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Nadat Aäron de offers had opge-
dragen, daalde hij af van het altaar 
en ging hij samen met Mozes de 
ontmoetingstent binnen. Toen ze 
weer buitenkwamen, zegenden 
ze het volk. Daarop verscheen de 
majesteit van de Heer aan het ver-
zamelde volk. Een felle vlam kwam 
uit het heiligdom en verteerde het 
brandoffer en het vet op het altaar. 
Toen het volk dat zag, begon het te 
jubelen, en iedereen wierp zich ter 
aarde.

(Leviticus 9:22b-24)

Als we in Nederland een nieuw 
kabinet krijgen, zoekt een kabi-
netsformateur de mensen die in 
de regering komen te zitten. Als de 
ploeg compleet is, gaan ze naar de 
koningin. Daar worden ze beëdigd. 
Vervolgens komen de koningin en 
de benoemde ministers het paleis 
uit voor de zogenaamde bordes-
scène. De hele ploeg gaat op de 
trappen van het paleis staan en 
wordt, keurig opgesteld, gefotogra-
feerd. Nederland heeft een nieuw 
kabinet!

In onze tekst zien we ook zoiets gebeu-
ren. Mozes en Aäron zijn de ontmoe-
tingstent binnengegaan waar de wolk 
van de Here hangt: de standaard die 
aangeeft dat Israëls Koning aanwezig 
is. Na een poosje komen ze weer naar 

buiten. Ze zijn niet alleen. De Here voegt 
Zich bij hen. Glorieus presenteert Hij 
Aäron aan Israël als de pas aangetreden 
hogepriester. En als Mozes en Aäron 
het volk zegenen, is er ineens een flits. 
Niet van een camera. Er schiet een felle 
vlam uit het heiligdom, die verteert wat 
er in de voorhof nog van de offers ligt 
na te smeulen op het altaar. Het is een 
indrukwekkend signaal van de Here. Deze 
Aäron is mijn man, betekent het. Zijn 
offers aanvaard Ik. ’t Is maar dat jullie 
het weten, volk van Mij.

De tent
Israël is nog altijd gelegerd aan de voet 
van de berg Sinaï. Bij hun aankomst daar 
had God gezegd: Ik heb je hier bij Mij 
gebracht met een groots doel. Als je mijn 
woorden ter harte neemt en je aan het 
verbond met Mij houdt, zul je voor Mij 

P. Niemeijer

De tabernakel bij de Sinaï, ill. Sidney Wilson

Priesters op het bordes
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kostbaarder zijn dan alle andere volken. 
Een koninkrijk van priesters zul je zijn, 
een heilig volk. Dus: Israël zal maar niet 
een paar priesters hebben. Ze zullen op 
termijn allemaal priesters zijn.
Met die priesters worden mensen 
bedoeld die in Gods nabijheid mogen 
leven en werken. Wij denken bij priesters 
meteen aan offers of aan mysterieuze 
rituelen. Maar voor de priester in Israël is 
typerend dat hij staat voor of bij de Here. 
Alles wat hij doet, doet hij voor God. Zijn 
voorrecht is het dicht bij God te mogen 
zijn. Hem te mogen dienen één op Eén.
Voor de werkelijkheid dat ze allen dicht 
bij God mochten verkeren, was Israël bij 
de Sinaï nog niet rijp. Dat beseften ze 
zelf ook. Als ze kijken naar de top van de 
berg waarop de Here is neergedaald, met 
wolk en vuur en storm, zijn ze doods-
bang. Ze durven helemaal niet dicht bij 
God te komen. Ze smeken Mozes of hij 
voor hen wil gaan. En terwijl de Israë-
lieten de majesteit van de Here zien, als 
een laaiend vuur op de berg, gáát Mozes 
de wolk binnen en klimt hij omhoog. 
Veertig dagen en nachten blijft hij op de 
berg. Bij de Here in die wolk.

In die dagen toont God aan Mozes een 
ontwerp voor een heiligdom waarin 
Hij te midden van Israël wil wonen. De 
Almachtige wil van de berg afkomen en 
onder zijn volk komen wonen! Mozes 
krijgt voorgeschreven wat voor tent hij 
moet maken en wat erin moet komen 
staan.
Mozes en het volk nemen het werk aan 
de tabernakel ter hand. Het slot van het 
boek Exodus vertelt dat het werk af is: 
‘Toen werd de ontmoetingstent overdekt 
door een wolk en werd de tabernakel 
gevuld door de majesteit van de Here. 
Mozes kon de ontmoetingstent niet bin-
nengaan want de wolk rustte erop en de 
majesteit van de Here vulde de taberna-
kel.’ Wat een moment! De Here is komen 
wonen onder zijn volk. Maar… er kan in 
Exodus 40 nog niemand naar binnen 
in Gods tent. De wolk vult de tent. Ook 
Mozes moet buiten blijven.

De priesters
De Here wil verder. Toen Mozes op de 
berg het ontwerp te zien kreeg van de 
tabernakel, sprak de Here ook over Aäron 
en zijn zonen die Hem zouden moeten 
dienen in die tabernakel. Als priesters. 
Het zou niet zo blijven dat God op de 
berg was en Mozes naar Hem opklom. 
God wilde een tent onder zijn volk. Met 
aparte priesters, die namens het hele 
volk God zouden dienen in zijn tent. 

Dat pakt de Here op in Leviticus 8 en 9. 
Om het in onze termen te zeggen: in 
hoofdstuk 8 worden de priesters in hun 
ambt bevestigd door Mozes. In hoofdstuk 
9 doet Aäron met medewerking van zijn 
zonen intrede als hogepriester.
Priester word je niet zomaar. Het is de 
Here zelf die je kiest en aanstelt. Aäron 
heeft niet zichzelf naar voren gescho-
ven. De Here heeft hem en zijn zonen 
aangewezen. Hun aanstelling maakt ook 
duidelijk dat ze hun waardigheid niet 
aan zichzelf maar aan de Here danken. 
Mozes treedt daarbij op als interim-
hogepriester. Eerst worden Aäron en 
zijn zonen gewassen. Ze gaan de Here 
dienen en dus moet alle onreinheid 
worden weggespoeld. Dan krijgen ze de 
priesterkleren aangereikt: teken van de 
hun door God verleende waardigheid. 
Vervolgens worden ze gezalfd. Teken 
van de Heilige Geest, die hen voor hun 
priesterwerk bekwaamt. Daarna worden 
de verschillende offers gebracht die aan 
het begin van Leviticus zijn ingesteld: 
zondoffer, brandoffer, spijsoffer, vredeof-
fer. Daarna moeten Aäron en zijn zonen 
zeven dagen binnen de omheining van 
de tabernakel blijven. Zeven dagen van 
wijding, waarbij op elke dag de offers 
van de eerste dag gebracht worden.

Dan komt de achtste dag: Aärons 
intrede. Weer worden er offers gebracht. 
Eerst zond- en brandoffers voor de 
priesters zelf en voor het volk. Om te 
naderen tot God is genade en vergeving 
nodig! Voor de priesters zelf, als zwakke 
en zondige mensen. En ook voor het 
volk. Daarna vinden opnieuw de offers 
plaats die we kennen uit Leviticus 1-7. Nu 
met Aäron als dienstdoend priester. Het 
wordt afgesloten met de priesterlijke 
zegen die hij op het volk legt. Gods naam 
licht op en belooft bescherming, genade 
en vrede aan het volk.
Daarna gaan Mozes en Aäron de 
ontmoetingstent binnen. Wat ze daar 
gedaan hebben, horen we niet. Maar als 
ze weer buiten komen, druipen ze niet 
als geslagen honden af. Integendeel. Ze 
zegenen het volk. Dát hebben ze van de 
Here meegekregen: handenvol zegen 
voor het volk. Het was goed daarbinnen. 
God heeft Aäron als priester aanvaard. 
En terwijl de beide mannen het volk 
zegenen, voegt zich vanuit de tabernakel 
de majesteit van de Here bij hen. Het is 
alsof de Here tussen hen in gaat staan en 
zijn armen om hen heen slaat. Of achter 
hen staat, hen naar voren duwt en aan 
het volk presenteert: dit zijn mijn man-
nen. Luister naar hen.
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Wat een stap voorwaarts! Eerst was het 
Mozes alleen die de berg op moest. Dan 
laat God de tabernakel bouwen. Aan het 
eind van het boek Exodus is de tent klaar. 
God kan er gaan wonen. Hij daalt af van 
de hoge berg en neemt zijn intrek in die 
tent onder het volk. Een wonder! Maar… 
Mozes moet nog buiten blijven. Nie-
mand kan de tent in. De majesteit van 
de Here ‘vult’ de tent. Maar nu mogen 
Mozes en Aäron naar binnen. Ook Aäron. 
Hij en zijn zonen worden geaccepteerd 
als priesters. Zij mogen naderen tot God 
en Hem dienen in zijn directe nabijheid. 
En de wolk van Gods majesteit maakt 
dat zichtbaar voor heel het volk. God 
zet een nieuwe stap op weg naar de 
vervulling van zijn plan dat heel zijn volk 
priester zal zijn.

Wij leven inmiddels eeuwen later. Het 
priesterschap van Aäron is gestrand in 
zonde. Maar er kwam een nieuwe pries-
ter. Door God zelf gegeven: Jezus Chris-
tus. Hij hoefde geen offer voor zijn eigen 
zonden te brengen. Hij was de Zoon van 
Gods liefde. Hij was zonder vlek of smet. 
Hij werd geboren in Betlehem. En in die-
zelfde nacht presenteerde de majesteit 
van de Here Hem aan herders in de vel-
den van Efrata. Gods licht omstraalde de 
herders en wees Hem aan als de gezalfde 
bij uitstek. Later tijdens zijn leven, 
onderweg naar Jeruzalem waar Hij leed 
en stierf, verscheen opnieuw de majes-
teit van de Here in een wolk: op de berg 
van de verheerlijking. Vanuit de hemel 
klonk een stem. De lijdende Christus was 
de priester in wie God vreugde vond. 
Luister naar Hem, kregen de leerlingen 
die erbij waren, te horen.
Hij werd op Golgota door God ver-
stoten en buiten gezet. Hoewel Hij 
onschuldig was en Gods eigen Zoon, 
moest Hij sterven buiten de tempel, 
buiten de stad. Maar Hij bleef trouw en 
verwierf een volkomen verzoening. Na 
zijn opstanding werd Hij in de hemel 
opgenomen. Hoe? Op de wolk van de 
Here die verscheen en Hem droeg. Weer 
was er de majesteit van de Here, die Hem 
aanwees als de grote priester. Zegenend 
voer Hij op naar de hemel. Daar doet Hij 
dienst in het hemelse heiligdom, bij zijn 
Vader. Hij opent voor allen die in Hem 
geloven, de toegang tot de Vader. God 
woont niet in een afgesloten huis op 
aarde, maar in een open hemel. Wij allen 
zijn tot priesters gemaakt. Niet priesters 
in een veilige tempel. Maar midden in de 
wereld, omringd door vijandschap. Maar 
we mogen God zo intiem dienen als 
de priesters dat indertijd in de tempel 

deden. Wij zijn niet meer afhankelijk 
van aparte mensen die ons bij God 
vertegenwoordigen. Ook niet van onze 
ambtsdragers. Zij zijn niet de priesters 
of geestelijken van de nieuwe bedeling. 
Zij kwamen in plaats van de oudsten, de 
regeerders van de oude bedeling. Pries-
ters zijn we allen als christenen. Priester 
door Christus’ zalving.

Petrus schrijft: u bent een koninkrijk van 
priesters. Hebreeën 10 zegt: wij mogen 
dankzij Christus zonder schroom bin-
nengaan in het heiligdom. Laten we dan 
ook toetreden en voor God naderen met 
een oprecht hart en een vast geloof, nu 
ons hart gereinigd is, wij van een slecht 
geweten bevrijd zijn en ons lichaam met 
zuiver water is gewassen. Laat heel ons 
leven priesterdienst zijn. En geen met 
pulp verspilde tijd. Ik weet het: er is veel 
wat onze aandacht opslokt en afleidt. 
Wat staat ons leven ver af van heilig en 
innig priesterschap. Maar dat vinden we 
toch niet normaal? Dat beleven we toch 
als nood? Dat is toch onderdeel van ons 
gebedsleven? Want we willen de Here 
toch dienen, heel persoonlijk, één op 
Eén? Ja toch?!
Intussen zijn ook wij er nog niet. We 
leven in een wereld waar veel zonde 
ons van onze priesterdienst afhoudt. En 
onze priesterdienst is er ook niet anders 
dan in de Heilige Geest. Wij zien God hier 
nog niet. Lichamelijk is er nog een grote 
afstand: God is in de hemel en wij zijn 
op de aarde. Onze band met en toegang 
tot Hem zijn reëel. Maar wel ‘in de Geest’. 
Eens wordt ook dát anders: als de hemel 
op aarde komt en de aarde geen tempel 
meer kent omdat God hier is te midden 
van zijn volk.

De dienst
De majesteit van de Here verschijnt op 
het bordes en wijst Aäron aan als wettig 
priester. En dan gebeurt er nóg wat! Een 
felle vlam uit het heiligdom verteert het 
brandoffer en het vet op het altaar. Dat 
was bestemd voor de Here en het lag daar 
nog te smeulen op het altaar. Eén uit-
schietende vlam verteert het in een flits. 
Dat betekent: de Here neemt de offers 
van Aäron en zijn zonen aan. Daar kan 
geen twijfel over bestaan! Niet Mozes 
en Aäron worden verteerd door de flits, 
maar het offer! De Here neemt de offers 
van Aäron en zijn zonen aan.
Opnieuw een groots moment voor Israël. 
In Exodus lezen we de opdracht tot het 
maken van de tabernakel en alles wat 
daarin thuishoort. De tent, de gordijnen, 
de ark, de tafel voor de toonbroden, de 

kandelaar, de altaren, de priesterkle-
ren, de zalfolie, het reukwerk en noem 
maar op. Exodus beschrijft dat Israël het 
allemaal maakt. Aan het eind van Exodus 
is het werk af. De tabernakel is ingericht 
en klaar voor bewoning. Maar wat moet 
er gebeuren in die tent? Dat beschrijft 
het begin van Leviticus. Daar geeft de 
Here opdracht welke offers Hem gebracht 
moeten worden. Die offers zijn geen 
inhoudsloze rituelen. Het waren offers 
waarin je hart moest spreken. Het gaat 
om offers die gebracht werden om schuld 
te belijden en vergeving te ontvangen 
(zondoffers). En om offers waarmee je 
aangaf dat je jezelf helemaal aan de Here 
wilde wijden (brandoffers). Het waren 
offers waarbij je van je bezit en je oogst 
aan de Here gaf, als teken dat alles van 
Hem en voor Hem was (spijsoffers). En 
het waren offers waarin je de vrede met 
God vierde en bij Hem aan tafel zat (vre-
deoffers). Geen rituelen dus waarmee je 
de Here moest omkopen of afkopen, zoals 
heidenen bij hun afgoden deden. Het 
waren offers waarin je hart moest spre-
ken. Het ging God niet om het vlees of 
bloed van stieren en bokken (Ps. 50). Het 
ging Hem om het hart, de gehoorzaam-
heid en de vreugde die zijn volk moest 
hebben naar Hém. Hij wilde hun liefde, 
vertrouwen en gehoorzaamheid.

Als de Here de eerste offers van zijn volk 
publiek aanvaardt, is de tabernakel 
in bedrijf genomen. Dit wilde de Here. 
Een mooie tent en prachtige inventa-
ris is niet genoeg. De Here wil gediend 
worden. Met hart en ziel en alles. De 
priesters gaan daarin voorop.
Helaas hebben de priesters in Israël hun 
werk vaak laten ontaarden in lege ritue-
len, die ze zonder geloof en overtuiging 
afdraaiden. Ze beroemden zich op de 
tempel in Jeruzalem en op alle heilige 
voorwerpen. Maar waar het om ging in 
de tempel: de dienst van het hart, daar 
leefden ze aan voorbij. Hun hart richtten 
ze op andere zogenaamde zekerheden.

Wij leven na Christus. Hij deed zijn werk 
met hart en ziel. Bij zijn dood scheurde 
het voorhangsel in de tempel. De tijd 
was voorbij dat men in dat aardse heilig-
dom in Jeruzalem de Here dienen moest. 
Nu komt het aan op het dienen van de 
Here in Geest en waarheid, zoals de Hei-
land zei tegen de Samaritaanse vrouw. 
Wij dienen de Here niet meer in een 
heiligdom van doek of steen zoals Israël. 
Ook ons kerkgebouw is geen heiligdom 
als de tempel eens was. De nieuwtes-
tamentische tempel: dat zijn we zelf 
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als gemeente. Wijzelf zijn de stenen. De 
kerk van Christus is, zo belijden wij, niet 
een gebouw, maar een vergadering van 
mensen: de vergadering van de ware 
gelovigen die al hun heil verwachten van 
Christus, gewassen zijn door zijn bloed, 
geheiligd en verzegeld door de Heilige 
Geest. Zij vormen Gods tempel op aarde. 
En in die tempel draait het – net als in 
de tabernakel – niet om rituelen, ook 
niet om organisaties die wij hebben 
opgericht, ook niet om puur uitwendige 
regels die je kunt vervullen zonder dat 
je hart erin is. Nog altijd is het zo als 
in Leviticus: een tempel – hoe prachtig 
ook – waarin de dienst aan de Here niet 
plaatsvindt, is niks. En de dienst die de 
Here wil, is niet een zaak van rituelen, 
van vormen of van sleur, maar van ons 
hart: van belijdenis van onze schuld, van 
onbeperkte toewijding aan de Here, van 
het inzetten van je bezit in zijn dienst, 
en van de vreugde die je vieren mag in 
vrede met God.

Vreugde
Toen het volk zag hoe God de dienst van 
Aäron aanvaardde, begon het te jubelen 
en iedereen wierp zich ter aarde. Dat is 
een andere houding dan indertijd bij 
aankomst aan de voet van de Sinaï. Toen 
waren de Israëlieten doodsbang geweest 
en achteruit gedeinsd. Ze hadden 
Mozes gesmeekt: Laat God niet met ons 
spreken, want dan sterven we. Spreekt 
u namens ons met God en brengt u ons 
alstublieft Gods woorden over. Israël was 
bang voor God.
Nu is het anders. Er is nog altijd eerbied 
en ontzag: ze werpen zich ter aarde. 
Ze weten hoe klein ze zijn en hoe hoog 
God, de Heilige, is. Tegenover God blijft 
niemand overeind. Maar het is geen 
angst die hen neerwerpt. Want tegelijk 
is er dat andere, dat we in Exodus 19 
en 20 niet lezen: ze jubelen. De liefde 
van God en voor God heeft bij hen de 
vrees overwonnen en uitgebannen. Ze 
zijn blij en jubelen het uit. Dát is waar 

de Here op deze dag met zijn volk bij 
uitkomt. Dat is ook waar Hij naartoe wil. 
De vreugde van zijn kinderen. Vreugde 
niet door bijzaken of randverschijnse-
len. Niet opgewekt en opgeklopt door 
menselijke technieken en methodieken. 
Maar vreugde in God en in wat Hij 
doet. Om die vreugde gaat het de Here. 
Het koninkrijk van God bestaat, schrijft 
Paulus eeuwen later, in gerechtigheid, 
vrede en vreugde. En ergens anders zet 
hij naast liefde en vrede vreugde bij de 
vrucht van Gods Geest. Dat is ook wat de 
eerste gemeente in Jeruzalem bezielt als 
ze leven uit de opstanding van Christus: 
dan werkt de Geest grote blijdschap. Dat 
ziet de omgeving. Dat stralen ze uit. En 
dat heeft werfkracht. Vreugde in God. 
Om zoveel méér dan om wat Hij deed in 
Mozes en Aäron. Vreugde in God door 
Christus! Laten we blij zijn en vreugde 
bedrijven. Het is nu al zo rijk. En ons 
wacht een toekomst waarin het nóg 
heerlijker worden zal.

 
Sinaï

Nader Bekeken in het nieuw
Ons blad is in het nieuw gestoken, zoals u hebt kunnen constateren. Al enige tijd bestond bij de redactie en het bestuur de 
wens om Nader Bekeken een nieuwe en eigentijdse uitstraling te geven. Ook leefde volgens de in 2008 gehouden enquête die 
gedachte bij een aantal van de lezers.
Met gepaste trots en met veel dank aan onze vormgever Bert Gort en zijn studiomedewerkers presenteren we hierbij de 
nieuwe lay-out!

De redactie
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De eerste Kroniek van 2010. Een 
nieuw jaar is begonnen. In een 
wereld waar Christus over regeert, 
is dat altijd een stap vooruit. 
Geschiedenis is de voortgang van 
alle dingen naar de komst van het 
koninkrijk van God.
Gaan we ook vooruit in het geloof 
en in het kennen van God? Die 
vooruitgang gaat niet gelijk op met 
het verloop van de geschiedenis. 
Er is een groei in het kennen van 
de Here. Er kan ook teruggang zijn. 
Niet voor niets spoort de apostel 
Paulus de gemeente in Filippi aan 
om voort te gaan op de ingeslagen 
weg (Fil. 3:16).

Groei
Paulus geeft deze aansporing omdat er 
in Filippi gestreden wordt over de bete-
kenis van het Jood-zijn en de besnijde-
nis die daarvan het teken is (vs. 2). Daar 
zet hij het geloof in Christus tegenover. 

Hij belijdt de kennis van Christus die 
alles overtreft (vs. 8). Het één zijn met 
Christus door het geloof (vs. 9) en het 
bereiken van het doel: de hemelse prijs 
waar Christus ons toe roept (vs. 12,14). 
We moeten niet terug gaan naar wat 
achter ons ligt (vs. 13), maar vooruit op 
de weg van het kennen van en het geloof 
in Christus. Al zijn er in Filippi gelovigen 
die het niet in alles met Paulus eens zijn, 
hij vertrouwt erop dat God hun meer 
inzicht zal geven (vs. 15). Ook daarin dus 
groei. En hij wijst ook de weg die ze daar-
voor moeten gaan: voortgaan op de weg 
van het evangelie van Christus.

Wat Paulus aan de gemeente in Filippi 
schrijft, komt ook in andere brieven 
naar voren. Zo schrijft hij bijvoorbeeld 
aan de gemeente in Kolosse dat hij voor 
haar bidt dat zij de wil van God ten volle 
mag leren kennen en dat haar kennis 
van God zal groeien (Kol. 1:10). Aan de 
gelovigen in Efeze schrijft hij in verband 
met de opbouw van de gemeente, dat 
wij in liefde naar het hoofd Christus 
toegroeien door ons aan de waarheid 
te houden. De apostel Petrus zegt dat 
we naar de zuivere melk van het Woord 
moeten verlangen om daardoor te 
groeien en onze redding te bereiken 

(1 Petr. 2:2). Hij sluit zijn tweede brief 
af met de oproep om te groeien in de 
genade en de kennis van onze Heer en 
redder Jezus Christus (2 Petr. 3:18). Er 
zou meer te noemen zijn. Steeds hoor je 
in het evangelie de aansporing om als 
gelovigen, als kerk, te groeien. Groeien in 
de genade, in het geloof: naar Christus 
toegroeien. Deze groei is verbonden 
aan het groeien in de kennis van Gods 
wil, het verlangen naar de zuivere melk 
van het Woord, het zich houden aan 
de waarheid. Geloof is groeigeloof. God 
kennen is groeikennis. De belijdenis 
van de waarheid is een groeibelijdenis. 
Paulus spoort ons aan om daarbij op 
de weg van het evangelie te gaan. Niet 
achteruit, maar groeiend, dat is: op weg 
naar méér.

Omstreden initiatief
Hoe het nieuwe jaar verlopen zal, weten 
we niet. Dat is in de hand van de Here. 
Net als in alle eeuwen zal het er ook nu 
om gaan dat we toegroeien naar Chris-
tus door ons te houden aan de waarheid. 
Gaan we daarin vooruit of achteruit? 
Ik vraag dat naar aanleiding van de 
plannen om dit jaar een zogenaamde 
nationale synode te houden.
Ik schreef daar eerder over. Toen stelde 

Voor- of achteruit?

J.W. van der Jagt
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ik een kritische vraag aan prof.dr. B. 
Kamphuis, die zoals men weet, één van 
de initiatiefnemers voor die synode is. In 
het Nederlands Dagblad van 7 december 
jl. heeft hij daarop gereageerd. Zijn ant-
woord maakt wel duidelijk hoe hij zijn 
deelname aan dit initiatief en de kritiek 
daarop ziet. Het was niet bevredigend.
Inmiddels zijn er ook andere reacties 
gekomen. Ik ben in de Gereformeerde 
Kerken niet de enige die kritisch over die 
synode is. Laten we even naar die reac-
ties luisteren voordat ik op het antwoord 
van prof. Kamphuis inga.

Op de site gereformeerdblijven.nl 
reageerde ds. J.R. Visser op de synode-
plannen. Hij ziet een tegenstrijdigheid 
tussen instemming met deze plannen 
en de belofte om op te komen voor de 
waarheid van het evangelie. Hij brengt 
de ondertekening van de belijdenis naar 
voren: als je de belijdenis hebt onderte-
kend, hoe kun je dan instemmen met 
een credotekst die allerlei zaken uit de 
belijdenis verzwijgt?

Er kwam een reactie van prof.dr. J. 
Douma (Nederlands Dagblad 11 decem-
ber jl.) Hij vreest dat de synode uitloopt 
op een compromisboodschap. De credo-
tekst die er nu ligt, zwijgt over allerlei 
zaken uit de gereformeerde belijdenis. 
Laat deze tekst de verschillen niet ver-
doezelen, ze worden wel gerelativeerd. 
De gezamenlijke boodschap is er alleen 
doordat de zaken waar verschil over 
bestaat, van minder belang gevonden 
worden. Ten opzichte van onze houding 
in het verleden kan verandering of zelfs 
bekering noodzakelijk zijn. Maar het is 
pretentieus en heel naïef als men denkt 
een gemeenschappelijke boodschap 
aan het Nederlandse volk te kunnen 
geven. Er zou bijvoorbeeld geen consen-
sus zijn als het gaat om bekering tot de 
levende God en de naam van Christus 
als de enige troost, of zaken als abortus 
en het homohuwelijk. Hij acht de kans 
groot dat er een bedenkelijk compromis 
uitkomt en dat gezwegen wordt over 
zaken waarover gesproken zou moeten 
worden.

Een derde reactie die ik noem, is die 
van prof.dr. J. van Bruggen (Nederlands 
Dagblad 23 december jl.). Hij laat zich 
kritisch uit over de credotekst als 
groeitekst. Het Apostolicum wordt er 
weliswaar niet door bestreden, maar 
wel verduisterd. Hij noemt een aantal 
zaken uit het Apostolicum die verzwe-
gen worden. Daarin ziet hij een per-

spectiefverschuiving: men wil dicht bij 
onze tijd komen. Maar dan moet je toch 
wel volmondig en ondubbelzinnig in 
de lijn van het Apostolicum blijven. Dat 
bewaart voor modernisme en eenzij-
digheden. Hij wijst op de belijdenis van 
Nicea als groeibelijdenis ten opzichte 
van het Apostolicum. Niet alleen wordt 
deze uitgegroeide belijdenis weggelaten, 
maar er valt ook veel uit de oorspronke-
lijke apostolische belijdenis weg.

Het meest uitvoerig is de reactie van 
prof.dr. A.L.Th. de Bruijne (De Reformatie, 
jrg. 85 nr. 12). Een tijdje geleden was hij 
zeer kritisch over het synodeplan. Hij 
noemde het zelfs ‘een schijnvertoning’. 
Naar aanleiding van de gepubliceerde 
credotekst heeft hij zijn mening niet 
zozeer gewijzigd, maar opgeschort. 
Hij vindt die tekst geen vaag en niets-
zeggend document waarin vooral de 
klippen omzeild worden. Hij noemt het 
een ‘indrukwekkend positieve belijde-
nis’. Daarin klinken in verbondenheid 
aan Christus de kernpunten van ons 
christelijk geloof. Wie hiermee instemt, 
herkent hij in Christus. Daarmee kun je 
als gereformeerde ‘iets moois proberen 
te doen voor God en voor de wereld’. 
Hij ziet ook wel dat er veel niet in de 
credotekst staat en dat iedereen het op 
zijn eigen manier kan interpreteren. 
Maar dat kan dan opnieuw aan de orde 
gesteld worden. Als ‘er uiteindelijk onder 
een gezamenlijk optreden allerlei grote 
dwalingen inderdaad worden toegedekt 
en dus goedgepraat, dan zal ik mijn kri-
tiek niet minder scherp verwoorden dan 
eerder, toen ik sprak over een schijnver-
toning’. Maar het kan zijn dat God door 
deze tekst grote dingen wil doen. Omdat 
de credotekst zo krachtig is, mag je dat 
niet bij voorbaat uitsluiten.

De reacties verschillen. Ieder kiest zijn 
eigen invalshoek. Dit is duidelijk: het 
synodeplan is een omstreden initiatief. 
Ook De Bruijne die zijn oordeel heeft 
opgeschort in de hoop dat zijn kritiek 
uiteindelijk verstommen kan, beseft dat 
hij die kritiek straks misschien toch moet 
herhalen.
Het is ook duidelijk wat allen kritisch 
maakt. Dat is het besef dat de gerefor-
meerde belijdenis meer zegt dan in het 
Statement van de stuurgroep van de 
nationale synode staat. Het Credo van 
de kerk is gebleken een groeibelijdenis 
te zijn. Geen van de critici wil vandaag 
minder belijden dan zoals de kerk Gods 
Woord het in de loop van haar geschie-
denis geleerd heeft. Als het om de een-

heid van Gods kinderen gaat, moet dat 
niet verzwegen, verdoezeld of verduis-
terd worden. Dit sluit aan bij de beoor-
deling die ik zelf van de synodeplannen 
gegeven heb. Het lijkt mij goed om 
deze overeenstemming over de gerefor-
meerde leer aan het begin van het jaar 
2010 dankbaar te noteren.

Consensus?
Dan nu de reactie van Kamphuis op de 
kritiek die ik gaf. Die bevredigt niet. Laat 
ik aangeven waarom dat zo is.
Volgens hem worden door het State-
ment van de stuurgroep geen verschil-
len verdoezeld. Wat hemzelf betreft is 
dat in elk geval niet aan de orde. Hij 
zwijgt niet over zijn gereformeerde over-
tuiging. ‘Dat wil ik ook niet en dat doe ik 
ook niet, ook niet in situaties waarin ik 
op minder instemming kan rekenen dan 
in de veilige omgeving van 
gereformeerdblijven.nl.’ Hij zegt dit in 
antwoord op de kritiek van ds. Visser die 
tegenspraak zag tussen de instemming 
met het Statement van de stuurgroep en 
de ondertekening van de gereformeerde 
belijdenis. Duidelijk is dat Kamphuis 
voor zijn gereformeerde belijdenis staat. 
Wat dat betreft past hij in de rij van zijn 
critici! Bij alle kritiek op het synodeplan 
is het goed om dit nadrukkelijk en dank-
baar aan te wijzen. Trouwens, ik had niet 
anders verwacht.
Eigenlijk hoef ik op dit punt niet te 
reageren, omdat Kamphuis dit tegen ds. 
Visser zegt. Toch noem ik het omdat ik er 
iets uit mijn eigen kritiek mee kan ver-
duidelijken. Ik vraag me af of Kamphuis 
niet wat langs de kritiek heen schiet. 
Het lijkt mij tenminste dat het niet gaat 
om wat hij binnen de stuurgroep vanuit 
zijn gereformeerde overtuiging zegt. Ik 
heb daar alle vertrouwen in. Hij heeft 
daar ook wijsheid en kracht van de Here 
voor nodig. Die wens ik hem toe. Maar 
de eigenlijke kwestie is volgens mij wat 
hij mét de stuurgroep zegt en doet. Daar 
wringt volgens mij de schoen.

Zelf ziet Kamphuis daar geen probleem. 
Hij schrijft daarover: ‘Het is, denk ik, goed 
om een paar dingen duidelijk te stellen. 
Het credo verdoezelt geen verschillen. 
Het is niet een compromistekst. We zijn 
niet ergens halverwege elkaars opvattin-
gen gaan zitten. Het is wel een consen-
sustekst: hierover zijn we het eens, dit is 
wat we samen willen uitdragen in het 
Nederland van nu. Voor zover ik kan zien, 
is er niets mis met het zoeken naar con-
sensus.’ Wat hij hier zegt, is duidelijk. Het 
gaat in het credo niet om een grootste-
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gemene-deleropvatting. Hij hoeft dus 
ook niets van zijn overtuiging af te doen. 
Hij is blij dat er over een aantal zaken 
overeenstemming bestaat. Daar haakt 
hij op in.
Het is waar, er is niets mis met het 
zoeken naar consensus. Als er verdeeld-
heid dreigt, zou daar wellicht meer naar 
gezocht moeten en kunnen worden. 
Toch valt er over begrippen (nee, ik wil 
geen woordenstrijd) als compromis en 
consensus wel iets te zeggen.
Natuurlijk is er sprake van een com-
promis als er een grootste-gemene-
delertekst is. Maar hoe moeten we het 
noemen als men het over de formulering 
eens is, maar niet over wat die formule-
ring betekent? Dan kun je het wel een 
consensus nóemen, maar is het in wezen 
toch niet een compromis? Door de 
formulering valt dat alleen minder op. 
Mijns inziens is dat bij de credotekst het 
geval. De reactie van Kamphuis overtuigt 
mij op dit punt niet.

Interpretatieverschil
Ik stelde dat punt vorige keer al aan de 
orde. Hij gaat er ook op in. ‘Bedoelen 
we er wel hetzelfde mee. Misschien 
niet altijd. We zullen er ook niet altijd 
dezelfde consequenties uit trekken. 
Maar een christen vertrouwt op de 
kracht van de waarheid. Als de waarheid 
beleden wordt, dan doet die waarheid 
zijn werk. Want de waarheid is niet maar 
een opvatting. Een opvatting kun je 
wantrouwen: wat zit erachter? Maar de 
waarheid is een persoon, Jezus Christus. 
Waar zijn naam wordt beleden, is zijn 
Geest aan het werk. Niemand kan ooit 
zeggen Jezus is Heer, behalve door toe-
doen van de Heilige Geest, 1 Kor. 12:3.’
Kamphuis zegt het voorzichtig: ‘Mis-
schien bedoelen we allemaal niet 
hetzelfde.’ In werkelijkheid is het veel 
sterker. De initiatiefgroep heeft het 
opzettelijk beoogd dat er ruimte is voor 
vrije interpretatie. De Bruijne haalt het 
in De Reformatie aan. Stuurgroeplid E.P. 
Meijering schrijft ook dat het de stuur-
groep er niet om te doen is alle christe-
nen op één lijn te krijgen (Nederlands 
Dagblad 28 december jl.) Maar dan is er 
ook alle reden om je af te vragen of het 
de stuurgroep wel om een inhoudelijke 
consensus gaat.

Laat ik het illustreren met een voorbeeld. 
In mijn vorige Kroniek over deze synode 
noemde ik het verschil in kerkopvatting 
tussen Kamphuis en medeonderteke-
naar ds. P. Sleebos, dat achter de consen-
sustekst ligt. Daar gaat Kamphuis niet 

op in. Ik heb daar ook geen vraag over 
gesteld. Maar het verschil in kerkopvat-
ting ligt wel achter de consensustekst 
verborgen.
Nu zegt Kamphuis in zijn reactie, met 
kennelijke verwondering, dat men op 
bepaalde punten zelfs meer kon zeggen 
dan in de apostolische geloofsbelijdenis 
gebeurt. Hij noemt onder meer wat er 
over de Bijbel wordt gezegd. Daar lezen 
we over: ‘De getuigenissen van profeten 
en apostelen, doorademd van de Geest, 
leren ons te gaan in Jezus’ spoor…’ Het is 
een zin die herinnert aan wat de apostel 
Paulus schrijft in 2 Timoteüs 3:16, één 
van de plaatsen waar de Schrift over 
haar eigen karakter spreekt. Het is een 
fundamentele plaats voor de klassiek-
gereformeerde leer van de inspiratie. 
Het is inderdaad meer dan wat de 
apostolische geloofsbelijdenis zegt. Is 
het ook wat de Schrift zegt? Als we dat 
vragen, stelt het Statement teleur. De zin 
herinnert alleen op afstand aan Paulus’ 
woorden.

We lezen over ‘de getuigenissen van 
profeten en apostelen’. Welke profeten 
en apostelen worden daarmee bedoeld? 
Zijn het ‘de’ profeten en apostelen? Zijn 
ze het allemaal of kun je daar onder-
scheid in maken? Anders gezegd: gaat 
het om heel de Schrift? En is heel de 
Schrift geïnspireerd door Gods Geest? 
Dat is wat Paulus zegt. (‘Elke schrifttekst 
is door God geïnspireerd…’ volgens de 
NBV, die hier terecht de vertaling van ’51 
corrigeert). Het gaat hier over de god-
delijke herkomst en de blijvende waarde 
van de Schriften. Zij zijn door God gege-
ven openbaring. ‘Het Griekse theópneus-
tos kan per se niet worden weergegeven 
door het vage “doorademd”, maar bete-
kent: geademd door God. Sterker, indrin-
gender kan niet worden gezegd, dat we 
in de Schrift te doen hebben met het 
gesproken woord, met de adem van de 
Almachtige, waardoor zijn woorden zich 
vormen.’ Aldus J. Kamphuis (Begrensde 
ruimte, p. 31) in een bijdrage over de 
moderne schriftkritiek. Hij verwijst daar-
bij naar de argumentatie van o.a. 
H. Bavinck. Toch koos de stuurgroep de 
vage en toch wel meerduidige aandui-
ding ‘doorademd’. Hoe deze formulering 
tot stand gekomen is,  weet ik niet. Ik 
weet wel dat E.P. Meijering met zoveel 
woorden de klassiek-gereformeerde 
opvatting van de inspiratie afwijst. 
Men leze zijn Inspiratie uit de traditie 
(Kampen 1996, p. 20v). Hij bespreekt daar 
weliswaar 2 Timoteüs 3:16 niet, maar 
zijn aansluiting bij Schleiermacher en 

Kuitert laat niet veel ruimte voor de 
opvatting dat heel de Schrift door de 
Geest van God is geïnspireerd. Dan kan 
de consensustekst wel zeggen dat ‘de 
getuigenissen van profeten en aposte-
len door Gods Geest doorademd zijn’, 
maar als je achter deze tekst kijkt, is er 
geen consensus. Er worden alleen maar 
tegenstrijdige opvattingen onder één 
noemer gebracht. En dan gaat het nota 
bene om het Woord van God als grond 
voor ons geloof en belijden.

Kamphuis beroept zich op de woorden 
van Paulus in 1 Korintiërs 12:3: ‘Niemand 
kan ooit zeggen Jezus is Heer, behalve 
door toedoen van de Heilige Geest.’ Het 
komt mij voor dat het hier langs de zaak 
heen gaat. Paulus bestrijdt het wan-
trouwen tegen hen die Christus Heer 
noemen. Het gaat hem om zo te zeggen 
om de belijdenis van de waarheid. Dat 
legitimeert het toch niet om waarheid 
en dwaling onder één formulering te 
presenteren? Het lijkt mij dat er dan 
eerder sprake is van het tegenwerken 
van de waarheid.

Al met al geloof ik er weinig van dat de 
credotekst de verschillen niet verdoezelt.

Speculatie
Ik verwacht van deze nationale synode 
niet veel voor de bevordering van de 
eenheid. Voor Kamphuis gaat het om 
het samengaan van eenheid en waar-
heid. Dat zie ik bij deze stuurgroep als 
stuurgroep niet. Belangrijke zaken uit 
de belijdenis van de waarheid worden 
niet genoemd. Terecht wijst Douma erop 
dat zij daarmee al van minder betekenis 
voor de eenheid zijn geworden. En bij de 
zaken die wel genoemd worden, staat 
te bezien of er werkelijk van consensus 
sprake is. Het credo is een groeicredo 
Iedereen die inhaakt, kan aanvullen wat 
er volgens hem ontbreekt. Verwacht 
men dan werkelijk dat zaken waar nu 
geen consensus over bestaat, straks wel 
een overeenstemming laten zien? Denkt 
men echt dat verschillen die nu achter 
de consensusformule verborgen zijn, 
er straks niet meer zullen zijn? Het lijkt 
mij dat de wens hier de vader van de 
gedachte is. Veeleer is het zo dat dit ini-
tiatief het structureel onmogelijk maakt 
om aan de waarheid van het evangelie 
de plaats te geven die haar toekomt.

De apostel Paulus schrijft over de 
verbondenheid van Gods kinderen 
in de gemeente van Christus en het 
toegroeien naar Christus. Maar hij zegt 
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daarbij dat we naar Hem toegroeien 
door ons aan de waarheid te houden. 
Dat geldt voor ons persoonlijk, zoals 
Kamphuis in de stuurgroep. Maar 
geldt dat niet net zo goed voor een 
gezamenlijke actie ter bevordering van 
eenheid, zoals de stuurgroep als groep 
die initieert? Ik kan moeilijk zeggen dat 
dit initiatief zich houdt aan de waar-
heid die de kerk heeft leren belijden. Het 
valt dan ook moeilijk te verbinden met 
de aansporing van Paulus in Efeziërs 4 
en wat ik in het begin schreef over het 
voortgaan, het groeien in kennis en in de 
genade. Het heeft er eerder alles van dat 
de initiatiefgroep achter de groei van de 
belijdenis die er geweest is, teruggaat. 
Het lijkt dat het jaar 2010 geen jaar van 
voortgang maar van teruggang wordt.

Het zal duidelijk zijn dat ik de credotekst 
anders beoordeel dan De Bruijne doet. 
Hij vindt haar zo sterk dat hij met ieder-
een die haar onderschrijft, als gerefor-
meerde in zee kan gaan. Het is voor hem 
reden om zijn oordeel op te schorten. Ik 
begrijp dit niet goed. Waarom moet het 
oordeel nog worden opgeschort als hij 
nu al vindt dat je met iedere onderte-
kenaar iets moois voor God kunt doen? 
Daarmee zeg je al dat de kritiek op deze 
tekst van tafel is en er wordt al een een-

heid geconstateerd. Het komt mij voor 
dat De Bruijne al over de streep getrok-
ken is. Of hij aan de credokant van de 
streep blijft, hangt er alleen nog vanaf of 
de tekst in de toekomst dwalingen gaat 
camoufleren. Maar volgens mij is dat nu 
al het geval.

Trouwens, het valt op dat het opschorten 
van de beoordeling sterk samenhangt 
met hoop die De Bruijne heeft. Die hoop 
komt daarin uit dat hij tot vier keer 
toe ‘wie weet’ zegt. ‘Wie weet of er uit 
deze tekst iets moois groeit? Wie weet, 
roept deze tekst ook in anderen iets 
wakker zodat ze zich erachter scharen. 
Wie weet, wil God met deze tekst wel 
grote dingen doen. Daar hoop ik op en 
daar bid ik om. … Wie weet, kan kritiek 

die nu wordt opgeschort, uiteindelijk 
zelfs verstommen.’ Een duidelijke hoop, 
een wens. Misschien zelfs een verwach-
ting. Maar wie weet? Geen mens. Dit 
is voor ons verborgen. Ik moest bij dit 
herhaalde ‘wie weet…’ denken aan de 
woorden van Mozes in Deuteronomium 
29:29 (in NBV vs. 28), een schriftwoord 
dat in de tijd van de Vrijmaking een 
belangrijk weerwoord was tegen alle 
menselijke speculatie over het zaad van 
het verbond. Ik citeer het maar even 

in de vertaling van ’51: ‘De verborgen 
dingen zijn voor de Here, onze God, 
maar de geopenbaarde zijn voor ons en 
onze kinderen voor altijd, opdat wij al 
de woorden dezer wet volbrengen.’ Het 
lijkt mij dat Mozes ons hier leert om niet 
te speculeren over wat de Here al dan 
niet zou kunnen doen. Uitgangspunt en 
norm voor denken en handelen moet 
voor ons het geopenbaarde Woord van 
God zijn. En zegt dat niet dat wij, als het 
gaat om ons belijden en om de eenheid 
van Gods volk, ons moeten houden aan 
de waarheid van het evangelie? Dan 
moeten we geen consensus zoeken die 
geen echte consensus is en hopen dat 
de Here daar iets mee doet. Dan zijn we 
mijns inziens speculatief bezig. Gegeven 
het woord van Mozes ligt het meer voor 

de hand om een initiatief voor meer 
eenheid op te zetten vanuit de gerefor-
meerde belijdenis.
Waarom zou de Here daar niet iets 
groots mee kunnen doen?

Afgesloten 30 december 2009.
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De website eeninwaarheid.nl (EIW) 
roept op om bij de plaatselijke 
kerkenraden de besluiten inzake 
huwelijk en echtscheiding aan te 
vechten die de Generale Synode 
Amersfoort-Centrum 2005 (Acta art. 
57) nam en die – licht geamendeerd – 
bevestigd zijn door de Generale 
Synode Zwolle-Zuid 2008 (Acta artt. 
32-38). Kort samengevat zette de 
synode als lijn uit dat bij aantasting 
van huwelijken de koninklijke weg 
van berouw, vergeving en verzoe-
ning wordt gewezen; echtscheiding 
is altijd een kwaad, omdat God 
het huwelijk heeft bedoeld als een 
levenslange verbintenis, en wat God 
samengevoegd heeft, moet de mens 
niet scheiden (Mat. 19); is er toch 
gescheiden, dan moeten de geschei-
denen zich verzoenen of ongehuwd 
blijven zolang de partner leeft en 
niet hertrouwd is (1 Kor. 7); niet 
verder gaan dan een scheiding van 
tafel en bed is het meest passend.

Bij EIW blijkt met name het werk van 
de deputaten die de besluitvorming 
voorbereidden, moeite op te roepen. 
Gevreesd wordt dat de manier waarop 
deputaten in hun rapportage met 
1 Korintiërs 7:15,16 omgingen, de deur 
wagenwijd openzet voor de legalisering 
van echtscheiding om allerlei redenen.
Waar kerkenraden met deze bezwaren 
geconfronteerd zijn of worden, lijkt het 
me goed op deze zaak kort in te gaan.
Eerst maak ik een paar opmerkingen 
over de status van het deputatenrapport 
en het daaraan al dan niet toekomende 
kerkelijk gezag.
Vervolgens zeg ik iets over wat de synode 
van 2005 met de passage over 1 Korinti-
ers 7:15,16 in het deputatenrapport heeft 
gedaan.
Daarna ga ik in op de vraag of de Schrift 
twee echtscheidingsgronden kent.

De status van het 
deputatenrapport
Als er geen deputatenrapport was 
geweest, is het de vraag of men bij EIW 
bezwaar zou hebben gemaakt tegen de 
besluiten van de synodes van 2005 en 
2008. De bezwaren die men nu op ker-
kenraadstafels legt en/of gelegd wil zien, 
hebben immers vooral daarop betrek-
king. De kerkenraden moeten vooral de 

rapportage van deputaten goed lezen en 
afkeuren.
Het is vreemd dat kerkenraden op deze 
manier om een oordeel gevraagd wordt 
over het bewuste deputatenrapport. 
Deputaten staan immers niet in dienst 
van kerkenraden, maar zijn geïnstrueerd 
en verantwoording verschuldigd aan de 
generale synode. Daar hebben ze zich 
verantwoord en zijn ze gedechargeerd.

In het algemeen geldt vervolgens 
sowieso al dat de kerken niet gebonden 
zijn aan deputatenrapporten. Dat geldt 
in dit geval nog zoveel te meer waar de 
synode de rapportage van deputaten 
zelfs expliciet voor rekening van deputa-
ten heeft gelaten.
Besluiten van de synode zijn ook nooit – 
tenzij anders aangegeven – afhankelijk 
van de deputatenrapportage. Ze moeten 
in zichzelf draagkracht hebben en ook in 
zichzelf gelezen worden.
En ten slotte zijn de aangevoerde bezwa-
ren ter synode reeds een en andermaal 
aan de orde gesteld en hebben die daar 
diepgaande behandeling gekregen door 
de kerken gezamenlijk na een brede 
mogelijkheid van reactie uit de kerken 
tijdens en op het hele proces. Het kan 
niet zo zijn dat de gezamenlijke kerken 
een rapport bespreken, er besluiten over 

Echtscheidingsgronden?

P. Niemeijer
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nemen ter synode, een en andermaal 
bezwaren ertegen behandelen en dat 
de kerken dat dan vervolgens per kerk 
zouden moeten overdoen. Dat gaat de 
mogelijkheden van veel kerkenraden ook 
te boven.

1 Korintiërs 7
In de bezwaren die EIW heeft tegen 
het synodebesluit, speelt met name de 
door deputaten voorgedragen exegese 
van 1 Korintiërs 7:15,16 een cruciale rol. 
Hoe zwaar wegen de opmerkingen van 
deputaten over 1 Korintiërs 7 door in het 
synodebesluit?
De opvattingen van deputaten inzake 
1 Korintiërs 7 waren naar het oordeel 
van de synode niet nodig om te komen 
tot generale richtlijnen en afspraken. 
De synode kon derhalve het rapport 
van deputaten voor hun eigen rekening 
laten. En dat is ook uitdrukkelijk uitge-
sproken!
Maar zo eenvoudig mogen we ons van 
EIW niet van de zaak afmaken. Want de 
synode heeft toch gezegd dat de hoofd-
lijn van het rapport belangrijk is als 
achtergrond van haar besluiten?

Laat me er allereerst op wijzen dat 
deputaten zelf minder stellig zijn inzake 
1 Korintiërs 7 dan hun critici doorgeven. 
Deputaten hebben de aanvankelijke ver-
sie van hun rapport voorgelegd aan een 
breed publiek en tussentijds op een aan-
tal punten aangepast naar aanleiding 
van tussentijdse ingebrachte kritiek.
Deputaten zijn ter synode van 2005 
vervolgens over deze zaak diep en stevig 
bevraagd. Zij hebben expliciet verklaard 
dat ze niet hebben bedoeld of gezegd 
wat hun door critici wordt toegeschre-
ven. Zij achten zich inzake 1 Korintiërs 7
door de critici misverstaan. Daarom 
wordt door de synode van 2005 in grond 
2 onder besluit 1 expliciet ingegaan op 
de ingebrachte kritiek en wordt aan-
gegeven waarin deputaten zijn mis-
verstaan. Deputaten hebben, aldus de 
synode,
 ‘in woord en geschrift duidelijk 

gemaakt dat zij a. geen leer van 
voortgaande openbaring en sub-
jectivering binnen het geheel van 
de christelijke gemeente voorstaan, 
maar beogen dat de toepassing van 
de gegeven openbaring op concrete 
situaties niet individualistisch 
maar in het kader van de gemeente 
plaatsvindt; b. rond 1 Korintiërs 7 niet 
argumenteren vanuit een vooropge-
zet hermeneutisch inzicht waarmee 
over de Schrift geheerst wordt, maar 

vanuit een eerlijke, hoewel voor dis-
cussie vatbare, exegese van de Schrift 
zelf; c. hun spreken over de “stijl van 
het koninkrijk” niet stellen in de 
plaats van een beroep op Gods gebo-
den of op concrete schriftwoorden, 
maar als kader daaromheen, zodat 
ook bij hun benadering concrete 
schriftwoorden voluit normatief 
blijven. Verschillen die op dit punt 
naar voren komen gaan terug op ver-
schillen in de exegese van concrete 
Schriftwoorden.’

Het is kwalijk dat deze zaken deputaten 
nog steeds worden nagedragen.

Maar de synode stemde toch in met de 
hoofdlijn van het rapport? Ja, dat klopt. 
Maar als de synode in besluit 1 instemt 
met de hoofdlijn van de door deputaten 
gekozen benadering, dan wordt in het 
vervolg van besluit 1 aangegeven waarop 
met die hoofdlijn wordt gedoeld: vanuit 
de overvloedige genade van Christus en 
binnen het geheel van het christelijke 
leven in de kerken wordt ingezet op 
maximale toewijding aan God en zijn 
wil, op navolging van Christus en op 
een levensstijl die recht doet aan het 
komende koninkrijk. Dát is de hoofdlijn 
waarmee is ingestemd (let op de dub-
bele punt in besluit 1!).
Wat is het belang van de hoofdlijn? 
Deputaten hebben aangegeven dat 
het groeiend aantal echtscheidingen in 
samenleving en kerk niet zozeer vraagt 
om een systeem van echtscheidings-
gronden, maar om een onderstreping 
van heiligheid, inhoud en versterking 
van de huwelijken. Dié lijn hebben ze 
willen aangeven. Dát is ook de teneur 
van de besluiten van de synode: vandaar 
de huwelijkscatechese, het inzetten op 
verzoening, trouw en zelfverloochening, 
enz. Dat is inderdaad wat anders dan: 
een studie naar de gevallen waarin er 
grond en recht zou zijn om te scheiden 
– hetgeen in de praktijk ook nog eens 
leidde tot uitbreiding van de echtschei-
dingsgronden! Vanwege deze wijziging 
van invalshoek was een verwijzing naar 
de hoofdlijn van het deputatenrapport 
dienstig. Het roer moet om: we moeten 
in de huidige praktijk van toenemende 
echtscheiding niet willen uitmaken in 
welke gevallen echtscheiding geoorloofd 
is, we moeten juist inzetten op behoud 
van het huwelijk.

Geen gronden meer
Opvallend is in de besluiten van de 
synode van 2005 inderdaad, dat er 
eigenlijk geen gronden van echtschei-

ding meer zijn. Nadruk wordt gelegd 
op Gods bedoeling met het huwelijk 
als een levenslange verbintenis en op 
het feit dat echtscheiding een kwaad 
is dat zoveel mogelijk voorkomen moet 
worden. Bij EIW acht men dat in strijd 
met de Schrift. Die leert volgens hen 
immers duidelijk dat er bij overspel en 
verlating door de andere partij omwille 
van het geloof vrijheid is om te scheiden: 
echtscheiding moet verboden worden 
behalve in deze gevallen.

Zelf heb ik in 1991 in een boekje onder 
de titel Die twee … één vlees. Over het 
christelijk huwelijk ook geschreven 
over huwelijk en echtscheiding. Ik deed 
dat vanuit de positieve insteek van de 
roeping tot ware liefde en trouw in het 
huwelijk. In de toen gevoerde discussie 
koos ik partij door te spreken over twee 
echtscheidingsgronden: overspel en ver-
lating omwille van het geloof (1 Kor. 7).
Ik keerde me tegen uitbreiding van het 
aantal gronden om te scheiden, die op 
dat moment in volle gang was. Uiteraard 
wist ook ik dat er in huwelijken heel veel 
ware liefde en trouw worden opgebracht 
en veel zelfverloochening, en dat er 
toch situaties waren buiten overspel en 
verlating omwille van het geloof, waarin 
samenleven niet langer mogelijk geacht 
werd. Ik vond dat dat niet tot nieuwe 
echtscheidingsgronden moest leiden: 
dan zouden uitzonderingen de regel 
immers niet bevestigen, maar uithollen. 
Een kerkenraad, zo vond ik, kon hooguit 
berusten (iets anders dan goedkeuren) 
op voorwaarde dat de betrokkenen ook 
zelf niet verder zouden gaan dan met 
pijn in hun gescheiden wonen berusten, 
en dat de weg naar een tweede huwelijk 
was geblokkeerd. Naar mijn idee zou 
eigenlijk volstaan moeten worden met 
een scheiding van tafel en bed (p. 99-103).

Ik constateer dat de synode van 2005 de 
laatste weg, die ik noemde voor geval-
len buiten overspel en verlating omwille 
van het geloof, voor alle gevallen heeft 
aangegeven: niet verder gaan dan 
berusten, een scheiding van tafel en bed, 
en geen tweede huwelijk! Dat is een 
aanscherping van wat ik in 1991 schreef. 
Een aanscherping die mijn volle instem-
ming heeft. Want de bezinning van de 
afgelopen jaren heeft bij mij geleid tot 
voortschrijdend inzicht.

Twee gronden?
Wat is nu mijn moeite met die oude 
opvatting van twee echtscheidingsgron-
den?
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Het is – reeds in het algemeen gespro-
ken – niet juist om van de Schrift te 
verwachten dat ze een dichtgetimmerde 
casuïstiek inzake echtscheiding en her-
trouwen levert. Wij moeten niet denken 
dat we uit de Bijbel een complete en 
gedetailleerde ethiek van huwelijk en 
echtscheiding kunnen afleiden. Daar-
toe is de Schrift ons niet geschonken. 
Zo gaan we ook op andere gebieden en 
ten aanzien van andere onderwerpen 
niet met de Schrift om. De Here wil dat 
we in onderworpenheid aan zijn Woord 
inzicht en fijngevoeligheid ontwikkelen 
in het onderscheiden waar het op aan-
komt (Fil. 1:9-11). Christus en Paulus zijn 
geen uitgewerkt ethisch systeem komen 
leren, compleet met ‘regels en uitzonde-
ringen’.

Te zeggen dat Christus en Paulus een 
‘uitzondering’ aangeven op een regel, is 
ook een wijze van spreken die me niet 
adequaat lijkt. Christus is blijkens Mat-
teüs 5 gekomen om de wet te vervullen. 
Niet om regels van uitzonderingen te 
voorzien. Hij laat in de Bergrede juist 
zien hoe diep de wet gaat en hoeveel ze 
eist.
In Matteüs 5 zegt de Here Jezus (vert.-
1951): ‘Er is ook gezegd: Al wie zijn vrouw 
wegzendt, moet haar een scheidbrief 
geven. Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn 
vrouw wegzendt om een andere reden 
dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk 
met haar gepleegd wordt; en al wie een 
weggezondene trouwt, pleegt echt-
breuk.’

Er is en wordt vaak gezegd dat Christus 
hier een uitzondering leert op het ver-
bod van echtscheiding en hertrouwen. 
Maar dat is niet meer dan een interpre-
tatie van en een conclusie uit de tekst. 
Het is niet het Woord van God zelf. Maar 
ook voor wie de tekst op de klassieke 
manier leest, kan uit Het huwelijk gewo-
gen van J. van Bruggen duidelijk zijn dat 
het te vlot is om Matteüs 5 als ‘echtschei-
dingsgrond’ en/of verlof tot hertrouwen 
te bestempelen.
Er zijn anderen die Matteüs 5 lezen als 
een echtscheidingsgrond, maar dat op 
een bijzondere manier toepassen. Zij 
zeggen dat Christus hier echtscheiding 
om overspel geoorloofd verklaart, omdat 
op overspel de doodstraf stond. Zij stel-
len vervolgens dat elke zonde waarop in 
het Oude Testament de doodstraf stond, 
reden tot scheiding mag zijn. Op die 
manier wordt het aantal echtscheidings-
gronden aanmerkelijk uitgebreid via 
Matteüs 5. Het is een opvatting die me 

heel wat verder lijkt te gaan dan de tekst 
zelf aanreikt.

Laat me hier, zonder dat verder te 
verantwoorden, de volgende sugges-
tie mogen doen om de bewuste tekst 
te lezen: ‘U denkt: ik mag natuurlijk 
geen overspel plegen, maar ik kan mijn 
vrouw toch wel op een nette manier 
afdanken, met een door Mozes gele-
galiseerde scheidbrief? Weet, dat zo’n 
“keurig” afdanken per scheidbrief net 
zo verboden is als het bedrijven van 
overspel. Want je bent er de oorzaak van 
dat er met je vrouw echtbreuk/over-
spel gepleegd wordt!’ Deze uitleg zou 
uitstekend passen in het verband, bij de 
verzen 27 en 28, bij vers 17 (dat Christus 
gekomen is om de wet te vervullen: haar 
in haar diepte te leren) en bij vers 48 
(u zult volmaakt zijn zoals uw hemelse 
Vader volmaakt is). Als deze exegese 
juist zou zijn, dan gaat het hier niet om 
een uitzondering op een verbod om te 
scheiden, laat staan om een echtschei-
dingsgrond. Dan wordt hier gezegd dat 
er méér overspel is dan wij vaak denken!
Ook in het bekende gedeelte over 
huwelijk en echtscheiding in Matteüs 
19 gaat het niet om een uitzondering op 
het echtscheidingsverbod, maar om het 
strakker aanbinden ervan. De Farizeeën 
zien allerlei reden om te scheiden. Chris-
tus wijst hen op Gods gebod van het 
begin en op het feit dat ze niet mogen 
scheiden wat God heeft samengevoegd. 
Van overspel weet elke Jood dat het 
niet mag. Maar op een andere manier 
mag je je vrouw ook niet wegzenden: 
dan pleeg je echtbreuk. Scheiding is dus 
in alle gevallen een groot kwaad. Ook 
hier is het niet de intentie van de Here 
Jezus om aan te geven in welke gevallen 
wel gescheiden zou mogen worden. Hij 
verzet zich daar juist tegen.

In het verleden heeft men uit 1 Korin-
tiërs 7 wel willen concluderen tot 
kwaadwillige verlating als echtschei-
dingsgrond, maar synodes zijn daar 
altijd beducht voor geweest. Terecht. In 
1 Korintiërs 7 gaat het immers niet om 
kwaadwillige verlating, maar om iemand 
die heiden gebleven is en weigert om 
met zijn christen geworden partner ver-
der te leven. Terecht maakte de synode 
van Berkel en Rodenrijs 1996 onder-
scheid tussen deze verlating omwille 
van het geloof en de kwaadwillige 
verlating. In het geval van 1 Korintiërs 7 
krijgt de gelovige ook nog niet eens het 
recht om zelf te scheiden, maar krijgt hij 
ruimte om erin te berusten dat de ander 

niet met hem of haar wil samenwonen. 
De christelijke gereformeerde synode 
van 1959 stelde vast: ontbinding van het 
huwelijk religionis causa (omwille van 
het geloof) mag niet worden gezocht 
door de gelovige partij; wil de ongelo-
vige partij de ander toch verlaten, dan 
behoeft de gelovige dit niet ten koste 
van alles te verhinderen. De vraag of 
na een dergelijke verlating de gelovige 
partij een nieuw huwelijk mag aangaan 
zolang de andere partij leeft en niet her-
trouwd is, kan niet met voldoende zeker-
heid bevestigend worden beantwoord.

Risico’s
Wie de problematiek van huwelijk en 
echtscheiding zoekt aan te pakken 
vanuit een afgebakende set van ‘bijbelse 
gronden voor echtscheiding’, ziet zich 
voor heel wat problemen geplaatst. 
Want het lijkt achter het bureau alle-
maal duidelijker dan het in de praktijk is.
Een dergelijke aanpak leidde in het 
verleden tot allerlei casuïstische vragen. 
Wat valt er allemaal onder die grond van 
overspel: ook homofilie, incest, pornover-
slaving, het aanzien van een andere 
vrouw? Wat is en wat valt er met behulp 
van 1 Korintiërs 7 allemaal te wettigen? 
Wat is precies ‘omwille van het geloof’? 
Hoe ver gaat dat?
Kan met de oude richtlijn van twee 
gronden niet heel onbillijk en zondig 
worden omgegaan? Overspel is ‘dodelijk’ 
en je man of vrouw in de armen van 
een ander drijven is onschuldig? Een 
leven lang kinderen en eega het leven 
volstrekt onmogelijk maken mag niet 
tot echtscheiding leiden, maar één keer 
overspel wel? Is het voor je hertrouwen 
een ‘geluk’ bij een vreselijk ongeluk als je 
eega overspel pleegt?

Wie gewend is om in zaken van huwelijk 
en echtscheiding te redeneren vanuit de 
al dan niet aanwezige legitimiteit van 
gronden, loopt het risico dat uit indivi-
duele beslissingen die een kerkenraad in 
een heel speciaal geval neemt, nieuwe 
algemene echtscheidingsgronden 
worden afgeleid! Elke situatie die door 
een kerkenraad niet veroordeeld wordt, 
levert in die ethiek een nieuwe, alge-
mene echtscheidingsgrond op: inciden-
ten worden precedenten! Dat wil toch 
niemand? Dan is het toch beter om niet 
vanuit eventuele echtscheidingsgronden 
te redeneren?
Volgende vraag: impliceert een recht om 
te scheiden ook automatisch een recht 
tot hertrouwen inclusief de kerkelijke 
bevestiging ervan? Hebben Matteüs 19 
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en 1 Korintiërs 7 ons niet gewezen op het 
loffelijke van het ongehuwd blijven? Wat 
doen we daarmee?

Deze vragen zijn niet gezocht of theore-
tisch. In de geschiedenis van de kerken 
bleek wanneer men op zoek ging naar 
wettige gronden om te scheiden, keer 
op keer nadere studie door deputaten 
nodig, omdat de praktijk voor vragen 
stelde waarop het antwoord moeilijk 
was. Het leidde aanvankelijk onder ons 
tot een aanvulling van de gronden voor 
echtscheiding en tweede huwelijk door 
de synode van Leusden 1999. Naar mijn 
mening mogen we dankbaar zijn dat 
die uitbreiding ongedaan gemaakt is en 
dat een nieuwe insteek gekozen is: zet in 
alle gevallen in met berouw, vergeving, 
verzoening en zelfverloochening; ga uit 
van Matteüs 19:5,6 (niet scheiden wat 
God heeft samengevoegd) en 1 Korinti-
ers 7:10,11 (wie gescheiden zijn, moeten 
alleen blijven of zich verzoenen) en 
honoreer wat de Schrift zegt over het 
afzien van een (tweede) huwelijk. Dát 
zijn algemene regels waarmee je aan-
dringt op ware liefde en trouw! Daar-
mee ga je de afkalving van het huwelijk 
in onze samenleving tegen.

Hantering van de nieuwe 
insteek
Wie in de praktijk uitgaat van gronden 
die beslissen over het al dan niet geoor-
loofd zijn van uiteengaan, kan ‘admi-
nistratief’ nagaan of de scheiding in de 
goede categorie valt of niet, en in het 
laatste geval op de automatische piloot 
overgaan tot tuchtoefening. Niemand 
zal dat in de praktijk zo doen. Pastoraat 
en tucht richten zich niet op ‘gevallen’, 
maar op levende broeders en zusters in 
hun functioneren voor het aangezicht 
van God. In pastoraat en tucht spreek je 
broeders en zusters aan op hun houding 
tegenover de Here, zijn Woord en het 
door Hem gegeven huwelijksverbond. 
Vervolgens beslis je niet op dopers-per-
fectionistische, maar op gereformeerde 
en billijke wijze (waarvoor de synode 
in de gronden onder besluit 4b zinnige 
handvatten gaf) of en hoe je tot ver-
maan en tucht – in welke vorm dan ook 
– overgaat.

Een laatste opmerking: laten we geen 
enkele opvatting inzake huwelijk en 
echtscheiding te snel met het Woord van 
God vereenzelvigen. Tot aan de Reforma-
tie bestond in grote en belangrijke delen 

van de ‘ongedeelde kerk’ de overtuiging 
dat het huwelijk niet ontbonden mocht 
worden en hertrouw niet was toege-
staan. In de Reformatie veranderde dat. 
Overigens zonder dat de reformatoren 
op dit punt allemaal dezelfde gedrags-
lijn volgden. Ook in de twintigste eeuw 
kozen gereformeerde theologen/ethici 
en kerkenraden verschillende wegen. 
In onze confessies vinden we – anders 
dan in de Westminster Confessie – geen 
uitspraak in dezen. Verschillen op dit 
niveau zouden geen grond moeten zijn 
om de gemeenschap met de kerk te ver-
breken. Daar zijn echt andere indicato-
ren voor! Laten we de goede proporties 
in acht blijven nemen: elke opvatting, 
ook de eigen, blijft altijd onderworpen 
en appellabel aan de Schrift! Laten we, 
waar onze regels en richtlijnen altijd 
onvolmaakt blijven en niet in staat zijn 
de zonde te breken, ons niet storten in 
een discussie over gronden, maar bidden 
om en werken aan de doorwerking van 
Gods bedoeling met het huwelijk als een 
levenslange verbintenis.
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Nieuwe handen
Eens werd mij de toegang tot een 
ziekenhuis geweigerd. Er was een 
klacht tegen mij ingediend. Met mijn 
manier van geestelijke zorg zou ik 
een slechte invloed hebben op het 
ziekteproces van de patiënt. Het is 
lang geleden, maar ik moest daar-
aan terugdenken toen ik het boek 
las van Gerie Smit. Gerie komt uit 
Volendam. Ze is een slachtoffer van 
de brand in de nieuwjaarsnacht van 
2001. Iedereen zal zich die brand 
herinneren. Hartverscheurende be-
richten over de radio op de anders 
altijd zo verstilde nieuwjaarsmor-
gen. In haar boek Nieuwe haNdeN 
beschrijft Gerie aangrijpend haar 
ziekteproces. En ik raad het elke 
ziekenverzorger – in welke disci-
pline dan ook – aan om dit boek te 
lezen. Maandenlang verblijft Gerie 
in het ziekenhuis en nog veel langer 
is haar tijd van revalidatie. Ze was 
vijftien jaar toen het gebeurde, en 
ze blijkt een wat lastige puber. Ze 
heeft veel moeite met wat haar is 
overkomen en ze reageert heftig op 
al degenen die haar proberen te hel-
pen. Dokters, verplegers, haar ou-
ders, familie en vrienden, ze krijgen 
geregeld de volle laag. En daarbij 
blijkt Gerie ook erg kritisch op veler 
houding en de manier waarop men 
met haar omgaat. Elke helper doet 
natuurlijk z’n best, de zorg heeft 
goede bedoelingen, maar ontdek-
kend is waar het fout kan gaan.

En fout blijkt ook de dominee die 
op een goed moment aan haar bed 
staat. Gerie ligt juist wat weg te 
dromen bij een muziekclip op de 
tv, en ze schrikt wakker ‘… als er 
een mager, klein mannetje met 
een geruite blouse, die tot de kin is 
dichtgeknoopt, naast haar bed staat. 
Ze ziet een Bijbel in zijn hand. De 
dominee vraagt haar of ze gelooft. 

Hoe kan ik nog in God geloven, zegt 
ze, wijzend op haar brandwonden.’ 
De dominee moet daarop volgens 
het boek gezegd hebben: Alles wat 
er met je gebeurt, doet God met een 
reden. Dit is natuurlijk helemaal 
mis. Gerie scheldt de dominee weg 
van haar bed. De man probeert haar 
nog wat te sussen. Zal ik met je 
bidden, vraagt hij. Wie is deze gek, 
denkt zij, en ze herhaalt wat ze zei: 
Ga weg alstublieft!

Toen ik dus eens werd weggestuurd, 
bleek ik te zijn aangeklaagd door 
iemand op de ziekenzaal waar ‘mijn’ 
patiënt lag. Mijn gemeentelid was 
ook zo’n meisje, zestien jaar. Ze was 
heel erg ziek. Ik had het op zon-
dagmorgen in de kerk gehoord en 
ik besloot direct na de kerkdienst 
haar op te zoeken. Ik was gekleed 
in mijn preekpak, een zwarte jas 
met streepjesbroek. Zo verscheen ik 
aan haar ziekbed. Ik sprak kort met 
haar, ik las een bijbelgedeelte en 
ik deed een gebed. Na mijn ver-
trek werd het meisje door de zaal 
bevraagd: wie was die enge zwart-
jakker? Het meisje verdedigde mijn 
bezoek en begon te getuigen. Ziekte 
is een gevolg van onze zonden, 
leerde ze de zaal. Maar God is goed, 
Hij zal dit kwaad ten beste keren! 
Prompt werd er door iemand op de 
alarmknop gedrukt, en ik werd bij 
het hoofd van de afdeling aange-
klaagd. Na een goed gesprek met 
dat afdelingshoofd mocht ik uitein-
delijk het ziekenhuis weer bezoe-
ken. Ik leerde ervan om niet meer in 
mijn zwarte preekpak te verschijnen 
en mijn boodschap zorgvuldiger te 
formuleren.

Ik lag eens zelf in het ziekenhuis. 
Naast me lag een jongen. Hij kreun-
de van de buikpijn. Een zwarte man 

met ook een zwarte hoed verscheen 
aan het voeteneinde van zijn bed. 
Waar heb je pijn, jongen, zei de man. 
De jongen wees op zijn buik. Heel 
vervelend, zei de man, maar dit is 
lichámelijke pijn, ken jij ook pijn in je 
ziél, jongen? Misschien is God bezig 
om je een nieuw hart te geven…

Ach, het evangelie is zo eenvoudig 
en in die eenvoud zo welkom. Nieuwe 
haNdeN heet het boek van Gerie Smit. 
Haar handen zijn ernstig verbrand. 
En de dokter heeft eraan gedaan 
wat hij eraan doen kon. Het zijn niet 
meer Geries oude handen. De huid 
is grillig, en ze kan er maar weinig 
mee doen. Het boek besluit met hoe 
Gerie – negentien jaar is ze inmid-
dels – probeert om te integreren in 
een studentenvereniging. Ze meldt 
zich en ze toont gelijk haar han-
den. Verbrand, zegt ze. Eerst zwijgt 
iedereen, en – schrijft Gerie – 
ik zie ze kijken naar mijn nieuwe 
handen. Dan zegt iemand: Ach, dat 
valt toch wel mee, we hebben wel 
ergere dingen gezien, toch jongens? 
Zo eindigt Geries verhaal. En ik 
dacht: Waar was die dominee, die 
haar vertellen zou van Gods belofte 
van héus nieuwe handen?

G. Zomer=



15

Op een symposium in Kampen 
stonden onlangs vijf gereformeerde 
confessies centraal, die alle zijn 
ontstaan in de jaren 1556-1561. Het 
ging over de geloofsbelijdenis van 
Theodorus Beza, de Tweede Helve-
tische Confessie, en de Franse, de 
Schotse en de Nederlandse geloofs-
belijdenis. Interessant is te zien hoe 
gereformeerde kerken in verschil-
lende Europese landen in die poli-
tiek woelige jaren spraken over de 
overheid. En de vraag dringt zich 
onwillekeurig op wat de actualiteit 
van dit spreken nog is voor deze 
tijd. De verschillen tussen toen en 
nu zijn evident.

Tóen zag een vorst zichzelf als ‘zeer chris-
telijke koning’ en werd hij ook zo aan-
gesproken. Nú accepteert een politieke 
meerderheid de aanduiding ‘koningin 
bij de gratie Gods’ hooguit nog als een 
herinnering aan een verleden waarmee 
men sinds lang gebroken heeft.

De positie van de overheid
Belangrijk is wat de verschillende 
confessies zeggen over de positie van 
de overheid. Kort gezegd: is zij uit God 
of uit de mensen? Opvallend is dat in 
alle confessies meer of minder expliciet 
verwezen wordt naar Romeinen 13: er is 
geen overheid dan door God. De Schotse 
confessie noemt overheden zelfs plaats-
vervangers van God, aan wie God het 
zwaard heeft gegeven.
Beza plaatst het artikel over de over-
heid in het kader van de magistraat als 
kerklid, maar hij bedoelt dit kennelijk 
niet als een beperking van zijn confessie 
tot een christelijke overheid.2 Zo’n beper-
king treffen we ook niet aan in andere 
confessies. In de Franse confessie wordt 

zelfs expliciet gesproken over ongelovige 
overheden. Nadat eerst in het algemeen 
gesproken wordt over ‘de overheid’, 
wordt als het gaat over de gehoorzaam-
heidsplicht, eraan toegevoegd: ook al 
zouden ze ongelovig zijn.
Dat past ook geheel bij de situatie zoals 
deze was ten tijde van het schrijven van 
de brief aan de Romeinen.

De eensgezindheid op dit punt van de 
gereformeerden in de zestiende eeuw 
heeft lang geduurd. Velen zullen het 
zich niet meer herinneren, maar ook in 
het beginsel- en algemeen staatkundig 
program van de ARP stond totdat de 
partij opging in het CDA, dat de overheid 
dienares van God is, bij wiens gratie zij 
regeert.
Wel werd deze stellingname in de prak-
tijk ondergraven door theologen en poli-
tici ter linkerzijde, die moeite hadden 
met het Nederlandse defensiebeleid in 
het algemeen en de kernbewapening in 
het bijzonder. In pogingen tot principiële 
onderbouwing van het verzet tegen dit 
overheidsbeleid moest ook de tradi-
tionele exegese van Romeinen 13 het 
ontgelden. Met name de Kamper ethicus 
J. Douma heeft toen veel militairen en 
politici aan zich verplicht door erop 
te wijzen dat Romeinen 13 overheden 
niet ontgoddelijkt, evenmin vergodde-
lijkt, maar duidelijk oproept ze hoog te 
achten omdat ze van God gesteld zijn als 
zijn diakenen en liturgen.

Het thema is momenteel in ander 
opzicht actueel vanwege het werk van 
de staatscommissie tot herziening van 
de Grondwet. Een van de concrete taken 
van de commissie is zich te bezinnen 
op een preambule voor de Grondwet. 
Centraal staat daarbij de vraag of al dan 
niet een link zal worden gelegd met de 
idee van de volkssoevereiniteit. Vanuit 
de gereformeerde confessies is het ant-
woord daarop niet moeilijk.
Er is dan ook alle reden om ook vandaag 
nog aan te sluiten bij de confessies als 
zij benadrukken dat de overheid Gods 

dienares is, niet vanwege de kwaliteiten 
van de overheidspersonen maar van-
wege hun ambt. Voorzichtige pleidooien 
van sommige hedendaagse gerefor-
meerden voor nieuwe accenten in de 
christelijke politieke theorievorming 
maken mij dan ook voorzichtig, als ter 
onderbouwing daarvan de vraag gesteld 
wordt of Romeinen 13 niet te smal en te 
toevallig is om er een overheidsvisie op 
te bouwen. Nu zegt de Bijbel gelukkig 
meer over de overheid waarmee kerk en 
politiek hun winst kunnen doen. Maar 
Romeinen 13 neemt niet zonder reden 
daarin al eeuwen een cruciale plaats in.

De taak van de overheid
Moeilijker wordt het als het gaat om de 
inhoud van de overheidstaak. Daarover 
zijn in de loop der eeuwen boekenkasten 
vol geschreven. Ik noem als voorbeeld 
de dissertatie van Van der Zwaag, die 
ongeveer 600 pagina’s nodig had om 
duidelijk te maken of artikel 36 NGB 
sedert de synode van 1905 nog onverkort 
is of gekortwiekt.3 Ik moet bij dit thema 
daarom volstaan met enkele korte waar-
nemingen.
Wat in de eerste plaats opvalt, is dat de 
verschillende confessies zo summier 
zijn over de overheid. De overheid krijgt 
meestal een plaats aan het eind van de 
confessie en aan haar taak worden een 
paar zinnen gewijd. Dat is opmerkelijk 
nu de meeste confessies tot stand kwa-
men in een tijd waarin de verhoudingen 
met de overheid gespannen waren. 
Kennelijk werd het niet nodig gevonden 
in een kerkelijk belijdenisgeschrift hier 
diep op in te gaan.

Duidelijk is ook, dat in de confessies de 
bescherming van de vrede en de open-
bare rust als eerste taak van de overheid 
worden genoemd. Daaraan wordt dan in 
verschillende bewoordingen toegevoegd, 
dat de overheid ook een taak heeft ten 
opzichte van de ware religie, en afgoderij 
en ketterij de kop moet indrukken. Daar-

De actualiteit van zestiende-
eeuwse gereformeerde 
confessies1

G.J. Schutte
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bij valt op dat beide taken soms met 
zoveel woorden aan elkaar worden ver-
bonden. Zo zegt de Tweede Helvetische 
Confessie, dat de voornaamste taak van 
de overheid is voor vrede en openbare 
rust te zorgen. Dan volgt de uitspraak: 
Dat kan zij natuurlijk nooit succesvoller 
doen dan wanneer zij echt godvrezend 
en vroom is, dat wil zeggen: wanneer zij 
de verkondiging van de waarheid en het 
zuivere geloof bevordert, de leugen en 
elke vorm van bijgeloof met alle godde-
loosheid en afgoderij uitroeit, en de kerk 
van God beschermt.4

Met andere woorden: kerk en staat 
worden niet geheel van elkaar geschei-
den, maar de argumentatie daarvoor 
ligt in belangrijke mate bij een goede 
uitoefening van de primaire taak van de 
overheid ter bescherming van vrede en 
openbare rust.

Dat toch verstrekkende uitspraken 
werden gedaan over de taak van de 
overheid, kan niet los worden gezien 
van de tijdsomstandigheden. De eerste 
zorg voor gereformeerden, die ook uit 
de behoefte aan confessievorming 
bleek, was de zuiverheid van de leer 
en de mogelijkheid die ook te belijden. 
Per land, ja ook per stad, verschilden de 
mogelijkheden daartoe sterk. Daarbij 
komt dat de gereformeerden zich in 

de discussie mengden toen met name 
tussen Luther en Rome en de keizer al 
jarenlang gediscussieerd en gestreden 
werd. De discussie over de inhoud van 
het overheidsambt werd overschaduwd 
door de strijd over de plaats van de gods-
dienst in de samenleving.
Daarom is het van belang het geheel 
van deze discussies te overzien alvorens 
conclusies te trekken. In onze ogen lijkt 
het vreemd dat discussies over geloofs-
zaken niet alleen werden gevoerd tussen 
kerkleden en kerkleiders, dus zeg maar 
door Luther en Calvijn met de paus en 
de kerkelijke hiërarchie, maar dat vor-
sten, keizers en parlementen zich ermee 
bemoeiden. Voor díe tijd was dat echter 
normaal. Binnen het corpus christia-
num mocht dan veel gestreden zijn over 
de macht van keizer en paus, dat kerk 
en staat nauw met elkaar verbonden 
waren, was buiten kijf. De Reformatie 
stelde dus zowel de kerk als de staat voor 
problemen.
In eerste instantie was het streven van 
de reformatoren dan ook helemaal niet 
gericht op meer pluriformiteit met 
vrijheid van godsdienst. Het ging erom 
binnen eigen vorstendom of stad de 
geloofseenheid te bewaren, zij het dan 
op basis van het geloof van de Refor-
matie. Formulering van een geschreven 
confessie, gericht aan of zelfs goedge-

keurd door de overheid, kon die eenheid 
zichtbaar maken.
Interessant is te zien hoe daarmee in 
verschillende Europese landen verschil-
lend is omgegaan. In de Duitse vorsten-
dommen kwam na veel strijd in 1555 de 
godsdienstvrede van Augsburg tot stand 
volgens het principe: wiens gebied, diens 
religie. De vorst van een bepaald gebied 
bepaalde daar de godsdienst voor zijn 
onderdanen. Gelovigen die een andere 
confessie waren toegedaan, konden 
uitwijken naar een gebied waar de vorst 
hun confessie beleed.
De rol van de vorst was ook heel bepa-
lend in Engeland. Nadat Henri VIII de 
band tussen de Engelse kerk en Rome 
verbroken had, en de koning bij wet tot 
‘beschermheer en het enige hoofd van 
de Engelse kerk en het Engelse priester-
schap’ was gemaakt, kwam al in 1536 de 
eerste confessie van de Anglicaanse kerk 
tot stand en werd deze kerk uiteindelijk 
in 1559 officieel staatskerk. In feite was 
hier sprake van eenzijdig overheidsop-
treden op grond waarvan de Engelse 
kerk in het bezit kwam van een confes-
sie, een bijbelvertaling en een liturgie-
boek.
Ook in Schotland was sprake van een 
grote overheidsinvloed, al gebeurde het 
daar allemaal wat later. Het vredesver-
drag van Edinburgh van 1560 opende 
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de weg voor een eigen regeling van 
het vraagstuk van de godsdienst. De 
protestanten onder leiding van John 
Knox lieten er geen gras over groeien en 
lokten een opdracht van het parlement 
uit tot het opstellen van een gerefor-
meerde belijdenis, waaraan binnen vier 
dagen werd voldaan. Nadat een externe 
commissie de bewoordingen op een 
aantal punten had verzacht, nam het 
parlement de confessie aan. Koninklijke 
ratificatie volgde zeven jaar later. Nog 
twaalf jaar later, in 1592, werd de gerefor-
meerde kerk van Schotland staatskerk.
Heel anders verliep het in Frankrijk. 
Daar zetten de hugenoten al in 1559 
in op erkenning door de overheid van 
twee kerken en belijdenissen binnen 
één staat. Dit zeer tot ongenoegen van 
Calvijn, die in die tijd en in de Franse 
situatie wilde blijven vasthouden aan 
eenheid binnen één koninkrijk. In 1562 
kwam het Tolerantie-edict van St. Ger-
main tot stand, waarmee weliswaar een 
bescheiden vorm van godsdienstvrij-
heid voor de hugenoten werd verkregen, 
maar waarbij ook een einde kwam 
aan de godsdienstige eenheid in kerk 
en staat. Dat daarmee nog lang geen 
sprake was van vrijheid van godsdienst 
voor de Franse hugenoten, heeft het 
verdere verloop van de geschiedenis 
met de Bartholomeüsnacht als tragisch 
dieptepunt wel bewezen.

In de Nederlanden nam de invloed van 
de Reformatie toe, ondanks vervolgingen 
van de aanhangers. Voorgangers die 
in Genève gestudeerd hadden, namen 
belangrijke posities in. In de jaren 
waarin elders in Europa om beurten 
gestreden en gesproken werd over de 
positie en de rechten van de protestan-
ten, hadden de Nederlanden te maken 
met de Spaanse koning Philips II, wat tot 
een heftige confrontatie leidde, resulte-
rend in de opstand tegen Spanje.
Onder leiding van Willem van Oranje 
was de inzet evenals in Frankrijk vooral 
gericht op vrijheid voor de protestan-
ten om hun geloof te belijden en te 
beleven. Maar omdat de strijd hiervoor 
tevens een strijd was tegen de Spaanse 
overheersing, liepen godsdienstige en 
politieke belangen vaak door elkaar.

Politieke betekenis van de 
confessies
Het is tegen deze zo gevarieerde ach-
tergrond niet eenvoudig aan te geven 
wat de politieke betekenis en impact 
zijn geweest van de gereformeerde 
confessies in verschillende landen. 

Toch kunnen wel enkele kenmerken 
genoemd worden, die samenhangen 
met het karakter en de inhoud van de 
verschillende confessies. Daarbij kan ook 
duidelijk worden hoe verschil in keuze in 
de zestiende eeuw de positie van kerk en 
staat tot in onze eeuw heeft beïnvloed.
Kenmerkend voor elk van de confes-
sies is dat zij klare taal spreken over de 
erkenning van de overheid in haar ambt. 
Vanwege dat ambt is zij eer waard. Er is 
slechts één grens: God meer gehoorza-
men dan mensen.
Met deze duidelijke stellingname mar-
keerden de gereformeerden hun positie 
voor overheid en burgers ten opzichte 
van dopers en andere revolutionairen, 
die zich ook afkeerden van Rome, maar 
tegelijk de overheden niet wilden erken-
nen in hun ambt. Met andere woorden: 
de vorst had niets te duchten van de 
gereformeerden, ze wilden zijn trouwe 
onderdanen zijn. Voor vervolging was 
dan ook geen enkele reden.
Met deze genormeerde gehoorzaam-
heidsplicht baanden de confessies ver-
volgens de weg voor een recht van verzet 
tegen die overheden, die burgers wilden 
beletten God meer te gehoorzamen dan 
mensen.

Een tweede kenmerk van de gerefor-
meerde confessies, dat echter pas gelei-
delijk duidelijk werd, betreft de eigen 
verantwoordelijkheid van kerk en staat. 
Het duidelijkst is dat zichtbaar bij de 
Franse confessie, die immers buiten de 
overheid om en tegen haar wil tot stand 
kwam op de synode van Parijs van 1559. 
Ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
kreeg haar status als kerkelijke belijde-
nis door autorisatie van de synode van 
1618/1619.
Ook inhoudelijk maken beide confes-
sies duidelijk onderscheid tussen de 
regering van de kerk en van de wereld. 
De kerkelijke ambtsdragers worden met 
name genoemd, zij regeren op geeste-
lijke wijze de kerk. Daartegenover staat 
de belijdenis over de overheid die de 
wereld moet regeren door wetten en 
staatsregelingen.
De positie van de Schotse confessie is op 
dit punt minder duidelijk. De confes-
sie was in opdracht van het parlement 
geformuleerd en geratificeerd door de 
drie standen van het koninkrijk. Wel 
wordt ook daarin de toepassing van de 
kerkelijke tucht om het kwaad in toom 
te houden, als een van de kenmerken 
van de kerk genoemd.
We zien hier elementen die we in de 
Duitse kerken met de Augsburgse con-

fessie sterker tegenkomen. Daar is tot op 
de dag van vandaag de invloed van de 
overheid zichtbaar door de inning van 
kerkelijke belasting via de overheid en 
is door een hiërarchische structuur de 
invloed van de plaatselijke kerk onder 
andere bij de benoeming van predikan-
ten gering.

Erkenning van eigen taken en verant-
woordelijkheden voor overheid en kerk 
betekent niet dat de confessies de over-
heid een soort godsdienstig-neutrale 
status toekennen. Integendeel. De strek-
king van alle gereformeerde confessies 
is op dit punt dezelfde: de overheid is 
dienares van God, zij heeft niet alleen 
een taak bij het handhaven van orde en 
veiligheid, maar ook – zoals de Neder-
landse Geloofsbelijdenis het formuleert 
– de hand te houden aan de heilige 
dienst van de kerk en de voortgang van 
het koninkrijk van Jezus Christus te 
bevorderen.
Dat in confessies nog lange tijd het 
optreden tegen ketterij en afgoderij 
ook als een taak van de overheid werd 
gezien, is verklaarbaar. Men was in die 
tijd niet anders van overheden gewend. 
Het optreden van revolutionaire dopers 
bevestigde de voorstanders van een 
brede overheidstaak in hun mening. 
Maar met het samenleven van roomsen 
en gereformeerden binnen één staats-
verband werd de vraag actueel wat dit 
nu concreet voor het beleid van de over-
heid moest betekenen.

Dat brengt mij bij een derde kenmerk, 
het opkomen voor de vrijheid van 
godsdienst en de erkenning daarvan 
door de overheid. Zoals we zagen, had de 
godsdienstvrede van Augsburg daar-
aan voor de Duitse vorstendommen wel 
een heel eigen draai gegeven. In enkele 
Zwitserse steden leek het aanvankelijk 
ook die richting uit te gaan. Maar dit 
soort oplossingen was in Frankrijk – als 
de hugenoten het al gewild hadden – 
niet mogelijk door het optreden van 
de roomse koningen van Frankrijk en 
Spanje. Vandaar dat men hier inzette op 
vrijheid voor de gereformeerde gods-
dienst naast de rooms-katholieke.
De strijd in de Lage Landen was een 
strijd voor vrijheid voor de gerefor-
meerde godsdienst tegen een overheid 
die exclusief ruimte voor de roomse 
godsdienst wilde behouden. Toen 
gereformeerden het na 1572 in Holland 
en Zeeland voor het zeggen kregen, 
stonden zij voor de vraag wat dit moest 
betekenen voor de gereformeerde en 
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de roomse godsdienst. Zouden rooms-
katholieken nu de ruimte krijgen die 
aan de gereformeerden eerder door hun 
leiders was onthouden?
De Staten van Holland en Zeeland 
werden heen en weer gedrongen door 
het belang van de eenheid van gewest 
en volk, en het recht van burgers om in 
vrijheid hun geloof te belijden. Zij kozen 
voorzichtig voor het laatste. Al was deze 
keuze zeker niet onomstreden, ze sloot 
wel aan bij wat gereformeerden hadden 
gezegd in hun verweerschrift aan de 
Overheden van de Nederlanden, dat was 
gevoegd bij de tekst van de geloofsbelij-
denis die in 1561 op het terrein van het 
kasteel in Doornik werd ontdekt.
Daarin wordt onderscheid gemaakt tus-
sen het wereldlijk zwaard dat de over-
heid slechts in de hand is gegeven om 
dieven, rovers, moordenaars en anderen 
die deze maatschappelijke orde in de 
war sturen, te straffen, én het geestelijk 
zwaard van het Woord Gods dat alleen in 
staat is alles wat de godsdienst betreft 
en de ziel aangaat, te onderscheiden van 
oproerigheid en verstoring van de orde.5

Andere gereformeerden, onder wie 
Datheen, vonden erkenning van de 
vrijheid van roomsen een bewijs van 
godsdienstige onverschilligheid. Het was 
vooral de invloed van Willem van Oranje 
en zijn broer Jan van Nassau waardoor 
de weg geëffend werd voor de Unie van 
Utrecht in 1579.
Toen werd voor het eerst in een officieel 
staatsstuk, te beschouwen als een aan-
zet voor een Grondwet van de Verenigde 
Nederlanden, een zekere mate van 
vrijheid van godsdienst verzekerd voor 
gereformeerden en rooms-katholieken. 
De Nederlanden liepen hierin voorop, al 
betekende dit niet dat roomse Neder-
landers in alles gelijke rechten hadden. 
Daar zouden nog enkele eeuwen over-
heen gaan.
De gereformeerde confessies kwamen 
tot stand in een tijd waarin nog veel 
onzeker was. Oude stellingen vanuit het 
corpus christianum werden nog met 
kracht en vaak ook geweld verdedigd. 
Ruimte voor nieuwe vrijheid moest 
worden verworven en ingevuld. Daarin 
speelden de gereformeerde confessies 
een belangrijke rol.

Actuele betekenis
Deze gebeurtenissen speelden zich meer 
dan vier eeuwen geleden af. Inmiddels 
is de wereld onherkenbaar veranderd. 
In Nederland, maar ook in veel andere 

Europese landen is een einde gekomen 
aan wat wel het Constantijnse tijdvak 
wordt genoemd. Als Nederland al ooit 
een christelijke natie was, nu niet meer. 
Zelfs een christelijke meerderheid in 
het kabinet kan niet voorkomen dat 
de secularisatie van samenleving en 
politiek doorgaat. Is daarmee ook een 
einde gekomen aan de relevantie van 
de gereformeerde confessies voor het 
publieke leven? Is verbondenheid met 
deze confessies nu méér dan nostalgie?
We doen er zeker goed aan een open oog 
te hebben voor de tijd waarin we leven 
en de ontwikkelingen die gaande zijn. 
Maar ook als we dat doen, zijn de drie 
kenmerkende elementen van de confes-
sies die ik noemde, ook voor vandaag 
van betekenis.

We spreken vandaag veel over men-
senrechten, vrijheden van burgers. We 
hebben er een heel scala van en poli-
tici bakkeleien over de vraag welke de 
belangrijkste zijn. Daar worden zelfs 
rechtszaken over gevoerd. Ik durf de stel-
ling aan, dat de vrijheid van godsdienst 
de ‘moeder’ is van de vrijheidsrechten 
waaraan we nu zo hechten. De strijd om 
de vrijheid van godsdienst impliceerde 
de vrijheid van meningsuiting, van druk-
pers, van onderwijs, van vereniging en 
vergadering. Toen in 1579 in artikel XIII 
van de Unie van Utrecht werd bepaald 
dat een ieder particulier in zijn religie 
vrij zal mogen blijven en dat niemand 
uit oorzaak van de religie zal mogen 
vervolgd of onderzocht worden, werd de 
basis gelegd voor de vrijheid van denken 
en spreken die we nu kennen.
De hedendaagse discussie over de vraag 
of de vrijheid van meningsuiting belang-
rijker is dan de vrijheid van godsdienst 
suggereert een tegenstelling die er 
historisch en inhoudelijk niet behoort te 
zijn. Wie de wacht betrekt bij de vrijheid 
van godsdienst, beschermt tevens de 
vrijheid van meningsuiting.

De scheiding van kerk en staat wordt 
veelal toegeschreven aan de Verlichting. 
Toen zijn inderdaad allerlei banden tus-
sen beide verbroken. Eind vorige eeuw 
is deze lijn nog doorgetrokken naar de 
financiële banden die bestonden tussen 
sommige kerken en de staat. Maar wie 
recht wil doen aan de historie, zal moe-
ten erkennen dat de eerste belangrijke 
stappen in de richting van een vrije kerk 
in een vrije staat zijn gezet door mensen 
die tegelijk werkten aan een gerefor-
meerde confessie. Dat doel van een vrije 
kerk is ook vandaag nog volop de moeite 

waard nagestreefd te worden.
Maar, zal iemand zeggen, dat geldt toch 
niet voor dat andere kenmerk van de 
gereformeerde confessies, het spreken 
over het ambt van de overheid als diena-
res van God. Daar kun je toch in deze tijd 
niet meer mee aankomen.
Inderdaad, dat kon Paulus in zijn dagen 
ook niet toen de Romeinen de baas 
waren onder het bewind van keizer Nero. 
Maar het heeft hem niet weerhouden 
Romeinen 13 te schrijven zoals hij deed. 
Tijdens de koude oorlog kon de Neder-
landse regering op haar ambt worden 
aangesproken met verwijzing naar 
hetzelfde bijbelhoofdstuk. Tegenover 
pogingen om abortus en euthanasie 
steeds verder te legaliseren kunnen 
ministers en staatssecretarissen worden 
gewezen op hun taak mede inhoud te 
geven aan het zesde gebod van Gods 
wet. Ter onderbouwing van een beleid 
om zorgvuldig om te gaan met Gods 
schepping mogen ook overheden aange-
sproken worden op hun verantwoorde-
lijkheid hierin.

Wil iemand wijzen op veranderde tijden, 
dan val ik hem graag bij. Maar God is 
dezelfde gebleven. Zijn regels voor het 
leven van mensen zijn niet veranderd. 
Hij maakt nog steeds gebruik van men-
sen, soms zonder dat zij het weten of 
willen.
Daarom voel ik mij ook nu nog verbon-
den met onze voorouders, die onder 
moeilijke omstandigheden verantwoor-
ding aflegden van hun geloof door in 
hun confessie ook te spreken over het 
ambt van de overheid.
De manier waarop we daar nu over wil-
len spreken, zal eigentijds moeten zijn. 
Zorgvuldig, met argumenten waarmee 
anderen bereikt kunnen worden. Maar 
zonder afbreuk te doen aan hun en onze 
verantwoordelijkheid tegenover God.

Noten:
1 Bewerking van een lezing op het op 26 

november 2009 in Kampen gehouden 
symposium ter gelegenheid van de 
verschijning van het boek Confessies. 
Gereformeerde geloofsverantwoording in 
zestiende-eeuws Europa, onder redactie 
van prof.dr. M. te Velde.

2 Artikel XLIV, Confessies, p. 263.
3 Dr. K. van der Zwaag, Onverkort of gekort-

wiekt?, Heerenveen 1999.
4 Artikel 30, Confessies, p. 594.
5 Confessies, p. 499.
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De volkstelling en Quirinius
‘In die tijd kondigde keizer Augus-
tus een decreet af dat alle inwoners 
van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. Deze eerste volkstelling 
vond plaats tijdens het bewind van 
Quirinius over Syrië’ (Luc. 2:1,2).
Lucas plaatst als een goed geschied-
schrijver de geboorte van Jezus in 
een duidelijk historisch verband. 
Bijbelcritici betichtten Lucas echter 
van een ernstige onjuistheid. Vol-
gens Matteüs werd Jezus geboren 
tijdens het bewind van Herodes de 
Grote, die stierf in het jaar 4 v.C., 
terwijl de enig bekende volkstel-
ling van Quirinius, die ook wordt 
vermeld door Flavius Josephus, pas 
plaats vond in het jaar 6 n.C.

Sommige taalkundigen hebben dit pro-
bleem opgelost door in vers 2 het woord 
‘tijdens’ te vervangen door ‘voordat’. 
Deze oplossing lijkt, als die taalkundig 
al mogelijk zou zijn, minder aanvaard-
baar, omdat een dergelijke tijdsbepaling 
vager is en daarom minder passend 
voor een auteur als Lucas, die alles zeer 
nauwkeurig heeft onderzocht (Luc. 1:3). 
Omdat Lucas spreekt over de eerste 
volkstelling onder Quirinius, moet deze 
onderscheiden worden van een tweede 
volkstelling. Het loont daarom de moeite 
zich nader te verdiepen in gegevens over 
het begrip volkstelling en de persoon 
van Quirinius.

Volkstelling
Een volkstelling werd binnen het 
Romeinse rijk regelmatig gehouden. 
Uit historische bronnen blijkt dat deze 
tijdens keizer Augustus om de veer-
tien jaar plaatsvonden. Een dergelijke 
registratie legde gegevens vast over 
de bewoners van een gebied en hun 
grondbezit. Het kon een middel zijn om 
gegevens over mannen voor militaire 
dienst te registreren, of een belasting-
heffing voor te bereiden. Dat was het 
geval met de bovenvermelde registratie 
van het jaar 6 n.C. Augustus had toen 

volgens de Romeinse historicus Dio 
Cassius geld voor zijn legioenen nodig. 
Hij verordende daarom in zijn rijk een 
speciale heffing van 5% op de vererving 
van grondbezit.
Een dergelijke belasting eiste een 
registratie van bezittingen en fami-
liebetrekkingen. Flavius Josephus 
vermeldt hoe Cyrenius (de Latijnse 
naam voor Quirinius) in de provincie 
Judea, die bij Syrië was gevoegd, deze 
registratie moest uitvoeren. Hij vertelt 
hoe in het noorden hiertegen verzet 
ontstond, onder leiding van een zekere 
Galileeër die Judas heette. Lucas noemt 
dit gebeuren in Handelingen 5:37. Dio 
Cassius vermeldt ook dat deze heffing 
de tweede in zijn soort was en dat de 
eerste niet genoeg had opgebracht. Dit 
kan betekenen dat de eerste registratie 
veertien jaar eerder werd verordend, 
dus in 8 v.C., waarbij Jozef en Maria zich 
moesten laten inschrijven (Luc. 2:3,4). De 
uitvoering van dit decreet van Augustus 
zal in het uitgestrekte rijk wellicht enige 
jaren hebben gekost.
    
    

Terugkeer
Een heffing waarbij grondbezit en fami-
lierelaties moesten worden opgegeven, 
ging gepaard met een terugkeer naar 
de plaats van geboorte of een plaats van 
erfelijk landbezit. Jozefs voorgeslacht 
kwam uit Betlehem. Volgens de mozaï-
sche wet bleef de grond geslachtenlang 
in familiebezit. Een voorbeeld van zo’n 
terugkeer is te vinden in een voorschrift 
uit het jaar 104 van Gaius Vibius Maxi-
mus, gouverneur van Egypte, dat luidt: 
‘Omdat de registratie van families is 

begonnen, is het noodzakelijk dat ieder 
die buiten zijn district woont terugkeert 
naar zijn eigen afstammingsplaats, 
zodat de gebruikelijke inschrijving kan 
plaatsvinden.’
Een soortgelijke registratie wordt 
genoemd in een brief uit het jaar 48, die 
gaat over een terugkeer naar de geboor-
testreek: ‘Ik Thermoutarion, met mijn 
lijfwacht Apollonius, verklaar met een 
eed aan keizer Tiberius Claudius, dat het 
voorgaande document een juist verslag 
geeft van allen die tot mijn huishou-
den behoren, niemand uitgezonderd.’ 
Een andere brief laat ook zien dat een 
huisvader zijn hele gezin diende mee te 
nemen: ‘Ik registreer Pakebkis, de zoon 
van mij en mijn vrouw Taasis, en Taopis 
in het tiende jaar van keizer Tiberius 
Claudius Augustus en verzoek dat de 
naam van mijn voornoemde zoon wordt 
opgenomen in de lijst.’

Twee gerespecteerde leiders uit de 
vroegchristelijke kerk, Justinus en Tertul-
lianus, schreven dat in de officiële docu-
menten tijdens het bewind van keizer 
Augustus ook de registratie van Jozef en 
Maria te vinden zou zijn en dat ieder die 
twijfelde aan Jezus’ geboorte, maar in 
de overheidsstukken moest zoeken. Wel-
licht werden deze gegevens plaatselijk 
bewaard.
Justinus (geb. 105) schreef: ‘Er is een 
plaats in het Joodse land, vijfendertig 
stadiën van Jeruzalem, waar Christus 
is geboren, zoals je je daarvan kunt 
vergewissen in de registratieregisters 
gemaakt onder Quirinius, de eerste 
procurator van Judea.’
Tertullianus (geb. 155) schreef echter 
dat deze registratie plaatsvond onder 
Sentius Saturninus, de gouverneur van 
Syrië. Omdat Justinus aan Quirinius de 
titel procurator geeft, kan hij als militair 
assistent van de gouverneur Saturninus 
zijn opgetreden uit naam van de keizer. 
Een waardevolle aanduiding hiervoor 
is te vinden op de grafsteen van een 
Romeinse officier met de naam Aemi-
lius Secundus. Op deze steen, die werd 
gevonden in Venetië, wordt Quirinius 
genoemd als keizerlijk gezant (legatus) 
die hem opdracht gaf tot de volkstelling 
in Apamea in Syrië. Deze volkstelling 
viel in dezelfde tijd als de eerste, die 
genoemd wordt in Lucas 2.

 Keizer Augustus

J. Knigge
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Als kritiek op de registratie uit Lucas 2 
is ook wel geuit, dat de keizer regionale 
heersers hun eigen heffingen liet uitvoe-
ren. Hiertegen kan aangevoerd worden 
dat een keizerlijke heffing ook gebruikt 
kon worden om het centrale gezag te 
benadrukken. Flavius Josephus vermeldt 
dat in de laatste jaren van Herodes een 
gespannen verhouding tussen hem 
en Augustus was ontstaan: ‘De keizer 
schreef Herodes dat waar hij hem vroe-
ger als vriend had behandeld, hij hem 
voortaan als onderdaan zou behandelen 
... en dat het joodse volk door een eed 
van trouw zijn goede wil zou moeten 
tonen jegens de Keizer en de regering 
van de koning.’ Volgens Tacitus legde ook 
keizer Tiberius later een regionale volks-
telling op aan het koninkrijk Antiochië in 
oostelijk Klein-Azië.

Quirinius   
De vroegste vermelding van Quirinius is 
te vinden in een verslag van Augustus’ 
regeringsdaden dat de keizer zelf heeft 
opgesteld, de Res Gestae. Een kopie van 
deze inscriptie bevindt zich in de tempel 
van Augustus en Rome in Ankara. 
Volgens deze Res Gestae werd Quirinius 
tot consul benoemd in 12 v.C. Met dit 
ambt bekleedde hij een van de hoogste 
regeringsfuncties. Onder de keizers 
Augustus en Tiberius verrichtte hij 
belangrijke diensten. Tacitus vermeldt 
dat Tiberius hem, na zijn overlijden in 22 
n.C., in een rede voor de voltallige Senaat 
roemde als ‘een onvermoeibaar soldaat, 
die wegens zijn trouwe diensten consul 
werd onder keizer Augustus, en later 
geëerd werd wegens zijn overwinning 
op het fort van de Homanadensiërs in 
Cilicië (ten nw. van Syrië). Daarna werd 

hij adviseur van Gaius Caesar bij het 
bestuur van Armenië en van Tiberius in 
Rhodes.’

Quirinius bekleedde dus militaire en 
politieke functies in en nabij Syrië, waar 
tussen 12 en 6 v.C. sprake was van voort-
durend verzet van de Homanadensiërs 
tegen Rome. Het is daarom aannemelijk 
dat Quirinius als krachtdadig militair 
attaché, zoals ook bovengenoemd in 
Apamea, namens de keizer een uitvoe-
rende taak had bij de volkstelling van 
Lucas 2 in Judea dat onder Syrië viel. Het 
is dus niet vreemd dat zijn naam aan 
deze volkstelling werd verbonden. Daar-
voor zou hij als assistent aan Saturninus 
zijn toegevoegd. Deze was de gouver-
neur van Syrië van 9 tot 6 v.C.
Het jaartal van deze volkstelling kunnen 
we vinden in de Res Gestae, waar Augus-
tus vermeldt dat hij in het jaar van de 
consuls Censorinus en Asinius (= het 

jaar 8 v.C.) een volkstelling uitschreef. De 
uitvoering ervan in Judea zal na twee à 
drie jaar hebben plaatsgevonden door 
Quirinius, die veertien jaar later even-
eens, maar nu zelf als gouverneur van 
het gebied, de tweede volkstelling liet 
uitvoeren in Syrië.    
 

Johan Knigge is historicus te Haren.

Grafschrift van Aemilius secundus

Quirinius
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Op 9 september jl. promoveerde 
de historicus Harm Veldman aan 
de Theologische Universiteit van 
Kampen (Broederweg) op een zeer 
uitvoerige biografie over Hendrik de 
Cock, de ‘vader’ van de Afscheiding 
van 1834.
Afgedacht van een behoorlijk aantal 
min of meer uitvoerige biografische 
schetsen, kan deze dissertatie de 
tweede biografie worden genoemd 
aan ds. H. de Cock gewijd. De eerste 
schreef zijn zoon, Helenius (1e druk 
1860, 2e druk 1885).

Inleiding
Een zoon schrijft het levensbericht van 
zijn vader! Hij spreekt ook steeds over 
‘vader’ en dat op wens van zijn moeder. 
Je zou kunnen zeggen: een hachelijke 
onderneming. Als een zoon zijn vader 
niet begraaft per boek, wordt het dan 
geen ophemelen? Nu, ondanks alle ver-
diensten die dr. Veldmans studie heeft, 
zeg ik van heler harte: wie ook maar 
even de kans krijgt Helenius’ biografie 
over zijn vader te lezen, die raad ik dat 
hartgrondig aan. Het is zo’n waardevol 
en zo’n zúiver boek! En dan: geschreven 
door een zoon die als jochie van 9 à 10 
jaar naast zijn vader en moeder heeft 
gestaan, toen een jonger zusje, Jantje, 
werd begraven vlak voordat de Afschei-
ding van de Nederlandse Hervormde 
Kerk zich voltrok. Hij zal de advertentie 
hebben gelezen, die vader en moeder in 
de Groninger Courant plaatsten, waarin 
ook deze woorden te lezen waren: 
‘Berustende in en vertrouwende op 
de verbondsbeloften Gen. XVII:7, Hand. 
II:39 en op Gods Woord, Marc. X:14 en 
I Corinth. VII:14 hopen wij eenmaal 
haar daar weder te vinden, waar geen 
rouw of gekrijt meer zal zijn.’ Zijn vader 

ondertekende met: ‘H. de Cock, Geref. 
Leeraar te Ulrum’. Maar Helenius wist 
natuurlijk best dat ‘vader’ geschorst was 
als dominee en nu al zo lang niet meer 
preken mocht.
En toen maakte dat jongetje de zondag 
mee vlak vóór de Afscheiding met al 
het rumoer en de plotselinge verschij-
ning van een dominee (ds. Scholte uit 
Brabant), een dominee die zo vurig 
preekte en het helemaal eens was met 
z’n vader. En er gebeurde van alles. Er 
kwamen boze militairen in de pastorie 
en vader moest in de gevangenis. De 
jonge Helenius heeft z’n vader daar 
ook een keer samen met zijn moeder 
opgezocht. Enz., enz. Nog weer later 
heeft Helenius lessen in de theologie van 
zijn vader gevolgd. Heel jong stierf zijn 
vader (1842) en kort daarna werd hij zelf 
predikant (1844) en tien jaar later docent 
in Kampen.

Ik noem maar enkele scharnierpunten 
in het leven van de zoon-biograaf. Lezen 
we nu die biografie van zijn hand over 
zijn vader, dan valt op hoe rustig, hoe 
zuiver het verhaal is gehouden. Er blijkt 
een nauwe verbondenheid in gelovige 
overtuiging. Maar nergens slaat de stem 
van de biograaf over en ook schiet de 
stem niet uit van verheerlijking van zó’n 
vader. Jaap van Gelderen, kerkhistoricus 
van Kampen (Oudestraat) vond de karak-
teristiek: een kuis verhaal.1

Levendig herinner ik mij dat ik lang gele-
den in de vreemde weken vlak voor de 
bevrijding van West-Nederland in 1945, 
op 9 april een tweedehands exemplaar 
in handen kreeg. Wat heb ik veel van 
deze eerste biografie geleerd en ervan 
genoten!

De tweede biografie over 
Hendrik de Cock
En nu, in 2009, 64 jaar later, ontvang 
ik de tweede biografie over Hendrik de 
Cock, de dissertatie van Harm Veldman! 
Het boek is opgenomen in de serie 
Theologie en geschiedenis onder redactie 
van dr. Herman Selderhuis. Het is nog 
uitgebreider dan de eerste biografie. Die 
telde in de tweede druk 640 bladzijden. 
Maar Veldman gaat er ruim honderd 

bladzijden bovenuit en geeft daarbij 
nog een cd-rom over De Cock en de 87 
door hem gestichte gemeenten, waarin 
een calendarium H. de Cock 1833-1842, 
alsmede een overzicht hervormde predi-
kanten classis Middelstum 1834.
Het kan haast niet op. En dat over zo’n 
kort domineesleven! Is het niet iets 
te veel? Antwoord: nee! De tweede 
biografie is haar plaats naast de eerste 
meer dan waard. Veldman heeft een heel 
eigen stijl: in een vriendelijke onverzet-
telijkheid voert hij ons langs heel dat 
bewogen leven van Hendrik de Cock. 
Soms voert een omweg (bijv. over het 
supranaturalisme van de late acht-
tiende en de vroege negentiende eeuw) 
m.i. wel eens wat ver af van het thema 
‘biografie en theologie’ (de ondertitel 
van de studie) (p. 89-98), maar door de 
bank genomen blijft de biograaf ons 
boeien en blijft hij rustig documente-
ren. Een hartelijke gelukwens richting 
de gepromoveerde doctor is gepast! 
Ook aan de Theologische Universiteit, 
waaraan Hendrik de Cock naast ande-
ren een klein begin maakte met zijn 
theologische lessen in de ‘afgescheiden’ 
Groningse pastorie. En aan de promotor 
prof. Te Velde eveneens de gelukwens: 
de promotor is toch altijd weer blij met 
zulke promovendi!

Vragen
Dit wil niet zeggen dat er geen vragen 
overblijven. Soms ook kritische vragen.
Dr. Veldman heeft het archief De Cock 
consciëntieus gebruikt. Soms komt hij 
met verrassende gegevens, bijvoorbeeld 
wanneer hij ons dient met een lijst van 
boeken (door De Cock zelf opgesteld) die 
rond 1830 in De Cocks bibliotheek waren 
te vinden (p. 592v). De schrijver conclu-
deert na brede beschrijving dat opval-
lend is ‘de prominente aanwezigheid 
van werken van remonstrantse huize’ 
(p. 604). Hij constateert dan ook dat 
De Cock zich voor 1830 ‘in niets onder-
scheidt van zijn doorsnee-collega’s’. En 
iets verder horen we: ‘de betrachting van 
de deugd op de weg naar de onsterfelijk-
heid werd de kerkgangers in gemoede-

Een tweede biografie over 
Hendrik de Cock (1801-1842)

J. Kamphuis
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lijke ernst voorgehouden.’ Bij deze stel-
lige verzekering heb ik wel m’n aarzeling 
(zie het vervolg).
Een tweede, zeer onvolledige lijst uit de 
tijd na De Cocks wending tot de gerefor-
meerde overtuiging laat een heel ander 
beeld vermoeden. Maar vooral de eerste 
lijst uit 1830 heeft mij gefrappeerd. We 
wisten dat De Cock geen exemplaar 
van de Dordtse leerregels (het derde 
formulier van eenheid!) in zijn bezit had, 
en dat hij de inhoud zelfs niet kende. 
Hij heeft het zelf na zijn grote wending 
uitgegeven! We wisten ook dat Calvijn 
voor de jonge dominee een vergeten 
theoloog was: de reformator van Genève 
was een pure ontdekking voor hem! 
Maar hoe duidelijk laat de catalogus 
zien dat de jonge dominee thuis was 
in een wezenlijk remonstrantiserende 
omgeving!

Is er echter niet meer over hem te zeg-
gen in zijn vroege geestelijke ontwikke-
ling? Zeker. Veldman vermeldt terecht 
dat ook al in de jeugdjaren er de invloed 
is geweest van de rechtzinnige cate-
chiseermeester Nieman (p. 38v). Maar 
onderwaardeert hij niet enigszins de 
invloed die op de jonge student werd 
geoefend door de bescheiden theoloog 
professor Eelco Tinga, van wie De Cock 
scholing in de ‘predikkunde’ gehad 
heeft? Tinga was geen opvallend figuur 
en hij heeft weinig bijgedragen aan de 
verdediging van het orthodox geloof, 
maar Veldman vermeldt zelf toch ook 
dat ‘de aloude Gereformeerde ortho-
doxie inzake de leer der verzoening’ wel 
bij hem beluisterd kon worden (p. 68).
En wij weten heel weinig van de inhoud 
van De Cocks preken zowel voor als na 
zijn beslissende wending naar de gere-

formeerde geloofsovertuiging. Jammer 
genoeg heeft blijkbaar het rijke archief 
van De Cock toch z’n beperkingen. We 
horen bijvoorbeeld wel welke ‘teksten’ 
De Cock gebruikte toen hij tot klaarheid 
was gekomen en positie koos tegen het 
zielloze moralisme, dat hoe langer hoe 
meer de overhand kreeg. Maar hoe hij 
die teksten in zijn prediking liet functi-
oneren, dat horen we niet. Wat zou het 
prachtig zijn als dát uit de archieven 
naar voren was gekomen!
Helenius de Cock vertelt wel dat zijn 
vader al in de studententijd een ‘vrij 
ernstige strijd’ doormaakte, waarin hij 
biddend om helderheid zocht: hij merkte 
onderscheid, verschil tussen de lessen 
van zijn catechiseermeester Nieland én 
de lessen van zijn academische leer-
meesters. Er was het gebed – reeds toen 
– ‘dat de Heere hem de waarheid van 
den leugen met klaarheid mocht doen 
onderscheiden’ (biografie, p. 12). Helenius 
de Cock citeert in zijn levensbeschrijving 
ook breed uit de preek die De Cock bij 
gelegenheid van zijn afscheid in 1829 
van zijn tweede gemeente, Noordlaren, 
hield (p. 16v). Het is van de jonge De Cock 
het enige wat breder preekcitaat dat ik 
ken. Ik hoor daar iets in van de ‘bevinde-
lijke’ orthodoxie van de Nadere Refor-
matie tot en met het ‘onderscheidenlijk’ 
aanspreken van de onderscheiden groe-
peringen die hij in geestelijke zin in de 
gemeente waarnam! Achttiende-eeuws 
ongetwijfeld. Maar toch: hoe weldadig 
doet déze oproep aan: ‘Houdt vast aan 
dien Jezus, dien ik u immer heb zoeken 
voor te stellen in al de grootheid van 
zijn zondaarsliefde, zooals hij geleden 
en voldaan heeft voor allen die in Hem 
gelooven. Houdt vast aan dien Heiland, 
borg en middelaar, die de grootste schat 
is voor iedere sterveling, ’t zij koning 
of daglooner, en zonder wien niemand 
inderdaad gelukkig kan zijn. – Houdt 
vast … aan dien Zoon van God, die de 
enige rotssteen van des menschen geluk 
is, en onze troost in leven en in sterven.’

Is er niet méér werkzaam gebleven bij de 
jonge dominee van de zaligmakende leer 
van de heilige Schriften dan het vlakke 
deugdzaamheids-‘evangelie’, dat hoe 
langer hoe meer de kerk van die dagen 
in z’n greep kreeg? En kon juist óók 
daarom het getuigenis van eenvoudige 
gelovigen in Ulrum hem de weg wijzen 
naar het radicale geloof in vríje genade? 
‘Ulrum’ betekende voor De Cock de breuk 
met zijn voorganger daar, met Hofstede 
de Groot, die hoogleraar in Groningen 
werd en daar de centrale figuur van 
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de ‘Groninger godgeleerden’, waarbij 
religieuze opvoedkunde de plaats innam 
van de drieslag: ellende, verlossing en 
dankbaarheid van de Heidelbergse 
Catechismus. Maar predisponeerde de 
God van zijn levensgang De Cock niet 
van vroege tijden af? En er zijn toch geen 
lichte aanwijzingen dat hij in de tijd van 
universitaire scholing niet ondergegaan 
is in het religieuze humanisme?2

Hofstede de Groot en zijn 
‘Groninger godgeleerdheid’
Ik noem daar de naam van Petrus 
Hofstede de Groot, de centrale figuur 
van de ‘Groninger godgeleerdheid’, die 
een eigen stempel heeft gegeven aan de 
eerste helft van de negentiende eeuw, 
hij met zijn Groningse studiegenoten, 
zijn studievrienden in engere zin. Daar 
hoorde Hendrik de Cock niet bij, al 
waardeerde Peter Hendrik wel als een 
aardige rondborstige makker.3 Aan de 
universiteit is de Groningse richting om 
zo te zeggen geboren en heeft richting 
gekregen vooral ook door oriëntatie op 
de Utrechtse wijsgeer Van Heusde. Wan-
neer in 1832/1834 Hofstede de Groot en 
De Cock botsen, is beiderzijds de richting 
al bepaald!

Nu moet het me van het hart, dat 
Veldman in zijn uitvoerige studie zo 
weinig de ‘Groninger richting’ zelf aan 
het woord laat. Zo uitgebreid als het 
supranaturalisme wordt besproken, zo 
uiterst summier deze nieuwe richting, 
waarmee De Cock in felle botsing kwam 
in zijn wederkeer naar de gereformeerde 
belijdenis en theologie. Nauwelijks een 
halve bladzij krijgen de ‘Groningers’ 
helemaal aan het einde van de studie 
(p. 638). Eigenlijk moeten we het doen 
met de opmerking dat de Groninger 
Richting ‘de voornaamste geestelijke 
erfgenaam’ van het supranaturalisme is. 
Daar is m.i. wel iets van waar, maar het 
raakt toch het wezenlijke niet van deze 
nieuwe stroming. Er is bij Hofstede de 
Groot en zijn vrienden wel degelijk kri-
tische reactie op het supranaturalisme 
van de achttiende en de beginnende 
negentiende eeuw. Er wordt duide-
lijk distantie genomen van het vlakke 
rationalisme. De geschiedschrijver van 
de Groningse universiteit professor J. 
Huizinga heeft een boeiende schets van 
deze nieuwe richting gegeven.4 Veldman 
kent dit werk. Waarom er niet meer 
gebruik van gemaakt dan een enkele 
verwijzing?
De Cocks radicale afwijzing van deze 
theologie is in zíjn situatie geheel te 

verstaan. We vallen die bij. Maar een 
grotere tijdsafstand geeft ons óók de 
mogelijkheid de eigen plaats van deze 
theologie te onderkennen: een roman-
tische reactie op het rationalisme: het 
gevoelselement krijgt aandacht en dat 
verbonden met een grote aandacht voor 
de ‘godmens’ Jezus. De Cock heeft, even-
als het Reveil (Isaäc da Costa, Groen van 
Prinsterer) ‘nee’ gezegd tegen dít christo-
centrisme, omdat het verbonden is met 
de loochening van de heilige Drie-een-
heid. Maar ik mis bij Veldman het zicht 
op de eigen plaats van deze theologen. 
Wanneer we daar oog voor hebben, juist 
dan krijgt het conflict De Cock – Hof-
stede de Groot een grote diepte. Beiden 
zochten ze tegenover de achttiende 
eeuw een nieuwe positie. Maar bij De 
Cock was dat de positie, gestempeld 
door de ‘wederkeer’ tot de christelijke 
belijdenis van de eerste eeuwen én van 
de Reformatie. Bij Hofstede was het een 
níeuwe richting, die verwantschap heeft 
met heel het romantische levensgevoel 
van die tijd. Bij De Cock brak het licht van 
Gods Woord weer door, zoals de kerk dat 
Woord de eeuwen door heeft beleden. 
Bij Hofstede de Groot was het: ‘een 
nieuwe lente, een nieuw geluid!’ En na 
vijftig jaar, nee, eerder al, was de kracht 
van dit geluid alweer gebroken, terwijl 
wij bij De Cock in al zijn beperkingen, nu 
nog het oude geluid horen opklinken, 
het evangelie van de vrije genade, ons in 
Christus, Gods eigen Zoon, geschonken. 
Dan schamen we ons ook niet om die 
beperkingen te erkennen. En de missla-
gen, die daarmee verbonden waren.

De Cock binnen de fragiele 
eenheid van het nieuwe 
kerkverband
Een van de mooiste hoofdstukken uit dit 
rijke boek vind ik hoofdstuk 15, waarin 
Veldman de positie van De Cock tekent 
binnen ‘de fragiele eenheid van het 
nieuwe kerkverband’ (p. 494v), en dan 
inzonderheid het tweede en derde deel 
daarvan, ‘De Cock en de toenemende 
diversiteit onder de afgescheidenen’ en 
‘De Cock en de kruisgezinden’ (d.w.z. de 
broeders die de weg van een nieuwe 
afscheiding meenden te moeten gaan 
om dé Afscheiding van 1834 vooral 
zuiver te houden en met de aanklacht 
dat De Cock met de hoofdstroom van de 
Afscheiding ontrouw was geworden). 
Aangrijpende geschiedenis van bijna 
eindeloze verdeeldheid komt hier aan de 
orde. Ds. H.P. Scholte, de wapenbroeder 
van het eerste uur en zijn weg naar het 
independentisme van de vrije gemeente 

wordt ons getekend, én daar recht 
tegenover de broeders van het landelijk 
hyperconservatisme, met wie De Cock 
zich zo sterk verbonden voelde en die hij 
toch ter wille van de eenheid van Gods 
gemeente ten slotte wel moest loslaten, 
mannen zoals Derk Hoksbergen van 
Kampen.

Het gaat Veldman niet om alle details 
van die bewogen jaren na de Afschei-
ding, toen de kerkelijke eenheid van 
het jonge kerkverband zozeer op de 
proef werd gesteld, maar vooral om 
de positie van De Cock in al die trieste 
verwikkelingen, die verwijderingen en 
die scheuringen. Het is alsof je in zijn 
levensverhaal in een andere wereld 
komt! Eerst is het in de confrontatie met 
Hofstede de Groot en met de kerkelijke 
tolerantie, zoals die door de hervormde 
kerkbesturen op slinkse en brute wijze 
werd opgelegd, een en al strijdbaarheid 
bij de dominee van Ulrum! En dán als hij 
de afgescheiden gemeenten en gemeen-
tetjes tracht bijeen te houden onder het 
gezag van de vrede van Christus, is het 
soms alsof we met een ander mens heb-
ben te doen. Hij houdt wel zijn stevige 
overtuiging, hij is wel de man die moeite 
heeft met allerlei vernieuwingen (de 
zgn. Utrechtse Kerkorde!), maar toch – hij 
leert zichzelf te verloochenen ter wille 
van de eenheid onder de broeders – hij 
weet hoe langer hoe duidelijker dat het 
in de kerk er niet om gaat en nooit mag 
gaan dat eigen haan koning zal kraaien.
De Cock, die moedig positie kiest tegen 
de besturenkerk met haar tolerantie 
voor iedere dwaling, bewonderen wij 
ondanks zijn ruige taal en zelfs ondanks 
zijn missers (vooral die ene grote, dat 
hij zich door de fanaat Klok van Delfzijl 
liet gebruiken, liet misbruiken voor 
een onverantwoorde hetze tegen ieder 
nieuwtestamentisch lied in de kerk 
van het Nieuwe Verbond!). Maar de 
De Cock die zich liet terugroepen van 
het hyperconservatisme van sommige 
medestanders, díe De Cock hebben we 
van harte lief. Dat is de broeder die ons 
is voorgegaan door uiteindelijk zich 
te willen schikken in besluiten van de 
generale synode, zoveel als hem maar 
mogelijk was en die ook erkende dat 
hij ‘door wantrouwen en misverstand 
tot verkeerde verdenkingen en gevolg-
trekkingen vervoerd’ was (4 nov. 1837).5 
We denken dan ook in dankbaarheid 
terug aan zijn echtgenote, die moedige 
vrouw, die naast haar man stond en 
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bleef staan, ook toen hij vervolgd werd 
ter wille van de Waarheid, maar die hem 
niet volgde in de onberaden hetze tegen 
het nieuwtestamentisch lied en samen 
met de jonge A.C. van Raalte hem mocht 
brengen tot deze bevrijdende nederig-
heid en ootmoed, al klaagde br. Hoksber-
gen van Kampen dat De Cock ‘zijn hoofd 
in Delila’s schoot’ had gelegd.6

Déze De Cock heeft voor de ‘afgescheiden 
gemeentes’ meer betekend dan hij ver-
moedelijk ooit zichzelf heeft gerealiseerd 
in de weinige jaren die hem nog restten 
in zijn dienst op aarde. In zijn nederig-
heid en zelfverloochening heeft hij niet 
alleen in zijn eigen tijd de eenheid van 
de kerk gediend. Hij heeft ook de weg 
naar de toekomst mogen openen voor 
die kleine kerkjes, die vast wilden hou-
den aan en bleven leven uit het geloof 
van de Reformatie: ‘sola Scriptura, sola 
fide, sola gratia’. Dat is onder Gods gunst 
van zeer grote betekenis geweest. Hij 
leerde zelf dat er onderscheid is tussen 
belijdenis en kerkorde, ook zoals die door 
het gereformeerde verleden hem en de 
zijnen beide werden aangereikt. Zoals 
men in die tijd het wel formuleerde: de 
Dordtse leer en de Dordtse Kerkorde.
Hoe gemakkelijk het ook leek om tegen-
over de nieuwlichters zo de ‘Wederkeer’ 

te typeren, het gevaar is dan maar zo 
levensgroot dat ‘Dordrecht’ (1618/1619) 
het einde is en dat alles wat van 
Dordrecht ons toekomt, van éénzelfde 
gewicht is. Maar De Cock leerde zijn 
mensen dat de leer van de zaligheid én 
de praktische ordening van het kerkelijk 
leven toch twee zijn: ze hebben ieder 
hun eigen gewicht en de ordening van 
het kerkelijk leven moet verankerd zijn 
in de leer. Maar die ordening is in al 
haar details nog wel wat anders dan de 
belijdenis van onze enige troost in leven 
en sterven.

Dat bleek verder ook opening te geven 
aan een nieuw en meer schriftuurlijk 
verstaan van het Verbond en van de 
sacramenten als tekens en zegels van de 
beloften van het Nieuwe Verbond. Hier 
zou de zoon Helenius de lijn doortrek-
ken, toen hij docent in Kampen werd, 
aan het begin waarvan de vader Hendrik 
de Cock stond. En dat niet alleen! Velen 
leerden in de ‘afgescheiden’ kerken de 
weg naar een schriftuurlijk verstaan 
van het Verbond. Die voorgangers van 
toen leerden breken met een denken 
vanuit Gods verkiezing als zou dat 
een donker en dreigend noodlot zijn. 
Hoeveel namen zijn hier niet te noe-
men: predikanten die in de eenvoud van 

de ‘afgescheiden’ pastorie hun Bijbel 
leerden lezen en de rijke taal van de 
gereformeerde belijdenis. Die schriftuur-
lijke lijnen hebben zoveel betekend in de 
opbouw van het geestelijk leven in de 
gemeente van God! Door de geslachten 
heen. Zelf heb ik het nog als bevrijding 
meegemaakt, dat prof. K. Schilder terug-
greep in zijn onderwijs en kerkelijke 
journalistiek op de theologen van de 
Afscheiding en hoe bevrijdend was de 
prediking niet van een nieuw geslacht 
van verkondigers van het evangelie.

Het begin was zo nietig! Eén eenzame 
dominee De Cock, die de weg van 
zelfverloochening ging en toen een 
nieuw geluid kon geven: ‘Híerheen 
broeders!’ Hij greep daarvoor naar een 
oud gezegde in de kerk, dat nadruk 
wilde leggen op de eenheid van het 
geloof. En daarvoor een drieslag vond: 
‘In het noodzakelijke eenheid, in het 
niet noodzakelijke vrijheid, in alles de 
liefde.’ Veldman geeft het hoofdstuk 
‘De Cock en de toenemende diversiteit 
onder de afgescheidenen’ deze spreuk 
als ondertitel mee. Een vondst! Want De 
Cock zelf citeert deze spreuk van ‘een 
reeds lang ontslapenen leeraar’ in 1837 
als hij de broeders in Overijssel tot vrede 
vermaant.

Hervormde kerk Ulrum
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Zelf vind ik het een beetje jammer dat 
de schrijver ons niet vertelt wie die 
‘ontslapenen leeraar’ was. Hij verzuimt 
anders nooit ons te dienen met al de 
relevante literatuur. Hier had hij gemak-
kelijk kunnen verwijzen naar de mooie 
studie die de hoogleraar A. Eekhof in 
1931 publiceerde onder de (Latijnse) titel 
In necessariis unitas, in non necessariis 
libertas, in utrisque caritas. De spreuk is 
vaak misbruikt om voor allerlei dwaling 
ruimte in de kerk te vragen. Maar dat 
was de bedoeling van hem die de spreuk 
lanceerde, niet. Het ging hem (een 
zekere Meldenius) om de eenheid binnen 
de ruimte van de door de kerk beleden 
leer! Daarom kan Veldman daarmee op 
een waardige wijze dit rijke hoofdstuk 
ook besluiten: ‘De Cock heeft in deze fase 
van haar (nl. de Afscheiding) geschiede-
nis laten zien dat er binnen de band-
breedte van de gereformeerde belijdenis 
en kerkorde ruimte was voor alternatie-
ven.’ Om díe ‘bandbreedte’ gaat het zo 
dikwijls in verleden én heden!
In een tweede artikel hoop ik nog kort 
in te gaan op de vraag die Veldman lang 
bezighoudt: wie is toch aan te merken 
als de wezenlijke auteur van de Acte van 
Afscheiding?

N.a.v.: dr. Harm Veldman, Hendrik de Cock 
(1801-1842) op de breuklijnen in theologie 
en kerk in Nederland, Kok, Kampen, 2009, 
ISBN 978 90 435 1731 7, 752 pag., prijs € 45,-

Noten:
1 Helenius, de zoon, heeft zelf geen bio-

grafie in boekvorm gekregen. Maar de 
historicus G.J. Schutte heeft een grondig 
overzichtsartikel over hem gegeven in 
het vijfde deel van het Biografisch Lexicon 
voor de geschiedenis van het Nederlandse 
Protestantisme, p. 121-124. Dezelfde heeft 
ons ook gediend met een breed artikel 
over Helenius de Cock en de Vereniging in 
1892 in de bundel Vereniging in wederkeer 
(red. D. Deddens, M. te Velde), p. 61-87.

2 Ook zijn jonge vrouw Frouwe Venema is 
m.i. belangrijk geweest in haar beschei-
den erop wijzen dat de dominee toch 
vooral de gemeente altijd voor ogen 
moest houden.

3 Vgl. J. Vree Azn., ‘H. de Cock en de Gro-
ninger vrienden, I’, in: Jaarboek voor de 
geschiedenis van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland, jrg. 4, p. 19: ‘Samen met een 
aantal vrienden besloot hij (Hofstede 
de Groot) zelf aan het werk te gaan en 
nieuwe wegen te vinden. Tot deze 

 vrienden in engere zin behoorde De Cock 
niet. … Hofstede de Groot en zijn vrienden 
vormden in het geheel van de ongeveer 
150 theologen die in de jaren twintig 
binnen Gruno’s veste afstudeerden in 
wetenschappelijk opzicht een elite.’

4 Vgl. J. Huizinga, Verzamelde werken VIII, 
Haarlem 1951, p. 139-163.

5 Zie de bijlage bij de brief van de ‘Opziener 
der gemeente in de provinciën Groningen 
en Drenthe’, in: Handelingen en Verslagen 
van de Algemene Synoden van de Christe-
lijk Afgescheiden en Gereformeerde kerk 
(1836-1869), uitgave van 1984, p. 172, en 
Veldman, dissertatie, p. 511v, inzonderheid 
ook nog de herhaalde betuiging dat hij 
zich medeschuldig wist aan de verscheu-
rende twist tussen broeders van één huis, 
vgl. Veldman, p. 527: ‘Ikzelf broeders, ben 
in dezen een voorname meewerkende 
oorzaak geweest van dien strijd, en 
waarlijk uit overtuiging, maar bij nader 
inzien door te ver gedreven wantrouwen 
en vrees voor verlies van eenig gedeelte 
onzer gereformeerde leer en praktijk.’

6 Veldman, a.w., p. 527, vgl. ook het koste-
lijke boekje van Jaap van Gelderen over 
Frouwe Venema, Een verstandige vrouw, 
in Kamper Miniaturen, VII, p.16,24v,49.

De redactie 
feliciteert 

koningin Beatrix 
met haar 

verjaardag 
op 31 januari 

en 
wenst haar 

Gods zegen toe

© RVD 2009
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Geen meter

Je kon er je kont niet keren,
zeggen ze nu. Mijn broertje en ik
wij wisten wel beter. Tot achter
de kachel – die heette Godin –
was er nog plek. En boven
de geheimen van de zolder
was daar nog het mysterie
van de vliering. En was er
aan de straatkant zelfs
geen kamer afgezonderd
voor feestelijk of pastoraal bezoek?
Geen meter of er was iets mee.

Ik kijk vandaag discreet naar binnen
en ik zie een box die half die kamer vult.
De tussenmuur is weggebroken
zodat je kijkt tot aan de tuin,
vlakbij.

Maar wonderlijk blijkt dan dat huis
een vaste burcht te zijn gebleven
vol nooit vergeten wetenschap
van nis en hoek en wenteltrap
en tijd, die toch omkeerbaar is.

J. Eijkelboom

Uit: Kippevleugels 1991

Lang geleden:
tijd van kachels in de kamer.
Klein behuisd.
Maar wel een huis met een ziel.
Een huis met geheimen,
zeker voor kinderen.

Wanneer de ‘ik’ als volwassene
langs z’n ouderlijk huis loopt,
blijkt het mysterie nog niet verdwenen.
De oude veiligheid is er nog volop.
Hij kan het moeiteloos oproepen.
‘Toen was geluk nog gewoon.’
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Dit wordt een zware Persrevue voor wie 
na het vorige jaar, dat Calvijnjaar was, de 
naam Calvijn niet meer kan horen. Moe-
ten we na alle aandacht door middel 
van een stroom boeken, artikelen, een 
tentoonstelling en zelfs Calvijnprullaria 
en -wijn de man en zijn werk voorlopig 
maar even vermoeid en overvoerd verge-
ten? Dat zou wel een heel triest resul-
taat zijn van alle Calvijnherdenkingen 
uit 2009. In De Wekker van 4 december 
2009 voert prof.dr. W. van ’t Spijker dan 
ook een geheel ander pleidooi (titel: ‘Een 
jaar dat niet eindigt’). Hij kijkt terug 
op het Calvijnjaar en verbindt dat ook 
aan de bescheidener herdenking van de 
Afscheiding van 1834. Zowel de CGK als 
onze eigen kerken rekenen zich recht-
streeks terug ook op die reformatie van 
de kerk in ons land. En wat Van ’t Spijker 
erover schrijft aan het adres van zijn 
eigen christelijke gereformeerde kerken, 
mogen wij als vrijgemaakt gereformeer-
den evenzeer als op ons toepasbaar 
beluisteren. Van ’t Spijker bepleit in het 
begin van zijn artikel dat het stilstaan 
bij Calvijn ook na 2009 moet doorgaan 
en dat hij ook dan ons op een bepaalde 

manier dierbaar moet blijven. De 
redenen daarvoor vat hij samen in een 
drietal punten, namelijk: (1) wie we zelf 
zijn, (2) hoe Calvijn de Bijbel verstaan 
heeft, en (3) het hart van zijn theologie. 
Daarover schrijft hij:

Wie zijn we zelf?
Laten we eerlijk zijn: we willen ons-
zelf, hoe dan ook, nog steeds zien als 
kinderen van de Afscheiding. Wie zich 
daarvoor schaamt, moet wakker worden 
en de geschiedenis nog eens ophalen. 
Ik geef toe dat het niet een formidabel 
gegeven is. Calvijn: 500-jarig jubileum. 
Hij werd in 1509 geboren. Reden tot 
grootscheepse mondiale herdenking! 
Merkwaardig genoeg. En de provinciale 
Hendrik de Cock. Niet meer zo bekend: 
175 jaar geleden kwam hij in de gevan-
genis in Groningen door het lezen van 
Calvijn tot een heldere ontdekking van 
de weg van het heil. Hij zat niet in de 
gevangenis omdat hij een crimineel was. 
Hij was tot het inzicht gekomen dat een 
mens uit genade zalig wordt. Uit pure 
genade. Toen hij dat predikte, ging het 
mis. De hele heersende klasse viel over 
hem heen. De lieden uit Den Haag, de 
kerkelijke elite aldaar en ook de pro-
vinciale kerkelijke besturen. Wat denkt 
u van inkwartiering van soldaten, van 
eindeloze beboetingen (een woord dat 
we niet meer kennen), van regelrechte 
vervolging, verkoping van inboedels, het 

onderduiken tegen vervolgers en wat 
niet al: het waren de maatregelen waar-
tegen de afgescheidenen zich hadden te 
verweren.
Hendrik de Cock zat in de gevangenis 
te Groningen vanwege zijn prediking. 
Hij stuurde een briefje naar zijn vrouw: 
neem me mijn Griekse Nieuwe Testa-
ment mee en mijn kleine Calvijn. Hij 
bedoelde met die ‘kleine Calvijn’ een 
beknopte weergave van de Institutie, die 
Calvijn in 1559 het licht had doen zien. In 
het begin van de zeventiende eeuw was 
daarvan een samenvatting verschenen. 
De Cock had deze weten te bemachtigen. 
Hij had erin gelezen. En was daardoor 
tot het inzicht gekomen van de refor-
matorische leer, zoals Calvijn deze in 
zijn Institutie had weergegeven. In de 
gevangenis waarin hij was terechtgeko-
men vanwege zijn prediking, las hij het 
werk opnieuw. Het bracht bij hem een 
doorbraak teweeg van de ware refor-
matorische en evangelische prediking. 
Hij wist zich erdoor gesterkt en kwam 
ook tot een helder inzicht in de predi-
king van het evangelie. Men kan zonder 
aarzeling zeggen, dat de Afscheiding van 
1834 haar wortels heeft in de Institutie 
van Calvijn en ook in de theologie van de 
Nadere Reformatie, die hier in Nederland 
veel invloed heeft gehad.
Onze kerken hebben hun wortels in déze 

Wat doorgaat na een 
Calvijnjaar: de verkondiging 
van de vrije genade!

P.L. Storm
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grond. Het is een historische blunder 
om dat te vergeten. Het is tegelijk een 
vergrijp tegen de kerkelijke genealogie 
wanneer we dit willen verdoezelen. 
We zijn als Christelijke Gereformeerde 
Kerken kerken van de Afscheiding van 
1834, nu 175 jaar geleden. Ik geef toe, 
dat het geen kroonjaar is en dat men er 
geen overdadig feest aan kan ontlenen. 
Er valt ook niets aan te vieren, want onze 
kerken zijn het ook grotendeels kwijtge-
raakt, dit beginsel van de Afscheiding. 
Maar het moet in het ‘Calvijnjaar’ ook 
niet helemaal buiten het zicht blijven. 
Wanneer iedereen roept dat hij van 
Calvijn wil zijn, willen wij niet achter-
blijven. De Cock is mede door Calvijn 
tot het evangelie gekomen van de vrije 
genade. Het beginsel van de Afscheiding 
was Calvijns. Het heeft met separatisme 
niets te maken en we willen ons er ook 
niet over schamen. Vanwege dit evan-
gelie zijn we de kerk uitgezet en hebben 
we een schamele plaats gekregen in de 
samenleving die er ook niets van moest 
hebben. Vanwege de vrije genade heb-
ben we meegemaakt dat onze goede-
ren op zondag verkocht werden, zodat 
de sabbat geschonden werd als we ze 
wilden terugkopen. We zijn nooit de 
kerk uitgegaan. We zijn eruit gesmeten 
met de krachtige arm van de over-
heid, op aanstichten van de kerkelijke 
Haagse organisatie. Wie wil ons nog 
separatisten noemen? Wie zich schaamt 
om christelijk-gereformeerd te heten, 
schame zich om Calvijn te herdenken.

Calvijns verstaan van de Bijbel
De Cock heeft helderheid van denken 
ontvangen inzake de weg van het heil 
door het lezen van de Institutie van 
Calvijn. Men kan vragen of deze dingen 
vandaag ook nog kunnen gebeuren. Ik 
aarzel niet om te zeggen dat het moge-
lijk moet zijn. Calvijn heeft zijn Institutie 
geschreven als een soort van toeleiding 
tot de Schrift. Dat was reeds het geval 
met de eerste editie, die in 1536 ver-
scheen. Hij meende de kern van de Bijbel 
te treffen in de brief aan de Romeinen. 

Op dit punt dacht hij precies als Luther. 
Je kunt de Bijbel het best lezen, wanneer 
je die brief als een sleutel gebruikt. Op 
die manier wilde ook Calvijn de Bijbel 
verstaan. Dat maakt ons duidelijk hoe 
het komt, dat hij overal en altijd weer 
terechtkomt op de kwestie van het leven 
voor Gods aangezicht. Waar men ook 
Gods openbaring opslaat, het is nimmer 
anders of het draait om de vraag hoe 
een mens voor Gods oog staat en leeft. 
Het betreft altijd de kwestie van het 
leven voor Gods aangezicht. De eerste 
zin van de Institutie geeft het onover-
troffen weer: ware wijsheid is daar, waar 
Godskennis en zelfkennis samengaan. 
Het is de sleutel tot de Schriftverklaring 
van Calvijn. Dat betekent niet dat hij 
niet zorgvuldig exegetiseert. Van alle 
Schriftverklaarders die de eeuwen door 
met de Bijbel bezig waren, is hij wel een 
van de meest heldere. Men kan begrij-
pen wat hij zegt, en men kan begrijpen 
wat de Schrift ons voorhoudt.
Onze tijd blinkt niet uit in exegese van 
de Bijbel. De fijne puntjes zijn weggesle-
pen in algemene en religieuze waarhe-
den. Dat is bij Calvijn anders. Hij laat de 
Bijbel spreken zoals zij doet. En tegelijk 
raakt hij in zijn uitleg vrijwel altijd de 
kern van de ware wijsheid. Het is altijd 
de moeite waard om hem op te slaan en 
te zien wat hij bij de tekst beknopt en 
helder aangeeft. Geen geneuzel, geen 
eindeloze bladzijden die er niet toe 
doen. En vrijwel altijd een boodschap 
zonder omhaal van woorden. Zo waren 
zijn preken ook. In de negentiende eeuw 
verkocht men ze per pond, zoals men het 
ook vandaag wel weer zou doen. Wie kan 
lezen haalt zulke grappen niet uit. Men 
moet doorlezen en blijven lezen, zodat 
men leest wat er staat. Zeker, anders dan 
bij Luther, maar toch. Onze kerken heb-
ben er behoefte aan, en het is voor de 
prediker zelf ook de moeite waard.

Het hart van Calvijns theologie
Waarom zijn onze tegenwoordige 
preken zo leeg en schraal? Ze missen 
hetgeen het hart was van Calvijns pre-

diking: de gemeenschap met Christus. 
Het zou geen enkele moeite kosten om 
aan te tonen dat ook bij Luther het hart 
van de zaak klopt in de essentiële ver-
bondenheid van de mens aan Christus. 
Maar het is zonder meer veel sterker bij 
Calvijn aanwezig in zijn prediking, deze 
heilrijke gemeenschap met Christus. 
Elk stadium van wat wij de orde des 
heils noemen staat bij hem op de een 
of andere manier in verband met deze 
mystieke unie met Christus. Op dit punt 
betoont hij zich helemaal geen systema-
ticus. Hij predikt de belofte, waarin deze 
gemeenschap wordt aangeboden. En hij 
roept tot het geloof waarin de belofte 
wordt aangenomen en de gemeenschap 
wordt gerealiseerd. Hij spreekt over de 
eigenlijke werking van de prediking, 
die ten leven roept, en tegelijk over 
het bijverschijnsel dat zij ten dode is 
voor wie niet geloven. Wat hij in zijn 
Institutie breed uitgewerkt heeft in het 
derde boek, vormt het hart van heel zijn 
prediking in die ettelijke duizenden 
preken die hij hield in Genève. Een mens 
buiten Christus staat buiten het heil. 
Zo staat hij voor eigen rekening. Is hij 
in Christus, dan omgeeft God hem met 
heil en verlossing. Er is niets te beden-
ken wat actueler kan zijn. Zoals het in 
de zestiende eeuw was, zo is het ook 
nu nog. Al het andere is bijzaak en van 
voorbijgaande aard.

Veel lezen in de mooie nieuwe vertaling 
(door dr. C.A. de Niet) van de Institutie 
dus in 2010! En wat zou het geweldig 
zijn als er ooit eens een project opstartte 
dat in onze taal voor vertalingen gaat 
zorgen van Calvijns bijbelcommentaren, 
die van dezelfde kwaliteit zijn als De Niet 
geleverd heeft!

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere 

belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er 
nu via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Archief kunt u al uit een aantal nummers downloaden.

Verder is een groot trefwoordenregister op alle voorgaande jaargangen te vinden op 
www.woordenwereld.nl,  onder Nader Bekeken.
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Naar het onderwijs van Calvijn luisteren 
doet ook prof.dr. W. Balke in een artikel 
in De Waarheidsvriend (26 november 
2009, titel: ‘Verlegen blijven totdat’). Het 
illustreert en onderbouwt nog maar 
eens het gelijk van prof. Van ’t Spijker in 
het vorige stukje Persrevue. Balke neemt 
waar dat er nogal eens geïrriteerd gere-
ageerd wordt op de prediking van de 
verzoening. En juist daarom doet hij een 
dringend beroep op allen die de roeping 
hebben het evangelie te preken om 
schuld en verzoening goed aan de orde 
te laten komen.

Zijn artikel verscheen in dezelfde tijd 
dat een botte publieke aanval op de leer 
van de verzoening via pers en een boek 
(Jezus in ons) werd gelanceerd door een 
voormalige predikant uit onze kerken 
(Ton de Ruiter). De klassieke visie van het 
‘Jezus voor ons’, de plaatsvervangende 
betaling, zou voortkomen uit een ‘ver-
wrongen godsbeeld’, zo liet hij uit zijn 
mond optekenen in het ND van 3 decem-
ber. Alsof God niet ‘kan vergeven zonder 
dat er betaald wordt. God vergeeft wie 
berouw heeft “om niet”, zonder moeite’. 
En dan blijkt De Ruiter de zoveelste in de 
kerkgeschiedenis die de mens uitein-
delijk op zichzelf en zijn eigen berouw-
volle gezindheid en schuldbekentenis 
terugwerpt. En als het gaat om wat 
dan de betekenis is van het lijden van 
de Here Jezus, dan blijkt dat niet meer 
te zijn dan dat Christus zo voorbeeldig 
tot het uiterste is gegaan in het zonder 
angst blijven dienen van God. Zoals 
De Ruiter het zelf formuleert op zijn 
website (www.jezusinons.nl): ‘Tijdens 
die kruisiging (Goede Vrijdag) overwon 
Jezus alle aantrekking en zuigkracht tot 
liefdeloosheid of ontrouw. Jezus bleef als 
mens tot het uiterste trouw en vol liefde 
– ook bij alle onterechte geestelijke en 
lichamelijke marteling. Dáárom mocht 
Hij van God opstaan uit de dood (Pasen) 
en naar de hemel (Hemelvaartsdag). Hij 
ontving toen alle macht in hemel en op 
aarde. En sinds Pinksteren wil Hij wonen 
in de harten van mensen, die hun ver-
trouwen op Hem stellen. Zo brengt Hij 
zijn sterke liefde en trouw in ons en stelt 
die beschikbaar aan ons. En net als Jezus 

word jij hierdoor sterker dan alle verlei-
dingen en zelfs sterker dan alle angst 
voor de dood. Je krijgt het leven van de 
eeuwigheid, van de hemel, nu al in je.’

Ik moest erbij denken aan de reactie 
van de Dordtse Leerregels op de remon-
strantse opvatting dat Christus voor 
niemand zeker de voldoening verdiend 
zou hebben, maar alleen de bereidwillig-
heid bij de Vader om toch met mensen 
een nieuw begin te maken. Waarbij het 
van de vrije wil van de mens afhankelijk 
zou zijn om op de gestelde voorwaarden 
voor verzoening in te gaan. De gere-
formeerde kerken reageerden daarop 
met: ‘Zij die dit leren hebben wel een 
erg lage dunk van de dood van Christus 
en zij hebben totaal geen oog voor de 
voornaamste vrucht of weldaad die door 
deze dood verkregen is. Zij diepen de 
ketterij van Pelagius weer op uit de hel’ 
(DL II, v.d.d. 3).
Wat is het daartegenover eigenlijk 
bevrijdend, om in 2010 weer prediking 
te mogen krijgen die de leer van schuld 
en verzoening wel recht doet, of het bij-
voorbeeld zo te lezen als dr. Balke erover 
schrijft:

Terwijl Johannes daar staat bij de 
Jordaan, ziet hij Jezus van Nazareth 
naar zich toekomen en dan zegt hij: ‘Zie, 
het Lam van God, dat de zonde van de 
wereld wegneemt’ (Joh. 1:29). Daarom 
ging het in de opdracht van de voorlo-
per Johannes en daarmee vervult hij 
zijn roeping en treft het hart van het 
werk van Christus. Dat is de verzoening, 
namelijk dat God ons de schuld niet 
toerekent, maar ons in genade tot Zijn 
kinderen aanneemt. Dit evangelie werd 
door velen met vreugde gehoord en 
tegelijk was het voor anderen een erger-
nis. Zo is het vandaag nog.

Graaicultuur
Wij worden niet graag aan onze eigen 
schuld herinnerd en als er sprake is van 
collectieve schuld, dan willen wij daarop 
niet aangesproken worden. Dan zijn wij 
geïrriteerd. Als het gaat om de bankcri-
sis, wijzen wij met verontwaardiging 
anderen als schuldigen aan en wassen 

we graag onze handen in onschuld. 
Echter, als er schuldigen opgespoord 
en aangewezen kunnen worden van 
deze bankkrach, zijn zij exponenten van 
een algemene graaicultuur, waarvan 
niemand van ons zich kan vrijpleiten. 
Immers, ‘de geldgierigheid is een wortel 
van alle kwaad’ (1 Tim. 6:10).
Ook willen wij niet aanvaarden dat wij 
allemaal het ‘het ene nodige’ missen, 
waarover de beroemde Tsjech Amos 
Comenius zijn geschrift Unum Neces-
sarium zo eenvoudig en indringend 
geschreven heeft, en dat zonder ook 
maar iemand te ontzien. ‘Het ene 
nodige’ brengt ons bij de wortel van alle 
kwaad: de hebzucht waaraan wij allen 
verslaafd zijn.
Johannes had te maken met godsdien-
stige mensen, die in de weer waren 
met offers en zich op hun offers lieten 
voorstaan. Dat was een misbruik, want 
zij verstonden niet meer dat al die offers 
een afschaduwing waren, een figuur 
van het grote offer der verzoening dat 
nog gebracht moest worden. Daarom 
was hun offer ontoereikend en daartoe 
waren zijzelf niet in staat. Dat kan geen 
mens.
Nu wijst Johannes op hét Paaslam. 
Alleen het Lam van God is in staat de 
zonde van de wereld weg te nemen. Hij 
spreekt over de zonde van de wereld. Dat 
is een collectiviteit, dat raakt alle men-
sen. Tegelijk is het persoonlijk, het raakt 
ieder mens zelf, niemand uitgezonderd. 
Ieder wordt persoonlijk aangesproken: 
de tollenaar, de soldaat, de Schriftge-

Preken over schuld 
en verzoening

Prof.dr. W. Balke
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leerde, de rabbijn én de koning Herodes. 
Ieder wordt geconfronteerd met zijn 
levensschuld, die voor ieder anders is, 
én met het aanbod van Gods genade en 
verzoening.

Des te meer
Calvijn gaat in op de vraag hoe dat kan, 
hoe God enerzijds tegelijk barmhartig 
kan zijn en de Initiatiefnemer van de 
verzoening, en hoe toch anderzijds Zijn 
toorn gestild en Hij Zelf door Zijn Zoon 
Jezus Christus verzoend moet wor-
den. Calvijn stelt dat deze manier van 
spreken ‘is aangepast aan ons begrip’ 
(Institutie, II.16.2). Dit noemen wij de 
‘accommodatie’ van God en dat heeft 
een zeer aangrijpend karakter.
Dit is een heel merkwaardige plaats 
bij Calvijn. ‘Stel’, zegt hij, ‘dat iemand 
het volgende hoort: als God u toen gij 
nog zondaar was, gehaat had zoals u 
verdiende, dan zou u ellendig omge-
komen zijn (...) dan zult u zeker eni-
germate gevoelen hoeveel u aan Gods 
barmhartigheid schuldig bent. Maar 
laat diezelfde mens’, gaat Calvijn verder, 
‘horen dat hij van God vervreemd is 
door de zonde, een erfgenaam van de 
toorn, onderworpen aan de vloek van de 
eeuwige dood, uitgesloten van alle hoop 
op behoud (...) en dat Christus toen als 
Voorbidder tussenbeide gekomen is, de 
straf op zich heeft genomen, met Zijn 
bloed heeft betaald. (...) Zal die mens dan 
niet’, vraagt Calvijn, ‘meer geroerd zijn, 
naarmate hem levendiger (ad vivum) 
voorgesteld wordt uit welke ramp hij 
ontrukt is?’
Het onderwijs van de Heilige Schrift stelt 
ons buiten Christus voor de toorn van 
God, opdat we des te meer onze toe-
vlucht nemen tot Gods barmhartigheid 
en Zijn onbegrensde goedheid. Hij is het 
Die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft 
(Rom. 8:32). Dat is het geheimenis van 
de verzoening door Christus. Hij is voor 
ons het Lam van God dat onze schuld en 
zonde wegneemt.

Ver verwijderd
Nu zijn de preken van Calvijn over de 
Romeinenbrief niet bewaard en hebben 
we van de eerste Korinthebrief alleen 
die over hoofdstuk 10 en 11. Maar zijn 
prediking over de verzoening bij Efeze 
2:16 is indrukwekkend. Paulus spreekt 
in dit verband over Christus: ‘Hij is onze 
vrede. Die de twee één heeft gemaakt en 
de tussenmuur, die scheiding maakte, de 
vijandschap weggebroken heeft, doordat 
Hij in Zijn vlees de wet van de geboden, 
in inzettingen bestaande, buiten wer-

king gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede 
makende, de twee tot één nieuwe mens 
te scheppen, en de twee, tot één lichaam 
verbonden weer met God te verzoenen 
door het kruis, waaraan Hij de vijand-
schap gedood heeft.’
Wij mogen en moeten door middel van 
Jezus Christus naderen tot God. Want 
zonder Hem zijn wij allen ver verwijderd, 
zowel Joden als heidenen. Wij zijn allen 
evenzeer zondig, en God is ons vijandig 
totdat Zijn toorn tegen ons is gestild. 
Paulus verklaart dat Christus onze zon-
den heeft gedragen aan Zijn kruis. Want 
het is door Zijn gehoorzaamheid dat al 
onze ongerechtigheden zijn weggedaan; 
het is door Zijn offer dat onze zonden 
zijn afgewassen.
Kortom, zonder de dood en het lijden 
van onze Heere Jezus Christus zullen wij 
altijd in die verplichting blijven om onze 
schuld te betalen, waarover Paulus heeft 
gesproken in Kolossenzen 2. Daar zegt hij 
dat God ons levend heeft gemaakt met 
Christus toen Hij ons al onze overtredin-
gen kwijtschold, door het bewijsstuk uit 
te wissen. En dat heeft Hij weggedaan 
door het aan het kruis te nagelen.

Grote brutaliteit
Want als het met ons tot een afrekening 
komt, wie zal dan de mond opendoen 
om zich te verontschuldigen voor God en 
om de veroordeling te ontgaan die wij 
hebben verdiend? Wij zullen volstrekt 
verlegen blijven, totdat wij komen tot 
het middel, namelijk dat Jezus Christus 
in Zijn dood zodanig voor al onze schul-
den heeft voldaan, dat wij er volstrekt 
van ontslagen en verlost zijn. Want als 
wij ons voor God stellen zoals wij zelf 
zijn, dat zou een zeer grote brutaliteit 
zijn.
Maar wanneer Paulus ons verkondigt 
dat God ons helemaal niet meer onze 
ongerechtigheden en overtredingen 
wil aanrekenen, omdat Jezus Christus 
die in Zijn dood tenietgedaan heeft, 
ziedaar dat wij helemaal niet vermetel 
zijn als wij voor God verschijnen met een 
opgeheven hoofd. Wij hebben een goed 
fundament en een vrijmoedigheid die 
God goedkeurt.
Laten wij dus leren altijd – ook wan-
neer wij bidden – te erkennen dat wij te 
strijden hebben tegen de verleiding, dat 
wij ons moeten aansporen tot volhar-
ding, dat wij ons hebben te verzekeren 
van het eeuwige leven omdat wij heel 
onze toevlucht hebben in de dood en het 
lijden van de Zoon van God, wetend dat 
wij zijn ondergedompeld in Zijn bloed 
en dat wij worden besprenkeld door de 

kracht van de Heilige Geest.
Wij zullen altijd verfoeilijk zijn en God 
zal ons terecht verwerpen en ons een 
rechter zijn in plaats van onze Vader. 
Want het is helemaal niet genoeg dat 
wij weten dat Jezus Christus voor ons 
heeft voldaan, maar wij moeten meer 
en meer die weldaad aanvaarden die Hij 
ons meedeelt.

Twee dingen
Er zijn dus twee dingen nodig. Het ene 
is dat wij weten dat de zaak van ons heil 
en het wezen daarvan in Jezus Christus 
zijn. Het andere is dat dit ons wordt ver-
kondigd door het Evangelie. En opdat wij 
temeer verzekerd zullen zijn van deze 
boodschap, zegt Paulus dat Christus Zelf 
gekomen is om vrede te maken voor 
allen, Joden en heidenen – heidenen die 
tevoren veraf stonden. Daarom moeten 
wij altijd grote eerbied hebben voor 
het Evangelie. Het is de authentieke 
waarheid van God. En ieder moet er zich 
zonder tegenspreken aan onderwerpen. 
De Heilige Geest betuigt het aan onze 
harten, want Deze is een onderpand en 
de echte handtekening of het stempel 
dat God op ons drukt, opdat ons geloof 
in volle zekerheid zal zijn.

Gemengd publiek
Zo spreekt Calvijn de gemeente aan 
die opgekomen is om het Evangelie 
te horen. Hij spoort ze aan om zich te 
versterken in een ware standvastigheid 
in het geloofsvertrouwen. En om altijd 
gewapend te zijn tegen alle aanvallen 
en gewelddaden die de vorst van de 
duisternis tegen ons aansticht. Daarom, 
zegt Calvijn, is het een grote schande 
wanneer wij de oren doof houden wan-
neer het Evangelie ons wordt verkondigd 
en dat wij het als het ware in de lucht 
laten hangen, dat wij het voor een fabel-
tje houden en als een ding van geen 
waarde. Dat wij het Evangelie verachten 
en erover spotten.
Calvijn heeft een gemengd publiek voor 
zich. Geloofsvluchtelingen uit Frankrijk, 
die het Woord van God dat hun zo lang 
onthouden was als het ware indronken. 
Anderen, de oude bevolking zeiden: Ho, 
wacht even, ik blijf bij het geloof van 
mijn voorouders, want het is gevaarlijk 
te veranderen. Tegen hen zei Calvijn: 
jullie houden de deur gesloten voor de 
Zoon van God. En Hij komt vandaag om 
ons tot ons heil op te zoeken.
Het is een goede zaak ons te verplaatsen 
in de kerk van Genève en te luisteren 
naar het oude en altijd weer nieuwe 
Woord en het geheim van de verzoening.
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Een wel heel ongerijmde titel lijkt er 
boven dit stukje te staan. Christen en 
atheïst? Dat is toch echt een onmoge-
lijke combinatie. Hoewel… Een atheïsti-
sche dominee kennen we tegenwoordig 
ook al, de bekende ds. K. Hendrikse, die 
gelooft in een god die niet bestaat. Zal 
het in de PKN het komende jaar nu 
werkelijk eindelijk tot stappen gaan 
komen tegen zo’n voorganger? Zal de 
uitkomst van begonnen procedures dit 
jaar zijn: maar dit gaat nu echt te ver? 
Wat een PKN-collega van hem betreft 
in ieder geval niet. Ds. Gilbert Baudet, 
vrijzinnig predikant afkomstig uit de 
hervormde bloedgroep van dit kerkge-
nootschap, introduceert een voor mij 
nieuw type mens: atheïstische christe-
nen. En hij maakt een opsomming van 
enkele in zijn ogen zeer verdienstelijke 
en onmisbare exemplaren van dit soort. 
Het moet bij hem argumentatie ople-
veren voor de conclusie dat het nemen 
van maatregelen tegen Hendrikse een 
grote schadelijke fout zou wezen. Ik las 
met verbijstering het betoog waarin hij 
zo’n beetje de felste tegenstanders van 
het christendom tot bijzondere verte-
genwoordigers ervan promoveert. En 
toch is ook voor zulke verhalen kennelijk 
ruimte in het blad Woord en Dienst, dat 
als subtitel voert: ‘Opiniërend magazine 
voor de Protestantse Kerk in Nederland’. 

Hendrikse staat zo alleen nog niet!
Onder de titel ‘Atheïstische christenen’ 
publiceerde Baudet zijn verhaal in het 
nummer van 4 december 2009. Na een 
inleiding over wat atheïsten waren in 
het Romeinse rijk (iedereen die hun 
godenwereld loochende) schrijft hij het 
volgende:

Geen God
Atheïsme is een woord waarmee twee 
verschillende begrippen worden aan-
geduid. Het eerste begrip gaat over de 
afwezigheid van geloof in één of meer-
dere goden. Het tweede begrip gaat uit 
van de aanname dat er geen god(en) 
bestaan of kunnen bestaan. In het eerste 
geval is atheïsme het tegenoverge-
stelde van theïsme. Het verschil tussen 
deze twee definities kan tot verwarring 
leiden, in het bijzonder als ze door elkaar 
worden gebruikt. In de filosofie wordt 
traditioneel meestal de tweede definitie 
gehanteerd, in het dagelijks spraak-
gebruik wordt vaak de eerste definitie 
gehanteerd. Het woord atheïsme komt 
van het Grieks: het voorvoegsel ‘a’ bete-
kent ‘niet’ en het woord ‘theos’ betekent 
‘god’ of ‘godheid’. In onze tijd denken 
mensen vaak dat atheïsten en atheïsme 
vruchten zijn van een seculariserende 
twintigste eeuw die in de eenentwintig-
ste eeuw wordt voortgezet. Ten onrechte.
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Frankrijk
Onder de Franse atheïsten ontmoeten 
wij Denis Diderot (1719-1783), filosoof en 
samensteller van de Encyclopédie, die 
wegens zijn ontkenning van het bestaan 
van God gevangen werd gezet.
Wij zien daar ook Hector Berlioz (1803-
1869), groot Frans componist. Hoewel 
hij door de katholieke kerk ‘geclaimd’ 
werd, was Berlioz, getuige vele van zijn 
brieven, atheïst. Kort voor zijn overlijden 
schreef hij in een brief: ‘Ik geloof niets.’
Wij zien de actrice Sarah Bernhardt 
(1845-1923). Het verhaal gaat dat com-
ponist Charles Gounod haar vroeg of 
zij ooit bad. ‘Nooit, ik ben atheïst,’ was 
haar antwoord. Tot haar afschuw knielde 
Gounod onmiddellijk bij haar neer en 
begon voor haar te bidden.
Tot slot: Charles Pierre Baudelaire (1821-
1867), belangrijk Frans dichter. Hij kwam 
uit een katholieke aristocratische fami-
lie, maar werd atheïst en revolutionair 
en vocht mee op de barricaden van de 
revolutie van 1848. Eén van zijn bekend-
ste werken was Fleurs du Mal (Bloemen 
van het Kwaad), een bundel van 151 
gedichten van grote schoonheid en van 
zo’n vrijheid dat hij er gerechtelijk voor 
werd vervolgd.

Duitsland
De Duitse traditie geeft een voorbeeld 
in Ferdinand August Bebel (1840-1913), 
socialistisch leider en één van de oprich-
ters van de Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands. Zoals alle socialistische 
leiders uit die tijd was hij atheïst, een 
levenshouding die hij vrijelijk uitdroeg.
Van grote betekenis was Ludwig Feu-
erbach (1804-1872), een filosoof die in 
opstand kwam tegen elke gedachte aan 
transcendentie. Van hem is de uitspraak 
afkomstig dat niet God ons, maar wij 
God hebben geschapen. Feuerbach 
had veel invloed op het denken van 
Karl Marx (1818-1883), grondlegger van 
het marxisme. Omdat hij zag hoe de 
godsdienst werd misbruikt als onder-
drukkingsmiddel tegen de uitgebuite 
lage werkende klasse, noemde hij de 
godsdienst ‘opium van het volk’.
Een derde Duitse filosoof van verstrek-
kende betekenis was Friedrich Nietz-

sche (1844-1900). Hij kan tot de meest 
invloedrijke atheïstische filosofen wor-
den gerekend, wiens invloed doordrong 
tot diep in het denken van Richard Wag-
ner en van het Nationaal Socialisme. Van 
hem is de uitspraak ‘God is dood’.

Engeland
Charles Bradlaugh (1833-1891), Engels 
politicus, gaf in heel Engeland veel lezin-
gen over het atheïsme. Werd in 1880 als 
eerste atheïst in het Britse parlement 
gekozen, maar kon de eed niet afnemen 
daar deze een verwijzing naar God 
bevatte. Hij werd door de politie uit het 
parlement verwijderd en beboet wegens 
illegaal stemmen, voor hij zes jaar later 
uiteindelijk zitting kon nemen. Beken-
der in Nederland is Bertrand Russell 
(1872-1970), filosoof en wiskundige, ook 
uit Engeland. Hij schreef een standaard-
werk over het atheïsme onder de titel 
Why I am not a Christian. Overigens 
beschouwde hij zichzelf eerder als 
agnost, maar zei dat de meeste mensen 
zijn geloof op zouden vatten als athe-
isme.

Nederland
Wij hadden Pieter Harting (1812-1885), 
Nederlands arts, bioloog, stratigraaf 
(deskundig in aardlagen) en hydroloog 
(deskundig op het gebied van de kring-
loop van water). Harting was een groot 
voorstander van crematie en bestreed 
spiritisme en alcoholisme. Hij was een 
groot popularisator van wetenschappe-
lijke kennis, één van de vurigste verdedi-
gers van Darwins ideeën in Nederland.
Wij hadden ook Anton Constandse 
(1899-1985), journalist, publicist, radio-
commentator, anarchist en vrijdenker. 
Hij keerde zich in woord en geschrift 
tegen de religie (met name het christen-
dom) en nam het op voor het atheïsme.
Niet te vergeten hadden wij ook Karel 
van het Reve (1921-1999), essayist en 
gespecialiseerd in de Russische geschie-
denis. Van het Reve betoogde ooit in NRC 
Handelsblad in zijn essay De ongelofelijke 
slechtheid van het Opperwezen dat het 
Opperwezen niet tegelijkertijd algoed 
en almachtig kan zijn. Tientallen lezers 
zegden hun abonnement op.

In onze dagen hebben wij in Herman 
Philipse (*1951) de schrijver van het 
Atheïstisch Manifest. Buiten de West-
Europese traditie hebben wij ook Ayaan 
Hirsi Ali (*1969), Somalisch-Nederlands 
activiste en politica, prominent critica 
van de islam.

Christenen?
Ongetwijfeld zal de vraag worden 
gesteld of deze mensen, Ayaan uitge-
zonderd, nog wel kunnen doorgaan voor 
christenen. Een zwak verweer overigens. 
In dogmatische zin zullen zij dat mis-
schien wel zijn of misschien niet zijn, ik 
vind dat niet zo belangrijk. In cultureel 
opzicht zijn zij dat zonder twijfel wel. 
Dat vind ik wel degelijk heel belangrijk. 
Al deze mensen hebben het denken in 
hun tijd en in hun land en ver daar-
buiten een bijzondere impuls gegeven. 
Dat zij gevangen werden gezet omdat 
zij dachten en schreven wat zij von-
den, mocht hun de mond niet snoeren. 
Gelukkig maar. De beschaving schreed 
voort dankzij deze denkers. Al zal het 
waar zijn dat elke stap voorwaarts op 
het pad der beschaving ook een stap 
achteruit betekende, zeker voor wie con-
servatief was ingesteld, in veel opzichten 
zouden wij niet meer terug willen tot 
achter de ruiten van een hut uit de acht-
tiende eeuw en de wereld daaromheen, 
om maar iets te noemen.
Aan deze dingen wil ik de mensen 
herinneren die nu en in de toekomst 
voorbereidingen treffen voor een straf-
maatregel tegen de atheïstisch hetende 
dominee Klaas Hendrikse (*1947). De 
procedure zal zonder twijfel heilloos 
zijn. De procederende partij zal mis-
schien een slag winnen, maar de oorlog 
gegarandeerd verliezen. Daarmee zal 
zij de kerk in weerwil van haar bedoe-
ling onnoemelijke schade berokkenen 
en haar vastpinnen buiten de zijlijn van 
het maatschappelijk speelveld waar de 
echte vragen over leven en dood, welzijn, 
dienst aan elkaar, herderschap en zinge-
ving worden gesteld.
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