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Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam
samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle
gewrichtsbanden. Ieder deel draagt
naar vermogen bij tot de groei
van het lichaam, dat zo zichzelf
opbouwt door de liefde.
(Efeziërs 4:16)

Het nieuwe vergader- en huisbezoekseizoen is weer begonnen. Dat
vraagt als vanzelf om bezinning op
het kader waarin al dat werk staat.
De groei van de kerk. In Efeziërs 4
gaat het daarbij niet om groei in
aantal (een kerk die steeds meer
leden krijgt), maar - vers 15 - om
een groeien naar Christus toe. Vers
13 spreekt over een groei naar de
tot volle wasdom gekomen volheid
van Christus. Als het goed is, raakt
de kerk steeds dieper met Christus
verbonden en steeds meer aan Hem
onderworpen. Hoe langer hoe meer
komen dingen op hun plaats en
tot hun bestemming. Bij deze groei
staan we in dit artikel stil.

Groei van de kerk
Hoofd
Terwijl de kerk in Efeziërs 4 vergeleken wordt met een lichaam, wordt
Christus ‘het hoofd’ genoemd. Wij
denken dan al gauw aan het hoofd dat
op dat lichaam zit. Maar dat is niet
wat Paulus hier bedoelt. Hoe kan een
lichaam ‘toegroeien naar het hoofd’ (vs.
15)?! Een lichaam met een hoofd dat
van de romp gescheiden is, is niet direct
een levensvatbaar lichaam...!

Schriftlicht
P. Niemeijer

Het woord ‘hoofd’ speelt in de brief
aan de Efeziërs een belangrijke rol. In
hoofdstuk 1 heeft Paulus beschreven
hoe God Christus heeft aangesteld als
hoofd over alles. Alles heeft God onder
zijn voeten gelegd. Dat wordt nu nog
niet door alles en iedereen erkend. Maar
het ís wel zo. En God is onderweg naar
een wereld waarin alles wat er is, ook
bijeengebracht wordt onder één hoofd,
onder Christus.
Het gaat hier dus niet om het hoofd
dat op een lichaam zit, maar om Hem
die het hoofd van alles is. Ook het
lichaam van de kerk moet zich steeds
meer aan Hem onderwerpen en zich
in zijn beleid voegen. Dat geldt voor
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ons als kerk helemaal, waar dat hoofd,
Christus, zoveel voor ons gedaan heeft
en ons met Zich verbonden heeft. Wij
zijn met Hem gekruisigd, met Hem opgestaan, wij hebben met Hem een plaats
in de hemel (Ef. 2). Wie heeft er méér
reden om naar Hem toe te groeien dan
wij?!
Waar wij naar Hem moeten groeien,
gaat het Paulus dus niet om een ongecontroleerde wildgroei. Als ieder lid
van het lichaam zou groeien naar eigen
wil en inzicht, krijg je wilde haren,
lange vingers en lange tenen. Dan krijg
je last van opgeblazenheid. In plaats
van dat je groeit in geloof en liefde en
volwassen wordt. Paulus waarschuwt
voor eigenzinnige groei. Dat noemt hij
stuurloos ronddobberen en met elke
wind meewaaien, welke leer er maar verkondigd wordt. Daartegenover roept hij
ons op ons aan de waarheid te houden,
elkaar lief te hebben en de volheid van
Christus als het doel van onze groei te
zien.

Bron
Christus is niet alleen het doel van
onze groei. Hij is ook de bron ervan.
Van Hem uit wordt het lichaam ondersteund en bijeengehouden, en groeit het
lichaam, zodat elk deel ervan samenwerkt in de opbouw van de gemeente
door de liefde. De leden van het lichaam
dragen ‘naar vermogen’ bij. Dat is het
vermogen dat ze via Christus van God
ontvangen.
Vanuit het hoofd Christus ontspringt de groei. Als het niet vanuit
Hem begint, ís er eenvoudig geen groei.
De groei waarover Paulus spreekt, is
niet maakbaar. Hoeveel verenigingen en
organisaties je ook opzet, naar wat voor
methodes je ook grijpt, welke kunstjes je
ook uithaalt, hoeveel bezoeken je aflegt
en hoe intieme gesprekken je ook hebt,
hoeveel bladen en websites je ervoor opzet, hoeveel veranderingen je doorvoert
- als je niet put uit de bron die Christus
is, dan lukt het je nooit. Alle groei ontspringt aan Hem óf ze komt nooit op
gang! Of het nu oude vormen zijn of
nieuwe, geen kan de Bron vervangen.
Groei komt er alleen uit Christus. En
daarvoor is geloof nodig: verbondenheid
met Christus in vertrouwen, rust vinden in Hem en in zijn evangelie, Hem
omhelzen als je Verlosser, voor Hem op
de knieën gaan omdat Hij het Hoofd
van alles en jouw Heer is, niet allemaal

menselijke vindingen en vondsten maar
zijn woorden indrinken en daarop je leven bouwen. Een houding van onvoorwaardelijk geloof. En van gebed. Gebed
om Christus’ Geest. Gebed om de
uitwerking van wat Christus verdiende
en in ons tot stand wil brengen. Groei
is vóór alles een zaak van gebed, van
afhankelijkheid, van genade, van afzien
van eigen vroomheid en van je overgeven aan Christus.

Samenhang
Waar dat gebeurt, daar gaat het niet
alle kanten uit pieken en groeien. Daar
komt samenhang. Ook weer, schrijft
Paulus, vanuit dat hoofd. Of liever:
daar komt maar geen samenhang, die
samenhang is er vanuit Christus. Die
zoeken wij niet. Daar zorgt Hij voor.
Een kerk is geen partij losse onderdelen,
die op eigen kracht moeten zorgen dat
ze aansluiting aan elkaar krijgen en
dat er wat moois uit ze groeit. De gemeente van Christus is een lichaam! Er
is eenheid: in Christus. En samenhang:
vanuit Hem. Hij geeft groei. Hij biedt
samenhang.
Soms kun je vreemde dingen horen:
‘ik weet niet of ik wel bij deze gemeente
wil horen’; ‘ik merk helemaal niks van
enige samenhang’; ‘ik ben op zoek naar
een gemeenschap waar ze laten merken
dat je erbij hoort.’
Bedenk dan wat er in de kerk gebeurt! Daar werkt Christus door zijn
Geest en Woord. Hij geeft er brood en
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wijn als teken en zegel van zijn hartelijke liefde en trouw. Hij werkt aan de
versterking en verdieping van ons geloof. Hij doet een appèl op ons. Gedenk
en geloof wat Hij heeft gedaan! Zoek
en vind in Hem uw rust en uw heil. En
kijk om u heen, wie Hij allemaal samenbrengt, die leven uit hetzelfde evangelie.
Even grote zondaars als ikzelf, maar ook
met dezelfde beloften als ik. We zitten
om één tafel: huisgezin van God, lichaam van Christus. Die eenheid en samenhang is er, niet omdat we elkaar liggen of elkaar hebben uit- en opgezocht.
Maar omdat Christus ons samenbrengt
in de eenheid van het ware geloof.
Zeker, dan is er de opdracht tot liefde. Maar die opdracht vindt haar basis
in wat Christus heeft gedaan en doet.
In zijn evangelie zoals het iedere week
en iedere dag naar ons toekomt. Ook
als het gaat om de eenheid van de kerk,
beginnen wij helaas vaak bij de ervaring:
wat merk ik van de gemeenschap in de
kerk? Maar ook hier moet het beginnen
bij Christus, bij zijn evangelie, bij het
geloof. En voor wie daar méér van wil
ervaren, is er niet de weg van verwijt en
drammerigheid en van de zweep richting anderen, maar allereerst van het
gebed tot Christus. Dan zoek je Hem in
de binnenkamer: Heer van uw kerk, laat
me zien waar we allen samen in delen in
de kerk. Doordring me van de eenheid
in U en in uw werk. Bind me aan mijn
broeders en zusters. Geef me liefde voor
hen. Geduld waar dat nodig is. En geef
me bemoediging en enthousiasme waar
ik dát nodig heb. Leer me niet mezelf
in het middelpunt te zetten of te denken dat ik voor de eenheid moet zorgen
of dat het alleen op mijn manier kan.
Maar leer me U aan het werk te zien. In
úw tempo. En op úw manier.

Gewrichtsbanden
De apostel onderscheidt in Efeziërs 4
tussen ‘gewrichtsbanden’ en andere
‘delen’ van het lichaam. Met die ‘delen’
van het lichaam doelt hij ongetwijfeld
op de leden van de gemeente. Met de
‘gewrichtsbanden’ zal hij het oog hebben
op de apostelen, profeten, evangelisten,
en herders en leraars die hij eerder in dit
hoofdstuk noemde. Wij zouden vandaag
zeggen: die gewrichtsbanden zijn de
ambtsdragers.
Gewrichtsbanden. Een mooie aanduiding is dat voor ambtsdragers. Aan
de ene kant horen ze gewoon bij het

Nader Bekeken inhoud

lichaam, net als de andere leden. Er is
geen enkele reden voor zelfverheffing.
Waarom zou een gewrichtsband méér of
minder zijn dan een lever of een arm of
een kleine teen?! Ambtsdragers hebben
hun plek niet boven, maar in de gemeente. Ze zijn geen heren of meesters
over de gemeente: er is er maar Eén het
hoofd!
Aan de andere kant hebben ze wel
een bijzondere taak. Ze zijn ‘gewrichtsbanden’, die het lichaam bij elkaar
houden en voor de verbinding zorgen
op ‘knooppunten’. Zonder hen valt het
lichaam uit elkaar.
En voor de oosterling stonden die
banden niet alleen voor het bijeenhouden van het lichaam, maar ook voor de
doorvoer van voedingsstoffen naar alle
uithoeken van het lichaam (Gnilka). Zij
zorgden ervoor dat alles getransporteerd
werd van het ene deel van het lichaam
naar het andere. Er moesten geen delen
van het lichaam afsterven.

Coördinatie en
toerusting
Met deze gewrichtsbanden worden
de ambtsdragers vergeleken. Hun taak is
het om te zorgen voor het bijeenhouden
van allerlei kerkenwerk - de coördinatie - en voor de doorstroming ervan - de
voeding en stimulans -.
Zorgen voor het bijeenhouden. Dat
is: voorkomen dat leden elkaar loslaten of uit het gelid raken. Of dat ze
zich tegen elkaar afzetten of op elkaar
afgeven of wat dan ook aan afstotingsverschijnselen vertonen. Oog voor het
geheel van de gemeente. Voor de vrede
en de samenhang. En voor de plek die

Schriftlicht
Groei van de kerk
P. Niemeijer

225

Kroniek
Schip op strand, baken in zee
C. van Dijk

229

Thema
Kerk op de evenwichtsbalk.
Bij het honderdjarig bestaan van
de Gereformeerde Gemeenten 233
H.J.C.C.J. Wilschut
Column
Eerste levensbehoefte
H. van Leeuwen
Rondblik
Bericht van twee zusters
ver weg…
P. Schelling
Gemeentebreed
Sprekende beelden
H.J.C.C.J. Wilschut

238

239

243

Korte boekbespreking
‘Ik herinner mij nog…’ De jonge
jaren van dr. W.G. de Vries
245
P.L. Storm
Boek van de maand
Samen leven in verscheidenheid 246
G.J. Schutte
Gedicht
WANT jan 2005. Remco Campert249
G. Slings
Persrevue
Religie macht tot vrede
Het kwade benoemen
Soevereiniteit in eigen kring?
G.J. Schutte

250
252
253

228

ieder daarin heeft. Oproepen om niet
eigengereid of eigenwijs te zijn of de
eenheid op het spel te zetten door eigen
voorkeuren of vondsten door te drukken of met iedere hype mee te liften.
Maar juist gespitst zijn op de leer van de
Schrift. Die wordt niet voor niets door
de ambtsdragers ondertekend: als formulier van eenheid, tegen de dwaalleer,
vóór het geloof van de kerk van altijd en
overal.
Zorgen voor de doorstroming en
ondersteuning. Dat betekent: bedacht
zijn op de gevaren van dichtslibben en
vastroesten. Voorkomen dat bepaalde
delen van de gemeente niet worden bereikt met het evangelie. Waar zitten de
kloven die overbrugd moeten worden?
Wat zit de doorvoer van voeding in de
weg? Wat veroorzaakt stagnatie in de
groei naar Christus toe? Hoe raken we
met zijn állen onder de indruk van onze
gereformeerde rijkdom?
De ambtsdragers als gewrichtsbanden. Dat roept hen tot bezinning: hoe
voorkom je vrijbuiterij en overactiviteit
aan de ene, en verstarring en verstikking
aan de andere kant? Hoe functioneer
je als lichaam optimaal? Hoe bereik je
de jongeren? Wat gebeurt er voor de
kinderen? Hoe vallen ouderen niet buiten de boot? Dat oog voor het geheel
en voor de goede doorbloeding, daar
komt het voor de ambtsdragers op aan.
Want Christus gaf zijn leven niet voor
losse mensen of groepen, maar voor zijn
gemeente. We krijgen in de kerk niet allemaal onze privéportie. We eten samen
van het ene brood en drinken samen uit
de ene beker.

Groeikracht
Ieder deel draagt ‘naar vermogen’
bij tot de groei van het lichaam, schrijft
Paulus. Ieder deel. Elk lid dus. Niemand
mag zich verstoppen of zich aan de
opbouw onttrekken. Dat is de rijkdom
van het nieuwe verbond. Dan zijn er
geen bevoorrechte priesters meer, maar
dan mogen allen, van de kleinste tot
de grootste, de Here kennen en Hem
dienen.
Dat doen ze ‘naar vermogen’. Dat
betekent: naar de kracht die elk lid van
Christus en van God ontvangt. We hoeven niet bij te dragen naar het vermogen
van anderen. We worden niet afgemeten
aan wat ánderen allemaal kunnen en
doen, maar naar ons eigen vermogen.
We hoeven ons ook niet in te zetten
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boven vermogen. Als we twee talenten
hebben, wordt van ons niet verwacht
dat we er vijf bij verdienen: dat is voor
wie vijf talenten kreeg. Wie twee kreeg,
moet die twee inzetten. De Here dienen
met wat we eerst van Hem ontvangen
hebben. God eren met wat ‘in ons is’
(Ps. 103). In de kerk leef je van genade,
van wat je krijgt. En dát zet je vervolgens ook in. Je leeft niet op eigen kracht
en vermogen, maar op wat je ontvangt
van Gods Geest. Dat is je werkkapitaal.
Je put uit de bron Christus.
Als je dáár begint, komt er ook een
positieve toets en een blijde grondhouding in het kerkenwerk. Je werkt vanuit
Christus. En daarom werk je vol vertrouwen. Je werkt met wat je ontvangen
hebt en waar je dankbaar voor bent.
Al je werk in de kerk wordt gedragen
en beheerst door dankbaarheid! Dat is
ongelofelijk belangrijk bij kerkenwerk.
Die grondhouding van vertrouwen en
dankbaarheid. Wij mogen de Here om
alles vragen, schrijft Paulus ergens, maar
nooit zonder te danken voor wat we
ontvangen hebben (Fil. 4).

Zelf actief
Het begint dus met het werk van
Christus. Maar Paulus voegt eraan toe:
ieder deel draagt naar het van Christus
ontvangen vermogen bij aan de groei
van het lichaam, ‘dat zo zichzelf opbouwt door de liefde’. Gods werk maakt
ons actief. Wíj dragen bij. We bouwen
als gemeente onszelf ook op door de
liefde. Dat is de beeldspraak van de opbouw van een huis, die aandacht vraagt
voor onze éigen inzet: wij zijn bouwers!
Waar de Here in ons werkt, gaan wij
ook zelf aan de slag.
Naast het werk van God wijst Paulus

ook op onze eigen taak. Hij omschrijft
die met ‘opbouw door de liefde’. Wij
hebben de taak tot opbouw. Niet tot
afbraak (2 Kor. 10). Opbouw door de
liefde. In plaats van afbraak uit onvrede
of ongeduld. Het is makkelijk om van
de zijlijn van alles af te kraken. Maar we
hebben onszelf in te zetten tot opbouw.
Dat is niet allerlei wilde ideeën lanceren
waar niemand grip op heeft en die de
aansluiting aan ons gereformeerde-kerkzijn missen. Het is ook niet voortdurend
dingen herhalen die iedereen weet en
die door niemand bestreden worden,
maar waar je niks mee opschiet. Het is
ook niet ánderen tot opbouw oproepen,
maar het is zelf de problemen onderkennen en er positief je schouders onder
zetten. Heeft iemand wat tot opbouw,
laat hij het inbrengen.
Voor dit werk hebben we, ook in het
nieuwe seizoen, allen hoofd voor hoofd
te putten uit de bron Christus. Hij die
gestorven is en opgestaan. Die beweging
van dood en opstanding zal ook in ons
leven zichtbaar worden. We moeten
kruisdragen. De zonde in ons leven doden. Maar we zullen dat ook blijmoedig
doen. In de kracht van Christus. Het
hoort allemaal bij de navolging van
Hem: moeiten en zonden die de kop opsteken en door ons gehaat en bestreden
moeten worden; maar ook wonderen
van paas- en Geesteskracht.
Achter Christus aan zijn we niet
onderweg naar een onbekende bestemming. Maar naar de wereld waarin alles bijeengebracht wordt onder het ene
hoofd, Christus. Want Hij is niet alleen
de bron, maar ook het doel van alle
groei en opbouw. Niet alleen de grondlegger, maar ook de voltooier van het
geloof. Het begin en het einde.
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Schip op strand,
baken in zee
Generale synode
Op 31 augustus is de generale
synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken geopend. Dat
gebeurde in het kerkgebouw van
de roepende kerk, de kerk te Sliedrecht. Daar werd ook een dag eerder de bidstond gehouden waar ds.
J. Westerink voorging. Vervolgens
vergadert de generale synode verder in de centraler gelegen kerk van
Nunspeet.
Voordat een synode begint, wordt
er doorgaans gestudeerd op stukken
en wordt er nagedacht over de thema’s
die op de synode aan de orde zijn. Ook
wordt er nogal eens nagedacht over wat
het nut van een generale synode is.
De discussie over dat laatste ontbrandde toen ds. P. den Butter vooruitkeek naar de komende synode in
het blad Bewaar het Pand. Dat is een
blad uit wat wel de rechtervleugel van
de Christelijke Gereformeerde Kerken
wordt genoemd. En de naam van dominee Den Butter is daar sterk mee
verbonden.

Houd maar op
Dominee Den Butter suggereerde
dat er maar helemaal geen generale
synode gehouden moest worden. Ik citeer uit het Nederlands Dagblad van 25
juni jl.
Misschien moeten de Christelijke
Gereformeerde Kerken maar helemaal
geen generale synode meer houden. Die
suggestie doet ds. P. den Butter vragenderwijs in kerkblad Bewaar het Pand van
afgelopen week.
Den Butter, emeritus predikant van de
gemeente in Middelharnis en prominent
vertegenwoordiger van de rechterflank
binnen de Christelijke Gereformeerde
Kerken, komt tot zijn verzuchting in een
vooruitblik op de generale synode. Die
begint aan het eind van de zomer. Vroeger
bracht dat een zekere spanning met zich

mee, schrijft hij, omdat de besluiten zeggingskracht hadden.
Nu is dat volgens hem anders, met
name omdat veel kerkleden niet veel verwachten van een synode. Dat komt omdat
veel besluiten te veel het karakter van een
compromis in zich dragen, concludeert hij.
Ook het individualisme is van invloed,
met als gevolg dat mensen en gemeenten
ondanks de besluiten hun eigen gang gaan.
‘Op die manier hebben we jarenlang
de grote wildgroei gehad op het terrein
van wat er in de erediensten werd gezongen. Daar was geen orde meer in te
krijgen. De praktijk had de genomen
besluiten volkomen achterhaald. En een
volgende synode moest toen toch maar de
wetgeving aanpassen. Wat via de voordeur
niet naar binnen kon werd via de achterdeur binnen gehaald.’
Dezelfde vrees heeft Den Butter voor
besluiten over de Nieuwe Bijbelvertaling.
‘De vorige synode besloot een deputaat-
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schap te benoemen om de vraag te beantwoorden of die vertaling geschikt is voor
gebruik in onze kerken. Maar vooruitlopend op het advies van dat deputaatschap
en het daarna te nemen besluit door de synode zijn er al kerken waar deze vertaling
volop in gebruik genomen is. En dat ondanks het advies van de synode van 2004
om voorlopig van dit gebruik af te zien.’
Tot zover het Nederlands Dagblad.
Den Butter ervaart de uitspraken
van een generale synode dus niet meer
als relevant, omdat bepaald niet vaststaat dat iedere gemeente zich aan de
uitspraken van de meeste vergadering
houdt. De synode anticipeert daarop
door compromisbesluiten te nemen. Dat
is een mechanisme dat een generale synode steeds minder relevant maakt.
Iets van de frustratie die uit zijn
schrijven spreekt, kan ik begrijpen (afgaande op het verslag in het ND; het
artikel in Bewaar het Pand heb ik niet
ingezien). Als afspraken die je samen
maakt, op het niveau van de meeste
vergadering niet meer worden nageleefd, dan gaat de vraag zich opdringen
wat de waarde van zo’n synode dan is.
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Afgevaardigden uit het hele land, een
bidstond vooraf, prachtig allemaal.
Maar de uitspraken naleven (art. 31
KO), dat is blijkbaar te veel gevraagd.
Ds. J.G. Schenau gaf in een column
in De Wekker een reactie op het schrijven van Den Butter. En daaruit blijkt
tussen de regels door dat er nogal wat
irritatie zit.
Den Butter verwijt kerken dat
ze in zee zijn gegaan met de Nieuwe
Bijbelvertaling, terwijl de kerken samen
hebben afgesproken een deputatenonderzoek af te wachten.
Schenau repliceert dat er kerken
zijn die eenvoudig niet afdragen aan
kerkelijke kassen als er een beleid wordt
gevolgd dat hun niet aangenaam is. De
pot verwijt de ketel... Ik mag hieruit
opmaken dat er allerlei redenen zijn
waarom kerken zich aan afspraken onttrekken. Men vaart een eigen koers en
acht zich ontslagen van afspraken wanneer dat zo uitkomt.

gezamenlijk overleg. Maar plaatselijke
kerken leggen zich er niet op vast dat
ze de besluiten als bindend zullen
aanvaarden.
Den Butter vond dus dat er wel
wat in zat, in dat independentisme.
Ook toen was het ds. Schenau die de
discussie aanging. Moeten we nu als
Christelijke Gereformeerde Kerken
de richting uit die we de Nederlands
Gereformeerde kerken zo lang hebben
verweten?
Den Butter gaf destijds aan dat de
reden voor zijn opmerkelijke uitspraak
gelegen was in een kerkelijke praktijk
waarbij het kerkverband werd uitgehold,
doordat kerken nogal eens hun eigen
gang gingen en bij verlopend tij van de
generale synode niet méér verwachtten
dan dat die tijdig de bakens zou verzetten. Geen leiding geven meer door de
synode, maar een volgen van de kerkelijke praktijk, met de nodige compromissen. (De discussie is terug te vinden in
de Persrevue van Nader Bekeken jrg. 13
nr. 11, nov. 2006, met een reactie van
prof. Van ’t Spijker die het independentisme in een groter kader zet en ervoor
waarschuwt.)
Nu, een jaar later, blijken de opvattingen van Den Butter dus niet echt
gewijzigd te zijn. De geëmeriteerde voorganger, die meermalen naar de synode
ging, vindt het allemaal niet meer zo
belangrijk en uit de verzuchting er maar
mee op te houden.

Omgaan met
verschillen

Ds. J.G. Schenau

Dat is niet zozeer een minder relevant worden van de generale synode en
de uitspraken daar gedaan. Dat is een
afkalven van het kerkverband als zodanig. En dat is erg zorgwekkend.
Den Butter deed een klein jaar eerder van zich horen toen hij schreef dat
het independentisme zo verkeerd nog
niet was. Er zit wel iets goeds in, schreef
hij.
Independentisme houdt in dat plaatselijke kerken hun eigen zelfstandige
koers varen. Het kerkverband is niet
meer dan een adviserend orgaan voor

Waarom heb ik aandacht voor deze
kwestie? Is het niet onbehoorlijk om je
oor tegen de muur te leggen als de buren onenigheid hebben?
Op zichzelf genomen is dat zo. Maar
meeleven met onze christelijke gereformeerde broeders en zusters, zeker in dit
synodejaar, lijkt me wel gepast.
En is de zaak in kwestie niet
herkenbaar?
In mijn eerste gemeente sprak ik met
de Christelijke Gereformeerde Kerk ter
plaatse. Op een gegeven ogenblik zei ik
dat christelijke gereformeerden een eigen manier hadden ontwikkeld om om
te gaan met de verschillen binnen hun
kerkverband. En, zei ik erbij, daar kunnen wij wellicht als vrijgemaakten nog

wat van leren. (We beleefden toen intern
grote discussies over het kerklied en de
zondagsrust. Dat liep later helaas uit op
de uittocht van broeders en zusters naar
de ‘nieuwe vrijgemaakten’.)
Gelukkig keken de christelijke gereformeerde broeders me wat glazig aan
en legden ze me bij een andere gelegenheid uit dat een kerk die in bloedgroepen verdeeld is, helemaal niet zo fijn is.
In mijn ijver om duidelijk te maken
‘dat we vooral veel van elkaar moesten
leren’ had ik van deze nood zomaar een
deugd gemaakt. En een deugd is het
niet.

Geperforeerde
gemeentegrenzen
Al jarenlang is het gewoon dat een
christelijke gereformeerde zich niet per
definitie aansluit bij de Christelijke
Gereformeerde Kerk in zijn woonplaats,
maar in de soms wijde omgeving rondkijkt om een kerk te vinden die past bij
zijn eigen geestelijke ligging. Dit verschijnsel, aangeduid met de term geperforeerde gemeentegrenzen, doet zich in
het hele land voor.
En voor veel christelijke gereformeerden is het bij een verhuizing
ook bepaald niet zeker dat er in de
nieuwe woonplaats weer aansluiting
bij een Christelijke Gereformeerde
Kerk zal worden gezocht. Het komt
ook voor dat men zich aansluit bij
een Gereformeerde Gemeente, een
PKN-kerk, een Hersteld Hervormde
gemeente, een Gereformeerde Kerk vrijgemaakt of Nederlands Gereformeerde
Kerk. In de beleving van veel christelijke gereformeerde broeders en zusters
is het kerkverband maar een los-vaste
aangelegenheid.
Tijdens een gesprek over de geperforeerde gemeentegrenzen verzuchtte
een christelijke gereformeerde broeder
toen er van vrijgemaakte kant nogal
wat commentaar kwam op de heersende
praktijk: ‘Maar als je anders stenen
voor brood krijgt?’ Zo groot worden
de verschillen dus beleefd. Stenen voor
brood... Kun je dan nog werkelijk spreken van wezenlijk kerkverbandelijk
samenleven?
De gegroeide situatie wordt beleefd
als onomkeerbaar. Het is jammer, maar
er is niets aan te doen. En hier en daar
is dus een voorganger die die nood als
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Ballingschap

Grensstenen

een deugd voorstelt en dat losse van het
kerkverband maar liever wil formaliseren (independentisme of het afschaffen
van de generale synode). Dat is dan
waarschijnlijk om af te komen van de
spanning tussen kerkelijke afspraken
en eigen plaatselijke praktijk. Je moet
regels en afspraken aan je laars lappen.
(Gewoon wel de NBV gebruiken...
Gewoon niet meebetalen aan dat missionaire project...) En dat voelt niet goed.
Maar komen de verzuchtingen van
Den Butter niet in wezen neer op het
dichtschroeien van het gereformeerde
geweten?

Het begin
Waar ik heen wil, is dit: hier is
sprake van een proces dat ergens begonnen is. Wie eenmaal in zee gaat met
de gedachte dat het mogelijk moet zijn
zich aan te sluiten bij een gemeente met
een bepaalde eigen kleur, in liturgische
vormgeving of in accenten in de verkondiging, versterkt daarmee dat proces.
Kerken krijgen hun eigen specialisme
en daarmee ontstaat een proces dat met
de tijd alleen maar verder uiteengaat.
Gelijkgezinden zoeken elkaar op en
versterken elkaar in hun opvattingen en
vormgevingen.
Wie liturgische verrassingen wil,
moet naar kerk A. Wie het oude vertrouwde wil, kan naar kerk B. Voor
huisbezoek naar kerk C. Voor miniwijken in de plaats van het huisbezoek naar
kerk D. Gaand of zittend avondmaal
kan ook een reden zijn om zondags een
blokje om te rijden.

Ik ontvang signalen dat er ook in de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt ontwikkelingen zijn die erop duiden dat we
die kant dreigen op te gaan. Dat is een
proces dat begint bij het ontvluchten of
opzoeken van bijzondere diensten. ‘Bij
een jeugddienst kom ik, of ga ik juist
weg.’
Dat is een begin dat op den duur,
wanneer het structureel wordt, gaat vragen om een vervolg. ‘Kan ik lid worden
bij de buren?’
Als het je in je plaatselijke gemeente
niet aanstaat, kun je je natuurlijk onttrekken. Dat wordt gelukkig meestal
nog ervaren als een grote stap waarmee
je werkelijk de kerkelijke gemeenschap
verbreekt. (Dat is voor een toenemend
aantal gelovigen trouwens ook al niet
eens meer zo, je onttrekken en even
later toegang vragen als gast aan het
avondmaal achten sommigen zeer wel
mogelijk.) Wie onttrekking te ver vindt
gaan, zoekt het soms in de genabuurde
gemeente. Dan wordt er gezocht naar
een tussenstap: je aansluiten bij een vrijgemaakte kerk in de buurt. Waar meer
of minder jeugddiensten zijn, waar het
missionaire karakter van de gemeente
meer of minder nadrukkelijk de preken kleurt. Al naar gelang je voorkeur.
Waar de liturgie anders is. Vrijer of juist
traditioneler.
Het begint met het zogenaamde ‘uitwijken’ of ‘bijtanken’ in een genabuurde
gemeente. Vervolgens komt de vraag op
of dat niet kan worden geformaliseerd
met een echt lidmaatschap bij de buren.

De voornaamste observatie daarbij
is dat het probleem begint bij het uit elkaar groeien van de kerkelijke praktijk.
‘Je hoort thuis in je eigen kerk.’ Dat is
de regel. Maar dan moet je eigen kerk
wel je thuis zijn. Wanneer er verzoeken
zijn om elders lid te mogen worden, dan
is dat op zichzelf genomen niet het probleem. Er ligt een probleem achter.
De verschillen tussen gemeenten zijn
dusdanig geworden dat er meer aan de
hand is dan een meer of minder gelukkig zijn met de plaatselijke dominee.
Het gaat om meer dan gevoelens van
wat nostalgische aard: daar is het nog zo
vertrouwd. Of wat meer avontuurlijke
aard: daar beleef je nog eens wat verrassends. Als het alleen dat soort formele
zaken zijn, dan moeten we ons houden
aan de regel dat je kerkt waar je woont.
Maar er is duidelijk meer aan de hand.
Op meerdere plaatsen gaan kerkenraden aarzelend akkoord met situaties
van perforatie. En dat is dan om pastorale redenen. Mensen voelen zich
vervreemd in eigen huis. Er is lang
gepraat en geschreven. Er is gebeden en
vaak zelfs gehuild. Maar het loopt vast.
Catechese komt zodanig in evangelisch
vaarwater dat iemand er zijn kinderen
niet meer aan wil blootstellen. Er zijn
zoveel inhoudelijke bezwaren tegen
vorm en inhoud van de erediensten
dat een verzoek wordt gedaan om elders thuis te mogen zijn. Men gaat in
ballingschap.
Dat gebeurt in overleg tussen kerken. Kerken die blijkbaar zo verschillen
dat een overgang tussen hen beide soelaas biedt voor de betrokken broeders en
zusters. Zelfs de kerk waar ze vertrekken, ziet dat in en geeft een attest mee.
Die meegegeven attesten zouden
moeten onderstrepen dat het hier gaat
om kerken van Christus, waar kinderen
van God een veilig huis vinden. Ze worden meegegeven in een situatie waarin
dat zo anders wordt beleefd.
Het is een stap die ik vanuit pastoraal oogpunt kan begrijpen: je bent
verlost van ergernis, van discussie, van
negatief gebruik van energie. Je voelt
je weer thuis en het kerkelijk meeleven
wordt weer sterker. Iemand is, zou je
kunnen zeggen, behouden gebleven voor
de Gereformeerde Kerk. Al kon hij het
plaatselijk daar niet meer vinden. Het
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lijkt een aantrekkelijke oplossing uit een
impasse die soms veel strijd en moeite
met zich meebrengt.

Vuurpijl
Toch is het ten diepste niet de goede
weg. En de Christelijke Gereformeerde
Kerken zijn wat dat betreft op dit punt
als een gestrand schip een baken in zee.
Die kant moet het niet op. Telkens als
het gebeurt, is het een vuurpijl. Niet een
vuurpijl die aangeeft dat er een feestje
wordt gevierd. Maar een vuurpijl die
aangeeft dat het schip van de kerk in
nood is. SOS, save our souls...

Verlegenheid
Ik zit met verlegenheid. Want het
proces dat hiermee in gang wordt gezet,
is de beweging naar een modaliteitenkerk. Daar zijn we gelukkig nog lang
niet. Maar iedere perforatie is een stap
in die richting.
Een dergelijk proces is gevaarlijk
en in strijd met wat de kerk is. Het is
gevaarlijk, omdat het ons als kerken en
gelovigen uit elkaar drijft. Ieder kan de
gemeente uitkiezen die bij hem of haar
past. En we leren niet meer om elkaar
in liefde te ontvangen van de Heer van
de kerk. We leren niet meer om elkaar
werkelijk te ontmoeten, ook als we het
ergens niet over eens zijn. Het scheelt
een hoop discussies om elkaar ruimte te
bieden, een eigen ruimte waar we van
elkaar geen last meer hebben. Maar het
wezen van de kerk is dat we bij elkaar
horen. Dat wie werkelijk verbonden leeft
met Christus, ook verbonden wil zijn
met zijn broeders en zusters. Die zoekt
de kerk en de eenheid van de kerk. Dat
dreef ons en drijft ons als kerken nog
steeds, niet in de laatste plaats in het
onderhouden van de contacten met de
christelijke gereformeerde broederschap.

Nader Bekeken september 2007

Als de Here God in zijn genade me
als zijn kind heeft aangenomen, dan
moet ik mijn broers en zussen willen
ontmoeten. We zijn in een gezin geplaatst. De kerk is toch de gemeenschap
van de heiligen, de plaats waar we onze
gaven inzetten tot nut en heil van de
andere leden, juist omdat we door het
geloof aan Christus verbonden mogen
zijn?
Het hoofd kan tegen de hand niet
zeggen: ‘Jou heb ik niet nodig’ (1 Kor.
12). De Bijbel leert het ons anders. Juist
in de tijd waarin het Nieuwe Testament
gegeven werd, waren er grote onderlinge
verschillen. Maar nooit heeft de kerk
ervoor gekozen om aparte joden-christelijke en heiden-christelijke gemeenten
op te richten. De tussenmuur is er in
principe niet meer (Ef. 2).
De kerk is pertinent niet een hotel,
waar ieder een eigen kamer heeft waar
hij in maximale vrijheid zijn eigen gang
kan gaan.
Ik ervaar verlegenheid, als we zien
dat kerken deze oplossing aanvaarden
moeten. Waarbij ik ervan uitga dat
daarin pastoraal voorzichtig en wijs
wordt opgetreden.
We zien waar een dergelijk proces je
brengen kan, namelijk tot een kerkverband waarin je elkaar steeds minder te
zeggen hebt, en independentisme of het
afschaffen van de generale synode als
opties worden overwogen, kunnen we
ons laten waarschuwen dat we de wacht
moeten houden. Vuurpijlen, maar geen
feest. Noodsignalen.

Alternatief
Maar wat dan? We zijn geroepen tot
intensief luisteren en discussiëren met
elkaar. We mogen elkaar omwille van de
kerk van de Here en omwille van de onderlinge liefde geen rust gunnen als we

verdeeldheid constateren. En we dienen
te onderscheiden. Onderscheiden tussen
wat werkelijk verdeeldheid brengt en
brengen moet, en waar we van mening
kunnen verschillen.
Ons blad wil daaraan bijdragen door
ontwikkelingen en tendensen in het kerkelijk leven kritisch te volgen. We willen
dat discussies werkelijk gevoerd worden.
Het alternatief is dat je je eigen weg gaat
en elkaar niets meer te zeggen hebt. (‘Er
zit wel wat in, in dat independentisme.’)
Reacties op ons schrijven, of juist het
ontbreken daarvan, stellen ons geregeld
teleur. Het gevoel dat we voor eigen parochie preken, bekruipt ons daarbij. Het
lijkt alsof men in onze kerken wel een
reservaatje wil inruimen voor mensen
die horen tot het congeniale lezerspubliek van dit blad. Maar een werkelijk
kerkbreed gesprek komt amper van de
grond. Dat is voor de redactie van dit
blad ook reden om geregeld overleg te
hebben over wat daarin van onze kant
verbeterd kan worden.
Maar we zijn ervan overtuigd dat
een beweging in de richting van de
Nederlands Gereformeerde Kerken
slechts onder bepaalde voorwaarden
kan. Binding aan Bijbel en belijdenis
kunnen niet losser worden gemaakt.
We zijn ervan overtuigd dat het
opnemen van elementen uit een evangelische en doperse overtuiging niet
kosteloos kan. Vormen en inhouden zijn
daarvoor te zeer verweven.
En de gereformeerde identiteit van
de kerk is niet maar een kleurtje en
smaakje waar wij nou zo dol op zijn.
Het is de weg waarop de Here ons
roept.
Iedere perforatie is een vuurpijl, een
noodsignaal.
Afgesloten op 28 augustus 2007.

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere
belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er nu
via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Artikelen kunt u al uit een aantal nummers downloaden.
Verder is een groot trefwoordenregister op alle voorgaande jaargangen te vinden op www.woordenwereld.nl, onder
Nader Bekeken.
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Kerk op de
evenwichtsbalk
Bij het honderdjarig bestaan van de
Gereformeerde Gemeenten
Zoals de Gereformeerde Kerken in
Nederland de Vereniging van 1892
kennen, kennen de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland en NoordAmerika de Vereniging van 1907.
Dit jaar honderd jaar geleden dus.
Al staan de Gereformeerde Gemeenten in diverse opzichten een eind bij
de GKv vandaan, het zou van een
blikverenging getuigen wanneer we
aan dit jubileum zouden voorbijzien. Ik maak van de gelegenheid
gebruik om enkele boeken uit deze
kring bij u te introduceren.*

Voorgeschiedenis
We gaan even terug naar de 19e
eeuw. U weet, in 1834 kwam de
Afscheiding op gang. De pogingen van
Hendrik de Cock en anderen om op te
komen voor het alleenrecht van de gereformeerde belijdenis in de Nederlandse
Hervormde Kerk, werden hardhandig
afgewezen. Dus scheidde men zich af.
Niet van de kerk. Wel van het hervormd
kerkgenootschap. De Afscheiding wilde
terugkeer zijn naar het aloude gereformeerde kerk-zijn. Het leidde tot de
Christelijke Afgescheiden Gemeenten.
Binnen de afgescheiden gemeenten heeft het hevig gestormd. Een
deel ervan ging verder onder de naam
‘Gereformeerde Kerk onder het kruis’.
Dat had te maken met het (niet willen)
aanvragen van erkenning door de overheid, ten koste van de kerknaam ‘gereformeerd’. Het had ook te maken met
‘liggingsverschillen’. De kerken onder
het kruis waren als geheel een stuk bevindelijker dan de kerken in de hoofdstroom van de Afscheiding.
In 1869 vonden de afgescheiden kerken en de kerken onder het kruis elkaar.
Samen ging men verder als ‘Christelijke

Gereformeerde Kerk’. Eén van de wonderen in de 19e eeuw!

ten. Een onmiskenbaar bevindelijk-gereformeerd stempel.

Het lijkt bij een kerkelijke vereniging
haast een onvermijdelijk bijproduct te
zijn: er zijn altijd wel gemeenten die
bezwaren hebben en niet meegaan. Dat
was ook in 1869 het geval. Een viertal
kerken onder het kruis hield zich afzijdig. Diverse gemeenten voegden zich in
de loop van de tijd bij hen. Ze bleven
zich Gereformeerde Kerk onder het
kruis noemen. Theologisch zette ds. E.
Franssen een stempel op deze gemeen-

In 1841 werd ds. L.G.C. Ledeboer
afgezet als Nederlands hervormd predikant. Ook hij wilde opkomen voor
de gereformeerde leer. Toch - al waren
er contacten - voegde hij zich niet bij
de kerken van de Afscheiding, maar
ontstonden er uit zijn prediking eigen
‘Ledeboeriaanse’ gemeenten. Zeer bevindelijk. En zeer gehecht aan tradities,
zoals aan het oude ambtsgewaad voor
predikanten en aan de psalmberijming
van Datheen. In deze gemeenten
hechtte men er bovendien zeer aan, dat
de predikanten ‘in de lijn van Ledeboer’
stonden. Dat wil zeggen: predikanten in
een linie waarvan de eersten ooit door

Thema
H.J.C.C.J. Wilschut
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Ledeboer zelf bevestigd waren. Dat riekt
meer naar een apostolische successie op
z’n rooms dan naar een gereformeerde
visie op het ambt. Alles overziende kun
je constateren dat de Ledeboerianen
nog behoudender waren (niet onaardig
bedoeld!) dan de kruisgemeenten. Al
liep men leerstellig aardig met elkaar in
de pas.
Zowel van de kruisgemeenten als
van de Ledeboeriaanse gemeenten kan
gezegd worden dat het kerkelijk leven
nogal ongeordend verliep. Je merkt ook
hoe het gezelschapsleven een stempel
op beide kerkengroepen drukte. In de
gezelschappen werd over het geestelijk
leven gesproken. Soms heel gezond.
Vaak ook heel ongezond, met alle nadruk op de persoonlijke ervaringen en
bekeringsweg.
Wat voor veel van de afgescheiden
kerken al gold, geldt in versterkte mate
voor bovengenoemde gemeenten: niet
vele rijken, niet vele invloedrijken.
Maatschappelijk gezien ontmoette je
er veel eenvoudige mensen met een
laag opleidingsniveau. Je ziet het bij de
predikanten terug. Een eigen opleiding
ontbrak. Predikanten gaven toekomstige collega’s enig onderwijs. Veel was
het meestal niet. Ach, wat moet je ook
met geleerdheid? Als je maar van God
geleerd bent! Intussen leverde het een
(bescheiden) predikantencorps op met
beperkte theologische mogelijkheden en
vaardigheden.

Nader Bekeken september 2007

elkaar te vinden. Op 9 en 10 oktober
1907 werd de eerste synode (‘Algemeene
Vergadering van onze vereenigde
gemeenten’) van de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland gehouden.
Ook nu waren er die afzijdig bleven, ds. L. Boone van St. Philipsland
voorop (al was hij aanvankelijk van plan
om mee te gaan). Hij wenste te blijven
bij het oude van ds. Ledeboer en diens
directe opvolgers, de predikanten Van
Dijke en Bakker. Hoezeer zijn bezwaren
een kwestie van gevoel waren, blijkt wel
uit het feit dat hij zich liet leiden door
allerlei schriftplaatsen die waarschuwen
tegen een bepaalde verandering. Boone
paste ze naadloos op de vereniging toe.
Een nieuwe kerkengroep ontstond: de
Oud Gereformeerde Gemeenten.

Kersten
Zojuist noemde ik de naam van ds.
G.H. Kersten. Een man met heel wat
in zijn mars. Oorspronkelijk was hij opgeleid tot onderwijzer. Theologisch was
hij min of meer autodidact, al kwam hij
door zelfstudie een heel eind. Zelf bleef
hij het ontbreken van een academische
opleiding als een gemis voelen.

Vereniging
De kerken onder het kruis en de
Ledeboerianen hadden dus veel gemeen.
Men zag er dan ook geen been in om
een predikant uit het andere kerkverband te beroepen. Er waren toch al zo
weinig dominees. Desondanks lag een
vereniging gevoelig. Ambtsgewaad,
psalmberijming, de ‘linie van Ledeboer’
- struikelblokken genoeg. Om hier tot
overeenstemming te komen was een
boel tact en overwicht nodig.
Daarover beschikte de jonge kruisdominee G.H. Kersten (1882-1948) in
royale mate. Behendig en behoedzaam
wist hij stuur te geven aan de toenaderingspogingen en de uiteindelijke
vereniging. Waarbij in overgangsbepalingen sommige gevoeligheden van de
Ledeboerianen slim ontzien werden.
Op 4 en 5 juni 1907 wisten de broeders

Ds. G.H. Kersten

Met zijn intelligentie en charisma
plaatste Kersten zich al vroeg in de
kijker. In kennis en overwicht stak hij
boven het gros van zijn collega’s uit. Zo
groeide hij uit tot een ware leidersfiguur.
Met de bijbehorende dominantie, dat
moet ook gezegd worden. In voorkomende gevallen ging Kersten zijn eigen
gang. Ach ja, elk voordeel heeft nu eenmaal zo z’n nadeel.

Kersten doet op afstand aan
A.Kuyper denken. Al moest Kersten
niets hebben van Kuypers ‘veronderstelde wedergeboorte’. Maar toch. Evenals
Kuyper speelde Kersten een grote rol bij
een kerkelijke vereniging. Ook Kersten
wist een opleiding van de grond te
krijgen en schreef als journalist in een
kerkelijk opinieblad (De Saambinder).
Zoals hij eveneens vooropliep in een
eigen politieke partij: de SGP, waarvoor
hij jaren in de Tweede Kamer zat. Het is
allemaal op een wat bescheidener schaal.
Toch treffen de overeenkomsten.
G.H. Kersten heeft het nodige gepubliceerd. Zijn publicaties tonen hem
zowel in zijn kracht als in zijn zwakte.
Kersten blijkt goed thuis in de ‘oude
schrijvers’, de theologen van de Nadere
Reformatie. Met name voor Comrie
heeft Kersten een zwak. Tegelijk blijkt
zijn kennis wat eenzijdig. Het doet altijd
weer vermakelijk aan, wanneer Kersten
de door hem geliefde schrijvers aanduidt
als ‘onze beste theologen’. Het heeft
toch iets van een cirkelredenering.
Na de Tweede Wereldoorlog mocht
Kersten niet meer plaatsnemen in de
Tweede Kamer. Zijn gedrag in de oorlog
werd daarvoor te aanvechtbaar gevonden. Voor een eerlijk beeld moet gezegd
worden dat Kersten per se geen antisemiet was of aanhanger van het nationaal-socialistische denken. Integendeel
zelfs. Helaas was zijn houding tegenover
de Duitse bezetter met name de eerste
jaren van de bezetting te volgzaam. En
die houding laat zich niet alleen rechtvaardigen op grond van Kerstens theologische denkbeelden (over de bezetting
als gesel van God, te aanvaarden als een
oordeel van God). Het proefschrift van
W. Fieret (De Staatkundig Gereformeerde
Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal, Houten 1993, tweede druk) maakt
dat onthutsend duidelijk. Fieret is er fel
om aangevallen. Maar de kern van zijn
verhaal blijft recht overeind.

Opbouw/opleiding
Voor de opbouw van de
Gereformeerde Gemeenten heeft
Kersten veel betekend. Op allerlei manieren heeft hij zich ervoor ingespannen
om het samenleven van de gemeenten in
meer kerkelijke banen te leiden en om
de al te subjectivistische invloed van het
gezelschapsleven terug te dringen. Het
kwam hem op de nodige weerstanden te
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staan. Niet ieder was ervan gediend om
binnen de banen van een kerkelijk geordend leven te blijven. Terwijl de uitwassen van een gezelschapstheologie zich
ook niet zomaar lieten wegmasseren.
Vandaar dat Kersten op eigen houtje
(aanvankelijk zonder enig kerkelijk
mandaat) een actie ontketende om een
theologische school op poten te zetten.
Wil je kwaliteit verbeteren, begin dan
bij de voorgangers. Op 13 januari 1927
werd de Theologische School aan de
Boezemsingel te Rotterdam geopend.
In 2002 verscheen een lezenswaardig
jubileumboek: A. Moerkerken e.a.,
Ontboezemingen. 75 jaar Theologische
School Gereformeerde Gemeenten
(Houten 2002). Het aardige is dat je
in dit boek kunt zien hoe geleidelijk
aan deze opleiding op een hoger plan is
gebracht, al gaat het nog steeds niet om
academisch onderwijs.
Sinds 1981 werkt als voornaamste docent aan deze opleiding ds. A.
Moerkerken. Dat betekent dat hij ook
sterk zijn stempel op deze opleiding
heeft kunnen zetten. Veruit de meesten
van de predikanten in de Gereformeerde
Gemeenten hebben zijn lessen gevolgd, wordt dan ook geconstateerd
in het boek dat ter gelegenheid van
Moerkerkens 25-jarig docentschap in
2006 verscheen (G.J. van Aalst e.a.,
Gij waart mijn hulp. Vriendenbundel
aangeboden aan ds. A. Moerkerken bij
zijn 25-jarig jubileum als docent aan de
Theologische School der Gereformeerde
Gemeenten, Houten 2006; de bedoelde
constatering is te vinden op p. 14).

Evenwichtsbalk
Het wordt de hoogste tijd om inhoudelijk iets te zeggen over het theologisch-eigene van de Gereformeerde
Gemeenten. In het spoor van Kersten
heeft drs. A. Vergunst daarbij gewezen
op het denken van Alexander Comrie
(1706-1774). Comrie was afkomstig uit
Schotland, maar was jarenlang predikant in het Nederlandse Woubrugge.
Comrie was een bekwaam theoloog, die
bewust gereformeerd wilde zijn. Tegelijk
merk je in zijn denken een sterk wijsgerige inslag.
Bij Comrie vind je - zoals bij meerdere vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie - een sterk denken vanuit de
goddelijke uitverkiezing. Voor Comrie
vallen het genadeverbond en het ver-
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bond van de verlossing samen. Bij het
verbond van de verlossing denk je aan
het verbond dat Vader, Zoon en Geest
in de eeuwigheid met elkaar sloten om
een bepaald aantal mensen te redden (ik
zeg het nu even heel kort). Zet je hier
een isgelijkteken met het genadeverbond, dan is daarvan de consequentie
dat alleen de uitverkorenen daartoe werkelijk behoren. Christus is dan niet alleen de Middelaar, maar ook het Hoofd
van het verbond.
Om het verbond daadwerkelijk binnen te gaan is wedergeboorte nodig. Die
wedergeboorte hoeft volgens Comrie
niet meteen uit te komen in actief geloof. Hij onderscheidt tussen geloof als
‘hebbelijkheid’ (geloofsvermogen) en als
‘dadelijkheid’ (geloofsdaad ). Inderdaad,
het filosofisch klimaat is met handen te
tasten.
Het verbond is alleen met de uitverkorenen gesloten. Zo werd het in 1931
door de Gereformeerde Gemeenten in
een officiële leeruitspraak vastgelegd.
Het verbond der genade staat onder
de beheersing van de uitverkiezing.
Weliswaar is er een bediening van het
verbond, die meer dan alleen de uitverkorenen omvat. Maar slechts deze
laatsten zijn wezenlijk in het verbond
besloten.
Tussen haakjes, de leeruitspraak geeft aan hoezeer men in de
Gereformeerde Gemeenten het beeld
van Comrie versmald heeft. Comrie
stond zélf voor de identificatie van
genadeverbond en verbond der verlossing. Maar hij misgunde degenen die er
anders over dachten, hun ruimte in de
kerk niet. Wat dat betreft is er dus wel
iets geradicaliseerd.
Op deze manier grensde men zich
af met name tegenover de Christelijke
Gereformeerde Kerk (nu: Kerken). Daar
won het bijbels-reformatorische denken
over verbond en verkiezing veld, o.a.
door een publicatie van ds. J. Jongeleen.
Deze sprak over het genadeverbond op
de manier van Calvijn. Het genadeverbond wordt in de tijd opgericht met de
gelovigen en hun kinderen. Aan hen
worden de beloften van het verbond toegezegd, die in geloof aanvaard moeten
worden. Uiteraard is dat antwoord van
het geloof vrucht van verkiezing. Maar
je gaat verkiezing en verbond niet in één
systeem persen, zoals in de leeruitspraak
van 1931 werd gedaan.

Op deze manier had 1931 zich naar
één kant afgegrensd. Maar meteen zit je
dan met een ander probleem. Valt er zo
nog wel een evangelie te verkondigen?
Kan er nog wel aanbod van genade zijn,
als de beloften van het verbond alleen
bestemd zijn voor de uitverkorenen?
Die vraag klemde in de
Gereformeerde Gemeenten eens te meer,
omdat men tot 1930 de gebroeders ds.
D.C. (dominee Daan) en J. (dominee
Jan) Overduin in huis had gehad. Die
zagen eigenlijk geen ruimte voor een algemeen aanbod van genade. Ook daartegenover grenst de leeruitspraak zich af.
De mens is als schepsel verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid neemt
toe wanneer Christus en zijn weldaden
worden aangeboden.
Daar hebt u de evenwichtsconstructie. De beloften zijn alleen voor de uitverkorenen. Maar er is wel een aanbod
van genade mogelijk. Niet op grond van
wat God in het verbond belooft. Maar
op grond van de scheppingsverantwoordelijkheid. Het zou in de praktijk een
wankel evenwicht blijken.

Kok en Steenblok
Na de Tweede Wereldoorlog dreigde
het evenwicht van 1931 op twee manieren uit balans te raken. Allereerst door
de prediking en publicaties van ds. R.
Kok te Veenendaal. Zeker, er waren er
binnen de Gereformeerde Gemeenten
die eerder van hun reserves tegenover
1931 blijk gaven (ds. A. de Blois, ds.
H.A. Minderman). Maar ds. Kok deed
het meer geprononceerd. Aanbod van
genade was voor hem prediking van
Gods beloften!
U begrijpt, dat verdraagt zich niet
met de leeruitspraak van 1931. Op allerlei manier werd geprobeerd om de zaak
te sussen. In eerste instantie leek dat
te lukken. Maar na het sterven van ds.
Kersten in 1948 werd de situatie onbeheersbaar. Het leidde uiteindelijk tot de
schorsing van ds. Kok in 1950. Gevolg
was dat ds. Kok zich met een deel van
de gemeente aan het kerkverband onttrok, om zich vervolgens te voegen bij
de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Op precies de omgekeerde manier
werd het evenwicht verstoord door de
overkomst en het optreden van dr. C.
Steenblok. Een merkwaardig man. De
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Helemaal volgens de kerkelijke regels
ging het niet. In ieder geval hield
Steenblok het voor gezien en scheidde
hij zich met zijn medestanders af
in: de Gereformeerde Gemeenten in
Nederland. Waar Steenblok het voor
elkaar kreeg om ook daar problemen te
krijgen, al was het van tijdelijke aard.
Een reis naar Amerika zonder toestemming van het curatorium kostte hem
voor een poosje het docentschap.

Dr. C. Steenblok

kerkenraad van de Gereformeerde Kerk
te Lopik (Steenbloks eerste gemeente)
was niet echt geamuseerd toen de dominee zijn auto in de serre van de pastorie
stalde. Dat was nog tot daaraan toe.
Dominee was een ‘Kerstiaan’. Na een
tijdelijk emeritaat maakte Steenblok in
1943 als predikant te Poortvliet de overstap naar de Gereformeerde Gemeenten.
Daar werd hij met name door Kersten
met open armen binnengehaald. Binnen
de kortste keren werd Steenblok ingeschakeld bij de opleiding in Rotterdam.
Kersten was nogal onder de indruk van
Steenbloks doctorstitel. En hij hoopte in
hem een geschikte opvolger gevonden te
hebben (na een hartaanval in de oorlog
ging Kerstens gezondheid steeds verder
achteruit). Pas in een later stadium werd
Kersten minder enthousiast. Steenblok
was toch wel een vreemd heerschap, zowel in optreden als in denkbeelden.
Bij Steenblok blijft er van een genadeaanbod in feite niets over. Je kon aan
niet-uitverkorenen de genade voorstellen.
Maar aanbieden vond hij een station te
ver. Geleidelijk aan groeide het protest.
Totdat ds. A. Verhagen de kat de bel
durfde aan te binden. Intellectueel kon
hij van geen kanten tegen Steenblok
op. Die beantwoordde de bezwaren
van Verhagen met een stortvloed aan
geleerdheid en citaten. Maar Verhagen
snapte één ding erg goed, en hield dat
ook straf en stijf vol: op het standpunt
van Steenblok blijft er uiteindelijk geen
evangelieprediking over.
Het eind van het lied was dat Steenblok in 1953 als docent te Rotterdam
werd afgeserveerd. Niet vanwege dwaling. Maar vanwege ‘eenzijdigheid’.

Dat brengt mij bij een tussenopmerking. Kerkgeschiedenis heeft niet alleen
met leringen en ideeën te maken. Maar
tegelijk met concrete mensen. En met intermenselijke verhoudingen. Steenbloks
hoekige karakter riep om moeilijkheden.
En was het gek dat zijn overenthousiast
onthaal door Kersten bij anderen jaloersheid opriep? Iets dergelijks geldt
t.a.v. ds. Kok. Bepaald geen wonder van
tact. Wanneer je ’s morgens een collega
als predikant bevestigt en vervolgens
’s middags zelf uit preken gaat in plaats
van naar de intrededienst van je collega
te gaan - nee, daar maak je geen vrienden mee. Zeker niet wanneer die collega
Kersten heet…

Balanceren
Het blijft balanceren binnen de
Gereformeerde Gemeenten op de
evenwichtsbalk van 1931. Steeds weer
klinken er stemmen die vanuit bijbelsreformatorisch denken bij 1931 hun
vraagtekens zetten en opkomen voor
een royalere belofteprediking. Ik noem
de naam van prof. dr. J. Blaauwendraad
met zijn publicaties Het is ingewikkeld
geworden. Pleidooi voor gewoon gereformeerd (Heerenveen 1997) en De leer tegen het licht. Belofte en verbond in Woord
en Reformatie (Heerenveen 2000). De
journalist dr. K. van der Zwaag schreef
het dikke boek Afwachten of verwachten. De toe-eigening des heils in historisch
en theologisch perspectief (Heerenveen
2003). Een boek dat aantoont dat ‘onze
beste theologen’ a) genuanceerder spraken dan vaak wordt weergegeven, en
b) met hun standpunten bepaald geen
alleenrecht hebben binnen de gereformeerde traditie.
Helaas. Eigenlijk is de zaak niet
echt bespreekbaar. De publicaties van
Blaauwendraad riepen een officiële
tegenreactie op: Louter genade. Over
verbond, beloften en prediking (uitgave
op last van de GS 2001/2002). Het

oude evenwicht blijft gehandhaafd. Het
verbond wordt beheerst door de verkiezing. Er is aanbod van genade, aanbod
van de beloften van het evangelie zelfs.
Maar dan heb je het nog niet over de
verbondsbeloften. Die zijn er alleen voor
de uitverkorenen. Er werd een dik uitroepteken achter 1931 gezet!
Prof. Blaauwendraad heeft de
Gereformeerde Gemeenten verlaten.
K. van der Zwaag werd onder censuur
geplaatst. Wat dat betreft is de prognose
voor mr. A.A. Bart eveneens somber.
Onlangs verscheen van hem een in eigen beheer uitgegeven publicatie: Waar
staan de Gereformeerde Gemeenten? - wie
zijn historie vergeet is gedoemd die over
te doen -. In deze publicatie oefent Bart
met name kritiek uit op de heilsordelijke
weg, waarbij een mens eerst door zijn
ellende heen moet voordat hij bij de
verlossing terechtkomt. Alsof de wet los
van het evangelie een mensenhart veranderen kan! In ieder geval werd Bart al
afgehouden van het avondmaal (ND van
13 juni 2007). Terwijl ds. W. Visscher
een voornamelijk afwijzende recensie
schreef in het RD van 20 juni 2007. Al
is er kritiek op Bart mogelijk, voor zijn
intentie ontmoet hij weinig begrip. Dat
laat weinig ruimte voor illusies. De balans mag niet verstoord worden!

Verstrakking
Het was de historicus Jan Zwemer,
die in de jaren negentig van de vorige eeuw een bepaalde verstrakking
en verrechtsing in de Gereformeerde
Gemeenten constateerde. Ook drs.
M. van Golverdingen laat in zijn boek
Om het behoud van een kerk. Licht
en schaduw in de geschiedenis van de
Gereformeerde Gemeenten 1928-1948
(Houten 2004) meer dan eens merken
dat er in vroeger jaren meer ruimte voor
reliëf binnen de gemeenten was.
Mogelijk heeft dat iets te maken met
de sleutelpositie die ds. A. Moerkerken
nu al jaren inneemt als docent. De jaren door heeft ds. Moerkerken resoluut
positie gekozen tegen een van 1931
afwijkende verbondsleer. Met name de
manier waarop dr. J.G. Woelderink aan
de bijbels-reformatorische verbondsleer
stem heeft gegeven, heeft het nogal eens
moeten ontgelden (zie Gij waart mijn
hulp, p. 144v). Ds. Moerkerken laat zich
kennen als een geharnast verdediger van
de leeruitspraken van 1931. Terwijl hij
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op eigen manier de heilsorde heeft uitgewerkt in de zogenaamde ‘standenleer’.
De toeleidende weg naar Christus kent
allerlei stadia. Het is een hele weg tussen
wedergeboorte en daadwerkelijk geloof!
Met die leer heeft ds. Moerkerken
jarenlang het gros van de predikanten
gevormd. Met de nodige bekwaamheid,
dat moet gezegd worden. Zoals hij ook
onmiskenbaar over preekgaven beschikt
(leve het preekbandje!). Preken op niveau. En die toch gebroken worden in
hun kracht, omdat ze geen belofteprediking bieden. Toch is het die prediking
en die aanpak die uniformerend de
toon zetten binnen de Gereformeerde
Gemeenten.
Er wordt nog enige voorzichtige correctie gehoord. Ik denk hier met name
aan de publicaties van ds. C. Harinck.
In dat verband wil ik met name noemen diens Geloof en zekerheid, serie:
De heilsorde (Houten 2004). Er zijn
heel wat onderdelen waarbij kritische
kanttekeningen zijn te plaatsen en
waarover je met de auteur in gesprek
zou willen gaan. Maar waarover ook
een gesprek mógelijk is. Mooi is dat. Bij
Harinck zie je openingen die verder in
de Gereformeerde Gemeenten lijken te
ontbreken. Ook openingen in een meer
reformatorische richting. Bij alle begrip
voor en lof op Comrie (en op een andere
oudvader: Th. van der Groe) klinkt ook
gerechtvaardigde kritiek door (bijv. op
p. 232). Jammer dat dit geluid binnen
de Gereformeerde Gemeenten zo incidenteel is. De mainstream lijkt zich te
verharden en de zaken onder controle
te willen houden. Toch zal tegenspraak
zich steeds weer melden. Het algemene
opleidingsniveau is gestegen. Mensen
gaan zelf op onderzoek uit, ook theologisch. En Gods Geest laat Zich niet
aan banden leggen. Dan is de verleiding
groot om kerk op de evenwichtsbalk te
blijven. Zowel naar binnen als naar buiten toe kon het wel eens vruchtbaarder
zijn om niet langer de kracht te zoeken
in eigen identiteit (1931!). Maar om de
kracht te zoeken in een binding aan
Schrift en belijdenis alleen.

Noot:
* Van de in dit hoofdstuk genoemde boeken werd
een drietal van de uitgever ter recensie ontvangen.
Om die reden worden daarvan hier de gegevens
vermeld:
C. Harinck, Geloof en zekerheid (serie: De heilsorde), Den Hertog, Houten, 2004.
ISBN 90 331 1838 6, 276 pag. Prijs € 17,50.
G.J. van Aalst e.a., Gij waart mijn hulp.
Vriendenbundel aangeboden aan ds. A. Moerkerken

bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de
Theologische School der Gereformeerde Gemeenten,
Den Hertog, Houten, 2006. ISBN 90 331 1961 7,
204 pag. Prijs € 19,90.
A.A. Bart, Waar staan de Gereformeerde Gemeenten?
- wie zijn historie vergeet is gedoemd die over te doen -,
uitg. in eigen beheer. ISBN 978-90-811885-1-7,
219 pag. Prijs € 17,50 (verkrijgbaar in de
boekhandel).

www.woordenwereld.nl
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Eerste
levensbehoefte

Dit bericht werd op 25 april 2007
wereldkundig gemaakt. Mij trof vooral de idee dat er leven mogelijk zou
zijn want er lijkt water op de planeet
te zijn. Ze hebben nog geen teken
van leven gezien of ontvangen van
die verre planeet. Maar er is hoop.
Want water, dat is de belangrijkste
voorwaarde waaraan voldaan moet
zijn, wil er leven mogelijk zijn. Het is
om zo te zeggen de eerste levensbehoefte. Ik vind die verwachting wat
voorbarig. Alsof water een garantie
voor leven zou zijn.
Op onze aarde vervult water een
belangrijke rol. Het is er al vanaf het
allereerste begin, toen het nog niet
‘onze aarde’ was. De aarde was woest
en leeg. Er was nog geen mens; alleen de Geest van God zweefde over
de wateren. Toen werd de aarde
klaargemaakt voor bewoning. Eén
van de dingen die God in zijn onnavolgbaar scheppingswerk deed, was
scheiding maken tussen de wateren.

Zo ontstonden de oceanen, de zeeën
en de rivieren. En zo ontstond de
atmosfeer. Er was leven mogelijk op
Gods aarde.
De mensen kwamen tot leven en ze
gingen aan de slag. Er werd gebouwd
en getrouwd, er werden steeds vaker
dingen gedaan die tegen de wil van
de Schepper ingingen. En toen bleek
dat water niet alleen een voorwaarde
voor leven is, maar dat water ook leven kan vernietigen. We noemen het
‘de zondvloed’; wat er toen gebeurde,
gaat ons voorstellingsvermogen te
boven. De sluizen van de hemel werden geopend. Het water kwam met
bakken uit de hemel, en nog meer
dan dat. Tegelijk werden de kolken
van de aarde opengezet. De watermassa’s die uitgebalanceerd van
elkaar gescheiden waren geweest,
kwamen weer samen. Dat was geen
leven meer. Alles ging dood.

tend gebaseerd is op zíjn genade. Als
teken en zegel daarvan mogen we
onze kinderen laten dopen bij het begin van hun leven op aarde. Want het
hangt niet van ons af, van ons geloof
of ons gedrag. Het is pure genade. En
dus is het zeker.
Het is dus tóch waar: water symboliseert de mogelijkheid van leven op
aarde. Het water van de doop. Hét
teken van Leven.

Column

‘Sterrenkundigen hebben voor het
eerst buiten ons zonnestelsel een
planeet ontdekt waar leven mogelijk
lijkt. De planeet, 581c, heeft een
daarvoor geschikte omvang en er
heersen temperaturen met een gemiddelde waarde tussen de 0 en 40
graden Celsius. Volgens de gangbare
theorie is er waarschijnlijk een
atmosfeer en water in vloeibare
vorm.’

Alles? Nee, niet alles en niet iedereen. God zorgde ervoor dat één
gezin behouden bleef. Hij spaarde
hun leven, door het water heen. God
spaarde Noach en zijn gezin tijdens
de zondvloed, waardoor de doop
werd aangeduid.
In de regenboog herinnert God ons
en Zichzelf aan zijn belofte: ‘ze zullen
de aarde niet weer bedekken.’ Het
water zal het leven niet definitief vernietigen. God heeft een verbond met
de wereld, een verbond dat uitslui-

H. van Leeuwen

239

Nader Bekeken september 2007

Bericht van twee
zusters ver weg...
De Iglesia Reformá aan de Arowakenweg in Willemstad, Curaçao.
Zo neergeschreven ligt het het
meest voor de hand om aan een
adres en een gebouw te denken. Bij
mijn eerste bericht in het juninummer stond een foto van de bekende
driehoekige gevel.
Maar er huizen twee gemeenten
in, die elk dezelfde naam dragen.
De ene is de Nederlandstalige
gemeente die als Gereformeerde
Kerk in ons handboekje staat - ze
is de zuster ver weg over wie ik
de vorige maal begon te schrijven.
De andere is de Papiamentstalige
gemeente die onlangs onder leiding
van de zendende kerk van Dordrecht - sinds 1999 de opvolgster
van Rijnsburg - als zelfstandige
Iglesia Reformá is geïnstitueerd.
Een verhaal apart moet dat zijn, die
twee gereformeerde kerken in het ene
gebouw. Allebei beleefden ze dit jaar een
bijzondere zondag - de aanleiding tot
deze ‘berichten’ van ver. We vervolgen
hun beider verhaal. Eerst dat van de
‘Nederlandse’ gemeente.

Vacant
De eerste twintig jaar na de
Vrijmaking c.q. herinstituering van de
Gereformeerde Kerk op Curaçao werd
zij, schreef ik eerder, om het halfjaar gediend door wisselende predikanten. Dat
veranderde in 1966 toen ds. K. Deddens
zich als eerste zendeling namens de kerk
van Rijnsburg in Willemstad vestigde.
Hij werkte natuurlijk vanuit de bestaande, overwegend ‘Nederlandse’ gemeente,
die hij als consulent ook diende en die
zeker de eerste periode op allerlei manieren bij het zendingswerk betrokken was
en assisteerde. Ook toen het werk uitbreidde en er meer zendelingen op het
eiland kwamen, was één van hen steeds
consulent voor de gemeente.
Aan die situatie kwam na bijna veertig jaar een einde, toen in juni 2003

ds. Jasper Klapwijk (thans te Winsum
(Gr.)) repatrieerde. Het paste in het
beleid van de zendende kerk van
Dordrecht om die lege plaats niet meer
te vervullen: alleen ds. Afinus de Vries
zou de resterende vier jaren van zijn termijn, menselijkerwijs gesproken, de zendingsgemeente tot zelfstandigheid moeten brengen. Maar daarbij zou hij niet,
zoals voorheen, een belangrijk deel v an
zijn werktijd aan de Nederlandstalige
gemeente kunnen besteden.
Met als gevolg dat die gemeente voor
het eerst weer reëel vacant was, al handhaafde de classis wel het formele consulentschap van ds. De Vries.
Weer werd hulp gezocht in Nederland. Voor meer dan een halftime
predikant was er geen werk en waren er
ook geen financiën. Denkbaar was dat
de predikantsvrouw de helft van het
gezinsinkomen zou verwerven, bijvoorbeeld in het onderwijs of de zorg. Maar
daarvoor was niet zomaar iemand te
vinden, terwijl ook de mogelijkheden op
Curaçao zelf zeer beperkt waren.
De drie jaren tot vorig najaar werd
de gemeente gediend door zeven tijdelijke predikanten, voor wie een gemeubileerd huurhuis beschikbaar was. De
meesten van hen werkten één tot enkele
maanden op het eiland; twee emeriti,
ds. Lameris en schrijver dezes, konden
een langere periode assisteren, namelijk
resp. driekwart en anderhalf jaar. Het
waren periodes waarin de gemeente
(weer) merkte hoe waardevol bearbeiding door een ‘eigen’ predikant voor
haar is. Het verlangen naar een ‘echte’
eigen predikant werd erdoor versterkt.
Inmiddels had de classis DordrechtGorinchem dat verlangen gerechtvaardigd genoemd. Zij had een speciale
‘commissie van bijstand’ benoemd, die
zich bezig ging houden met de vraag
hoe er hulp geboden kon worden. Meer

Rondblik P. Schelling

dan wat tijdelijke assistentie leek dat
voorlopig niet te kunnen worden. Maar
ook de vraag naar de positie van de
gemeente naast haar Papiamentstalige
zuster moest op de agenda blijven staan.
Nietwaar: zeker in het isolement waarin
ze beide verkeren, die kleine gereformeerde gemeenten van ca. 90 zielen,
is een verregaande samenwerking zo
niet eenwording toch wenselijk, zo niet
geboden? Maar dat is wel wijsheid vanachter een Nederlands bureau - ik kom
er later nog op terug, want ook over het
ontstaan van die twee gescheiden gemeenten moet natuurlijk nog iets gezegd
worden.

Vacature vervuld
In die betrekkelijke impasse bracht
het voorjaar 2006 ineens een verrassende ontwikkeling. Ds. De Vries
meldde dat er een deeltijdfunctie als
godsdienstleraar aan het protestantschristelijke Marnixcollege vrijkwam en
dat daarvoor een kracht uit de kring van
onze gemeenten zeker in aanmerking
zou komen. Graag zelfs. Ds. De Vries
zat zelf sinds twee jaar in het bestuur
van de Vereniging voor ProtestantsChristelijk Onderwijs. Hij volgde een
orthodox-hervormde predikant op die
door de VPG, de Curaçaose PKN, werd
‘gedetacheerd’ als ‘decaan’ voor de bewaking en ontwikkeling van het protestants-christelijk karakter van het onderwijs. Tussen haakjes: zo’n functie kan de
VPG gemakkelijk financieren, want zij
heeft nog een volledige ‘zilveren koorde’
met de overheid en ontvangt vier formatieplaatsen uit de staatskas…
Hoe het zij, op deze wijze zou aan
een predikant met classicale steun een
volledige functie aan te bieden zijn. Snel
werd actie ondernomen, onder leiding
van de commissie van bijstand. Een
e-mail ging uit naar alle gereformeerde
predikanten in Nederland en intussen werd met enkele adviseurs het hele
financiële plaatje uitgezocht, samen
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met de kerkenraad ginds, de schoolvereniging en de classicale deputaten ‘voor
hulpbehoevende kerken’ (art. 11 KO).
Uit een allicht beperkt aantal reacties
viel de keus op ds. Corné Alderliesten
en zijn vrouw, toen nog in de gemeente
van Assen-Marsdijk. De classis zegde
in september 2006 steun toe aan het
gehele project, begin oktober werd een
beroep uitgebracht voor een diensttijd
van in principe vijf jaar, en na een kennismakingsbezoek nam ds. Alderliesten
het beroep aan. Hij vertrok op 4 januari
jl. met zijn gezin naar Curaçao, waar
hij eind januari een definitief huurhuis
betrok. Na goedkeuring van de decemberclassis vonden de bevestiging (door
ds. De Vries) en intrede plaats in de
middagdienst van zondag 14 januari van
dit jaar.
Dat het voor de gemeente een bijzonder feestelijke zondag was die dankbaar werd gevierd, zal duidelijk zijn. Een
groot aantal genodigden was aanwezig
uit de kring van de kerken en de school
- in het geheel van het maatschappelijk
en kerkelijk leven op het eiland wil de
Gereformeerde Kerk graag een eigen
plaats innemen, waar mogelijk in goede
samenwerking.

Groei naar
zelfstandigheid
Maar nu het verhaal van de Papiamentstalige gemeente.
Toen het in 1966 door ds. K.
Deddens gestarte zendings-, wil men:
evangelisatiewerk, op Curaçao werd
gezegend, groeide er in die eerste jaren
een gemeente van gemengd NederlandsAntilliaans karakter. Zij kreeg in 1974
een nieuw eigen gebouw met pastorie
aan de Arowakenweg.
In de loop van de jaren groeide
echter de overtuiging dat niet de ‘autochtone’ Antillianen in een gemeente
van overwegend Nederlands karakter
moesten worden geïntegreerd, maar
dat het eerder andersom zou moeten.
Om deze ‘antillianisering’ te stimuleren
werd het werk in 1986 gedecentraliseerd: naast de gemengde gemeente
aan de Arowakenweg met haar eigen
kerkenraad werden er drie kleine
Papiamentstalige gemeenten gesticht in
buitenwijken van Willemstad, die onder leiding stonden van een zendeling.
Deze inzet leek goed, maar sloeg niet
aan. Iemand noemde eens als een van
de redenen dat je mensen die in hun
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Intrede ds. Alderliesten

jeugd zijn opgegroeid in mooie grote
roomse kerken, niet permanent in een
‘lokaaltje’ krijgt… Vanaf 1993 keerden
de deelgemeenten gaandeweg naar de
Arowakenweg terug; in 1998 de laatste.
En om een lang verhaal kort te maken:
om nu het goede doel van de antillianisering niet prijs te geven werd besloten
tot een gescheiden kerkelijk leven. De
Papiamentstalige gemeente kwam onder
leiding van een ‘team’, de zendeling met
twee (aspirant-)ouderlingen. De beide
gemeenten hielden maandelijks een
gezamenlijke dienst (met tolk), en team
en kerkenraad hadden een regelmatig
overleg.
En in de loop der jaren was er groei.
Even ter zijde: de Nederlandstalige
gemeente bleef in zielental steeds stabiel:
ca. 30 tot 35 ‘adressen’, van ongeveer de
helft Nederlandse en Antilliaanse vaste
eilandbewoners en de andere helft tijdelijk, meest één tot drie jaar, naar het eiland uitgezonden personen en gezinnen
- afgezien van een halfjaarlijkse grotere
of kleinere groep stagiair(e)s.
De Papiamentstalige gemeente groeide haar voorbij: ze telt momenteel rond
70 leden, maar er zijn wekelijks meer
dan 100 kerkgangers. De Vries’ jaarlijkse bijbelcursussen voor ‘beginners’
en ‘gevorderden’ blijven telkens bij de
start zo’n 60 belangstellenden trekken
en de visser van mensen vangt telkens
weer jonge en oudere vissen in het net.
Ontroerend zijn in een belijdenisdienst
de getuigenissen van levens waarop de

Geest en het Woord greep hebben gekregen. Zoals van een RK-opgevoede en
in Nederland uiteraard RK-geschoolde
onderwijzeres: ‘Ik heb al die jaren een
kerkgeloof gehad, maar door de cursus
en de catechisatie heb ik nu een bijbelgeloof gekregen!’
Natuurlijk was het werk steeds gericht geweest op groei naar zelfstandigheid. Maar in de jaren na het vertrek
van ds. Klapwijk in 2003 werd in het
beleid daarop meer nadruk gelegd - het
in 2007 voorziene vertrek van ds. De
Vries werd als een eind- en beginpunt
in beeld genomen. En met zegen en
vrucht. De gemeente werd zich in deze
jaren haar eigen verantwoordelijkheid
gaandeweg meer bewust. Zij ontwikkelde ook een eigen Antilliaans-gereformeerde identiteit, te midden van veel
halfkerkelijk en traditioneel rooms-katholicisme en ook een groot aantal evangelische en charismatische gemeenten.
Zo doorstond ze nog heel recent een crisis, toen een vooraanstaand lid met sympathieën in die richting een daad van
overdoop stelde en ook zelf één jongere
van de gemeente doopte - het aantal
‘slachtoffers’ bleef gelukkig klein.
Omdat veel mannen steeds de
vrijblijvendheid verkozen boven het
nemen van verantwoordelijkheid, werd
het werk in een speciale mannengroep
als ‘kweekvijver’ voor het ambt ook
een speerpunt in het beleid van ds. De
Vries. En ook daarop rustte zegen: naast
de bestaande is er nieuwe mankracht
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Interieur kerkgebouw: front met Antillianen en voorganger/ouderling

gevonden voor de vervulling van de
ambten.

Geïnstitueerd en vacant
Zo groeide de Papiamentstalige
gemeente eveneens naar een feestelijke zondag toe. Onder leiding van
Dordrecht werd medio juni in de kring
van de ‘classis binational’ - waarover zo
dadelijk nog - besloten tot instituering.
En op zondag 24 juni jl. vond die plaats
met de bevestiging van vier ambtsdragers, van wie één specifiek als jeugdouderling. Moeder Dordrecht kan zich terugtrekken, dochter Willemstad is onze
zelfstandige zuster geworden.
Ze is nog zonder predikant. In het
verleden is er wel eens hoop geweest op
een kracht uit eigen kring, maar dat is
niet gelukt. Maar misschien biedt een
andere ontwikkeling in de toekomst ook
mogelijkheden.
De Spaanstalige invloed op het
eiland neemt toe en ook nu al zijn er
veel gemeenteleden die alleen Spaans
spreken met Papiaments als tweede
taal. Ook veel van de cultuur heeft een
Latijns-Amerikaans karakter - in mijn
vorig bericht vermeldde ik al de bijnaam
van de ABC-eilanden: Waddeneilanden

van Venezuela. Daarom lag het erg
voor de hand dat er groeiende contacten kwamen met de Venezolaanse
Gereformeerde Kerken, die, meen ik,
officieel heten ‘Iglesia Evangelica da Fé
Reformada’ en waarvan we in 1999 voor
het eerst een afgevaardigde ontvingen
op de synode van Leusden. Prachtig,
dat ‘van gereformeerd geloof’: veel
van de broeders en zusters vonden de
gereformeerde belijdenis na een tocht
vanuit Rome door het evangelisch-charismatische denken en leven heen, en
zij ervaren het als een bevrijding. Ze
‘indoctrineren’ er hun kinderen en hun
jeugd mee - we maakten er iets van mee.
Toen er op een speciale zondag in de gemeente van Valencia iets te vieren was,
voerden tien jonge belijdende leden en
belijdeniscatechisanten een zeer gereformeerde act op: gekleed in toga’s met vijf
om vijf verschillend gekleurde baretten
zetten ze in woord en weerwoord ‘de vijf
punten van het calvinisme’ uiteen, onze
Dordtse Leerregels met de veroordeling
der dwalingen. Een houten tulp houdt
de herinnering levend: TULIP is het
Engelse afkortingwoord voor the five
points of Calvinism. Als je zoiets meemaakt als Nederlandse gast, denk je stilletjes, met alle beperking en relativering:
kom daar bij ons vandaag eens om!

De contacten met Venezuela zijn
inmiddels bevestigd in een ‘classis binational’, waarin ook de Nederlandstalige
gemeente participeert. Twee keer per
jaar komt ze bijeen om praktische zaken van het gereformeerde kerkelijke
en maatschappelijke leven te bespreken.
Naar ik begreep heeft in juni ook een
deputatie van de classis meegesproken
over de instituering van de Curaçaose
gemeente.
Welnu, het is die kerkelijke wereld
waaruit misschien ook een predikant
de gemeente kan komen dienen. Ds.
Han Keesenberg, oud-zendeling van
Curaçao, verzorgt daar met steun van
de Drentse kerken een predikantsopleiding. Er waren plannen dat een van
de leerlingen op Curaçao als predikant
bevestigd zou worden, maar dat kon
helaas nog niet doorgaan. Voor nu is
ds. Alderliesten als consulent van de
gemeente aangezocht. Ds. De Vries repatrieert immers en hoopt zich medio
oktober aan de kerk van Ridderkerk te
verbinden.

Twee zusters ver weg…
Twee bijzondere zondagen dit jaar
op koninkrijksgrond in de tropen. Twee
gemeenten die aan een nieuwe fase in
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hun kerkgeschiedenis zijn begonnen.
De Nederlandstalige gemeente
heeft voor het eerst een eigen predikant voor een aantal jaren. Door zijn
functie in het protestants-christelijk
onderwijs zal die gemeente zelf ook
wat meer op de Curaçaose kaart kunnen komen te staan. Met de kansen
om als enige orthodox-gereformeerde
kerk op het eiland in missionair opzicht
iets te betekenen voor de nog steeds
aanwezige Nederlandse bevolkings- en
cultuurstroom. Ook zal deze nieuwe
situatie voor de opbouw van het eigen
gemeentelijk leven van betekenis kunnen zijn. De gemeente is in haar diverse
en snel wisselende samenstelling altijd
kwetsbaar geweest. Zaken als gemeenteopbouw en het aanpakken van evangelisatiewerk zijn voor zo’n gemeente
niet eenvoudig. Stabiele bearbeiding op
en onder de kansel kan daarvoor veel
betekenen.
En dan is daar de verhouding tussen de beide gemeenten. Als relatieve
buitenstaander probeer ik er voorzichtig
iets van te zeggen. Het is destijds zonder
twijfel een goede beslissing geweest om
aan de Papiamentstalige gemeente een
ontwikkeling in betrekkelijke afzondering te gunnen. De vrees is gerechtvaardigd dat de wonden van de slavernij

nog altijd nawerken - wie er iets van
leest of in een museum bekijkt, schaamt
zich diep. Dat kan zich op allerlei
manieren uiten. In het directe contact
met Nederlanders kunnen Antilliaanse
mensen zich zomaar heel onderdanig en
afhankelijk opstellen. En als er in het
kerkelijke werk blanke broeders ‘in hun
buurt’ zijn, zullen ze al gauw het initiatief en de verantwoordelijkheid graag
aan hen overlaten. Die weten immers
zo goed hoe alles moet in de kerk, en ze
weten het in ieder geval al gauw beter…
Wat zal het in dat licht een zegen zijn wanneer de ‘autochtone’
Antilliaanse broeders en zusters jaren
van zelfstandig kerkelijk leven tegemoetgaan en groeien in hun eigen christelijk
en gereformeerd zelfbewustzijn! Maar
dat zal in deze context alleen goed kunnen gebeuren los van de mensen die
het altijd al beter weten en kunnen, of
ze dat nu willen en zich bewust zijn of
niet… Met andere woorden: het mag
vreemd klinken op gemeenschappelijke
koninkrijksgrond, maar wezenlijke verschillen in denk- en leefcultuur staan op
dit moment een veel nauwere band van
de twee gemeenten in de weg. Hoe voor
de hand liggend en zelfs wenselijk die
ook zou zijn.
Maar wat niet is, kan komen. En
beide gemeenten zijn zich ook wel

bewust dat eraan gewerkt moet blijven, in gebed en vertrouwen, omwille
van de gemeente en het evangelie van
Christus op Curaçao. Het ideaal is een
Antilliaanse gemeente met een eigen
authentieke gereformeerde uitstraling
en stijl, waarin door extra voorzieningen, met name op het gebied van de
taal, ook een royale plaats is voor de
Nederlandse rijksgenoten die voor kortere tijd tot de gemeente willen behoren,
of voor de landgenoten van Nederlandse
komaf die zich definitief op het eiland
hebben gevestigd.
De ‘personele unie’ van de predikant van de Gereformeerde Kerk en de
consulent en straks misschien de predikantsmentor van de Iglesia Reformá zal
van betekenis kunnen worden voor de
verhouding van beide gemeenten. En
het feit dat ze elk onder leiding staan
van een eigen kerkenraad, zal ook de
zaak van hun onderlinge verhouding in
een nieuw licht kunnen zetten. Onder
Gods gulle Caribische zon, die alles,
ook kerkelijk leven, met een bijzonder
licht overgiet. Het leven van twee zusters van ons, die het zonnetje zijn in ons
kerkelijk huis? Ze hebben met ons de
zon van Gods genade in huis!
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Sprekende beelden
Sprekende beelden. Daaraan zijn
gereformeerde kerkmensen niet
gewend. Ze kennen uit de Heidelbergse Catechismus de stomme
beelden. Dat zijn beelden die geen
stom woord zeggen. Ze kunnen de
prediking van het evangelie niet
vervangen. We moeten niet wijzer
zijn dan God, die zijn christenen
niet door stomme beelden, maar
door de levende verkondiging van
zijn Woord wil laten onderwijzen
(antw. 98 HC).

Tweede gebod
Het bovengeciteerde antwoord uit
de Catechismus staat in het kader van
onderwijs over het tweede gebod van de
Tien Geboden. Gods volk zal er geen
beelden van God op nahouden. Bij het
dienen van de God van Israël komt het
niet aan op het zien, maar op het horen
(Deut. 4)!
Het tweede gebod brengt ons in de
sfeer van de liturgie. Je hebt het over
buigen en dienen. Probeer God niet te
vangen in een godenbeeld, waarvoor je
je neerbuigt. Zo’n beeld krijgt een eigen
zelfstandigheid, naast en zelfs tegenover
de Here: een vorm van afgoderij! Bij de
(ere)dienst voor God zullen beelden achterwege blijven, die machteloze brokken
steen of hout. Ze hebben ogen, maar
zien niets. Ze hebben een mond, maar
zeggen niets. Stomme beelden, net wat
de Catechismus zegt.
Eredienst houden voor God begint
dan ook met luisteren naar de stém van
God. Hóór, Israël! De Here is niet kenbaar en vindbaar in het beeld. Maar in
zijn naam. In zijn woord roept Hij zijn
naam over ons uit en onthult Hij ons
wie Hij is. Zo afkerig als Gods volk zal
zijn van beelden, zo zuinig zal het wezen
op zijn naam (derde gebod)!

De weg van de Geest
De weg van de Geest naar een mensenhart is de weg van Woord en prediking. Nabij u is het Woord. En in het
Woord is God zelf nabij. Het evangelie

en de prediking van het evangelie zijn
de levende spraak van de levendmakende Geest. Joden en heidenen moeten het
hebben van het geloof in Christus. De
Geest schenkt het in de weg van horen
naar het evangelie.
Wonderlijk, die weg van de Geest.
Het gaat om een boodschap die haaks
staat op menselijke verwachtingen en
ideeën. De Christus van het kruis wordt
verkondigd als de kracht en de wijsheid
van God. Daar past de weg die de Geest
kiest om deze boodschap aan de man
te brengen, precies bij. Een weg zonder
toeters en bellen. Niets om je aan te
vergapen. Kwetsbare mensen brengen
een aanvechtbare boodschap in een naar
mensenmaatstaf weinig aantrekkelijke
vorm van een sobere preek. Alle uiterlijk
vertoon ontbreekt. Hóór, kerk van God!
Daar moet je het mee doen. Daar kún
je het ook mee doen. Daarmee wordt de
Geest harde mensenharten te sterk. De
kruisweg van de prediking onthult de
overmacht van de Geest. Hij komt niet
met bij mensen indrukwekkende vormen. Anders zou je nog kunnen zeggen:
Wiedes dat mensen daarvoor plat gaan!
Maar nu de Geest de weg van de prediking kiest, is het zonneklaar. Geloof
berust niet op menselijke wijsheid of
menselijk vertoon. Het is alleen te verklaren uit de kracht van God.

Verwachting
Daarom mag je hoge verwachtingen
hebben van het Woord en de prediking
van het Woord. Ze zijn onvervangbaar.
Daarom ook: geen beelden in de kerk
als ‘boeken der leken’. Alleen al dat spreken over ‘leken’ in vr. 98 HC spreekt
boekdelen. Je bent in het klimaat van
een rooms-katholieke kerk in ontwikkeling, waar tegenover de geestelijke stand
(de clerus) het gewone kerkvolk staat (de
leken). Alsof we niet állen in de kerk een
heilig priesterschap voor God vormen.
Maar goed. Een bisschop in Marseille

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

had in grote voortvarendheid in zijn
bisdom de beelden uit de kerken laten
verwijderen. Paus Gregorius (gestorven
in 604) was er weinig gelukkig mee.
Laat ze maar staan, was zijn advies.
Natuurlijk, je moet zulke beelden niet
aanbidden. Maar als ‘boeken der leken’
hebben ze hun waarde. Het onwetende
volk dat de Bijbel niet kent, krijgt er een
stuk aanschouwelijk onderwijs door.
Nee, zegt onze Catechismus. Het
oude gebod en de oude les gelden nog
steeds, ook in de gemeente van het nieuwe verbond. Wij moeten niet wijzer zijn
dan God, die zijn christenen niet door
stomme beelden wil laten onderwijzen.
Heb respect voor de weg van God: de
levende verkondiging van zijn Woord.
Waarin zijn stem klinkt, die harten
stukbreekt voor Hem. Heb er maar grote verwachting van. Het Woord van de
Geest moet het doen. De Geest van het
Woord zal het doen. Overeenkomstig
het welbehagen van God.

Communicatievormen
In de moderne liturgiewetenschap
wordt naast de vorm van de mondelinge
prediking gewezen op andere communicatievormen, zoals drama, dans en
beweging. Dans zou een choreografische
verbeelding van een verhaal zijn, die een
actieve kijkhouding vereist. Ook drama
- toneelspel - kan een dienstbare vorm
van communicatie zijn: bibliodrama.
Wie er breder over wil lezen, kan ervoor
terecht in Paul Oskamp/Niek Schuman
(red), De weg van de liturgie. Tradities,
achtergronden, praktijk (Zoetermeer
1998), p. 383v.
Ook in evangelicale kring zie je
dergelijke vormen geaccepteerd worden.
Zoals je tegenwoordig eveneens jeugdkerken hebt met een apart dansteam.
‘Sacred dance’ (= heilige dans) lijkt niet
langer een probleem. Langs dit soort
kanalen zie je deze alternatieve vormen
ook de gereformeerde kring binnendruppelen. Met name vormen als drama
en mime (het woordeloos gebarenspel)
worden soms beschouwd als bruikbare
instrumenten om het evangelie over te
dragen.
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Dat verbaast. Dans en drama waren er ook in de tijd van Paulus en de
andere apostelen. En toch passeerde de
Heilige Geest die als middelen om de
boodschap van het evangelie over te
dragen en een plek te geven in mensenharten. Dan moeten ook wij maar
niet wijzer zijn dan onze God. Die deze
expressiemiddelen - hoe aantrekkelijk
ook naar mensenmaatstaf - voorbijging.
En die zijn christenen nog steeds door
de levende verkondiging van zijn Woord
wil laten onderwijzen. Daar hoeven wij
Hem met onze uitbundiger expressievormen echt niet bij te helpen. Ook in
de herschepping heeft de God van de
schepping aan zijn woord genoeg om tot
leven te roepen.

Illustratie
Daarmee is niet gezegd dat Woord
en prediking niet ondersteund mogen
worden door zichtbare illustraties. Om
te beginnen doet de Here dat zelf in de
sacramenten van doop en avondmaal.
Die zijn allereerst tekens: ze illustreren
op symbolische manier wat de kern van
het evangelie is. Bij het sacrament speelt
het visuele element dus wel degelijk.
Tegelijk merk je welke plaats en
functie het plaatje heeft. Het Woord
gaat voorop. Het sacrament leeft van het
Woord. Pas dan wordt het een sprekend
beeld. Als je kijkt na eerst gehoord te
hebben. Vandaar dat in de gereformeerde traditie aan de bediening van
het sacrament een verklarend formulier
voorafgaat. Mede om leeg ritualisme of
nog erger af te schermen.
Met een zichtbare ondersteuning
van Woord en prediking is dus weinig
mis. Je treft in de Schrift er meer voorbeelden van. Denkt u aan de profeet
Ezechiël, met de diverse zinnebeeldige
handelingen die de Here hem voorschreef. Visualisering is bepaald geen
vies woord. Tegen stomme beelden kun
je bezwaar hebben. Tegen beelden die
spreken door het Woord, niet.
Alleen zal steeds duidelijk moeten
zijn: die visualisering kan het Woord en
de prediking ervan niet vervangen. Je
moet het ook niet van de visualisering
verwachten. Alsof wij het evangelie
aantrekkelijk moeten maken. Illustratie
kan zinvol zijn. Maar er gaat iets mis
wanneer het illustratiemateriaal een
groter blikvanger wordt dan het Woord.

De dominee kan beter zijn tijd besteden
aan een grondige voorbereiding van
z’n preek dan aan het uitzoeken van
welk voorwerp hij nu weer eens naar de
preekstoel zal meenemen…
Vaak wordt gewezen op het belang
van de kinderen in de kerk. Terecht.
Alleen is kindvriendelijk wat anders
dan kinderachtig. Ooit hoorde ik een
christelijke gereformeerde collega aan de
gemeente - de kinderen voorop - de werking van een bril uitleggen. Volgens mij
voelden zelfs de kinderen zich toen niet
meer serieus genomen.

Beamer
In dat kader vraag ik uw aandacht
voor de beamer. Steeds meer gereformeerde kerken maken er gebruik van.
Principieel is daar niks mis mee. Over
de praktijk van het gebruik ervan is discussie mogelijk. Hoe maken we er een
verantwoord gebruik van in een liturgisch kader?
Hierbij geef ik een aantal overwegingen, die uiteraard voor discussie vatbaar
zijn:
• Allereerst vraag ik aandacht voor
het esthetisch aspect. Je merkt dat
het doorsnee gereformeerd kerkgebouw en liturgisch centrum niet
echt berekend zijn op gelegenheid tot
projectie. Soms wordt het liturgisch
centrum regelrecht ontsierd door
zeer dominante projectieschermen.
Hier valt nog een wereld te winnen.
• De beamer biedt goede hand- en

spandiensten in een tijd waarin de
liedbundel nog in ontwikkeling is
en er gewerkt moet worden met een
dubbele nummering van liederen in
het Gereformeerd Kerkboek. Al blijft
het voor een voorganger wennen met
een gemeente tegenover je, die met
de blik op oneindig staat te zingen.
Willen de kerken er wel rekening
mee houden, dat aan het projecteren
van bepaalde liederen het prijskaartje
van de auteursrechten hangt? Er zijn
kerken die met opzet de te lezen
schriftgedeelten niet projecteren.
En dat met een respectabele reden.
Laten de mensen alsjeblieft de weg
blijven weten in hun bijbeltje!
• Tijdens de prediking is het mogelijk
om de gang van het betoog schematisch weer te geven. Daar is iets voor
te zeggen. Voor sommigen zal het
makkelijker zijn om de gang van het
betoog te volgen. Toch is er ook iets
tegen. Prediking is geen college op
een universiteit, maar wil aanspraak
zijn, waarbij de prediker namens de
Here appelleert op het hart. Vanuit
de aard van de prediking zou hierover m.i. dieper nagedacht moeten
worden. Volgens ds. Ron van der
Spoel van ‘Passie voor preken’ zou de
preek in combinatie met een gelikte
presentatie op de beamer al op zijn
retour zijn. Wat de GKv betreft waag
ik dat te betwijfelen.
• In menige kerk wordt tijdens de
collecte een presentatie gegeven,
bijvoorbeeld over Eleos of iets dergelijks. Ook hier zou ik de vraag willen
stellen of dit nu werkelijk past in het
liturgisch kader van de ontmoeting
tussen de Here en zijn volk. Moet
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dergelijke informatie nu echt in een
kerkdienst gegeven worden? Ik stel
het als een open vraag.
• Het projecteren van cartoons tijdens
de collecte (zoals ik meemaakte tijdens een preekbeurt), ter afwisseling
van allerlei mededelingen, lijkt mij
een station te ver. Liturgisch besef
is ook besef hebben van de heilig-
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heid van de ontmoeting tussen de
Here en zijn volk. Met bijbehorende
kerkstijl.
• Laat mij eindigen met een wens.
Als er nu toch een beamer in de
kerk aanwezig is, waarom worden
de mededelingen van de kerkenraad
dan niet voorafgaand aan de dienst
geprojecteerd? Dat scheelt voor alle

betrokkenen. Dan kan de kerkdienst
meteen beginnen met votum en
zegengroet. Zonder de hinderlijke
barrière van allerlei mededelingen.
Zaken van persoonlijke aard kunnen
dan voorafgaand aan het voorbedegebed een plaats krijgen.

‘Ik herinner mij
nog…’
De jonge jaren van dr. W.G. de Vries
Nog maar kort geleden, vorig jaar,
overleed dr. W.G. de Vries (geboren
in 1926). In zijn tachtigste levensjaar. Hij behoeft op deze plaats
geen introductie. Een bekende
predikant was hij in het midden
van onze kerken. Iemand die naast
zijn predikantswerk nog heel veel
andere taken in het kerkelijke leven
heeft vervuld. Ook voor onze stichting Woord en Wereld heeft hij veel
betekend.
Nu ligt er een boek over hem voor
me. Van hemzelf. Ik keek mijn ogen
uit, luidt de titel. Het is een uitgave
van een deel dat getild is uit een groter
geheel, zo begrijp ik uit het voorwoord
dat geschreven is door dr. G. Harinck.
Maar dit deel leek Harinck het interessantst voor uitgave, omdat het vooral
de periode beslaat van de jaren kort
voor en na de Vrijmaking. Een begrijpelijk interessegebied voor ons Archiefen Documentatiecentrum, waarvan
Harinck directeur is. Het is in de boekenserie van dit centrum als nummer 11
verschenen.
Harinck staat zelf op de titelpagina
als bewerker vermeld. De Vries is overleden tijdens de bewerking van dit deel
memoires. Maar wat vervolgens de rol
geweest is van de bewerker, wordt niet
duidelijk. Op het korte nawoord na, is
het voortdurend De Vries zelf die zijn
lezers vertellend toespreekt.
De keuze voor de betreffende jaren
(1926-1952) noemde ik begrijpelijk.
Toch is die ook verrassend. Memoires

Dr. W.G. de Vries

zijn meestal het interessantst en kerkhistorisch het meest inzichtgevend of
pikant, als iemand aan het woord is over
geschiedenis waarin hij zelf een betekenisvolle rol gespeeld heeft. Bij W.G. de

Korte boekbespreking
P.L. Storm

Vries zijn dat dus de vele jaren dat hij
predikant was, tal van uiteenlopende
functies bekleedde en publiceerde.
Dat viel bijvoorbeeld in de tijd van de
bewogen jaren zestig toen het naar de
scheuring toegroeide waaruit de NGK
ontstonden (waarover De Vries zelf een
kerkhistorisch boekje publiceerde in
de cahierreeks van onze stichting, De
Vrijmaking in het vuur, dat nog altijd
veel waarde heeft om te ontdekken wat
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de kwesties in geding waren!). Maar wie
nieuwsgierig is naar De Vries’ herinneringen aan die periode, wordt door dit
boekje niet bediend. De herinneringen
hebben betrekking op zijn jeugd tot
en met het allereerste begin van zijn
predikantschap. In 1951 werd hij door
zijn leermeester en schoonvader, dr.
K. Schilder, bevestigd als predikant in
Winschoten. Maar het verhaal breekt
dan al af in het voorjaar van 1952, bij
het voor onze kerken zo ingrijpende
sterven van eerst Schilder en een paar
weken later Holwerda.
Dat jaar betekende zonder meer een
bepaalde cesuur in de geschiedenis van
onze kerken. Maar voor deze memoires
betekent het ook dat we niet te horen
krijgen hoe De Vries de veel langere
periode heeft beleefd waarin hij, om zo
te zeggen, niet langer toeschouwer maar
medespeler was. Nu horen we hem vertellen over zichzelf als kind, gymnasiast
en theologisch student. Voor wie De
Vries gekend heeft (of de personen met
wie hij in aanraking kwam en die indruk op hem maakten), levert dat regelmatig boeiende verhalen en anekdotes
op, maar kerkhistorisch gezien niet veel
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nieuws. Wie wel met zo’n verwachting
dit boekje gaat lezen (zoals ik aanvankelijk toch wat deed), zal teleurgesteld
raken. Je moet jezelf als lezer eigenlijk
in een luie stoel wanen met tegenover
je De Vries en hem dan hóren vertellen, met een goed glas wijn in de hand,
wat zijn herinneringen zijn aan heel
vroeger. Aan een intens beleefde jeugd
in Groningen, aan zijn studententijd
in Kampen, aan de oorlogstijd, aan
een spannend en roerig kerkelijk leven.
Daarmee ontvang je dan, door zijn
ogen, een boeiend tijdsbeeld, waarbij
je op het ene moment indrukken van
leraren of hoogleraren van toen opdoet,
dan weer van de verhoudingen tussen
de Groninger predikanten ten tijde van
de Vrijmaking, dan weer van zijn eigen
keuze voor de Vrijmaking terwijl zijn
familie synodaal bleef. Dat alles dan
weer afgewisseld met de kroniek van
het ontstaan van zijn verkering met de
dochter van Schilder die nu zijn weduwe
is, of met studentenkolder en verhitte
studentendiscussies, vakantietrips, eerste
maanden in de pastorie, de begrafenis
van Schilder etc. etc. Het grensverkeer
tussen memoires van enig historisch
belang en van die, die meer bestemd en

geschikt lijken te zijn voor de kleinere
kring van intimi, is vrij druk. Het zinnetje dat ik als titel voor deze korte
bespreking koos, is een typerend refrein
in het boek.
Ondertussen blijft de nieuwsgierigheid knagen naar al die andere herinneringen aan theologische ontwikkelingen
en discussies en gebeurtenissen in onze
kerken, waarin De Vries echt ook participant is geweest. Is het hem in zijn
levensavond nog gelukt zijn herinneringen dááraan op papier te krijgen op een
manier die ons beeld en oordeel over
al die jaren kan helpen scherp te stellen? Daarover geeft dit boek dus geen
uitsluitsel.
N.a.v.: W.G. de Vries (bewerker dr. G.
Harinck),
‘Ik keek mijn ogen uit’. Herinneringen
van dr. W.G. de Vries aan de jaren 19261952, ADChartasreeks nr. 11,
De Vuurbaak, Barneveld, 2007.
ISBN 978 90 5560 360 2. 210 pag.
Prijs € 15,90.

Samen leven in
verscheidenheid
Nederland geeft blijk van toenemende onvrede en van het verschijnsel dat verschillende groepen
steeds verder uit elkaar drijven.
Op wereldschaal is het al niet veel
beter. Tegen deze achtergrond
schreef de theoloog Stefan Paas
zijn politieke meditaties onder de
titel Vrede stichten. Centraal staat
hierin de noodzaak om met elkaar
het publieke debat te voeren om
zo de vrede te zoeken voor de stad
waarin christenen en niet-christenen verblijven.

samenleving. Welnu, Paas staat als
theoloog midden in die samenleving.
Hij is kerkelijk opbouwwerker in de
Christelijke Gereformeerde Kerk van
Amsterdam, lector gemeenteopbouw
aan de Christelijke Hogeschool Ede en
docent missiologie aan de VU. Het resultaat is door de huidige minister van
defensie Van Middelkoop in een Woord
van aanbeveling terecht bestempeld als
een uitbarsting van eruditie, scherpzinnigheid en betrokkenheid. De inhoud is
dan ook waard in kerk en samenleving
serieus genomen te worden.

Het boek is een initiatief van de onderzoeksgroep Systematische Theologie
Apeldoorn/Kampen. Beide theologische
universiteiten wilden een doorwrochte
studie naar de relatie tussen geloof en

Boek van de maand
G.J. Schutte

Openbaring
De schrijver realiseert zich dat het
streven naar onderlinge vrede door het
voeren van debat op grote problemen
stuit. Hoe met die problemen om te
gaan is in feite de rode draad door zijn
boek. We hebben in Nederland diepgaande verschillen in onze visie op wat
waarheid en realiteit is, waarbij één verschil beslissend is, namelijk of mensen
‘in Christus’ zijn of niet. Maar als dat
zo is, wat is dan de basis voor een gemeenschappelijk gesprek?
Uitvoerig gaat Paas in op het oude
verwijt uit liberale kring, dat zo’n basis
zou ontbreken omdat christenen zich
onttrekken aan het publieke gesprek
door zich te beroepen op Gods openbaring. Inderdaad, openbaring is een
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dan niet uitdrukkelijk in gesprek ook
met deze mensen? Nu wordt het gedachtegoed van de SGP over theocratie als
een theologische dwaling bestempeld,
terwijl min of meer impliciet ook afstand wordt genomen van het denken
binnen het GPV en de ChristenUnie
over de betekenis van het ambt van de
overheid. Dat maakt het gesprek er niet
eenvoudiger op. Ik wil dit op enkele
punten concretiseren.

Artikel 36
geschenk dat als overtuigend aanvaard
moet worden. Iemand die overtuigd is,
kan zich daarover verantwoorden en
de verklarende kracht van geloofsperspectief laten zien, maar hij kan zijn
overtuiging niet aan een ander geven.
Gods openbaring in Jezus Christus
biedt echter een toegankelijk perspectief
op de werkelijkheid, zoals liberalen hun
perspectief op de werkelijkheid hebben,
op basis van vooronderstellingen die ook
om een geloof vragen.
Voor de praktijk van de deelname
aan het publieke gesprek benadrukt
Paas dat mensen ondanks diepgaande
verschillen in visie op wat waarheid en
realiteit is, het toch vaak eens kunnen
zijn over wat in een concrete situatie
goed is. Christenen zullen dan ook van
niet-christenen verwachten dat zij ware
inzichten tentoonspreiden in de morele
orde. Zij zullen deze inzichten volgens
de schrijver verwelkomen als blijken van
Gods soevereine werk in zijn schepping
en als tekenen van de activiteit van de
Geest. Ook zullen zij bereid zijn om
samen te werken met mensen en groepen van andere overtuigingen wanneer
dit bevordert dat Gods bedoelingen
met zijn schepping gerealiseerd worden,
maar zij zullen blijven getuigen dat al
Gods bedoelingen in Christus ontsloten
worden. Om te voorkomen dat zo’n
getuigenis toch weer argwaan wekt, is
het belangrijk te blijven beklemtonen
dat christenen niet de waarheid in bezit
hebben, maar proberen Christus na te
volgen.

Traditie
Een belangrijke waarde van het boek
van Paas is, dat hij zich uitdrukkelijk rekenschap geeft van hetgeen in een chris-

telijke traditie van vele eeuwen over deze
materie is gezegd en geschreven. Een
centrale rol speelt Augustinus hierbij.
Aan hem heeft hij ook de titel van zijn
boek ontleend. Maar ook met tal van
andere christenen uit vroeger en later
tijd gaat hij het gesprek aan. Hierdoor
wordt de discussie uitgetild boven het
niveau van hedendaagse strijdvragen.
Vragen over de taak en positie van
christenen, van kerk en overheid in de
samenleving zijn immers van alle tijden.
Augustinus, Calvijn en vele anderen
hebben daar diepgaand over nagedacht
en hun sporen achtergelaten. Zeker
in het debat met aanhangers van de
Verlichting en andere stromingen die later zijn opgekomen, is dit van betekenis.
Na een uitvoerige weergave van de
standpunten van zijn gesprekspartners
trekt Paas eigen conclusies. Wat hierbij
opvalt, is dat hij veel in gesprek gaat
met Angelsaksische auteurs, maar relatief weinig met gereformeerde auteurs
uit het eigen taalgebied. Paas schreef
zijn boek op verzoek van de universiteiten van Kampen en Apeldoorn.
Docenten van deze universiteiten hebben in de afgelopen decennia tal van
publicaties het licht laten zien over de
onderwerpen waar Paas nu over schrijft.
Publicaties waarvan in kerk en politiek
dankbaar gebruik is en wordt gemaakt.
In Vrede stichten is er echter weinig van
terug te vinden.
Nu behoeft dat niet zo’n bezwaar te
zijn, als het gedachtegoed dat mensen
als J. Douma, J. Kamphuis, C. Trimp
en W.H. Velema verwoordden, maar
aandacht krijgt. Lezing van vooral de
laatste hoofdstukken van het boek,
waarin het ambt van de overheid centraal staat, wekt echter de indruk dat
Paas zich niet erg thuis voelt bij wat
deze mensen hierover hebben geschreven. Dat kan uiteraard, maar waarom

Wie iets wil zeggen over het ambt
van de overheid, kan moeilijk om art.
36 NGB heen. Paas noemt het artikel
dan ook enkele keren, maar de inhoud
ervan vormt zeker geen leidraad voor
hem. Eén keer citeert hij de slotwoorden over de wederdopers. Wat daarover
gezegd wordt, was zijns inziens in het
begin van de zestiende eeuw begrijpelijk, gezien de roerige kindertijd van
de doperse stroming. Nu wil hij veel
positiever gesproken hebben over de
doperse richting. Dat doet hij vervolgens
ook als hij stelt dat deze richting kerken
vandaag zou kunnen helpen een middenweg te vinden tussen theocratie en
gnostiek.
De andere keer dat art. 36 aan de
orde komt, is in verband met de bekende 21 woorden die door de gereformeerde synode van 1905 uit het artikel
verwijderd zijn. Maar wat de belijdenis
positief zegt over het ambt van de overheid, blijft onbesproken.
Via een omweg biedt hij wel meer
duidelijkheid over zijn standpunt in
dezen. In een bespreking van de verhouding van kerk en wereld erkent hij
dat overheid en politiek instellingen
van God zijn, maar - zo voegt hij eraan
toe - wel één van de oude bedeling, die
op haar best een overwonnen vijand
is. Zij kan getemd worden, maar niet
gekerstend. Een christelijk politiek getuigenis houdt volgens Paas dan ook
in, dat christenen in woord en daad
pleiten voor en werken aan een overheid
die zichzelf verstaat als ‘seculier’ in de
meest strikte betekenis van het woord:
een staat die zijn tijdelijkheid verstaat,
die zichzelf beschouwt als een onderdeel van de voorbijgaande orde en geen
messiaanse aspiraties heeft. Dat brengt
hem dan tot de uitspraak: politiek die
door christenen wordt bedreven, is geen
sterke arm van de kerk. De kerk heeft
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Christus als haar beschermer en dat
moet genoeg zijn.
Dit lijkt krachtige taal, maar het
is niet de taal van de gereformeerde
belijdenis.

Ambt van de overheid
In het boek staan twee waarden
centraal, te weten vrijheid en gelijkheid.
Deze termen bepalen volgens de schrijver in hoge mate ons gemeenschappelijk
gesprek. Het gaat hier echter niet om
blanco begrippen. Zij krijgen hun invulling van twee kanten: enerzijds doordat
zij een moreel karakter dragen en anderzijds door de rol die zij spelen in de
historische discussie in Nederland.
In de slothoofdstukken keren beide
begrippen terug als het gaat om de relatie tussen het ambt van de overheid en
de waarden van vrijheid en gelijkheid.
Na een bespreking van de opvattingen
van vier christelijke auteurs1 hierover
komt Paas met zijn conclusies inzake
maatschappelijke tolerantie. Zijn eerste conclusie is dat tolerantie primair
draait om het erkennen dat er echte
verschillen tussen mensen zijn en dat
deze verschillen er zullen blijven. Van
relativering van verschillen wil hij terecht niet weten. De tweede conclusie
is, dat maatschappelijke tolerantie primair een kwestie is van recht en niet
van moraal. Tolerantie behoort dus tot
de publieke rechtsorde, opgebouwd
vanuit de principes van respect voor de
beslissingsvrijheid en het geweten van
mensen enerzijds en begrenzing van het
overheidsdomein anderzijds. Tolerantie
is inderdaad geen gunst van de overheid, maar maakt deel uit van de publieke rechtsorde; de overheid moet de
geestelijke vrijheid van al haar burgers
waarborgen. Maar het gaat (m.i. te) ver
zonder meer te spreken van een principe
van respect voor de beslissingsvrijheid
van burgers.2
De meeste aandacht verdient echter zijn derde conclusie: de overheid is
geen opvoeder of gids tot het heil. Zo
geformuleerd is dit een terechte conclusie. Maar Paas maakt duidelijk dat hij
hier meer mee bedoelt. Om hem zoveel
mogelijk recht te doen geef ik een wat
langer citaat:
‘In het hart van deze visie ligt respect
voor de verantwoordelijkheid en vrijheid die de mens van zijn schepper heeft
ontvangen. Die vrijheid heeft de mens
verkwanseld, maar God doet in Christus
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een nieuw aanbod om die te herwinnen.
De Geest wil de mens die daarop ingaat
veranderen tot iemand die in liefdevolle
relaties met God en medemens treedt. In
dat klimaat van liefde worden vrijheid en
gelijkheid gevonden. Dit alles kan alleen
gebeuren onder de waarborg van publieke
vrijheden. Een christelijke overheid moet
daarom alle visies en levensstijlen zoveel
mogelijk gelijk behandelen, om mensen
niet de verkeerde redenen te geven om
christen te worden. Natuurlijk kan en
zal zij de kerk stimuleren om haar werk
goed te doen. Maar daarbij zal zij elke
schijn dat zij christenen voortrekt moeten
vermijden. Dit betekent concreet dat een
christelijke overheid, vanuit het verlangen
dat mensen vrijwillig en zonder andere
redenen dan liefde, kiezen voor het volgen
van Jezus, ook niet-christenen faciliteert in
het uitwerken en uitleven van hun nietchristelijke keuzes.’
Om duidelijk te maken wat dit
in de alledaagse praktijk kan betekenen, noemt Paas het voorbeeld van de
prostitutie:
‘De overheid kan redenen hebben om
dit verschijnsel niet toe te juichen, vanwege het lot van vrouwen die daarin werken
en vanwege haar gehechtheid aan monogamie. Maar zij zal moeten respecteren
dat mensen hun van God gegeven vrijheid
misbruiken om keuzes te maken die niet
christelijk zijn. Wanneer zij daarin beperkingen aanbrengt, moet zij zich realiseren
dat zij daarmee de bewegingsruimte van
zulke mensen beperkt.’
Paas begrijpt ook wel dat een christelijke overheid hierin niet geheel passief
zal willen zijn.
‘Wanneer inderdaad blijkt dat de
vrijwilligheid van prostituees niet gegarandeerd kan worden, is er sprake van een
schreeuwend maatschappelijk onrecht dat
elke overheid (en zeker een christelijke) zo
snel mogelijk moet aanpakken. Maar dan
moet dit ook echt de voornaamste reden
zijn. Het moet niet een verkapte manier
zijn om de naleving van het zevende gebod af te dwingen.’
Met dit standpunt verwijdert Paas
zich wel erg van een constante op
Schrift en confessie gebaseerde lijn in
de christelijke politiek die van Groen
van Prinsterer via de ARP en GPV/RPF
naar de ChristenUnie loopt.3 Gods
geboden raken niet alleen het privéleven van mensen, maar zijn ook van
openbare betekenis. Daarom strekt het
ambt van de overheid zich ook uit tot

het bevorderen van naleving ervan in
de publieke samenleving. Dat hiermee
mensen in hun vrijheid van handelen
worden beperkt, is inherent aan overheidsoptreden. De grens voor de overheid ligt bij de geestelijke vrijheid van
burgers.4
Paas draagt in zijn boek veel waardevol materiaal aan voor het zoeken van
de vrede voor de stad door middel van
het publieke debat. Maar hij overtuigt
helaas niet als het gaat om de basis
waarop christenen dit gesprek zullen
aangaan.

N.a.v.: Stefan Paas,
Vrede stichten. Politieke meditaties,
Boekencentrum, Zoetermeer, 2007.
ISBN 978 90 239 2175 2, 433 pag.
Prijs € 25,-.

Noten:
1.
Johannes Calvijn, Sebastien Castellio, Jean Bodin
en Pierre Viret.
2.
Breder hierover in G.J. Schutte, Er zit meer achter
dan je denkt, Bedum, Woord en Wereld, nr. 56,
p. 53v.
3.
Voor de ChristenUnie is deze lijn onder meer
verwoord in de Unieverklaring: Wij zijn ervan
overtuigd dat de God die wij belijden en willen
dienen, ook door de overheid en in de samenleving
gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een
overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient
het welzijn van de samenleving.
4.
Vgl. G.J. Schutte, a.w., p. 20v.
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WANT jan 2005
Mijn tijdgenoten aldus de dichter Auden
dat zijn gewoon de mensen die op aarde zijn
terwijl ik leef
of het nu baby’s zijn of grijsaards.
Wat een tijd is dit
baby’s grijsaards
wie nù niet van het leven houdt
leert het nooit meer.
Wie nu niet van het leven houdt
raakt verloren als een zakkam
die is blijven liggen op het strand.
Er zijn geen insiders geen outsiders
we halen de spons over al die begrippen
en zien gewoon wat we zijn
baby’s en grijsaards
en zijn gewoon wat we zien
grijsaards en baby’s.
De rokken van het christendom worden steeds korter
dominees verbranden op hun kansel
ministers verdrinken in hun aktentas
zelfs in Rusland zijn weer schrijvers.
Wie niet houdt van het jaar waarin hij leeft
is verloren als een wollen want
’s zomers langs de slootkant.
Remco Campert
Uit: Dichter 1999
We moeten van het leven houden, van het jaar waarin we leven.
Want er vinden ingrijpende gebeurtenissen plaats:
het christendom verliest z’n identiteit en seculariseert;
dominees verbranden op hun kansel.

Wij, grijsaards en baby’s, zien het gebeuren. Tot ons verdriet.
Hierom houden we niet van de tijd waarin we leven.
Waarom wel? Omdat we leven in deze tijd,
WANT daarin schijnt het licht van de komende Christus.

Gedicht G. Slings
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Religie macht
tot vrede
De rol van religie in de samenleving staat volop in de aandacht. De
media maken melding van vormen van
moslimfundamentalisme in de wereld.
Ook als er in christelijke kring eens
iets gebeurt wat niet past bij hedendaagse opvattingen, wordt dit breed
uitgemeten. Het is dan bemoedigend
een Nederlandse minister het woord te
horen voeren onder het motto dat religie ook een macht tot vrede kan zijn.
Tijdens een symposium in Den Haag
over religie, conflict en samenwerking
in een globaliserende wereld hield de
minister van defensie Van Middelkoop
een lezing onder dit motto. Via het
Reformatorisch Dagblad van 30 maart
2007 volgt hier een samenvatting van de
Nederlandse vertaling van deze lezing:
Hoewel het verleidelijk is om veel langer
over dit onderwerp te spreken, zal ik me
beperken tot een aantal observaties in drie
domeinen:
1. de rol van religie als oorzaak van het
conflict;
2. de rol van religie in het brengen van
vrede en verzoening;
3. de invloed van religie op de waarden
en normen betreffende het gebruik van
geweld.
Wereldwijd bereik
In de eerste plaats religie als oorzaak van
conflicten. In dit land is het gelukkig lang
geleden dat religieuze overtuigingen aanzetten tot gewelddadige conflicten en onze
samenleving verdeelden. Maar in de wereld om ons heen is religie onmiskenbaar
een integraal onderdeel van vele conflicten. De Nederlandse strijdkrachten zijn
betrokken geweest en nog steeds betrokken
bij de beheersing van deze conflicten.
Als voorbeelden noemt de minister
de strijd in het voormalig Joegoslavië,
de strijd tussen het christelijke zuiden
en het islamitische noorden in Sudan,
en het optreden van de Taliban in
Afghanistan.
Daarom ben ik geneigd toe te geven dat
religie gebruikt kan worden om verdeeldheid en verderf te zaaien. Aangezien

religieuze overtuigingen een claim op de
waarheid impliceren, bestaat het gevaar
van onbuigzame en exclusieve interpretaties. Een geloof dat gedeeld wordt door een
groep, geeft zijn leden ook een identiteit
die onverenigbaar lijkt met die van een
andere groep.
In het geval van fundamentalistisch terrorisme kan een religieuze overtuiging zelfs
een eschatologisch karakter krijgen, wanneer het impliceert dat het ongelimiteerde
gebruik van geweld gerechtvaardigd is
omdat het verlossing zal brengen.
Propaganda
Maar ik wil evenzo benadrukken dat religie zelden de enige of zelfs de belangrijkste
oorzaak van een conflict is. In Darfur
(Sudan) zien we geen conflict tussen reli-

Persrevue G.J. Schutte

gies. Dit conflict heeft etnische en sociaaleconomische oorzaken.
In Bosnië werd de oorlog minder door religieuze factoren veroorzaakt dan door de
politieke, economische en sociale gevolgen
van het uiteenvallen van het voormalige
Joegoslavië. Religie werd in het gevecht als
propaganda gebruikt.
In Irak gaat de strijd tussen soennieten en
sjiieten om de macht, tussen de meerderheid waaraan decennialang haar rechten
ontnomen zijn, en de minderheid die zich
een bevoorrechte positie heeft verworven.
In Afghanistan is het geweld ook een weerspiegeling van een gebrek aan ontwikkeling en goede regering en van de economische afhankelijkheid van drugs.
Zelfs al-Qaida kan niet simpelweg op
religieuze gronden verklaard worden. De
opkomst van deze terreurgroep is net zo
nauw verbonden met politieke, economische en sociale omstandigheden in het
Midden-Oosten en elders.
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Bovendien, in het christelijke wereldbeeld
wordt religie beoefend in overeenstemming
met twee principes die afgeleid zijn van
het christelijke dogma: de scheiding van
kerk en staat en de overtuiging dat religie
alleen geestelijke - en dus vredige - middelen mag gebruiken. De richtlijn ‘niet door
kracht, noch door geweld, maar door Mijn
Geest’ (Zach. 4:6) is een zeer bekende
tekst uit de Heilige Schrift en van het
grootste belang voor ons onderwerp.
Op zichzelf is religie - het geloof in God dus bijna nooit dé oorzaak van een conflict. Meestal wordt ze misbruikt voor
politieke doeleinden.
Positieve rol
Dat religie ook een positieve rol
kan spelen bij het stichten van vrede en
het bereiken van verzoening, illustreert
de minister met de rol van bisschop
Desmond Tutu als president van de
Waarheidscommissie in Zuid-Afrika
en die van kerkelijke organisaties in
het tot stand brengen van de Fluwelen
Revolutie in Oost-Europa tussen 1989
en 1991.
Het vredestichtend potentieel van religie
is benadrukt door de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
Madeleine Albright, in haar boek The
Mighty and the Almighty. Reflections on
America, God and World Affairs (verschenen in 2006). Mevrouw Albright citeert
een onderzoek van het in Washington gevestigde Centrum voor Strategische en Internationale Studies (CSIS) waarin religie
de ontbrekende dimensie van staatkunde
genoemd wordt.
Ik ben het volledig eens met deze waarneming. Religie moet een integraal onderdeel
zijn van onze benadering van diplomatie
en ontwikkeling. …
Decennialang is religie in de meeste WestEuropese landen gemarginaliseerd en geïndividualiseerd. Dat kan ervoor gezorgd
hebben dat het besef verminderde dat religieuze leiders en groeperingen betrokken
kunnen worden als mogelijke medewerkers
aan vrede en verzoening. Het heeft ook het
positieve effect van de preken van de kerk
op de samenleving drastisch gereduceerd.
…
Instrument
Als minister van Defensie ben ik politiek verantwoordelijk voor de gewapende
strijdkrachten. Zij zijn een instrument om
doelen in de buitenlandse politiek te bereiken. In dat opzicht is het de moeite waard
te benadrukken dat het gebruik van geweld geen doel op zichzelf is. Preventie is

het primaire doel, en als gebleken is dat
dat onmogelijk is, zou geweld internationaal gelegitimeerd moeten worden door de
toevlucht te nemen tot zelfverdediging, of
op basis van internationaal recht betreffende militaire interventie.
Bovendien, geweld moet altijd uitgeoefend
worden op een gecontroleerde, weloverwogen manier, waarbij de verhouding tussen
doel en middelen gewaarborgd is. In het
militaire bedrijf is respect voor het leven
essentieel, net als in religie.
In bredere zin hebben de regels die de
voorwaarden bepalen voor het beginnen
van een oorlog (‘ ius ad bellum’) en tijdens
een oorlog (‘ ius in bello’) hun wortels ook
in religieuze wijsheid, in dit geval in de
theorie over oorlog zoals die oorspronkelijk ontwikkeld is door Augustinus. Op
dezelfde manier is religie, zoals onder andere omschreven in de natuurwetten, ook
fundamenteel voor het gebruik van geweld
van de staat tegenover zijn burgers. Dit
beperkt de soevereiniteit van de staat en
heeft het fundament gelegd voor individuele mensenrechten, die sterk geworteld zijn
in religie. …
Religie kan misbruikt worden als een
aanstichter van conflicten. Maar zij is
bovenal een macht tot vrede. Laat ik

daarom afsluiten met nog een keer te
verwijzen naar Madeleine Albright. Zij
schrijft de afschaffing van de slavernij, de
mensenrechtenbeweging en initiatieven om
armoede en ziekte terug te dringen toe aan
religieuze overtuigingen. Religie is dus een
onmisbare macht voor het goede. Als zodanig verdient ze een plaats binnen een weloverwogen benadering waarin diplomatie,
defensie en ontwikkeling gecombineerd
zijn. …
Als het gaat over de betekenis van
deelneming van belijdende christenen
aan de regering, wordt vaak gewezen op
ethische zaken als abortus en het homohuwelijk. Als wetgeving en praktijk in
die zaken niet drastisch veranderen, zou
deelneming aan de regering in de ogen
van sommigen beter achterwege kunnen
blijven. Zonder iets af te doen aan het
belang van de genoemde onderwerpen,
maakt de lezing van de minister duidelijk dat ethische vragen zich op een veel
breder terrein voordoen en dat het er
nogal toe doet waarop een minister zelf
zijn beleid baseert. Moge God hem en
zijn ambtgenoten tot een zegen stellen.
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Het kwade
benoemen
Onlangs verscheen er een boek onder redactie van de filosofen Andreas
Kinneging en Rob Wiche onder de opmerkelijke titel: Van kwaad tot erger. Het
kwaad in de filosofie.1 Naar aanleiding
hiervan publiceerde het Friesch Dagblad
van 14 juli 2007 een gesprek van
Tjerk de Reus met Kinneging. In het
boek worden filosofen uit de Klassieke
Oudheid maar ook uit de twintigste
eeuw onder de loep genomen. Hun
kijk op het kwaad wordt gepresenteerd
tegen de achtergrond van de vraag: wat
kunnen we er vandaag mee beginnen?
Kinneging begint dan ook met een
praktisch voorbeeld:
Bloedarmoede
Een poosje geleden deed de Hoge Raad
uitspraak in een zaak van ouders die een
schadevergoeding eisten, omdat zij tegen
hun wil een zwaar gehandicapte dochter
hadden gekregen. De Hoge Raad stelde
vast dat deze ouders inderdaad recht
hebben op een schadevergoeding. Een
hoogleraar rechtswetenschap zei in een
televisieprogramma dat hij dit een ‘ interessante’ uitspraak vindt, maar dat hij er
zelf geen moreel oordeel over heeft. Ik vind
dit typerend voor het heersende klimaat
in de rechtswetenschap - maar ook daarbuiten. We zijn zeer terughoudend in het
geven van morele oordelen. We durven
nauwelijks meer iets slecht of verkeerd te
noemen. Ik denk dat dit een signaal is van
de bloedarmoede van onze westerse cultuur. We zijn buitengewoon terughoudend
geworden. Vrijheid is de hoogste waarde.
Je mag het gedrag van een ander niet
meten met morele maatstaven, want wie
ben jij eigenlijk, dat je een ander de maat
neemt? Deze gedachtegang is mijns inziens
problematisch. Want in het kielzog van
dit denken is er een grote leegte ontstaan.
Er is gebrek aan richting, aan de ervaring
van zin en samenhang, gebrek ook aan
morele geografie. …
Als westerse cultuur hebben we een groot
probleem, dat kun je merken in dit boek.
Dit probleem is ontstaan dankzij de grote
cultuurperioden van de Verlichting en de
Romantiek: grofweg de achttiende en de
negentiende eeuw. Er is een optimistisch
idee ontstaan: het kwaad zit niet in de

Andreas Kinneging

mens, maar in de situatie waarin de mens
zich bevindt. Maatschappelijke structuren
of de dwang van de kerk zijn debet aan
het ontstaan van kwaad. De mens is ten
diepste een redelijk wezen, dat het goede
nastreeft.
Die gedachte staat haaks op het christendom, dat juist altijd heeft gezegd dat de
mens helemaal niet het goede wil, maar
juist geneigd is de kwade ingeving van
zijn hart te volgen. De Verlichting heeft
van dit christendom afscheid genomen. De
Romantiek heeft het individu helemaal in
het middelpunt gezet, met alle gevoelens,
ervaringen en hartstochten die daarbij
horen. De mens zou puur moeten zijn en
uit zijn hart moeten durven leven. Alles
wat dat belemmert, moet terzijde worden
geworpen.
Deze ontwikkelingen hebben het verval
van de beschaving ingeluid en vandaag
zitten we met de gevolgen ervan. Religieuze tradities zijn irrelevant geworden.
Alleen de hoogstpersoonlijke religie van
het individu geldt, waarbij vrijheid het
hoogste principe is. Maar wat is vrijheid
zonder wet en regel? … Vrijheid en moraal zijn twee kanten van dezelfde zaak.
Het een is niet verkrijgbaar zonder het
ander. …
Tjerk de Reus stelt vervolgens de

vraag wat precies de bijdrage van het
christendom is als het gaat om het
kwaad.
Bekering
Het christendom propageert het scherpste
inzicht in de aard van de mens. Je bent
als mens verdorven, je hebt een innerlijke
omkeer nodig. Die ommekeer is ook mogelijk. Dat is een zaak van genade, maar
het vraagt ook onze inzet. Dus genade én
werk. In de kerk is daarover veel discussie geweest, tussen Rome en de Reformatie
bijvoorbeeld. Maar ik denk dat beide
hun plek moeten hebben. De ommekeer
- de bekering - is iets wat God in gang
zet, maar je moet er zelf ook mee aan
het werk. Wat daarbij opvalt, is dat het
christendom de mens niet zonder meer alle
ruimte wil geven, maar juist gebondenheid aan waarden en normen propageert.
Je moet een innerlijke discipline opbouwen, dat is de boodschap van het christendom. Daarin moet je groeien, je kunt je
ontwikkelen. Dit idee staat haaks op het
‘vrijheid blijheid’ principe, dat in de jaren
zestig onze maatschappij overspoelde. …
Kinneging drukt zich als het gaat om
de bekering, in algemene bewoordingen
uit. In essentie sluit hij zich echter aan
bij de gereformeerde belijdenis. Als het
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in vraag en antwoord 70 van de Heidelbergse Catechismus gaat over het met het
bloed en de Geest van Christus gewassen
zijn, is het eerste antwoord: Dat wij van
God vergeving van de zonden hebben
uit genade… Daaraan wordt toegevoegd
dat wij door de Heilige Geest vernieuwd
en tot leden van Christus geheiligd zijn,
zodat wij hoe langer hoe meer van de
zonde afsterven, en godvrezend en onberispelijk leven. Het is Gods werk, maar
we moeten wel lust en liefde hebben om
naar de wil van God in alle goede werken
te leven (antw. 90 HC).
Wat hier beleden wordt van de ware bekering van de mens, kan uiteraard niet
zomaar toegepast worden op de samenleving als geheel. Terecht stelt De Reus dan
ook de vraag of het wel kans van slagen
heeft om de verdorvenheid van de mens
ter sprake te brengen. Kinneging is daar
optimistisch over:
Waarheid
Het gaat om de waarheid. Of het effect
heeft, moet je afwachten. Als je zegt dat de
mens een zwarte ziel heeft, stuit je op verzet. Het stond ook mij tegen. Maar als het
kwartje valt, ontdek je dat het troostrijk is.
Wat het christendom zegt over de mens, is
realistisch. Het is een opluchting om dat te
zien. Maar vervolgens moet je ermee aan
het werk. De deugden zijn heel belangrijk
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geweest in de eeuwen van het christendom.
Innerlijke discipline is cruciaal. Niet als
doel in zichzelf, maar om het perspectief
te openen op het goede leven, het heilzame
samenleven van mensen.
Toen ik in 2005 mijn boek Geografie van
goed en kwaad publiceerde, dacht ik: hier
zal tegenaan geschopt worden. Dit wil
niemand. Maar tot mijn verrassing kreeg
ik veel goede reacties. Men herkende er iets
in. Het probleem dat in het boek aan de
orde is - de richtingloosheid van de cultuur
- is voor veel mensen een kwestie van verlegenheid en onvrede. Het zit in de lucht.
Na een paar decennia waarin het vooral
ging over ‘alles moet kunnen’ en ‘vrijheid
zonder grenzen’, ontdekken we nu dat we
met een leegte zitten. Het klimaat is de
laatste tien jaar duidelijk veranderd. Er is
bereidheid ontstaan om over deze dingen
na te denken. We zien de problemen om
ons heen. Wie het individu centraal stelt,
ziet uiteindelijk eenzaamheid opdoemen.
Maar ook een gebrek aan rekening houden
met anderen. Agressie en verloedering zijn
de keerzijde van de zo geprezen individuele
vrijheid.

aan het kabinet. Maar Kinneging heeft
gelijk: het gaat om de waarheid. We
kunnen het ook - met K. Schilder - anders zeggen: de wet van God is het enige
kleed dat de wereld werkelijk past, al
past zij niet bij de wereld, zoals zij door
de zonde is gedeformeerd.2
Nuchter is ook het antwoord van
Kinneging op de slotvraag: wat zou de
bijdrage van de kerken kunnen zijn aan
het maatschappelijke debat over waarden, normen en deugden?

Of het effect heeft, moet inderdaad
worden afgewacht. Niet iedereen reageert zo positief als Kinneging signaleert. Dat bleek ook wel uit de reacties
op de deelneming van de ChristenUnie

Noten:

De kerk moet eenvoudig gehoor geven aan
haar roeping en niet het publiek naar
de mond willen praten. Ik kom geregeld
in verschillende kerken en ik merk vaak
dat de boodschap verzacht wordt, mooier
gemaakt, aangepast. Versimpeld ook. Veel
preken komen niet boven het niveau van
een praatje voor de vaak. Wil de kerk
vitaal zijn en een alternatief voor de samenleving zijn, dan moet zij een stevige
boodschap hebben. Waarom verzwijgen
dat de mens verdorven is? Wie de kwaal
niet wil zien, kan ook niet aan verbetering werken.
Uitgeverij Spectrum 2007.
Prof. dr. K. Schilder, Heidelbergsche Catechismus
deel I, Goes 1947, p. 113.

1.

2.

Soevereiniteit
in eigen kring?
De deelneming van de ChristenUnie
aan de regering heeft ook geleid tot
hernieuwde belangstelling voor een
oud beginsel uit de koker van Abraham
Kuyper en de zijnen. Het beginsel van
de soevereiniteit in eigen kring. Lange
tijd leek het in onbruik te zijn geraakt,
zowel binnen de ARP en het CDA als
bij de partijen die nu de ChristenUnie
vormen. Binnen het GPV werd meer
de nadruk gelegd op de eigen aard van
het ambt van de overheid naast dat van
de kerk en van het gezin. Dat liet ook
ruimte voor actief overheidsoptreden als
de ontwikkeling van de openbare samenleving in het geding was.
Dat neemt niet weg dat de hernieuwde discussie van belang kan zijn.

Ze is vooral actueel geworden naar
aanleiding van plannen van de minister
voor Jeugd en Gezin Rouvoet, die meer
mogelijkheden wil creëren om zowel
preventief als zo nodig ook sanerend in
te grijpen in slechte gezinssituaties. Hoe
dit precies ingevuld gaat worden is nog
niet bekend, maar de minister denkt
onder meer aan aanpassing van de kinderbeschermingswetgeving, waardoor
maatwerk mogelijk wordt bij het ingrijpen in ontspoorde opvoedingssituaties.
Wie enigszins bekend is met de huidige problemen bij de jeugdzorg, zal op
z’n minst erkennen dat het hier gaat om
een zaak van betekenis. Maar sommige
critici komen al bij voorbaat met grof
geschut. Zo publiceerde de columnist

Bart Jan Spruyt in Binnenlands Bestuur
van 6 juli 2007 een bijdrage onder de
titel ‘Rouvoet de afvallige’. Daarin voert
hij de nazaten van Abraham Kuyper als
volgt ten tonele:
Abraham Kuyper
Als geestelijke nazaten van een leider als
Abraham Kuyper hadden zij een duidelijk
mensbeeld, een onderscheiden visie op
de samenleving en een helder beeld van
de reikwijdte en mogelijkheden van de
macht van de overheid. Vanuit hun sombere mensbeeld hechtten zij grote waarde
aan instituties als gezin, familie, school,
verenigingen en de kerk omdat mensen
daar werden gevormd en opgevoed. En zij
begrepen dat als het daar mis ging, de po-
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litiek eigenlijk weinig kon doen. De staat
kan niet van je houden, is te log en te grof
om fijnzinnige maatregelen op maat te
kunnen nemen, en sterker nog: wanneer
de overheid zich gaat bemoeien met zaken
waar ze geen verstand van heeft en helemaal niet voor is, dan wordt alles alleen
nog maar erger.
Aan Rouvoet wordt verweten dat hij
dit alles tot voor kort ook begreep, maar
dat hij dit, nu hij minister is, kennelijk
is vergeten. Spruyt doelt hierbij vooral
op de idee om nieuw te vormen Centra
voor Jeugd en Gezin kinderen op sociaal gebied te laten volgen door in een
elektronisch dossier vast te leggen welke
risico’s zich op weg naar volwassenheid
voordoen. Dat brengt hem tot de volgende uitspraken:
Het is een huiveringwekkend voorstel dat
alleen een renegaat kan bedenken. De
ChristenUnie ontpopt zich meer en meer
als directe nakomeling van de afvallige
ARP uit de jaren zeventig, die het begrip
‘soevereiniteit in eigen kring’ herdefinieerde en daarmee een betekenis gaf die
tegengesteld was aan de oorspronkelijke betekenis (en sindsdien is dus ook dit woord
van alle betekenis ontbloot). Het staat niet
meer voor een afstandelijke overheid maar
voor een overheid die zich overal mee bemoeit, tot de opvoeding van de kinderen
aan toe. Kuyper zou Rouvoet nog hebben
uitgelegd dat deze aanpak alleen maar tot
een verdere verzwakking van gezinnen
leidt. Wanneer gezinnen tot in de opvoeding aan toe van de overheid afhankelijk
worden, leidt dit tot een verdere uitholling
van instituties die de kern van de samenleving vormen.
Ongetwijfeld zal minister Rouvoet
zich niet in dit schrikbeeld herkennen.
Hij constateert - met veel anderen - dat
de opvoeding in te veel gezinnen op grote problemen stuit. De gevolgen daarvan blijven niet beperkt tot de interne
verhoudingen binnen gezin en familie,
maar leiden ook tot ernstige vormen van
criminaliteit. De Nederlandse wetgeving
voorziet al sinds lang in de mogelijkheid
van kinderbeschermingsmaatregelen.
De vraag die de minister zich stelt, is of
deze mogelijkheden in de huidige tijd
afdoende zijn. Of vergt de prioriteit die
moet worden gegeven aan een goed gezinsbeleid, andere maatregelen?
Spruyt legt een directe relatie met de
in zijn ogen afvallige ARP uit de jaren
zeventig, die het begrip ‘soevereiniteit
in eigen kring’ herdefinieerde. In Trouw

André Rouvoet

van 14 juli 2007 geeft zo’n ‘afvallige’
een reactie. Het is Arie Oostlander, in
de jaren zeventig directeur van de Dr.
Kuyperstichting, het wetenschappelijk
bureau van de ARP.
Staat, kerk, gezin
Het gaat over de vraag in hoeverre de
overheid mag ingrijpen bij slecht lopende
gezinnen. Het gezin is immers heilig voor
CDA en ChristenUnie. Dus: handen af
van het gezin, leve de ‘soevereiniteit in
eigen kring’.
Hoe zit dat met die soevereiniteit? Snappen we de architect van dat begrip, Abraham Kuyper, nog? Sommigen denken dat
het een parmantig isolationisme rechtvaardigt: ‘ga van m’n erf af ’; hokjesgeest. Anderen denken dat het een liberale afkeer
van overheden inhoudt. Apartheidspolitici
gebruikten het voor hun ‘gescheiden ontwikkeling’. Hemeltergend misbruik.
Soevereiniteit in eigen kring heeft wél te
maken met concepten als ‘scheiding van
kerk en staat’. Die scheiding wil onderstrepen dat kerkelijk gezag en statelijk gezag
niet door elkaar heen mogen lopen. Beide
moeten de ander erkennen in zijn eigen
aard en verantwoordelijkheden en in de
middelen die bij hen horen. Kenmerkend
voor de overheid is de vormgeving van

rechten in wetten, daarbij gesteund door
het geweldsmonopolie.
De kerk, heel anders, bedrijft geloofsverkondiging, gesteund door het pastoraat.
De erkenning van de eigen aard van kerk
en staat is een klein onderdeel van het inzicht in de verscheidenheid van de schepping dat in de soevereiniteit in eigen kring
bedoeld wordt. …
Soevereiniteit in eigen kring gaat dus over
de architectuur van de samenleving, de
schepping. Ze gaat over de diversiteit van
door God gegeven roepingen, die daarbij
past. Dat klinkt heel religieus en zo heeft
Kuyper dat ook bedoeld. Soeverein is alleen de Schepper. God roept de mensen op
om Zijn soevereiniteit in de levenskringen
waar te maken. Het gaat dus niet over
ónze soevereiniteit over ónze kring; niet
over de ‘soevereiniteit’ van de gezinnen,
maar over de realisatie van Gods soevereiniteit in de gezinnen. …
De kringen staan trouwens niet los van elkaar, zijn geen eilandjes. Ze veronderstellen elkaar, hebben innerlijke verwijzingen
naar elkaar. De staat heeft een rechtstaak
tegenover alle levenskringen. Er moet wetgeving zijn die het floreren van de markt,
de wetenschappen, de cultuur en ook van
de gezinnen naar hun aard tot doel heeft.
Als het niet goed gaat in gezinnen dan
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kunnen de ouders ‘naar hun verantwoordelijkheid teruggejaagd’ worden (de term
is van Goudzwaard). Je kunt aan (zelfs
verplichte) opvoedcursussen denken. Maar
de overheid past terughoudendheid bij het
bepalen van de inhoud ervan.
Oostlander herinnert aan een oud
idee van Hedy d’Ancona, die stelde dat
kinderen eigenlijk van de staat zijn en
dat de staat de opvoeding daarvan aan
gezinnen kan delegeren. Ook nu komen we dit soort ideeën nog wel tegen.
Zo zei de atheïstische filosoof Herman
Philipse onlangs in een interview in
Bestuurswetenschappen dat de staat als
taak heeft om de kinderen op te voeden
zonder groepsdwang. Hij ziet dit als
een hoogstaander ideaal dan het ideaal
om kinderen te onderwerpen aan de
religieuze ideeën van de ouders. De aanleiding tot deze uitspraak vormde zijn
pleidooi voor een verbod tot het dragen
van hoofddoeken, keppeltjes of andere
religieuze uitingen op scholen. Maar op
grond van dezelfde redenering verklaart
hij zich ook tegen door de overheid bekostigd christelijk onderwijs. Een idee
dat overigens ook in VVD-kring wel
gehoord wordt.
Volgens Oostlander zou Kuyper
zich stellig hebben verzet tegen dit soort
ideeën.
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Onmisbaar, niet de belangrijkste
De overheid mag zulke aanspraken niet
koesteren, want dan gaat het niet goed
met de opvoeding. De overheid als alleskunner past zeker niet in het concept van
de soevereiniteit in eigen kring. De overheid moet en kan vanuit haar rechtstaak
slechts ruimte scheppen voor het functioneren van de levenskringen. …
Minister Rouvoet weet dit volgens
Oostlander ook wel. Vanwaar dan
toch het verzet tegen zijn plannen?
Oostlander noemt twee mogelijke bronnen. Als eerste noemt hij een dom-liberale afkeer van wetten en overheden
in het algemeen en onrealistische fantasieën over het ‘rationele’, ‘autonome’
individu, dat niet ‘betutteld’ wil worden. Een tweede bron van verzet ziet
Oostlander in de hedendaagse nadruk
op ‘daadkracht’ waarbij bestuurders
macho-taal gebruiken. De minister als
mannetjesputter. In dat verband eindigt
hij met een advies aan de minister:
Het zou bij Rouvoet passen om de dienstbaarheid van allerlei overheidsbeleid en
zijn respect voor de privacywetgeving te
beklemtonen. Hij zou de bevoegdheden
van organisaties, die zich vrijer kunnen
bewegen op het terrein van ethiek, moraal
en opvoeding dan de staat (kerken, scho-

len, verenigingen) uitdrukkelijker kunnen
erkennen in zijn gezinsbeleid. De overheid
is niet goed in opvoeden. Ze is een onmisbare, maar niet de enige of belangrijkste
speler als het om preventie en herstel gaat.
Kinneging en Oostlander leggen
beiden de vinger bij dezelfde zere plek:
de fantasie van een rationeel denkend
autonoom individu, wiens vrijheid het
hoogste principe is. Kinneging stelt dan
de vraag wat vrijheid is zonder wet of
regel. Zijn verwijzing naar de aard van
de mens is bij opvoedingsproblemen ter
zake. De oplossing zit dan niet in het
overnemen van taken door de overheid,
maar in het scheppen van voorwaarden om problemen in gezinnen waar
mogelijk te voorkomen en op te lossen.
Daarom is het goed dat dit thema nu
aandacht krijgt in het regeringsbeleid.
In art. 36 NGB belijden we dat God
wil dat de wereld geregeerd wordt door
wetten en staatsregelingen, zodat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder
hen toegaat. Die taak moeten we niet
willen belemmeren door allerlei kringen bij voorbaat tot verboden terrein te
verklaren.
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Nieuw: cahier 74

Luisterend naar de Geest
Populair-theologische bijdragen
Dr. A.N. Hendriks
Sommige bijbelse thema’s zijn nogal eens
onderbelicht gebleven, maar ze mogen
zeker om nadere aandacht vragen. Ook
hiermee heeft de Heilige Geest in de
Bijbel ons wat te zeggen!
Hij spreekt in de Schriften en wij mogen
luisteren naar zijn stem.
De gemeente in Christus mag inzicht in
het Woord kennen en bezitten. Naar de
rijkdom van het volledige inzicht is de
gemeente op weg. Daarvoor wil dit boekje
een bijdrage leveren.

-

Christus en de Geest
Te zuinig over de gelovige?
Uit de vruchten zekerheid?
Christus en de kosmos
Onze wereld in Gods toekomst
Wijzelf in Gods toekomst
Onze goede werken in Gods toekomst
Onderscheidend preken

Aan elk hoofdstuk zijn enkele
gespreksvragen toegevoegd, zodat de
thema’s ook geschikt zijn voor bespreking
op de bijbelstudievereniging of -groep.

De behandelde thema’s zijn:
- Er wordt voor ons gebeden!
- Een lijdende God?

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.

