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Maar houd vol, Zerubbabel - spreekt
de Heer -, houd vol, Jozua, zoon van
Josadak en hogepriester; jullie allen
bewoners van dit land, houd vol!
- spreekt de Heer. Werk door, ik ben
bij jullie - spreekt de Heer van de
hemelse machten.
Daarop zei Haggai: ‘Zo is het ook
met deze mensen - spreekt de Heer -,
zo is het in mijn ogen gesteld met
heel dit volk, en zo is het ook met
de vruchten van hun arbeid; alles
wat zij offeren is onrein. Maar let
op wat er vanaf vandaag gebeuren
gaat.
Het is waar dat het zaad nog ongebruikt in de schuur ligt, en ook hebben de wijnstok en de vijgenboom,
de granaatappel en de olijf nog
geen vrucht gedragen, maar vanaf
vandaag zal ik jullie mijn zegen
geven.’
‘“Op die dag - spreekt de Heer van
de hemelse machten - zal ik jou,
Zerubbabel, zoon van Sealtiël en
mijn dienaar, dragen als mijn zegelring, want jou heb ik uitverkozen
- zo spreekt de Heer van de hemelse
machten.”’
(Haggai 2:4, 14-15, 19, 23)
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Zerubbabel

Volhouden!
Wat zijn ze enthousiast begonnen!
De Israëlieten hebben de tempelbouw weer goed ter hand genomen
na de eerste preken van Haggai. Ze
hebben veel klaargelegd op de tempelberg in Jeruzalem. Balken, hout,
cement. Straks kunnen ze gaan
bouwen. Drie maanden geleden had
Haggai gezegd: ‘Ga naar de bergen
en haal hout.’ Hij waarschuwde het

Schriftlicht
D.S. Dreschler

volk om de bouw van het huis van
God niet uit te stellen. Ze moesten
niet zelf in mooie huizen wonen,
terwijl ze het nog geen tijd vonden
om het huis van God te herstellen. Ze hebben geluisterd. Nu kan
op de vierentwintigste dag van de
negende maand de eerste steen
gelegd worden.
Zou het lukken om gemotiveerd te
blijven? ‘Alle begin is moeilijk’, maar als
je begonnen bent, is het misschien nog
wel moeilijker om vol te houden. Straks
als de vijanden komen; als het slecht
gaat en er tegenslag komt; als Gods ze-

15-10-2007 13:43:16

258

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

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

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

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

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

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

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

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

ISSN 1380 - 3034

NB-okt2007.indd 258

Nader Bekeken oktober 2007

gen op zich laat wachten. Zal er steeds
iets meer van de tempel staan te schitteren? Of zal er straks weer zo’n half
afgemaakt bouwsel liggen?
Want is dat niet heel herkenbaar?
Je begint ergens enthousiast aan, maar
als het tegenzit, stop je er maar weer
mee. Bijvoorbeeld een cursus of een
opleiding. Dat je toch niet doorzet, als
duidelijk wordt dat je er wel veel voor
moet doen. Je gaat enthousiast beginnen aan een sport, maar even later is de
motivatie weg om ermee door te gaan:
een avondje lui op de bank is ook wel
lekker. Hoe zit dat in de kerk en in het
leven met God? Je kunt soms enthousiast ergens aan beginnen, en soms is
het nieuwe seizoen zo’n moment om je
verbond met God te vernieuwen. Of
neem je je door een speciale dienst of
avondmaalsviering voor om voortaan
uit dankbaarheid het goede te doen. Je
laat dat zien door naar vereniging of
bijbelstudie te gaan, door hulp te geven
aan iemand die het moeilijk heeft, tijd
te nemen voor een kennis met wie je
praat over het geloof, trouw te zijn in
de kerkgang of aandacht te geven aan
de persoonlijke omgang met God in het
gebed.
Maar hoe kun je nu echt volhouden?
Wat is een goed begin? Hoe raak je niet
opgebrand, hoe raken de tempelbouwers
niet opgebrand? Als de tempelbouwers
verkeerd beginnen, kunnen ze door een
beetje tegenslag weer thuis in hun mooi
afgetimmerde woning komen te zitten,
terwijl de geestelijke tempel een bouwval blijft. Als je verkeerd bouwt, kun je
even later weer terug zijn bij af.

Starten
met een rein hart

naar huis.’ Dat was een situatie die veel
voorkwam: niet bij brandoffers, want
die werden helemaal verbrand, maar wel
bij vredeoffers. Dan mocht de priester
iets van het vlees opeten in de tempel.
Maar… er is nu geen tempel, dus hadden ze afgesproken dat hij het mee naar
huis mocht nemen, maar dan wel ‘in
een plooi’ van zijn mantel, zodat het
beschermd was en heilig bleef. Haggai
vraagt: ‘Stel dat dat vlees tegen ander
eten aan komt, tegen brood, of gekookt
voedsel, of wijn, of olie of wat voor
voedsel ook maar. Is dat voedsel dan
ook heilig? Mag je dat voedsel dan ook
niet meer eten en moet je het naar de
tempel brengen? Is dat dan net zo heilig
als die toonbroden die David opgegeten
had, toen hij vluchtte voor Saul (1 Sam.
21)?’ Het antwoord van de priesters is
kort maar duidelijk: ‘Nee!’ Dat hadden ze afgesproken: door dat heilige,
gekookte vlees werd het andere niet
heilig, anders zou het niet werkbaar zijn
nu ze geen tempel hebben en het thuis
op moeten eten. Het heilige maakt het
andere dus niet heilig!
Maar dan komt Haggai met een
tweede vraag: ‘Stel, iemand komt in
aanraking met een lichaam van een
dode, of is daarbij in huis geweest. Hij is
onrein. Als hij nu ander voedsel, brood,
of wijn aanraakt, wordt dat dan wel onrein?’ Nu is het antwoord: ‘Inderdaad,
het wordt onrein!’ Als je zo dicht bij een
dode was geweest, was je zeven dagen
onrein en mocht je in de woestijn zelfs
niet in het legerkamp komen. Het heilige
maakt het andere niet heilig, het onheilige
maakt het andere wel onheilig!
Dan zegt de Here, door Haggai: Zo
gaat het nu ook met mijn volk en met
mijn mensen. Ze brengen wel brandoffers, op dat altaar, maar daarmee gaat
de heiligheid nog niet over op heel het

Zouden de tempelbouwers ook mogen verwachten dat het beter met ze
gaat als ze de tempel gaan herbouwen?
Voor ze begonnen te bouwen ging het
heel slecht, zouden ze dan nu wel hulp
en zegen mogen verwachten?
Haggai begint met een voorbeeld.
Daarvoor loopt hij naar de priesters en
stelt ze twee vragen. Van de priesters
mocht je verwachten dat ze alles wisten
over wat heilig is en onheilig, aan een
uitspraak van een priester moest je je
ook houden (Deut. 17).
Hij zegt: ‘Stel je voor dat een priester
op dit brandofferaltaar een stuk vlees
offert en hij neemt een stuk vlees mee
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volk. Een altaar alleen is niet genoeg.
Ik wil een huis om in te wonen, zodat
Ik op de goede manier gediend kan
worden. Maar wat nog veel erger is: er
is onreinheid binnen het volk. Wat bedoelt God daarmee? Wat is ‘de vrucht
van hun arbeid die onrein is’ (vs. 14)?
Daarmee doelt God op de tempelbouw.
Doordat ze ongehoorzaam waren en de
tempel niet herbouwden, doordat ze niet
naar God luisterden, waren ze onrein en
zorgden ze dat alles onrein werd. Dan
had het geen zin om een offer te brengen: want als je een offer brengt terwijl
je ongehoorzaam bent aan Gods wil,
dan kan dat je niet schoonwassen, dan
zit het niet goed met je hart. Dan hoef
je ook geen zegen te verwachten.
Zo is het ook in Christus’ kerk. Het
is niet zo dat je door goedkope genade
en door alleen de naam van de Heer te
noemen, automatisch helemaal heilig
bent voor God. Zodat je daar automatisch kracht van krijgt om door te gaan.
Als je leeft in de zonde, zijn geboden
overtreedt, als het huis en het werk van
de Here op de tweede plaats staat, en je
eigen huis en je eigen leven op de eerste
plaats staan, en je zegt: ‘het is nog niet
de tijd’ om mijn leven aan de Here te
geven, om trouw naar de kerk te gaan,
om bij te dragen aan de opbouw van een
geestelijk huis, dan hoef je niet op zegen
te rekenen. Als je leeft zoals de Here
Jezus zegt: ‘afgestompt door de roes en
de zorgen van het dagelijks leven en niet
meer open voor mij’ (Luc. 21:34), dan
krijg je niet automatisch nieuwe kracht.
Zo was het ook met het volk: zolang ze
nog niet waren begonnen aan de herbouw van de tempel, was het niet gek
dat de Here zijn zegen niet gaf. Wie
met een vroom gezicht naar het altaar
van de Here gaat, maar ondertussen
niet naar Hem luistert, blijft onrein.
God vraagt gehoorzaamheid en een
recht hart. Zoals David bad om een rein
hart voor God. Vanuit dat reine hart
mogen de Israëlieten de tempel gaan
herbouwen. Toen ze niet luisterden,
hoefden ze geen zegen te verwachten.
Maar nu ze zijn gaan bouwen, nu de
eerste steen wordt gelegd, nu ze komen
met een recht hart, wil God ook verder
werken en zijn volk zegenen.

God doet het
Wanneer de teruggekeerde
Israëlieten een rein hart hebben, zullen
ze ook kracht krijgen om door te gaan.
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Maar dan niet in eigen kracht. Dat is
de boodschap van Haggai: blijf doorgaan zoals past bij je grondhouding.
Volhouden en niet opgeven betekent dat
je God op de eerste plaats blijft zetten
en dat je eerst geeft om Hem en van
Hem ook je zegen verwacht. Dat je niet
denkt dat je door alleen te leven voor de
dagelijkse dingen, voor je huis, je werk,
je gezin, je geluk kunt vinden. Zoek
eerst het koninkrijk van God, dan krijg
je al het andere bovendien. Blijf doorbouwen aan dat rijk. Haggai mag het
namens God zeggen: Zoals jullie het nu
doen, doen jullie het goed!
Om te laten zien dat hij gelijk heeft,
neemt Haggai ze eerst mee terug naar
het verleden. Weten jullie nog hoe het
was voordat jullie de tempel begonnen
te bouwen? Soms was er dan een berg
graan, waarvan jullie dachten dat er wel
twintig maten graankorrels uit te halen
waren, als het graan gedorst was. Maar
van de twintig maten die je neergezet
had, bleven er tien leeg: zo teleurstellend
was de opbrengst!
Als jullie de wijnpers vol met druiven hadden gestopt en je ging ze platpersen, en jullie hadden gerekend op
vijftig kruiken, dan waren het er maar
twintig. Ook gaf God ziekten. Hij trof
hen met honingdauw, een schimmel of
een larve die met heel droog of ook met
vochtig weer het gewas aantastte. Hij
trof hen met brandkoren. Dat is koren
dat op het moment dat de korrels dik
moesten worden, getroffen werd door
een verschroeiende oostenwind zodat er
niet veel opbrengst was. Het is de vloek
die God voorzegd had toen Hij zijn verbond met hen sloot.
Maar let nu goed op wat er komen
gaat. Nu zijn jullie de tempel aan het
herbouwen. Nu zal het allemaal anders
gaan. Nu alles klaarligt voor de opbouw
en de timmerlui en metselaars, al de
bouwlieden klaarstaan om de tempel
op te bouwen, nu jullie gehoorzaam
zijn aan mij: nu zal Ik ook mijn zegen geven. Is er nog zaad in de schuur
(Statenvertaling)? Haggai bedoelt dat
het graan er niet meer ligt, maar dat het
al gezaaid is, want het heeft al geregend:
het kon dit jaar mooi op tijd gezaaid
worden, dus het ziet er goed uit voor
volgend jaar. En let op de vijgenboom,
de granaatappel en de olijf: vanaf vandaag zullen ze vrucht gaan dragen. Als
je wilt volhouden, let dan niet meer op
het verleden. Blijf niet zo neerslachtig en
twijfelend. Kijk naar Mij: Ik zal mijn ze-
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gen aan jullie geven! De tempel herrijst
weer, en zo baan Ik Mij een weg. Vanuit
die heilige tempel zal Ik jullie vrede
en voorspoed geven (2:9). In Lucas 21
bemoedigt de Here Jezus ons ook zo:
let op de vijgenboom die al ontbot: als
je oplet zie je overal tekenen dat ik mijn
zegen geef en dat mijn koninkrijk komt.
Hoe bemoedigt de Here dus het
volk? Hoe wil Hij dat ze volhouden?
Door te zien op wat Hij gaat doen.
Door te kijken naar wat Hij zelf beloofd heeft. Dat is niet altijd makkelijk te zien. We leven in het Nieuwe
Testament. De akker van een gelovige
staat niet opeens mooier in bloei dan
die van een ongelovige. Je portemonnee
raakt ook niet beter gevuld. God doet
zijn zon opgaan over bozen en goeden.
Ook heb je als gelovige verdriet bij overlijden en ervaar je moeiten. Toch zegt de
Here: je mag leven onder mijn zegen:
Ik ben met je (2:4)! Zie hoe Ik met mijn
armen je wil dragen, voor je en achter
je wil zijn. Hoe Ik trouw ben aan mijn
belofte. Leef zo in dankbaarheid, terwijl
je je zegeningen één voor een telt. Het
goede dat God geeft in je leven en in de
kerk, laat dat je kracht geven om vol te
houden. God zegt: Ík zal mijn zegen geven. Van Hem, uit het heiligdom komt
de zegen.
Zo mag je ook bezig zijn in de kerk
en in het geloof. In het leven kunnen
zonden zijn, maar als je met God wilt
leven, zeg je niet: Nu ga ik zelf, uit
eigen kracht heel hard voor de Here
dingen doen. Dan raak je uitgeput, zul
je de moed opgeven. Verwacht het niet
van mensen of van anderen. God zegt:
Kom met een recht hart. Kijk naar
Mij, verwacht het van Mij en van mijn
Zoon Christus die voor u gestorven is.
Als je je dan openstelt voor mijn zegen
en goed oplet, zal ik werken, door mijn
Geest. Dan zal Ík mijn zegen geven.
Door die standvastigheid word je gered,
zegt Jezus in Lucas 21:6.

Toekomstperspectief
Toch is daarmee het boek Haggai
niet afgelopen. Haggai mag het volk
nog verder laten kijken. Zoals de Here
Jezus later kan zeggen over de tempel:
Zie hoe mooi de tempel is, de tempel
van Herodes, en zie hoe mooi die versierd is, maar van die tempel zal geen
steen op de andere gelaten worden.
Er komen donkere tijden. Het lijkt
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op het boek Openbaring: uiteindelijk zal
alles vergaan, voordat Jezus terugkomt.
Zo spreekt ook Haggai over de aarde die
zal beven.
Het is opvallend dat het boek
Haggai zo eindigt. Dat boek waarin
de mensen aan het begin aangeklaagd
worden omdat ze zo bezig zijn met hun
eigen huizen, met al die tijdelijke dingen
hier. Ze leefden alleen voor het tijdelijke, dat vergaat. Hoe verleidelijk is het
niet om te leven voor een mooi huis, een
mooie auto en een gevulde portemonnee. Voor straks weer een welverdiende
vakantie. Maar als je goed nadenkt, is
dat hetzelfde als verliefd worden op een
sneeuwpop. Er zijn veel dingen die mooi
zijn en waarvan je kunt genieten. Maar
het moet niet het één en al zijn, want
uiteindelijk zal alles wat vergankelijk is,
op een dag vergaan. Zelfs die prachtige
tempel in Jeruzalem.
De Here Jezus waarschuwt in Lucas
21 uitgebreid voor die tijden. Het zal
dan nog moeilijker zijn om op Hem te
blijven vertrouwen. Je zult aangeklaagd
worden. Van familie gescheiden worden.
Wie zal dan kunnen volhouden? Ook
Haggai waarschuwt voor de dag dat hemel en aarde beven.
Toch klinkt er in Haggai, bij die
dreiging, ook een belofte voor de toekomst. Hij noemt dan Zerubbabel.
Want Zerubbabel zal de herbouw moeten leiden. God zal hem beschermen.
Hij wordt knecht genoemd, een term die
wijst op zijn uitverkoren plaats voor de
Here. Hij wordt ook zegelring genoemd.
Zijn grootvader was koning Jojakim geweest: maar die zegelring had God weggeworpen. Toch kiest Hij nu weer voor
deze zoon van David. Deze Zerubbabel

zal zijn als een zegelring aan zijn borst.
Zerubbabel zelf heeft niet veel kunnen doen voor het volk. Hij is niet lang
gouverneur geweest. Als Maleachi tientallen jaren later begint te preken, lijkt
het volk ook weer terug bij af te zijn.
Maar… het geslacht van David heeft
God liefgehad. Uiteindelijk leert Haggai
het volk ook verder kijken dan de aardse
tempel.
God koos voor het geslacht van
David: Jezus Christus kwam. Alleen door
Hem kunnen we echt volhouden. Hij
stierf voor onze zonden aan het kruis
van Golgota en geeft ons een rein hart.
Dat is iets wat we als nieuwtestamentische gemeente steeds mogen gedenken
aan het avondmaal. Maar er zal in ons
kerk-zijn en avondmaalvieren ook steeds
een verlangen zijn. Een verlangend
uitkijken naar die grote dag. Een besef
dat de glorie hier nog niet compleet is.
Straks wordt dat anders: dan zal Jezus
Christus weerkomen op de wolken.
De zegeningen die God in dít leven geeft, zijn kostbaar: zijn nabijheid,
zijn zorg, zijn beloftes. Daaruit mag
je kracht putten om vol te houden.
Tegelijk mogen we ook verder kijken:
eens zal de aarde beven en zal het tijdelijke vergaan. Kijk maar verlangend
uit naar dat grote moment, dat Jezus
terugkomt. Wanneer we in het nieuwe
Jeruzalem bij Hem aan tafel gaan en
feest vieren. Wanneer er geen tegenslag
of moeiten of tranen meer zijn, maar
Jezus ons ontvangt in zijn huis. Wie
door Gods genade volhoudt en gericht
blijft op het einddoel, die zal die prijs
ontvangen: ingaan in de hemelse tempel
van God!
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Vreemde
vrijgemaakten
Dit jaar verscheen in de TU-bezinningsreeks onder redactie van
M. te Velde en H. Werkman de bundel Vrijgemaakte vreemdelingen.
Visies uit de vroege jaren van het
gereformeerd-vrijgemaakte leven
(1944-1960) op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin (Barneveld
2007). Aan de hand van (omgewerkte) doctoraalscripties wordt
teruggekeken op het eigen vrijgemaakt-gereformeerde verleden. In
dat verleden werd de vreemdelingschap sterk beleefd. Maar volgens
deze bundel ook te sterk beleefd.
Vreemde jongens, die vrijgemaakten van toen.

Achtergrond
en bedoeling
In het ‘Woord vooraf’ informeert
prof. dr. M. te Velde over de achtergrond van deze bundel. In een kerkhistorisch specialisatieproject werd aan
de TU te Kampen teruggekeken op de
eerste periode uit de geschiedenis van
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
Het leidde tot een studiedag, waarop
de resultaten van het onderzoek werden
gepresenteerd en door coreferenten van
commentaar voorzien. Deze referaten en
coreferaten vinden we - op één na - in
deze bundel terug. Met een afsluitende
nabeschouwing van prof. Te Velde.
De bundel heeft niet de pretentie
een perfecte allesomvattende weergave
van het onderzochte verleden te zijn,
laat staan van een ‘laatste oordeel’ erover. Wel is dergelijk onderzoek van
belang voor de oriëntatie van de eigen
kerkelijke toekomst. Vandaar dat met
name prof. Te Velde in dit opzicht enkele lijnen trekt (p. 175v).
Het is een goede zaak dat studieresultaten als deze voor een breder publiek
beschikbaar komen. Het geeft ook gelegenheid om betrokken mee te leven met
wat er aan onze TU gedaan wordt. Wat
dat betreft alle waardering dus. Terecht
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overigens dat Te Velde aangeeft dat in
dit boek geen laatste woord gesproken
wordt. Met alle respect voor doctoraalscripties, het gaat om wetenschappelijke
eerstelingen. Met alle beperkingen van
dien.
Alleen lijkt men hier en daar deze
beperkingen te vergeten. Alsof met
Vrijgemaakte vreemdelingen dé geschiedenis van de eerste periode van onze
kerken geschreven is. Niet dus. Het gaat
om voorlopige resultaten. Voor mijn
idee heeft Te Velde deze overwaardering
- stellig onbedoeld, maar toch - mede in
de hand gewerkt, door een breedvoerige
nabeschouwing van 25 pagina’s aan deze
referaten en coreferaten te verbinden
(p. 175v). Wat m.i. niet helemaal gewettigd wordt door het gewicht van de
voorafgaande bijdragen.

Vreemdelingen
Vrijgemaakten wisten zich vreemdelingen in deze wereld, maar tegelijk
participanten in het wereldgebeuren,
schrijft Te Velde (p. 181). De antithesegedachte leefde sterk. En terecht. Het
gaat om een belangrijke bijbelse gedachte. ‘Maar de uitwerking die men
eraan gaf, creëerde soms meer vreemdelingschap dan nodig was. Zo kregen de
vrijgemaakte kerken een isolationistische
en hoogmoedige uitstraling’ (p. 185).
Daarbij is met name te wijzen op het
denken over de kerk. ‘Kijken we na zestig jaar terug, dan is het thema van de
kerkopvatting in vrijgemaakte kring veel
te veel centraal en beslissend gemaakt.
Dat is scheefgroei geweest. De leer over
de kerk is immers maar één hoofdstuk
van de geloofsleer’ (p. 184).
Met deze typeringen van prof. Te
Velde is de doorgaande teneur van de
bundel goed weergegeven. Er was te
veel nadruk op de (ware) kerk en op wat

Kroniek
H.J.C.C.J. Wilschut

vrijgemaakt-gereformeerden van andere
christenen scheidt. En op een bepaalde
manier betalen we daarvan nu nog
steeds de rekening. Van het ene uiterste
wordt nu soms naar het andere doorgeslagen (p. 184).
Dat laatste is helaas maar al te waar.
Hoe je ook over het verleden denkt, helaas lijkt vandaag de dag voor menigeen
binnen onze kerken de kerkvraag niet
meer van belang. Om over kerkbesef
en kerkelijk besef maar te zwijgen.
Interkerkelijk evangeliseren, desnoods
met baptisten erbij - waarom niet? Een
gereformeerd predikant gaat voor in een
welkomstdienst in een PKN-gemeente
(vond onlangs plaats) - het lijkt stilzwijgend te kunnen passeren. Alsof art. 27
tot 29 NGB (dus inclusief het onderscheid tussen ware en valse kerk) niet
tot onze confessionele bagage behoort.
Soms voelt een mens zich vreemdeling
in zijn eigen kerk…

Billijkheid
Met kritisch kijken naar je eigen
kerkelijke verleden is niets mis. Naast
persoonlijke zelfbeproeving is kerkelijke
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zelfbeproeving geboden. Het kerkelijk
handelen is niet heilig in zichzelf. Waar
mensen bezig zijn - ook met de meest
vrome bedoelingen - zijn er zonden en
gebreken.
Je moet wel de billijkheid in het oog
houden. Je kijkt terug vanuit nú. Prof.
dr. G.J. Schutte constateert in zijn recensie van Vrijgemaakte vreemdelingen
(ND van 20 april 2007) bij enkele jonge
theologen een zekere vervreemding ten
aanzien van het verleden. Begrijpelijk.
De grote woorden van toen maken nu
soms een onwerkelijke indruk. Tegelijk
is de vraag te stellen: wordt het vrijgemaakt verleden niet te veel vanuit het
héden beoordeeld?
De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat
wel gepoogd is om het besproken verleden in de eigen historische context te
plaatsen. Wat wij als ‘vrijgemaakte specialismen’ kunnen ervaren, is meer dan
eens een verbijzondering van een bredere
gereformeerde traditie. R.E. van der
Woude (p. 66) en M. te Velde wijzen
bijvoorbeeld op Groen van Prinsterer en
het antirevolutionaire denken (p. 66,
p. 194). Zoals Te Velde ook hardop
erkent: ‘Vrijgemaakten uit de jaren
vijftig en zestig leefden in een heel andere algemene cultuur en context dan
wij’ (p. 195; zie ook p. 196). Schutte
maakt dit meer expliciet: men leefde
in een verzuild Nederland, men had de
demonie van de Tweede Wereldoorlog
achter de rug, er was tegelijk vertrouwen
in een nieuwe maakbare samenleving.
Ideologische bevlogenheid leefde veel
breder dan alleen bij de vrijgemaakten.
Schutte concludeert: ‘Die vrijgemaakten
van de eerste generatie waren niet zo
heel veel “vreemder” dan hun niet-gereformeerde tijdgenoten.’ Al waren zij
gemiddeld wel radicaler en principiëler.
Toch had de context van destijds
sterker kunnen doorklinken in werkstukken die als historische studies bedoeld zijn. Voor zulke studies is een
zekere afstand nodig. Maar tevens
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invoelingsvermogen in de situatie van
toen. Kritiek is geoorloofd. Je moet
echter degenen over wie je schrijft, ook
recht doen.
Daarbij had ook de specifiek kerkelijke situatie meer aandacht verdiend.
Ja hoor, soms was het accent op de kerk
wel eens heel erg groot. Zoals door sommigen (niet door allen!) de ‘doorgaande
reformatie’ gedréven is. Het zicht op de
kerk viel wel eens erg smal uit. Tegelijk
heeft dat iets te maken met de wetmatigheid dat je je na een kerkelijke breuk
in je eigenheid en zaaksgerechtigheid
wilt profileren. Binnen de kerken van de
Vrijmaking speelde dat temeer, omdat
het eigen bestaansrecht van binnenuit
werd aangevochten. De Bos-actie van de
jaren vijftig was geen geïsoleerd gebeuren. Tot eind jaren zestig was er bij sommigen binnen de kerken een hang naar
de synodaal-Gereformeerde Kerken,
waarbij het eigen kerk-zijn verdedigd
moest worden. Daarmee wil niets goedgepraat zijn. Het moet voor een billijke
beoordeling wel meegewogen worden.

Nuanceren
Er zijn binnen de Gereformeerde
Kerken na de Vrijmaking inderdaad
dingen heel erg misgegaan. Ook wanneer je ze plaatst in de context van
toen. Het verhaal van F.J. Bijzet over de
‘kwestie Kralingen’ is onthutsend
(p. 71v). Persoonlijk vind ik deze bijdrage een hoogtepunt in deze bundel.
Al gaat het om een kerkelijk dieptepunt.
Het is het verhaal over te sterk ontwikkelde ego’s, te grote woorden, over onmachtige kerkelijke vergaderingen en
over predikanten die met veel kabaal
hun vermeend kerkrechtelijk gelijk uitventten. Zo klein kan het dus in Gods
kerk toegaan!
Er ging meer mis binnen de kerken.
De brief van K.C. van Spronsen uit
1953, dat de kerken rustig 20.000 leden
konden missen, verdient geen schoon-

heidsprijs. W. Smouter meent dat hier
niet van een incident sprake is, maar
van een meer algemeen beeld: ‘religieus
extremisme was schering en inslag’
(p. 96). Opvallend trouwens dat een
predikant uit de NGK, die zelf in het
drama ‘Kralingen’ geen medespeler was,
het heeft over ‘ons’ en ‘wij’. Of hangt dit
samen met het toen nog gemeenschappelijk verleden? Dan nog klinkt het
apart in de situatie van nu.
Dat beeld - van religieus extremisme,
en dan met name op het punt van de
kerk - kom je vaker in de bundel tegen.
Het gaat over ‘de’ vrijgemaakten, die de
leer van de kerk te zeer hebben verabsoluteerd. Laten er uitzonderingen zijn geweest, blijkbaar is dit het totaalplaatje.
Het lijkt mij op z’n zachtst gezegd
te ongenuanceerd om dat neer te zetten
als het plaatje van ‘de’ vrijgemaakten.
De officiële kerkelijke papieren vanaf de
Vrijmaking wijzen een andere kant op.
Al beschouwden de vrijgemaakte kerken
zich als de wettige voortzetting van de
Gereformeerde Kerken in Nederland,
men presenteerde zich niet als de enige
ware kerk in Nederland. Vandaar dat in
1946 meteen contact werd gezocht met
de Christelijke Gereformeerde Kerk(en),
‘gedrongen door het Woord des Heeren
… en de daarop rustende belijdenis …
te staan naar kerkelijk samenleven met
allen, die met ons door één Geest één
Heere aanbidden en éénzelfde geloof belijden’ (Acta GS Groningen 1946, p. 47).
Iets dergelijks is op te merken over
de GS Amersfoort-West van 1967. Prof.
Te Velde vindt het een zwak punt dat
deze synode zich alleen uitsprak over de
binding aan de belijdenis ‘en geen besef
toonde dat in de vrijgemaakte traditie
wel degelijk een versmald en exclusiverend spreken over de kerk aanwezig was’
(p. 182). Waarom de synode zich daarover had moeten uitspreken, wordt niet
duidelijk. Het punt stond als zodanig
niet op de agenda. Aan de orde was de
kwestie hoe je met de belijdenis omgaat.
Is er afstand tussen het fundament van
de heilige algemene christelijke kerk
en het zogenaamd historisch fundament van de Gereformeerde Kerken
in Nederland? En mag je die belijdenis ook concreet toepassen? Dát waren
de grote punten in geding. Daarover
heeft Amersfoort-West zich dan ook
uitgesproken. En als er nu één synode
geen last had van kerkelijke enghartigheid, dan uitgerekend deze synode,
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waar besloten werd tot contactoefening
met presbyteriaanse kerken in Korea.
Kerken met wie er best enig confessioneel reliëf was en is. Tussen de Confessie
van Westminster en de Nederlandse
Geloofsbelijdenis is in meer dan één
opzicht verschil aan te wijzen. Het was
geen reden om elkaar niet als gereformeerde kerken te (h)erkennen. Hier
was geen spoor van confessionalistische
enghartigheid.
Sterker nog, toen binnen de kerken
ds. J. Hoorn opstond en begon te vertellen dat er buiten de vrijgemaakte kerken
geen geloof en geen zaligheid (mogelijk)
is, hebben de kerken een- en andermaal hiertegen hardop ‘Nee’ gezegd.
Hoezo, ‘de’ vrijgemaakten waren zo
exclusivistisch?
Nogmaals, daarmee is niet ontkend
dat er door sommigen te smal en te
eenzijdig over de kerk is gesproken.
Maar het gaat te ver om dit tot het algemene klimaat en beeld te verklaren.
Alsof het gros van de vrijgemaakten een
stelletje drammers is geweest. En het
alleen maar wetticisme, intellectualisme
en exclusivisme was wat de klok sloeg.
Wat dat betreft waarschuwt E. van
Middelkoop terecht tegen karikaturale
vrijgemaakte geschiedschrijving, die
wetenschappelijk beneden de maat blijft.
‘Wie dan in het verleden naar vormen
van religieus extremisme zoekt, vindt
die ook, maar onbeantwoord blijft de
vraag naar de representatitiviteit van een
dergelijk extremisme’ (p. 168).

K. Schilder
Dat in het spreken over de kerk
binnen de vrijgemaakt-Gereformeerde
Kerken het spreken van K. Schilder
een rol heeft gespeeld, is zonneklaar.
M. te Velde weet over dit denken van
Schilder waarderende woorden te spreken. Zoals hij ook evenwichtig spreekt
over de ‘reformatorische beweging’ uit
de jaren dertig van de vorige eeuw.
Schilder kwam op voor de concreetheid
van Christus’ kerkvergaderend werk. Hij
probeerde te ontkomen aan het denominationalisme (p. 178v). Wel constateert
Te Velde dat deze poging te hoog gegrepen was, en leidde tot de pretentie zo
ongeveer de enige ware katholieke kerk
in Nederland te zijn (p. 182).
Je kunt de vraag opwerpen of
Schilders denken - hoe onbedoeld ook
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- niet kan leiden tot een versmald denken over de kerk. Het is hier niet de
plaats en het moment om die discussie
te voeren. Het was in ieder geval niet
Schilders insteek. De dynamiek, die
Schilder in Christus’ vergaderingswerk
erkent, wil statisch spreken over de kerk
voorkomen, alsof de kerk aan één adres
vastzit. Waar Christus werkt, verschijnt
de kerk, aan de kenmerken herkenbaar
als kerk. Daarbij legt Schilder nadruk
op de zichtbaarheid en eenheid van
de kerk. Kerk zijn is één (willen) zijn:
het oecumenisch willen is basaal voor
kerk zijn. Daar kun je een heel eigen
kant mee opgaan. Ook met de scherpe
woorden, die Schilder aan het adres van
andere kerkelijke gemeenschappen gesproken heeft. Blijft de vraag in hoeverre
je Schilder voor dit gebruik van zijn
woorden aansprakelijk kunt stellen.
Een andere kwestie is die van
Schilders leiderschap in de kerken
van de Vrijmaking. E.J Terpstra - een
vreemde eend in deze TU-bijt, Terpstra
studeerde af aan de RU in Groningen stelt dat Schilder de ontwikkelingen
binnen de kerken steeds minder beheerste. Als leider faalde hij jammerlijk
en had hij geen werkelijke invloed. In
feite werd Schilder door P. Jongeling
overruled. Een opvallende stelling, die
dan ook de aandacht heeft getrokken.
Dr. ir. J. van der Graaf bracht zijn bespreking van Vrijgemaakte vreemdelingen
zelfs onder de noemer ‘Schilders invloed
bleef beperkt’ (RD van 9 mei 2007).
Het merkwaardige is het vrijwel
ontbreken van documentatie voor deze
stelling. Er wordt geponeerd, nauwelijks onderbouwd. Als argument noemt
Terpstra het incident rond de toetreding
van een christelijke gereformeerde student tot het Kamper studentencorps
FQI. Een vreemd voorbeeld. Want juist
daar wist Schilder als erelid van FQI
doeltreffend leiding te geven, ondanks
verzet in het corps. Schilder vond: als je
elkaar erkent als kerk, kun je elkaar in
de organisatie niet passeren. De student
in kwestie werd dan ook toegelaten tot
FQI. Hoezo geen leiding?
Een andere zaak is of Schilder - afgezien van zijn geestelijk leiding geven
in boek en blad - als ‘kerkelijk leider’
wilde optreden. Niet dus. Hier is H.J.
Jager een onverdacht getuige. Naar eigen getuigenis was Jager bepaald geen
‘schilderiaan’. Schilder zou het ook niet
gewild hebben, voegt Jager eraan toe.

Toen Jager in Kampen benoemd werd
als opvolger van S. Greijdanus, werd hij
links en rechts gewaarschuwd. Je zou alleen maar goede vrienden met Schilder
kunnen zijn, wanneer je naar zijn pijpen
danste. Maar Jager kreeg van Schilder
alle ruimte die hij wenste. ‘Men zei, dat
hij wilde heerschen. Ik ondervond, dat
hij wilde dienen’ (Gedenkt uw voorgangeren. In memoriam prof. dr. K. Schilder 19
december 1890 - 23 maart 1952, Goes
1952, p. 47). M.i. dacht Schilder te kerkelijk om de zaak naar zijn hand te willen zetten. Hier is F.J. Bijzet bij te vallen, dat de Gereformeerde Kerken na de
Vrijmaking minder Schilder-kerken waren dan hun vaak verweten is. ‘Raad van
de grote Klaas werd graag aangehoord,
maar ook rustig in de wind geslagen als
men zich er niet door overtuigd achtte.
Maar ligt dit eigenlijk ook niet voor de
hand? Wie als aanhanger van het “oude”
kerkrecht bevreesd is voor te grote invloed van meerdere vergaderingen op de
plaatselijke kerk, zal het ook zijn voor te
grote invloed van kerkelijke leiders, hoe
geëerd ook’ (p. 87).

Nabeschouwing
Het ontbreekt mij in deze Kroniek
aan de ruimte om nader in te gaan op
de verschillende bijdragen. Het gaat
ook niet om een boekbespreking, al
is Vrijgemaakte vreemdelingen wel het
uitgangspunt voor deze Kroniek, maar
om een bijdrage in de discussie over de
manier waarop wij met ons verleden
omgaan. En - in verband daarmee - met
onze toekomst, waarover straks meer.
Wel wil ik nog aparte aandacht
geven aan de nabeschouwing van prof.
Te Velde. Die bijdrage roept een wat
dubbel gevoel op. Te Velde wil aan het
verleden recht doen. Het gaat niet om
een eenzijdig kritisch verhaal. Het verleden wordt ook niet minachtend weggezet. Steeds worden positieve kanten
genoemd en gewaardeerd.
Maar telkens is er een keerzijde. De
noties van vreemdelingschap, ambt,
verbond, roeping, beroep op de Schrift
- steeds blijkt het allemaal ‘te’ te zijn
geweest. Met openingen naar een radicaliteit die heel makkelijk kon omslaan
in zwart-wit denken en een doperse
houding. De eigen overtuiging werd
strijdbaar verabsoluteerd en men kende
nauwelijks waarde toe aan andere tradities. Enz., enz. Wat met de ene hand ge-
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geven wordt, wordt met de andere voor
een behoorlijk deel weer teruggenomen.
Dan vallen er ook grote woorden.
Het roepingsbesef maakte niet alleen gewetensvol en zorgvuldig, maar ook scrupuleus en krampachtig. Ondernemend
en ijverig, maar dikwijls ook activistisch
en perfectionistisch. De vrijgemaakten
verabsoluteerden menigmaal de eigen
overtuiging en kenden nauwelijks waarde toe aan andere tradities. Het denken
vanuit de wettigheid bracht een sterk
rationele en argumentatieve en een formele en juridische benadering met zich
mee. Er werd een eigen traditiebeeld
ontworpen. Ik doe maar een greep uit
p. 192-195. Weer dat beeld van ‘de’ vrijgemaakten. Alles goed en wel, maar hier
mis je pijnlijk de nuancering. En toch
ook wel de onderbouwing. Daarvoor leveren de voorafgaande bijdragen m.i. te
weinig materiaal.
Prof. Te Velde stelt dat er op hoofdzaken een consensus (= overeenstemming) moet groeien over de waardering
van de vrijgemaakte traditie op enkele
specifieke en aangelegen punten. Met als
spits het openleggen van het zelfinzicht
voor de Here God, bij wie genade en
vergeving te vinden zijn, en zelfs kerkelijke schuldbelijdenis. Voor zijn deel belijdt prof. Te Velde (als scholier, student,
predikant, docent, deputaat, adviseur,
schrijver van artikelen) schuld voor zijn
aandeel in gebreken en zonden tegenover anders-kerkelijke christenen, met
name ten aanzien van de broeders en
zusters van hetzelfde huis, met wie het
in de jaren zestig van de vorige eeuw tot
een breuk kwam. ‘Er is veel waar ik met
een goed geweten op terugkijk. Maar er
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zijn ook lijnen van denken en manieren
van doen waarvan ik spijt heb’ (p. 198199, citaat op p. 199).
Het is moeilijk om kritiek te oefenen
op een tere zaak als een persoonlijke
schuldbelijdenis die oprecht gemeend is.
Maar nu dit publiek gebeurt, mogen er
ook - zij het met schroom - kanttekeningen bij geplaatst worden. Allereerst is
het de vraag of een kerkelijke consensus
in de taxatie van het verleden haalbaar
is. Het lijkt er bovendien op alsof de
richting van deze taxatie nu al vaststaat.
Er is kennelijk reden tot schuldbelijdenis. Voor zijn deel neemt prof. Te Velde
daar alvast een voorschot op. Maar van
welke uitlatingen heeft hij nu precies
spijt? Dat blijft ondanks alle omringende tekst vaag.

Toekomst
Hoe gaan we verder met elkaar?
Die vraag komt in Vrijgemaakte vreemdelingen meer dan eens aan de orde.
R. Kuiper constateert dat er ruimte is
gekomen voor ontmoetingen van allerlei
aard, ‘maar is er nog enige belijning, is
er eenheid van Schriftverstaan, eenheid
van optreden en denken in deze wereld?’
(p. 41). Kuiper ziet het evangelicale denken oprukken. Het kan op korte termijn
een positieve impuls geven, maar het
kan ook zijn dat op den duur er geen
geestelijke scherpte meer overblijft. ‘Wat
rest is acceptatie van ieders relatieve
gelijk, geen vuur, geen overtuiging om
in de samenleving mee voor de dag te
komen’ (opnieuw p. 41).
Ook prof. Te Velde kijkt naar de toekomst. En noemt de noodzaak om de
schriftuurlijk-gereformeerde overtuiging
te verbreden. In onze eigen kleine en
overzichtelijke kerkelijke gemeenschap
krijg je zomaar nieuwe en beperkte
lievelingsthema’s: ‘Christus centraal’,
‘Meer van de Geest’. Te Velde pleit voor
een terugkoppeling op de brede gereformeerde traditie en op de Reformatie
van de 16e eeuw. In combinatie met
kennisname van hedendaags theologisch
denkwerk. Maar vooral door studie van
de heilige Schrift.
Terecht constateert prof. Te Velde
reliëf binnen de gereformeerde gezindte
in Nederland. Hij onderscheidt confessioneel-gereformeerd, evangelisch-gereformeerd en bevindelijk-gereformeerd. De
typering evangelisch-gereformeerd lijkt
mij voor discussie vatbaar. Dat houdt

toch iets van een vierkante cirkel. Dat
neemt niet weg dat op zichzelf genomen
accentverschillen niet verkeerd zijn.
Mits je elkaar blijft vinden bij Schrift en
belijdenis.
Het zal dan ook zaak zijn om ons
als Gereformeerde Kerken blijvend te
verankeren in de Schrift en de daaraan ontleende gereformeerde belijdenis.
Graag sluit ik mij bij Te Velde aan wanneer hij schrijft dat diepgaande studie
van de heilige Schrift uiteindelijk de
grootste kracht is van de gereformeerde
traditie (p. 200). Dan mogen de gereformeerde belijdenisgeschriften niet ongenoemd blijven. Niet omdat zij een eigen
zelfstandigheid naast de Schrift hebben.
Maar juist omdat zij naar de Schrift willen toeleiden. Eveneens val ik Te Velde
bij wanneer hij pleit voor studie van het
werk van grote denkers uit de christelijke kerk, met name sinds de Reformatie
(opnieuw p. 200). Gereformeerden hoeven geen leentjebuur te spelen bij allerlei
evangelicale literatuur. Alsjeblieft niet!
Wat ik zojuist citeerde van R. Kuiper,
lijkt me heel erg raak. We hebben in de
loop van de geschiedenis heel wat van
de Here in eigen huis gekregen, dat je
tot eigen schade verwaarloost. Al hoef je
je niet tot eigen kring te beperken. En
al dien je ook in je eigen tijd het Woord
van God (theologisch) te doordenken.
Maar ken je het verleden niet, dan
moet je het overdoen. Als vrijgemaaktGereformeerde Kerken mochten we veel
leren over Gods verbond. Over heilshistorie. Over de betekenis van de kerk,
jazeker! In hoeverre functioneert die erfenis nog onder ons, in prediking en geloofsbeleving? Dan gaat het er niet om
de oude woorden alleen maar te repeteren. Maar om ze in eigen tijd een plek te
geven. Over wat prof. Te Velde zegt over
het ‘ongewild verbondsautomatisme’
onder ons, zou ik nog wel eens willen
doorpraten. Maar ik onderstreep wat hij
zegt over de uitdaging voor vrijgemaaktgereformeerde theologen om de leer van
het verbond opnieuw te doordenken en
te verwoorden (p. 191). Datzelfde geldt
ook voor zaken als heilshistorie en het
denken over de kerk. Om in onze tijd de
Here te dienen en kerk naar het Woord
te zijn. Die dan ook naar buiten toe wat
te bieden heeft.
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Bezinning
Prof. dr. M. te Velde is enthousiast
over de initiatieven in ons kerkverband tot gemeentestichting. Al
vindt hij tegelijk dat we als kerken
te veel naar binnen zijn gericht.
Er is heel veel mogelijk zonder dat
je het bestaande kerkelijke leven
hoeft om te gooien of de kerkorde
te wijzigen. Waag je ook maar
aan het experiment. Er is al zoveel
bezonnen. Ga gewoon aan de slag.
Aldus prof. Te Velde volgens het ND
van 26 september 2007.
Bij enkele opmerkingen van prof. Te
Velde in het bedoelde interview wil ik
een kanttekening zetten:
1. Onder de betrokkenheid met ongelovigen, waarvan Te Velde blijk
geeft en waarvoor hij pleit, is alleen
maar een dikke streep te zetten.
Over de manier waarop je als kerk
hen probeert te bereiken, is discussie
mogelijk. Over het doel zijn we het
eens. De liefde van Christus zal ons
bewogen maken met anderen om
ons heen.
2. Prof. Te Velde stelt dat wij als kerken te zeer naar binnen gericht zijn.
Ambtsdragers zouden te weinig
vooropgaan en zich te zeer als instructeurs opstellen. Terwijl er juist
leiders nodig zijn die zelf voorop
durven gaan en de gemeente hierin
meenemen. Hoe begrijpelijk ook
dat dit binnen het kader van een
interview niet wordt uitgewerkt,
hier is wel enige toelichting nodig.
Uiteraard moet een kerkenraad
leiding geven en initiatieven ontwikkelen. Als dat maar niet leidt
tot besluiten en initiatieven over
de hoofden van de gemeente heen.
Wanneer je als ambtsdragers ver
voor de gemeente uitloopt, kan dat
iets heel elitairs krijgen. Meenemen
mag niet meesleuren worden. Dat
zal de bedoeling van prof. Te Velde
niet zijn. Al stelt zijn opmerking ‘Er
moeten leiders opstaan die zeggen:
dit gaan we doen’ in dit opzicht
niet echt gerust. Er zijn al te veel
klachten over ambtsdragers die zich
vrijheden veroorloven zonder de gemeente erin te kennen.
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3. Nieuwe missionaire initiatieven en
vormen zijn volgens Te Velde eenvoudig te vinden. Verdubbel, verdrieof verviervoudig het aantal preekplaatsen. Wij moeten ons als kerken
binnenstebuiten keren. Houd ’s morgens als gemeente één gezamenlijke
dienst in het grote kerkgebouw, ga ’s
middags uiteen in vier kleine samenkomsten, laat ook gerust bekwame
gemeenteleden voorgaan. Voor deze
aanpak hoeft de kerkorde niet eens
aangepast te worden. Het klinkt allemaal mooi. Maar hier beginnen
toch wat dingen door elkaar heen te
lopen. Voor het beleggen van evangeliserende samenkomsten hoeft inderdaad de kerkorde niet aangepast
te worden. Maar voor een dergelijke
aanpassing van de erediensten is dat
onontkoombaar. We hebben als kerken de afspraak dat de kerkenraad
de gemeente tweemaal per zondag
zal samenroepen. Waarbij de regels
over orden van dienst en te zingen
liederen (art. 65 en 67 KO) in de zin
van de Koersbepaling van Zuidhorn
gelden. In één van beide diensten
zal als regel ook de Heidelbergse
Catechismus bepreekt worden (art.
66 KO). Hoe geef je daaraan gestalte
in het voorstel van prof. Te Velde?

Kroniek
H.J.C.C.J. Wilschut

Maar of je de gemeente nu op één
plaats of op verschillende plaatsen
’s middags samenroept - sinds wanneer mogen bekwame gemeenteleden voorgaan in de dienst van het
Woord? Gezien het hele kader zal
het niet gaan om een ‘leesdienst’,
maar om gemeenteleden die een
eigen verhaal vertellen. Hebben de
kerken niet zorgvuldige procedures
afgesproken om de dienst van het
Woord te beveiligen? Zodat niemand
toegelaten wordt dan na kerkelijke
toetsing? Deze opmerkingen van
prof. Te Velde roepen heel wat vragen op.
4. In het verlengde van de vorige opmerking is de vraag te stellen of je
om missionaire gemeente te zijn, de
kerkdiensten moet aanpassen. Een
kerkdienst is de ontmoeting van
de Here met zijn volk. Dat is een
openbaar gebeuren. Maar de spits
is op de gemeente gericht. Drs. H.
de Jong heeft in zijn lezing De zondagse preek: spitsuur van de Heilige
Geest (uitg. in eigen beheer, 2005) er
behartigenswaardige dingen over gezegd. Een evangelisatiesamenkomst
is wezenlijk wat anders dan een
kerkdienst.
5. Prof. Te Velde roept op om te experimenteren met nieuwe vormen,
zonder alles vooraf vast te leggen.
Sla de missionaire praktijk niet dood
met de kerkorde. Je mag ook zoeken.
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Het kerkrecht kan de praktijk ook
volgen, het hoeft niet allemaal met
rabbinale goedkeuring. Bezinning
is compenseren van een gebrek aan
durf, je moet gewoon aan de slag
gaan. Van deze opmerkingen begrijp
ik eerlijk gezegd weinig. We gunnen
elkaar de nodige ruimte binnen de
gezamenlijk vastgestelde grenzen.
Maar wat deze grenzen als zodanig
raakt, hebben we afgesproken als
kerken daarover samen te beslissen.
Zie art. 84 KO. Moet er in de kerkelijke spelregels iets gewijzigd, aangevuld of veranderd worden, dan doen
we dat niet op eigen houtje, ook niet
als kerkenraad. Het staat er met zoveel woorden. We doen het als kerken met elkaar. Dat kun je niet relativeren met een neerbuigende term
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‘rabbinale goedkeuring’. Bovendien
gaat het niet slechts om praktische
regels die je achteraf vastlegt. In
veel van de kerkordelijke regels is
een bijbels principe vormgegeven.
Jammer dat uitgerekend de hoogleraar kerkrecht dit zegt. Je spreekt
toch met een zeker gezag. En geheid
gaan er mensen mee aan de loop om
er verdergaande vrijbuiterij mee te
verdedigen. ’t Ligt ook wel lekker in
de markt: ach, al die regeltjes ook…
En intussen krijg je steeds meer de
situatie dat ieder doet wat goed is in
eigen oog.
6. Het is eveneens jammer dat bezinning onder de noemer ‘compenseren
van gebrek aan durf’ wordt gebracht.
Doe je daarmee degenen recht die

pleiten voor bezinning om voor God
en mensen verantwoord bezig te zijn?
Zo word je wel erg makkelijk weggezet. Zoals je je ook afvraagt waarom
tussen neus en lippen door gepleit
wordt voor bijbelkringen waaraan
ook belijdende christenen uit andere
kerken deelnemen, om zo samen je
buurt te bereiken. Uit welke kerken
dan? En hoe verhoudt zich dat met
het kerkelijke en gereformeerde karakter van de evangelisatie, zoals art.
26 KO daarover spreekt? In ieder
geval zou iets meer bezinning op
al deze punten ons als kerken niet
misstaan.
Afgesloten op 5 oktober 2006.

Kerkverband in
saamhorigheid
Als kerken zijn we een kerkverband
aangegaan omdat we bij elkaar
horen. We zijn één in geloof. Eén in
belijden. Samen horen we bij onze
ene Heer Jezus Christus. Daarom
willen we zoveel mogelijk met
elkaar in saamhorigheid optrekken. Vergelijkbaar met hoe we dat
doen als leden van onze plaatselijke
kerk. De gemeenschap der heiligen
is omvangrijker dan alleen de eigen
gemeente. Vandaar dat we als kerken elkaar zoeken en in een kerkverband leven met een kerkorde
waarin we de omgang met elkaar
concreet gestalte geven. Het woord
samen vormt de drive van ons kerkverband.
Maar zijn we nog wel onverdeeld
gelukkig met ons kerkverband? In november 2005 werd in Garderen een
congres gehouden, ‘Blij met de kerk’.
Geconfereerd werd over onderlinge
verschilpunten binnen onze kerken.
Ik ben daar niet bij geweest, maar in
een verslag staat te lezen dat een aantal congresgangers - naar ik aanneem
representatief voor een stroming binnen onze kerken - ‘zich door een duidelijke gehechtheid aan de manier van
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kerk-zijn die decennialang binnen de
Gereformeerde Kerken heeft gegolden,
bekneld voelt, vooral waar sommige gemeenteleden de kerkorde en uitspraken
van de generale synode gebruiken als
argument om ergens tegen te zijn’.
Deze congresgangers vinden dat

Thema
M.H. Sliggers

plaatselijke kerken zelf moeten kunnen uitmaken ‘welke liederen zij willen
zingen, of ze een doopformulier willen
gebruiken, wie ze willen toelaten tot het
avondmaal, hoe ze de middagdiensten
willen inrichten en de huisbezoeken willen laten plaatsvinden’. Zij vinden verder
dat ‘de kerken wel qua leer op elkaar
betrokken moeten blijven, maar dan via
een nieuwe belijdenis die smaller is’. En
wat hun betreft: ‘Het kerkverband hoeft
niet op de helling, maar de classis zou
meer als denktank moeten fungeren.’1
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Hier wordt de suggestie gewekt alsof
de dingen die genoemd zijn, niet horen
tot ons gemeenschappelijk geloof. En
dat je elkaar op dit soort punten vrij
moet laten. Als dat waar is, wordt onze
saamhorigheid wel drastisch ingeperkt!
Maar naar mijn overtuiging wordt
op deze manier ons kerkverband sterk
ondergewaardeerd. Het lijkt me daarom
goed eens na te gaan waarom en hoe we
een kerkverband onderhouden.

Wat voor kerkverband
hebben we?
Ons kerkverband is een ‘confederatie’, een verbond dat we als kerken samen zijn aangegaan. Voor zo’n confederatie zijn een paar dingen kenmerkend.
In de eerste plaats: we zijn dat verbond vrijwillig aangegaan. Niemand
kan ons ertoe dwingen. Je treedt als
kerk zelf toe. Uit overtuiging. Uit
geloof.
Maar is het uit geloof, dan doe je
het niet vrijblijvend. Zo van: je kunt
toetreden, maar je kunt het evengoed
niet doen. Nee, als kerken weten we
ons verplicht tot samengaan in zo’n
verband. Verplicht tegenover onze Heer
en Meester. Verplicht ook naar elkaar.
Zoals je dat ook persoonlijk bent tegenover de gemeenschap der heiligen: niemand kan je ertoe dwingen lid te worden van je plaatselijke kerk. Je doet het
vrijwillig. Maar je doet het wel. Uit geloof. Je weet je ertoe verplicht tegenover
de Here Jezus die Zich zijn gemeente
vergadert (vr./antw. 54 HC), als de grote
Herder van de schapen (Joh. 10:16). Je
weet dat je niet de vrijheid hebt om je
van de kerk afzijdig te houden om op
jezelf te blijven staan (art. 28 NGB). Zo
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treden we ook als plaatselijke kerk toe
tot de gemeenschap der heiligen in het
kerkverband. Zeker, de omgang met elkaar in het kerkverband is minder intensief. Je leeft als kerken meer op afstand
van elkaar. Maar de gemeenschap is er.
En die blijft er. Samenleven in kerkverband houdt nooit op. We gaan met
elkaar om als kerken in de regio. En verderop. Landelijk. Overal zijn broeders
en zusters. Ook over de grenzen van ons
land. In heel de wereld. Het is opbouwend en bemoedigend om broeders en
zusters in zusterkerken wereldwijd tegen
te komen en het geloof met elkaar te
kunnen delen.
In de tweede plaats: in dat verbond
blijven we elk als kerk zelfstandig. We
gaan niet op in een groot geheel. We
worden geen filiaal van een landelijke
onderneming of van een multinational
die ‘wereldkerk’ heet. We krijgen niet
van hogerhand voorgeschreven hoe we
kerk moeten zijn. We zijn als leden van
de confederatie elk in onze eigen plaats
volledig kerk, gemeente, lichaam van
Christus, naar 1 Korintiërs 12:27.
Maar we zijn als plaatselijke kerk
niet autonoom. We stellen niet onze
eigen normen en regels. Hebben we
elk te maken met het Woord van onze
Heer, dan hebben we dat ook samen.
We richten ons kerkelijk leven in door
samen te doen naar dat Woord van de
Heer. Gaande op de weg die Hij al zo
lang gaat met zijn kerk. Gelovend dat
‘het Woord van God niet bij ons begonnen is en niet alleen ons bereikt heeft’
(1 Kor. 14:36).
In de derde plaats hebben we als kerken elk onze stem in het geheel. Een even
zwaar wegende stem. Een grote kerk
met veel leden en meerdere predikanten is niet belangrijker dan een kleine

gemeente zonder predikant. In art. 83
van de kerkorde is een soort gelijkheidsbeginsel vastgelegd: niet heersen over
elkaar. Dat is wezenlijk voor ons gereformeerde kerkverband. Voor onze Heer
zijn we als kerken allen gelijk. Alleen
Hij staat boven ons. Het komt niemand
toe, ook geen plaatselijke kerk, zeggenschap over anderen naar zich toe te trekken. We nemen het ook als kerken ter
harte wat Christus de apostelen op het
hart bindt: ‘Gij zult u niet rabbi laten
noemen; want één is uw Meester en gij
zijt allen broeders’ (Mat. 23:8).2
Bij de hervorming van het kerkverband in de 16e eeuw hebben de kerken
in ons land, ontkomen aan de macht
van de paus in Rome, het gelijk zijn aan
elkaar van meet af aan vastgelegd. Het
spreekt boekdelen dat de eerste officiële
synode, de synode van Emden 1571,
daartoe direct besloot. Art. 83 van onze
kerkorde is artikel 1 van haar Acta.3

Geen hiërarchie
Onze gereformeerde confederatie
moet daarom niets hebben van hiërarchie. In dat art. 83 zeggen we duidelijk:
geen kerk en geen ambtsdrager mag
over anderen heersen, op welke wijze
ook. Heerszucht kan zomaar de kop
opsteken.
Zo kan een synode gaan heersen.
De Afscheiding in 1834 en ook later
de Doleantie in 1886 werden daardoor
nodig. Evenzo de Vrijmaking in 1944.
Gaat een synode haar wil opleggen,
dan maakt ze de saamhorigheid kapot.
Kerkelijke vergaderingen hebben bevoegdheden gekregen, vastgelegd in art.
30 en 31 en 35 van de kerkorde. Maar
geen autonome bevoegdheid! De kerken
gaan na of de besluiten terecht zo genomen zijn of niet. En daarvoor hebben
zij één norm: het Woord van onze Heer.
Met daarbij de afspraken in de kerkorde
die dat Woord recht willen doen.
Ook een kerkenraad kan zijn eigen
wil aan de gemeente proberen op te
leggen door iets door te drukken wat
niet juist is. Een kerkenraad geeft wel
leiding, maar is niet autonoom. Norm is
alleen ‘naar de wil van de Heer’ en die
wil moet de kerkenraad in zijn beleid
transparant maken. Dat is de ondertoon
in art. 36 en 37 KO.
Zelfs een predikant kan op zijn eentje de dienst willen gaan uitmaken. Hij
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kan macht naar zich toe trekken. Heb je
een dominee die gevierd en bevlogen is,
dan kan hij in groeiende bewondering
op het schild geheven worden. Wat hij
doet en zoals hij doet, is alleen maar
geweldig. De dominee voelt zich steeds
meer vrij in zijn handelen. Maar wat
gevaarlijk! Voor gemeente én predikant.
Hoe breng je hem tot de orde? Het ondertekeningsformulier voor predikanten
(art. 53 KO) en de kerkvisitatie (art.
44 KO) zijn geschikte middelen. En
blijft de predikant zijn eigen gang gaan
zonder zich van iemand wat aan te trekken, dan zijn er zelfs zware maatregelen
beschikbaar in art. 79 en 80 KO om de
gemeente te beschermen.
Wat we zeker niet moeten doen, is
weer bisschoppen aanstellen.4 Dan geef
je toch weer macht aan personen in
de kerk. Nee, géén pausjes meer in de
kerk! Daar hebben onze kerken in de
16e eeuw terecht hartgrondig néé tegen
gezegd. Het is ook niet nodig. Althans
niet in een gereformeerde kerkregering.

Ook geen
independentisme
In een gereformeerde confederatie
past ook geen vrijblijvende opstelling. In
dat geval laat je je als kerk niets gezeggen door besluiten van meerdere vergaderingen. Je voelt je vrij om je al of niet
aan zulke besluiten te houden. We maken uiteindelijk zelf uit hoe we kerk zijn.
Zo’n houding heet independentisme.
Ze claimt volledige autonomie voor elke
plaatselijke kerk.
De kerkenraad laat daarbij dan op
democratische manier, dus bij meerderheid van stemmen, vaststellen wat de gemeente wil. Want de gemeente, de congregatie, beslist en de kerkenraad voert
uit. Vandaar ook wel de aanduiding
congregationalisme. De gemeenteleden
hebben toch allen de Geest ontvangen?
De gereformeerde kerken hebben
dit independentisme altijd met overtuiging afgewezen. De gemeente is geen
democratie, God zelf regeert haar via
leiding door de gezamenlijke oudsten
(1 Tim. 5:17).5 Bovendien hebben de
kerken in de 16e eeuw van meet af aan
over eredienst en liturgie, over belijdenis
en liturgische formulieren via synodes
bindende besluiten genomen. Voor hen
stond vast dat het hier gaat om ons gemeenschappelijk geloof.
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Artikel 31 KO
Als ik nu denk aan wat op het congres ‘Blij met de kerk’ te berde gebracht
is, dan zeg ik: dit is niet vol te houden.
Niet dat ik daar zomaar het label ‘independentisme’ aan wil hangen. Ik
besef best dat ik afga op een paar zinnen in een verslag van een uitvoerige
bespreking. Wel mag ik er denk ik van
uitgaan, dat in die paar zinnen de kern
is weergegeven van wat toen naar voren
is gebracht. En dus van gedachten die
onder ons leven.
Maar raken de liederen die wij zingen, niet door hun inhoud rechtstreeks
het geloof en belijden van ons allemaal?
Of je een doopformulier wel of niet
gebruikt, is dat echt een vrije keuze?
Keuze van wie? Van de doopouders?
Van de kerkenraad? Is een uiteenzetting van de doop niet belangrijk? Soms
bekruipt je de vrees dat de doop van
de kinderen op de tocht komt te staan.
Moeten we dan niet tegen elkaar zeggen, zoals we doen in art. 59 KO: gebruik nu juist wel de doopformulieren
om ons allen, jong en oud, bij de betekenis van de doop te houden? En moeten die formulieren straks nog meer het
accent op het recht van de kinderdoop
zetten, laten we daar dan samen aan
werken? Wie je toelaat tot het avondmaal is dat echt alleen een zaak van hoe
je er plaatselijk over denkt? Maar dan
geef je toch toe aan een subjectivisme:
jij denkt er zus over, ik denk er zo over?
Typisch voor de ‘ik vind’-sfeer van onze
tijd? Is dat gezond voor ons geloof? Voor
ons kerk-zijn?
Naar mijn overtuiging hebben we
elkaar als kerken hard nodig om op de

goede koers te blijven. Daarom moeten
we zeker niet de belijdenis willen versmallen. Nog afgezien van de vraag hoe
je dat voor elkaar moet krijgen. Als het
Woord van God niet bij onze gemeente
begonnen is, ook niet alleen onze eigen
gemeente bereikt heeft (1 Kor. 14:36),
moeten we dan niet in de volle breedte
van ons kerk-zijn samen optrekken?
Art. 31 van onze kerkorde, waar het
hart van ons gereformeerd kerkverband
klopt, is een uitnemende weg: Via onze
meerdere vergaderingen die besluiten
nemen met een bepaald gezag - we geven zelf die besluiten bindende kracht -,
richten we ons kerk-zijn in. Behalve als
je bewezen acht dat iets met het Woord
van God of met de kerkorde strijdig is.
Je bewijs kan overtuigend zijn. Maar
dan moet wat besloten is, veranderd
worden. Of bijgesteld. Synodebesluiten
zijn wel eens meer gewijzigd. Maar onze
saamhorigheid blijven we vasthouden.
We leggen genomen besluiten niet stilzwijgend naast ons neer.

Wat de Schrift ons leert
In het Woord van God vind je geen
model voor een gereformeerd kerkverband. Wel vinden we aanwijzingen die
ons een weg wijzen. En aangeven hoe de
christelijke kerken op elkaar betrokken
zijn. Een paar voorbeelden.
Petrus schrijft zijn eerste brief als een
rondzendbrief ‘aan de vreemdelingen die
in de verstrooiing zijn’ (1 Petr. 1:1). Een
kring van kerken.6 Meervoud dus. In
2:9 noemt de apostel hen: ‘een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters,
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een heilige natie, een volk Gode ten
eigendom.’ Enkelvoud. Dezelfde oudtestamentische namen geeft God ook
aan zijn nieuwtestamentische volk. Elke
kerk is het voor zich. Maar ze zijn het
ook samen. Voor God zijn de kerken
samen zijn ene volk.
Paulus heeft een rondgang gehouden in diverse kerken om de noodlijdende kerk van Jeruzalem financieel
te helpen. Dat is zo afgesproken (Gal.
2:10). Korinte spoort hij aan mee te
doen (1 Kor. 16:1-4). Nog een keer in
2 Korintiërs 8 en 9. Aan Rome schrijft
hij over de afdracht van het geld (Rom.
15:25-28). Later vertelt hij dat hij het
afgedragen heeft (Hand. 24:17-18). De
apostel leert zusterkerken op elkaar betrokken te zijn en waar nodig te helpen.
Aan de ‘gemeenten in Galatië’ heeft
dezelfde apostel één en dezelfde brief
geschreven (Gal. 1:2). Daarin noemt hij
dingen die hen elk als gemeente raken.
Kennelijk raakt het die kerken ook samen. Zo’n brief moedigt dan ook aan
om elkaar als kerken te zoeken.
In Handelingen 15 wordt beraad gehouden in de kerk te Jeruzalem over de
plaats van de gelovigen uit de heidenen
in de gemeente van Christus. Een hot
item! Het maakte de gemeenschap diep
verdeeld. Fijn nu om te zien hoe onder
leiding van de Geest er overeenstemming is gegroeid. En hoe dat aan de andere kerken wordt overgebracht (Hand.
15:22v). Zo wordt de saamhorigheid
alleen maar versterkt.
Ook Christus zelf geeft aan dat voor
Hem ‘de zeven stadskerken van westelijk Klein-Azië’7 één geheel zijn (Op. 2
en 3). Het hele boek, inclusief de zeven
afzonderlijke brieven, laat Hij Johannes
aan al die zeven kerken toesturen. Hun
allen gaat aan ‘wat de Geest tot de
gemeenten - meervoud! - zegt.’ Over
mooie dingen, ook over elkaars zonden. Kennelijk om er iets mee te doen.
Wellicht hetzelfde als wat wij met visitatierapporten (naar art. 44 KO) doen op
de classis: doorspreken, elkaar aanspreken en bemoedigen. In saamhorigheid!
Opmerkelijk overigens: nergens
lees je in het Nieuwe Testament enige
aanwijzing dat een oudste of opziener als een bisschop de plaats van de
apostelen overneemt. De apostelen zijn
uniek als fundamentleggers van de kerk
(Mat. 16:18; Ef. 2:20). Onopvolgbaar.
Hun gezag echter blijft. In de Schrift.
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Evenzeer is er niets dat erop wijst dat
Christus zelf in de kerk een persoonlijke
vervanger moet hebben! Het latere episcopaat is een fatale misgroei geworden.

De saamhorigheid
stimuleren
Tot slot zou ik ervoor willen pleiten
onze saamhorigheid als kerken juist te
stimuleren in plaats van af te zwakken.
Liever maximaliseren dan minimaliseren. Denken vanuit de gemeenschap is
nodig om elkaar als kerken tot een hand
en een voet te zijn.
Graag vertaal ik naar ons kerkverband door wat de Schrift zegt in
Hebreeën 10:23-24 over het onwankelbaar vasthouden aan de belijdenis van
wat wij hopen en het op elkaar acht
geven om elkaar aan te vuren tot liefde
en goede werken.
Ons plaatselijke kerkelijke leven is
niet (meer) uniform. Dat hoeft ook niet.
Via synodes zijn kaders uitgezet waarbinnen we ons ruim kunnen bewegen.
Er is genoeg vrijheid om zelf van alles te
regelen.
Laten we aan de saamhorigheid
ook inhoud geven. En elkaar niet klem
willen zetten met kerkordeartikelen en
synodebesluiten. Terecht dat je je daardoor ‘beklemd kunt voelen’. Genomen
besluiten zijn geen hefboom ‘om ergens
tegen te zijn’. We moeten ze graag voor
beter willen geven als het beter kan.
Maar laat het wel gaan over inhoud en
over argumenten. Onder synodebesluiten liggen argumenten. Wil je als kerk
iets anders, iets beters, ga dan niet op
je eigen houtje aan de gang, zonder je
van de rest iets aan te trekken. Koppel
je gedachten terug op de gemeenschap
van kerken waarin je staat. De classis is
dan al dichtbij. Leg je gedachten langs
de lijnen die we hebben, aan je zusterkerken voor. Hoe de classis ‘meer als
denktank zou moeten fungeren’, weet ik
niet precies, maar daar is zeker ruimte
voor overleg over dingen die je belangrijk vindt. Of het nu gaat over kerkelijke
contacten die je plaatselijk hebt of over
liturgische veranderingen die je nodig
vindt, koppel in elk geval terug op de
classis. Daar hebben we art. 41 of 44
voor.

ven waarderen. Jongeren (en ouderen)
moeten af van de gedachte dat we een
kerk(verband) zijn geworden die/dat van
regeltjes aan elkaar hangt. Dat ergens
ver weg een synode bepaalt wat wij wel
en niet mogen. Want dat is niet zo. Via
prediking, catechese, bijbelstudie, onderling gesprek, kunnen we liefde voor
het kerkverband bijbrengen. Liefde voor
elkaar. Vanuit de liefde tot onze Heer.

Noten:
Het verslag ‘Gesprek in crisissfeer geeft ontspanning’
is te vinden op de website www.woordenwereld.nl.
Het geciteerde staat onder ‘Botsende meningen’.
2.
J. van Bruggen merkt in zijn commentaar op
Mattëus op dat mozaïsche rabbi’s niet meer nodig
zijn, omdat Jezus als de blijvende Messias de gestorven Mozes opvolgt. Daarmee is voor ons de nieuwe
bedeling aangebroken waarin Christus onze enige
Meester blijft. Jakob van Bruggen, Matteüs, het
evangelie voor Israël, Kampen 1990, p. 401.
3.
Zie Kerkelijk Handboekje, uitgegeven door
P. Biesterveld en H.H. Kuyper, Kampen 1905,
p. 35. J. Kamphuis schrijft uitvoerig over Emden in
zijn boekje Zo vonden wij elkaar. Het begin van het
Nederlandse gereformeerde kerkverband, de synode
van Emden 1571, Groningen z.j., p. 51v.
4.
Volgens een verslag in het ND van 7 augustus
2007 heeft Bert de Leede, rector van het seminarium dat de scholing van predikanten van de PKN
verzorgt, in het tijdschrift Kontekstueel gepleit voor
de invoering van protestantse bisschoppen. Tijdens
een jaarvergadering van de Gereformeerde Bond
in 2006 heeft De Leede dat kennelijk ook al eens
gedaan. ‘Een bisschop’, aldus de rector volgens dat
ND-verslag, ‘kan predikanten die tot geestdrijvers
dreigen te worden, in het gareel houden.’
5.
Vgl. ook Hand. 14:23; 1 Tess. 5:12-13;
Tit. 1:5-11; 1 Petr. 5:1-5.
6.
Zie P.H.R. van Houwelingen, 1 Petrus.
Rondzendbrief uit Babylon, CNT, Kampen 1991,
p. 34v.
7.
Zie H.R. van de Kamp, Openbaring, Profetie vanaf
Patmos, CNT, Kampen 2000, p. 21.
1.

Ik zou er ook voor willen pleiten
dat we er in onze gemeenten extra werk
van maken om het kerkverband te blij-
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Godfashion

Ik geloof dat ik in het verleden wel
eens iets over Godfashion geschreven
heb. In ieder geval heb ik er wel eens
iets over gezegd. Ik was er namelijk
niet echt blij mee. Natuurlijk omdat
het ontstaan van Godfashion iets te
maken had met - volgens de organisatoren - de steken die de kerk had
laten vallen. Te weinig aandacht en
ruimte voor de jeugd. In Godfashion
zouden we de onbetaalde rekening
gepresenteerd krijgen voor een ondermaats jeugdbeleid. Dat raakte
me, omdat ik mee verantwoordelijk
ben voor dingen die wel en niet ge-
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daan worden in de gemeente waar
ik mocht dienen. Daarnaast was ik
bang dat er met het ontstaan van
Godfashion een soort sluis zou ontstaan waardoor jeugd wel uit de kerk,
maar niet naar de kerk toe zou worden gezogen. Ik heb er geen harde
gegevens over, maar mijn indruk is
niet dat door Godfashion jonge mensen echt kerkverlaters zijn geworden.
Gelukkig maar. Toch weet ik niet of
het waar is, zoals beweerd, dat door
Godfashion de kerken nu zelf meer
aandacht zijn gaan besteden aan jongeren en dat dat één van de redenen
is waarom de animo voor Godfashion
zo sterk is teruggelopen. Het zou
betekenen dat de jeugd die naar
Godfashion kwam, nu zegt: ‘We hoeven niet meer naar Zwolle, want wat
ze daar geven, kunnen we nu ook in
onze eigen gemeente krijgen.’ Nee,
zo is het geloof ik niet.

het opstarten van jeugdkerken
zulke grote woorden gesproken zijn
richting de kerk. De kerk had aan alle
kanten gefaald en deed nauwelijks
iets zinnigs voor de jeugd. De jeugd
had het niet naar z’n zin in gewone
kerkdiensten. Godfashion barstte
uit z’n voegen. Maar diezelfde jeugd
heeft het nu dus ook niet meer naar
z’n zin bij Godfashion. Deze jeugdkerk was blijkbaar niet de oplossing,
alle grote woorden ten spijt. Eigenlijk
kan ik door dit alles alleen nog maar
meer respect krijgen voor de Heer
van de kerk, die niet tevreden is met
een experiment van een paar jaar.
Al meer dan 2000 jaar houdt Hij z’n
nieuwtestamentische kerk in stand.
Een kerk voor jong en oud, die niet
door gebrek aan belangstelling z’n
deuren sluit.

Column

Godfashion is niet meer. Toch blijft
het een begrip. Voor mij werd
‘Godfashion’ een merknaam die ik gebruikte voor het verschijnsel ‘jeugdkerk’ (zoals je TomTom gebruikt voor
een navigatieapparaat en Aspirine
voor een pijnstiller).
Godfashion is niet meer. Een kort
berichtje in het ND maakte daar melding van. Ik begreep dat gebrek aan
belangstelling de oorzaak vormde
van de stille dood van deze voorheen
zo luidruchtige variant op het verschijnsel ‘kerk’.
Heb ik enig leedvermaak? Nee! Ik
ga ervan uit dat gedurende een
aantal jaren ook daar het evangelie
geklonken heeft. En ongetwijfeld zijn
er heel wat jongelui aan het denken
gezet door wat ze daar hoorden (en
zagen). Dat zijn positieve zaken.
Het zou natuurlijk wel buitengewoon
erg zijn als al die jongelui die naar de
samenkomsten van Godfashion kwamen, vanaf nu de zondag op straat
zouden moeten doorbrengen. Maar
gelukkig hoeft dat niet. Nog steeds
- en al meer dan 2000 jaar - staan de
kerkdeuren open ook voor jongelui.

Hierboven schreef ik al dat
Godfashion geboren is uit een soort
kritiek op het beleid van de kerken
ten aanzien van de jeugd. Nu, als één
ding duidelijk is geworden, dan is dat
wel dat het buitengewoon moeilijk
is om iets te doen wat de jeugd aantrekkelijk blijft vinden. Als zelfs een
organisatie die nauwelijks door enige
regel gebonden is, de jeugd al niet
kan vasthouden...
Bovendien, zo begrijp ik: Godfashion
was alleen aantrekkelijk voor een
bepaalde leeftijdsgroep binnen de
jeugd. De groep die er nu te oud voor
is. De jongere generatie, de nieuwe
zestienplussers, vindt er niets aan en
blijft daarom weg.

Ik hoop dat we allemaal iets leren
van wat er gebeurd is. Want zeker nu
kunnen we als kerken ons niet onttrekken aan de zorg voor onze jongeren. Als de spotlights op het toneel
van Godfashion doven, laten we als
kerken dan de jeugd geen doekjes
geven voor het bloeden, maar ze
werkelijk helpen te leven in het licht
van het Woord van de Here. Wat
dat betekent voor de kerkdiensten?
Laten deze een feest zijn. Blijkbaar
hoeft het voor de jeugd niet zoals bij
Godfashion. Dat weten we nu uit ervaring. Hoe dan wel? Als wij echt blij
zijn vanwege de wekelijkse ontmoeting met de Here, als we vol merkbaar
verlangen bij Hem op bezoek komen,
zou dat onze jeugd dan koud laten?
R.Th. Pos

Ik heb daar geen plezier in. Maar het
doet me wel een beetje pijn dat er bij
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Bomen over 1967...
Inleiding
Hoe begin je een artikel over veertig jaar geleden waar misschien niemand op zit te wachten? Hoe kan ik
vlug uw aandacht trekken zodat u
niet bij me wegbladert? Met de volgende twee vragen misschien.
1.		Is het voor u duidelijk dat er een
echte boom van de kennis van
goed en kwaad in het paradijs
heeft gestaan?
2.		Is het voor u duidelijk dat de
Vrijmaking van 1944 reformatie
was?
U vraagt zich af wat het verband is
tussen beide vragen? U bent benieuwd
naar het nut van een artikel over deze al
zo vaak besproken onderwerpen? Lees
dan gerust door. Zeker als u vindt dat
de twee vragen ons niet verder helpen in
het samenspreken met oprechte christenen uit andere kerken, dan verzoek ik u
vriendelijk bij me te blijven. Omdat het
lijnen uitzetten enige tijd kost, vertel ik
nu alvast wat ik wil bewijzen, namelijk
dat de slang nog slim steeds twijfel zaait.

Warm-up
De twee bovengenoemde vragen
hebben betrekking op twee gebeurtenissen in 1967.
De eerste vraag over de boom werd in
dat jaar negatief beantwoord in Amsterdam door de generale synode van de
voorheen (synodaal) Gereformeerde
Kerken (voortaan GKs). Voor deze synode was het niet duidelijk of er een echte
kennisboom in het paradijs heeft gestaan.
De tweede vraag over 1944 werd in
hetzelfde jaar in Amersfoort-West positief beantwoord op de generale synode
van de (vrijgemaakt) Gereformeerde
Kerken (voortaan GKv). Voor deze
synode was de Vrijmaking duidelijk
reformatie.
Door op de eerste vraag ‘nee’ te zeggen, konden de GKs de opvattingen van
dr. J.G. Geelkerken aanvaarden.
Door op de tweede vraag ‘ja’ te zeggen, konden de GKv de opvattingen
van ds. B.J.F. Schoep niet aanvaarden.
Beide standpunten worden zo dadelijk
besproken.
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In dit artikel wil ik aantonen dat
de GKv synode van Amersfoort-West
in 1967 handhaafde waar het in de
Vrijmaking om ging, namelijk om de
duidelijkheid van Gods spreken. Verder
wil ik laten zien dat de GKs synode
van Amsterdam in 1967 zich verder
verwijderde van de Vrijmaking in het relativeren van de duidelijkheid van Gods
Woord. En ten slotte, als u er nog bent,
zullen we bezien wat het belang van
1967 is voor de omgang met de Bijbel
en voor samensprekingen met medechristenen vandaag.

Assen-1926
We bespreken eerst de opvattingen
van ds. Geelkerken en hoe de Gereformeerde Kerken daarop reageerden. Op
23 maart 1924 preekt ds. Geelkerken
in de Schinkelkerk te Amsterdam-Zuid
over Zondag 3 van de Heidelbergse
Catechismus. Gemeentelid H. Marinus
hoort de dominee zeggen dat wat we lezen in Genesis 2 en 3, is weergegeven in
‘een voorstellingsvorm, onder een beeld’.
Hij dient een klacht in bij de kerkenraad, omdat hij het gevaarlijk vindt dat
er zo ruimte wordt gelaten voor een
uitleg waarbij het onduidelijk is of wat
er in Genesis 2 en 3 staat beschreven,

Rondblik A.C. Breen

in werkelijkheid ook zo plaatsgevonden
heeft.
Eerst stelt de kerkenraad meneer
Marinus in het ongelijk: hij heeft niet
goed geluisterd. De classis, op wie
Marinus zich beroept, deelt dit standpunt. Als hij vervolgens nog een keer in
appèl gaat bij de classis, stelt de classis
een commissie in. Geelkerken wordt gevraagd te verklaren dat wat beschreven
is in Genesis 3, door hem is aanvaard en
verkondigd als geschiedenis, zodat wat
br. Marinus dacht te hebben gehoord in
zijn preek, nooit door hem was bedoeld
of gezegd. Het is dan inmiddels 1 april
1925.
Als Geelkerken blijft weigeren te
verklaren dat het in Genesis 2 en 3
gaat om historische feiten en om echte
zichtbare bomen en een echte hoorbare
slang, komt de hele zaak terecht op
de tafel van de buitengewone generale
synode in Assen. Op 4 maart 1926 (we
zijn nu twee jaar verder) wijst Assen
het standpunt van dr. Geelkerken af
en handhaaft de concreetheid van het
paradijsverhaal.
Op de kerkrechtelijke schade van
Assen gaan we hier niet in, maar verwijzen hiervoor naar de vier artikelen van
prof. drs. D. Deddens in De Reformatie,
getiteld ‘Het kerkrechtelijk keerpunt’.
Voor de uitspraak van Assen zijn we
dankbaar. We hoeven niet gelukkig
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te zijn met alle bewoordingen en we
hoeven ook niet te beweren dat Assen
het laatste woord heeft, zolang we maar
vasthouden aan de duidelijkheid van
Genesis 2 en 3.
Als we in de eerste hoofdstukken
van de Bijbel lezen over de geschiedenis
van hemel en aarde, en van de tijd waarop God schiep en hoe het verder ging,
en als we lezen van rivieren bij name
genoemd, en van de levensboom in het
midden van de tuin, en van die andere
boom waarvan ze niet mochten eten, heel
concreet, heel duidelijk, dan laten we
ons die concreetheid en duidelijkheid
niet afnemen door een eventueel andere
uitleg. Dat de levensboom een symbool
was van Gods belofte van leven, wil nog
niet zeggen dat het geen echte boom
was. Dat satan gebruikmaakte van een
slang die sprak, wil nog niet zeggen dat
het geen echte slang was. Paulus zegt
duidelijk dat Eva door de slang op sluwe
wijze is bedrogen (2 Kor. 11:3). En nog
steeds gebruikt satan slim die slang in
het twijfel zaaien aan Gods duidelijke
Woord.

Amsterdam-1967
We zouden het over 1967 hebben.
Op 21 september 1967, veertig jaar geleden dus, stelde de generale GKs synode
in Amsterdam de uitspraken van Assen1926 terzijde. Hiermee nam ze het op
voor de opvattingen van Geelkerken, die
ruimte wilde laten voor een niet letterlijke verklaring van de bomen en de slang,
zonder die ‘andere verklaring’ te toetsen
aan de Schriften zelf. Waarom namen
de GKs in 1967 afscheid van Assen?
Omdat ze zich, volgens eigen zeggen,
niet bevoegd achtten over de specifieke
aard van het schriftverhaal in Genesis 2
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en 3 een gefundeerd oordeel te vormen.
Assens uitspraken over de klaarblijkelijke betekenis van de bepaalde bijzonderheden van dit verhaal kunnen ze niet
meer volgen. Dus, zonder met alternatieve verklaringen te komen op basis van
de Schriften, wilde Amsterdam de uitleg
van Genesis 2 en 3 vrijgeven aan de
voortgaande wetenschap. Eerherstel van
Geelkerken en afscheid van de duidelijkheid van de Bijbel. De kerken weten
niet zeker hoe ze Genesis 2 en 3 moeten
uitleggen en laten het maar over aan de
autonome wetenschap.
Nu had Assen voortgaand wetenschappelijk onderzoek niet afgewezen,
maar geweigerd die wetenschap bij
voorbaat als beslissende autoriteit te aanvaarden. Het gaat in Genesis 2 en 3 om
gewone bomen in een gewone tuin met
gewone dieren, tenzij vanuit de Schrift
zelf wordt aangetoond dat dit niet het
geval is. Dus niet het bieden van een andere exegese van Genesis 2 en 3 op basis
van de Schriften werd verboden, maar
het vrijgeven van de exegese op basis van
de voortgaande wetenschap. Assen was
opgekomen voor de duidelijkheid van de
Bijbel en had gebogen voor de Schriften
zoals ze zichzelf geven. Niet de wetenschap maakt uit hoe we Genesis 2 en 3
lezen. Ze kan ons helpen bij de uitleg,
maar mag niet heersen over de uitleg.
Niet de wetenschap maakt Gods Woord
duidelijk, maar in Gods Woord maakt
God Zichzelf zó duidelijk als voor ons
in dit leven nodig is tot zijn eer en tot
behoud van de zijnen (NGB, art. 2).
Door Assen om te hakken, vielen er
meer bomen. De weg was vrij voor een
bijbeluitleg die niet zozeer gelegitimeerd
wordt met een beroep op de Bijbel zelf,
maar die wordt afgedwongen door ‘de
wetenschap’.

Toen Amsterdam-1967 zich ontdeed
van Assen-1926, zette ze de lijn voort
van Utrecht 1942/43. Op die voortgezette generale synode werd de leer opgelegd dat je een gedoopt kind moet houden voor wedergeboren en in Christus
geheiligd, totdat bij het opgroeien het
tegendeel blijkt. Hiermee werd de duidelijkheid van Gods spreken weggenomen. De woorden van God waren niet
meer duidelijk in zichzelf. Gods spreken
was niet waar omdat God ‘ja’ zei, maar
het werd pas waar als de gedoopte later
‘ja’ zei. Zowel in de leer van ’42/43 als
in het verwerpen van Assen 25 jaar later,
stond de duidelijkheid van Gods Woord
op het spel. En hier hebben we het over
het verband tussen de twee vragen uit
de inleiding.

De Vrijmaking van 1944
We stappen over op die andere
gebeurtenis in 1967, de GKv synode
in Amersfoort-West. Maar om de uitspraken van deze synode goed te begrijpen, moeten we weten waar het in
de Vrijmaking van 1944 om ging. De
voortgezette generale synode 1942/43
kwam, zoals gezegd, met een nieuwe
verbondsleer en legde die bindend aan
de kerken op. Die leer komt erop neer
dat het eigenlijke verbond met de uitverkorenen is opgericht en dat de eigenlijke
belofte alleen hun toekomt. Omdat we
niet weten wie er uitverkoren zijn, gaan
we ervan uit dat de gedoopte hoort bij
het eigenlijke verbond. Zeker weten doe
je het niet. Als later blijkt dat hij of zij
niet gelooft, dan hebben we ons bij de
doop vergist en ten onrechte hem of
haar voor een bondeling gehouden.
De consequenties van deze nieuwe
leer zijn vèrstrekkend. Allereerst trek je
de verbondswoorden van God in twijfel.
Je weet niet zeker of Hij het wel echt
meent als Hij bij de doop zegt: ‘Je bent
van Mij, Mijn kind.’ Je twijfelt aan de
duidelijkheid van zijn beloften. Alleen
als de gedoopte later echt gelooft, weten
we dat Gods woorden waar zijn geweest.
De duidelijkheid van Gods woord hangt
dan af van ons antwoord. Verder kun
je bij deze nieuwe leer blijkbaar het
verbond niet verbreken. Want als de
gedoopte later niets met God en zijn gebod te maken wil hebben, dan blijkt hij
nooit bondeling te zijn geweest. En als
je nooit tot het verbond hebt behoord,
kun je het niet verbreken ook.
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Toen deze nieuwe leer de kerken
bindend werd opgelegd, was er groot
protest van hen die gereformeerd wilden
blijven. Zij verklaarden te geloven dat
God in Christus zijn genadeverbond
heeft opgericht met de gelovigen en
hun zaad, en dat dus niet het eigenlijke
verbond is opgericht met de uitverkorenen. Maar de synode bepaalde dat
niets mocht worden geleerd wat met de
synode-uitspraken niet ten volle in overeenstemming was. Zij die zich niet bonden aan deze nieuwe leer, werden door
de synode geschorst en afgezet.
De Vrijmaking van 1944 was dus
een vrijmaking van een onschriftuurlijke verbondsleer en een hiërarchische
kerkregering, en een wederkeer naar
de duidelijkheid van de Schrift. Dr.
K. Schilder zei in zijn rede Revolutie
of Reformatie op 6 oktober 1945 te
Rotterdam: ‘Als we de wacht houden
bij een binding, die onschriftuurlijk is,
waken we voor de openbaring Gods’
(Verzamelde werken 1944-1945, p. 311).
Oordeel voor uzelf of de Vrijmaking
een ruzie was of een reformatie. En
hiermee zijn we aangekomen bij de
ontwikkelingen die hebben geleid tot
Amersfoort-West.

De Open Brief van 1966
In de zomer van 1963 wordt ds. A.
van der Ziel door zijn kerkenraad van
Groningen-Zuid geschorst voor drie
maanden, omdat hij inging tegen het
besluit van de raad om niet samen te
spreken met de GKs over eenheid, zonder uit de Schrift te bewijzen dat dit
besluit onschriftuurlijk en onrechtmatig
was. De kerkenraad wilde niet meewerken aan een wederzijdse erkenning als
kerken zolang de GKs stonden achter de
besluiten van 1942/44 en de Vrijmaking
beschouwden als een revolutionaire beweging. In het najaar van 1965 wordt
ds. Van der Ziel afgezet en hij belegt
met een groep gemeenteleden samenkomsten in het ‘Tehuis’, een zalencentrum te Groningen.
Een jaar later op Hervormingsdag
verschijnt een Open Brief, ondertekend door 25 leden van de GKv, aan
de ‘Tehuis-gemeente’ in Groningen.
Volgens de brief vloeien de besluiten ten
aanzien van ds. Van der Ziel voort uit
een verwerpelijke visie op de Vrijmaking
van 1944. Dit ‘vrijmakingsgeloof’ beschouwt de Vrijmaking namelijk als

NB-okt2007.indd 273

Nader Bekeken oktober 2007

een noodzakelijke reformatie overeenkomstig art. 28 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis. Tegenover deze ‘vrijmakingsideologie’ noemt de brief de
Vrijmaking een breuk met de ongerechtigheid in het kerkelijk handelen van
toen, een noodzakelijke maar niettemin
pijnlijke breuk met de broeders van
eenzelfde huis. Bij zo’n breuk behoor je
je niet neer te leggen en daarom moet je
ervoor zorgen dat de ruzie zo snel mogelijk wordt bijgelegd.
Voor de Open Brief was de Vrijmaking een noodzakelijke ruzie en geen
noodzakelijke reformatie. Echter,
we hebben hiervoor gezien dat de
Vrijmaking ook een confessionele aangelegenheid was. Niet alleen een ruzie over
een onrechtmatige kerkelijke binding,
maar ook een terugkeer tot de betrouwbaarheid van Gods verbondswoorden,
tot de duidelijkheid van Gods Woord.
Broeders en zusters van hetzelfde huis
gingen niet een poosje apart wonen,
maar er werden broeders en zusters het
huis uitgezet. En werd hun de deur gewezen omdat ze zich niet wilden binden
aan nieuwe huisregels, of ook omdat ze
zich niet wilden binden aan de nieuwe
huisregels?
Met andere woorden, was er slechts
sprake van een binding aan nieuwe leeruitspraken, of ook van een binding aan
de nieuwe leeruitspraken? In het eerste
geval kan de ruzie worden bijgelegd
door op die nieuwe binding terug te komen. In het andere geval kan de breuk
slechts worden geheeld door bij de oude
leer terug te komen. Is de binding weggenomen, dan kun je ‘veten’ begraven,
zoals de Open Brief wil, en samen verder bouwen aan het huis. Maar wat als
je niet op hetzelfde fundament bouwt?
Wat als de Vrijmaking wel deel uitmaakte van het kerkbeschermend werk
van Christus?
Door de Vrijmaking te beschouwen als een ruzie in plaats van een
reformatie, weigerde de Open Brief de
Vrijmaking te taxeren in het licht van
de belijdenis over de kerk. We zagen al
hoe de Vrijmaking juist wederkeer was
naar Gods duidelijke en betrouwbare
Woord, en dus bezien moet worden in
het licht van de artikelen 27-29 NGB:
ieder is verplicht zich te voegen bij de
ware kerk die Gods Woord bewaart.
Zich vrijmaken van de binding aan
een onschriftuurlijke leer en intussen de
kerken die vasthouden aan de recht-

matigheid van die leer, als ware kerken
van Christus blijven beschouwen, is in
strijd met de belijdenis. En hiermee zijn
we aangekomen bij de GKv synode van
Amersfoort-West.

Amersfoort-West-1967
Op de generale synode van
Amersfoort-West, veertig jaar geleden
dus, werd de Open Brief publiek veroordeeld. Zoals gezegd, was volgens die
brief het taxeren van de Vrijmaking in
het licht van de belijdenis het gevolg van
een gevaarlijke ideologie. Het was dus
niet vreemd om aan de opsteller van die
brief, de afgevaardigde ds. B.J.F. Schoep
van Amstelveen, te vragen de tegenstrijdigheid weg te nemen tussen enerzijds
zijn instemming met de belijdenis der
kerk (namelijk op de synode), en anderzijds zijn spreken over de Vrijmaking
in verband met de belijdenis der kerk
(namelijk in de Open Brief). Ds. Schoep
verklaart dat de generale synode, als
ze bedenkingen tegen hem heeft, zich
tot de particuliere synode van NoordHolland moet wenden. Hij is afgevaardigd met een credentiebrief en verwacht
dus te worden geaccepteerd.
Op 6 april 1967 spreekt de synode
uit dat ds. Schoep uit kracht van de belijdenis der waarheid niet ontvangen kan
worden als lid van deze gereformeerde
generale synode. Ze doet hiervan bericht
aan zijn kerkenraad van Amstelveen,
de classis Amsterdam en de particuliere
synode van Noord-Holland, en laat
het aan hun verantwoordelijkheid over
wat zij met het besluit doen. Het trieste
vervolg laten we hier rusten, omdat het
ons ging om het verband tussen de twee
historische gebeurtenissen in 1967: op
6 april wordt ds. Schoep niet ontvangen
op de GKv synode in Amersfoort; op
21 september wordt ‘ds. Geelkerken’
binnengehaald op de GKs synode in
Amsterdam.
Samengevat, wat ik heb willen
aantonen, was dat de GKv synode van
Amersfoort-West in 1967 handhaafde
waar het in de Vrijmaking om ging,
namelijk om de duidelijkheid van Gods
Woord. En verder heb ik willen laten
zien dat de GKs synode van Amsterdam
in 1967 zich verder verwijderde van de
Vrijmaking in het relativeren van de
duidelijkheid van God Woord.
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Na veertig jaar
Ten slotte, wat kunnen we vandaag
van 1967 leren?
Allereerst dat het niet ongevaarlijk
is te morrelen aan Assen-’26. Je hoeft
het niet met alles van Assen eens te
zijn, of te denken dat Assen alles heeft
gezegd. Maar je ontdoen van Assen’26 kan leiden tot het binnenhalen van
Amsterdam-’67 en dus tot het ontkennen van de duidelijkheid van Gods
Woord.
In de tweede plaats is het niet ongevaarlijk te morrelen aan AmersfoortWest. Niet dat er geen fouten zijn
gemaakt die openhartig mogen worden toegegeven. Maar je ontdoen van
Amersfoort-’67 kan ook leiden tot het
binnenhalen van Amsterdam-’67. Dan
wordt de zekerheid van Gods Woord
afhankelijk gemaakt van ons antwoord.
En in dezelfde lijn: dan wordt de zekerheid van Gods openbaring afhankelijk
gemaakt van onze subjectieve ervaring. Deze leer werd bestreden in de
Vrijmaking van 1944. In 1967 werd aan
die bestrijding vastgehouden door de
GKv in Amersfoort-West. Maar in hetzelfde jaar werd die leer gesanctioneerd
door de GKs in Amsterdam.
Ondanks onmiskenbare verschillen
verenigden de kerken van de Afscheiding (sinds 1834) en de Doleantie
(sinds 1886) zich in 1892 tot de
Gereformeerde Kerken in Nederland
door te bukken voor Gods gezaghebbende Woord. Dat duidelijke en betrouwbare Woord moest in 1926 en
1944 worden vastgehouden. En dat
vasthouden moest 75 jaar later in 1967
worden volgehouden. En 40 jaar na ’67
geldt nog steeds dat men alleen door dit
duidelijke Woord tot een goede kerkelijke eenheid kan komen.

Cool-down
De verschillende kerken die vandaag
de naam gereformeerd dragen, hoeven
het niet eerst eens te worden over alles
wat Assen en Amersfoort-West hebben
gezegd of gedaan, voordat ze kunnen
werken aan eenheid. Maar ze moeten el-

stronk van Isaï in een tuin gestaan?
Nee! Tenzij vanuit de Schrift zelf wordt
aangetoond dat dit wel het geval was.
Het is Gods Woord dat een lamp is voor
mijn voet, een licht op mijn pad
(Ps. 119:105). De Bijbel hoeft niet duidelijk te worden gemaakt, maar moet
duidelijk worden bediend. Het Woord is
duidelijk dicht bij (Rom. 10:8).
1967: aan de vruchten kent men de
boom.
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Ouderennevendiensten?
Er is in onze kerken heel wat aandacht voor jongeren gekomen. De
preken moeten er nadrukkelijk mee
rekenen dat onze opgroeiende jeugd
in de kerk aangesproken wordt.
Ook de basisschoolkinderen worden
niet vergeten. In tal van diensten
is er een apart ‘kindermoment’,
waarbij vaak op beeldende manier
iets van de boodschap van de preek
wordt overgebracht.
Nogal wat gemeenten kennen zelfs
het verschijnsel van een ‘kindernevendienst’. Jongere kinderen
verlaten de samenkomst om in een
aparte ruimte hun eigen program te
volgen.
Er is van deze aandacht voor de
jeugdigen in de gemeente veel goeds te
zeggen. Jongeren en zelfs kleuters nemen een andere plaats in dan decennia
geleden. Ze willen bij de dingen zich betrokken voelen, ze willen dat er met hen
gerekend wordt. Dat zien we in onze
samenleving, in het onderwijs, het is
een ontwikkeling waar de kerk niet aan
voorbij kan gaan. Je kunt niet meer zeggen: vroeger ging het zo, nu kan het ook
nog wel zo. Tijden veranderen en jonge
mensen met hen.
Echter, bij al die aandacht voor kleuters en jongeren bestaat het gevaar dat
de bejaarde broeders en zusters tekortkomen. Soms hoor je ouderen klagen
dat het in de preek bijna altijd gaat om
de vragen en problemen van jonge mensen. Ik hoorde een senior zelfs zeggen:
het wordt tijd dat we in onze kerken ouderennevendiensten krijgen. Dan komen
wij tenminste ook nog eens aan bod!
Het zal wel een grapje zijn geweest,
maar het zegt wel iets. Met al onze
drukte om de lieve jeugd vast te houden en aan te spreken, mogen we de
ouderen in de gemeente niet vergeten.
Temeer omdat ze door de toenemende
vergrijzing een steeds grotere groep in de
kerken gaan worden. Men leeft over het
algemeen langer dan vroeger en men is
dan ook veel langer 70+.
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Opgave
Oud worden is in veel gevallen best
een opgave. Daarom hebben onze oude
broeders en zusters ook aandacht nodig
om met die opdracht gelovig en vol
goede moed om te gaan.
Bij het ouder worden doen zich op
den duur hinderlijke fysieke verschijnselen voor. Weefsel verschrompelt; het skelet krimpt; de zintuigen gaan achteruit;
hart en vaten functioneren niet meer als
vroeger. De elasticiteit van het lichaam
neemt af. De motorische functie daalt.
Bewegingen worden trager en houteriger. Ouderen zijn vaak net als oude
auto’s. Ze moeten vaker naar de garage
voor een onderhoudsbeurt. Kwalen en
lichamelijke ongemakken doen bejaarden trouwe bezoekers worden van de
spreekkamers van de dokters.
Maar er is ook psychisch bij het ouder
worden het een en ander aan de hand.
Het opname- en inprentingsvermogen
verzwakt. Oog en oor nemen minder
waar. Recente gebeurtenissen worden
gemakkelijk vergeten. Leek het geheu-

Gemeentebreed
A.N. Hendriks

gen vroeger op een spons, nu heeft het
meer van een zeef. Nieuwe indrukken
worden moeilijker opgenomen. Ook de
tijdsbeleving verandert. Heel merkwaardig: er gebeurt steeds minder en toch
vliegt de tijd. Doordat ook de geestelijke
vermogens te lijden hebben onder het
verouderingsproces, kan zich een zekere
gedachtearmoede voordoen. Er zijn enkele zaken waarover men steeds praat of
zelfs steeds minder praat.
Het ouder worden heeft ook gevolgen voor het wilsleven. Men kan vaak
heel moeilijk tot een besluit komen.
Gecamoufleerde zuchten worden minder
beheerst. Onaangename karaktertrekken komen sterker naar voren. Het
denk- en oordeelsvermogen functioneert
ook minder, verbanden worden minder
vlug doorzien. Het concentratievermogen neemt af. Doordenken van gecompliceerde kwesties lukt minder. En zo
komt het vaak tot zeer ongenuanceerde
taxaties. Ook het gevoelsleven blijft niet
buiten schot. Er is sprake van een zekere
vervlakking, doordat de intensiteit van
de gevoelens afneemt. Het krijgt soms
bijna iets kinderlijks: erg verdrietig,
maar heel gauw weer monter. Het wordt
moeilijker gevoelens te beheersen.
Bij dit alles zijn ook nog te noemen
de ingrijpende sociale veranderingen.
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Men staat veelszins aan de kant. De
identiteit wordt niet meer bepaald door
maatschappelijke of kerkelijke positie.
Andere generaties treden aan en bepalen
het beleid. De wereld om je heen verandert snel, terwijl je zelf dat tempo niet
bijhoudt. Dat leidt tot gevoelens van
vervreemding en eenzaamheid.
Gevoelens die vaak nog erger worden
wanneer de vertrouwde leefomgeving
verlaten moet worden. Diep ingrijpend
is het verlies van de partner met wie
men vaak heel lang samen is geweest.
Een aparte moeite is ook dat vrienden
wegvallen en de kring van dierbaren
steeds kleiner wordt. Soms is er ook
verdriet om het verlies van kinderen en
zorg om de weg die kleinkinderen gaan.

Bemoediging
Ik geef direct toe dat dit een zeer
algemene en ook onvolledige schets van
het ouder worden is. Leeftijd, gezondheid, karakter, omgeving en tal van
andere factoren nuanceren het door
mij genoemde. Maar mutatis mutandis
krijgt ieder in het oud-zijn wel met iets
of meer van wat ik schetste, te maken.
Oud worden en oud zijn is vaak helemaal zo gemakkelijk niet, al is het waar
dat heel wat senioren tegenwoordig een
plezierig leven leiden. Maar ik heb het
dan ook niet zozeer over die senioren,
als wel over de 70+’ers. Juist in de jaren
naar de 80 toe gaat het verouderen sneller en wordt men meer met het deficit
geconfronteerd.
Het lijkt me goed dat in de prediking en in de dienst der gebeden ook
van tijd tot tijd aandacht is voor onze
ouderen. De gemeente moet ‘in elk opzicht’ worden gebouwd. Dat impliceert
dat er ook bemoediging is voor de broeders en zusters die hun krachten minder
voelen worden, die geliefden moeten
missen, die met wonden verder moeten,
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die hun wereld kleiner zien worden, die
er klaar mee moeten komen dat het leven hier op aarde eindig is.
Er is in de Schrift veel troost, juist
ook voor onze bejaarden. De Schrift
leert ons het oud-zijn niet alleen vanuit
het deficit te benaderen. De grijsheid
wordt een ‘sierlijke kroon’ (Spr. 16:31)
genoemd. Er is vanuit de Bijbel ook heel
wat positiefs over de oude dag te melden.
Juist ouderen hebben weet van de
‘beproefdheid’ van het geloof (Jak. 1:3)
en kunnen de ‘echtheid’ van het geloof
(1 Petr. 1:7) laten zien. Zij hebben ervaring in het dienen van de Here en
kennen de hoogten en diepten in de
omgang met Hem. Er is een wijsheid
- ook in de godsvrucht - die met de
jaren groeit en die ouderen als een geschenk van de Here mogen ervaren (Spr.
2:6). De Schrift wijst er dan ook meer
dan eens op dat ouderen vanuit hun
lange ervaring zo geschikt zijn om over
de deugden en werken van de Here te
spreken.
Heel mooi vinden we dat in Psalm
71, de psalm van een bejaard kind van
God. Juist doordat de dichter zo rijk
Gods hulp vanaf de moederschoot ondervonden heeft, kan hij de heraut zijn
die de machtige daden van de Here
Here verkondigt aan de jonge generatie:
‘O God, Gij hebt mij onderwezen van
mijn jeugd aan, tot nu toe verkondig ik
uw wonderen.’
Oude broeders en zusters kunnen tot
een rijke zegen voor de gemeente zijn.
Door hun voorbeeld in het dienen van
de Here (vgl. Tit. 2:2-3), met hun spreken over de Here (Ps. 92:15-16) en zeker
niet het minst in hun bidden tot de
Here (vgl. Anna, Luc. 2:37). Zij vooral
mogen voorbidders in de gemeente zijn
(Ef. 6:18-19).
Op al dit mooie van de oude dag
moet in prediking en pastoraat gewezen
worden. Tegelijk blijft het ook nodig

troost te bieden bij al het moeilijke dat
de oude dag voor velen met zich meebrengt. De troost die in de Schrift zo
rijk naar ons toekomt. De troost dat wij
mogen weten dat ‘al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans de innerlijke van
dag tot dag wordt vernieuwd’ (2 Kor.
4:16), dat bij de afbraak van onze aardse
tent wij uitzicht hebben op ‘een gebouw
van God in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis’ (2 Kor.
5:1) en dat wij er zeker van mogen zijn
‘dat het lijden van de tegenwoordig tijd
niet opweegt tegen de heerlijkheid, die
over ons geopenbaard zal worden’ (Rom.
8:18). De troost ook dat we in het sterven nooit alleen zijn, maar dat de Here
‘in de benauwdheid’ bij zijn kinderen is
(Ps. 91:15) en hun rechterhand heeft gevat (Ps. 74:23), en dat wanneer het leven
ons Christus is, het sterven winst mag
zijn (Fil. 1:21).

Ten slotte
Ik voel niets voor ouderennevendiensten. De Here ontmoet in onze
kerkdiensten zijn volk en spreekt tot zijn
gemeente. Wel pleit ik voor aandacht
voor de bejaarde broeders en zusters.
Ze mogen niet vergeten worden in de
prediking en de dienst der gebeden. De
vragen en noden van de jongeren mogen
niet zo overheersen dat ouderen zich
’s zondags verwaarloosd voelen en tekortkomen in pastorale zorg. In het
Nieuwe Testament ontdekken we dat de
apostelen in hun brieven ook aandacht
hebben voor allerlei categorieën in de
gemeente. Mannen en vrouwen, heren
en slaven, gehuwden en ongehuwden,
jongeren en ouderen, ze worden meer
dan eens apart genoemd en aangesproken. De prediking in onze kerken zal
dan ook daarin onderscheidend moeten
zijn, dat ze met de verschillende hoorders en hun situaties rekening houdt.
In een Amersfoorts verzorgingshuis
hangt bij de lift een tegel met de tekst:
‘Blij bejaard is goud waard.’ Het zal
waar zijn. Maar echte, blijvende vreugde
is toch een vrucht van de Heilige Geest
(Gal. 5:22). Die vrucht bloeit op waar
de Geest mensen leert hoe rijk ze zijn in
de Here Jezus, waar Hij hen troost met
Gods beloften en Hij hen overvloedig
maakt in de hoop op de heerlijkheid van
God.
Voor die leerschool gebruikt de
Geest met name onze kerkdiensten!
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Reacties op het
christelijk geloof
Wat is het verschil tussen al die
godsdiensten, het gaat toch om
dezelfde God? Ach, het zal met mij
heus wel goed komen, ik doe toch
mijn best? Hoe kun je nu nog geloven wat er in de Bijbel staat wanneer de wetenschap anders leert?
Bestaat die God van jou eigenlijk
wel? Zulke vragen kun je zomaar
om je heen horen, en niet alleen uit
de mond van een niet-gelovige of bij
evangelisatie. Zelfs onze eigen jongeren kunnen vragen hebben bij het
bestaan van God. Heb je dan altijd
een antwoord paraat op dergelijke
wezenlijke en vaak ook herkenbare
vragen?
De Engelse theoloog Michael Green
is begaan met mensen die in ongeloof
leven en in hun onwetendheid menen
zich schampere vragen en opmerkingen
ten aanzien van de Bijbel en het christelijk geloof te kunnen veroorloven. Hij
heeft dit zich aangetrokken, voelt zich
persoonlijk aangesproken en klimt daarom als het ware op de barricaden om
het christelijk geloof te verdedigen tegen
de aanvallen van die schampere reacties.
Hij publiceerde er diverse boeken over.
In Dat geloof je toch niet! geeft hij een
populaire apologie, door vanuit de Bijbel
te antwoorden op reacties op het geloof
zoals hij die vaak te horen kreeg. Dat
is een absoluut positieve insteek. Dat
apologetische komt vooral uit in het eerste deel van het boek, waar Green met
argumenten en bewijzen wil overtuigen,
het tweede deel is meer getuigend.
Hij behandelt onder andere onderwerpen als bovengenoemde, en ook
vragen als: wie was Jezus eigenlijk, heeft
Hij wel echt bestaan?; had Hij nou werkelijk een kind samen met Maria van
Magdala?; het maakt toch niet uit wat je
gelooft, als je maar oprecht bent?
Ik heb op zich best waardering voor
dit boek, want Green schrijft gedreven,
toegankelijk en vlot leesbaar, en de
zaken die hij aansnijdt, zijn heel reëel.
Met zijn uitwerking ervan ben ik daarentegen niet altijd gelukkig. Bovendien,
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vooral omdat hij toch wel enige bijbelkennis veronderstelt, heb ik me al lezend
wel eens afgevraagd wie hij als zijn
doelgroep ziet: twijfelende gelovigen, afgedwaalden of puur ongelovigen? Maar
je kunt het boek in elk geval wel gebruiken bij het gesprek met al deze mensen
en zeker voor het evangelisatiegesprek.
Zowel voor je eigen voorbereiding als
om de ander verder te helpen, als je het
op enkele punten tenminste kritisch
leest. En daar wil ik graag ter verduidelijking wat voorbeelden van noemen.
Soms irriteert Greens toon wanneer
hij wat betweterig overkomt. Dat is met
name wanneer hij in al zijn gedrevenheid steeds maar spreekt over bewijs en
bewijsmateriaal, ook bijvoorbeeld uit

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

buitenbijbelse bronnen. Al geeft hij toe
dat veel in het geloof niet te bewijzen
is, dat God zelf niet te bewijzen is, hij
wil toch maar al te graag feiten en argumenten aandragen om maar over te
komen en te overtuigen. Als hij stelt dat
je niet kunt bewijzen dat God bestaat,
meent hij dat er ‘goede gronden’ zijn
wanneer hij gaat ‘uitleggen waarom het
veel moeilijker is om het bestaan van
een opperwezen te ontkennen dan te
aanvaarden’ (p. 31).
Vervolgens draait het in zijn benadering veelal om de mens, en dat het
geloof een geschenk van God zelf is,
krijgt daardoor niet genoeg aandacht.
Ter illustratie een citaatje, waarbij het
me gaat om de (toon van de) laatste zin:
‘Ik vroeg de Opgestane om in me te
komen wonen. En dat heeft hij gedaan.
Ik heb God niet gevonden. Mocht ik
dat al willen, ik kon het niet. Ik wilde
het trouwens niet eens, want daar was
ik veel te egoïstisch voor. Maar hij heeft
mij gevonden. Hij kwam naar de aarde
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om zichzelf aan mij bekend te maken.
Hij stierf om de schuld van mijn verkeerde daden weg te nemen. Hij leeft
en is bezig mijn leven van binnenuit te
veranderen. En dat ben ik allemaal erg
gaan waarderen’ (p. 88/89).
Bij alle goeds en waars wat Green
over het kruis schrijft, schept hij op
p. 27/28 op zijn minst verwarring:
‘Door dat kruis zegt God tegen je dat
het lijden hem aan het hart gaat. Hij is
er met hart en ziel bij betrokken. Zozeer
zelfs dat hij kwam om in het lijden te
delen. Hij is voor altijd de lijdende God.
Het kruis laat me zien dat God van me
houdt, ook midden in pijn en lijden.’
Iets dergelijks lees ik op p. 156: ‘God de
Vader en wij zelf zijn heel betrokken bij
het kruis van Jezus Christus. Het zou
erg misleidend en grof zijn om te sug-
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gereren dat God ons probleem op Jezus
afgewenteld heeft. God was in Christus
aan het kruis, en liet toe dat onze rebellie hem vernietigde. Zo groot was zijn
liefde.’ Hier lijken me echte ketterse
denkbeelden naar voren te komen. Want
Christus droeg toch in zijn menselijke
natuur de toorn van God? En is veel lijden geen gevolg van onze zonde?
Ook betrapte ik de schrijver een
enkele maal op arminiaanse gedachten,
bijvoorbeeld op p. 128: ‘Hij heeft recht
op ons, als de almachtige God. En hij
kan ons, als de almachtige God, veranderen, als we hem de ruimte geven
in het leven dat we van hem gekregen
hebben. De vraag is: laten we dat toe?’
En wordt je leven direct een successtory
als je Jezus hebt leren kennen? Volgens
Green wel; na enkele voorbeelden

genoemd te hebben, schrijft hij: ‘Hij
brengt voldoening in al onze relaties, als
we hem de kans geven onze relatie met
God te herstellen’ (p. 21).
Tot slot kan ik het niet laten op te
merken dat de vertaler niet altijd even
zorgvuldig is geweest. Enkele malen
gaat het over judaïsme, waar beslist
jodendom bedoeld moet zijn; en namen als Juvenal en Pompey zijn toch
echt de Engelse vorm van Juvenalis en
Pompeius.
N.a.v.: Michael Green,
Dat geloof je toch niet! Twaalf veelgehoorde reacties op het christelijk geloof,
Plateau, Barneveld, 2007.
ISBN 978 90 5804 037 4, 206 pag.
Prijs € 14,75

Gids in een
kathedraal
Een commentaar op Romeinen
Vorig jaar verscheen van de hand
van prof. dr. J. van Bruggen in de
derde serie C(ommentaar) N(ieuwe)
T(estament) een commentaar op
Paulus’ brief aan de Romeinen:
Romeinen. Christenen tussen stad
en synagoge (Kampen 2006). Achter het verschijnen van deze commentaar ligt veertig jaar studie.
Dan is het geen schande wanneer
(de voorbereiding van) een bespreking bijna twee jaar vraagt. Helemaal wanneer de recensent geen
nieuwtestamenticus van professie
is, maar wel als dominee wekelijks
geroepen om de Schrift uit te leggen. Wat heb je dan aan de commentaar van prof. Van Bruggen?

Afronding
In 1967 aanvaardde prof. Van
Bruggen in Kampen zijn ambt als hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken aan wat toen nog de Theologische
Hogeschool heette, met een redevoering
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over De oorsprong van de kerk te Rome
(Kamper Bijdragen III, Groningen
1967). In 1970 volgde de rectorale rede
Het raadsel van Romeinen 16 (Kamper
Bijdragen X, Groningen 1970).
Elementen uit deze redevoeringen vind
je in de nu verschenen commentaar herkenbaar terug.
In een interview vertelt prof. Van
Bruggen hoe tijdens zijn studie bij
W.C. van Unnik het apostelbesluit in
Handelingen 15 hem ging boeien. Dit
bracht hem op het spoor van de chronologie van Paulus’ leven - en zo bij de
brieven aan de Romeinen en de Galaten
(ND van 28 januari 2006).
Inmiddels zijn we veertig jaar verder.
Prof. Van Bruggen gaf eerst aandacht
aan de evangeliën. Al gaf hij onderweg

Boek van de maand
H.J.C.C.J. Wilschut

regelmatig college over Romeinen.
Ook verschenen de samenvattende
studie Paulus. Pionier voor de Messias
van Israël (Kampen 2001) en de commentaar Galaten. Het goed recht van

15-10-2007 13:43:49

279

Nader Bekeken oktober 2007

maar beoordelen. Ik heb er in ieder geval veel plezier aan beleefd’ (ND van 28
januari 2006). Deze commentaar heeft
niet de bedoeling een ‘laatste woord’
over de brief aan de Romeinen te spreken. Ook de gebruiker mag zijn eigen
plezier hebben!

Blikrichting

Colosseum, Rome

gelovige Kelten (Kampen 2004). Nu is
dan de commentaar op de brief aan de
Romeinen gereed. Daarmee sluit prof.
Van Bruggen zijn studie over Paulus
af. ‘Voor mij was de Romeinenbrief de
proef op de som. Mijn studie over de
apostel Paulus was naar mijn gevoel
niet af als ik geen commentaar had
geschreven op de Galatenbrief en de
Romeinenbrief’ (RD van 2 februari
2006). Met deze afronding van een
jarenlang project willen we prof. Van
Bruggen van harte gelukwensen. Met
dank aan de Here die kracht en wijsheid
gaf.

Zelfstandig
Prof. Van Bruggen laat een eigen
geluid horen. Niet alleen in zijn taalgebruik en stijl. Ook inhoudelijk. Prof.
Van Bruggen wijst een joods-christelijke
achtergrond voor het ontstaan van de
gemeente te Rome af. Handelingen
28 tekent het beeld van een gemeente
waarvoor de confrontatie met de synagoge nog komen moet. In dat verband
geeft prof. Van Bruggen een heel eigen
uitleg aan een bericht van de Romeinse
schrijver Suetonius. Deze vertelt dat in
het jaar 49 keizer Claudius de Joden
uit Rome verdreef, vanwege onlusten
rond een zekere Chrestus. Als regel
wordt deze Chrestus gelijkgesteld met
Christus. Prof. Van Bruggen maakt
aannemelijk dat deze identificatie niet
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opgaat. Dit in het verlengde van wat hij
daarover schreef in De oorsprong van de
kerk te Rome en in Paulus. Pas wanneer
je merkt hoe gebruikelijk de gelijkstelling Chrestus/Christus onder - ook
gereformeerde - exegeten is, valt op hoe
zelfstandig prof. Van Bruggen hier positie kiest.
Deze zelfstandigheid is vaker aan te
wijzen. Het geeft meer dan eens aan de
commentaar een verrassende frisheid.
Het gevaar is dat je je als gebruiker
door de nieuw geboden perspectieven
zomaar op sleeptouw laat nemen. Prof.
Van Bruggen wil weinig anders doen
dan glazen wassen, zodat de mensen
daar zo goed mogelijk doorheen kunnen
kijken (ND van 28 januari 2006). Dat
klinkt heel bescheiden. Maar uiteraard
neemt ook prof. Van Bruggen zijn eigen beslissingen. Het levert exegeses op
die op zich niet onmogelijk zijn, maar
andere exegeses niet uitsluiten (aldus
A. Noordegraaf in ND van 17 maart
2006). Hoe oorspronkelijk de uitleg
ook kan zijn, dat wil niet steeds zeggen
dat daarmee ook de oorspronkelijke
bedoeling geraakt is. Al zemend kun je
zomaar je eigen strepen op het glas trekken. Waarmee maar gezegd wil zijn: ook
deze commentaar moet kritisch gebruikt
en op argumentatie gewogen worden.
Daartoe nodigt prof. Van Bruggen
zelf ook uit. ‘Of het mij echt gelukt
is de brief te openen, moeten anderen

Prof. Van Bruggen wijst erop dat
de brief van de Romeinen vaak gelezen
is vanuit de scopus van de eigen tijd.
In de Oude Kerk werd de uitleg van
Romeinen aanvankelijk beheerst door
afweer tegen Marcion. De polemiek met
niet-christelijke Joden maakte eveneens
dankbaar gebruik van deze brief van
Paulus. In de tijd van de Reformatie
ging men Romeinen lezen als een binnenkerkelijk strijdschrift contra de
roomse leer. In de negentiende en twintigste eeuw komt de weg vrij voor een
meer evenwichtige historische benadering (p. 11-12, 25v.).
Het is goed om te beseffen dat ook
deze commentaar op een bepaalde
manier (mede) door de eigen tijd gekleurd wordt. Prof. Van Bruggen sluit
zich - met eigen accenten, op afstand,
maar toch - aan bij de aanpak van een
gezaghebbende hoofdstroom in de
nieuwtestamentische wetenschap. En
wel de stroming waaraan de namen van
E.P. Sanders en J.D.G. Dunn verbonden
zijn (Paulus, p. 193v). In deze stroming
wordt aanzienlijk positiever tegen het
Jodendom uit de tijd van Christus en
Paulus aangekeken dan voorheen het
geval was. Ook de Joden zouden leven
uit Gods verkiezende genade, en zouden
heus niet gedacht hebben dat zij door
eigen wetsgerechtigheid het behoud
moesten verdienen. Het probleem zit bij
de afwijzing van Jezus als de Christus,
waardoor de gehoorzaamheid aan de
wet tot eigengerechtigheid wordt, als
(heidense) werken der wet. Het stempelt
voor een belangrijk deel ook de uitleg
van prof. Van Bruggen.
Of door deze ‘historische’ aanpak
de humuslaag van 2000 jaar theologie
wordt weggehaald, is voor discussie
vatbaar. Je moet er wel zeker van zijn
dat je het Jodendom uit de tijd van
Christus en Paulus inderdaad historisch juist interpreteert. Daarover is het
laatste woord nog niet gezegd. Voor
mij persoonlijk is het de vraag of bij de
beeldvorming van het Jodendom in de
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eerste eeuw het Nieuwe Testament niet
een zelfstandiger inbreng moet hebben.
Nu worden de nieuwtestamentische gegevens (over de Joodse visie op de wet,
over de leer en praktijk van de Farizeeën
enz.) toch wel erg sterk ingekleurd
vanuit de andere bronnen. In hoeverre
krijgt het Nieuwe Testament de kans
om het beeld van die andere bronnen te
nuanceren en te corrigeren?
Een recensie is niet de plaats om dit
debat te voeren. Voor degenen onder
onze lezers die zich in deze discussie
willen verdiepen, wijs ik graag op het artikel van A. Noordegraaf, ‘Paulus’ spreken over rechtvaardiging’, in: Theologia
Reformata, jrg. 45, nr. 1 (maart 2002),
p. 4v. Interessant is eveneens het tegengeluid van Stephen Westerholm,
Perspectives Old and New on Paul. The
‘Lutheran’ Paul and his Critics (Grand
Rapids/Cambridge 2004). Laat in elk
geval iedere lezer/gebruiker van Van
Bruggens commentaar zich bewust zijn
van de vooronderstellingen op het punt
van Jodendom en wet. Die spelen een
rol mee als het gaat over de blikrichting
van de gegeven uitleg. En expres zeg ik
het zo. Prof. Van Bruggen is een te zelfstandig exegeet om in het keurslijf van
een systeem de Schrift uit te leggen. Van
een bepaalde blikrichting is wel degelijk
sprake.

Noemer
De christenen te Rome typeert prof.
Van Bruggen als christenen tussen stad
en synagoge. Volgens prof. Van Bruggen
bestond de gemeente te Rome tot wie
Paulus zich in eerste instantie richt, overwegend uit heiden-christenen. De brief
geeft nergens blijk van interne spanningen tussen heiden-christenen en jodenchristenen. Paulus spreekt een gemeente
uit heiden-christenen aan, die enerzijds
opkijken tegen de grote synagoge, waar
de Schepper van hemel en aarde vereerd
wordt. Anderzijds leven zij in het centrum van de grote moderne wereld vol
afgoden en vol praktijken die niet passen bij de Schepper. Heidenen keren in
de weg van het geloof in Christus terug
naar de God van Israël, de Schepper van
hemel en aarde. Hoe is de verhouding
tegenover stad en synagoge? In deze
brief geeft Paulus onderwijs om de jonge
gemeente in haar identiteit te versterken.
Joden en Grieken worden samen in
Christus uitgenodigd om naar de glorie van de Schepper terug te keren. Zo
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brengt het evangelie ons niet alleen dicht
bij de luister van de Schepper, maar ook
dicht bij elkaar. Een korte typering van
de brief kan zijn: ‘De glorie van God en
de toekomst van de wereld’ (p. 13v).
Voor wat betreft de samenstelling
van de gemeente - voornamelijk heidenchristenen - blijft prof. Van Bruggen
op de lijn van S. Greijdanus en H.N.
Ridderbos. Volgens H. Baarlink
(Romeinen I. Een praktische bijbelverklaring, Tekst en toelichting, Kampen
1987, p. 11-12) richt Paulus zich in zijn
brief ook apart tot christenen uit de
Joden. Wanneer de apostel in 2:17 zegt:
‘Indien jij je een Jood noemt …’, moet
er toch een vrij groot aantal lezers zijn
geweest die zo konden worden aangesproken. Overtuigend is dit argument
van Baarlink niet. Paulus maakt gebruik
van een retorische stijlfiguur, waarmee
hij zijn volksgenoten aanspreekt (p. 55):
‘een denkbeeldige Jood’ (Greijdanus).
De brief spreekt steeds heiden-christenen aan. Dat sluit de aanwezigheid van
Joodse medechristenen niet uit. Maar
blijkbaar bepalen zij niet het beeld van
de gemeente.
De manier waarop Paulus - zonder
emotionele spanningen - spreekt over
Jood en niet-Jood, wijst inderdaad op
het ontbreken van interne tegenstellingen in dit opzicht binnen de gemeente.
Weliswaar spreekt hoofdstuk 14 over de
tegenstelling tussen sterken en zwakken.
Maar hier zijn niet de joodse spijswetten
of joodse feestdagen in geding
(p. 202-203). Overigens zet ik vraagtekens bij het onderscheid dat prof. Van
Bruggen maakt tussen Romeinen 14 en
Romeinen 15 (p. 203-204, 215v). Er zou
wel verband zijn, maar ’t zou om andere
groepen gaan. Dat lijkt mij sterk, om
in stijl te blijven. Het ontbreekt me aan
ruimte om dit toe te lichten. Ik noteer
het als een van de discussiepunten die
deze commentaar oplevert.

Bedoeling
Met de noemer hangt de bedoeling
van de brief samen. Ik citeer: ‘De ingewijde in Gods geheim dient een gemeente
uit de heidenen, deels nog zwak en te
Rome ingeklemd tussen stad en synagoge,
met een versterkende brief als voorschot op
zijn aangekondigde brief over enige tijd ’
(p. 16). De schrijver is enerzijds betrokken op de situatie van de lezers, terwijl
hij tegelijk opgetrokken is geweest tot in
de derde hemel. Vandaar dat hij ver kan

Prof. dr. J. van Bruggen (foto: ND)

uitgaan boven de voorstellingen van de
lezers.
Vaak wordt de brief aan de Romeinen gelezen als een soort ‘kort begrip
van de christelijke leer’. We hebben echter met een brief te maken. Gericht aan
een gemeente die de leer van Christus
al kent (Rom. 6:17). Er ontbreken in
de brief aan de Romeinen dan ook heel
wat onderwerpen die in een totaaloverzicht van de leer een plek hebben
(christologie, eschatologie, sacramenten).
Anderzijds wijst prof. Van Bruggen
erop dat Paulus breed uitweidt over elk
onderwerp dat hij schrijvende aanraakt.
Nu Paulus aan een hem onbekende
gemeente schrijft, moet hij explicieter
schrijven dan hij gewend is om misverstand te voorkomen. Deze breedheid maakt dat de brief toch een soort
theologische eenheid is gaan vormen
en dient als een presentatie van Paulus’
evangelie aan de hele kerk (p. 12).
In de genoemde interviews in ND
en RD typeert prof. Van Bruggen de
brief aan de Romeinen als een kathedraal. Zorgvuldig opgebouwd. Maar te
groots om één aspect als de dominante
lijn te zien. In ieder geval ziet prof. Van
Bruggen kans om via doelgroep en bedoeling de samenhang in de brief aan te
geven. Romeinen 9-11 (over Israël) staat
niet los van Romeinen 1-8! Wel is de
vraag te stellen of wat Paulus zegt over
het geloof - en de daarmee samenhangende geloofsgerechtigheid -, niet cen-

15-10-2007 13:43:52

281

traler staat dan prof. Van Bruggen het
doet voorkomen. In de reformatorische
traditie kreeg Romeinen 1:16-17 een
thematische klank. Prof. Van Bruggen
nuanceert dit. Romeinen 1:16-17 geeft
wel een omschrijving van het evangelie.
Maar dit in terugblik op 1:2-5. Hierin
gaat het niet zozeer om het thema van
de brief of om een korte inhoudsopgave.
Maar om een zelfpresentatie. Wel raakt
dit briefbegin verschillende algemene
thema’s aan die later in de brief zullen
terugkeren (p. 38). Daar is iets voor te
zeggen. Toch noemt Paulus in 1:5 al als
doel van zijn apostolaat de roeping tot
geloofsgehoorzaamheid. Is hier toch niet
iets van een voorname spits van de brief
aan de Romeinen?
Bij de behandeling van Romeinen 1:5
dient zich opnieuw een discussiepunt aan.
Bedoelt Paulus met de genoemde geloofsgehoorzaamheid inderdaad allereerst de
terugkeer tot de Schepper en niet het aanvaarden van Jezus als Heer (p. 32; zie ook
Paulus, p. 182v)? Hoe zit dat dan in 1:1617 en wat je verder in de brief leest over
het geloof? Komt de gehoorzaamheid aan
God niet uit in geloof in Jezus Christus?
Een ander punt is de manier waarop prof.
Van Bruggen in Romeinen 1:17 over Gods
gerechtigheid schrijft (p. 246v, Excurs
3). Het blijft een boeiende kwestie of het
daar gaat over Gods actieve of passieve gerechtigheid. Prof. Van Bruggen kiest met
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Je wordt wel aan het werk gezet. De
gids in de kathedraal zet aan het nadenken. Prof. Van Bruggen biedt meer
dan eens een uitleg die afwijkt van het
geijkte patroon. Dat roept vragen op en
dwingt je tot nadere studie. Wanneer je
de oplossingen van prof. Van Bruggen
afwijst, moet je verantwoorden waarom
je bij de meer traditionele uitleg blijft.
Dat maakt deze commentaar tot een
uitgesproken werkboek. De gids stimuleert om zélf uit je ogen te blijven
kijken. Om mee te denken en mee te
studeren. Je doet dit boek geen recht
wanneer je het gebruikt als een receptenboek, waarbij je kritiekloos de
mening van de schrijver overschrijft.
Er zullen meer boeken open moeten.
Eerdere en andere commentaren zijn
met deze commentaar bepaald niet
overbodig geworden. Juist dan zul je
merken dat deze commentaar je inzicht
verdiept. Zonder dat je je eraan hoeft uit
te leveren. Een groter compliment lijkt
me voor een gids niet mogelijk. Liever
meedenkers dan meelopers!

overtuiging voor ‘Gods eigen gerechtigheid’ - actief dus. Dit in contrast met de
Romeinse Justitia (rechtsorde). Zou het?
Daarvoor lijkt het feit dat Paulus Rome
nadert (Rom. 1:8-14) een wat smalle basis.
Hoe vaak is er in het Oude Testament al
niet sprake van Gods reddende gerechtigheid? Bovendien, komt Romeinen 1:16-17
niet terug in 3:21v (p. 63)? Moet de term
‘gerechtigheid van God’ dan ook niet vanuit die context worden ingevuld? Is er niet
meer reden om de gerechtigheid van God
te contrasteren met gerechtigheid uit de
wet dan met de Romeinse Justitia?

Werkboek
In deze boekbespreking moet ik mij
tot bovenstaande wat algemene introducerende opmerkingen beperken. In een
volgend artikel wil ik nog eens apart ingaan op een aantal onderdelen uit deze
commentaar, die verband houden met
de leer en het belijden van de kerk.
In ieder geval hoop ik dat deze impressie u benieuwd heeft gemaakt en u
stimuleert om u in deze commentaar te
verdiepen. En dan denk ik niet alleen
aan de predikanten onder ons. Zeker,
het gaat om een wetenschappelijke commentaar. Maar ook een belangstellend
gemeentelid komt met dit boek een heel
eind.

N.a.v.: J. van Bruggen,
Romeinen. Christenen tussen stad en synagoge, CNT derde reeks, Kok, Kampen
2006. ISBN 90 435 1181 1, 286 pag.
Prijs € 29,90.

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?
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Kloppen svp
van september ’35 tot juni ’38
studeerde ik middelbaar Engels a.
de lessen werden gegeven
in het gymnasium
aan de laan van meerdervoort te den haag
het was een zich deftig voordoend gebouw:
de stortbak van de wc
had dan ook twee deftige trekkers,
er hing een stukje ivoorkarton naast
waarop in deftige drukletters stond:
“voor grote spoeling gebruike men de lange trekker
voor kleine spoeling gebruike men de kleine trekker”
een vermoedelijk iets minder deftig
iemand had eronder geschreven:
“in geval van twijfel
wende men zich tot de rector”
moraal:
ga niet bij het onderwijs,
en als u toch bij het onderwijs gaat
word dan liever geen rector
C. Buddingh’
Uit: De wind houdt het droog, 1974

Ik kan bevestigen dat indertijd het toilet in het gymnasium
Haganum twee stortbakken had: heel modern voor die tijd. Ook
die gebruiksaanwijzing kan ik me nog herinneren. Dat bijschrift
was toen al verwijderd.
Ik vind het nog steeds een hilarisch vers. Niet het minst dat slot.

Gedicht G. Slings
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Verdraagzaamheid,
een nieuw kenmerk
van de kerk?
In de Gereformeerde kerkbode
(voor Groningen, Friesland, Drenthe)
van 24 augustus 2007 kwam ik een
artikel tegen van de hand van ds.
W.L. de Graaff. Als titel draagt het:
‘Verdraagzaamheid of zuiverheid?’ Ik
moet eerlijk bekennen dat ik me bij
zo’n titel al gelijk een beetje kriegel voel
worden. Dat komt door het woordje ‘of’.
Dat suggereert namelijk dat het hier
kiezen geblazen is: je bent óf een christen die gaat voor de bescherming van de
zuiverheid van de leer, óf een verdraagzame christen. Aldus krijg je zomaar een
vreselijk verwarrend en ook oneigenlijk
dilemma opgedrongen. Nu is dit maar
de titel. Dus het kon nog zijn dat de
schrijver zijn lezers wil helpen juist de
onvruchtbaarheid van zulke dilemma’s
te ontmaskeren. Helaas lijkt dat toch
niet de strekking te zijn.
Uit het artikel stijgt als geur de suggestie op dat wie zich over bepaalde ontwikkelingen bezorgd en waarschuwend
afvraagt of de bewaring van de leer
geen scha aan het oplopen is, in de hoek
van de onverdraagzamen gezet dient te
worden. En dat degenen die met hun
schrijven/drijven/handelen die bezorgde
vragen en bezwaren oproepen, bij voorbaat in bescherming genomen dienen
te worden en dat dát dan toonbeeld
van christelijke verdraagzaamheid zou
wezen. Ik vertrouw dat het zo toch ook
niet helemaal de bedoeling zal zijn van
ds. De Graaff. Maar hij voorkomt deze
verkeerde suggestie toch niet, ben ik
bang, door de manier waarop hij erover
schrijft. Zeker ook niet door maar weer
- nogal gemakkelijk - in te zetten met
het vroegere Reformanda als kennelijk
typerend voorbeeld. Voorbeeld van een
kwaad dat de schrijver kennelijk onder
ons aanwezig acht te zijn: strijden voor
trouw aan de leer met opoffering van
christelijke liefde en verdraagzaamheid.
Het was in de jaren toen er vanuit de
kringen van Reformanda vlugschriften
verschenen als aanvulling op de synodeuitspraken. Grote woorden werden er
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gebruikt. Harde woorden richting predikanten en de gemeenschap in Kampen.
En wie daar de vinger bij legde, bij de
harde onverdraagzame toon, kon het te
horen krijgen: ‘Maar het gaat ook om de
waarheid. De afval en de schriftkritiek
moeten te vuur en te zwaard bestreden
worden. Wie dan valt over de toon en de
stijl, is er enkel op uit om te verdoezelen
dat er afval is van het ware geloof.’
Leer of sfeer?
Het mag duidelijk zijn wat voor mensen
die dit zeggen het belangrijkste is. De leer
staat met stip op de eerste plek. De sfeer is
van ondergeschikt belang. Toch wringt de
schoen. Want hoe kan het toch zijn dat ik
enerzijds de waarheid van God hoogacht
en dat ik anderzijds verdrietig en moedeloos word van die harde en onverdraagzame woorden en toon?
Alleen al het Schriftwoord ‘uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend’ geldt
toch ook ten aanzien van ‘ dwalende
broeders en zusters’? Die oproep is niet alleen bestemd voor gelijkgezinden en echte
goddelozen.

Persrevue P.L. Storm

Nee, het strijden voor de leer ten koste van
de sfeer is een kerkelijke variant op het
gezegde dat het doel de middelen heiligt.
Een vroom klinkende smoes voor kerkmensen om de opdracht elkaar te aanvaarden,
te ontduiken. Omdat die broeder of zuster
een afwijkende mening heeft of een iets
andere levensstijl. Of omdat je gewoon een
hekel hebt aan bepaalde broeders en zusters. Wat komt het dan prachtig gelegen
wanneer er wat aan te merken valt over
de leer. Een welkom excuus om de ander
niet te hoeven verdragen en lief te hebben
in Christus. De leer gaat immers boven de
sfeer...
Er valt op broeders en zusters die
braken met de kerken, een hoop aan
te merken. Niet op het bezorgd zijn op
zich. Ook niet op het uiten daarvan.
Wel op doordraven daarin en het vervolgens breken van de kerkelijke band.
Maar ook al ben ik het principieel niet
eens met hun breken en deel ik niet al
hun bezwaren en de manier waarop die
geuit zijn, ik wil voor hen opkomen nu
maar even gesuggereerd wordt dat hun
houding niets anders was dan een in een
leergeschil verpakte aversie tegen broeders en zusters. Waarbij een gecreëerd
leergeschil hun prachtig gelegen zou
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zijn gekomen. Hoe weet ds. De Graaff
dit trouwens? Ik heb bovendien niet de
indruk dat op deze manier op enigerlei
wijze door hemzelf geïnvesteerd wordt
in een sfeer waarin een (m.i. onterecht
geslagen) breuk ooit weer geheeld kan
worden. Hoeveel christelijke liefde zit
er nu in het maken van zo’n karikatuur
van broeders en zusters met wie je het
(ook volgens mij) niet eens kunt zijn in
hun kerkelijk handelen en de manier
waarop dat nogal eens verwoord en
beargumenteerd is? Hier gaat ook De
Graaffs leer (namelijk over wat hij als
christelijke verdraagzaamheid ziet) veruit boven de sfeer…
Overigens zou ik graag willen verdedigen - in alle broederlijke sfeer en
toonzetting - dat de leer wel degelijk
boven de sfeer uitgaat. Want ook in een
goede sfeer kan blijken dat je het in de
leer van Christus niet meer eens bent.
Dat je er samen in wat je gelooft over
het gezag van de Schrift en van daaruit
over het functioneren van de Schrift,
niet meer uitkomt. Dat je uiteengaat in
belijden en daarmee dus niet alleen in
sfeer, maar ook in wat de toon van heel
het kerkelijke leven heeft te zetten. Dan
gaat het verdrietig genoeg niet meer
samen. En mag het ook niet. Ook wie
dan van beide kanten de sfeer goed zou
weten te houden (door elkaar recht te
blijven doen, geen karikaturen te maken
of in niet-bedoelde consequenties te
dringen, niet bitterheid te voeden e.d.),
zal het niet lukken om verdraagzaamheid tegen de opvattingen van de ander
vol te houden en dus die opvattingen
een plaats te blijven gunnen. Hoe zou
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leertucht of een reformatie dan ooit nog
mogelijk zijn?
Toch wil ds. De Graaff wél verdedigen dat de sfeer belangrijker is dan
de leer. Eerst plaatst hij een paar opmerkingen over de onenigheid die in
1 Korintiërs 11 beschreven wordt en het
‘slagveld’ van afscheidingen en splitsingen in onze kerkgeschiedenis. Hij sluit
die af met de wat stekelige opmerking:
‘Want het is verleidelijk om persoonlijke
liefdeloosheid en onverdraagzaamheid
jegens de ander te laten meeliften met
bijvoorbeeld een nieuwe vrijmaking.
Want “vrijmaking” klinkt vromer en bijbelgetrouwer dan onverdraagzaamheid.’
Dan vervolgt hij:
Christelijk is verdraagzaam
Nogmaals de vraag. Wat is belangrijker,
de leer of de sfeer?
Vanuit Efeziërs 4:1 en 2 zou ik zeggen,
het laatste.
‘Ik, die gevangen zit omwille van de Heer,
vraag u dan ook dringend de weg te gaan
die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig
en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.’
Christen zijn begint met liefde voor God
en de naaste. Dat is het eerste en grote gebod met het tweede daaraan gelijk.
De leer en de waarheid van de Bijbel is
dat God ons verdraagt, ondanks al onze
nukken en zonden en al onze onhebbelijkheden en puntjes waar wel wat op aan te
merken valt.
De leer en de waarheid van de Bijbel is
dat we in reactie daarop ook elkaar zullen
verdragen en liefhebben. Daar moet het
mee beginnen. Daaraan zul je als christen
te herkennen zijn.

Dit wordt ondersteund door 1 Korinthe
13, het loflied op de liefde, de agapè.
Je kunt van alles doen. Muziek maken
in de kerk. Je kunt de bijbelse waarheid
onderzoeken. Je kunt ouderling of diaken
zijn of dominee. Je kunt mensen helpen en
bezoeken. Je kunt met de jeugd bezig zijn.
Je kunt beleid maken voor het komende
seizoen. Noem maar op.
Maar als de liefde ontbreekt, dan is het
lucht en leegte. Enkel zinloze slagen in de
lucht.
Strijden voor de waarheid zonder verdraagzaam en liefdevol te zijn, dat kan
helemaal niet.
Dan mis je de waarheid voor het grootste
gedeelte. Er zal in dat geval vast veel liefde zijn voor de Bijbel, maar de liefde voor
de medemens of de broeder of zuster mist.
Wat verwarrend werkt in dit betoog,
is dat het meeste wel waar is, maar zo
weinig duidelijkheid schept over welke
verdraagzaamheid en liefde het hier nou
eigenlijk gaat. De onderlinge vergevingsgezindheid die in de kerkgemeenschap
de toon hoort te zetten, omdat we allemaal zonder uitzondering leven van
wat onszelf vergeven wordt, is een heel
andere zaak dan verdraagzaamheid betonen ten aanzien van wat het evangelie
weerspreekt. De Here Jezus prijst de gemeente die ‘boosdoeners’ niet verdraagt
(Op. 2: 2). In hetzelfde hoofdstuk waaruit De Graaff Paulus’ oproep tot verdraagzaamheid aanhaalt, leren we ook
wat de basis is van de ruimte voor die
christelijke verdraagzaamheid: nl. het
bewaren van de éénheid die de Geest
werkt, de éénheid van de ene Heer, het
ene geloof en de ene doop (vs. 3-4),
de eenheid waarin je beschermd wordt
tegen het gevaarlijke meewaaien met
elke wind, met wat er maar verkondigd
wordt door mensen die tot alles in staat
zijn (vs. 14). En vers 15: ‘Dan zullen
we, door ons aan de waarheid te houden
en elkaar lief te hebben, samen volledig
toegroeien naar Hem die het hoofd is.’
Niets geen dilemma’s dus bij Paulus
tussen verdraagzaamheid of zuiverheid.
Nee, de verdraagzaamheid van Christus’
gemeente is die van het samenop gaan
van het ‘aan de waarheid houden’ en
het elkaar liefhebben. In dezelfde brief
waarin Paulus ons 1 Korintiërs 13 (het
hooglied op de onderlinge liefde in de
gemeente) op de lippen legt, gaat hij ons
vele malen voor in liefdevolle en daarom
scherpe onverdraagzaamheid tegen wie
de gemeente in gevaar brengen door verkeerde leer of levenstijl (twee hoofdstukken verder bijvoorbeeld tegen hen die
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de leer van de opstanding ondergraven,
1 Kor. 15). Dit niet duidelijk onderscheiden tussen de verschillende typen
verdraagzaamheid wreekt zich ook in
het vervolg van het artikel. Op zich zegt
ds. De Graaf dan allemaal zeer goede
en behartigenswaardige dingen over de
bescheidenheid en zachtmoedigheid die
echt horen bij een christelijke manier
van omgaan en discussiëren. Maar het
wordt weer misverstandwekkend als het
dan uitloopt op:
Zachtmoedig zijn. Dat zegt ook iets over
de toon waarop we met elkaar in discussie
gaan. De stelling ‘als de waarheid in het
geding is, is alles toegestaan in artikelen
en op websites’ gaat niet op. Het is in ieder
geval geen stelling die past in een christelijke levensstijl. Een christen is zachtmoedig en daarom verdraagzaam.
Ik denk net als ds. De Graaff dat
de door hem genoemde stelling niet
opgaat. Ik vind de stelling zelfs ronduit
kwalijk en onchristelijk. Alleen… wie
hangt deze stelling eigenlijk aan dan? Ik
werk zelf ook wel eens mee aan een blad
of een website. Maar als ik er lucht van
zou krijgen dat zo’n draconische stelling
er uitgangspunt zou zijn, zou ik er acuut
mee kappen. En ik denk dat alle bladen
en websites die ik binnen onze kerken
zie functioneren, en al hun scribenten ook al valt er van alles op de inhoud van
wat ze schrijven en ook wel eens op de
gekozen toon aan te merken - toch niet
aan te wrijven valt dat ze zoiets schandaligs voorstaan én praktiseren. Maar
hoe zachtmoedig is het dan om zomaar
eventjes te suggereren dat zoiets kennelijk wél voorkomt in het kerkelijk leven? Wie is toch de vijand binnen onze
poorten die zulke stellingen huldigt en
hier door ds. De Graaff zo druk bestreden wordt? We krijgen zelfs niet één
te traceren voorbeeld ter illustratie. Of
worden hier globale suggesties gedaan
die niet hard te maken zijn? Of word je
geacht zo’n diep ongeestelijke stelling
kennelijk al aan te hangen wanneer je
je publiekelijk kritisch uit over bepaalde
ontwikkelingen in het kerkelijk leven?
Het gaat me dan niet over het gelijk van
die kritiek. Maar mag die nog inhoudelijk geuit en aangehoord worden zonder
in de hoek van de onverdraagzamen
gezet te worden? En hoe zachtmoedig en
verdraagzaam is dát dan?
Er is kennelijk volgens ds. De Graaff
op dit punt nogal wat aan de knikker
onder ons, want hij gaat zo verder:
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Leer én sfeer
Verdraagzaamheid uit liefde, dat hebben
we als kerken hard nodig (!, PLS). Daar
ontbreekt het te vaak aan. Niet alleen in
deze eeuw. Ik geloof dat het in alle eeuwen
van de kerk een moeilijk punt is geweest.
Natuurlijk, de kerk is geroepen om de
kwaden niet te verdragen. Zonde en
dwaalleer mogen geen officiële en erkende
plaats krijgen in de kerk. Maar tegelijk
zijn we allemaal mensen met onze zonden
en onhebbelijkheden. Er wordt nu eenmaal gezondigd binnen de kerk. En wie
heeft uiteindelijk de waarheid in pacht?
Ik heb een heel poosje op deze
paar zinnetjes zitten turen. Wat wordt
hier nou eigenlijk betoogd? Van harte
stem ik in met de stelling dat zonde
en dwaalleer geen officiële en erkende
plaats in de kerk mogen hebben.
Daarmee is toegegeven dat er dus wel
degelijk vormen van ‘onverdraagzaamheid’ zijn waartoe de kerk geroepen was
en is. Maar wat zegt dan zijn vervolg eigenlijk? Er wordt nu eenmaal gezondigd
in de kerk. Het zal waar zijn! Maar wat
wil dat zeggen in dit verband? Toch niet
dat dat het zuiver moeten en kunnen
bewaren van de leer van de kerk weer
relativeert? Maar waarom wordt dan in
één adem gevraagd wie uiteindelijk de
waarheid in pacht heeft? Nou, denk ik
dan, die uitdrukking suggereert wel iets
negatiefs, maar de waarheid kan toch
heus gekend en beleden worden? We delen toch beleden waarheid, nagesproken
Woord van onze God? Waarheid waaraan we ons te houden hebben?
Vervolgens wordt een aantal opmerkingen geplaatst over kerkstrijd in het
verdere en recentere verleden, waarover
ook nog wel door te praten valt, maar
die ik vanwege de beschikbare ruimte
maar laat zitten. Het artikel eindigt dan
zo:
Verdraagzaamheid een must
We worden geroepen elkaar te verdragen
uit liefde, de agapè. En dat geeft aan dat
die verdraagzaamheid haar basis alleen
maar heeft in het feit dat God ons ook
verdraagt. Verdraagzaamheid die niet uitgaat van die liefde, is maar heel beperkt.
Die gaat niet verder dan mijn eigen grenzen, dan wat ik nog leuk, acceptabel en te
verdragen vind. Maar verdraagzaamheid
uitgaande van Gods liefde voor ons gaat
verder.
Met behulp van de Heilige Geest zullen
we nog versteld staan wat we in Christus
kunnen verdragen van elkaar. Verdraagt
elkaar, want ook God gaat in Zijn ver-

draagzaamheid vanwege Christus voorbij
aan onze zonden en tekortkomingen. De
christelijke stijl van onderlinge omgang
is onderdeel van de leer van de kerk. Het
komt rechtstreeks voort uit de leer van de
genade van Jezus Christus.
Onderlinge verdraagzaamheid is het herkenningspunt van de christelijke kerk.
Opvallend dat we als kerken zelf, als
het gaat om de herkenningspunten van
de kerk, toch echt helemaal inzetten
op het punt van de zuiverheid (inzake
prediking, sacramenten en tucht, art.
29 NGB). Christelijke liefde maakt
namelijk nogal onverdraagzaam als het
de aantasting van het zuivere evangelie
betreft. Verdraagzaamheid die niet in
dienst van die liefde wil staan, is een
liefdeloze karikatuur van die liefde. Dat
komt niet duidelijk genoeg uit de verf
in dit artikel. En dat maakt deze beklemtoning van de onderlinge verdraagzaamheid nogal eenzijdig. Het geeft te
denken dat De Graaff uit protest tegen
een liefdeloze wijze van opkomen voor
de zuiverheid van de leer op zijn minst
de indruk wekt, het opkomen voor die
zuiverheid tegen de liefde uit te spelen
of er zelfs aan op te offeren. Dat laatste
zal hij niet echt willen, zo vertrouw ik,
gezien het feit dat hij toch ook eventjes
kort noteert dat zonde en dwaalleer
geen officiële en erkende plaats mogen
krijgen in de kerk (al krijgt het in zijn
verhaal verder geen enkele uitwerking).
Inderdaad. De liefde voor Christus én
zijn gemeente maakt daartegenover zeer
beslist en uitgesproken onverdraagzaam.
Díe onverdraagzaamheid is ook vrucht
van de Geest om dankbaar versteld van
te mogen staan! Ter wille van de eenheid en liefde die ook vruchten van zijn
werk zijn. Eenheid in de waarheid, en
dus daarom liefde voor wie die waarheid met je mee belijdt. En daarnaast
ook liefde voor wie dat niet doet, maar
daardoor juist de onderlinge eenheid en
verdraagzaamheid onmogelijk maakt.
Is onderlinge verdraagzaamheid het
herkenningspunt van de christelijke kerk?
Ik zou het met art. 29 NGB willen
houden op: ‘Kortom, dat men zich richt
naar het zuivere Woord van God, alles
wat daarmee in strijd verwerpt en Jezus
Christus erkent als het enige Hoofd.’
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De Hersteld
Hervormde Kerk
In het Kerkblad voor het Noorden
(CGK) loopt al een tijdje een interessante artikelenserie waarin vertegenwoordigers van een bepaald kerkgenootschap
in het kort iets mogen vertellen over
waar dat kerkgenootschap voor staat.
Al eerder heb ik daar iets uit doorgegeven. Ook nu wil ik dat doen, namelijk
met de aflevering (uit het nummer van
14 september 2007) over de Hersteld
Hervormde Kerk. Deze is geschreven
door ds. L.W.Ch. Ruijgrok, scriba van
de Hersteld Hervormde Kerk. Hij vertelt in zijn artikel duidelijk te willen maken hoe de HHK zichzelf verstaat. Hij
gaat zo verder:
De geschiedenis zal de lezers niet onbekend zijn. Op 12 december 2003 namen
de Nederlandse Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerken in Nederland
en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden het besluit
tot een gezamenlijke fusie. Op 11 mei
2004 werd deze een feit. Samen vormen
de drie kerken sindsdien de Protestantse
Kerk in Nederland.
Met name in de Nederlandse Hervormde
Kerk leefde groot verzet tegen deze fusie.
Tientallen hervormde gemeenten, honderden hervormde ambtsdragers en tienduizenden gemeenteleden hadden dusdanige
principiële bezwaren dat zij in geweten
niet konden toetreden tot de nieuwe kerk.
Naar hun overtuiging betekende deze fusie
dat de Nederlandse Hervormde Kerk haar
gereformeerde identiteit zowel in leer als
leven opgaf. Zij ervoeren dit als een confessionele en daarom ook historische breuk
met de kerk der vaderen. In hun ogen is
de Protestantse Kerk in Nederland geen
gereformeerde maar een plurale kerk. Met
leedwezen stellen zij vast dat in de PKN
leringen in strijd zijn met de Schrift en
met elkaar toch tegelijkertijd als waarheid
Gods worden beleden!
De bezwaren raken de visie op de Schrift,
de visie op het verbond, de visie op de verkiezing, de visie op het huwelijk enz. Wat
dit laatste betreft, het gegeven dat binnen
de kerkorde van de PKN wettige ruimte
wordt geboden voor de zegening van
levensverbintenissen van mensen van hetzelfde geslacht stuit op onoverkomelijke be-
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zwaren aan de zijde van de bezwaarden.
Het is een dwaling die ook de wereldkerk
op haar grondvesten doet schudden.
Hervormd gebleven
De hervormde gemeenten, ambtsdragers
en gemeenteleden die in geweten niet
mee konden richting de PKN bleven op
1 mei 2004 in veel gevallen ontredderd,
uiteengeslagen en berooid op de oude fundamenten van de vaderlandse kerk achter.
Met dankbaarheid mag vermeld worden
dat juist in die fase vanuit de afgescheiden
kerken op velerlei wijze meeleven is getoond, zowel in voorbede als in daadwerkelijke steun: kerkgebouwen, verenigingsgebouwen, pastorieën en dergelijke werden
op tal van plaatsen beschikbaar gesteld
voor gebruik.
Omdat de naam Nederlandse Hervormde
Kerk niet langer gebruikt mocht worden, kozen de bezwaarden aanvankelijk
voor de naam Hersteld Nederlandse
Hervormde Kerk. Na een - onder de dreiging van een kort geding - gesloten overeenkomst met de PKN en een daaraan gekoppelde gerechtelijke procedure werd dit
Hersteld Hervormde Kerk. Dat is echter
slechts een werknaam, omdat de generale
synode - hangende een lopende bodemprocedure - nog geen definitieve naam heeft
vastgesteld.

Omdat zij op 1 mei 2004 op de oude
fundamenten van de vaderlandse kerk
zijn achtergebleven, zien de hersteld
hervormden zich historisch, geestelijk
en confessioneel als voortzetting van de
Nederlandse Hervormde Kerk, met dezelfde kerkorde en dezelfde belijdenisgeschriften. Plaatselijk, classicaal, provinciaal en
landelijk zijn echter vele oude, historische
verbanden weggevallen. Zeer velen met
wie zij zich in de Nederlandse Hervormde
Kerk van harte verbonden wisten, zijn
helaas uit hun midden uitgegaan en
overgegaan tot de Protestantse Kerk in
Nederland. En daarom: geen nieuwe loot,
maar wel een afgehouwen tronk.
Gods oordeel
Het beeld van de ‘afgehouwen tronk’
bepaalt tegelijk bij een ander facet. In de
Schrift wordt dit beeld gebruikt voor Israël
(Jesaja 11:1), maar dan wel voor Israël
in een oordeelssituatie. Jesaja voorziet en
voorzegt dat de fraaie en weelderige stam
van Davids huis door Gods gerichten zal
worden geknot en dat er van Israël slechts
‘een afgehouwen tronk’ zal overblijven.
Zijn die gerichten er zomaar? Nee, ze zijn
er vanwege Israëls afwijken en overtreden.
Zo kijken ook hersteld hervormden aan
tegen de ontwikkelingen die zich op het
kerkelijke erf hebben voltrokken. Daarin
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wordt iets ervaren van Gods oordeel, en
heel in het bijzonder van Gods oordeel
over de zonden van de vaderlandse kerk.
Een oordeel dat al eerder zichtbaar werd
in Afscheiding en Doleantie. Dit stemt tot
diepe ootmoed. De diepste oorzaak van
dit oordeel ligt immers niet bij de ander
maar bij onszelf. ‘Wij hebben gezondigd,
mitsgaders onze vaderen’, zo belijdt de
dichter van Psalm 106 (Ps. 106:6). Jesaja,
Jeremia, Daniël en Ezra spreken precies
zo (Jes. 63:7 - 64:12; Jer. 3:25; Dan. 9:5;
Ezra 9:6v).
Nu is met een beroep op dit oordeel door
anderen wel gepleit voor meegaan richting
de Protestantse Kerk in Nederland. Voor
de hersteld hervormden is dat in geweten
echter onmogelijk. Buigen onder Gods
oordeel houdt schriftuurlijk gezien immers
niet alleen verootmoediging in maar ook
wederkeer. Je één weten met de nood van
de kerk, je één weten met de schuld van de
kerk maar dan niet morrend mee op een
verkeerde weg, maar terug! En gebleven
bij de fundamenten zoals die door God
Zelf aan Zijn Kerk in ons land ten grondslag zijn gelegd. ‘Keert weder tot Mij,
spreekt de HEERE der heerscharen en Ik
zal tot u wederkeren’ (Zach. 1:4).
Vanuit deze grondnoties zien hersteld
hervormden met verlangen uit naar herstel van kerkelijke eenheid met allen die
op grond van de Schrift en de daarop
gebaseerde gereformeerde confessie kerk
begeren te zijn. Ten aanzien van de ‘ historische kerk’ in ons land getuigde Groen
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van Prinsterer op 1 september 1845 in
een brief aan Da Costa: ‘ dat zij bestaat
uit afgescheidenen zowel als niet-afgescheidenen, voorzover zij, op grond van
Gods Woord, zich met de grondslagen der
belijdenis verenigen’. Hersteld hervormden
stemmen daar van harte mee in.
De huidige situatie
Hoe is het de Hersteld Hervormde Kerk na
1 mei 2004 vergaan? Een ieder begrijpt:
in de gebrokenheid waarin zij verkeerde,
diende er heel veel hersteld en opgebouwd
te worden. Plaatselijk, classicaal, maar
ook landelijk. Via het samenroepen van
noodclasses en een noodsynode kwam het
tot een nieuwe classicale indeling en tot de
verkiezing van een volwaardige synode.
De opleiding viel weg en moest opnieuw
gestructureerd worden. Aanvankelijk werd
gestart met een noodopleiding maar sinds
1 september 2005 is er via het Hersteld
Hervormd Seminarium, dat verbonden is
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,
sprake van een eigen opleiding.
Ook voor het jeugdwerk, het diaconaat
en de zending dienden nieuwe structuren
te worden aangebracht en met dankbaarheid mag geconstateerd dat een en ander
inmiddels ook daadwerkelijk gestalte heeft
gekregen. Afgelopen lente hoopte de HHK
een eerste zendingspredikant uit te zenden
die dienstbaar zal zijn aan The Reformed
Presbyterian Church of Malawi.
De Hersteld Hervormde Kerk telt momenteel tussen de 55.000 en 60.000 leden,

verdeeld over 120 gemeenten en 7 classes.
Als nazaten van de Afscheiding
blijven we wat verbaasd aankijken tegen de zienswijze dat de Nederlands
Hervormde kerk pas op 1 mei 2004
haar gereformeerde identiteit zou hebben opgegeven. Dat neemt niet weg
dat desondanks de herkenning groot is.
Wat vooral treft, is de ons zo vertrouwd
klinkende combinatie van gereformeerd
willen blijven en daarom een breuk
onvermijdelijk achten. Niet uit zucht
tot scheuren of onverdraagzaamheid,
maar echt als wederkeer, om aldus op
de fundamenten te blijven bouwen die
door God zelf voor zijn kerk gelegd zijn.
Nog even denkend aan het vorige stukje
Persrevue: wat een mooi voorbeeld van
in liefde willen ijveren voor de zuiverheid van de kerk en daarom ook de
grenzen willen trekken als het erom gaat
wanneer de kerk verdraagzaam mag zijn
en wanneer niet: nl. als de fundamenten
in geding zijn! Hoe zouden we anders
als kerken van Afscheiding, Doleantie
en Vrijmaking, waarin niets anders werd
beoogd dan deze wederkeer, niet van
harte met Ruijgrok het verlangen delen
naar ‘herstel van kerkelijke eenheid met
allen die op grond van de Schrift en de
daarop gebaseerde gereformeerde confessie kerk begeren te zijn’.
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Kerkelijke ruimte
voor de herdoop?
In de PKN woedt al een poosje een
discussie rond de vraag of er in de kerk
ruimte moet zijn voor een herdoop,
vanuit het verlangen naar een eigen
doopervaring. Een predikantenechtpaar
uit Stolwijk had zichzelf om die reden
laten overdopen. In De Waarheidsvriend
van 30 augustus 2007 schrijft dr.
W. Verboom hierover onder de titel:
‘Verwarring rond herdoop’. Hij reageert
o.a. op het pleidooi van dr. E.S. Klein
Kranenburg dat zo’n herdoop kerkordelijk geregeld zou moeten worden. Kort
en goed legt Verboom uit waarom hij
dat een slecht idee vindt. Nog weer een
mooi voorbeeld van ijver voor zuiverheid
inzake waar de kerk voor heeft te staan
en waar ze dus grenzen heeft te trekken
in wat zij verdraagt. Aan zijn opmerkingen hebben ook wij wat, denk ik, omdat
de door hem gesignaleerde evangelicalisering in de PKN ook ons bepaald niet
vreemd is. We moeten goed weten wat
we doen, schrijft hij.
Waarom? Omdat de keus voor de kinderdoop en de afwijzing van herdoop niet
alleen maar om praktische redenen van
belang is, maar vooral om principiële
redenen. De kinderdoop is namelijk de
hartslag van het bijbelse geloof dat Gods
genade in Jezus Christus de absolute prioriteit heeft in ons leven. Dat we delen in
het heil van Christus Jezus, hangt niet af
van onze keus, van onze ervaringen, maar
van de vastheid en de betrouwbaarheid
van Gods beloften, die aan al onze keuzes
en ervaringen voorafgaan. Daarom is een
verschuiving op het punt van de vastheid
van Gods beloften naar onze ervaring,
waarvan de herdoop een expressie is, slecht
voor de kerk. Het kerk zijn zelf raakt in
het geding, want de kerk zelf is er alleen
maar omdat de Heere God haar in het
aanzijn riep.
Tegenbeweging
Ik pleit voor een tegenbeweging tegen de
evangelicalisering van de kerk in het algemeen en tegen de praktijk van herdoop
in het bijzonder. Het wordt hoog tijd dat
die tegenbeweging er komt en dat leidinggevende mensen daarbij het voortouw
nemen.
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Is dan beleving, geloofsbeleving niet belangrijk? Ik zal de laatste zijn die dat
beweert. Ik meen in een heel rijke traditie
te staan, als het gaat om de bevinding
van het geloof. Maar we weten juist ook
van die bevinding dat er zomaar dingen
kunnen verschuiven, van de vastheid van
Gods belofte en trouw naar de wankele
mens, met zijn ups en downs. Met ervaring is niets mis, mits de inhoud van die
ervaring voortkomt uit, gebonden is aan,
gestuurd wordt door het objectieve Woord
van Gods genade in Christus. In onze tijd
willen velen iets bijzonders beleven, omdat het enige, echte bijzondere, namelijk
Gods onvoorstelbare belofte van genade,
te gewoon is. Daar moeten we echt mee
stoppen. De herdoop is uitdrukking van
een andere geloofsbeleving dan van die
we van Luther en Calvijn hebben geleerd.
Het is die van Menno Simons en van Jean
de Labadie. De ene ervaring bij herdoop
roept de andere op, want al onze ervaringen gaan voorbij. Alleen het vaste Woord
van God blijft van kracht. Je ziet het bij
jong stervende kinderen, verstandelijk
gehandicapten, zieken in coma, demente
bejaarden, namelijk dán als er van onze
eigen ervaring niets meer over blijft.

Doopkaart
We zullen veel meer aandacht moeten
besteden aan de betekenis van de kinderdoop. Niet alleen door middel van
doopcatechese, maar ook door allerlei
creatieve leerprocessen om het geloof te
ervaren vanuit onze doop. Boven mijn bed
hangt mijn doopkaart. Een kleine kaart,
maar overweldigend groot als teken van de
trouw van God. Elke morgen als ik opsta
en elke avond als ik naar bed ga, zie ik
die doopkaart en denk ik: ik ben gedoopt.
Dank U, Heere!
Ooit schreef prof. H. Jonker, de leermeester van dr. Klein Kranenburg - die ik
overigens hoog heb - in de Reflexen van
Theologia Reformata over zijn laatste
preek in Mastenbroek, waar zijn ‘roots’
lagen. Na de dienst kwam er een vrouw
de consistoriekamer binnen en zei: ‘Nu we
oud geworden zijn, mogen we ons hoofd
rustig neerleggen, want onze kinderen zijn
gedoopt. God zal zijn belofte waarmaken.’
Dat vind ik nou echt wijs.
Die tegenbeweging... ik snak ernaar. U
niet?
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