die ruimte wordt ook daadwer-
kelijk gebruik gemaakt;

- wat betreft het kerkverband is de 

structuur independentistisch. Dat 
maakt de structuur los-vast, waarbij 
de plaatselijke kerk uiteindelijk zelf 
beslist. Dat maakt ook toezien op 
elkaar als kerken moeilijk.

Na veertig jaar

Evangelisch / postmodern
We zijn veertig jaar verder. En in 

veertig jaar staat de tijd niet stil. De 
maatschappij verandert. Ook binnen de 
kerken veranderen er dingen. Sinds de 
jaren zeventig van de vorige eeuw liet de 
invloed van de evangelische beweging 
zich gelden. Dat speelde in de tijd daar-
voor eigenlijk geen rol. Vandaag kun je 
er niet meer omheen. Tegelijk merk je 
de invloed van onze postmoderne tijd. 
Dat is een tijd waarin de grote ideo-
logieën zijn gesneuveld. Een absoluut 
waarheidsbegrip klinkt menigeen veel 
te rigoureus in de oren. Je vindt het in 
de kerk terug. Zoals ook de afkeer van 
regels en het denken in grote verbanden 
doorwerkt.

Dit alles heeft zowel binnen de NGK 
als de GKv allerlei sporen nagelaten. 
Het evangelicale denken kreeg binnen 
de NGK betrekkelijk makkelijk voet 
aan de grond. Onlangs karakteriseerde 
men zichzelf als ‘de meest evangelische 
onder de gereformeerde kerken en de 
meest gereformeerde onder de evange-
lische gemeenten’. Het is ook niet voor 
niets dat de New Winebeweging in 
Nederland in een NGK-kerk (Houten) 
de uitvalsbasis heeft.

Het ging de GKv niet voorbij. Ook 
daar merk je invloed van het evangeli-
sche en charismatische denken. En gaat 
het over het kerkverband - het voelt 
vaak als een ver van m’n bedshow. Wat 
hebben wij nou met een GS te maken? 
Laat ons toch rustig plaatselijk onze 
gang gaan!

Het valt niet te ontkennen: als GKv 
zijn we in diverse opzichten op de NGK 
gaan lijken. Sommigen kunnen het ver-
schil nog maar moeilijk aangeven. Nou 
ja, ze hebben daar sinds een poosje ‘de 
vrouw in het ambt’. Dat wordt nog wel 
als een echt verschil gevoeld. Alhoewel 
je ook onder ons er pleidooien voor kunt 
horen.

Balans / breuklijn
Het lijkt erop dat de binding aan de 

belijdenis geen struikelblok meer hoeft 
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te vormen om kerkelijk tot toenadering 
te komen. Aldus de Balans van DKE 
en CCS. Daarover is in ons blad al heel 
wat opgemerkt. De breuk is veertig jaar 
geleden. Helaas. Bij alle verandering is 
de breuklijn (op het punt van de bin-
ding aan de belijdenis en de aard van 
het kerkverband) op papier en in de 
praktijk onveranderd gebleven. Hier 
past verootmoediging. En gebed. Of de 
Here de breuk van Sion wil helen.

Noten:
1. Deze bijdrage gaat terug op een inleiding gehou-

den op 29 maart 2007 voor vrouwenverenigingen 

van de kring Assen-Zuid. Voor deze Kroniek werd 

dit verhaal op onderdelen ingekort en aangepast.
2. Aan de rol die Schilder na de Vrijmaking binnen 

de kerken gespeeld heeft en zijn (verondersteld) 

gebrek aan leiding, hoop ik in het najaar terug te 

komen.

3. Er is over de GS Amersfoort-West en de GS 

Hoogeveen meer op te merken dan hier gebeurt. 

Ook daarop hoop ik het najaar terug te komen.

De Here roept ons door het evan-
gelie tot geloof. Geven we aan deze 
roep gehoor, dan vinden we niet 
alleen de Here Jezus als onze red-
der, als zijn volgelingen vinden we 
ook elkaar. De band die we met 
Here hebben, staat niet op zichzelf. 
Hij sticht gemeenschap tussen 
mensen onderling. De kerk is de 
gemeenschap van de heiligen. Dat 
besef wordt niet bevorderd door 
het klimaat waarin wij leven. Dat is 
onder meer in de kerkgang te zien. 
Het roept de vraag op of we van-
daag niet eerder met onze tijd mee-
gaan dan dat we door haar worden 
uitgedaagd om gemeenschap der 
heiligen te zijn.

Gemeenschap

Haast elke dag horen we over de 
Europese Gemeenschap en ooit was 
er de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal. In zo’n gemeenschap 
gaat het heel anders toe dan wanneer 
we spreken over de gemeenschap van 
man en vrouw, als aanduiding van 
het liefdesverkeer tussen hen beiden. 
Gemeenschap is er in allerlei soort en 
vorm. Toch kunnen we het allemaal 
gemeenschap noemen, omdat er (met 
Van Dales woordenboek gezegd) sprake 
is van ‘het gemeenschappelijk heb-
ben’ van iets. Daarom bestaat er een 
‘betrekking’, er is ‘omgang’, ‘contact’, 
‘persoonlijke verbondenheid’ en ‘inner-
lijke verhouding’. Allemaal woorden die 
in verschillende gradaties iets zeggen 
over de aard en de intensiteit van de 

gemeenschap. Het verschil tussen poli-
tieke gemeenschap en de gemeenschap 
van de liefde voelt iedereen aan. Maar 
wat voor gemeenschap je ook voor ogen 
hebt, er zal altijd sprake zijn van betrok-
kenheid op elkaar. Afhankelijk van wat 
je gemeenschappelijk hebt, ben je met 
elkaar verbonden en ga je met elkaar 
om.

Deze dingen stonden ook Zacharias 
Ursinus voor ogen toen hij in de 
Heidelbergse Catechismus uitlegde 
wat de gemeenschap der heiligen is. 

Hij heeft er een toelichting bij gegeven 
die in het zgn. Schatboek is bewaard. 
Daar lezen we: ‘Een gemeenschap is 
een onderlinge betrekking tussen twee 
of meerdere personen, die één zaak of 
bezit gemeen hebben. De grond voor 
deze gemeenschap is de zaak, die aan 
allen gemeen is.’ U ziet, tussen Van 
Dale en Ursinus is geen verschil. Bij de 
gemeenschap der heiligen wil dit zeggen 
dat deze bestaat in ‘het gemeenschap-
pelijke bezit van Christus en van al zijn 
weldaden, en een gebruikmaking van 
de gaven, die ieder lidmaat der kerk 
gegeven zijn, tot welstand en zaligheid 
van het gehele lichaam, n.l. van de 
gemeente’.

Ursinus onderscheidt daarbij in de 
eerste plaats ‘de vereniging of samen-
voeging van de ganse gemeente als het 

Gemeenschap en 
kerkgang

Thema 

J.W. van der Jagt

NB-juli-aug2007.indd   200 09-07-2007   14:43:41



201 Nader Bekeken juli/augustus 2007

lichaam, met Christus als het Hoofd, 
door de Heilige Geest, die én in het 
Hoofd én in de leden woont en de leden 
aan het Hoofd gelijkvormig maakt’. 
Vervolgens gaat het om ‘de vereniging 
van alle leden van Christus onderling, 
daar dezelfde Geest van Christus in 
allen woont’. In de derde plaats gaat het 
om ‘de gemeenschap of genieting van 
die weldaden mét Christus. Want in alle 
heiligen is die verzoening met God, die 
verlossing, rechtvaardigmaking, heili-
ging, leven en zaligheid, en alle andere 
weldaden ter zaligheid nodig, door en 
om Christus.’ Ten slotte wijst hij op 
de verdeling van de geestelijke gaven 
die gegeven worden tot zaligheid van 
het hele lichaam. In deze vier facetten 
laat Ursinus de diamant schitteren die 
gemeenschap der heiligen heet.

Zonder moeite herkennen we dit 
onderwijs in antwoord 55 dat zegt dat 
de gemeenschap der heiligen wil zeg-
gen ‘dat de gelovigen allen samen en 
ieder persoonlijk als leden gemeen-
schap hebben met de Here Christus 
en deel hebben aan al zijn schatten en 
gaven’, en vervolgens ‘dat ieder verplicht 
is zijn gaven tot nut en heil van de 
andere leden gewillig en met vreugde te 
gebruiken’.

We kunnen bij deze omschrijving en 
de toelichting van de auteur een vijftal 
waarnemingen doen.

In de eerste plaats zien we de on-
schatbare waarde van de gemeenschap 
met Christus. Onze redding is er alleen 
door en om Christus en daarom ook 
mét Christus. Alleen in gemeenschap 
met Hem deel je in zijn schatten. Zoals 
de apostel zegt dat wij door het geloof 
met Christus gestorven zijn en opge-
wekt, en dat we met Hem een plaats 
ontvangen hebben in de hemel (Rom. 6; 
Ef. 2:5). Gemeenschap der heiligen wil 
zeggen dat er buiten Christus geen red-
ding is.

In de tweede plaats signaleren we 
dat het ‘allen samen’ vóór het ‘ieder 
persoonlijk’ gaat. De gezamenlijke 
gemeenschap met Christus gaat kenne-
lijk vóór de persoonlijke verbondenheid 
met Hem. De kerk was er al voordat wij 
tot haar gingen behoren. Zo is de gang 
van het evangelie. ‘Wat wij gezien en 
gehoord hebben, verkondigen wij ook 
aan u, opdat ook u met ons verbonden 
bent. En verbonden zijn met ons is 
verbonden zijn met de Vader en met de 
Zoon’, schrijft Johannes in 1 Johannes 
1:3. Hij noemt het verbonden zijn met 
de Vader en de Zoon het laatst, maar 

duidelijk is dat hij met hen verbonden 
was voordat zijn lezers de Vader en de 
Zoon leerden kennen. Gemeenschap 
met God en met Christus kan niet zon-
der de kerk. Buiten Christus is geen red-
ding. Daarom is die er ook niet buiten 
de kerk.

Verder zien we dat de gemeenschap 
met Christus veel dieper gaat dan het 
uiterlijk en formeel tot zijn gemeente 
behoren. Al gaat de gemeenschap vóór 
de individuele gelovige, het is noodza-
kelijk om als lid aan Christus verbon-
den te zijn. Zonder geloof bestaat die 
gemeenschap niet. Gemeenschap der 
heiligen wil zeggen dat je niet alleen 
‘in de kerk’ bent, maar dat je ook ‘ván 
de kerk’ bent, doordat je met Christus 
leeft.

In de vierde plaats is het evident 
dat gemeenschap der heiligen een roe-
ping inhoudt. Een lid van Christus is 
verplicht om zijn gaven voor de andere 
leden, voor de opbouw van de gemeente 
te gebruiken. Niet met tegenzin, maar 
met vreugde. Leden van Christus wor-
den innerlijk aangedreven om elkaar te 
dienen. Opvallend is daarbij de richting 
waarin Christus ons leert kijken. Zijn 
we zelf nog wel eens geneigd om naar 
onszelf te kijken en te vragen wat ande-
ren doen voor ons of wat wij ‘aan de 
kerk hebben’, Christus leert ons liefde 
die niet zichzelf zoekt, maar bereid is 
om te dienen.

Tenslotte zien we in deze gemeen-
schap der heiligen het werk van de 
Heilige Geest. Antwoord 55 noemt 
Hem niet, maar voor Ursinus is Hij het 
die deze gemeenschap schept. Hij woont 
zowel in het hoofd als in de leden. Hij 
is het ook die in alle leden woont. De 
gaven die zij ontvangen, worden door 
de Geest toegedeeld. In zijn zgn. Grote 
Catechismus zegt Ursinus dat met zoveel 
woorden wel. ‘Wat is de grond van deze 
gemeenschap der heiligen in Christus?’, 
is vraag 117. Het antwoord luidt: ‘De 
Heilige Geest, die in Christus woont, 
Dezelfde die ook in alle heiligen woont, 
is de verborgen en onverbreekbare band, 
die hen aan Christus verbindt, en het 
leven en de eeuwige gerechtigheid in 
hen werkt, gelijkvormig aan die (gerech-
tigheid) welke in Christus is; zodat zij 
met Christus tot één lichaam gemaakt, 
van Hem, zoals de leden van het hoofd 
en de ranken van de wijnstok, afhangen, 
en het leven en de zegen ontvangen, en 
door dezelfde Geest onder elkander zo 
nauw mogelijk samen verbonden zijn.’

Verzet

Van Ursinus leren we dat de Heilige 
Geest, die de gemeenschap der heiligen 
sticht, zich ertegen verzet wanneer wij 
de verbondenheid met Christus en van 
zijn volgelingen losmaken van elkaar. 
Vaak genoeg heeft men dat geprobeerd 
en het klimaat dat wij vandaag inade-
men, geeft dergelijke pogingen de wind 
mee. De mens van nu voelt zich niet 
zo thuis in vaste en georganiseerde 
verbanden. Men beweegt zich liever 
in een beweging dan in een instituut. 
Contacten zijn veelal los-vast en kunnen 
voortdurend wisselen. Netwerken scoort 
hoog. Daarbij kun je in- en uitstappen, 
al naar gelang je past. Je houdt allerlei 
opties open zodat het je geen schuld-
gevoel geeft als je een verplichting niet 
bent nagekomen. Vaste afspraken wor-
den als hinderlijk ervaren. Leg niet te 
veel vast, dan kunnen de dingen telkens 
anders gedaan worden, want morgen 
kan ik het wel weer anders zien dan 
vandaag. Van de kerk en haar activitei-
ten maak je gebruik voor zover het jou 
past. Je verandert gemakkelijk van kerk. 
Of waarom zou je eigenlijk veranderen, 
je kunt toch wel afhankelijk van je 
behoefte wisselend kerken? In deze sfeer 
is er ook weinig aandacht voor zaken 
die kerken gescheiden houden. Daar heb 
je niet zoveel mee. Je voelt je ook niet 
aangesproken door wat de kerken daar 
zelf over hebben uitgesproken. Kortom, 
men voelt zich veelal niet met anderen 
verbonden. Als het klimaat waarin wij 
leven hierdoor wordt bepaald, is het niet 
vreemd om de volgende zaken waar te 
nemen.

- men stelt dat je de kerk niet nodig 
hebt om in God te geloven;

- het geloof wordt positiever bezien 
dan een decennium terug, maar 
de kerk als instituut heeft haar tijd 
gehad;

- men heeft weinig op met ambt, orga-
nisatie en formeel kerklidmaatschap;

- het maakt voor velen niet uit bij 
welke kerk je hoort, als je maar in de 
Here gelooft;

- in die lijn moet evangelisatiearbeid 
Christus verkondigen en niet over de 
kerk spreken;

- spreken over de ware kerk en de 
norm voor het kerk-zijn vinden velen 
uit de tijd;

- er is een vrijblijvende opstelling 
tegenover kerkelijke activiteiten;

- verandering van kerk is aan de orde 
van de dag;
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- kerkbezoek wordt afgestemd op 
eigen behoefte en loopt terug;

- de eigen behoefte stimuleert het 
shoppend kerkbezoek;

- kerkelijke besluiten moeten zo opge-
rekt worden, dat we toch kunnen 
doen wat we zelf willen;

- zo is er meer.

Over elk van deze zaken is veel te 
zeggen. Maar het is duidelijk dat ze 
het stuk voor stuk goed doen wanneer 
‘onverbondenheid’ de levenshouding 
van mensen typeert. Onze eindredac-

teur noemde in zijn Kroniek van mei dit 
als één van de zorgen over het kerk-zijn 
anno 2007. Natuurlijk doe je met één 
term een cultureel en kerkelijk klimaat 
geen recht. Dat neemt niet weg dat 
deze typering precies het tegendeel uit-
drukt van wat de Heilige Geest met de 
gemeenschap der heiligen beoogt: ver-
bondenheid met Christus en met elkaar.

Ik noem beide relaties: de verbon-
denheid met Christus en met de mede-
leden. Op het eerste gezicht lijkt het 
in de voorbeelden om de verhouding 
met onze medeleden te gaan, alsof de 
verbondenheid met Christus daarbuiten 
staat. Maar de zorg kon wel eens dieper 
moeten gaan.

Als onverbondenheid ons typeert 
in onze relaties, waarom zou het geloof 
in Christus daarbuiten staan? We heb-
ben immers door het geloof een relatie 
met Hem. Bovendien weten we van 
Johannes dat het onmogelijk is om 

God, die we niet gezien hebben, lief te 
hebben, wanneer we onze broeders en 
zusters die we wel zien, niet liefhebben 
(1 Joh. 4). Daarmee wijst de apostel, 
geheel zoals de gemeenschap der hei-
ligen bedoelt, op de onverbrekelijke 
samenhang tussen onze verhouding met 
de Here en die met elkaar. Wanneer 
de Here ons binnen die samenhang wil 
laten delen in zijn heil, moeten wij er 
maar niet van uitgaan dat onze liefde 
voor de Here ongeschonden blijft wan-
neer we ‘onverbonden’ met onze broe-
ders en zusters zijn. Wat Johannes zegt, 

moet veeleer reden zijn om onszelf te 
beproeven wat dit aangaat.

De Heilige Geest verzet zich tegen 
deze onverbondenheid. Hij laat in de 
gemeenschap der heiligen zien dat we 
door Christus daarvan worden verlost. 
Worden we door onze tijd vol ‘onver-
bonden’ mensen dan niet uitgedaagd 
om de zegen van die gemeenschap te 
laten zien, in plaats dat we ons laten 
aansteken door de sfeer waarin we van-
daag leven?

Daarbij staat de eredienst centraal.

Eredienst

Het bezoek van de eredienst staat 
onder druk. Men kerkt elders in plaats 
van in eigen gemeente. Dat kan een zus-
terkerk zijn, maar net zo goed is het een 
kerkdienst van een andere christelijke 
signatuur. De middagdienst raakt her en 

der steeds leger. Je hoort ook dat men 
de ochtenddienst verzuimt. Waarom 
’s morgens al naar de kerk als het ’s 
middags of ’s avonds ook nog kan? De 
tendens is er al geruime tijd en zet zich 
steeds verder door.

Voor het bezoek van de eredienst 
werd vaak verwezen naar de aanspo-
ring uit Hebreeën 10:25 om de eigen 
bijeenkomsten niet te verzuimen. Maar 
vandaag laten we ons niet zo gemak-
kelijk vangen door dat Woord van 
God. Immers, als je shopt, bezoek je 
toch wel een zusterkerk of een andere 
christelijke eredienst? Die mogelijkheid 
had de schrijver van Hebreeën 10 nog 
niet in beeld. In zijn tijd was er ook 
geen tweede eredienst en nergens zegt 
de Bijbel dat je twee keer naar de kerk 
moet gaan. Wat maakt het dan uit als 
je uitslaapt en voor de middagdienst 
kiest? Trouwens, gaat het in Hebreeën 
10 wel om de eredienst? Er zijn toch 
ook andere samenkomsten. Als men die 
bezoekt, moet je over de kerkdienst niet 
moeilijk doen. Dat moet kunnen zonder 
dat men zich om het verzuimen van de 
kerkdienst schuldig voelt. Met dergelijke 
overwegingen kunnen we de aansporing 
van Hebreeën 10 omzeilen. Dat is dui-
delijk. Maar ook is duidelijk hoe mager 
deze redeneringen zijn.

Kan het Woord van God ons alleen 
overtuigen als er een strikte overeen-
komst is tussen wat wij meemaken 
en waar de bijbelschrijver aan dacht? 
Heeft Hebreeën 10 ons alleen iets te 
zeggen wanneer klip en klaar is dat hij 
de eredienst bedoelt? Zijn we alleen te 
bewegen om twee keer naar de kerk te 
gaan wanneer de Bijbel die verplichting 
met zoveel woorden bevat? De omtrek-
kende bewegingen waarmee we ons aan 
Hebreeën 10 onttrekken, zijn nogal 
biblicistisch van aard. Zo maken we ons 
te gemakkelijk van Gods woorden af, 
ook al omdat deze manier van bijbel-
lezen weinig oog heeft voor het verband 
waarin de dingen staan.

De aansporing in vers 25 staat niet 
op zichzelf. Tot drie keer toe lezen we 
‘laten we …’ en dan volgt een aantal 
activiteiten die we als kinderen van 
God moeten doen. In vers 22 is het: 
‘laten we God dan naderen met een 
oprecht hart.’ In vers 23 lezen we: ‘laten 
we zonder wankelen datgene blijven 
belijden waarop wij hopen.’ En dan 
in vers 24: ‘laten we opmerkzaam zijn 
en elkaar ertoe aansporen elkaar lief 
te hebben en goed te doen en in plaats 
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van weg te blijven van onze samenkom-
sten, zoals sommigen doen, elkaar juist 
bemoedigen.’

Drie aansporingen volgen elkaar op. 
Zij staan natuurlijk niet los van elkaar. 
Ze vormen een eenheid: naderen tot 
God, blijven belijden wat je hoopt, en 
opmerkzaam zijn en elkaar aansporen: 
het staat met elkaar in verband. De rela-
tie tot God en het omgaan met elkaar 
horen bijeen. Dat kan gezegd worden 
over de onderlinge relatie van dit trio.

Deze drie aansporingen staan ook 
sámen in een groter verband. We lezen 
in vers 22: ‘laten we God dan naderen 
…’ Het woordje ‘dan’ geeft aan dat hier 
een gevolgtrekking gemaakt wordt uit 
wat daarvoor te lezen is. We lezen daar 
over het werk van Christus, onze grote 
Hogepriester. Dankzij het bloed dat 
Hij gestort heeft, kunnen wij zonder 
schroom het heiligdom binnengaan. Hij 
heeft voor ons een weg gebaand. De 
weg is aangelegd. Dan ligt het voor de 
hand om deze weg nu ook te gebruiken. 
Vandaar de eerste aansporing om dat 
nu ook te doen, met een rein hart, een 
zuiver geweten en een schoon lichaam 
- allemaal te danken aan het offer van 
Christus. De drie aansporingen, die 
onderling bijeenhoren, zijn samen in 
het werk van Christus gefundeerd. Zijn 
hogepriesterlijke offer brengt ons bij 
God, noopt ons om bij onze belijdenis 
te volharden en leert ons om acht te 
geven op elkaar.

Kijken we dan naar de aansporing 
waar het over de bijeenkomsten gaat, 
dan valt het op dat we opmerkzaam 
moeten zijn ‘op elkaar’. Dat staat er 
eigenlijk. De NBV geeft het zo niet 
weer, evengoed is het duidelijk dat het 
opmerkzaam zijn nodig is om te kunnen 
doen wat er volgt: ‘en elkaar aansporen’ 

om lief te hebben, en elkáár bemoedi-
gen. Dat behoort tot de dienst waartoe 
de Heilige Geest ons in de gemeenschap 
der heiligen verplicht. Als we in vers 
19 beginnen met de Here Jezus en de 
weg gebruiken die Hij heeft aangelegd, 
komen we in vers 24 en 25 ook elkaar 
tegen. De Here Jezus volg je niet in je 
eentje, maar in zijn gemeente. Je gaat 
samen op de weg die Hij baande. Samen 
blijf je bij de belijdenis van wat we - wat 
zegt alleen al het herhaalde meervoud 
‘we’ hier veel! - hopen. We leven niet 
onverbonden, maar in gemeenschap met 
Christus en met elkaar.

Het is in dit verband dat de samen-
komsten worden genoemd als een 
gebeuren dat we niet moeten verzuimen. 
Kennelijk kwam dat onder de geadres-
seerden voor. We weten niet wat voor 
reden men had om niet met de broeders 
en zusters samen te komen. Daar lezen 
we niets over. Voor zichzelf zal men die 
reden doorslaggevend gevonden hebben. 
Maar de vraag is wel hoe steekhoudend 
onze redenen zijn, nu de samenkomst 
in het teken van de gemeenschap staat. 
Daar is de plaats om met opmerkzame 
ogen elkaar te zien, daar is de onder-
linge aansporing om lief te hebben en 
goed te doen. Daar wordt de bemoedi-
ging gegeven. Het gaat in dat alles niet 
maar om persoonlijke stichting, al naar 
dat wij behoefte hebben of voelen. Alles 
is erop gericht om samen te naderen tot 
God. Hebben we onze gaven niet gekre-
gen om vol vreugde elkaar te dienen? 
De samenkomst van de gemeente wordt 
in het hart van de gemeenschap der hei-
ligen geplaatst. En natuurlijk! Immers, 
hoe zullen we opmerkzaam kunnen 
zijn als we elkaar zo nu en dan nog in 
de kerk zien? Hoe kunnen we elkaar 
aansporen als we niet meer zitten onder 
dezelfde evangelieverkondiging? Welke 

bemoediging gaat er van ons uit als we 
elkaar niet meer treffen in het hart van 
de gemeenschap der heiligen?

Tijdsdruk

Er is nog een opmerking te maken. 
Daarmee sluiten we af. De aansporingen 
in Hebreeën 10 staan onder tijdsdruk. 
We moeten elkaar bemoedigen, ‘des te 
meer naarmate u de dag van zijn komst 
ziet naderen’. Hoe dichter bij de komst 
van Christus, hoe dringender het is om 
op elkaar acht te geven, elkaar aan te 
sporen en te bemoedigen. Hoe verder de 
tijd gaat, hoe meer we dat als kinderen 
van God nodig hebben. We zullen dit 
moeten zien in relatie met het lijden 
en de beproevingen van de gemeente, 
zoals daar in het vervolg (vs. 26-39) ook 
over wordt gesproken. Wat een zegen 
is het om onder zulke omstandigheden 
niet alleen te staan, maar te leven in de 
gemeenschap van Gods volk!

Wij leven nog dichter onder de rook 
van Christus’ komst. Wij beleven de 
druk van onze tijd. Die is wel anders, 
maar toch niet lichter dan zoals de 
eerste lezers beleefden. Staat het dan 
niet in schril contrast met het ‘des te 
meer’, wanneer in onze tijd het kerkbe-
zoek afkalft en door onverbondenheid 
de kerkgang wordt losgemaakt uit de 
samenhang van de gemeenschap met 
Christus en de gemeenschap met elkaar? 
Onze tijd zou voor ons nog meer een 
uitdaging moeten zijn om onze kerk-
gang te zien in het licht van de gemeen-
schap der heiligen. Een uitdaging om 
met je broeders en zusters naar de kerk 
te gaan.

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.

NB-juli-aug2007.indd   203 09-07-2007   14:43:43



Co
lu

m
n

204 Nader Bekeken juli/augustus 2007

Ik houd geen zangavonden, zei de 

campingbaas. Ik belde hem voor een 

plekje. Het ging om een minicamping 

in Zeeland. En ik vroeg voorzichtig 

naar de sfeer op de camping. Vooral 

ook met het oog op mijn nog jonge 

jongens, zal ik maar eerlijk zeggen. Is 

het een christelijke camping? De man 

lachte en zei dat de gasten dat zelf 

bepaalden. Maar hij moest toegeven 

dat het ’s zondags vrij rustig was op 

de camping. Iedereen ging naar de 

kerk.

Dat bleek niet op mijn eerste vakan-

tiezondag. Zelf kwam ik al vroeg uit 

mijn tent. In mijn wat gekreukelde 

zwarte pak, want ik had een verre 

preekafspraak. Midden op ons veldje 

lag tussen een hoop lege bierflessen 

een stel jongens. Eén van hen deed 

een oog open. Gaat u naar de kerk, 

zei hij? Ja, zei ik, en jullie gaan straks 

toch ook. Wij niet, zei de jongen en 

hij draaide zich weer in een bekende 

slaaphouding. Toen ik terugkwam, 

zag ik ze voor hun tent zitten. Eén 

krabde wat aan zijn naakte bovenlijf, 

een ander dronk een glaasje melk 

en weer een ander vroeg om een 

paracetamolletje. Kom erbij zitten, 

dominee, zeiden ze. Het was een stel 

aardige jongens. Ze waren nog jong, 

en ze kampeerden voor het eerst met 

elkaar en zonder ouderlijk toezicht. 

De vader van één van hen had hen 

afgelopen zaterdag gebracht. Met 

elkaar hadden ze een grote donkere 

bungalowtent opgezet. De vader ver-

trok en op aanwijzen van de 

campingbaas had hij mij gevraagd 

om hen wat in de gaten te houden. 

Ze moeten morgen wel naar de kerk, 

had hij nog gezegd. Welke kerk?, 

vroeg ik hem. Wij hier gaan naar de 

Gereformeerde Gemeente, zei hij.

Waarom zijn jullie niet gegaan, 

begon ik. Waarom zóuden we, zei er 

één. Omdat je wordt geroepen, zei ik. 

Je hemelse Vader roept je naar zijn 

huisgezin, dat is de kerk. En als Vader 

roept, welk kind zal dan wegblijven? 

Ik vond dat ik dat mooi en duidelijk 

genoeg had gezegd. En de jongens 

snapten het. Maar vreemd genoeg 

bevestigde hen dit juist in hun weige-

ring om te gaan. Wie is onze hemelse 

Vader, zeiden ze. Wij geloven in God, 

maar we weten niet of Hij ook echt 

onze Vader is. Wie weet zal ons dat 

ooit eens duidelijk worden. Maar nu 

voelen we ons niet geroepen om naar 

de kerk te gaan.

Het is - denk ik - twintig jaar geleden 

dat ik dit meemaakte. Het was nog 

de tijd dat ik voor mijn vakantie - in 

eigen land - christelijke campings 

bezocht. Ik vond de sfeer prettig en 

ik voelde me er veilig. Totdat ik me al 

te zeer bekeken voelde. Als dominee 

werd ik kennelijk meer en meer een 

bezienswaardigheid. We besloten 

naar het buitenland te gaan. Aan de 

camping stelde ik nog slechts één 

voorwaarde. Daar mocht geen disco-

theek zijn. Maar de zondag verschilde 

niet van de zaterdag. Of toch wel? 

Want toen ik op de eerste zondag-

morgen, ditmaal in mijn witte korte 

broek, naar het washok ging, hoorde 

ik een psalm opklinken uit een tent. 

Ik bleef staan. Het was een bandje. 

En toen hoorde ik een preekstem. 

Maar, dat was mijn eigen stem! Ik 

loerde om het hoekje van het wind-

scherm en zag de vragende gezichten 

van een bekend gezin uit een leuk 

dorp waar ik eens dominee was. Het 

ontroerde me, moet ik u zeggen. En 

aangekomen bij het washok, dacht 

ik: Dit is geen christelijke camping, 

maar hier zijn wel echte christenen 

op de camping. Terug bij mijn eigen 

caravan, riep ik prompt mijn gezin 

bij elkaar. Wat gaan we doen, vroeg 

één van mijn jongens vanuit zijn 

slaapzak. Preeklezen, zei ik. Moet dat 

echt?, vroeg hij. Maar dat doen we 

dan toch zeker in de caravan. Het 

was voor ons nog wat wennen, zo’n 

niet-christelijke camping.

G. Zomer

Een christelijke 
camping

NB-juli-aug2007.indd   204 09-07-2007   14:43:43



205 Nader Bekeken juli/augustus 2007

Op zaterdag 19 januari 2008 is het 
weer zover.
Dan krijgen we vanuit Irak beelden 
te zien van moslimse jongens en 
mannen die zichzelf tot bloedens 
toe slaan. Het zijn sji’ieten. Groeps-
gewijze trekken ze door de straten. 
Ze bewegen zich op een vast ritme. 
En op dat ritme slaan zij zichzelf 
met zwepen of kettingen. Toeschou-
wers zien het bloed van de ruggen 
lopen.

Ook elders in de wereld is op die dag 
dit ritueel te zien. In de meeste gevallen 
niet zo openlijk vanwege de weerstand 
van de omgeving. Ook soennitische 
moslims moeten niets hebben van dit 
bloederige ritueel.

Wat is de betekenis van dit ritueel? 
Waar komt het vandaan? En waarom 
doen alleen sji’ieten hieraan mee?

Partij van Ali

De naam sji’ieten is afgeleid van 
sji’at Ali: de partij van Ali. Ali was de 
schoonzoon van de profeet Mohammed 
en tegelijk ook zijn opvolger.

De sji’ieten vormen een minderheid 
(10%) binnen de islam. De belangrijk-
ste concentratie bevindt zich in Iran: 
95% van de bevolking daar is sji’itisch. 
Toch is Iran niet de bakermat van het 
sji’isme. Dat is het buurland Irak. Daar 
bevinden zich ook de belangrijkste 
bedevaartsplaatsen van de sji’ieten met 
de graftomben van Ali en zijn zonen 
Hasan en Hoesain.

Na zijn dood werd Mohammed niet 
direct opgevolgd door zijn schoonzoon 
Ali. Ali is pas de vierde in de rij van 
opvolgers. Nu is het grote punt van ver-
schil met de soennieten dat de sji’ieten 
de eerste drie opvolgers niet erkennen. 
Voor hen is Ali de eerste echte kalief, of 
wel plaatsvervanger van Mohammed.

Waarom erkennen de sji’ieten de eer-
ste drie opvolgers niet? Omdat zij niet 
afkomstig waren uit ‘de heilige familie’ 
van Mohammed.

De soennieten hebben de fout 

gemaakt dat zij na de dood van 
Mohammed niet hebben gewacht op 
het moment dat Allah een opvolger zou 
aanwijzen. Ze hebben het zelf gedaan. 
Alleen Allah is in staat een opvolger van 
de Profeet aan te wijzen. En dat heeft 
Allah ook gedaan: Ali was de beoogde 
opvolger. Ook Mohammed zelf zou zijn 
schoonzoon Ali als opvolger hebben 
aangewezen.

Theocratie

Volgens de sji’ieten is ook in de 
praktijk duidelijk te zien dat de soen-
nieten op het verkeerde pad zijn 
gegaan. De soennitische Oemajjaden in 
Damascus en de soennitische Abbasiden 
in Bagdad hebben met pracht en praal 
geregeerd en veroorzaakt dat de islam 
zijn zuivere vorm heeft verloren. Verder 
hebben de soennieten de grote fout 
gemaakt dat zij hebben toegelaten dat 
er scheiding is gekomen tussen de gees-
telijke en de wereldlijke macht. Met als 
gevolg dat tot op de dag van vandaag 
bijna alle islamitische landen een (secu-
liere) regering hebben die op het terrein 
van de religie weinig invloed heeft.

Hiertegenover is het sji’isme te zien 
als een ‘theocratische’ beweging. Het 
ideaal van de sji’ieten is de situatie 

waarin geestelijke en politieke macht 
in de handen ligt van een ‘rechtgeleide 
kalief ’. Hij wordt door de sji’ieten bij 
voorkeur aangeduid als imaam.

De verborgen imaam

Het is volgens de sji’ieten van belang 
dat er altijd een imaam onder hen 
aanwezig is - ze kunnen eigenlijk niet 
zonder. Dat staat volgens hen ook in de 
koran (soera 6, 88-90).

De imaams moeten zo nodig de 
wereldlijke leiders corrigeren. Zij 
zijn ‘gidsen voor de mensheid’. Van 
Mohammed is een goddelijke vonk 
overgegaan op imaam Ali en zijn opvol-
gers. Dankzij deze goddelijke vonk zijn 
de imaams onfeilbare en zondeloze ver-
tegenwoordigers van Allah.

Nu is volgens de meerderheid van de 
sji’ieten de twaalfde imaam Mohammed 
(868-?) niet gestorven, maar verdwe-
nen. Er is overigens ook een groepering 
onder de sji’ieten die gelooft dat de 
zevende imaam is verdwenen. We laten 
deze groepering verder buiten beschou-
wing. De verdwenen imaam wacht in 
het verborgene op een teken van Allah. 
Dan zal hij terugkeren en is de eindtijd 
aangebroken. Hij komt terug als de 
Mahdi die het goddelijke recht op aarde 
zal herstellen.

Voordat de Mahdi komt, moet de 
moslimse gemeenschap in het rechte 

De passie van de 
sji’ieten

Rondblik L.W. de Graaff
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spoor worden geleid door plaatsver-
vangende uitleggers van de koran. De 
hoogste en meest gezaghebbende perso-
nen onder de godsdienstgeleerden zijn 
de ajatollah’s. Zij hebben de plicht het 
volk voor te bereiden op de komst van 
de Mahdi.

Hiërarchie

De sji’itische leiders hebben veel 
meer macht dan hun soennitische col-
lega’s. Dat geldt niet alleen op het vlak 
van de leeruitspraken. Hun macht is 
vooral zo groot door hun exclusieve 
recht op het innen van belasting. Ook 
bepaalt de sji’itische geestelijkheid wat 
met het geïnde geld wordt gedaan. Dit 
heeft ertoe geleid dat in Iran het groot-
grondbezit in hoge mate bij de geeste-
lijkheid is te vinden.

De ajatollah’s hebben daardoor niet 
alleen geestelijke maar ook economische 
en financiële macht. Ajatollah Chomaini 
heeft binnen het geheel van de geeste-
lijkheid een zeer bijzondere plaats gekre-
gen. Dat blijkt wel uit het feit dat hem 
de titel imaam wordt toegekend.

Bij zijn terugkeer uit ballingschap 
in Parijs waren in de menigte spandoe-
ken te zien met daarop de titel Mahdi. 
Daaruit mag worden geconcludeerd dat 
menig Iraniër zelfs heeft gedacht dat 
Chomaini de verborgen imaam was die 
op Allah’s tijd terugkeerde naar zijn 
gemeenschap.

Het lijden van de 
sji’ieten

Het sj’isme valt kort te typeren 
met twee woorden: leiden en lijden. In 
vergelijking met het soennisme valt het 
op dat het sji’isme een sterk leiderschap 
kent. De geestelijken leiden het volk.

Tegelijk wordt de geschiedbeschrij-
ving van het sji’isme gekenmerkt door 
het lijden. Zo zijn alle imaams, te begin-
nen met Ali, omgekomen door een 
zwaard, een dolk of vergif. Het staat 
allemaal uitgebreid beschreven. Alleen 
de twaalfde imaam is aan dit lot ontko-
men door tijdig te verdwijnen.

Het martelaarschap van de imaams 
wordt uitgebreid verheerlijkt en ook een 
gewone sji’iet kan niet beter af zijn dan 
strijdend voor het geloof te sterven.

Jaarlijks wordt door de sji’ieten de 
dood van Ali herdacht, met als middel-

punt van de rituelen het graf van Ali in 
de Iraakse stad Koefa.

In deze en andere bedevaartsoorden 
in Irak, Iran en India worden jaarlijks 
bloedprocessies gehouden, waarin man-
nen en jongens meelopen die zich tot 
bloedens toe slaan of snijden om zo het 
lijden van de imaams in herinnering te 
brengen.

Vooral rond de martelaarsdood 
van Hoesain, de kleinzoon van de pro-
feet Mohammed, is een ware cultus 
ontstaan. Zijn martelaarsdood staat 
model voor het sterven voor Allah. Het 
meedoen aan de cultus rond zijn dood 
wordt gezien als een zeer verdienste-
lijke daad. Ook het plengen van tranen 
draagt bij aan de verlossing. Volgens de 
overlevering heeft Hoesain hierover het 
volgende gezegd: ‘Er is geen gelovige 
die ook maar een traan vergiet om mij, 
of God zal hem als beloning daarvoor 
een verblijf zonder einde in het paradijs 
schenken.’

De slag bij Kerbela

Het hoogtepunt in de lijdensge-
schiedenis van de sji’ieten is toch wel 
de dood van Hoesain in de slag bij 
Kerbela in Irak. In de woestijn bij 
Kerbela werd de tweede zoon van Ali 
opgejaagd door zijn tegenstanders, de 
soennitische Oemajjaden. Aanvankelijk 
had Hoesain zijn toevlucht gezocht in 
Mekka. Toen hij merkte dat hij ook 
daar niet veilig was voor de Oemajjaden, 
keerde hij terug naar Irak. In de woes-
tijn bij Kerbela werd hij samen met zijn 
getrouwen omringd door de vijanden. 
Op de tiende dag van de eerste maand 
(moeharram) vond de beslissende slag 
plaats. Het is volgens de christelijke 
jaartelling dan 10 oktober 680. In deze 
slag vonden Hoesain en zijn metgezellen 
de dood.

De sji’itische literatuur staat bol van 
de verhalen rond het lijden van imaam 
Hoesain. En het lijden en sterven van 
Hoesain wordt jaarlijks herdacht en 
ook herbeleefd. Je kunt stellen dat de 
sji’ieten jaarlijks hun lijdenstijd kennen. 
Gedurende de eerste tien dagen van 
de eerste maand moeharram wordt het 
lijden van de broers Hasan en Hoesain 
uitgebreid herdacht. En op de tiende 
dag worden passiespelen uitgevoerd, 
processies georganiseerd en preken 
gehouden. Daarin staat centraal het 
drama van Kerbela.

Het gaat er niet alleen om dat de 

toeschouwers worden herinnerd aan 
wat er eens is gebeurd. In feite herhaalt 
zich het drama in de beleving van de 
sji’ieten. Dit brengt heftige emoties met 
zich mee, die gepaard gaan met zelfver-
wonding. De herbeleving van het mar-
telaarschap van Hoesain en de andere 
imaams stimuleert sji’itische mannen 
en jongens tot het martelaarschap. Ook 
het vergieten van tranen wordt al opge-
vat als een zaak van verdienste. Imaam 
Hoesain heeft immers zelf gezegd: Er is 
geen gelovige die ook maar een traan ver-
giet om mij, of Allah zal hem als beloning 
daarvoor een verblijf zonder einde in het 
paradijs schenken.

Asjoera

Omdat de moslims een maankalen-
der hanteren, worden hun feestdagen 
elk jaar op een ander moment van onze 
(zonne)kalender gevierd. En dat geldt 
ook voor de Asjoera, de tiende dag van 
de eerste maand moeharram, waarop het 
sterven van Hoesain wordt herdacht. 
In 2007 viel deze dag samen met vrij-
dag 29 januari. In het jaar 2008 zal de 
Asjoera worden gevierd op zaterdag 19 
januari.

Het is heel bijzonder dat deze 
gedenkdag wordt aangeduid als Asjoera. 
De Asjoera dateert namelijk uit de 
tijd vóór het sterven van Hoesain bij 
Kerbela. Volgens overlevering heeft 
de profeet Mohammed de Asjoera 
ingesteld naar Joods voorbeeld. In 
de begintijd van zijn optreden oriën-
teerde Mohammed zich heel sterk op 
het Jodendom. Zo schreef hij zijn vol-
gelingen voor om te bidden met het 
gezicht in de richting van Jeruzalem. En 
ook heeft hij de viering van de Grote 
Verzoendag (op de tiende dag van de 
eerste maand) als vastendag ingesteld. 
Hij noemde deze dag Asjoera, dat letter-
lijk ‘de tiende’ betekent.

Toen het tot conflicten kwam tussen 
hem en de Joden, is de Asjoera vervan-
gen door het vasten in de maand rama-
daan. Toch bleef de Asjoera wel bestaan 
als een dag van vrijwillig vasten. En dat 
vrijwillige vasten op de Asjoera wordt 
gezien als een vrome en dus verdienste-
lijke daad. Hierbij moet worden bedacht 
dat de moslims al spoedig hun maanka-
lender anders hanteerden dan de Joden. 
Vandaar dat de Asjoera niet meer op 
dezelfde dag valt als Jom Kipoer (Grote 
Verzoendag).
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Het is uitgerekend op de datum van 
de Asjoera dat Hoesain is gesneuveld. 
En in geschriften uit de tiende eeuw 
na Christus wordt de herdenking van 
de dood van Hoesain nadrukkelijk ver-
bonden met de viering van de Asjoera. 
Daardoor heeft de Asjoera voor de 
sji’ieten een nieuwe inhoud gekregen.

Is het toevallig dat de datum van 
Hoesains sterven samenvalt met de 
Asjoera? Het lijkt erop, omdat er onder 
de historici geen verschil van mening 

is over de datum waarop Hoesain is 
gesneuveld.

Dan nog blijft het bijzonder dat het 
sterven van Hoesain wordt herdacht en 
herbeleefd op de dag die oorspronkelijk 
is afgeleid van de Grote Verzoendag.

In het licht van de bijbelse heilsge-
schiedenis komt op deze wijze de grote 
armoede van het sji’isme heel duidelijk 
aan het licht. De Grote Verzoendag had 
de Heer ingesteld als één grote verwij-

zing naar het Lam dat moest worden 
geslacht voor de verlossing van mensen: 
Jezus Christus.

Uit de dag der verzoening op de 
tiende van de eerste maand is de kern 
weggesneden en gevuld met de leer 
van de zelfverlossing. De passie van de 
sji’ieten tijdens de Asjoera is in feite één 
grote roep om de werkelijke verzoening.

Recht voor God?!
‘Recht voor God?! Leven met God 
is de praktijk.’ Dat was het thema 
van de BGJ Jongerendag 2007. Op 
Hemelvaartsdag, 17 mei jl. zijn 
ongeveer 200 jongeren (16+) in 
Rijnsburg bij elkaar gekomen om 
over dit onderwerp te leren en door 
te praten. In dit artikel wil ik u 
graag wat meer vertellen over deze 
dag dan u in het Nederlands  
Dagblad (18 mei 2007) hebt kun-
nen lezen.

Thema

Het thema van deze dag, ‘Recht 
voor God?!’, is door het bestuur 
van de Bond van Gereformeerde 
Jongerenverenigingen* en de commissie 
Jongerendag gekozen, omdat we regel-
matig horen dat jongeren het moeilijk 
vinden om heilig te leven voor de Here. 
Ds. E. Heres (Dalfsen), onze hoofdspre-
ker, verwoordde dat zo: ‘Verwacht God 
een heilig leven? Waarom brengt zonde 
de relatie met God in gevaar? Wat is 
schuldbesef? En wat is leven uit dank-
baarheid? … Hoe kom ik af van dingen 
die een leven naar Gods wil in de weg 
staan? En: Hoe blijf je vechten tegen 
de zonde? Welke praktische structuren 
kunnen daarbij helpen?’

Deze BGJ Jongerendag stond dus in 
het teken van deze vragen. We hebben 
ds. Heres gevraagd om hier een concreet 
verhaal over te vertellen voor de jonge-
ren. Vervolgens zouden we in ‘work-
shops’ doorpraten over dit onderwerp en 
het onderwerp nog verder concretiseren. 
Daarover zo meer. Eerst gaan we in 
grote sprongen door het verhaal van ds. 

Heres heen, dat hij op de dag in twee 
delen had opgeknipt.

Vreemdelingen

Ds. Heres liet ons eerst om ons heen 
kijken. In welke samenleving leven 
wij? Welke invloeden komen vanbuiten 
op ons af, als we zeggen dat we wil-
len leven als kind van de Here? En als 
de Here ons vraagt om heilig te leven 
voor Hem, dan merk je, als het goed 
is, dat je ‘vreemdeling’ bent. En dan 
zijn we aangekomen bij 1 Petrus 1. Dit 
bijbelgedeelte werd aan het begin van 

de dag gelezen en vormde de rode draad 
van het verhaal van ds. Heres. Hij liet 
zien hoe de situatie van de eerste lezers 
van de brief van Petrus overeenkomt 
met onze situatie in Nederland. Ook 
zij waren ‘vreemdelingen’. En onder de 
eerste lezers van deze brief waren, naast 
ouderen, ook jongeren.

Maar ‘verwacht God dat ik heilig 
voor Hem leef?’ Voor het antwoord op 
die vraag werden we verwezen naar 1 
Petrus 1:13-14 en verdere verzen. Daar 
staat o.a.: Hij die jullie geroepen heeft, 
is heilig! Daar moesten we mee begin-
nen: weten wie God is, hóe Hij is!

Ds. Heres nam ons daarin mee en 
liet ons zien wie de Here is. Er werd 
met name aandacht gevraagd voor zijn 
heiligheid, dat Hij een afkeer heeft van 

Rondblik S.J. Driessen
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de zonde. ‘Zonde is vooral tegen God 
ingaan.’ ‘Maar bij dit heilige hoort ook 
dat Hij in oneindige genade aan schul-
dige mensen zonden vergeeft en ruimte 
geeft om te leven.’

Ds. Heres verwees ook naar het 
beeld van het huwelijk, dat gebruikt 
wordt om de relatie tussen de Here en 
zijn volk te karakteriseren. Als je dat 
vergelijkt met een gewoon huwelijk, dan 
is het antwoord op de vraag duidelijk 
of de Here een heilig leven wil. Als een 
bruid van zijn bruidegom geen toege-
wijd leven zou verwachten, wat is dat 
huwelijk dan? Nou, zo is het ook bij de 
Here. Hij wil dat wij heilig leven voor 
Hem.

Heilig leven

De Here zegt tegen zijn volk: ‘Wees 
heilig, want Ik ben heilig.’ Als we even 
weer naar 1 Petrus 1 gaan, dan zien we 
dat zo staan in vers 16. Maar nu zijn wij 
ook geroepen om heilig te leven!, zei ds. 
Heres.

Eerst ging hij in op wat schuldbesef 
is, bijbels schuldbesef. ‘Als je inderdaad 
jezelf een kind van God mag weten, 
dan zul je ook het beste beseffen wat 
schuld is. Want je realiseert je hoeveel 
je te danken hebt aan je hemelse Vader. 
Je ziet hoeveel Hij voor je betekent. En 
nu zegt Petrus: Juist omdat jullie de 
hemelse Vader kennen, die ook jullie zó 
mogen aanroepen, moet je godvrezend 
leven.’ ‘Je mag vertrouwelijk met Hem 
omgaan. Maar je/u moet zich niet ver-
kijken op zijn grootheid. En daarom: 
“Wandelt in vreze, de tijd van uw 
vreemdelingschap.” Leef in kinderlijke 
eerbied voor de Here. De Here vrezen, 
dat is dat je groot denkt van Hem, en 
van zijn liefde. Je laat je levensstijl hele-
maal bepalen door zijn grootheid.’

Als we Vader zeggen tegen de heilige 
God, dan moet het ook ‘menens’ zijn, 
dan moet het ‘werkelijkheid ’ zijn in je 
leven. ‘Laat de aanwezigheid van de 
Here volle ernst zijn in je leven.’ Dit is 
een waarschuwing tegen ‘een oppervlak-
kig leven. Want de heilige God, die ook 
je hemelse Vader is, is erbij en Hij let 
erop of je menens zijn kind wilt zijn.’

Regeltjesgeloof

Ds. Heres waarschuwde ook tegen 
een regeltjesgeloof. ‘Zo van: als je maar 
volgens de regels leeft, dan komt het 
wel goed. De gedachte dat wij onszelf 

aantrekkelijk moeten maken voor God, 
zit diep geworteld. Daarom, een heilig 
leven tot eer van God, daarover kun-
nen we niet goed praten buiten de Here 
Jezus Christus om. Wij hébben geen 
gerechtigheid en heiligheid van onszelf! 
Wij kunnen niet leven als aantrek-
kelijke bruid van God, wij breken het 
verbond. Maar Christus is gekomen om 
ons gerechtigheid en heiligheid te géven. 
In 1 Korintiërs 1:30 staan die bekende 
woorden dat Jezus Christus ons “van 
God geworden is: wijsheid, rechtvaardi-
ging, heiligheid, en verlossing”. De Here 
Jezus heeft voor óns rechtvaardig en hei-
lig geleefd. En door het gelóóf in Hem, 
ontvang je het van Hem!’

Zo wijst de apostel Petrus in 1 
Petrus 1:18, als Hij zijn lezers oproept 
om in de tijd van het vreemdeling zijn 
heilig te leven, godvrezend te leven, naar 
het feit dat we ‘eerst vrijgekocht moesten 
worden’. Worden we geroepen om heilig 
te leven in deze wereld? Ja, zegt Petrus, 
want er heeft kostbaar bloed gevloeid 
voor jou, om jou te zetten aan de kant 
van de bevrijde mensen.

En als je het moeilijk vindt vandaag 
om als jongere (en oudere) echt christe-
lijk te blijven leven, dan moet je gelovig 
letten op de dingen die God doet en die 
Hij gedaan heeft. Petrus wijst daarop.

Ds. Heres wees ons er ook op: als 
je lééft van de genade van God, als je 
dat echt geproefd hebt, dan ga je anders 
leven! Dan ga je leven uit dankbaar-
heid en gehoorzaamheid. Dat kan niet 
anders.

De praktijk 1

Ds. Heres ging ook in op wat dat 
concreet betekent. ‘Nou dit: wie van 
Gods genade leeft, die leeft niet opper-
vlakkig en zorgeloos. Je zult niet meer 
zo goedkoop, zo gemakkelijk zondigen. 
Je neemt de geboden van de Here seri-
eus. Je wilt niet meer wereldgelijkvormig 
zijn, op het gebied van seksualiteit, 
gebruik van de media en besteding van 
vrije tijd. Je voelt je niet meer thuis op 
zaterdagavond in die tent waar de god-
deloosheid regeert. Je luistert en kijkt 
niet meer kritiekloos naar alles wat er 
uit de hoek van de kamer op je afkomt. 
Je kunt niet meer genieten van bepaalde 
soorten popmuziek. Nee, je breekt met 
de ongerechtigheid en oneerlijkheid in 
je leven. En er komt een echt christe-
lijke levensstijl voor in de plaats. Het is 
menens als je zegt: Neem mijn leven, 

laat het Heer, toegewijd zijn aan uw 
eer! Je laat de Here met zijn Woord 
je levensweg sturen, als het gaat om je 
verkering.’

En als er van die vruchten in ons 
leven niets te merken is? Wat dan? Nou, 
zei ds. Heres, denk dan niet dat het 
ligt aan Gods genade. Maar kijk eens 
kritisch naar je eigen geloof! Ga eens na 
of je zelf misschien de doorwerking van 
de genade blokkeert, of je zelf misschien 
de levenssappen van Christus tegen-
houdt! Keer je dan maar om, bekeer je, 
en begin er dan weer mee om met ver-
wonderde ogen naar de grote daden van 
Gods genade te kijken!

De praktijk 2

Ds. Heres ging ook in op de vraag: 
hoe kom je ervan af, van die dingen die 
een leven met Gods wil in de weg staan? 
Of, anders gezegd, hoe houd je de verlei-
dingen tegen?

Nou, allereerst, zei ds. Heres, je redt 
dat niet in eigen kracht. ‘Het is niet 
voor niets dat de Here Jezus ons een 
gebed geleerd heeft: Leid ons niet in 
verzoeking. Om in de geestelijke strijd 
niet ten onder te gaan, heb je de kracht 
van de Heilige Geest nodig. En het 
wonderlijke is, de Here heeft beloofd, als 
je Hem bidt om de Heilige Geest, dan 
geeft Hij die (Luc. 11:11-13).’

‘Zou die jongen die dan toch maar 
weer meegaat met z’n vrienden op zater-
dagavond, naar de discotheek…, zou die 
gebeden hebben om de Heilige Geest in 
z’n hart?’, vroeg hij zich af. Vervolgens 
verwees hij ons naar Jakobus 1:13-15, 
waar wordt beschreven hoe verleiding 
in z’n werk gaat. ‘Verzoekingen die tot 
zonde leiden, volgen een bepaald proces:
1. het lokaas wordt uitgezet;
2. het innerlijk verlangen wordt 

geprikkeld;
3. de zonde verschijnt als we zwichten;
4. de zonde heeft gevolgen.’

En hij vervolgde met het geven van 
‘praktische tegenmaatregelen’. Dat zijn:
- Ga bewust tegen de verleiding in en 

geef haar geen kans. Dat betekent dat 
je de confrontatie met zaken die ver-
leiden, uit de weg moet gaan. Zeker 
als al vaker is gebleken dat weerstand 
bieden jou niet lukt, dan moet voor-
komen worden dat de confrontatie 
plaatsvindt.

- Bied de juiste weerstand. Bij seksuele 
zonden is vluchten de enige optie. 
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In het juninummer 2007 van Nader 
Bekeken schreef collega A. Bas één 
en ander over het ondertekenen van 
de belijdenisgeschriften. Ter aan-
vulling en correctie wil ik een paar 
dingen met u delen over de achter-
gronden van deze gewoonte.

Ds. Bas vermeldt dat de eerste 
ondertekeningsformulieren zijn opge-
steld door de classes Alkmaar (1608) en 
Buren (1610). Er is echter een nog ouder 
formulier. Het eerste ondertekenings-
formulier op Nederlandse bodem, voor 
zover mij bekend, dateert van 1574. Het 
is opgesteld en in gebruik genomen bin-
nen de classis Walcheren.

Het waren er zelfs twee: een onder-
tekeningsformulier voor de belijdenis 
en een ondertekeningsformulier voor 
de kerkorde. De eerste handtekening is 
van de hervormer ds. Gaspar van der 
Heyden, toen predikant te Middelburg. 
Deze formulieren zagen het dag-
licht kort na de synode gehouden te 

Dordrecht in 1574, waar één en ander 
gezegd was over ondertekening. Deze 
synode had als voorzitter - u raadt het 
misschien wel - ds. G. van der Heyden. 
Het ondertekeningsformulier van de 
classis Walcheren heeft tot 1605 dienst 
gedaan. Daarna is men overgegaan naar 
‘eenvoudige ondertekening’, wat inhoudt 
het rechtsstreeks ondertekenen van de 
belijdenisgeschriften zonder gebruik 
van een formulier. De reden hiervoor 
is mij niet bekend, hoewel men dit 
gebruik ook buiten Walcheren kende. 
Het Walcherse ondertekeningsformu-
lier is opgenomen in een overzicht van 
ondertekeningsformulieren, geschreven 
door J. Borsius in Archief voor Kerkelijke 
Geschiedenis IX (1838), p. 293 en 351.

Zoals ds. Bas aangeeft, was onderte-
kening van de leer van de kerk al eerder 

aan de orde geweest in Nederlandse 
kringen. De synode van Emden 1571 
schreef het voor, alsmede het zoge-
naamde convent te Wezel. Ds. Bas 
dateert dit convent in 1568, zoals 
men gebruikelijk is te doen (o.m. H.J. 
Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse 
Kerkgeschiedenis). Er zijn echter goede 
redenen om dit convent te dateren 
in 1571. Voor onderbouwing hiervan 
kan men terecht bij de dissertatie van 
O. Boersma, Vluchtig voorbeeld. De 
Nederlandse, Franse en Italiaanse vluchte-
lingenkerken in Londen, 1568-1585, o.m. 
te raadplegen via www.kerkrecht.nl.

Maar voor ondertekening mogen we 
nog verder terug dan Wezel. We zouden 
lijnen kunnen trekken naar Frankrijk en 
Genève, maar het lijkt me aardiger om 
zo ver mogelijk terug te gaan. Helemaal 
terug naar een voorloper van het oudste 
belijdenisgeschrift van onze kerken, de 
Geloofsbelijdenis van Nicea. Met ‘voor-
loper’ bedoel ik de versie aangenomen 

Dan is vluchten niet laf of zo. Het is 
de twééde blik die tot zonde verleidt. 
Nou, voorkom dan een tweede blik. 
Bij roddelen gaat het niet om beteu-
gelen, maar om muilkorven.

- Bedenk dat de pijn die volgt, spoedig 
het plezier uitwist. Onmiskenbaar 
smaakt de zonde lekker, maar het 
plezier is altijd van voorbijgaande 
aard.

- Houd je gedachten in bedwang door de 
woorden van God die je uit het hoofd 
kent. Het zijn wapens die je te bin-
nen schieten op momenten als het 
moeilijk wordt.

Het is goed om tegen concrete ver-
leidingen ook concrete maatregelen te 
nemen. Ds. Heres ging verder met nog 
meer concrete maatregelen te noemen.

Ten slotte riep hij op om het lef te 
hebben om een ‘vreemdeling’ te zijn: 
‘durf desnoods alleen te staan. Maar 
vooral: leef dicht bij de Here. Doe dat 
elke dag, dan leidt Hij je tot de goede 
keuzes. En weet dat Hij kracht geeft 
door zijn Heilige Geest, zodat je steeds 
verder groeit in een heilig leven voor 
Hem!’

Workshops

Er waren vijf ‘workshops’ georga-
niseerd. Hier kon nader door worden 
gepraat over onderwerpen als: ‘chris-
ten-zijn op school en werk’ (geleid 
door Jouke Flikweert), ‘christen-zijn en 
(omgaan met ‘verschillen’ in levensstijl 
in) je eigen vriendenkring’ (geleid door 
Samuël Driessen), ‘christen-zijn in rela-
ties’ (geleid door ds. C. Bijl), ‘christen-
zijn en bijbelgebruik’ (ds. A. van Houdt) 
en ‘christen-zijn en uitgaan/muziek’ 
(geleid door Anneke Flipse-Metske). 
Opvallend is het verlangen van jongeren 
om heldere antwoorden te krijgen. Ze 
krijgen in ‘de wereld’ met veel te maken 
dat hen verwart. Maar ook in ‘de kerk’ 
is veel verwarring. Ze zoeken naar een 
helder antwoord en goede leiding vanuit 
de Bijbel. Op zo’n dag kun je dat maar 
ten dele geven, maar bemoedigen en 
houvast geven kun je wel.

Dankbaarheid

We kijken terug op een mooie 
Jongerendag. Het bestuur van de BGJ is 

dankbaar dat we deze dag konden orga-
niseren. Het was echt een dag vóór jon-
geren dóór jongeren. We hebben samen 
gezongen en gebeden. We hebben veel 
geleerd over het leven met en voor de 
Here. Als afsluiting van de dag hebben 
we met elkaar gegeten en nagepraat.

We willen u bij dezen vragen om 
uw geestelijke steun, om uw gebeden. 
Het werk voor en door de jongeren van 
de kerk moet gedragen worden door de 
ouderen in de kerk. Dat zijn de schou-
ders waar de jongeren op mogen staan.

Samuël Driessen is voorzitter van de BGJ.

Noot:

* Wellicht kent u de de Bond van Gereformeerde 

Jongerenverenigingen niet. Algemene informatie over 

de BGJ kunt u dan vinden op www.bgj.nl en in 

 P. Niemeijer, Schriftonderzoek en levenstaak. Het werk 

van de jeugdbonden in de Gereformeerde Kerken vanaf 

de Vrijmaking (Woord en Wereld nr. 26), 

Bedum 1994.

Ondertekening

Rondblik R.C. Janssen
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Elk jaar krijgt onze kerk een keer 
kerkvisitatie. Niet dat je er zoveel 
van merkt. Het speelt zich binnen 
(de vergadering van) de kerkenraad 
af. Twee predikanten - soms een 
predikant en een ouderling - komen 
in opdracht van de classis bij de 
kerkenraad op bezoek. We heb-
ben dat als kerken met elkaar zo 
afgesproken en in artikel 44 van de 
kerkorde is het vastgelegd. Wel zal 
de kerkenraad als het goed is ons 
iets over die visitatie willen vertel-
len. Want al zijn we er niet bij, het 
is wel de bedoeling dat we ons erbij 
betrokken weten.

Wat wil nu zo’n bezoek? Je leest in 
artikel 44 KO: ‘De visitatoren zullen 
onderzoeken …’ Er wordt een onder-
zoek ingesteld naar de gang van zaken 
in de gemeente. Bijvoorbeeld hoe de 
ambtsdragers hun werk doen. En hoe 
we kerk zijn naar binnen toe en naar 
buiten toe.

Waarom zo’n onderzoek? Is dat nu 
nodig? Is kerkvisitatie eigenlijk geen 
ongezonde bemoeizucht?

Het is maar net hoe je het kerkver-

band waardeert. Artikel 44 noemt als 
doel van de visitatie ‘het vermanen over 
nalatigheid’ in de ambtsdienst ‘en het 
met raad en daad meewerken aan de 
vrede, de opbouw en het welzijn van de 
kerken’. Als je meent dat we zelf wel uit-
maken hoe we gemeente zijn en anderen 
daar niet bij nodig hebben, dan kun je 
dit bemoeizucht vinden. Ben je er daar-
entegen van overtuigd dat we als kerken 
in een ‘classis’ - dat woord betekent oor-
spronkelijk ‘een vloot schepen’ - samen 
optrekken en voor elkaar behoren te 
zorgen, dan ben je blij met elk toezicht 
dat daarvoor bedoeld is.

Kerkvisitatie sinds 
wanneer?

Vrijwel direct na de Reformatie in 
de 16e eeuw hebben de kerken in ons 

land besloten om bij elkaar kerkvisitatie 
te houden. Toezicht en hulp wilden ze 
graag. Daar voelden ze behoefte aan. 
En dat is opmerkelijk. Waarom? Wel, 
de kerken waren bevrijd van een top-
down machtsstructuur waarin één kerk 
tot in details voorschreef hoe het in elke 
plaatselijke kerk moest toegaan. Van het 
instituut paus waren ze af. Dankbaar 
voelden zij zich als plaatselijke kerk 
weer zelfstandig. Over elkaar heersen, 
hoe dan ook, dat mocht nooit meer 
gebeuren. In (het huidige) artikel 83 
KO klinkt dat als een belijdenis nog 
altijd door. Maar de bevrijde kerken 
sloegen niet door naar de andere kant. 
Zo van: we hebben ons eigenlijk hele-
maal niet met elkaar te bemoeien. Nee, 
zij beleden: we zijn aan elkaar gegeven. 
Daarom dragen we een stuk verant-
woordelijkheid voor elkaar. Dat houdt 
de Here ons voor in de Schriften.

Op het Convent van Wezel in 1568 
werd de basis gelegd voor de kerkvisi-
tatie. Nota bene het jaar dat de tach-
tigjarige oorlog uitbrak en veel gerefor-
meerden naar het buitenland moesten 
vluchten. Na 1568 is de visitatie verder 
uitgebouwd. En in praktijk gebracht. 

door het Eerste Oecumenisch Concilie 
van Nicea in 325. Toen dit document 
vastgesteld was, werd de aanwezigen 
gevraagd het te ondertekenen. Volgens 
de kerkhistoricus P. Schaff is dit de 
eerste keer dat zo’n document (een belij-
denisgeschrift) ondertekend werd in 
de christelijke kerk (P. Schaff, History 
of the Christian Church, dl. 3, p. 629). 
Schaff schrijft dat twee Egyptische bis-
schoppen weigerden te ondertekenen 
en samen met Arius verbannen werden 
naar Illyria. Volgens L. Doekes heeft 
ook Arius geweigerd dit stuk te onderte-
kenen (L. Doekes, Credo, p. 20).

Kunnen we niet nog verder terug? 
Voor bewijs van ondertekening bij mijn 
weten niet. Maar voor het gebonden 
zijn aan de leer wel. De GS Amersfoort-

Centrum 2005 heeft zich gebogen over 
het verzoek om de ondertekeningsfor-
mulieren te herzien (art. 48). Het belang 
van een ondertekeningsformulier wordt 
onderstreept in grond 4 als volgt: ‘het is 
in deze tijd niet minder belangrijk dan 
in de jaren na de Dordtse Synode om 
de wacht te betrekken bij de binding 

van ambtsdragers aan de leer van de 
Schriften zoals verwoord in de gerefor-
meerde belijdenis (cf. Titus 1:9).’

De verwijzing naar Titus 1:9 is 
van groot belang. Daar lezen we: ‘En 
[de oudste] moet zich houden aan de 
betrouwbare boodschap die in over-
eenstemming is met de leer, zodat hij 
in staat is om anderen met heilzaam 
onderricht te bemoedigen en dwarslig-
gers terecht te wijzen’ (NBV). Als de 
kerk mag verwachten dat oudsten zich 
houden aan wat de kerk op gezag van 
Christus uitdraagt, dan is het de kerk 
geoorloofd om dit te waarborgen mid-
dels ondertekening van die leer.

Toezicht of  
bemoeizucht? 
Over kerkvisitatie

Gemeentebreed 

M.H. Sliggers
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Eerst in de vergadering van de voltallige 
classis. Maar toen dat niet bleek te wer-
ken, kwamen twee afgevaardigden van 
de classis de kerken thuis visiteren.

Knelpunten

Nu is het uiteraard wel zaak ervoor 
te zorgen dat de kerkvisitatie goed func-
tioneert. Worden knelpunten niet opge-
lost, dan neemt de waardering af. En 
knelpunten kunnen makkelijk ontstaan.

De visitatie kan bijvoorbeeld heel 
formeel worden. Een verplicht num-
mer omdat het nu eenmaal afgesproken 
is. Visitatoren nemen alleen de stand 
van zaken op als een meteropnemer die 
langskomt: getallen en gegevens die ze 
weten willen, worden genoteerd en dat 
is het dan.

Elke classis heeft een eigen rege-
ling voor de visitatie. Een lange lijst 
met vragen, ingedeeld naar onderwerp. 
Maar worden die vragen alleen maar 
in ijltempo doorgenomen en met ja of 
nee beantwoord, dan is het wel een 
onderzoek, maar er komt geen gesprek 
op gang. Een gesprek waarin eerlijk de 
stand van zaken aan de orde komt en 
doorgesproken wordt. De preses of een 
ander lid van de kerkenraad geeft de 
antwoorden die we vooraf vastgesteld 
hebben. En verder niets. Maar moet je 
daar met z’n allen bij zitten? Met heel 
die kerkenraad?

Gesprek

Een onderzoek instellen gaat werke-
lijk heel diep. En het mooiste is inder-
daad wanneer visitatoren dat onderzoek 
doen door een gesprek op gang te bren-
gen. Een gesprek dat opbouwt en waar 
iedereen van leren kan.

De meeste vragen van een visita-
tieregeling zijn gesloten vragen. Maar 
visiteren is juist open vragen stellen. En 
ingaan en doorvragen op de gegeven 
antwoorden. Zo komt een gesprek op 
gang. Ouderlingen doen dat op huisbe-
zoek toch ook? Zij willen weten hoe wij 
met de Here leven. Of we daar vreugde 
in beleven. Welke moeiten we daarbij 
hebben. Maar de broeders komen daar 
niet echt achter wanneer zij van ons 
alleen maar ja of nee te horen krijgen en 
verder niets. Laat staan dat zij ons dan 
helpen kunnen. Zij brengen een gesprek 
op gang door open vragen te stellen 

waarop we zoveel als nodig is, in kun-
nen gaan.

Doorvragen geeft de mogelijkheid 
een helder beeld te krijgen van hoe de 
ambten functioneren. Hoe het staat met 
het geestelijke leven van de gemeente. 
Waar zich problemen en knelpunten 
voordoen. Visitatoren moeten daar-
achter komen. Om te kunnen helpen. 
Om eventueel te kunnen corrigeren. 
Een visitatie wordt pas echt boeiend en 
opbouwend, wanneer vragen gesteld 
worden waarop de kerkenraad zich niet 
heeft voorbereid. En waar meerdere ker-
kenraadsleden spontaan aan meedoen. 
Er komt een echt gesprek. Het kan zijn 
dat je dan niet binnen de geplande tijd 
klaar komt, dat er onderwerpen blijven 
liggen waar geen tijd meer voor is. Maar 
wat let ons om eventueel een vervolg-
gesprek af te spreken? Of onderwerpen 
te laten liggen tot de volgende ronde, 
een jaar later? Je hoeft niet alles in één 
gesprek uit te spitten en door te spreken.

De kerkenraad kan ook zelf iets dat 
hem intens bezighoudt, aan visitato-
ren willen voorleggen. Daar moet alle 
ruimte voor zijn. Per visitatieronde kan 
ook een thema gekozen worden, aan 
de hand waarvan je het leven van de 
gemeente bespreekt. Zo doen de ouder-
lingen met het huisbezoek ook wel. 
Dat kan heel goed, als het maar niet te 
dwangmatig gebeurt.

De hele kerkenraad

Elke visitatieregeling bepaalt dat 
alle kerkenraadsleden bij de visitatie 
aanwezig behoren te zijn. Ben je ver-
hinderd, dan dien je dat vooraf kenbaar 
te maken. Met de reden erbij vermeld. 
En die moet dan nog echt geldig zijn 
ook. Dat lijkt een beetje bureaucratisch. 
Toch is die bepaling terecht. Namelijk 
vanwege dat gesprekskarakter van de 
visitatie. Het onderzoek gaat ons samen 
aan, maar ook ieder van ons persoonlijk. 
Een evaluerend, bezinnend gesprek over 

je wezenlijke taak als ouderling, diaken 
of dominee, in het kader van het als 
kerken toezicht houden op elkaar, laat 
je toch niet zomaar voorbijgaan? Daar 
hoor je als het kan bij te zijn, al neem je 
zelf niet actief aan het gesprek deel.

De voorzitter van de kerkenraad en 
die van de diakenen zullen als woord-
voerders veel vragen beantwoorden, 
maar laten niet zij alleen aan het woord 
komen in het gesprek met visitatoren.

Synodebesluiten

Volgens artikel 44 zal ook onderzoek 
gedaan worden ‘of de ambtsdragers … 
de aangenomen orde in alles naleven’. 
Misschien goed om daar eens extra 
aandacht aan te geven. Het gaat hier 
natuurlijk om de aangenomen kerkorde. 
Maar daar horen dan wel ook alle syno-
debesluiten bij die voor ons plaatselijk 
gelden. Zulke besluiten zijn overeen-
komstig artikel 31 KO genomen en we 
aanvaarden ze dan ook als bindend. Dat 
hebben we als kerken elkaar beloofd. 
Het lijkt me dat visitatoren er goed 
aan doen erop door te vragen of we die 
besluiten ook echt naleven. Ik heb de 
indruk dat dat naleven niet altijd zo 
vanzelf spreekt.

Laat ik een voorbeeld nemen: de 
eredienst met daarbij de liturgie en de 
liederen die we kiezen. Op dit punt 
onderscheiden we ons plaatselijk steeds 
meer van elkaar. Op zich is dat niet erg. 
De eredienst binnen de aangenomen 
orden van dienst hoeft niet overal tot 
op onderdelen uniform te zijn. Er kan 
in sommige gemeenten behoefte zijn 
aan meer liederen. Aan andere liederen. 
Aan gevarieerde liturgische handelingen. 
Daar mag je best op inspelen, meende 
de synode van Zuidhorn 2002. Zij 
heeft dan ook besloten dat er plaatselijk 
verschil kan en mag zijn in de liturgie. 
Als we maar wel binnen een bepaalde 
ruimte blijven. En die ruimte is door 
Zuidhorn ook aangegeven.

Maar wat kan gebeuren? In je 
enthousiasme - zullen we maar zeggen - 
rek je je plaatselijke vrijheid zover op dat 
je buiten de aangegeven ruimte terecht-
komt. Dingen die ingevoerd worden, 
passen niet meer binnen die ruimte. En 
wat dan? Dan komt de proef op de som: 
blijven we loyaal, loyaal gebonden, aan 
wat door de synode(n) uit naam van ons 
allemaal is besloten? Loyaal gebonden 
aan wat we elkaar hebben beloofd? Hoe 
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sterk is die belofte? Dat raakt dunkt me 
één van de pijlers onder ons samenleven 
als kerken.

Laten visitatoren op het punt van 
naleven van genomen besluiten door-
vragen. En blijkt de aangegeven vrijheid 
te ver opgerekt te zijn, laten zij daarover 
doorpraten. En de kerkenraad ervan 
overtuigen waarom het niet juist is om 
dat te doen. Dat is geen bemoeizucht 
of heerszucht. Wel kijken we elkaar als 
zusterkerken in de ogen om elkaar eraan 
te herinneren wat we overeengekomen 
zijn en waarom.

Laat het dan wel een gesprek blij-
ven op argumenten. En niet (alleen) 
op gevoelens. Synodebesluiten geven 
aan waarom de grenzen zo getrokken 
zijn. Dat is gebeurd op gronden die uit 
de Schrift zijn afgeleid. Zo zorgvuldig 
mogelijk. Daar is door mensen onder 
ons - deputaten - van tevoren uitvoerig 
over nagedacht. Daar heb je ook plaat-
selijk over kunnen nadenken. Je kunt 
de overtuiging hebben dat die grenzen 
te eng getrokken zijn. Maar laten we 
dat dan aangeven. En proberen daar zo 

nodig verandering in te krijgen. Maar 
laten we wel naar elkaar blijven luiste-
ren. Opdat we samen blijven optrekken. 
Kun je werkelijk zonder meer plaatselijk 
je eigen gang gaan en je niets aantrek-
ken van wat we met elkaar geloofden te 
moeten afspreken? Zaken als liederen 
die we zingen en vormgeving van de 
eredienst raken toch uiteindelijk onze 
omgang met de Heer? Vandaar toch de 
zorgvuldigheid rond synodebesluiten? 
Besluiten die toch geen top-down decre-
ten zijn? Niemand heeft zomaar zelf de 
wijsheid in pacht. Samen bidden we als 
kerken om inzicht. Natuurlijk, dat doe 
je plaatselijk met elkaar ook. Maar hoe-
veel geven we om de solidariteit en de 
loyaliteit in ons samenleven als kerken, 
dat een samenleven is in geloof? Hoe we 
met kerkelijke besluiten omgaan, is een 
fundamentele aangelegenheid.

Ervaring

Goed visitatie doen is als je het goed 
bekijkt nog niet zo eenvoudig. Artikel 
44 deelt de visitatie toe aan de ‘erva-

renste en bekwaamste predikanten’ van 
de classis. Het is mooi werk, maar niet 
zomaar een erebaantje. Het is goed wan-
neer de classis bij het aanwijzen van visi-
tatoren echt kijkt naar ervaring, wijsheid 
en bekwaamheid. En ben je nog te kort 
dominee om zo’n klus op je te nemen, 
kom er gerust voor uit. Helemaal geen 
schande. Visitator worden kan ook later 
nog. Trouwens, al heb je al wel je jaren 
trouwe dienst, maar heb je niet genoeg 
bekwaamheid voor deze taak, ook dan 
hoef je je daarvoor beslist niet te scha-
men. Jouw gaven liggen vast meer op 
andere terreinen.

Het is winst dat artikel 44 ook 
denkt aan bekwame ouderlingen voor 
deze taak. Zulke ouderlingen zijn er 
genoeg. Waarom zullen we van hun 
gaven geen dankbaar gebruik maken? 
Beter een ervaren ouderling dan een 
(nog te) onervaren predikant op visita-
tie. Het gaat om niet minder dan het 
welzijn van de kerken.

Ze hebben lief, maar 
worden vervolgd

Taboe

Van tijd tot tijd duiken nieuwe 
taboes op. In christelijke kring ligt 
bijvoorbeeld het onderwerp ‘evan-
gelisch’ en de bespreking daarvan 
zeer gevoelig. Bij plaatsing van het 
volgende citaat in het Nederlands 
Dagblad zou de ingezonden rubriek 
uitpuilen: ‘Het verschil tussen een 
getuigenis van een snelgroeiende 
kerk en een Tupperware-presentatie 
is nog maar heel dun. Het draait 
voornamelijk om het klantvriende-
lijk uitdelen van simpele antwoor-
den.’ De ingezondens zouden niet 
van de lucht zijn. Hoe durf je te oor-
delen? Een voorganger in den lande 
zou schrijven: Dit doet me denken 
aan de Farizeeën die tegen Jezus 
zeiden: Waar haalt U de bevoegd-
heid vandaan? Uiteraard dekt de 
schrijver zelf zich in met: Vergeef 

me de vergelijking. Deelnemers aan 
de betreffende kerken reageren 
met: Maar ik heb toch zelf ervaren 
dat… Dat is toch werk van de Geest 
en hoe kunt u daar kritiek op heb-
ben?

Boek Bakker

Van dit soort Pavlovreacties trekt 
de theoloog Henk Bakker, die de evan-
gelische wereld van binnenuit kent, 
zich weinig aan. Zijn boek Ze hebben 
lief, maar worden vervolgd is een diep-
gaande en boeiende analyse. De hoge 
gevoeligheid is al een boodschap op 

zich. Men geeft de voorkeur aan een in 
het hoofd gecreëerde mythe en wil die 
niet laten verstoren. Bakker noemt dit 
soort verschijnselen ‘imaginair’. In de 
eerste eeuwen doen zich in christelijke 
kring ketterijen voor, omdat men zich 
een denkbeeldige Jezus schept en daar 
vervolgens mee vandoor gaat. Die oude 
ketterijen keren terug in een nieuw jasje 
en doen zich voor als nieuwe vormen. 
De vraag is echter of het wel echt chris-
telijk geloof is. Die vraag geldt eenieder: 
heeft Christus het voor het zeggen of 
laat je Hem buikspreken? Het antwoord 
daarop gaat ons allen aan en dient ook 
gezámenlijk te worden gezocht.

Het boek bestaat uit twee spiege-
lende delen over toen en nu. In het eer-
ste deel, ‘Kerkelijke strijd in de tweede 
eeuw’, komen de ketterijen uit de vroege 
geschiedenis voorbij. In het tweede deel, 
‘De uitdaging voor de eenentwintigste 
eeuw’, wordt de spiegel aan de moderne 

Boek van de maand 

J. Beekhuis
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kerk voorgehouden. De hoofdstukken 6 
en 7 van het tweede deel vormen mijns 
inziens de kern van het boek waarom-
heen de beide delen cirkelen.

Oude koeien uit de 
sloot 

De moderne lezer is niet al te geïn-
teresseerd in het verleden en zal wellicht 
moeite hebben om het begin door te 
komen. Maar dat is voor Bakker nou 
juist het punt. Ware interesse voor de 
historie van Gods werk en woord op 
aarde, in Jezus Christus en de geschie-
denis van de kerk, zijn onmisbaar! Op 
boeiende wijze voert de schrijver ons 
terug naar de tweede eeuw. In het poly-
theïsme van de Romeinen was een eigen 
God niet het probleem. Maar het aan-
bidden van die God mocht geen excuus 
zijn om de sociale rust te verstoren en 
landsbelangen in gevaar te brengen. Het 
landsbelang werd gediend door vrede 
met alle goden. Daarom moest ieder 
aan Romeinse goden offeren en zeker 
aan de genius van de keizer. Dat offer 
ging de christenen te ver, al moesten 
ze dat bekopen met het offer van hun 
leven. Hetgeen dan ook veelvuldig 
gebeurde. De bekentenis ‘ik ben chris-
ten’ (Christianus sum) was voldoende 
om ter dood te worden veroordeeld. De 
beschrijving van de executies doet de ril-
lingen over de rug lopen. De overheden 
wilden christenen breken. De houding 
van weerloosheid en tegelijk een verhe-
ven zijn boven de overheid, die wel het 
lichaam, maar niet de ziel kon doden, 
tergde hen. Op de huidige route du 

soleil liggen de steden Vienne en Lyon. 
Daar vonden rond 177 weerzinwek-
kende executies plaats. Passeer ze niet 
gedachteloos.

Tertullianus

De meeste informatie uit die tijd 
komt van Tertullianus (± 160-220), uit 
de Carthaagse kerk van Noord-Afrika. 
Hij maakte deel uit van een profetische 
vernieuwingsbeweging. De profetie werd 
gezien als een noodzakelijke hervorming 
en het vrijwillig martelaarschap als van 
God gegeven. Voor hervorming van de 
kerk zijn de bereidheid om te dienen én 
te lijden, en de confrontatie aan te gaan 
met de machten van de wereld nood-
zakelijk. Zo verbood hij dienst te doen 
in het Romeinse leger en ijverde hij 
tegen wereldsgezindheid. Zedeloze kle-
ding, geverfd haar (een sluier is regel!) 
en opsmuk waren uit den boze. Naast 
bron van beschrijving, ziet Bakker in 
Tertullianus ook een richtinggevende 
figuur. Hij hield vast aan de Schrift. 
Hij verliet waarschijnlijk nooit de grote 
kerk, maar ijverde wel voor hervorming. 
Hij waardeerde het martelarendom, 
maar erkende de meningsverschillen 
daaromtrent (bewust opzoeken of niet) 
en zag dat het slechts voor enkelen 
was weggelegd. Bisschop Ignatius van 
Antiochië zocht het martelaarschap op 
en kende een sterk doodsverlangen. Als 
Ignatius zegt dat Jezus in hem verder 
leed, ligt dat volgens Bakker niet ver 
van Kolossenzen 1:24 af. Daar is echter 
wel het verschil aan te wijzen dat Paulus 
het van God kreeg ingegeven, en het 
voor Ignatius eigen interpretatie en toe-
passing was.

Montanus

In het Middellandse Zeegebied ont-
stond de vernieuwingsbeweging van het 
montanisme. Montanus beriep zich op 
zijn geestvervoering en bekering rond 
156. Hij zag zichzelf als instrument om 
een nieuwe Geestesuitstorting in de 
kerk te bewerken. Niet veel later zag hij 
zichzélf als vleesgeworden Heilige Geest. 
In de radicale profetische gemeenschap 
die hij om zich heen vormde, werd het 
huwelijk afgeschaft, werden vasten-
tijden ingevoerd en kregen de dorpen 
Pepuza en Thymium in Frygië de naam 
Jeruzalem. Ik zie er een tweede-eeuwse 
manifestatie in van het aardse para-
dijsverlangen, zoals dat in de zestiende 
eeuw terugkwam en ook nu weer te 
bespeuren valt. We richten hier (alvast) 
het volmaakte koninkrijk van God op. 
Omdat het zo moeilijk is te leven met 
de gebrokenheid, en die spanningsboog 
tussen verscheurde werkelijkheid (nu) 
en het hoge ideaal van Gods komende 
koninkrijk (nog niet) het zo meent ‘op te 
lossen’. Nieuw montanisme is te merken 
aan de huidige populariteit van profe-
tieën in evangelische kringen. Náást 
de Schrift werden nieuwe geïnspireerde 
boeken betiteld. Ambt, liturgie en 
orde moesten voor de vrije geestelijke 
expressie wijken. Helaas antwoordde de 
katholieke kerk met een verdergaande 
verambtelijking en het neerleggen 
van steeds meer bevoegdheden bij de 
bisschoppen.

Tertullianus nam een gematigde 
positie in. Profetie was voor hem 
momentane ethische toepassing van de 
Schrift. Dus eerder toegepaste waar-
heid dan voorspellingen en extatisch 
spreken. Bakker schaart zich ook hierin 
achter Tertullianus. Ook wij moeten 
onderscheiden ‘tussen het onnodig 
excessieve, dat meestal een verpakking 
van religieuze fantasie is, en het nodige 
nieuwe dat ware profetie brengt’. Ook 
Tertullianus beriep zich op mystieke 
openbaringen en begaf zich daarmee op 
glad ijs. ‘Als persoonlijke en moeilijk te 
controleren openbaringen gezaghebbend 
zijn, kan er gemakkelijk een mystiek-
van-het-eigen-gelijk ontstaan.’ Toch kun 
je daarmee niet zeggen dat alle profe-
tie op suggestie is gebaseerd. De kerk 
was en is immers vindplaats van heil. 
Kerkelijke verandering was ook nood-
zakelijk en dat kan niet zonder risico. 
Punt in geding is het gezag van de 
heilige Schrift en de noodzaak van toet-
sing. Is de profetische Jezus verbonden Tertullianus

Dr. Henk Bakker
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met de historische Jezus? ‘De vraag is of 
hijzelf (Tertullianus) doorzag dat de stap 
van het nieuwe profetische elan naar een 
imaginaire Jezus niet groot was.’

Hoe je ook over hedendaagse profe-
tie denkt, hier kun je als gereformeerd 
christen beter mee uit de voeten. Ook 
wij kopen niets voor prietpraatpro-
fetieën. Het primaat van het Woord 
zet alles op z’n plek en dat alleen kan 
onderling overtuigen. Ik deel de inschat-
ting ‘strooien met goddelijke inside 
information is een retorisch kunstje en is 
een verdachte vorm van zelflegitimatie’. 
Het beeld van Jezus uit de Schrift is ook 
hier bepalend. ‘De opgestane Heer doet 
met zijn kerk geen andere dingen dan 
Hijzelf op aarde heeft gedaan.’ Het veel 
gepredikte health and wealth-evangelie 
is onbijbels. ‘Jezus op aarde was niet rijk 
en genas niet iedereen.’ Dat Jezus Heer 
is, zeggen velen, maar over welke Jezus 
hebben zij het dan?

Marcion

Een ander dwaallicht was Marcion, 
die een eigen kerk en godsdienst 
stichtte. Waarschijnlijk was hij geen 
groot theoloog, maar wel een uitstekend 
inspirator en organisator. Een tweede-
eeuwse manager dus. Marcion leerde 
dat de Vader van Jezus Christus niet de 
God van het Oude Testament kon zijn. 
Die was immers in zijn ogen te wreed. 
Wet en evangelie zijn twee tegengestelde 
zaken en dat impliceert twee verschil-
lende auteurs en godheden. In deze 
groepering was het Oude Testament een 
soort wormvormig aanhangsel dat uit-
eindelijk operatief werd verwijderd.

Doorredenerend concludeerde 
Marcion dat de Schepper van deze 
aarde niet algoed en almachtig kon 
zijn, anders had Hij wel een andere 
wereld gecreëerd. Marcion sloot zijn 
oog voor een werkelijkheid waarin God 
het kwaad toelaat en stuurt, en waarbij 
ónze schuld ons voor ogen staat. Hij 
had alleen oog voor het ‘reeds’ van het 
geloof, de realisering van de verlos-
sing. En niet voor het ‘nog niet’ van 
het geloof, het paal en perk dat in deze 
bedeling aan de verlossing is gesteld. 
Langzaam maar zeker scheurde hij 
steeds meer uit zijn eigen bijbeltje weg. 
Zoals vaker bij het antinomianisme 
(tegen de wet) kwam men zelf in rigide 
wetticisme terecht. ‘Vandaag is dat niet 
anders. Kerken of gemeenschappen die 

de Mozaïsche wet uit het christelijke 
leven wegknippen, komen vroeg of laat 
met eigen strenge huisregels.’

De hedendaagse neiging om het 
Oude Testament slechts typologisch te 
duiden en de Mozaïsche wet als afge-
daan te beschouwen, staat niet ver van 
Marcion af. Mensen met een wettische 
achtergrond of zij die door gevoelens 
van falen of schuld worden achtervolgd, 
zijn gevoelig voor nieuw-marcioniti-
sche taal. Het verklaart de paradox dat 
veel mensen (vaak vrouwen, zo is mijn 
ervaring) die problemen in opvoeding, 
werkkring, school of gemeente onder-
vonden en zelf zeker geen vrolijke uit-
straling hebben, de aantrekkingskracht 
van evangelische groepen ondergaan. 
Op zoek naar een imaginaire vrijheid. 
Daarnaast fungeert het als objectover-
dracht om een groep de schuld te geven 
van persoonlijke problemen en dat als 
oplossing te willen ervaren.

Gnostiek

Een leer die de scheiding tussen 
schepping/natuur en geest op een mys-
tieke en speculatieve manier uitwerkte, 
was de gnostiek. De hoofdgedachte 
daarvan was en is: in elk mens ligt 
een oerherinnering en zijn goddelijke 
oorsprong die men door inzicht op het 
spoor moet komen.

Het was naar binnen gericht: de 
inzichthebbende geest heeft de waar-
heid in pacht. Een boek of de Schrift en 
historische gebeurtenissen zijn van nul 
en generlei waarde. Aansprekend voor 
gnostische christenen was de leer dat 
een mens gevangen zat in een schuld die 
de zijne niet was. Mijns inziens heeft 
de huidige mode van het té overvloedig 
spreken over demonen (vgl. de boeken 
van Frank Peretti) hiermee te maken. 
Het kwaad is buiten de mens gelegen. 
Ook het elitaire ‘ik snap het / ben in de 
geest’ sprak en spreekt aan.

Rondpompen van  
heiligen

Het zesde hoofdstuk over ‘Identitei-
ten vandaag’ staat centraal in dit boek.

Identiteiten zijn herkenbare patro-
nen van zelfidentificatie (voorgaande 
herinnering of zelfbewustzijn) of soci-
aal menselijk handelen (gezinsleven, 
lidmaatschap partijen) waarbij geloofs-

overtuigingen horen. Identiteiten zorgen 
voor stabiliteit en geven continuïteit aan 
de samenleving. We leven in een tijd 
waarin identiteiten verdwijnen zonder 
dat er nieuwe voor in de plaats komen. 
Omdat oriëntatiepunten daarmee ver-
dwijnen, switcht de homo zappens van 
de ene identiteit naar de andere. Identity 
shopping genoemd. In de laatste decen-
nia is een verbazingwekkende toename 
van kerkelijke overgangen te bespeuren. 
In de literatuur ‘circulation of the saints’ 
genoemd, of gewoon Nederlands: rond-
pompen van heiligen. Een bedroevend 
en beschamend verschijnsel. Het ken-
merkende kortstondige engagement sluit 
ware hechting uit. In gesprekken kun-
nen ze nauwelijks duidelijk maken waar-
naar ze zoeken en waarheen ze op weg 
zijn. Of dingen als: blijdschap en niet te 
moeilijk. Op zoek naar het eigen beeld 
van Jezus en zijn Woord. Als het maar 
goed voelt, is hoogste leidraad gewor-
den. De kerk als hangplek voor relishop-
pers. Zoek wat je wilt; weeg af en betaal 
bij de kassa. Met andere woorden: het 
behoren tot de kerk is niet meer met een 
identiteit of geloofsinhoud verbonden. 
‘Velen geven zich daarom zonder zich-
zelf te geven. Ze geloven met de rem 
erop en hebben de kerkelijke deurknop 
permanent in de hand.’

Deze waarneming loopt gelijk op 
met mijn ervaring met kerkleden die 
met verbazingwekkend gemak de gere-
formeerde belijdenis eraan geven. Bij 
een overgang beweerde een stel dat 
verbond en kinderdoop voor hen onop-
geefbaar waren. Ik stelde daartegenover 
dat de groep waar ze naartoe gingen 
dermate dwingend werkte dat ik ze over 
een jaar nog wel eens wilde horen. Nog 
geen twee maanden later hebben ze zich 
laten overdopen! Identiteit wordt inge-
ruild voor een goed gevoel.

The mirror cracked

Bakker houdt Nederlandse christe-
nen een spiegel voor met de boodschap: 
jullie zijn overwegend geconcentreerd 
op eigen, hoogst individuele zinge-
vingsprocessen. ‘God moet zondags in 
mijn behoeften voorzien: daar kom ik 
vroeg mijn bed voor uit en daar is Hij 
God voor.’ In Nederland was men al 
eeuwenlang op het persoonlijke heil en 
de persoonlijke beleving gericht. Die 
traditie van de kerk is vooral in evan-
gelische kringen opgepakt en gecom-
mercialiseerd. Vorm en inhoud zijn 
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zozeer uiteen gaan lopen, dat de vormen 
inhoudsloos zijn geworden. Want wáár 
is het op gebaseerd dan op het westerse 
en moderne dénkbeeld? Geloven kán 
niet zonder gevoel van ontroering en 
verwondering, maar dat is wat anders 
dan: God is er voor mijn geluk, of in elk 
geval voor de afwezigheid van pijn.

Persoonlijke beleving wordt 
als handelswaar aangeboden. De 
McDonaldisering van de kerk met een 
preek als happy meal. Korte, persoon-
lijke, flitsende boodschappen, waar je 
niet veel over hoeft na te denken, die 
meer appelleren aan sentimenten dan 
aan argumenten. Velen hebben een 
antenne die afspeurt of deze kerk het 
gezochte persoonlijke geluk wel te bie-
den heeft.

Bakker legt de vinger bij de zere 
plek en dat is pijnlijk. Uiteraard dient 
iedere geloofsgemeenschap zich deze 
spiegel voortdurend voor te houden. 
Wie is Christus voor mij en wát zegt 
zijn Woord ons? En waar is het een 
menselijk cultuurtje dat we ons laten 
opdringen? Wat Bakker aantoont, 
gaat verder dan het blootleggen van 
een cultuur. Het is verbonden met het 
geloof in Christus zoals Hij Zich heeft 
geopenbaard. Het is verbonden met de 
geschiedenis van Gods kerk die van alle 
kanten werd en wordt aangevallen, maar 
niet zal worden overweldigd door satan. 
Een kerk die bouwt op de belijdenis, de 
inhoud, van wat zij gelooft: de histori-
sche Jezus, en niet het beeld dat mensen 
van Hem creëren. De inhoud van het 
geloof zelf is in geding. In dat opzicht is 
dit boek een eigentijdse profetie.

‘Als christenen voortdurend hun reli-
gieuze gevoel achterna lopen, staat dat 
volgens mij gelijk aan afvallen van God. 
Men wijst Hem in Zijn zelfopenbaring 
immers af en timmert naar eigen gevoe-
len een andere God - dat wil zeggen: 
een totem - in elkaar (Rom. 1, 23).’

‘Een gemiddelde evangelische kerk-
ganger is helaas meer met de persoon-
lijke geloofsbeleving en de toekomst 
bezig dan met het opbouwen van histo-
risch besef.’ ‘Diepgravende Bijbelstudie 
is uitzonderlijk. Daarom geeft hij zich 
simpelweg over aan een a-historisch 
belijden.’

Uit de sloot weer op 
vaste wal

Je raakt tijdens het lezen niet echt 
optimistisch gestemd. De analyse is 
overtuigend, maar naarmate die dat 
meer is, neemt de vraag naar een tref-
fende aanpak toe. Of is alleen die term 
al te veel op de managementtour? 
Bakker ziet Tertullianus als bewaker 
in zijn tijd van de bijbelse richtlijn en 
een richtingwijzer voor nu. Tertullianus 
wilde een zekere afzijdigheid, maar 
veroordeelde de gettovorming van het 
sektarisme. Hij hield aan de historische 
binding van de kerk met Jezus en de 
schepping vast. Dáár liggen nu de kan-
sen tot genezing van de onthechte, iden-
titeitsarme en gedesoriënteerde westerse 
christen die herstel zoekt. Een moderne 
richtingwijzer is Bonhoeffer: ‘God laat 
Zich uit de wereld terugdringen tot op 
het kruis.’ Waar we het niet verwachten, 
in het lijden, ontmoeten we God.

Hele volksstammen lopen hun eigen 
denkbeelden achterna met een imagi-
naire Jezus voor ogen. ‘Ik geloof dat 
op den duur de wal het schip zal gaan 
keren.’ Er zijn tendensen die al in die 
richting wijzen: we worden moe van 
hypes en mogelijkheden; van wat we nu 
weer moeten; van de golf aan uitgestorte 
emoties; van het welvaartsevangelie en 
schandalen; van een geneesheer hier en 
daar.

De nieuwetijdschristen mag hopen 
dat iemand hem ooit vertelt dat God 
geen geluksautomaat is. ‘Identiteit, 
weten wie je bent, voorkomt geestelijk 
zwalken en shoppen.’ Kennis van de 
Schrift en de geschiedenis is broodno-
dig! Je hebt een ander mens nodig om 
vat op jezelf te krijgen. ‘Ik bestempel 
het als een pertinente leugen dat chris-
telijke identiteit in de ontkenning van 
het bijbelse en kerkelijke verleden, en 
uitsluitend in de persoonlijke omgang 
met Jezus te vinden zou zijn. Marcion, 
Montanus en diverse gnostici predikten 
radicale historische onthechting. Zij ver-
leenden zichzelf identiteit door gemeen-
schap te beoefenen met een Jezus die 
nooit bestaan heeft, die onhistorisch 
was.’

Hoopgevend is ook de opkomst van 
de groep ‘younger evangelicals’ die niets 
op hebben met grootschalig christelijk 
entertainment, niet individualistisch zijn 
en zoeken naar authentieke christelijke 
gemeenschap.

Het evangelie leidt in de eerste plaats 
tot bekering en verootmoediging. Wie 
zich tegenover de heilige God zet, kan 
niet anders dan zichzelf relativeren. 
Daarmee hebben Nederlandse chris-
tenen veel moeite! Maar pas als dat 
gebeurt, en het ego wordt geofferd aan 
Jezus Christus, leren ze ín Christus 
zichzelf kennen.

Bekering is niet een keuze om in 
Jezus te geloven, maar gaat gepaard 
met een verwond ego. Zó getroffen 
door God, dat je er kapot van bent. 
De droefheid naar Gods wil van 2 
Korintiërs 7:10. Deze taal kan een gere-
formeerd christen alleen maar be-amen 
en geeft een weldadige herkenning. 
Berouw maakt een christen ingetogen, 
zachtaardig en geduldig. Een mens vol 
mededogen. Juist die eigenschappen 
ontbraken bij de meeste broeders en 
zusters die het contact met de gemeente 
verbraken, zo is mijn ervaring.

Dit boek maakt veel los. Daarom 
heb ik er de tijd en ruimte voor geno-
men. Het heeft mij gemotiveerd om in 
gemeentewerk en catechese het belang 
van de oude kerkgeschiedenis in com-
binatie met de eigen tijd weer voor het 
voetlicht te halen. Hoezo droge stof? 
Misschien alleen voor mensen die van 
struisvogelpolitiek houden.

N.a.v.: Henk Bakker,
Ze hebben lief, maar worden vervolgd. 
Radicaal christendom in de tweede eeuw 
en nu, Boekencentrum, Zoetermeer, 
2007 (3e druk). 
ISBN 978 90 2391 806 6, 266 pag. 
Prijs € 18,90.

Van de redactie
I.v.m. een teveel aan kopij zal het tweede artikel van ds. P. Schelling over de situatie op Curaçao in het nummer van 
september worden opgenomen.
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Gedicht G. Slings

De moeder

Ze is op reis, maar min of meer gedwongen

Haar man zei: Kom, de caravan staat klaar

Nu zit ze ergens in het Schwarzwald, maar

Ze wordt door zorg en zenuwen besprongen

Ze mist haar teerbeminde kinderschaar

De een is naar een scoutingskamp in Dongen

De tweede zit in Spanje - met een jongen

De derde zit in Griekenland, maar wáár

Hoewel haar echtgenoot intens geniet

Van alles wat het Zwarte Woud hem biedt

Kijkt zij niet naar de hoge boomgevaarten

Maar naar de brievenbussen langs het pad

Het moederhart verlangt naar ansichtkaarten

Die liggen thuis, in Makkum, op de mat

Ivo de Wijs

Uit: Zondagmorgenverzen 1996

Uit het leven gegrepen.

Je ziet ze voor je:

die bezorgde moeder en die genietende echtgenoot.

Twee tegengestelde polen.

Daardoor ontstaat een grappig effect.

In ieder geval leerzaam,

ook voor gereformeerde echtparen op vakantie.
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(advertentie)

Aan bovenstaande vraag is het 
juninummer van Kontekstueel gewijd. 
Daarin trof ik een, wat mij betreft, erg 
fraai verhaal aan van de Apeldoornse 
prof. dr. G.C. den Hertog. Zijn titel 
(‘Gods gebod: ideaal en illusie te boven’) 
geeft al aan dat volgens hem het ant-
woord op de vraag moet zijn: geen van 
beide! Den Hertog schildert onze tijd 
dan allereerst als een tijd van weinig 
idealen. Mensen zijn, ook in wat ze van 
de politiek verwachten, vooral bezig met 
op hun eigen ik geconcentreerde wen-
sen. Tegelijk valt hem op dat er onder 
christenen juist wel nieuwe bevlogen-
heid te bespeuren is als het gaat om 
strijd voor gerechtigheid op het publieke 

erf (denk aan hoe de CU zich profileert). 
Is het voor hen tijd voor eerherstel van 
het ideaal? Of zal zulk idealisme vanzelf 
weer omslaan in cynisme vanwege de 
desillusie dat idealen stuklopen op de 
onveranderlijkheid van de mensen, die 
nu eenmaal zondaars zijn? Den Hertog 
herinnert dan aan een, zijn inziens 
terechte, opmerking van bevrijdingsthe-
ologe Dorothee Sölle: ‘Niet geloven dat 
de mens kan veranderen, dát is pas echt 
atheïsme!’ Vervolgens biedt Den Hertog 
een inzichtgevend overzicht van hoe de 

Schrift en ook de belijdenis (met name 
de Catechismus) ons tegen deze vragen 
leren aankijken. Zijn notenmateriaal laat 
ik weg. Enkele verwijzingen daarin naar 
vindplaatsen in de Catechismus heb ik 
in de tekst opgenomen.

Wanneer we het Oude Testament opslaan, 
horen we dat Gods gebod niet ver weg is: 
niet in de hemel, niet aan de overkant 
van de zee, maar in onze mond en ons 
hart, om het te volbrengen (Deut. 30:11-
14). In Deuteronomium 4:7v roept Mozes 
uit: ‘Immers welk groot volk is er, waar-
aan de goden zó nabij zijn als de Here, 
onze God, telkens als wij tot Hem roepen? 
En welk groot volk is er, dat inzettingen 

Persrevue P.L. Storm

Is leven met Gods 
geboden het leven  
met idealen of illusies?
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en verordeningen heeft zo rechtvaardig, 
als heel deze wet, die ik u heden voorleg?’ 
Daaruit kunnen we het nodige afleiden. 
Ten eerste, dat Gods gebod niet wordt 
gezien als een onbereikbaar en onhaalbaar 
ideaal. Het is omgekeerd: in zijn gebod is 
God ons nabijgekomen. Die geboden geeft 
Hij ons niet als striemende eisen, en Hij 
werpt ons niet op onszelf terug. Nee, als er 
staat dat Hij ze in onze mond en ons hart 
legt, om die te volbrengen, is er maar één 
conclusie mogelijk: God komt zelf mee in 
zijn gebod, en maakt het ons mogelijk de 
weg van zijn geboden te gaan.
Daarnaast blijkt uit die twee teksten uit 
Deuteronomium, dat Israël Gods geboden 
niet heeft verstaan als normen, die een 
beetje gelovige en in feite ieder fatsoenlijk 
mens uit zichzelf wel weet, zoals het geval 
is met de meeste van onze idealen. Nee,  
ze verwonderen zich over de geboden, die 
de Here hun heeft gegeven. Ze erkennen 
dat Gods geboden voor hen verborgen 
zijn, en dat onze ogen verblind zijn  
(Ps. 119:19). Het machtige is dan, dat 
God nabijgekomen is, en dat Hij geboden 
geeft die werkelijk rechtvaardig zijn. Wie 
de Here is, is dus bepalend voor de aard 
van het gebod: ‘Weest heilig, want ik, de 
Here uw God, ben heilig’ (Lev. 19:1). 
Zo horen God en zijn gebod bijeen. Gods 
geboden zijn niet en nooit los van Hem 
verkrijgbaar. Buiten Hem verliezen ze 
hun glans, worden ze onherstelbaar ge-
kortwiekt en vertekend en dienen ze het 
leven niet. Gods geboden zijn dus niet wat 
wij onder idealen verstaan. Integendeel: 
idealen zijn letterlijk beelden, die wij zelf 
ontwerpen, en die een appèl doen op ons 
om naar die idealen te leven. Ook de beel-
den die wij idealen noemen moeten we te-
gen het licht van het tweede gebod houden!

Idealisme en haar tegendeel
Intussen zit het diep in ons en onze cul-
tuur: God en zijn gebod van elkaar 
loskoppelen en het gebod tot ideaal ver-
klaren. Het grote voorbeeld daarvan is 
Kant, met zijn categorische (= onder alle 
omstandigheden geldende) imperatief. De 
ethiek komt in het teken van de plicht te 
staan. Er is niets echt goed dan alleen de 
goede wil. De lat komt hoog, heel hoog 
te liggen. Bij Kant is God er nog wel, als 
garant dat het je houden aan de geboden 
zin heeft. Maar in feite is God al uit het 
stuk weggeschreven. Bij Kant wordt het 
gebod striemend en de eis ervan onmen-
selijk: er is een norm hoog boven ons, en 
we halen het nóóit. De geschiedenis vormt 
een illustratie, dat de onhaalbaarheid van 
idealen de roep wakker maakt naar een 
sterke staat die die idealen afdwingt. Idea-

lisme slaat dan om in totalitarisme. Als de 
samenleving niet ‘ klopt’ met mijn idealen, 
dan zullen we die idealen op de manier 
van de wet - in de vorm van een utopie -  
aan de mensen opleggen.
Wat de geschiedenis van de laatste eeuwen 
laat zien, herkennen we misschien ook wel 
enigszins uit ons eigen leven. De jongere 
die idealen heeft, is ook kind geweest, en 
had er als kind misschien wel echt last 
van, dat hij of zij wéér moest bidden: 
‘Schoon mijn zonden vele zijn, maak om 
Jezus’ wil mij rein.’ En ook de twintigja-
rige kent niet alleen de maatschappelijke 
bevlogenheid en radicaliteit, maar heeft 
ook te stellen met seksuele verlangens en 
fantasieën. Je poogt ze de kop in te druk-
ken, maar hoe harder je je dat voorneemt, 
des te sterker komen ze terug. Idealisme is 
niet alleen maar mooi, en een zaak van 
jeugdig enthousiasme. Er is - bij diezelfde 
jongeren - ook niet zelden een andere 
kant, en het een is misschien wel - voor 
een deel - ook compensatie voor het ander. 
Het leven wordt er intussen niet leefbaar-
der en aangenamer van. Is er een andere 
weg?

Het fundament van het christelijke 
leven
Maar is het wel zo, wat we in Deuterono-
mium 30 horen over Gods gebod, name-
lijk dat het dichtbij is en te doen valt? Als 
we lezen welke kant Paulus in Romeinen 
10 met de woorden uit Deuteronomium 
30 uitgaat, lijkt dat toch anders te lig-
gen. Paulus laat er geen misverstand over 
bestaan, dat we ons vergissen als we Deu-
teronomium 30 lezen als appèl om zelf 
iets van ons leven te maken. Hoe zit dat 
nu, bleek de wet bij nader inzien toch niet 
een begaanbare weg voor zondaars, en 
komt Gods genade in Christus daarvoor 
in de plaats? Zó ligt het zeker niet. Ook 
het Nieuwe Testament laat er geen mis-
verstand over bestaan, dat het aankomt 
op horen én doen. Jezus spreekt over zijn 
woorden ‘ horen en doen’ (Mat. 7:24-27), 
over ‘ de wil van God doen’ (Mat. 12:50), 

‘ het Woord van God doen’ (Luc. 8:21), 
‘ de waarheid doen’ (Joh. 3:21). We zul-
len, zegt niet alleen het Oude Testament, 
maar ook het Nieuwe Testament, geoor-
deeld worden naar onze daden. Dat zegt 
Paulus ook, en uitgerekend in de brief aan 
de Romeinen: ‘Want niet de hoorders van 
de wet zijn rechtvaardig bij God, maar 
de daders der wet zullen gerechtvaardigd 
worden’ (Rom. 2:13).
Hoe zit dat nu? Spreekt het Nieuwe Tes-
tament ‘met dubbele tong’: aan de ene 
kant volstrekt genade en aan de andere 
kant de nadruk op het dóen van de wet? 
Als in Deuteronomium 30 staat, dat 
God ons nabij komt, is - zegt Paulus in 
Romeinen 10 - dat ‘nabije woord’ gevuld 
met Christus. We worden niet op onszelf 
teruggeworpen, maar opgeroepen de ge-
rechtigheid van het geloof te zoeken, dat 
is: onze toevlucht te nemen tot de God, die 
rechtvaardigt én heiligt. Het valt op, dat 
de nieuwe levenswandel helemaal wortelt 
in Gods genade in Christus.
Het Nieuwe Testament spreekt dus niet 
‘met dubbele tong’, maar wel ‘met twee 
woorden’. Deftig gezegd: in het Nieuwe 
Testament is de verhouding tussen ‘ in-
dicatief ’ (= wat gesteld wordt, PLS) en 
‘ imperatief ’ (= wat bevolen wordt, PLS) 
fundamenteel voor het nieuwe leven. Om 
een voorbeeld te geven, het moet - schrijft 
Paulus aan de gemeente van Rome - ‘voor 
u vaststaan, dat gij wél dood zijt voor de 
zonde, maar levend voor God in Christus 
Jezus.’ Dat is de indicatief. Maar dan laat 
hij de oproep volgen: ‘Laat dan de zonde 
niet langer als koning heersen in uw sterfe-
lijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten 
zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden 
niet langer als wapenen der ongerechtig-
heid ten dienste van de zonde, maar stelt 
u ten dienste van God, als mensen, die 
dood zijn geweest, maar thans leven, en 
stelt uw leden als wapenen der gerechtig-
heid ten dienste van God’ (Rom. 6:11-13). 
Dood voor de zonde en levend voor God 
in Christus Jezus, dat is de indicatief, of 
beter, de belofte, die ons uitsluitend en 
alleen naar God verwijst, naar Christus 
die dit door zijn dood en opstanding heeft 
verworven en naar de Geest die het aan 
mensen uitdeelt. Op basis dáárvan klinkt 
het appèl: ‘Láát dan de zonde niet langer 
heersen ... maar stelt uzelf ten dienste van 
God.’

Vrucht van de Geest
Hoe moeten we ons dat denken? Ik wil 
het verduidelijken aan de hand van een 
schema, dat ik in populaire evangelische 
literatuur nogal eens ben tegengekomen, 
en dat een beeld oproept dat mijns inziens 

Prof. dr. G.C. den Hertog
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nu juist geen recht doet aan het Nieuwe 
Testament. Het leven van een christen 
wordt afgezet op een horizontale lijn, 
vanaf links geboorte tot rechts dood. De 
lijn begint bij de mens als ongelovige. Dan 
is er het moment van tot geloof komen, de 
rechtvaardiging. Vervolgens is er dan een 
nieuwe, wedergeboren mens, die nu met 
vaste tred het pad der heiliging betreedt. 
Hij of zij gaat nu breken met de zonde, 
en tot in reformatorische kerken toe valt 
de gedachte te vernemen, dat het mogelijk 
is vrijwel zondeloos te leven. Er zit één 
grote fout in deze gedachtegang. Die is 
dat de mens zichzelf als ‘wedergeboren’ 
gaat beschouwen en zichzelf het vermogen 
toekent uit te groeien tot heiligheid. Het 
cirkelt om de mens. Hij wordt op zichzelf 
teruggeworpen. Gods geboden worden 
wéér omgesmeed tot idealen. Bij Paulus 
- en in heel het Nieuwe Testament - is het 
anders. Daar klinkt de belofte, de vaste 
toezegging zonder maren en mitsen. En 
inhoud van die belofte is niet alleen de 
rechtvaardiging, maar ook en niet minder 
de heiliging. Christus is óók onze heiliging 
(1 Kor. 1:30).
De nieuwtestamenticus W. Schrage, die 
zich zijn leven lang met de ‘ethiek’ van 
het Nieuwe Testament heeft beziggehou-
den, schrijft, dat (1) de ethiek niet een 
menselijke reactie op Gods handelen is, 
in de zin van een aanvulling of comple-
tering van wat potentieel gegeven is. Nee, 
het nieuwe leven is ‘vrucht’ van de Geest. 
Daarom is (2) de zin van het nieuwtesta-
mentische gebod te omschrijven als ‘Blijf 
bij de aan u gegeven Heer en in zijn heer-
schappij’. De aan de idealistische filosofie 
ontleende formulering ‘Word wie je bent’, 
ofwel: Je moet de kloof tussen ideaal en 
werkelijkheid zelf overbruggen, is niet in 
overeenstemming met het Nieuwe Testa-
ment. We mogen - met de Heidelbergse 
Catechismus - ‘rusten van onze boze 
werken en God door zijn Geest in ons la-
ten werken’ (HC antw. 103). In Efeziërs 
2:10 lezen we dat waar God in Christus 
mensen herschept, Hij ook de goede wer-
ken klaarlegt, opdat zij daarin zouden 
wandelen. We staan er niet alleen voor, 
ethiek is geen onbegonnen werk. Luther 
noemde het Evangelie de ‘geestelijke wet’, 
dat is: de wet die in en uit Christus de 
kracht heeft mensen een hart te scheppen 
dat leeft in het licht. Het Evangelie is niet 
alleen rechtvaardiging en vergeving van de 
zonden. De inhoud van het Evangelie is 
Christus, die zelf onze rechtvaardiging én 
onze heiliging is (1 Kor. 1:30).

Omgaan met falen
Dit alles neemt niet weg, dat het Nieuwe 
Testament inderdaad met het Oude Tes-
tament onderstreept, dat het gericht naar 
de werken plaatsvindt. Ons leven doet er 
dus toe! Alleen is de vraag die eronder ligt: 
ben je zelf een boom die goede vruchten 
voortbrengt, vanuit Christus, want zonder 
Hem kun je niets doen (Joh. 15:5). Als 
het zó ligt, hoe moeten we dan omgaan 
met falen en tekortschieten? Wordt er niet 
alsnog een geweldige zweep over ons heen 
gelegd?
Luther heeft de bekende raad gegeven: 
‘Zondig dapper, maar geloof en verblijd je 
nog net even dapperder in Christus.’ Dat 
is een zin, die misverstand kan oproepen, 
maar die - goed verstaan - klare wijn 
schenkt. De reformator zet er niet de deur 

mee open voor een antinomianisme, voor 
een vrijheid die een invalspoort is voor 
het vlees (Gal. 5:13). Nee, hij geeft ermee 
aan, dat de strijd tegen de zonde van ons 
uit een uitzichtloze onderneming is, om-
dat we met de verkeerde wapens strijden. 
We doen een appèl op onze eigen kracht. 
Maar de christen is niet zelf de plek, waar 
de strijd tussen Geest en vlees zich afspeelt, 
maar vertrouwt zich nu juist in geloof aan 
Hem toe, in wiens dood en opstanding het 
nieuwe leven in en door de Geest werke-
lijkheid is geworden.
Als we Gods gebod als nastrevenswaardig 
ideaal zien, is het leed al geschied: we zien 
onszelf dan namelijk los van God en zijn 
onherroepelijk een prooi van de boze. De 
boze vindt het een geweldig idee om idea-
list te worden. Je bent dan namelijk blind 
voor wat er echt scheef zit, voor waar het 
‘ lek’ in je leven nu werkelijk zit. Prima 
dus, vanuit de optiek van de boze, die 
maar één ding wil: jou van God weghou-
den. Vandaar Luthers advies: ‘Geloof al-

leen nog dapperder en verheug je nog meer 
in Christus.’ Het klassieke gereformeerde 
doopformulier zegt het fraai: ‘We moeten, 
als we zondigen, niet in de zonde blijven 
liggen en evenmin aan Gods genade wan-
hopen’, maar - dat stond Luther met de 
tweeheid van Wet en Evangelie voor ogen 
- ons toevertrouwen aan de belofte, aan de 
Geest van Christus.

Een klein begin
Zó te leven maakt een mens ontspannen. 
We gaan niet langer gebukt onder een 
onhaalbaar ideaal, maar evenmin zitten 
we neer bij de scherven van onze illusies. 
Gods gebod is -Godzijdank! - niet een 
dergelijk ideaal, dat ons op onszelf terug-
werpt, en ons uiterst mismoedig en zelfs 
cynisch maakt. Gods Geest wekt in ons een 

‘ hartelijke vreugde in God door Christus 
en lust en liefde om naar de wil van God 
in alle goede werken te leven’ (HC antw. 
90). Bij de uitleg van het tiende gebod 
zegt de Heidelbergse Catechismus, ‘ dat 
wij altijd met heel ons hart alle zonden 
haten en liefde tot alle gerechtigheid heb-
ben’ (HC antw. 113). Gods genade maakt 
geen minimumlijders van mensen! Inte-
gendeel, er ontstaat in hen hartstocht voor 
de gerechtigheid, liefde tot de naaste, want 
dat hoort bij Gods Koninkrijk, en daarbij 
mogen we zijn hulp inroepen.
Maar vormt de zinsnede in diezelfde Ca-
techismus, dat ‘zelfs de allerheiligsten in 
dit leven niet meer dan een klein begin 
van deze gehoorzaamheid hebben’ (HC 
antw. 114), niet een ontmoediging - en 
zelfs een vrijbrief om het er maar hele-
maal bij te laten zitten? Het valt niet 
te ontkennen: zó heeft het niet zelden 
gewerkt en zo werkt het nóg maar al te 
vaak. Maar het is niet wat de Catechis-
mus bedoelt. Het ‘ kleine begin’ staat er 
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niet als domper op de vreugde der wet, 
op de liefde tot God en zijn geboden. Het 
wil twee dingen zeggen, ten eerste: wees 
niet ontmoedigd en ga niet bij de pakken 
neerzitten, als je bij jezelf - het klassieke 
gereformeerde avondmaalsformulier! - veel 
ellende en gebreken aantreft, namelijk dat 
je God niet dient met de liefde waar Hij 

recht op heeft, en jij zelf ook iedere dag te 
maken hebt met de boze lusten van je zon-
dige natuur. Maar - en dat is het tweede -  
dat ‘ kleine begin’ is een begin, dat Gód 
heeft gelegd. En dan mag een mens leven 
in de blijde zekerheid, dat het dáárom 
‘onmogelijk is, dat wie door een waar ge-
loof in Christus is ingeplant, niet vruchten 
der dankbaarheid zou voortbrengen’ (HC 
antw. 64). Het is onmogelijk, niet van-

wege nieuwe kwaliteiten die de gelovige 
nu in zichzelf heeft, maar vanwege Chris-
tus, die geen half werk doet. Daarom legt 
de Catechismus dat ‘ kleine begin’ zó uit, 
dat de gelovigen ‘met een ernstig voorne-
men niet slechts naar sommige, maar naar 
alle geboden van God beginnen te leven’ 
(HC antw. 114).

Leven voor de gerechtigheid
‘Naar alle geboden.’ Daar valt passie in 
te beluisteren. Het Nieuwe Testament 
spreekt ook over een ‘zoeken van Gods 
Koninkrijk en zijn gerechtigheid’ (Mat. 
6:33), een ‘ jagen naar de gerechtigheid’ 
(1 Tim. 6:11; 2:22), een ‘ leven voor de 
gerechtigheid’ (1 Petr. 2:24). Het gaat dan 
om ‘ de vrucht van de gerechtigheid, welke 
door Jezus Christus is, tot eer en prijs van 

God’ (Filp. 1:11), de ‘gerechtigheid door 
het geloof in Christus, welke uit God is op 
de grond van het geloof ’ (Filp. 3:9). De 
taal is een andere dan die van het ideaal. 
Het woord ideaal bergt geen verwijzing 
naar God in zich, en met idealen loop je 
het gevaar dat je denkt wat van jezelf te 
moeten maken. Uit de teksten die ik aan-
haalde, spreekt een andere geest. Het gaat 
om een ‘zoeken van’, een ‘ jagen naar’ en 
een ‘ leven voor’.
‘Gerechtigheid’ is niet los van God ver-
krijgbaar. Preciezer nog: ze is alleen in 
Christus te vinden, als geschenk. Maar 
deze ‘gerechtigheid’ houdt wel degelijk 
in, dat wij zelf op onze plek komen, te-
rechtgebracht worden, en anderen tot hun 
recht laten komen, in onze omgeving en 
wereldwijd. Wat heeft de samenleving 
aan zulke mensen, zonder illusies, maar 
óók zonder hooggestemde idealen? Als het 
goed is hebben zij een passie voor God en 
zijn gerechtigheid, en speuren zij met de 
veerkracht van de hoop naar openingen 
voor een andere manier van samenleven, 
waarin mensen recht wordt gedaan. Die 
mensen zullen alleen dán niet in verbit-
tering, desillusie of gemakzuchtige aanpas-
sing eindigen, als ze weten dat God zijn 
Rijk door ons heen bouwt, en dat onze 
arbeid in Christus niet vergeefs is (1 Kor. 
15:58). Zo komen ze ideaal en illusie te 
boven, en kan ethiek een even nuchtere als 
bevlogen onderneming zijn, het gemene-
best ten goede.

Een mooie illustratie van het hier-
boven beschreven christelijke leven (met 
Gods geboden en beloften) dat ideaal en 
illusie te boven komt, trof ik aan in de 
volgende column die een tijdje geleden 
in Stimulans (uitgave van de BGJ) stond. 
A.C. Breen, ook medewerker aan ons 
blad, schreef deze column onder de titel 
‘Bekeken’ (in het februarinummer).

‘Heb je enig idee waarover mijn volgende 

column moet gaan?’ vroeg ik Agdi tijdens 
onze zondagmorgenwandeling. ‘Het moet 
te maken hebben met het jaarthema “ver-
kiezing”.’ ‘Bekeken,’ zei ze zonder op te 
kijken. Nu gebeurt het wel vaker dat ze 
dingen sneller door heeft dan ik, maar 
zelfs na een paar honderd meter piekeren 
had ik nog niet het flauwste vermoeden 
wat ze bedoelde. ‘Heel gewoon,’ zei ze, 
‘ je wordt door mensen bekeken, maar 
God heeft van tevoren alles al bekeken.’ 

Je begrijpt dat het ook de volgende paar 
honderd meter stil was. Wat we zijn door 
de ogen van mensen is niet altijd wat we 
zijn voor de ogen van God. Hij kijkt nooit 
naar ons op, en wij weten maar al te goed 
waarom niet. Maar Hij kijkt ook niet op 
ons neer, als Hij in liefde op ons neerziet.
De volgende dag wist ik dat ik je iets zou 
gaan vertellen over John Anderson.
Het was Pasen 1970. In de tuin van we-
duwnaar Anderson krijgt de veertienjarige 

Ideaal en illusie  
te boven
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In de Persrevue van het juninummer 
gaf ik al iets door uit een interessante 
serie die loopt in het christelijke gere-
formeerde Kerkblad voor het Noorden. 
Daarin mag een vertegenwoordiger van 
een bepaald kerkgenootschap zelf iets 
vertellen over waar dat genootschap 
voor staat. In het nummer van 15 juni 
2007 krijgt de bekende uitgever en 
publicist Henk P. Medema de gelegen-
heid dat te doen over ‘De Vergadering 
van Gelovigen’. Een kerkgenootschap 
dat eigenlijk geen kerkgenootschap wil 
heten. Niet zo groot. Maar wel bekend, 
met name door leden als prof. dr. W.J. 

Ouweneel en Medema zelf. Heel infor-
matief lijkt me om Medema in kort 

bestek het volgende te horen vertellen na 
een korte inleiding:

Sommige kerkgenootschappen hebben een 
merkwaardige naam; ‘ de vergadering’ 
klinkt raar. Toen onze kinderen klein 
waren, praatten ze wel eens argeloos over 
het feit dat zij ‘naar de vergadering [van 
gelovigen]’ gingen, waarop een vriendje of 
vriendinnetje even argeloos antwoordde: 
mijn papa gaat ook wel eens naar een ver-
gadering.
Is de ‘Vergadering van gelovigen’ eigenlijk 
wel een kerkgenootschap? Ze doen daar 
met z’n allen verschrikkelijk z’n best om 

Vergadering van 
Gelovigen, maar 
geen kerk…

John cricketles van zijn vader. Hoe krijg 
je met zo’n bat die slingerende bal onder 
de knie? Al snel heeft John de smaak te 
pakken en weet de bal keer op keer goed te 
raken. Tot het moment waarna hij nooit 
meer een cricketbat heeft aangeraakt. Zijn 
laatste bal suisde op het hoofd van zijn 
zusje dat op slag dood neerviel.
Je begrijpt dat zo’n tragisch ongeluk diepe 
sporen nalaat. Het hield de in zichzelf 
gekeerde John bezig en zette hem aan het 
denken, vooral toen de dominee op school 
sprak over Gods liefde. Hoe kun je God 
nu liefhebben? Als de Onpersoonlijke is 
Hij toch boven alles en iedereen verhe-
ven? John vroeg zijn leraar Cam Stewart 
ernaar. Die avond waarop Cam sprak 
over God en de liefde in Jezus Christus, 
veranderde John. Hij vroeg zich af wat er 
gebeurd zou zijn als Jane nog had geleefd. 
Wellicht had hij deze avond dan getraind 
of crickettriomfen gevierd. Het spreken 
over Gods liefde door de dominee zou aan 
zijn aandacht zijn ontsnapt. Hij zou Cam 
nooit om opheldering hebben gevraagd. 
Hij begreep dat God hem op Zijn spoor 
had gezet om te ontdekken dat alleen het 
leven met Christus echt zin heeft. Niets 
was aan Gods aandacht ontsnapt.
Er was niets wat Hij van tevoren al niet 
had bekeken.
Achtentwintig jaar na het overlijden van 
zijn jongere zusje stond John Anderson, 

inmiddels vicepremier van Australië, bij 
het graf van zijn zes maanden jonge zoon-
tje. Hij wist hem in Gods handen toen 
hij sprak: ‘We hebben geleerd dat Gods 
reactie op onze moeilijkheden deze niet 
verwijdert, maar wel de kracht geeft ze 
te dragen. We hebben niet meer dan Zijn 
genade nodig, want Zijn kracht wordt 
zichtbaar in onze zwakheid. Dit is, na-
tuurlijk, de boodschap van Jezus aan het 
kruis. Gods genade was genoeg, is genoeg 
en blijft genoeg. Er is geen grotere zegen 
dan het kennen van deze waarheid.’
Toen drie jaar later Howard in Amerika 
was en Anderson hem verving als premier, 
deden terroristen New York en heel de 
wereld op hun grondvesten schudden. 

Tijdens die 2001 septemberdagen was het 
voor iedereen in Andersons omgeving dui-
delijk wat waar geloof echt betekent. Het 
was niet voor niets dat twee jaar geleden, 
toen hij om gezondheidsredenen moest 
stoppen, senator Ron Boswell zei dat John 
Anderson waarden deed leven door ze voor 
te leven. De Daily Telegraph noemde die 
waarden het resultaat van zijn christelijk 
geloof. En premier Howard betrok in zijn 
afscheidswoord het gezegde van Wren: ‘If 
you want my memorial, look around me’ 
op Anderson: ‘Wil je een aandenken aan 
John Anderson, kijk naar zijn geweldige 
gezin dat vandaag bij ons is.’
Je leven doet ertoe als je door mensen 
wordt bekeken.
Mijn vrouw had het goed bekeken met 
zo’n titel. God ziet alles en ziet ons zit-
ten, omdat Hij naar ons kijkt door de 
ogen van onze Heiland. Dat is het enige 
wat telt, al kijken anderen naar ons op 
of op ons neer. Dat is ook het enige wat 
rust geeft. God is er echt bij als je bij een 
grafje staat. Niets en niemand breekt de 
banden van het verbond dat ons met God 
verbindt. Heilig ben ik in Zijn handen, 
veilig ben ik als Zijn kind.

Prof. dr. W.J. Ouweneel

John Anderson
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het niet te zijn. Zijn ze het stiekem toch? 
Eigenlijk zijn de ‘Broeders’, zoals een 
geschiedschrijver uit eigen kring zei, ‘ één 
van de best bewaarde geheimen van de 
kerkgeschiedenis’. ‘Broeders’, óók al zo’n 
nietszeggende naam waarmee ze wel 
worden aangeduid. Toch: alleszeggende 
namen, omdat daarin het geheim schuilt 
waarmee het allemaal begonnen is, in de 
loop van de negentiende eeuw in Enge-
land, Duitsland, Frankrijk, Nederland - 
en nog tientallen andere landen in de hele 
wereld. De ‘Broeders’ wilden helemaal 
niets zijn, behalve wat de Schrift zegt dat 
wij allemaal als gelovigen zijn: de Kerk, 
‘ dewelke is een heilige vergadering der 
ware Christgelovigen’. Dat is het, dat is 
alles. Vooral geen naam, geen denomina-
tie, geen kerk, zelfs het woord ‘gemeente’ 
werd niet als kerkelijke aanduiding aan-
vaard. We willen niets zijn dan ‘broeders’ 
(en zusters). Geen dominee, geen ambten, 
geen leden, dus officieel geen ledenadmi-
nistratie, geen telling van plaatselijke af-
delingen, geen landelijke organisatie - tot 
op de dag van vandaag niet. Daarom is 
ook het avondmaal voor de ‘Broeders’ zo’n 
aangelegen punt, want daarin wordt nu 
juist de gemeenschap van alle gelovigen in 
Christus zichtbaar. Alles wat we meer zijn 
of doen dan dat, is te veel, alles wat we 
minder zijn of doen dan dat, is te weinig.

Ontstaan
Wanneer begon het? In de negentiende 
eeuw, ruwweg tussen 1827 (Engeland) en 
1857 (Nederland). Waar is het begonnen? 
De kerkhistorici noemen namen (John 
Nelson Darby, George Muller, William 

Kelly, Carl Brockhaus, H.C. Voorhoeve) 
en plaatsen (Dublin, Plymouth, Bristol, 
Elberfeld, Rotterdam). Maar zoals zoveel 
bewegingen in de kerkgeschiedenis begon 
het op allerlei plaatsen tegelijk, in verschil-
lende vormen, maar allemaal met bijna 
hetzelfde stukje openbaring, licht dat van 
Boven kwam. Een besef dat de kerkmu-
ren te hoog en de organisaties allemaal 
veel te ingewikkeld waren. De eenvoud 
van de kern, waar het allemaal om ging: 
gewoon bijeen zijn waar Jezus, de Heer, 
in het midden is. Zo paste het ook heel 
goed in wat er in Nederland gebeurde in 
de tweede helft van de 19e eeuw. In het 
Reveil zocht en vond men elkaar, andere 
christenen over de muren van de kerken 
heen, bijvoorbeeld in de Vereniging van 
Christelijke Vrienden. Maar ook het 
zoeken van verloren mensen in de wereld 
via nieuwe methoden. Zoals bijvoorbeeld 
bij de evangelisatiesamenwerking in de 
Vereniging tot Heil des Volks (ds. J. de 
Liefde), waar colporteurs werden uitge-
zonden om langs de huizen te gaan en 
persoonlijke contacten met de mensen te 
zoeken.

De samenkomsten
Wie de samenkomsten van de ‘verga-
dering’ bezoekt, mist onmiddellijk een 
voorganger of predikant: dat ambt (er)kent 
men principieel niet. De gang van zaken 
tijdens de dienst is niet van tevoren gere-
geld. Alle broeders mogen een lied opge-
ven, een gebed uitspreken, een getuigenis 
geven, een Bijbelgedeelte voorlezen, een 
kortere of langere toespraak houden, het 
avondmaal bedienen. In sommige gemeen-
ten hebben ook de zusters de vrijheid tot 
het opgeven van liederen, het uitspreken 
van gebeden en het geven van een ge-
tuigenis. Elke zondag wordt avondmaal 
gevierd. De doop geschiedt door onder-
dompeling.

De voortgang
Hoe is het de ‘Broeders’ de afgelopen an-
derhalve eeuw gegaan? Eigenlijk niet zo 
goed: precies ten aanzien van de twee uit-
dagingen waar ze zich aan gewaagd had-
den, de eenheid van de Gemeente en de 
openheid van de bediening van de Geest, 

hebben ze ernstige problemen gekregen. 
Wat de eenheid betreft: er zijn vooral in 
het buitenland, maar ook in Nederland, 
nogal wat scheuringen geweest. De schei-
ding tussen open en gesloten broeders is in 
1995 geheeld, maar er zijn tal van losse 
gemeenten die buiten deze eenwording 
gebleven zijn. Gelukkig is er een brede 
stroom waarin hernieuwde eenheid ge-
zocht wordt met alle kinderen van God.
Wat de openheid van de bediening van de 
Geest betreft: er zijn allerlei stilzwijgende 
regels en tradities ontstaan die de oor-
spronkelijke vrijheid beknot hebben. In de 
laatste jaren is er een vernieuwingsbewe-
ging ontstaan in de zg. Betteld-conferentie 
(tegenwoordig BetEl-conferentie, onder 
leiding van Willem Ouweneel, Henk Me-
dema en anderen), maar in veel gemeen-
ten blijft de traditionele lijn bestaan.

Situatie van dit moment
Op dit moment zijn er in Nederland ruim 
110 gemeenten, in grootte variërend van 
enkele tientallen tot twee- à driehonderd 
‘ leden’, en met een totaal van vermoede-
lijk iets minder dan 10.000 leden. Exacte 
getallen zijn niet bekend.
Er is geen centrale organisatie. Uitgeverij 
Medema, hoewel de laatste jaren steeds 
ruimer geworden in geestelijke band-
breedte, stelt zich nog steeds ten dienste 
van de ‘vergaderingen’. De meer gesloten 
vergaderingen worden bediend door uit-
geverij ‘Uit het Woord der Waarheid’ te 
Aalten. Er is wereldwijd tamelijk veel 
zendingsactiviteit.
Een vooraanstaand vroeger ‘ lid’ van de 
‘Vergaderingen’ heeft terecht de opmerking 
gemaakt: de ‘Vergadering’ is een goede 
plek om uit te komen. Daarmee bedoelde 
hij: je komt in de brede evangelicale we-
reld overal mensen tegen die ook te mid-
den van de ‘Broeders’ zijn opgegroeid, en 
die nog steeds de goede dingen met zich 
meedragen die ze daar ontvangen hebben, 
met name de oriëntatie op de Bijbel, de 
eerbied voor de dingen van God, liefde 
voor de Heer Jezus, en openheid voor de 
leiding van de Geest.

Ik heb het bovenstaande vooral 
doorgegeven vanwege de informatieve 

Henk P. Medema

Nader Bekeken
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waarde. Toch kan ik niet nalaten er nog 
een stukje aan toe te voegen waarin hel-
der de zwakheden van deze manier van 
‘kerk zijn zonder kerk te zijn’ uitkomen. 
Al is wat ik nu doorgeef, helemaal niet 
geschreven met speciaal De Vergadering 
van Gelovigen op het oog. In De Wekker 
stond een tijdje terug een serie van drie 
artikelen van de hand van prof. dr. W. 
van ’t Spijker over Vroomheid. Aan het 
slot ervan maakt Van ’t Spijker een paar 
opmerkingen over het onmisbare ver-
band tussen vroomheid en kerk. Ik geef 
het slot van het derde artikel hier weer 
(uit het nummer van 4 mei 2007):

Genademiddelen
Wat Paulus in Ef. 4:12-16 schrijft over de 
groei van de gemeente geldt elk van haar 
leden. Het is een wasdom vanuit Christus 
naar Christus toe. Diezelfde orde geldt 
niet minder voor de ware vroomheid. 
Groei in de genade is het, en tegelijk is 
het de toename van de kennis van onze 
Here Jezus Christus. De verdieping bestaat 
voornamelijk in een sterker ervaren besef 
van eigen nederigheid. Zij openbaart zich 
niet minder in het bekennen of belijden 
van de liefde van Christus, die de kennis 
te boven gaat (Ef. 3:19). Hier valt de na-
druk tegelijk op de gemeenschap der heili-
gen. Christus woont in onze harten door 
het geloof. Dat is een absoluut persoonlijke 
zaak, een zeer individuele ervaring. Maar 
die ervaring gaat op hetzelfde moment 
samen met wat alle heiligen, alle gelovigen 
beleven. Vroomheid is een aspect van de 
heerlijkheid van de gemeente en van alle 
geslachten zelfs (Ef. 3:21). Zij floreert 
niet op eigen voet als personeel verschijn-
sel. ‘Zielseenzame meditaties’ kunnen 
heilzaam zijn. Maar ze verschrompelen 
op den duur als appels die te lang hebben 
gelegen. Vroomheid komt tot glans in de 
gemeenschap met alle heiligen en daar be-
houdt zij ook haar kracht.
Deze relatie met de kerk is zo essentieel, 
wel allermeest vanwege het feit dat in de 
gemeente het Woord van God weerklinkt. 
Het is het enige middel waaraan een be-
lofte verbonden is. Het levende en eeuwig 
blijvende Woord van God is niet alleen 
het zaad der wedergeboorte. Het is ook de 
redelijke en volkomen zuivere voeding, zo-

als de melk voorafgaat aan de vaste spijs. 
In het Woord van God komt Christus in 
zijn lijden, sterven en opstanding onweer-
staanbaar naar ons toe in ons eigen leven. 
Hij overwint de weerstand van zonde 
en schuld. Overdenking van het Woord, 
meditatie en inkeer tot onszelf onder 
het Woord behoren onlosmakelijk bij de 
ware vroomheid. Ook het sacrament, als 
zichtbaar Woord der belofte, behoort daar 
wezenlijk bij.

Fragmentarisering
Het is niet mogelijk om in een paar arti-
kelen de veelkleurige rijkdom van Gods 
genade, zoals zij zichtbaar wordt in op-
rechte vroomheid, weer te geven. Het kan 
wel helder zijn geworden dat de splinter-
bom van de kerkelijke verdeeldheid ook de 
ware vroomheid in haar wezen heeft aan-
getast. De onverschilligheid waarmee over 
de kerk wordt gesproken, de relativering 
waarmee men met het kerkbegrip omgaat, 
betekent een dodelijke crisis voor de ware 
vroomheid. Waar de kerk als gemeenschap 
der heiligen verdwijnt valt de katholiciteit 
van de ware godsvrucht in fragmenten 
uiteen. Zij gaat een sektarisch karakter 
vertonen. Gevolg is dat men gaat experi-

menteren met de godsvrucht. Het zoeken 
en streven naar religieuze ervaringen op 
zichzelf vindt men bij klassieke heidenen 
en moderne welvaartschristenen evenzeer. 
Het is de vorm waarin een oermenselijk 
verlangen zich uit. De mens buiten het 
paradijs is wél zonder God, maar niet 
zonder godsdienst die een vroom gevoel 
kan opleveren. Het is het streven dat in de 
cultuur van een aan ouderdom vervallen 
Europa ingeweven is.
Ware vroomheid vraagt om oefening, om 
geestelijke oefeningen in veelvoud. Zij 
vindt haar geheim alleen in de gemeen-
schap met Christus, die het Hoofd van de 
gemeente is. Zonder Hem en zonder zijn 
gemeente valt de vroomheidbeleving uit-
een. Zij seculariseert tot in het sektarische 
van een groepsgebeuren dat met de kerk 
als lichaam van Christus wil wedijveren.

www.woordenwereld.nl
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Onlangs 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.

Onlangs 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

NB-juli-aug2007.indd   224 09-07-2007   14:43:53


