
Jaargang 17 nr 3 maart  2010

In dit nummer onder andere:

• Schriftlicht
In het begin

• Kroniek
De kracht van de waarheid
Ware kerk

• Thema
Gezegend naar huis. Over de 
aäronitische zegen

• Rondblik
De lessen uit een handboek over 
gemeentestichting

• Gemeentebreed
Ziekenzalving volgens
Jakobus 5:14?

• Boek van de maand
Gevaarlijk, maar goed

• Persrevue
Ds. K. Hendrikse en de funda-
menten van de kerk
Onrust bij de doppers in Pretoria

In het begin



Jaargang 17 nr 3 maart 2010

66

Jaargang 17 nr 3 maart  2010

In het begin schiep God de hemel en 
de aarde.

(Genesis 1:1)

Wat gebeurde er aan het begin van 
het bestaan van onze wereld? In 
2009, het Darwin-jaar, is die vraag 
van vele kanten belicht. Genesis 1:1 
lijkt een antwoord te geven dat niet 
voor tweeërlei uitleg vatbaar is: in 
het begin schiep God de hemel en 
de aarde. Maar onlangs stelde prof. 
Ellen van Wolde dat dit geen goede 
vertaling is. Genesis 1:1 zegt dat God 
hemel en aarde van elkaar scheidde. 
Wat gebeurde er nu aan het begin?

Het gewelf en het droge land
Wat schiep God volgens Genesis 1:1? 
Waaraan moet je denken bij de daar 
genoemde hemel en aarde? En wanneer 
vond dit scheppend handelen plaats?
Vermoedelijk denken vele bijbellezers bij 
de hemel aan de plaats waar God woont. 
De aarde is dan de planeet waarop wij 
leven. Genesis 1:1 lijkt te zeggen dat God 

in zijn allereerste scheppingsdaad zijn 
eigen woonplaats en onze planeet 
maakte. Vers 2 beschrijft hoe de aarde er 
vanaf dat moment uitzag: woest, doods 
en duister en met veel water. Vervolgens 
zei God dat er licht moest komen. Het 
licht ontstond, op zijn bevel. Daarmee 
brak de eerste dag aan.
Zelf heb ik de eerste verzen van Genesis 1 
lange tijd zo opgevat. Inmiddels ben ik 
van gedachten veranderd. De opvatting 
die ik zojuist beschreef, wordt namelijk 
problematisch als je verder leest in 
Genesis 1.

In vers 6-8, de beschrijving van de 
tweede dag, lees je dat God een gewelf 
maakt. Dat gewelf scheidt het water 
erboven van het water eronder. 
Als de wolken dit gewelf niet aan ons 
oog onttrekken, doet het zich overdag 
aan ons voor als een blauwe koepel en
’s nachts als een zwarte. Aan die koepel 
stralen de zon, de maan en de sterren 
(zie Gen. 1:16-17). Het is het ‘uitspansel’
uit de oude vertaling (van 1951) en ‘het 
ruime firmament’ uit de berijming van 
Psalm 19. Van dit gewelf zegt Genesis 1:8 
dat God het ‘hemel’ noemde, hetzelfde 
woord als in vers 1. 
Het lijkt er dus op dat ‘de hemel’ in 
Genesis 1 niet zozeer de woonplaats van 

God is als wel de hemelkoepel, het 
firmament. Een bevestiging daarvoor 
kun je vinden in vers 9 en in de aandui-
ding ‘het gevogelte des hemels’ in vers 
26, 28, 30 (oude vertaling).

Op de derde dag (vs. 9-10) brengt God 
een verdeling aan onder het gewelf.
Het water onder het gewelf stroomt 
samen op één plaats, zodat er droog 
land tevoorschijn komt. Dit droge land 
noemt God ‘aarde’ – hetzelfde woord als 
in vers 1 –  en het samengestroomde 
water noemt Hij ‘zee’. De aarde is hier 
dus niet de naam van onze planeet, die 
immers uit zowel water als land bestaat. 
Het is de aanduiding van het droge land, 
in onderscheid van de zee. Hetzelfde 
spraakgebruik tref je aan in vers 26 en 
28. Het is de gebruikelijke manier van 
formuleren in het Oude Testament: de 
‘aarde’ is het droge land. Als zodanig 
wordt zij onderscheiden van het water 
of de zee (zie bijv. Gen. 8:13; Ex. 20:11; 
Ps. 69:35).
Vergelijking met het spraakgebruik in 
het vervolg van Genesis 1 wijst uit, dat 
het niet voor de hand ligt in Genesis 1:1 
bij de hemel aan de woonplaats van God 
en bij de aarde aan onze planeet te 
denken. Dat hadden wij, althans wat de 
aarde betreft, ook wel kunnen verwach-

G. Kwakkel
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ten. Het is immers pas sinds enkele 
eeuwen gebruikelijk onze aardse 
woonplaats als een van de planeten van 
onze zonnestelsel te beschouwen, naast 
andere zoals Venus, Mars en Saturnus.

De hele geschapen 
werkelijkheid
Als de hemel het firmament is en de 
aarde het droge land, hoe kan het dan 
dat Genesis 1:1 de schepping van hemel 
en aarde noemt nog vóór die van het 
licht, op de eerste dag? Het firmament is 
toch pas op de tweede dag geschapen, 
terwijl het droge land pas op de derde 
dag tevoorschijn kwam?
De oplossing voor dit probleem moet 
volgens mij in de volgende richting 
gezocht worden. De hemel is weliswaar 
het gewelf of het firmament en de aarde 
het droge land. Maar hemel en aarde 
samen omvatten in het bijbelse spraak-
gebruik meer dan alleen deze twee 
onderdelen van de geschapen werkelijk-
heid. De uitdrukking ‘hemel en aarde’ 
wordt vaak gebruikt om het geheel van 
onze geschapen werkelijkheid aan te 
duiden.
Dat kun je duidelijk zien wanneer je 
Exodus 20:11 en 31:17 naast elkaar legt. 
Exodus 20:11 zegt dat de Heer in zes 
dagen de hemel, de aarde en de zee met 
alles wat er leeft, gemaakt heeft. 
Exodus 31:17 zegt kortweg dat de Heer in 
zes dagen de hemel en de aarde 
gemaakt heeft. Beide teksten bedoelen 
natuurlijk hetzelfde: in zes dagen heeft 
God alles gemaakt. Hetzelfde kan blijken 
uit Psalm 124:8: ‘Onze hulp is in de naam 
van de Heer die hemel en aarde gemaakt 
heeft.’ Uiteraard wil deze tekst niet 
zeggen dat de Heer wél de hemel en de 
aarde gemaakt heeft, maar niet – bij-
voorbeeld – de vissen en de vogels. Hij 
heeft alles gemaakt en dat wordt 
kortweg aangeduid als ‘de hemel en de 
aarde’.

Gezien het bijbelse spraakgebruik kan 
het heel goed zo zijn dat Genesis 1:1 wil 
zeggen: in het begin heeft God alles 
geschapen, heel onze wereld, met alles 
wat daarbij hoort. Vers 1 is dan een soort 
samenvatting van wat de rest van het 
hoofdstuk beschrijft. Eerst wordt de 
hoofdzaak aangegeven, vervolgens 

komen de details aan de orde. Daarna 
sluit Genesis 2:1 concluderend af met: ‘Zo 
werden de hemel en de aarde in al hun 
rijkdom voltooid.’ Daar vind je weer die 
twee onderdelen, hemel en aarde, als 
aanduiding van het geheel. Alleen wordt 
er nu aan toegevoegd ‘in al hun rijkdom’ 
(oude vertaling: ‘en al hun heer’). Die toe-
voeging ligt in de lijn van wat wij 
vonden door Exodus 20:11 met 31:17 te 
vergelijken: in het ene geval (31:17) 
fungeert ‘hemel en aarde’ als aandui-
ding van de hele geschapen werkelijk-
heid, in andere gevallen (Ex. 20:11; Gen. 
2:1) wordt er een uitgebreidere omschrij-
ving gebruikt.

Scheppen of scheiden?
Tot nu toe heb ik mij aangesloten bij de 
gebruikelijke vertaling van het 
Hebreeuwse werkwoord in Genesis 1:1, 
namelijk: scheppen. Deze vertaling is 
onlangs bestreden door prof. Ellen van 
Wolde. Op 9 oktober 2009 aanvaardde 
zij haar ambt als hoogleraar aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen met een 
rede onder de titel Terug naar het begin. 
Waarom Genesis 1,1 niet gaat over Gods 
schepping van hemel en aarde. Haar rede 
en de daarin verdedigde opvattingen 
kregen veel aandacht in de pers. Van 
Woldes belangrijkste stelling was dat 
het Hebreeuwse werkwoord (bara) in 
Genesis 1:1 niet met ‘scheppen’ maar met 
‘scheiden’ vertaald moet worden. Met 
andere woorden: Genesis 1:1 zegt niet 
dat God hemel en aarde schiep. Het zegt 
dat Hij hemel en aarde, die al op de een 
of andere manier bestonden, van elkaar 
scheidde en elk een eigen plaats 
toewees.
Uiteraard heeft mw. Van Wolde argu-
menten vanuit de bijbeltekst zelf 
aangevoerd, die haar opzienbarende 
stelling moeten onderbouwen. Zij 
betoogt dat ook in andere teksten 
waarin hetzelfde werkwoord voorkomt 
(bijv. Gen. 1:21,27; 2:3-4; Jes. 45:7), de 
vertaling ‘scheiden’ een betere interpre-
tatie oplevert dan ‘scheppen’. 
Daarnaast beroept zij zich op schep-
pingsverhalen uit Mesopotamië, die 
vertellen over een scheiding van hemel 
en aarde aan het begin van de schep-
ping.



Jaargang 17 nr 3 maart 2010

68

Voor een goed begrip is het nodig erop 
te wijzen dat het betoog van mw. Van 
Wolde in feite niet meer betrof dan de 
vertaling van een Hebreeuws woord. In 
het persrumoer eromheen is de indruk 
ontstaan dat volgens haar het Oude 
Testament niet zou leren dat God de 
Schepper van hemel en aarde is. Maar 
dat is natuurlijk niet te handhaven. 
Collega Van Wolde beseft dat heel goed. 
Ook al zou in Genesis 1:1 niet staan dat 
God hemel en aarde geschapen heeft, 
dan houden wij nog altijd bijvoorbeeld 
Psalm 124:8 over: ‘de Heer die hemel en 
aarde gemaakt heeft.’
Het punt in geding is dus de vertaling 
van een Hebreeuws woord. Past de 
vertaling ‘scheiden’ beter in de bijbeltek-
sten waarin dat woord voorkomt, dan 
‘scheppen’? Daar wil ik nu iets meer over 
zeggen, omdat daar de belangrijkste 
beslissingen vallen. De Mesopotamische 
scheppingsverhalen laat ik verder 
rusten.

Het woord bara komt na Genesis 1:1 voor 
het eerst weer voor in vers 21, in de 
beschrijving van de vijfde dag. Dit vers 
noemt de grote zeemonsters, de levende 
wezens die krioelen in het water, en alles 
wat vleugels heeft. 
Volgens mw. Van Wolde zegt Genesis 
1:20 niet dat God de zeemonsters 
maakte, maar alleen de overige water-
dieren en de vogels. De zeemonsters 
bestonden al. Vers 21 vertelt dan dat Hij 
deze drie groepen van elkaar scheidde, 
door hun elk een eigen leefgebied toe te 
wijzen, namelijk respectievelijk de 
watermassa onder de aarde, de zeeën en 
de lucht.
Vers 27 is het volgende vers waarin bara 
te vinden is. Daar staat het zelfs drie 
keer. De interpretatie van mw. Van Wolde 
loopt als volgt. In Genesis 1:26 spreekt 
God in het meervoud: ‘Laten wij mensen 
maken.’ Dit meervoud heeft betrekking 
op God en lagere goden, die zijn hemels 
hof vormen. God en die goden maken 
samen mensen die in hun beeld zijn en 
die in bepaalde opzichten op hen lijken. 
Vers 27 zegt dan dat God (in het enkel-
voud) die mensen, die in zijn beeld zijn, 
bij zichzelf vandaan plaatst en dat Hij 
hen scheidt in mannelijk en vrouwelijk.

Omwille van de ruimte moet ik het bij 
de weergave van deze twee voorbeelden 
laten. Ik wil er heel kort op reageren. In 
Genesis 1:20-21 is het inderdaad opmer-
kelijk dat de grote zeemonsters niet 
genoemd worden in vers 20, maar wel in 
vers 21. Maar anders dan wat mw. Van 
Wolde stelt, staat in vers 21 niet dat God 
de watermassa onder de aarde aan die 
monsters toewijst. Ook lukt het mij niet 
in deze verzen te lezen dat de zeemon-
sters, de vissen en de vogels oorspronke-
lijk één leefgebied met elkaar deelden. 
Wat de schepping van de mens in vers 
26 en 27 betreft, na herhaalde lezing is 
het mij nog steeds niet duidelijk 
waaraan mw. Van Wolde concreet denkt 
bij het beeld van God en/of de goden 
waarin de mensen waren. Verder is het 
onmogelijk het middelste gedeelte van 
vers 27 te vertalen als: ‘die het beeld van 
God is, scheidde hij van zichzelf’, zoals 
mw. Van Wolde doet.
Dat laatste is terecht opgemerkt door 
Martin Baasten in Met andere Woorden 
(een uitgave van het Nederlands 
Bijbelgenootschap) van december 2009. 
Baasten wijst verder onder andere op 
Jesaja 45:7, waar de Heer zegt dat Hij 
degene is ‘die het licht vormt en het 
donker schept, die vrede maakt en 
onheil schept. Ik ben het de Heer, die al 
deze dingen doet.’ Volgens mw. Van 
Wolde staat hier niet dat de Heer het 
donker en onheil schept, maar alleen dat 
Hij licht en vrede scheidt van respectie-
velijk het donker en onheil. Baasten 
brengt hiertegen in dat de slotregel het 
voorgaande samenvat door te zeggen 
dat God al deze dingen doet of maakt. 
Het Hebreeuwse werkwoord bara moet 
dus ook zoiets als ‘maken’ betekenen. En 
‘scheppen’ past daar veel beter bij dan 
‘scheiden’.

Het droge verscheen
Mw. Van Wolde heeft mij niet overtuigd 
met haar stelling dat bara niet ‘schep-
pen’ maar ‘scheiden’ betekent. Ik blijf dus 
bij de gebruikelijke vertaling van 
Genesis 1:1: ‘In het begin schiep God de 
hemel en de aarde.’ En ik vat dit op als 
een samenvattende aanduiding van heel 
Gods scheppingswerk zoals dat beschre-
ven wordt in Genesis 1.
Maar ontstaat er dan geen nieuw 

probleem bij vers 2? Dit vers zegt: ‘De 
aarde was nog woest en doods, en 
duisternis lag over de oervloed, maar 
Gods geest zweefde over het water.’ In 
het voorgaande is de opvatting terugge-
wezen dat Genesis 1:1 de schepping van 
de hemel (= Gods woonplaats) en de 
aarde (= onze planeet) zou beschrijven, 
als een eerste scheppingsdaad van God, 
die voorafging aan de schepping van het 
licht. Als dat juist is en als vers 1 een 
soort samenvatting van het vervolg is, 
waar komt dan de in vers 2 genoemde 
aarde vandaan? Wanneer heeft God die 
geschapen? Pas op de derde dag?

Als je de beschrijving van de derde 
scheppingsdag in vers 9-10 nauwkeurig 
leest, zie je dat daar niet staat dat God 
toen de aarde, oftewel het droge land, 
maakte. Het droge land verscheen. Het 
kwam tevoorschijn als gevolg van het 
wegstromen van het water. Het beeld 
dat de tekst oproept, is dat de aarde 
(= het droge land) er al wel was, maar 
dat dit nog niet zichtbaar was, omdat 
het land door water bedekt was.
Gezien vanuit vers 9-10 is het dus geen 
probleem dat vers 2 al over de aarde als 
een bestaande grootheid spreekt. In de 
toestand die vers 2 beschrijft, was de 
aarde er al wel, maar zij was nog ‘woest 
en doods’. Dat betekent in elk geval dat 
zij nog helemaal ongeschikt was voor 
bewoning door de mens. Dat blijkt uit 
Jesaja 45:18: ‘niet als chaos schiep hij de 
aarde, maar om te bewonen heeft hij 
haar gevormd.’ Het woord dat daar met 
‘chaos’ vertaald is, is hetzelfde als ‘woest’ 
in Genesis 1:2. De tegenstelling tussen 
‘chaos’ en ‘om te bewonen’ in Jesaja 45:18 
laat zien, dat onbewoonbaarheid 
kenmerkend is voor ‘chaos’ oftewel het 
‘woest en doods’ van Genesis 1:2.

Maar hoe is die woeste en doodse aarde 
dan ontstaan? Als Genesis 1:1 niet de 
schepping van deze aarde als Gods 
allereerste scheppingsdaad beschrijft, 
hoe en wanneer heeft God haar dan wel 
geschapen? Het antwoord op deze 
vragen luidt, dat Genesis 1 dat niet 
vertelt. Dat klinkt misschien vreemd, 
maar het past goed bij de rest van vers 2. 
In vers 2 worden ook de duisternis, de 
oervloed en het water genoemd als 
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bestaande grootheden. Ook daarvan 
vermeldt de tekst niet met zoveel 
woorden hoe zij ontstaan zijn.
Het is goed te begrijpen dat een 
dergelijke opvatting vragen oproept. 
Betekent dit niet dat er grootheden zijn 
die God niet geschapen heeft? Zijn dat 
dan chaotische machten die Hij niet in 
het aanzijn heeft geroepen, maar 
waarmee Hij de strijd moet aanbinden? 
Zelfstandige machten buiten en 
tegenover Hem? Hierop zou ik willen 
antwoorden dat vers 1 dergelijke 
gedachten de pas afsnijdt. Als Genesis 1:1 
werkelijk zegt dat God alles geschapen 
heeft en daarbij ook de aarde vermeldt, 
zou er dan iets zijn wat daar niet onder 
valt?
Conclusie: Genesis 1 vertelt niet met 
zoveel woorden wanneer en hoe God de 
aarde, de duisternis, de oervloed en het 
water tot stand gebracht heeft. Tegelijk 
laat het duidelijk voelen dat geen ander 
dan Hij deze grootheden geschapen 
heeft.

Een veilig huis
Genesis 1 vertelt over wat er gebeurde 
aan het begin. In Genesis 1 geeft God zelf 
ons een beschrijving van hoe Hij onze 
wereld gemaakt heeft. Tegelijk beant-

woordt Hij daarin niet alle vragen die 
wij over het begin kunnen stellen. Dat is 
dus ook niet zijn bedoeling met dit 
hoofdstuk.
Met welke bedoeling licht God in 
Genesis 1 een tip van de sluier over het 
begin op? Iets daarvan wordt duidelijk 
als je begin en einde van de beschrijving 
met elkaar vergelijkt. In het begin gaat 
het over een aarde die nog onbewoon-
baar is voor de mens. Aan het einde 
heeft God een onvoorstelbaar groot 
werk voltooid en kan Hij een dag rust 
nemen (2:1-2). In plaats van een aarde 
die woest en doods is, is er nu een aarde 
die van alles is voorzien. Voorzien van 
alles wat de mens nodig heeft om op die 
aarde een vruchtbaar en gezegend leven 
te leiden. ‘God keek naar alles wat Hij 
had gemaakt en zag dat het zeer goed 
was’ (1:31).
De duisternis, de oervloed en het water 
van het begin zijn niet verdwenen. 
Mensen kunnen zich er nog steeds door 
bedreigd voelen. Toch hoeven wij er niet 
bang voor te zijn. Deze onderdelen van 
de schepping hebben een plaats gekre-
gen in het prachtige huis dat God voor 
ons gebouwd en ingericht heeft. Zij 
worden volledig beheerst door de macht 
van God.

‘In het begin schiep God de hemel en de 
aarde.’ Wij zijn niet aan duistere 
machten prijsgegeven. Wij leven in het 
huis dat God ons gegeven heeft. Hij 
zorgt dat dit huis blijft staan en dat het 
helemaal af komt.

Verantwoording
De inaugurele rede van Ellen van Wolde 
is gepubliceerd door Valkhof Pers (ISBN 
978 90 5625 314 1). De stelling dat bara 
‘scheiden’ betekent, heeft zij ook 
verdedigd in een artikel in Journal for 
the Study of the Old Testament, jrg. 34, 
nr. 1 (2009), p. 1-21. De kritische reactie 
van Martin Baasten is te vinden in Met 
andere woorden. Kwartaalblad over 
bijbelvertalen, jrg. 28, nr. 4 (dec. 2009), 
p. 3-14. Andere reacties staan vermeld op 
de website van Het Oudtestamentisch 
Werkgezelschap: 
http://www.otw-site.eu/nieuws.php 
(15 feb. 2009).
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In het nummer van ons blad dat in 
januari verscheen, schreef ik over de 
zogenaamde nationale synode. 
Zoals bekend is dat een initiatief 
van christenen uit verschillende 
kerken. De bedoeling is om in het 
geseculariseerde Nederland van 
vandaag een gezamenlijk getuige-
nis af te geven. Daarnaast is het 
initiatief bedoeld om de kerkelijke 
eenheid te bevorderen. Met dat 
tweeledige doel heeft de stuurgroep 
een Statement afgegeven dat 
aansluit bij de apostolische geloofs-
belijdenis. Ik schreef kritisch over 
dit initiatief. Deze keer is er reden 
om daar opnieuw iets over te 
schrijven.

Laat ik eerst even ophalen waar het in 
mijn kritiek om ging. Ik sprak prof. 
B. Kamphuis aan. Ik had er geen moeite 
mee dat hij in de stuurgroep wil 
opkomen voor de waarheid van het 
Woord van God. Mijn kritiek is wel dat 
hij dit samen mét de stuurgroep doet 
terwijl de opvattingen binnen die 
stuurgroep uiteenlopen. Dat is niet 
alleen het geval binnen de stuurgroep, 
maar ook als je kijkt naar alle kerken 
waarvan de stuurgroep hoopt dat zij op 
dit initiatief inhaken en die straks een 
soort synode moeten vormen. De 
verschillen in leer die er zijn, maken dat 

de credoachtige tekst van het Statement 
verschillend geïnterpreteerd kan 
worden. Men zegt dezelfde woorden, 
maar bedoelt daar iets anders mee. Op 
die manier worden verschillen verdoe-
zeld. Als voorbeeld noemde ik de leer van 
de kerk en de leer van de inspiratie van 
de Schrift. Ik schreef nog wel meer over 
dit initiatief. Dat laat ik deze keer rusten 
omdat die zaken niet te maken hebben 
met de reden waarom ik op deze synode 
terugkom. Die reden is namelijk dat er 
een reactie kwam van dr. P.L. Voorberg. Ik 
geef dr. Voorberg graag het woord en zal 
daarna ook hem antwoord geven. Hij 
schreef ons het volgende:

Reactie van Voorberg
‘Bij alle discussie die over de nationale 
synode is ontbrand in het algemeen en 
de rol van prof. dr. B. Kamphuis daarin in 
het bijzonder, is mij opgevallen dat een 
belangrijk argument van prof. Kamphuis 
geen aandacht kreeg. Het lijkt mij van 
belang dat de opponenten zich ook met 
dat argument confronteren. Het is 
wellicht geen gangbaar argument, maar 
voor prof. Kamphuis wel van belang. 
Door een gebroken bovenarm is 
deelname aan de discussie voor hem 
momenteel lastig, daarom neem ik de 
vrijheid om dat argument onder de 
aandacht te brengen.
Prof. Kamphuis heeft aangegeven dat, 
hoe je het ook wendt of keert, in de 
belijdenis die op de nationale synode 
dient, een credo wordt gepresenteerd 
dat in ieder geval een flink stuk waar-
heid bevat. Dat is door critici ook erkend. 
Prof. Kamphuis wijst erop dat de 

waarheid haar eigen dynamiek kent. Dat 
is een voluit bijbelse gedachte omdat 
Christus Zichzelf de Waarheid noemt. De 
betekenis daarvan moeten we niet 
onderschatten. De deelnemers aan de 
nationale synode stellen zich bloot aan 
de kracht van de waarheid. De Waarheid 
zal zijn werk doen. Daarom mag je van 
die synode méér verwachten dan je zou 
doen wanneer men op die synode puur 
als mensen onder elkaar zou zijn. Op die 
synode klinkt de waarheid en zal Hij die 
de Waarheid is, Zich laten gelden.
Laat ik dat mogen vergelijken met het 
thema van mijn dissertatie: de doop-
woorden kunnen uitgesproken worden 
in een vrijzinnige context. Als dan later 
een aldus gedoopte zich bij de kerk 
voegt, gaan we die doop niet overdoen, 
maar erkennen we dat het doopwoord 
zijn doel bereikt. God wil dat ook. Het 
was zijn doopwoord dat daar gesproken 
is. Geen woord dat van God komt, is 
krachteloos, sprak eens Maria. God wil 
uitdrukkelijk dat zijn woord z’n doel 
bereikt. Daarom valt er te stellen dat de 
deelnemers aan de nationale synode 
zich blootstellen aan de krachten van de 
Waarheid. Dan kan er heel wat gebeu-
ren.
Enfin, dat is een argument dat tot nu toe 
aan de aandacht ontsnapt lijkt te zijn. 
Het kreeg in ieder geval niet de aan-
dacht die het verdient. Wat vinden we 
met z’n allen van deze gedachte?’

Tot zover de reactie van dr. Voorberg. Hij 
vraagt wat we met z’n allen van deze 
gedachte vinden. Met die ‘allen’ bedoelt 
hij de verschillende schrijvers die zich 
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over deze synode hebben uitgelaten.

Antwoord
Het is duidelijk dat dr. Voorberg aan-
dacht vraagt voor de kracht van de 
waarheid, waarbij de waarheid nadruk-
kelijk de persoon van de Here Jezus 
Christus is. Voorberg verwijst daarbij 
naar de erkenning van de doop. Wan-
neer die in de naam van de drie-enige 
God is bediend, wordt ze erkend ook 
wanneer deze in een vrijzinnige 
omgeving is bediend.

Het voorbeeld van de dooperkenning is 
in dit verband wel aardig gekozen. Laatst 
heb ik het proefschrift van dr. Voorberg 
over Doop en kerk besproken. Daarbij 
heb ik aangegeven dat de doop die in de 
naam van de drie-enige God bediend is, 
terecht erkend wordt, ook als deze doop 
in een vrijzinnige kerk bediend is. En 
inderdaad, de reden daarvoor is dat bij 
die doop het Woord van God gesproken 
is, ook al gebeurde dat in een kerk of 
door een dienaar die dwaalt. Voorberg 
brengt dus iets naar voren waarmee ik 
het eens ben.

Waar we het ook over eens zijn, is dat 
het Woord van God niet krachteloos is. 
Terecht noemt Voorberg wat de engel 
Gabriël tegen Maria zegt (Voorberg 
schrijft het per abuis aan Maria toe), dat 
geen woord dat van God komt, krachte-
loos zal zijn (Luc. 1:37). Zegt Jesaja ook 
niet dat het woord dat uit Gods mond 
uitgaat, niet vruchteloos weerkeert? 
(Jes. 55:11). En zo is er heel veel te zeggen 
over de kracht van het Woord van God.

Nu zegt Kamphuis, zoals Voorberg diens 
mening samenvat, dat het credo in elk 
geval een flink stuk waarheid bevat en 
die waarheid heeft haar eigen dynamiek. 
Het lijkt mij dat er op het waarheidsge-
halte van het credo heel wat af te dingen 
is. De stuurgroep geeft ruimte om de 
tekst verschillend te interpreteren. Dat is 
opzettelijk beoogd. Daar wees ik de 
vorige keer al op. Maar als je een tekst 
verschillend kunt en mag interpreteren, 
wat is dan de waarheid die in die tekst 
spreekt? Zijn er dan in die tekst zaken 
die je niet verschillend kunt opvatten?

Ik noemde al twee voorbeelden. Maar 
neem nu eens wat in de credotekst staat 
over de Zoon van God. ‘God is de levende, 
die we werkelijk kennen mogen door 
zijn Zoon Jezus Christus, geboren uit 
Israël, in wie wij Gods verborgen 
hartklop horen. Jezus is de rechtvaardige, 
die de wil van God heeft gedaan en ons 
deze wil heeft voorgeleefd. Hij heeft onze 
schuld op zich genomen en gedragen, 
aan het kruis van Golgotha ons weer 
met God verzoend.’ Laat ik het even 
hiertoe beperken. Het zijn woorden die 
je vanuit je gereformeerde overtuiging 
zo kunt onderschrijven. Is dat dan de 
waarheid van God die krachtig is? Maar 
zouden deze woorden niet net zo goed 
onderschreven kunnen worden door 
iemand met bijvoorbeeld de ariaanse 
opvatting die H. Berkhof over Christus en 
de Drie-eenheid ontwikkeld heeft? Als 
beide interpretaties mogelijk zijn, varen 
waarheid en dwaling onder dezelfde 
vlag van de ene tekst. Daarmee worden 
dwalingen verdoezeld. Zou je zo de 
kracht van de waarheid niet tegenstaan?

Dan kijk ik ook naar de kerken en 
groepen die de stuurgroep als mogelijke 
deelnemers aan de zogenaamde synode 
ziet. In de uitgebreide lijst staan ook de 
Quakers, of anders gezegd ‘Het genoot-
schap van de Vrienden’. Niet iedereen zal 
weten wat dit voor een genootschap is. 
Laat ik daarom doorgeven hoe dit 
genootschap zichzelf op haar website 
voorstelt.
‘De quakergemeenschap wordt voorna-
melijk gekenmerkt door de manier 
waarop quakers tegen het leven en de 
medemens aankijken en niet zozeer 
door hun geloofsovertuiging. Quakers 
proberen God op een heel directe 
manier te ervaren in zichzelf, in hun 
relatie met anderen en in de wereld om 
hen heen. In deze ontmoetingen met het 
goddelijke vinden quakers de zin en het 
doel van hun leven. De basis van onze 
gemeenschap is de Stille Samenkomst. 
Wij zoeken samen naar een stilte waarin 
wij nader tot God en tot elkaar komen. 
De weg van de quakers heeft zijn wortels 
in het christendom, maar laat zich 
inspireren door allerlei religies en 
levensbeschouwingen. Wij richten ons 

vooral op eigen geloofservaringen en 
niet zozeer op geschreven geloofsbelij-
denissen. Ons gemeenschapsleven is 
niet gebaseerd op een geloofsbelijdenis 
maar op een gezamenlijk zoeken naar 
inspiratie, het delen van onze geloofsbe-
leving en levensbeschouwing en onder-
linge samenwerking. Onze geloofserva-
ring brengt ons ertoe in het bijzonder 
waarde te hechten aan oprechtheid, 
gelijkwaardigheid, eenvoud en vrede. Wij 
proberen deze getuigenissen, zoals wij 
ze noemen, vooral in praktijk te brengen 
in plaats van ze op papier te zetten. Bij 
de quakers zijn geen voorgangers, 
priesters of leiders omdat wij geloven 
dat iedereen zelf in staat is om God te 
ervaren.’
Je vraagt je af: hoe zouden zij het 
Statement van de stuurgroep interprete-
ren? Zou dat niet heel anders zijn dan 
wij in onze gereformeerde belijdenis 
doen?

Het is waar dat de waarheid van God 
krachtig is en dynamiek heeft. Daarom is 
er ook reden en ruimte om in allerlei 
verband voor de waarheid op te komen. 
Maar opkomen voor de waarheid doe je 
niet met een tekst die verschillen over de 
waarheid verdoezelt, doordat ieder die 
tekst op zijn eigen wijze kan interprete-
ren. Dan wordt de kracht van de waar-
heid eerder gebroken dan dat zij haar 
werk kan doen.

Dan kom ik terug bij het andere 
argument dat Voorberg noemde: de 
erkenning van de doop die in de naam 
van de drie-enige God wordt bediend. 
Het is waar dat wij die doop erkennen. 
Maar de vergelijking gaat mijns inziens 
toch niet op. Immers: met de erkenning 
van de doop erkennen we niet de 
opvatting van de kerk waar die bediend 
wordt. We erkennen zelfs niet de 
betekenis die in de desbetreffende kerk 
aan de doop gegeven wordt. Met andere 
woorden: de erkenning van de doop 
verdoezelt de verschillen niet die er zijn. 
En daar zit nu juist wel de zwakte van 
een credotekst die verschillend kan 
worden geïnterpreteerd.
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Het aantal ware kerken groeit de 
laatste tijd. Dat weet iedereen die 
de kerkelijke ontwikkelingen volgt. 
In de Kroniek van november jl. 
schreef ik al over de versplintering 
van de kerk. Ik vroeg of dat de 
bedoeling van de Here is. In het 
weekblad De Reformatie van 13 
februari j.l. maakte ds. S. de Jong de 
balans van die versplintering op. Hij 
verbond daaraan een les voor ons 
allen. Laten we even naar hem 
luisteren.

Overzicht
Het beeld in het overzicht van ds. De 
Jong is niet fraai. Hij telt zes kerken of 
groepen van kerken die zich de laatste 
jaren van de Gereformeerde Kerk 
hebben afgescheiden. We zetten het 
even op een rij.
• In 2003/04 was er de Vrijmaking van 

de Gereformeerde Kerken (hersteld) 
onder leiding van ds. P. van Gurp. Het 
gaat dan om ongeveer 1200 leden, 
verspreid over het land met twee 
classes. Zij stellen dat zij de voorzet-
ting zijn van de Gereformeerde 
Kerken.

• In 2006 kwam de kerk te Zwijn-
drecht, vanwege interne conflicten in 
het kerkverband van de GKh, buiten 
het verband te staan.

• In 2008 scheurde de GKh-gemeente 
in Bergentheim/Bruchterveld. Het 
ene deel van de kerkenraad schorste 
het andere deel. Volgens de 
geschorste ambtsdragers gebeurde 
dat op onwettige gronden. De 
Matrixgemeente (genoemd naar de 
plaats van samenkomst) ontstond. 
Zij ziet zichzelf als de wettige 
voortzetting van de GKh te Bergent-
heim/Bruchterveld.

• De GKh te Veenendaal hoorde bij de 
GKh van Berkel en Rodenrijs/
Bergschenhoek. Maar omdat de 
kerkenraad van deze gemeente 
heerszuchtig en onschriftuurlijk 
optrad, maakte een derde deel van 
de gemeente in Veenendaal zich vrij. 
Zij zien zich als de wettige voortzet-
ting van de GKh Veenendaal.

• Dan is er de scheuring van de GKh te 
Zwolle. Er werden vijf ambtsdragers 
geschorst. Die zijn erediensten gaan 
houden in de Vijverhoeve bij 
Rouveen. Zij konden hun schorsing 
niet als wettig beschouwen en 
wilden trouw blijven aan hun ambt.

• Er is de Ichthusgemeente in Kampen. 
Deze ontstond toen ds. E. Hoogen-
doorn met een deel van de kerken-
raad en de gemeente de uitspraak 
van de classis dat de kerkenraad 
moest terugtreden, onwettig achtte. 
Hij en zijn medestanders in de 
kerkenraad legden hun ambt niet 
neer. Zij gingen met een derde deel 
van de gemeente kerkdiensten beleg-
gen in het Ichthuscollege te Kampen.

Tot zover een korte samenvatting van 

het overzicht dat ds. De Jong gaf. 
Inmiddels is dit overzicht ook al weer 
achterhaald. In Dalfsen heeft een groep 
gemeenteleden met ds. Heres en twee 
diakenen besloten zich van een reeks 
besluiten van de synode vrij te maken. 
Zij beleggen erediensten in het 
Emmagebouw te Dalfsen.

In zeven jaar tijd een reeks van zeven 
scheuringen. Uit de negentiende eeuw is 
bekend dat het niet meeviel om de 
eenheid van de kerk te onderhouden. 
Toen zijn er ook wel scheuringen 
geweest. Maar zeven scheuringen in 
zeven jaar lijkt me in de geschiedenis 
van de kerk het record van een trieste 
diepte. Als je naar de getallen kijkt, is het 
een geschiedenis van versplintering.

Spiegelbeeld
Ds. De Jong spreekt over een ontluiste-
rend beeld. Wie zal dat niet met hem 
eens zijn? Hij noemt deze ontwikkeling 
ook een spiegelbeeld. Daarin zien we als 
Gereformeerde Kerken hoe wij in ons 
eigen verleden over de kerk spraken en 
met elkaar omgingen. Hij schrijft:
‘We willen het met elkaar graag 
vergeten of het er niet meer over 
hebben, maar als je naar de ontwikke-
ling in de GKh kijkt zie je als in een 
spiegel ons eigen kerkverband en ons 
eigen verleden. Wíj zijn het die vaak met 
van die grote woorden spraken. Wíj 
wisten altijd als geen ander aan te 
wijzen wat bij de ander verkeerd was. 
Wíj vonden onszelf de ware kerk of 
hadden het altijd over de ene ware kerk 
op zo’n manier dat iedereen dacht dat 

J.W. van der Jagt

Ware kerk



73

wij dat van onszelf vonden. Wíj spraken 
over andere kerken als “valse kerk” of 
“scheurkerk” en wisten precies aan te 
geven aan wie de heilige Geest, als Hij 
vandaag een brief zou schrijven, zijn 
brief zou adresseren. Wij hebben een 
naam opgebouwd die bij vele mensen 
niet onverdeeld positief in de oren 
klinkt.’
Ds. De Jong schrijft dit niet omdat hij 
ondankbaar is of om zijn eigen nest te 
bevuilen of met een ‘weg-met-ons’-men-
taliteit. Hij noemt ‘één negatief aspect 
uit ons kerkelijk leven’. Hij doet dat 
omdat we van het spiegelbeeld dat we 
zien, moeten leren. ‘De ontwikkelingen 
binnen de GKh kun je vanuit het 
perspectief van de GKv betreurenswaar-
dig vinden. Maar nog betreurenswaardi-
ger zou het zijn er niet van te (willen) 
leren.’

Als dit gezegd wordt, is het lastig om 
niet instemmend te reageren. Je laadt 
anders algauw de verdenking op je dat 
je niet van het verleden wilt leren. Laat ik 
vooraf zeggen dat dit niet de reden is 
waarom ik inga op wat collega De Jong 
schrijft. Het beeld dat hij ons voorhoudt, 
is niet onjuist. Er valt dus ook iets van te 
leren. Het komt mij wel voor dat het 
beeld dat hij ons voorhoudt, eenzijdig is.

Welke lessen?
De Jong stelt dat we van de ontwikkelin-
gen die gaande zijn, moeten leren. De 
moeite is dat hij niet aangeeft wát de 
lessen moeten zijn. Moeten we leren om 
geen grote woorden te spreken? 
Akkoord. In ons blad is ook herhaaldelijk 
voor grote woorden gewaarschuwd. Dat 
zijn we met De Jong dus eens. Maar wat 
als er nu eens wel grond voor grote 
woorden is?
Moeten we leren om onszelf niet als 
ware kerk te zien? Maar wat dan met de 
belijdenis die over de ware kerk spreekt 
en over de roeping de eenheid van de 
kerk te onderhouden? Moeten we leren 
om niet meer over ‘valse kerk’ en 
‘scheurkerk’ te spreken? Maar wat dan 
met wat we over de valse kerk belijden? 
Wat te zeggen als de hedendaagse 
versplintering de ene na de andere 
scheurkerk baart?

Ik wil graag leren. Van ons eigen 
verleden. Ook van het heden. Meer nog 
van de Here, zijn Woord en wat we 
daaruit samen hebben leren belijden. 
Wat we daarin leren over de kerk, haar 
eenheid en haar kenmerken, wil ik graag 
blijven belijden ook als er broeders en 
zusters zijn die met hun grote woorden 
het zicht op die kostelijke belijdenis 
verduisteren. Ik denk dat ds. De Jong 
geen ongelijk heeft dat er in het 
verleden ten onrechte met grote 
woorden gesproken is of dat er sprake 
was van zelfgenoegzaamheid en 
eigenwaan. Tegelijk kan het spiegelbeeld 
dat hij laat zien, ook de vrijmoedigheid 
wegnemen om te blijven spreken over 
wat we ten aanzien van de kerk in onze 
confessie belijden. Die schade lijkt mij 
minstens zo groot als de scheuringen die 
zich voltrekken.

Andere lijn
Wanneer we in de spiegel kijken, zien we 
ook een andere lijn dan De Jong voor ons 
trekt.
Als voorbeeld denk ik even aan de kwes-
tie rond de opvattingen van ds. J. Hoorn. 
Daarvan is ook wel gezegd dat zijn 
opvatting de consequentie van de 
vrijgemaakte opvatting over de kerk was. 
In werkelijkheid lag dat anders. Het was 
een doperse verdraaiing van de belijde-
nis over de kerk. De lijn van het één naar 
het ander liep niet zomaar door. De ker-
ken hebben de opvatting van ds. J. Hoorn 
tot twee keer toe synodaal veroordeeld. 
Er was méér aan de hand dan dat het 
alleen om de uitwerking van een 
vrijgemaakte kerkopvatting ging.

Het lijkt mij dat ook de spiegel van de 
versplintering meer laat zien dan ds. De 
Jong aanwijst. Ik wees zelf in de novem-
berkroniek op radicalisme als een 
oorzaak van de scheuringenreeks. De 
Jong wijst er nu op dat we als Gerefor-
meerde Kerken moeilijk met verschillen 
kunnen omgaan. Dat is waar. Maar dat is 
toch niet altijd zo geweest? Zeker, we 
hebben een tijd gekend van grote 
eenvormigheid in denken en gedrag. Dat 
was met een kerkgemeenschap van iets 
meer dan honderdduizend zielen ook 
niet zo moeilijk. Hadden we een miljoen 
leden gehad, dan was dat ongetwijfeld 

anders geweest. Maar ook in die periode 
van uniformiteit werden er in de kerken 
diepgaande discussies gevoerd. Wie 
weet niet meer van de congressen over 
autarkie en subsidie, de kwestie van 
doop en adoptie, de omroepvereniging, 
voorbehoedsmiddelen enz.? Er waren 
theologische meningsverschillen. Er 
werd bepaald niet over alles gelijk 
gedacht. Toch was het voor niemand 
reden om te breken met de kerk. Dat 
gebeurt vandaag wel. Op een bepaalde 
manier konden we met verschillen 
omgaan en de eenheid bewaren. 
Vergeleken daarmee laat de versplinte-
ring van vandaag een duidelijke breuk 
zien. Hier loopt de lijn niet zomaar door 
naar de spiegel van vandaag.

Het lijkt mij dat we hier te maken 
hebben met de invloed van een mentali-
teit die vandaag veel breder bestaat en 
die een kenmerk genoemd mag worden 
van de hedendaagse cultuur. De 
mentaliteit van het individualisme. Men 
heeft moeite om zich te schikken in 
zaken waar men het persoonlijk niet 
mee eens is. Ieder gaat zijn eigen weg 
zonder verbondenheid aan elkaar. Het 
eigen gelijk gaat boven de band met 
elkaar. Wordt de kerkelijke versplintering 
niet veroorzaakt door een huwelijk 
tussen oude gereformeerde overtuigin-
gen met een modern onverbonden 
individualisme? Dan kan het niet anders 
of grote en goede gereformeerde 
woorden verkruimelen tot leuzen van 
het eigen kleine gelijk. In dat huwelijk is 
het beroep op de Schrift zomaar een 
dopers perfectionisme dat zich tooit in 
gereformeerd gewaad. Zijn we soms 
meer besmet door de geest van de tijd 
dan we zelf willen zien?

Maar dan is het zaak om die geest te 
onderkennen. En te weerstaan. Dat zal 
nodig zijn om met inzicht en fijngevoe-
ligheid te onderscheiden wanneer het 
erop aankomt grote woorden te spreken 
en wanneer niet. Maar dan moeten we 
niet uit reactie op ons spiegelbeeld de 
grote woorden vergeten die terecht in 
onze belijdenis staan.

Afgesloten op 19 februari 2010.
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Aan het slot van onze kerkdiensten 
wordt de zegen over ons door de 
voorganger uitgesproken. God heeft 
het laatste woord en met dat woord 
mogen wij naar huis. Wat houdt dit 
woord van de Here in en wat 
betekent het? Is het een wens, een 
gebed of is het een verkondiging? Ik 
denk dat vele kerkgangers moeite 
hebben om op deze vragen een 
duidelijk antwoord te geven. Het is 
nu eenmaal een gebruikelijk 
ritueel, dat helaas ook in de liturgi-
sche bezinning vaak maar weinig 
aandacht krijgt.

Dat is jammer, want de zegen aan het 
eind van onze samenkomsten is een zeer 
wezenlijke afsluiting van de kerkdienst. 
Mijn leermeester, professor C. Veenhof, 
vertelde op college een verhaal dat me 
altijd is bijgebleven. Aan een zeer dove, 
oude zuster werd gevraagd: Waarom ga 
je nog naar de kerk? Je verstaat er niks 
van. Het verrassende antwoord luidde: Ik 
ga voor de zegen, die wil ik niet missen!
Deze oude zuster begreep hoe geweldig 
het laatste is dat in onze diensten 
gebeurt. We ontvangen de zegen van 
onze God en mogen als gezegende 
mensen naar huis.

In dit artikel geef ik aandacht aan dit 
laatste woord, waarbij ik me beperk tot 
de aäronitische zegen, zoals wij die 
vinden in Numeri 6:24v. Het gaat me 
erom de impact van dit laatste woord te 
laten zien.

Uit de historie
Ons Gereformeerd Kerkboek geeft aan 
dat de kerkdienst met een zegening 
besloten dient te worden (p. 688). 
Daarvoor kan dienen de apostolische 
zegen uit 2 Korintiërs 13:13 of de priester-
zegen uit Numeri 6:24-26. Dat de 
kerkdienst met een zegening van heel de 
gemeente eindigt, is eeuwenlang geen 
gebruik geweest. In de eerste tien 
eeuwen waren de laatste woorden niet 
een zegening, maar een wegzending.1 De 
priester sprak aan het eind van de 
dienst: ‘Gaat heen, de mis is geschied’, of 
ook wel: ‘Gaat heen in vrede.’ Daarna liep 
hij links en rechts de mensen zegenend 
door het kerkgebouw weg. Het uitspre-
ken van één zegen over het hele kerkvolk 
bleef achterwege.

Pas vanaf de twaalfde eeuw is er in 
liturgieën van de westerse kerk sprake 
van een zegening aan het eind van de 
dienst. Gangbaar daarbij was een 
sobere, trinitarische formulering: 
‘Zegene u de almachtige God, Vader, 
Zoon en Heilige Geest’, waarbij de 
priester meestal het kruisteken maakte. 
De paus gebruikt deze formulering nog 
altijd, wanneer hij vanaf het balkon van 

de St.-Pieter de zegen ‘urbi et orbi’ geeft.
De Reformatie bracht in deze liturgische 
praktijk verandering. Het is Luther 
geweest die in zijn Deutsche Messe (1526) 
als slotzegen de aäronitische zegen 
invoerde. De andere reformatoren 
volgden hem daarin. Ook bij de zegening 
aan het eind van de dienst wilde de 
Reformatie terugkeren naar de Schrift. 
Via het kerkboek van Petrus Datheen, de 
‘vader’ van onze gereformeerde liturgie, 
dat in 1566 het licht zag, kreeg dit 
gebruik ook in ons land vaste voet. De 
provinciale synode van Dordrecht 1574 
schreef ten slotte voor dat men ‘de 
predicatie (sal) besluijten met den 
seghen Num. 6’.2

Zo kwam de aäronitische zegen in onze 
kerkdiensten, al werd het later ook wel 
toegestaan om de apostolische zegen uit 
te spreken.

Hoe uit te spreken?
Er is altijd veel te doen geweest over de 
manier waarop de aäronitische zegen 
uitgesproken moet worden. Moet het op 
de stellende wijs (De Heer zegent u en 
behoedt u …) of op de aanvoegende wijs 
(De Heer zegene u en behoede u …)? 
W.H. Rose heeft nog niet zo lang geleden 
ons zeer gediend door een gedocumen-
teerd verhaal waarin hij aantoont dat 
– als we de grammatica van het bijbelse 
Hebreeuws serieus nemen – maar één 
vertaling juist is: die op de aanvoegende 
wijs.3 De vertaling zoals die wij in de NBV 
vinden:

A.N. Hendriks
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‘Moge de Heer u zegenen en u 
beschermen,
moge de Heer het licht van zijn gelaat 
over u doen schijnen en u genadig 
zijn,
moge de Heer u zijn gelaat toewen-
den en u vrede geven.’

Rose geeft de volgende argumentatie 
daarbij: 1. Twee werkwoordsvormen uit 
de keten van zes zijn doorslaggevend: bij 
die vormen is duidelijk te zien dat ze 
niet als stellende wijs bedoeld zijn, maar 
als aanvoegende wijs. Bij de andere vier 
is het niet van tevoren te zien hoe ze 
bedoeld zijn. 2. Elk van de drie verzen 
begint met een zin met de werkwoords-
vorm voorop, gevolgd door het onder-
werp. In het nieuwere onderzoek is 
duidelijk geworden dat deze volgorde, 
werkwoordsvorm-onderwerp, erop wijst 
dat de werkwoordsvormen niet als 
stellende wijs bedoeld zijn.
Het kan niet toevallig zijn dat deze 
zegen in de aanvoegende wijs staat. 
Mensen kunnen de zegen niet uitdelen. 
De Schrift is er vol van dat het de Heer is 
die zijn volk zegent. Hij zegent dier
(Gen. 1:22) en mens (Gen. 1:28) bij de 
schepping. Hij zegent Abraham 
(Gen. 12:2) en Sara (Gen. 17:16). Hij is het 
die Israël zegent uit Sion (Ps. 128:5). Het is 
veelzeggend dat de zegening door de 
priesters (in de aanvoegende wijs!) 
gevolgd wordt door Gods verzekering: 
‘Als zij mijn naam over het volk uitspre-
ken, zal Ik de Israëlieten zegenen
(Num. 6:27). Wat de priesters niet kun-
nen, dat kan de Heer: de zegen ook wer-
kelijk geven.

Bewoordingen
Men heeft wel gesproken over ‘de 
sublieme schoonheid’ van de bewoordin-
gen van de priesterzegen. Deze kunstige 
schoonheid valt op wanneer we de 
Hebreeuwse tekst voor ons hebben. De 
naam ‘Heer’ straalt erin als een zon. Elke 
zin noemt die naam en zegt uit wat die 
naam voor Gods volk betekent.
Iedere regel bestaat uit twee delen, 
waarbij het eerste deel steeds groter is 
dan het tweede. Bovendien zijn de regels 
zo gebouwd dat de tweede langer is dan 
de eerste en de derde weer langer dan 
de tweede. Iemand schrijft: ‘De zegen 
zwelt aan als een stroom, die zich over 

de gemeente uitgiet.’
Opvallend is dat de eerste regel uit drie 
woorden bestaat, de tweede uit vijf, 
terwijl de laatste regel zeven woorden 
bevat. In totaal bestaat de priesterzegen 
uit vijftien woorden. Wanneer we daar 
de naam Heer aftrekken, blijven er twaalf 
woorden over. Mogen we daarin een 
heenwijzing zien naar de twaalf 
stammen van Israël? Het is een aantrek-
kelijke gedachte die echter niet met 
zekerheid te zeggen is.
Ten slotte is het nog opmerkelijk dat de 
bewoordingen in het enkelvoud staan. 
Hoewel de zegen over heel de gemeente 
van Israël wordt uitgesproken, is hij zeer 
persoonlijk geadresseerd. Elk lid van die 
gemeente wordt persoonlijk Gods 
heilvolle nabijheid toegezegd.

We kijken nu even naar de betekenis van 
de verschillende werkwoorden die we in 
deze zegen tegenkomen.
‘Moge de Heer u zegenen en u bescher-
men.’ Als de Heer Israël zegent, betekent 
dit dat Israëls leven tot bloei komt (vgl. 
Deut. 28), waarbij het zeker ook gaat om 
een leven in liefde tot Hem (vgl. Deut. 
30:6). Tegelijk mag Israël weten van zijn 
beschermende zorg. Wie in zijn zegen 
deelt, gaat onder hoog geleide zijn weg, 
wordt bij die zegen bewaard (vgl. Ps. 121).
‘Moge de Heer het licht van zijn gelaat 
over u doen schijnen en u genadig zijn.’ 
Om te begrijpen wat het betekent als de 
Heer het licht van zijn gelaat over ons 
doet schijnen, verwijs ik naar Spreuken 
16:15: ‘Het stralende gezicht van de 
koning brengt leven, als een voorjaarsre-
gen is zijn gunstbewijs.’ Het staat daar 
in contrast met de woede van een 
koning.
Als zijn gelaat straalt, kun je rekenen op 
zijn gunst. Wanneer de Heer het licht van 
zijn gelaat over ons doet schijnen (vgl. 
Ps. 31:17), kijkt Hij goedgunstig naar ons, 
heeft Hij een welgevallen aan ons. In 
Psalm 44:4 en Psalm 89:16 en 18 zie je 
die combinatie van ‘het licht van uw 
gelaat’ en het ‘welgevallen’ van God heel 
duidelijk samengaan.
De woorden ‘Moge de Heer het licht van 
zijn gelaat over u doen schijnen’ 
betekenen dan ook zoveel als: ‘Moge de 
Heer u welwillend, goedgunstig aankij-
ken.’ Ze spreken van Gods warme 
genegenheid op grond waarvan wij veel 

van Hem mogen verwachten.
Wanneer de Heer vol liefde naar ons kijkt, 
dan wil Hij ons ook ‘genadig zijn’. Dit 
spreekt van zijn onverplichte goedheid 
(Gen. 33:11), zijn barmhartigheid (vgl. 
Ps. 103:8), zijn vergevende gunst (vgl.
Ps. 51:3). Het gaat om al dat verrassende 
waarvan met name Psalm 103 jubelt.
De laatste regel van de priesterzegen is 
– zeker in de ons zo vertrouwde weer-
gave – het moeilijkst te begrijpen: ‘De 
Here verheffe zijn aangezicht over u en 
geve u vrede.’ Ik moet bekennen dat ik 
deze regel lange tijd heb uitgesproken 
zonder precies te weten wat ermee 
bedoeld is. En ik zal onder de voorgan-
gers wel niet de enige zijn.
De moeilijkheid ligt daarin dat we in het 
Oude Testament nergens elders vinden 
dat iemand zijn aangezicht over een 
ander verheft. Dit wordt alleen van de 
Heer gezegd (vgl. Ps. 4:7). Om uit deze 
moeite te komen wijzen exegeten op de 
uitdrukking ‘de ogen opheffen over 
(naar) iemand’, die we wel in het Oude 
Testament tegenkomen (vgl. Gen. 31:12; 
43:29). In de Psalmen slaat de bedreigde 
Israëliet de ogen op om hulp te vragen 
(Ps. 121:1; 123:3). Het gaat dan om een op 
een bijzondere manier naar iets of 
iemand kijken.4

Men is er het wel over eens dat in de 
derde regel van de priesterzegen dit 
kijken bedoeld is. W.H. Rose verklaart: 
‘Moge de Heer u zijn gelaat toewenden’ 
als volgt: ‘d.w.z. dat hij zijn blik op jou 
richt en met bijzondere aandacht naar 
jou kijkt.’ De ogen van de Heer zijn op de 
rechtvaardige (Ps. 34:16). Die weelde van 
het verbond wordt in de derde regel ons 
verzekerd.

Prachtig hoe de priesterzegen uitloopt 
op een krachtig slotakkoord: ‘en (moge) u 
vrede geven.’ Dit slotakkoord is tegelijk 
het hoogtepunt. De priesterzegen krijgt 
hier zijn climax. Het woord ‘vrede’ is in 
de Schrift de samenvatting van al het 
heil dat de Heer voor zijn volk heeft. Het 
gaat daarbij om heel ons bestaan, onze 
verhouding tot God, de bloei van ons 
leven, om intermenselijke verhoudingen, 
ja om ons eeuwig geluk. In ‘vrede’ ligt 
alles besloten wat de Heer zijn kinderen 
wil geven (Ps. 119:165) en waarmee Hij 
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het zegent (Ps. 29:11). Het staat bij de 
profeten ook voor al het heil dat de 
Messias zal brengen (Jes. 9:6; 53:5). Hij 
zal ‘vrede’ zijn (Mi. 5:3) en ‘Vredevorst’ 
heten (Jes. 9:5).
Deze allesomvattende vrede is het 
geschenk dat de Heer aan het eind van 
de priesterzegen zijn volk geeft. In het 
Hebreeuws staat het krachtiger dan in 
de NBV wordt weergegeven. Het 
werkwoord dat hier gebruikt wordt, 
betekent zoveel als: tot stand brengen, 
effectueren. Het wordt gebezigd voor 
het instellen van wet en verordening 
(Deut. 4:14; Ps. 78:5). Het slot van de 
priesterzegen zegt ons dan ook dat de 
Heer daadwerkelijk zijn heil in ons leven 
tot stand brengt, uitwerkt.
We mogen naar huis als mensen die 
weten: we delen in al het geluk dat de 
Heer voor zijn kinderen heeft! Dat mogen 
we heel persoonlijk weten. Dat is het 
‘allen samen en ieder persoonlijk’ 
waarvan sprake is in antwoord 84 van 
onze Catechismus. Dat persoonlijke 
horen we in het enkelvoud ‘u’. God richt 
Zich echt tot mij en geeft mij zijn zo 
persoonlijke nabijheid. Dat laatste komt 
tot uitdrukking in het drie keer her-
haalde ‘Heer’ en in de dubbele verwijzing 
naar de gelaatsuitdrukking van God. Aan 
het slot van de dienst is Hij er in eigen 
Persoon en spreekt mij ook heel per-
soonlijk aan!

De aard van de priesterzegen
Wanneer duidelijk vaststaat, dat de 
aäronitische zegen in de aanvoegende 
wijs uitgesproken dient te worden (zie 
het betoog van Rose), rijst de vraag: gaat 
het om een wens of misschien een 
gebed, of moeten we hem toch zien als 
een proclamatie, een afkondiging?
Om een wens kan het moeilijk gaan. 
Numeri 6:27 zegt duidelijk dat de 
priesters meer doen dan een wens 
uitspreken: al zegenend brengen zij 
Gods naam over het volk tot stand, zoals 
er letterlijk staat. De NBV is hier wat 
slap: ‘Als zij mijn naam over het volk 
uitspreken …’ In het Hebreeuws wordt 
hetzelfde werkwoord gebruikt als in de 
derde zegenspreuk: ‘en moge uw heil tot 
stand brengen.’ Er gebeurt wat! En dat 
impliceert dat het om meer dan een 
wens van de kant van de priesters gaat.

Maar is het dan misschien een gebed? 
Een soort voorbede? Zoals bijvoorbeeld 
wat ‘de zegen van Mozes’ wordt 
genoemd, in werkelijkheid een groot 
aantal voorbeden bevat (vgl. Deut. 
33:7,11)? Wijst wat wij lezen in 2 Kronie-
ken 30:27, niet in die richting: ‘Toen 
stonden de levitische priesters op en 
zegenden het volk, en hun stem werd 
gehoord: hun gebed kwam tot in zijn 
heilige woning, tot in de hemel’?
Maar slechts een voorbede kan het niet 
zijn. Een voorbede richt zich tot God. De 
woorden van de priesterzegen zijn 
duidelijk tot het volk gericht. In de NBV 
komt dat minder sterk naar voren dan in 
de Hebreeuwse tekst. Daar gaat direct 
aan de priesterzegen het bevel van de 
Heer vooraf: ‘Spreekt tot hen …’ 
(Num. 6:23). Het gaat dus kennelijk niet 
om een gebed, maar om een verkondi-
ging, een ambtelijke betuiging in 
opdracht van de Heer.
We moeten denken aan een ‘verkondi-
gen’ en ‘verklaren’, zoals antwoord 84 HC 
dat zich in de prediking van het heilig 
evangelie ziet voltrekken. Gods bewa-
rende zorg, zijn genadige toewending, 
zijn liefdevolle aandacht en heilrijke 
werkzaamheid worden in de priesterze-
gen Israël op het hart gebonden, 
onweersprekelijk verklaard.

Zeker, de aanvoegende wijs wordt 
gebruikt. Maar dit mag niet tot de 
conclusie leiden dat het om een vrome 
wens of liever om een voorbede gaat. 
Het is een proclamatie, een verkondiging 
van wat werkelijkheid mag zijn, zoals we 
dat ook vinden in antwoord 84 HC.
Let daar op dat ‘al hun zonden … 
vergeven zijn’. De vergeving is een 
realiteit. En die wordt ‘in het openbaar 
verklaard’, geproclameerd. Dat ‘verklaren’ 
gebeurt ook als de priesters de zegen 
uitspreken.
Ja, en dan toch die aanvoegende wijs: 
‘Moge de Heer …’! Ik hoor erin de erken-
ning dat alleen de Heer werkelijk de 
zegen kan uitdelen. De ootmoedige 
belijdenis dat alleen Hij het is die zijn 
volk zegent. Het brengt me ertoe de 
priesterzegen te typeren als een 
betuiging, verklaring in de toonzetting 
van een gebed. Ik herinner aan 2 Kronie-
ken 30:27 waar – heel treffend – zegen 

en gebed in één adem worden 
genoemd.5

Wanneer de priesterzegen staat onder 
het voor-teken van het bevel: ‘Spreek tot 
hen …’, dan moet het gaan om een geldig 
en effectief woord, waarin wat gezegd 
wordt, ook werkelijkheid wordt. B. Hol-
werda merkt op: ‘Door hun spreken (dat 
van de priesters) komt de sem (Gods 
naam) naar Israël toe.’6 De naam ‘Heer’ 
(Jahwe) die spreekt van zijn heilrijke 
activiteit in het kader van het verbond!

Op grond van de verzoening
Hoe is het mogelijk dat Gods naam aan 
het eind van de kerkdienst op ons wordt 
gelegd en wij in zijn gunst en vrede naar 
huis kunnen?
Op die vraag geeft wat wij lezen in 
Leviticus 9, antwoord. Een hoogtepunt in 
dat hoofdstuk is vers 21: ‘Daarna strekte 
hij (Aäron) zijn handen uit naar het volk 
en zegende het.’ Aäron legt Gods naam 
op het volk, nadat er verzoening heeft 
plaatsgevonden. We lezen immers dat 
Mozes tot Aäron zegt: ‘Neem je plaats bij 
het altaar in en draag het reinigingsoffer 
en het brandoffer op om voor jezelf en 
het volk verzoening te bewerken’ (vs. 7). 
Pas als de vereiste offers zijn gebracht, 
kan Aäron zijn handen zegenend naar 
het volk uitstrekken. We mogen aanne-
men dat hij daarbij nog stond op de 
rand van het brandofferaltaar. Het is 
voor Israël en tegelijk voor ons een 
leerzame prediking. Gods zegen komt 
naar ons toe, nadat de schuld is wegge-
daan. Hij kan alleen maar komen 
vanwege bloed dat onze zonden voor 
God bedekt. Alles in die eerste dienst in 
de ontmoetingstent sprak van het bloed 
dat de Messias eens zou geven, bloed dat 
werkelijk reinigt van zonden.
Dat wij als nieuwtestamentische 
gelovigen echt gezegend naar huis 
kunnen gaan, is alleen mogelijk doordat 
Christus eenmaal verschenen is ‘om door 
zijn offer de zonde weg te doen’ 
(Heb. 9:26) en in de hemel steeds weer 
verzoening brengt voor onze zonden 
(1 Joh. 2:2). Hij is onze Pleitbezorger die 
de Vader voortdurend wijst op zijn offer.

De context
We hebben gezien wat een schitterende 
verklaring, betuiging van Gods kant de 
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aäronitische zegen is. Is het nu ook 
vanzelfsprekend dat elke kerkganger 
– om het met de woorden van Psalm 
24:5 te zeggen – ‘een zegen van de Heer 
wegdraagt’? Gaat iedereen gezegend 
naar huis?
De Schrift leert ons dat hier niets 
vanzelfsprekend is. In de genoemde 
psalm wordt duidelijk aangegeven wie 
tot de gezegenden mogen behoren. Het 
gaat dan onder andere om reinheid van 
handen en zuiverheid van hart. Er is een 
context waaraan de Heer zijn zegen 
verbindt. Dat is de context van de 
gehoorzame wandel, van de oprechtheid 
en trouw in zijn dienst. Die context zien 
we heel duidelijk in Deuteronomium 
30:15 en 16: als Israël de Heer liefheeft en 
in zijn wegen wandelt, zal Hij het 
zegenen. De Heer zegent de rechtvaardige 
(Ps. 5:13) en wie Hem vrezen (Ps. 115:13).
Dat betekent: Gods laatste woord in 
onze kerkdiensten krijgt niet automa-
tisch vervulling. Die vervulling is 
gebonden aan een leven met Hem, aan 
een godvrezende wandel, aan de 
oprechtheid die Psalm 24 ons op het hart 
bindt. Wie gelovig het evangelie gehoord 
heeft, mag rijk naar huis. Hij ‘draagt’ de 
zegen ‘weg’. Hij mag weten: ik ben in 
Gods hoede, Hij let in gunst heel speciaal 
op mij, Hij geeft mij zijn heil!

Heilshistorische voortgang
Wie over Gods laatste woord in onze 
kerkdiensten spreekt, kan niet over Chris-
tus zwijgen. M. Derks wijst daar terecht 
op.7 Alles wat de priesterzegen zegt, 
vindt zijn grond in zijn volbrachte werk. 
Tegelijk is dat alles door dat werk ook 
vervuld, verrijkt en verdiept. In Hem is de 
weelde van Gods naam ten volle 
geopenbaard. De woorden ‘genade’, 
‘gunst’ en ‘vrede’ hebben een vollere 
klank gekregen. God heeft ons in 
Christus met allerlei zegeningen 
gezegend (Ef. 1:3). En uit die volheid daalt 
de zegen aan het eind van de kerkdienst 
op ons neer.
Wij mogen als Gods gemeente rekenen 
op die zegen. Onze Heiland vertrok 
immers naar de hemel, terwijl Hij zijn 
handen ophief en de leerlingen zegende 
(Luc. 24:50-51). Die handen blijven over 
ons opgeheven. En dat verzekert ons dat 
het ritueel waarmee de kerkdienst 

eindigt, geen loos gebaar is.
Wanneer wij in Christus’ naam bijeen 
zijn, is Hij er (Mat. 18:20) om waar te 
maken wat de priesterzegen ons zegt. 
God zond immers zijn Knecht om ons te 
zegenen (Hand. 3:26). Wij mogen echt 
gezegend naar huis!

Noten:
1 Vgl. Marius van Leeuwen, ‘Wegzending en 

zegen’, in: M. Barnard e.a., De weg van de 
liturgie, Zoetermeer 1998, p. 259.

2 P. Biesterveld en H.H. Kuyper, Kerkelijk 
Handboekje, Kampen 1905, p. 72.

3 Vgl. W.H. Rose, ‘De zegen van de gramma-
tica’, in: De Reformatie, jrg. 83, p. 548.

4 Vgl. J.L. Koole, Het laatste woord. De 
Aäronitische zegen Numeri 6:22-27, 
Kampen 1967, p. 16.

5 Opvallend is dat de kohanim (de 
priesters) in de synagogale diensten de 
zegen uitspreken, nadat zij hun hoofd 
met hun gebedsmantels omhuld hebben! 
Vgl. R. Boon, De joodse wortels van de 
christelijke eredienst, uitgave van de Prof.
dr. Van der Leeuw-stichting, z.j., p. 168. 
Wijst dit gebruik ook niet in de richting 
van een betuiging in de toonzetting van 
een gebed?

6 B. Holwerda, Dictaten exegese Oude 
Testament, III, 2e afl., Kampen 1958, p. 264.

7 M. Derks, ‘De zegen als het gezicht van 
God (II)’, in: De Reformatie, jrg. 82, p. 647.
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Weet je nog dat we samenwoonden? 
Jij op het tussenkamertje boven, 
ik in de achterkamer beneden. We 
deelden elkaars brood, we spraken 
met elkaar, en we waren het zo 
eens met elkaar. Eenzelfde geloof 
beleden wij. We deelden ook het 
brood van onze Heer. Onlangs zag 
ik je zitten. Achter in de kerk waar 
je bent opgegroeid. Ik brak daar het 
brood en gaf het hun die aanzaten. 
Jij zat daar niet bij, je bleef op je 
plaats. Straks is het Goede Vrijdag. 
Onze aandacht wordt gevraagd voor 
het kruis. Heel nadrukkelijk. Door 
de Heer zelf. Een luide kreet van het 
kruis vraagt om ieders attentie. Ook 
een soldaat kijkt op. En hij blijkt al 
wat langer te hebben opgekeken, 
want hij ziet en hij gelooft. Wat heeft 
die centurio gezien, en wat was nu 
zijn geloof? Was het de waarheid 
van Johannes, die ook goed had 
gekeken naar het kruis? En hij bleef 
kijken, toen een lans in de zij van de 
Heer werd gestoken en er bloed en 
water uit vloeide. Johannes getuigt 
ervan, en hij noemt zijn getuigenis
betrouwbaar. Hij weet dat hij de 
waarheid spreekt en wil dat ook ú 
gelooft, zegt zijn evangelie. Wat is 
de waarheid, Ton? Jij hebt immers 
nu je eigen waarheid, en je verklaart 
uitbundig in boek en blad dat jouw 
getuigenis betrouwbaar is. Je laat je 
uitnodigen om daarover te spreken. 
Zelfs zeg je op je site die waarheid 
ook nog te preken. Namens wie, 
namens wat, hoe kán dat?

Wij werden dominee. Jij een jaar-
tje eerder dan ik. We zagen elkaar 
weinig meer. Maar als we elkaar 
weer tegenkwamen, deelden we 

onze passie: preken voor de Heer. 
Toen kwam jouw passie voor een 
bepaald aspect van het geloof. 
De heiliging. Het nieuwe leven in 
Christus, of eigenlijk: het nieuwe 
leven in jezelf. Jezus in jou. Precies 
in die tijd – moet je weten – voelde 
ik in mijzelf een groeiende passie 
voor een geloofsaspect dat dicht 
tegen de heiliging aan ligt en in de 
orde van onze geloofsleer daar vlak 
aan voorafgaat: de rechtvaardiging. 
De preek waarmee ik in mijn ambt 
werd bevestigd, ging daarover. Ge-
rechtigheid, wat is dat en wat mag 
dat betekenen in het leven van Gods 
kinderen? Het bleek een belang-
rijke boodschap aan het begin van 
mijn werk. Mijn werk – en dat was 
toch ook jouw werk – zou immers in 
dienst staan van de gerechtigheid. 
Hoewel ik dit leerstuk natuurlijk 
kende, begon nu pas de rijkdom 
hiervan tot me door te dringen. Die 
zin uit het klassieke avondmaalsfor-
mulier: ‘Verder dient ieder zichzelf 
te onderzoeken of hij Gods vaste 
beloften gelooft, dat al zijn zonden 
hem vergeven zijn alleen om het 
lijden en sterven van Christus, en 
dat de gerechtigheid van Christus 
hem zo volkomen toegerekend en 
geschonken is, alsof hij in eigen 
persoon voor al zijn zonden betaald 
en alle gerechtigheid volbracht 
had.’

Ton, ik ben bang dat jij dit cadeau 
van onze goede God niet geheel 
hebt uitgepakt. Jij, die mij en an-
deren dikwijls gezegd hebt dat wij 
nog nooit zijn toegekomen aan het 
cadeau van Gods heiliging. En je 
kon daar wel eens een punt heb-

ben. Maar mag ik jou vragen om nog 
eens goed te kijken naar het pakket 
van de gerechtigheid. Daar zit heus 
meer in dan jij hebt ontdekt. En weet 
je, aan het kruis hangt meer dan jij 
hebt gezien. Jezus-in-jou heeft je 
bij Zich gehad toen Hij aan het kruis 
werd genageld. Dat is de waarheid. 
En die is zo indrukwekkend: het is 
alsof jij daar hebt gehangen en zelf 
het kruislijden hebt gedragen. Heb 
jij ooit zo naar Christus’ kruis geke-
ken? En nu probeer je je eigen kruis 
op te richten en je beklaagt je bij 
God over de misère waarin je bent 
terechtgekomen.

Ton, kom af van dat kruis, verbrand 
je boek, herroep je leer, doe boete. 
En vraag dan weer de toegang tot 
de gereformeerde kansel die je hebt 
verlaten. Je bent een prediker met 
passie. En zulke predikers heb-
ben we nodig. Predikers die enkel 
Christus preken. Wij moeten niet 
onszelf preken. Maar het geheim 
van de Christusprediking is toch dat 
je dan ook jezelf hervindt. In Chris-
tus. En zo kom je terug bij God, niet 
maar als begenadigde, ook als een 
rechtvaardige. Je bent weer heus 
samen met de Heer in het verbond 
van zijn genade.

Goede Vrijdag, Ton!,
Gijs

Beste Ton
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Net zoals op internet en tv de 
nodige hypes voorbijschuiven en 
weer in de mist verdwijnen, hebben 
we er ook in kerkelijk Nederland 
mee te maken. Denk aan wat er 
gebeurde rond de zogenaamde 
‘jeugdkerken’. Er werden grote 
woorden gesproken en geschreven. 
Veel kerkenraden en anderen 
hebben er dagen over vergaderd. Je 
moet toegeven dat de mensen 
achter het hele gebeuren een hele 
beweging op gang wisten te krijgen. 
Hun kracht was dat ze precies de 
vinger op de zwakke plek wisten te 
leggen bij de bestaande kerken. Ze 
waren ook erg goed in staat veel 
aandacht te krijgen van de media.

Gemeentestichting een hype??
Het leek allemaal heel wat. En als je nu 
na een poosje de oorverdovende stilte 

rond jeugdkerken meemaakt, vraag je je 
af waarom het alleen maar een ‘hype’ 
bleek te zijn. Daar is natuurlijk heel wat 
over te zeggen maar onder andere 
speelde mijns inziens een rol dat er geen 
bijbelse visie was op de kerk. Het is 
onbijbels om met een bepaalde (doel)
groep kerk te willen zijn. Verder deed de 
moderne mentaliteit onder veel jonge-
ren het hele gebeuren de das om, 
namelijk dat men wel wil ‘kicken’ en 
consumeren, maar geen toewijding kent.

Is heel de beweging van churchplant een 
volgende hype?
Het trekt wel de aandacht. Ieder die wat 
missionair bloed heeft, moet een kerk 
stichten, lijkt het wel. En waar al heel 
wat kerken staan in Nederland, verrijzen 
allerlei kerkjes uit de grond, aangevoerd 
en aangevuurd door jonge bezielde 
mensen. Men weet ook goed de aan-
dacht in de (christelijke) media te 
krijgen.

Is dit ook een hype?
Belangrijk is in ieder geval of er nu wel 

een goede bijbelse visie op de kerk is. En 
belangrijk is ook of men in staat is de 
moderne, consumptief ingestelde mens 
tot betrokkenheid te bewegen. Deze 
vragen kunnen we beter doordenken nu 
er een handboek is verschenen over 
gemeentestichting.1

Leren van de praktijk
Het is een knap boek. Ik ben onder de 
indruk hoe de auteurs in staat zijn 
(bijna) alles wat er zich voordoet bij 
gemeentestichting, op een heldere en 
wetenschappelijke manier te beschrij-
ven. Iedereen die ook de kriebels krijgt 
om een gemeente te beginnen, moet 
hier eerst maar eens goed de tijd voor 
nemen. Het is heel boeiend en goed, 
doordat er namelijk een tiental praktijk-
voorbeelden helder beschreven worden.2 
Die projecten hebben een verschillende 
kerkelijke achtergrond. U zult wel eens 
gehoord hebben van Via Nova in 
Amsterdam, RijnWaarde in de buurt van 
Utrecht alsook Lichtenvoorde in de 
Achterhoek. Dat zijn de projecten van 
kerken van gereformeerde kleur.

H. Drost

De lessen uit een handboek 
over gemeentestichting
Een knap, gevaarlijk boek
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Er zou heel wat op te noemen zijn van 
wat je allemaal kunt leren van deze 
praktijkbeschrijvingen. Wie zich wil 
verrijken, moet het boek zelf ter hand 
nemen. Ik neem drie voorbeelden van 
wat we van die gemeentestichtingspro-
jecten kunnen leren.
Het gaat over de identiteit, context en 
discipelschap.

Leerpunt: identiteit
Rafaël in Amersfoort is een evangelisch-
charismatische gemeente die nogal on- 
der invloed staat van het gedachtegoed 
van Rick Warren.3 Je kunt op een aantal 
punten – ook als gereformeerden – leren 
van deze gemeente. Goed is bijvoorbeeld 
dat men een structuur heeft ontwikkeld 
om door middel van op elkaar aanslui-
tende cursussen groei in het geloof te 
bevorderen. Er is een cursus om mensen 
tot Christus te leiden en hen te bewegen 
deel te worden van de gemeente. Er is 
een cursus die geestelijke groei wil 
bevorderen. Er is een cursus gericht op 
het ontdekken van de eigen gaven en 
toerusting met de vaardigheden die 
nodig zijn om die gaven in zetten in de 
gemeente. Verder is er een cursus om 
gemeenteleden toe te rusten voor de 
missionaire opdracht in de wereld. Deze 
les is heel belangrijk voor de gevestigde 
kerken. In veel – ook grote gerefor-
meerde (vrijgemaakte) kerken – is te 
weinig aandacht voor groei in discipel-
schap. Kerkenraden hebben een belang-
rijke taak om de gemeente een weg aan 
te bieden waarop ieder kan groeien in 
geloof en gave(n).

Maar Rafaël is ook een voorbeeld hoe 
men positief is over de eigen identiteit 
en die identiteit wil laten doorwerken in 
de praktijk. Dat is een andere identiteit 
dan de Gereformeerde Kerken hebben. 
Maar de les is dat men er ten eerste heel 
helder over is en ten tweede dat het ook 
doorwerkt in heel het kerkelijke werk. De 
cursussen die aangeboden worden, 
‘ademen’ de identiteit van de gemeente. 
Alle initiatieven moeten teruggekoppeld 
worden naar de visie en waarden van de 
gemeente.

Dat is ook voor gereformeerden heel 
leerzaam. In plaats van je gereformeerde 

identiteit wat beschaamd of ontevreden 
achter te houden – zoals tegenwoordig 
vaak gebeurt – moet je er helder over 
zijn en die duidelijk communiceren. En 
vervolgens moet die identiteit dan 
doorwerken in al het werk in de kerk. Op 
dit punt is er in de gereformeerde 
wereld nogal wat misgegaan. Veel 
kerkleden wilden geen gereformeerd 
(identiteitsgebonden) materiaal, maar 
plukten overal van alles en nog wat 
vandaan. Een voorbeeld is de Alpha-
cursus, die enthousiast is geïntrodu-
ceerd maar eigenlijk de gereformeerde 
identiteit verzwakte. Die Alpha-cursus 
op zich zou best kunnen, als de – zeg 
maar – theologische kracht van de 
gemeente sterk is en het besef van 
identiteit gezond is, maar waar dat vaak 
al niet meer het geval was in onze 
kerken, worden we overspoeld door een 
stroom van ideeën die nogal vreemd 
staan ten aanzien van de gereformeerde 
identiteit.4

Leerpunt: context
De bestaande kerken hebben zo hun 
eigen vormen en gewoontes die vaak al 
eeuwenoud zijn. Dat is hun kracht. Het is 
tegelijk ook vaak hun zwakheid. Het 
kunnen zomaar vormen worden 
waarvan de achtergrond totaal niet 
meer duidelijk is. Het kunnen ook 
vormen worden die in de weg gaan 
staan, omdat ze meer te maken hebben 
met de kerk van een paar honderd jaar 
geleden dan met de kerk van nu. Het is 
belangrijk eigentijdse kerk te zijn. En dat 
geldt met name als je trouw wilt zijn 
aan je opdracht om kerk te zijn van 
Christus in deze wereld die wil open-
staan naar de mens van nu.
Dat proces vraagt nogal wat doordenken 
van allerlei zaken. Je moet goed je Bijbel 
kennen zodat je geen zaken opgeeft die 
bijbels (en dus onopgeefbaar) zijn. Je 
moet aan de andere kant de cultuur van 
onze tijd doorhebben, zodat je weet 
waar je op kunt aansluiten of je juist 
tegen moet afzetten. Dat vraagt veel 
wijsheid van de kerken van Christus – in 
elke tijd opnieuw. Het project Via Nova5 
in Amsterdam is een project van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken, dat 
op dit gebied enige bekendheid heeft 
gekregen. Ze willen streven naar 

maximale contextualisatie, zoals dat 
met een moeilijk woord heet. Er wordt 
dan beschreven hoe dat toegaat in 
Amsterdam.

Dit is een mooi voorbeeld van rekening 
houden met de mensen die komen. Dat 
is ook leerzaam voor de kerken. Er 
worden nogal eens open diensten, 
welkomstdiensten of wat dan ook 
georganiseerd. De bedoeling is mensen 
van buiten in aanraking te brengen met 

‘Een concreet voorbeeld van contextu-
alisatie is te vinden in de zondagse 
samenkomsten. Alle bezoekers 
krijgen daar een boekje uitgereikt, 
met daarin de tekst van het bijbelge-
deelte en de liedteksten, met noten-
balken. Voorin het boekje, dat 
“programma” heet (en dus niet 
“liturgie”), staan enkele citaten van 
schrijvers en filosofen, ter overwe-
ging. Ook stellen de muzikanten, de 
voorganger en de overige medewer-
kers zich hierin voor. De achtergrond 
hiervoor is tweeledig. In de eerste 
plaats zijn veel Amsterdammers 
gewend om gelegenheden te 
bezoeken waar men een programma 
krijgt uitgereikt (vooral bij concerten). 
In de tweede plaats is de “ijkgroep” 
(men bedoelt de doelgroep, HD) van 
Via Nova zeer gesteld op controle. 
Men wil graag “grip” houden op de 
samenkomst: wat komt hierna?, en 
wat komt er weer daarna?, hoe lang 
duurt het geheel?, enzovoort. Het 
projecteren van liedteksten op een 
scherm ontneemt mensen die 
controle. Zij moeten maar afwachten 
wat er nu weer in beeld komt. 
Verwachten dat mensen liedboekjes 
en bijbels meenemen of geduldig 
afwachten wat het programmateam 
heeft voorbereid, veronderstelt dat de 
bezoekers een kerkelijk denkkader 
hebben – zij weten dan ongeveer hoe 
een kerkdienst verloopt, hoe lang die 
meestal duurt, wat je nodig hebt om 
de dienst tot een goed einde te 
brengen en wat je daar kunt verwach-
ten aan “programma-aanbod”. Via 
Nova wil niet bouwen op dit soort 
stilzwijgende aannames.’

Jaargang 17 nr 3 maart 2010
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Gereformeerde 
gemeentestichting 1, 
luisteren naar de Bijbel
Het is jammer om te moeten zeggen dat 
het boek waaruit ik in het vorige artikel 
onder andere een aantal leerpunten 
naar voren haalde, zo weinig op de Bijbel 
gebaseerd is.1 Er wordt in de eerste 

hoofdstukken een moderne visie op de 
kerk in de Bijbel ingedragen. En dat 
maakt het hele verhaal over gemeente-
stichting uitermate zwak. Als een visie 
niet goed vanuit de Bijbel te verdedigen 
is, wordt het ideologie, en dat zie ik in dit 
boek gebeuren. Op grond van Handelin-
gen 6 krijg je de verdediging dat kerken 

naast elkaar kunnen bestaan, terwijl 
nota bene in dat bijbelgedeelte duidelijk 
wordt dat alles in het werk gesteld 
wordt om de gemeente in eenheid op te 
bouwen. Deze uitleg (inleg) is meer 
ingegeven door een eigentijdse visie op 
de kerk dan door respect voor de Bijbel.

het evangelie. De dienst wordt anders 
ingericht. Maar dat ‘anders’ heeft dan 
vaak meer te maken met de smaak van 
die kerkleden die het allemaal eens 
anders willen doen, dan echt je inleven 
in de mensen die van buiten komen.

Leerpunt: discipelschap
Binnen het verband van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken is ook een 
multiculturele kerk gekomen. Het gaat 
om International Christian Fellowship in 
Rotterdam.6 Het is in dit boek ontzettend 
leerzaam hoe bij elk project ook weerge-
geven wordt wat de lessen zijn die men 
in de praktijk heeft opgedaan.

Verkeerde visie; 
een knap, gevaarlijk boek
Kortom: er zijn heel wat dingen in dit 
boek waar we als gereformeerden van 
kunnen leren. Het is heldere beschrij-
ving. Tegelijk is het een beschrijving 
zonder dat duidelijk wordt wat nu de 
bijbelse visie is op de gemeente, op evan-
gelisatie, op cultuur en noem maar op. 
De auteurs hebben ook verschillende 
visies – zelfs op het heil7 – en dat maakt 
dat dit boek dat beschrijvend erg goed is, 
nauwelijks stuur geeft.

Nou, die beschrijving blijkt toch wel te 
sturen in een bepaalde richting. Wat in 
onze tijd gemeengoed is, krijgt een 
sturende waarde. Er komen op die 
manier allerlei moderne ideeën naar 
binnen. Dat maakt het boek gevaarlijk. 
Er is geen helder beoordelingskader van 
alles wat beschreven wordt. En de 
sturing is nu niet bepaald de richting die 
een gereformeerde gemeentestichting 
op zou moeten gaan.
Ik wil in een volgend artikel een paar 
punten noemen, waar een gerefor-
meerde visie gemeentestichting 
duidelijk een andere kant op moet 
koersen dan in dit boek gebeurt.

Noten:
1 Gerrit Noort, Stefan Paas, Henk de Roest 

en Sake Stoppels, Als een kerk opnieuw 
begint. Handboek voor missionaire 

gemeenschapsvorming, Boekencentrum, 
Zoetermeer, 2008 (ISBN 978 90 239 2291 9, 
392 pag., prijs € 24,90).

2 Dat gebeurt via vier perspectieven of 
frames – nl. context, identiteit en cultuur 
(met theologische inspiratiebronnen), 
structuur en middelen en leiding – uit 
het boek Levend Lichaam; zie de bespre-
king van dat boek in Nader Bekeken, jrg. 15, 
nr. 11.

3 Hoofdstuk 15 gaat over Rafaëlgemeente 
Amersfoort: een doelgerichte gemeente.

4 Ik denk aan zaken als: een goed gevoel 
i.p.v. zondegevoel; vrijblijvendheid i.p.v. 
verantwoordelijkheid; leven onder 
genade en niet onder de wet; de gaven als 
versterking van je persoonlijkheid i.p.v. 
dienst in de gemeente etc.

5 Hoofdstuk 8 gaat over Via Nova in 
Amsterdam: gemeentestichting voor 
hoger opgeleide jonge stedelingen.

6 Hoofdstuk 9 gaat over International 
Christian Fellowship in Rotterdam: een 
muliculturele kerk.

7 Op p. 10 staat van één auteur dat hij deelt 
in de verlegenheid binnen zijn eigen 
kringen om mensen uit te nodigen het 
met Christus te gaan wagen, terwijl hij 
weet heeft van de vernieuwende kracht 
van het evangelie. Tja, wat moet je nu 
met dat soort vaagheden??

Moderne visie in een handboek 
over gemeentestichting

‘Lange tijd was evangelisatie priori-
teit nummer één in de gemeente. 
Gaandeweg is gebleken dat goed 
onderwijs aan jonge gelovigen 
essentieel is. Als de voordeur wijd 
open staat, maar er wordt niet 
geïnvesteerd in discipelschap en 
toewijding, verdwijnen nieuwkomers 
weer door de achterdeur. Of zij 
worden eigenwijze kerkgangers. De 
gemeente heeft voor haar toekom-
stige groei grote behoefte aan goede 
discipelen die radicaal leven voor 
Christus. Om die reden staan vanaf 
2007 de onderwerpen discipelschap 
en leiderschapstraining veel hoger op 
de agenda.’
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Die bijbelse basis is ook zwak als het gaat 
om de visie van Tim Keller, die grote 
invloed heeft op allerlei projecten van 
gemeentestichting, juist ook op gerefor-
meerde. Ik heb veel respect voor hem. 
Maar zijn visie dat kerkplanting effectief 
is in het bereiken van nieuwe groepen 
mensen, is een pragmatische en niet een 
principiële benadering. Met beroep op 
deze visie gaat men overal nieuwe kerken 
stichten die dan een verfrissend effect 
moeten hebben op bestaande kerken in 
de omgeving. Dit is een pragmatische 
Amerikaanse manier van redeneren, 
waar de bijbelse notie van de eenheid 
van de kerk mee begraven wordt.

Het hele idee dat er nieuwe kerken 
nodig zijn om de oude kerken te 
revitaliseren, vind ik niet in de Bijbel. 
Wanneer een kerk vastzit in tradities of 

wanneer er een gemeente is die geen 
enkele missionaire uitstraling heeft – 
vraag niet van mij dat ik dat verdedig – 
dan is volgens deze nieuwe visie de 
oplossing dat er gemeentestichting 
moet zijn. Wat een nonsens. Zo spreekt 
de Bijbel helemaal niet over de kerk. Als 
het niet goed gaat in Laodicea, roept 
Christus niet op, een tweede – wat 
actievere en meer missionaire – 
gemeente te stichten, maar roept Hij op 
tot bekering – terug naar de eerste liefde 
en warmte (zie Op. 3:14-22). Dit punt is 
belangrijk: wat is nu het bijbelse gehalte 
van de hele beweging?

Gereformeerde 
gemeentestichting 2, 
afhankelijk in geloof
We hadden eens een gesprek over 
gemeentestichting, over het starten van 
een nieuw project. Een Oekraïens 
gereformeerd predikant benadrukte dat 
het van belang is om informatie aan de 
gemeenten te geven, hun te vragen om 
samen te bidden om Gods wil en leiding. 
Dit is een geestelijke insteek (we vragen 
om Gods leiding en weten ons daarvan 
afhankelijk) en een kerkelijke insteek 
(het gaat om de steun van de gemeen-
ten).

De visie van Timothy J. Keller wordt 
als volgt weergegeven op p. 17:
1. Kerkplanting is een bijbelse opdracht. 
Hij baseert dit op de ‘zendingsop-
dracht in Matteüs 28:18-20, waar 
wordt gesproken over “dopen” en “tot 
discipelen maken”’. Dopen houdt in 
dat men wordt ingelijfd in een 
gemeenschap, aldus Keller, en dit 
betekent dat de zendingsopdracht 
kerkplanting impliciet veronderstelt. 
Verder zien we dat Paulus zich 
voortdurend bezighield met het 

stichten van gemeenten.
2. Kerkplanting is enorm effectief in 
het bereiken van nieuwe groepen 
mensen. Volgens Keller, die zich 
baseert op ervaringen in de Verenigde 
Staten, is het stichten van nieuwe 
gemeenten het meest effectieve 
instrument als het gaat om het 
bereiken van mensen die nu nog niet 
bij een kerk betrokken zijn. Mensen 
die vandaag christen worden, kunnen 
meestal gemakkelijker aarden in een 
nieuwe kerk dan in een oudere. Ook 
nieuwkomers in een land, regio of 
stad, worden het beste bereikt door 
nieuwe kerken en niet door de al 
langer bestaande.
3. Kerkplanting heeft een positief effect 
op bestaande kerken in de omgeving. 
Het stichten van nieuwe gemeenten 
zorgt voor experimenteerplaatsen, de 
opkomst van nieuwe leiders en een 
toevloed van nieuwe christenen. 
Daarvan zullen uiteindelijk ook de 
bestaande kerken profiteren, aldus 
Keller.
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En dit zijn nu de zaken die ik precies mis 
in dit boek. Het is bij alle goede dingen 
wel erg technisch allemaal. In die zin is 
het ook niet gereformeerd dat er weinig 
warmte uit spreekt. Het is techniek. Als 
je dit soort boeken leest, krijg je wel 
behoefte aan meer doorleefde literatuur 
op dit punt, met name in die zin dat 
Gods werk en zijn genade weer meer 
aan bod komen. Bij alle technische 
inspanningen van mensen in dit boek 
krijg je soms de indruk dat de Heilige 
Geest niet veel meer hoeft te doen. De 
meeste auteurs zullen dat niet willen, 
maar dat is wel de ‘smaak’ die blijft 
hangen.
Een trend in dit boek is ook dat er de 
suggestie van uitgaat dat je door alles 
goed te organiseren, mensen tot geloof 
en kerk brengt. Het is het idee van de 
maakbaarheid in onze moderne cultuur. 
Een uiting van dat idee van maakbaar-
heid kwam ik tegen in het artikel over de 
‘Oase’ in Soest.2 Het is wat extreem, 
maar wel typerend. Iemand schreef dat 
hij het zo vreemd vond dat ‘zijn’ kerk 
kromp in plaats van groeide, ‘want we 
zijn waanzinnig uitdagend, creatief … 
transformerend, spiritueel etc.’ Hier krijg 
je toch wel even een kijkje in activistisch 
denken. Van onze modern-flitsende 
evangelisatie wordt verwacht dat die 
mensen zal trekken en tot geloof 
brengen. En als het niet goed gaat, moet 
jij het anders doen. Je moet ook steeds 
moderner worden en het steeds 
moderner brengen, zodat mensen gaan 
geloven.

Hier moeten wij – die van onszelf ook 
modern activistisch zijn – de gerefor-
meerde leer over afhankelijkheid in de 
genade weer leren. Het is een hele kunst 
om dat niet alleen te weten en te 
belijden, maar in je manier van werken 
door te voeren.

In dit verband moet me een opmerking 
van het hart over de toon. Het komt wat 
arrogant over. Kerkplanting en kerkplan-
ters zijn de mensen die echt de goede 
dingen doen. De kerken staan wat suf 
aan de kant. Het echte werk gebeurt in 
de moderne netwerken en niet in de 
oude kerkverbanden. Die toon maakte 
voor mij het lezen van dit boek er niet 
aangenamer op.

Gereformeerde 
gemeentestichting 3, samen 
kerk zijn in deze tijd
Je ziet allerlei invloeden samenkomen in 
de beweging van gemeentestichting. 
Vanuit baptistische hoek is Stuart 
Murray invloedrijk.4 Vanuit gerefor-
meerde (presbyteriaanse) hoek heeft 
Tim Keller grote invloed. Ook binnen de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is 
en wordt op allerlei manieren van het 
werk van Keller gebruikgemaakt. Zo is 
aan onze universiteit door dr. Peter van 
de Kamp via een dissertatie het werk 
van de Redeemer Presbyterian Church in 
New York tegen het licht gehouden. 
Maar inzake de kerk is de visie van Keller 
meer Amerikaans-pragmatisch dan 
bijbels. Dat geldt ook voor de visie dat 
kerkplanting een positief effect heeft op 
bestaande kerken in de omgeving.

In die lijn gaat dit boek Als een kerk 
opnieuw begint verder. De titel zegt het 
al. Men gaat uit van het planten van 
allerlei kerken naast de bestaande. Dat 
leidt tot een leer van de kerk die ik ‘de 
gespleten kerkleer’ zou willen noemen. 
De visie heeft dus als gevolg dat niet het 
samenbrengen van mensen in de 
eenheid van Christus vooropstaat, maar 
het samenbrengen van mensen in een 
missionair-effectieve jonge kerk. In 
plaats van de eenheid op te bouwen laat 
men de traditionele kerken voor wat ze 
zijn en begint een meer eigentijdse 
gemeente.

Een volgende stap is dat er voor die 
nieuwe kerkplantingen geroepen wordt 
om ruimte binnen een kerkverband.5 Dat 
komt ontelbare keren terug. En dat is 
natuurlijk tegelijk nogal modieus. Voor 
echt goed missionair werk is ruimte 
nodig die de gewone kerken niet 
hebben. Zij worden aan hun onmissio-
naire lot overgelaten en moeten de 
jonge zusjes alle ruimte geven die ze zelf 
niet hebben. Maar het is onjuist dit 
verschil te maken: ook een traditionele 
kerk heeft de opdracht om het evangelie 
uit te dragen en bijbels eigentijds (niet 
modieus) te zijn.

Dat is ook het risico van een beslissing 
van de synode van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken. Dat deze kerken 
een besluit namen om de kerkorde aan 
te passen, is zeer te prijzen in onze 
broeders. Want een kerkorde mag nooit 
het werk frustreren, maar moet het werk 
stimuleren en ordenen.6 Zo is er in de 
kerkorde van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken ruimte gemaakt voor een 
zendingsgemeente die meer ruimte 
krijgt dan een plaatselijke gemeente.

In de bepalingen bij de kerkorde van 
de Christelijke Gereformeerde Kerken 
staat een mooie omschrijving van 
wat ‘zendingsgemeente’ is:
Een middel om het evangelie te 
verkondigen is het stichten van 
zendingsgemeenten. Een zendingsge-
meente is een gemeenschap van 
gelovigen die ontstaat uit missionaire 
arbeid, die zich ontwikkelt tot een 
zelfstandig functionerende gemeente 
en die zichzelf ook weer toewijdt aan 
missionaire arbeid.

Op zich is het heel pragmatisch en dient 
het de missionaire praktijk. Mijn 
bezwaar blijft dat op die manier er een 
apart soort (zendings)gemeenten 
gecreëerd wordt, die extra ruimte 
krijgen. De suggestie blijft ervan uitgaan 
dat contextuele (hedendaagse) zending 
iets is voor bijzondere gemeentes en niet 
voor de gewone kerk.

gebouw uit de grond, terwijl er wel 
behoefte is aan meetbare resultaten 
en successen. Maar ook resultaten 
zijn niet maakbaar’ (uit hoofdstuk 13 
over Lichtenvoorde3).

‘Evangelisatie is een les in vertrouwen 
en geduld. Je kunt plannen maken en 
dromen hebben, maar de werkelijk-
heid is niet maakbaar. Daarom is er 
geduld nodig, niet alleen bij de 
werkers in het veld, maar net zo goed 
bij de achterban. Een nieuwe 
gemeente stamp je niet even als een 
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En dan komt de stap – en dat vind ik het 
gevaarlijke in dit boek – dat er met 
beroep op ruimte voor deze ‘zendingsge-
meenten’ allerlei zaken genoemd 
worden die meer met de tijdgeest dan 
met de Bijbel te maken hebben. Dat 
krijgt een dwingende sturing: je moet 
modern zijn om aantrekkelijk te zijn. Op 
die manier moet er ruimte komen voor 
de vrouwelijke ambtsdrager, een 
dubbele dooppraktijk enzovoort.7 Het 
gevaarlijke in de redenering is dat niet 
de Bijbel hier een beslissende stem meer 
heeft, maar wat nodig is om je aan te 
passen aan de moderne cultuur. Een 
goed motief wordt verkeerd gebruikt.

Belangrijk is dat we in plaats van deze 
‘gespleten kerkleer’ gewoon weer 
teruggaan naar wat de Bijbel zegt over 
de kerk. Het is de beweging van tekst 
(Bijbel) naar context (de cultuur). In dit 
boek zie je een omgekeerde beweging. Ik 
zie te veel de doorwerking van de 
huidige anti-institutionele cultuur. Het 
wordt allemaal vluchtig.8 Daarom is het 
in onze tijd weer belangrijk om in de leer 
over de kerk niet alleen te praten over 
‘dynamiek en flexibiliteit’, maar ook over 
‘trouw en toewijding’.

Wat doen we ermee?
Het hele gebeuren van gemeentestich-
ting heeft sterke kanten. De hele 
beweging van de gemeentestichting 
houdt terecht de kerken voor dat je het 
evangelie moet uitdragen, mensen moet 
zien te bereiken die zonder Christus echt 
verloren gaan in al hun rijkdom. Alleen 
moeten er niet kerken gesticht worden 
waar al traditionele kerken zijn, maar 
waar het evangelie niet (zuiver) klinkt. 
Wij gaan als gereformeerden er niet van 
uit dat heel Nederland al is verdeeld via 
een geografisch principe waardoor ‘elke 
centimeter grond valt onder de verant-
woordelijkheid van een parochie en 

kerkenraad’.9 Er zijn plekken waar geen 
gereformeerde kerk is. Afhankelijk van 
wat er aan andere gemeenten in dat 
gebied aanwezig is, kan het nodig zijn 
over te gaan in die gebieden tot stichten 
van gereformeerde kerken met een 
duidelijke identiteit. De Unie van 
Baptisten heeft een tweesporenbeleid 
ontwikkeld op het gebied van kerkplan-
ting: ondersteuning van bestaande 
gemeenten en stichting van nieuwe 
gemeenten. Meer dan ooit wil men daar-
bij een missionaire focus handhaven.10 
Dat lijkt mij een gezonde lijn. In de 
gereformeerde visie gaat het altijd om 
revitalisering van bestaande kerken 
vanuit het evangelie alsook om de 
uitbreiding van het evangelie via 
zending en evangelisatie en – als God 
zegen geeft – gemeentestichting.

Het gaat om een missionaire visie. En 
daarbij moeten gereformeerde kerken 
het durven om eigentijds en tegen-
draads te zijn. In een tijd van vage 
spiritualiteit juist de gezonde leer van de 
genade. In een tijd van veranderende 
bindingspatronen juist inzet op toewij-
ding en bewust lidmaatschap. In een tijd 
van vrijblijvendheid juist de missionaire 
prediking met de oproep tot bekering.11

Een hype?
De jeugdkerken bleken een ‘hype’ te zijn 
omdat er geen bijbelse visie was op de 
kerk en omdat men last had van de 
moderne mentaliteit. Als je dit boek 
goed op je laat inwerken, lijken die 
valkuilen zeker aanwezig.
Toch is het niet te hopen dat het een 
‘hype’ is. Want de gezonde ‘drive’ van 
deze beweging is dat het gaat om het 
uitdragen van het evangelie van behoud 
en redding naar een wereld verloren in 
schuld.

Noten:
1 Gerrit Noort, Stefan Paas, Henk de Roest 

en Sake Stoppels, Als een kerk opnieuw 
begint. Handboek voor missionaire 
gemeenschapsvorming, Boekencentrum, 
Zoetermeer, 2008 (ISBN 978 90 239 2291 9, 
392 pag., prijs € 24,90).

2 Hoofdstuk 16 gaat over de Oase in Soest: 
een postevangelicale emerging church.

3 Hoofdstuk 13 gaat over Lichtenvoorde: 
gemeente in oprichting.

4 Zie o.a. Rene Erwich, Veelkleurig verlangen. 
Wegen van missionair gemeente-zijn, 
Zoetermeer 2008, p. 88v.

5 Daarom wordt gepleit voor een ruimer 
kerkverband, zoals in het congregationa-
listische systeem, ‘want het daar 
bestaande accent op de vrijheid van de 
lokale gemeente betekent in de praktijk 
dat er ook meer mogelijkheden zijn om 
de voor het missionaire werk benodigde 
ruimte te vinden’ (p. 367).

6 Dat staat mooi weergegeven in hoofdstuk 
23, Kerkordelijke overwegingen bij 
gemeentevorming.

7 Voorbeelden staan op p. 263 en 356, zoals: 
‘een nieuw gestichte gemeente moet 
bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om 
in afwijking van de zendende gemeente 
niet op zondag maar op een doorde-
weekse dag bijeen te komen wanneer dat 
beter past bij de leden.’

8 Hoofdstuk 21 gaat over ‘De marge als 
vindplaats van creativiteit: “emerging 
churches”, “fresh expressions”’. In dit 
hoofdstuk komen de moderne trends 
naar voren die steeds ook de richting van 
dit boek bepalen.

9 Zie o.a. p. 18 en ook 351 over voor- en 
nadelen van het parochiale systeem.

10 Tim Keller heeft wel de (te) pragmatische 
visie dat nieuwe gemeenten effectievere 
gemeenten zijn, maar hij wil tegelijk 
revitalisatie van oudere gemeenten; zie 
Rene Erwich, Veelkleurig verlangen, p. 90.

11 Vergelijk wat er op p. 241 gezegd over de 
Rafaëlgemeente in Amersfoort.
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Het lijkt erop dat de zogenaamde 
‘ziekenzalving’ ook in onze Gerefor-
meerde Kerken oprukt. De kerk te 
Meppel paste die een aantal jaren 
geleden al eens toe; dr. Jos Douma 
introduceerde die op zijn website 
en voerde die met zijn kerkenraad 
wellicht ook al in in de kerk te 
Haarlem; de kerk te Vrouwenpolder 
besloot ertoe over te gaan; de kerk 
te Almelo eveneens; de classis 
Enschede debatteerde erover naar 
aanleiding van vragen uit de kerk te 
Hengelo…
In dit artikel probeer ik kritisch mee 
te denken.*

Onduidelijke exegese
De eerste vraag moet uiteraard zijn: 
waarom willen we zo’n ziekenzalving? 
Omdat bepaalde gemeenteleden erom 
vragen? Of omdat Gods Woord ons ertoe 
dringt? Die twee hoeven elkaar niet uit 
te sluiten, ik weet het, maar alleen het 
laatste mag natuurlijk de doorslag 
geven.
Juist dan moeten we ons echter wel 
realiseren dat een ziekenzalving volgens 
Jakobus 5:14 de eeuwen door zeer 
omstreden geweest is. De uitleg van dat 
bijbelgedeelte is namelijk niet zonder 
meer duidelijk. Integendeel, op beslis-
sende punten lopen de meningen van 
de exegeten ver uiteen. Bijvoorbeeld:

1. We kennen in de Schrift drie soorten 
zalving met olie. Allereerst als 
symbool voor de vervulling met de 
Heilige Geest bij speciaal geroepen 
ambtsdragers (bijv. Ex. 30:22-25 
30-33; 1 Sam. 16:13; 1 Kon. 1:39;  
1 Kon. 20:16). Vervolgens als teken van 

eerbetoon en verzorging (bijv.  
Luc. 7:46; Mat. 26:6,7). En dan ook 
nog als medicijn (Jes. 1:6; Luc. 10:34). 
Om wat voor soort ‘zalving’ gaat het 
nu in Jakobus 5? Zegt het in dit 
verband iets dat Jakobus niet het 
werkwoord chri-ein gebruikt, dat in 
de Schrift meestal voor het met een 
speciaal geurende olie toewijden aan 
God gebruikt wordt (vandaar 
Chri-stus, Gezalfde), maar het 
werkwoord aleiphein (insmeren, 
zalven)?

2. Was de voorbede met zalving 
bedoeld voor lichamelijk zieke 
mensen, of voor broeders en zusters 
die psychisch, vanwege hun zonden, 

in de knoei gekomen waren? En 
daarom zélf niet goed meer bidden 
konden? In vers 13 worden gemeen-
teleden nog opgeroepen om zélf in 
allerlei situaties van moeite te 
bidden. Waarom in vers 14 opeens 
een voorbede door de oudsten? 
Welke meerwaarde heeft hun 
voorbede? Geeft vers 16 daarop het 
antwoord? Sommige voorstanders 
van ziekenzalving menen dat we niet 
de indruk mogen wekken dat de 
ziekte is ontstaan door persoonlijke 
zonden. Maar zou Jakobus 5 mis-
schien juist wél in die richting 
kunnen wijzen?

F.J. Bijzet

Ziekenzalving volgens 
Jakobus 5:14?
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3. Geeft Jakobus 5:14 wel een aanwij-
zing voor de kerk van alle eeuwen? 
Of is dit een gedateerde oproep, die 
alleen gold toen de ‘oudsten’ (de 
kring van eerste leerlingen van 
Christus, rond Jakobus zelf, halfbroer 
van Jezus en voorzitter van de 
kerkenraad van Jeruzalem) nog 
leefden. Zij hadden van Christus de 
volmacht gekregen ook zieken te 
genezen door hen te zalven met olie 
(Mar. 6:13). Maar die speciale 
volmacht uit de begintijd is niet 
zonder meer overgegaan op vol-
gende generaties ‘oudsten’. De 
apostel Paulus spreekt er met geen 
woord over aan het adres van de 
latere ‘oudsten’ die hij aanstelde in 
de plaatsen waar hij een gemeente 
stichtte. Eigenen wij ons niet iets toe 
wat ons niet meer gegeven is?

4. Bedoelt Jakobus dat na de voorbede 
en zalving waarover hij schrijft, er 
ook meteen fysieke (of psychische?) 
genezing komt? Indien hij uitging 
van de situatie in de eerste kerk te 
Jeruzalem met nog de oorspronke-
lijke oudsten, dan moet dat wel de 
bedoeling zijn. Maar vandaag 
genezen kerkleden niet zonder meer 
na voorbede en zalving door ouder-
lingen.

Praktische 
uitvoeringsproblemen
Deze niet onbelangrijke knelpunten in 
de exegese brengen niet geringe 
problemen met zich mee wanneer we 
vandaag toch op de een of andere 
manier een ziekenzalving gaan uitvoe-
ren. Zoals:

a. Bij welke ziekten moet ziekenzalving 
toegepast worden en bij welke niet? 
Moet het vooral bij psychische? Of 
evengoed lichamelijke? Maar 
wanneer dan wel en wanneer niet? 
Moet het ook bij een gebroken been? 
Bij een vervelende griep…? Waar 
trekken we een grens? Moet bij élke 
ziekte niet de genezing bij de Heer 
gezocht worden? Moeten we 
misschien een heel andere kant op 
en alleen bij diverse vormen van 
verslaving aan de zónde ziekenzal-
ving toepassen?

b. Is het wel juist dat ziekenzalving van-
daag alleen gebeurt op verzoek van 
een gemeentelid? Dat líjkt wel op 
Jakobus 5:14 terug te gaan, maar 
doet het nu juist niet. Want Jakobus 
roept de gemeenteleden ertoe op: zo 
moeten jullie doen! Het is bij Jakobus 
geen optie, maar een oproep. Dus 
zou de kerkenraad gemeenteleden 
die geen ziekenzalving aanvragen, 
ook moeten oproepen dit voortaan 
wél te gaan doen. En hen bij weiger-
achtigheid vermanen.

c. Welke olie moeten we precies 
gebruiken? Meestal wordt voor 
olijfolie gekozen. Omdat die vroeger, 
en nog wel, in het Midden-Oosten 
veel gebruikt werd/wordt om de 
huid mee in te smeren. Op de site 
van dr. Jos Douma las ik dat hij ook 
amandelolie mogelijk acht. Het 
wordt mij niet duidelijk waarom.

d. Realiseert men zich dat je met je 
keuze voor olijf- of amandelolie 
impliciet ook kiest voor de exegese 
dat de olie in Jakobus 5 doelt op 
verzorging en medicijn? Want als de 
zalving bedoeld als symbool voor het 
werk van Gods Geest (zoals ik bij de 
voorstanders van ziekenzalving wel 
het meest lees), zou juist geen olijf- 
of amandelolie gebruikt moeten 
worden, maar zou de speciale 
geurende olie waarover Exodus 
30:22-33 schrijft, gemaakt moeten 
worden. En die zou ook niet alleen 
een beetje op het voorhoofd van de 
zieke gestreken moeten worden 
(zoals ik meest lees over ziekenzal-
ving vandaag), nee, die zou rijkelijk 
over het gemeentelid uitgegoten 
moeten worden.

Magisch denken
We zouden kunnen zeggen: zij die 
ziekenzalving vandaag bepleiten, 
proberen een voorzichtige middenweg 
te bewandelen en de verschillende 
mogelijkheden in Jakobus 5 te combine-
ren. En doen ze het niet dusdanig 
afgeschermd, dat er niet echt gekke 
dingen gebeuren? Simpel gezegd: baat 
het niet, het schaadt de gemeente toch 
ook niet? Het wil toch alleen maar een 
hulpmiddel zijn waardoor de zieke 
wordt versterkt in zijn vertrouwen op 

Jezus’ genezende kracht?

Maar ik vraag dan: als je op zo’n manier 
niet geringe exegetische knopen in 
Jakobus 5 doorhakt, voer je dan nog wel 
de ‘ziekenzalving’ uit waarover het in dat 
hoofdstuk gaat? Of voer je een éigen 
geconstrueerde ‘ziekenzalving’ uit? Doe 
je dan nog wel recht aan Gods Woord? 
Want daar was het je toch om te doen? 
Of zoek je toch vooral een weg om 
tegemoet te komen aan een blijkbaar 
steeds sterker wordende wens bij 
bepaalde gemeenteleden?
En welke gemeenteleden? Als er 
gemeenteleden zijn die een speciaal 
zalvingsritueel aanvragen, wat zit daar 
bij hen dan precies achter? Waarom is de 
voorbede door heel de gemeente, 
’s zondags in de eredienst en vervolgens 
in veel huizen, voor hen niet voldoende? 
Waarom is het gezamenlijke gebed met 
de wijkouderling of predikant die op 
ziekenbezoek komt, niet voldoende? 
Welke meerwaarde heeft die olie, 
eventueel gepaard gaand met een 
handoplegging (waar Jakobus 5 overi-
gens ook niet over rept. Waarom die dan 
toch toegevoegd?)? Welke extra ver-
wachtingen wekt die olie? Zijn het niet 
vaak gemeenteleden die al van alles 
geprobeerd hebben om van hun ziekte 
af te komen, die ook dit ‘middel’ als een 
laatste strohalm nog eens proberen 
willen?
Met andere woorden: werkt vandaag, 
ook in een geestelijke context van 
gebedsgenezers en dergelijke, een 
ziekenzalving niet een magisch denken 
bij de gemeente in de hand?

Niet doen!
Bij zoveel vragen en onduidelijkheden en 
gevaren moeten Gereformeerde Kerken 
zich wel drie keer bedenken voor ze een 
vorm van ziekenzalving gaan invoeren.

Noot:
* Zie bijv. ook de artikelen van  

ds. P. Niemeijer over Jakobus 5 in Nader 
Bekeken van september en oktober 2006.
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Wie verre reizen maakt, heeft veel 
te verhalen. En wie veel leest, kan 
veel doorvertellen. Aad Kamsteeg 
heeft beide. Als buitenlandredac-
teur van het Nederlands Dagblad 
maakt hij heel wat reizen, all over 
the world. En blijkens zijn laatste 
boek, De Leeuw is gevaarlijk maar 
goed, heeft hij ook veel gelezen.

Bang
Meteen aan het begin is Kamsteeg heel 
eerlijk over wat hem drijft: hij is bang. 
Bang voor lijden, dat zich in allerlei 
vormen in de wereld voordoet. Ver van je 
bed, maar ook dicht bij huis kan het 
toeslaan, in je leven ingrijpen, je gelief-
den treffen of jezelf raken. ‘Ik ben bang 
voor lijden. Het ergst als het mijn vouw, 
kinderen of kleinkinderen zou treffen.’
De vraag is daarom niet hoe we lijden 
kunnen vermijden, maar hoe we erop 
reageren. Ook zichzelf wil Kamsteeg al 

schrijvend moed inspreken. En... dat kan. 
Er bestaat niets mooiers dan Gods 
heerlijkheid. En hij gelooft dat God goed 
is en te vertrouwen.

Pijn
Lijden is een containerbegrip. Wie lijden 
zegt, heeft het meteen over pijn, verdriet, 
angst. Stuk voor stuk diepingrijpende 
emoties en zielservaringen. Wie het 
lijden onder de loep neemt, ziet het 
overal, in allerlei vormen, soorten en 
maten. Lijden op kleine schaal: een 
slopende kanker, het tragisch verlies van 
een kind, de aantasting van je identiteit 
door een verslaving. Maar ook het lijden 
op wereldschaal: de honger in Darfur, de 
terreur in Irak, de stammenoorlog in 
Ruanda, de onderdrukte christenen in 
China. Huiveringwekkend en angstaan-
jagend. Je zou je geloof erbij verliezen.
Kamsteeg loopt daar absoluut niet voor 
weg. Hij moet tijdens zijn reizen dat ook 
onder ogen hebben gezien. Of erover 
hebben gelezen. Het boek wemelt van 
voorbeelden en verhalen, allemaal uit 
het leven gegrepen, het ene nog 
aangrijpender dan het andere.

Geluk
Hoe houdt Kamsteeg daarin zichzelf 
overeind? In het eerste hoofdstuk zet hij 

meteen neer waar het om draait. Het is 
heel verleidelijk tweederangs verlangens 
te zetten op de plaats die alleen God 
toekomt. Daarin je geluk zoeken wordt je 
hoogste doel. Niet alleen bij geldzucht, 
seksuele zonde of materialisme, maar 
ook bij meer geestelijke zonden als 
hoogmoed, machtswellust en laster. 
Vandaar dat Kamsteeg ons de vraag 
voorlegt waar we in de praktijk (!) ons 
geluk in zoeken en ons welbevinden aan 
ontlenen.
Hij gelooft daarom niet in een wel-
vaartsevangelie: geloof en het zal je 
welgaan. Geldzucht is juist een wortel 
van allerlei kwaad. Ook is Gods leiding 
niet altijd even gemakkelijk op te diepen 
uit je leven. Misschien wel bij fijne 
dingen, maar wanneer je leven een 
lijdensweg wordt, ligt dat meteen al een 
stuk moeilijker.
Ook overkomt christenen niets vreemds 
wanneer zij omwille van Christus 
moeten lijden. De Leeuw (het beeld is 
ontleend aan de leeuw Aslan uit de 
Narniasprookjes van C.S. Lewis) is ook 
gevaarlijk. De Hebreeënbrief verhaalt al 
van steniging, doormidden zagen, 
mishandeling en verbranding van Gods 
kinderen. Van dit lijden omwille van de 
Naam staat de Bijbel vol. En tot op de 
dag van vandaag is de wereld er vol van. 

J. Wesseling

Gevaarlijk, maar goed
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Zij mogen de hemel niet zien van Soon 
Ok Lee over de marteling van christenen 
in Noord-Koreaanse werkkampen noemt 
Kamsteeg misschien wel het meest 
gruwelijke boek dat hij gelezen heeft. De 
ene korte passage daaruit is inderdaad 
gruwelijke realiteit.

Jezus
Een paar hoofdstukken besteedt 
Kamsteeg aan de betekenis van het 
lijden van Jezus. En aan de doorwer-
kende kracht van zijn opstanding. Twee 
samenhangende principes zijn bij onze 
bijbeluitleg van belang. We moeten 
vasthouden aan de natuurlijke en 
letterlijke betekenis van de schriftwoor-
den, tenzij vanuit de context het 
tegendeel blijkt. En verder: de Schrift legt 
zichzelf uit. Wanneer Jesaja profeteert 
dat ‘zijn striemen ons genezing brengen’, 
betrekt Kamsteeg dat primair op de 
genezingen door Jezus voor zijn kruisi-
ging. Wanneer we die geneeskracht 
zouden willen laten doorlopen tot op 
vandaag, moeten we dat ook doen als 
het gaat om lopen op het water, 
vijfduizend mensen voeden met een 
lunchpakketje of een storm tot bedaren 
brengen. Dat Jezus dezelfde blijft, 
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, 
moet men niet uit zijn verband rukken. 
Dan zouden ook straks op de nieuwe 
aarde genezingen zich moeten gaan 
voordoen.
Het grootste wonder is de bekering van 
een mens. Ook de genezing uit Jakobus 5 
betrekt Kamsteeg mijns inziens terecht 
op een geestelijke redding, op verlossing 
van zonde en een (genadige) opstanding 
uit de dood.

Goed
Maar hoe kan een mens weten dat God 
goed is en te vertrouwen? Met die vraag 
begint Kamsteeg het tweede deel van 
zijn boek. Om op die vraag een antwoord 
te vinden, moeten we oog krijgen voor 
de onmetelijke grootheid van God. 
Wanneer dan het lijden mensen treft, 
komt het er ook op aan de goede vragen 
te stellen. Bij alle vragen naar het 
‘waarom’ van persoonlijke en kosmische 
rampen staat vast dat de zonde de 
diepste oorzaak is van alle ellende. Maar 
meteen aan het begin van de Bijbel 

begint het verhaal van Gods zoektocht 
naar ons. Zíjn zoektocht! Dat is een 
enorme bemoediging. Het begint niet bij 
mijn zoeken, maar bij God, bij zijn liefde 
en genade. Golgota vormt daarvan het 
overtuigende bewijs.
God is te vertrouwen, ook al geeft hij 
geen antwoord op de vraag waarom in 
Afrika hele dorpen door aids worden 
weggevaagd of waarom in de eigen 
familie een peuter ondanks uitputtende 
chemokuren aan kanker overlijdt.
We mogen het grote verhaal blijven zien, 
dat niet pas begint bij de zondeval, maar 
in het paradijs waar God mij weer wil 
terugbrengen. We zijn geschapen voor 
het feest van de liefde, de bruiloft. In dat 
perspectief belooft God alle dingen te 
laten samenwerken ten goede, zoals 
Kamsteeg in navolging van een Engelse 
vertaling fraai weergeeft. Zijn genade is 
toereikend. Zo mogen wij ons toever-
trouwen aan de wil van God en bidden: 
‘uw wil geschiede.’ Met reikhalzend 
verlangen kijkt de kreunende schepping 
uit naar het openbaar worden van de 
kinderen van God.

Geraakt
Kamsteeg heeft de bedoeling te bemoe-
digen: zijn medegelovigen, zichzelf. 
Daarin is hij geslaagd wat mij betreft. 
Door heel het boekje heen voel je niet 
alleen zijn gedreven en warme betrok-
kenheid, maar ook hoe hij zelf diep 
geraakt is door al het lijden dat zich in 
deze wereld voordoet. Naar mijn indruk 
heeft hij daarmee geworsteld, misschien 
soms de wanhoop nabij. Maar in dat 
alles klampt hij zich vast aan de goed-
heid en trouw van onze Schepper en 
Verlosser. Dat doet weldadig aan.
Dat hij daarbij concrete verhalen en 
gebeurtenissen niet uit de weg gaat, 
maakt het boek levensecht en aangrij-
pend. Eén voorbeeld: ‘In de École 
Technique Officielle, een middelbare 
school in Kigali, hebben zo’n 2500 Tutsi’s 
een goed heenkomen gezocht. Ze 
denken er veilig te zijn, want op het 
schoolcomplex bivakkeren ook Belgische 
blauwhelmen van de VN. Buiten de 
hekken schreeuwen opgehitste Hutu’s 
met machetes en pistolen. Binnen 
draagt pater Christopher, al dertig jaar 
werkzaam in Afrika, de mis op. Nadat 

elders in de stad tien Belgische militai-
ren zijn vermoord, besluit de regering in 
Brussel het VN-garnizoen bij de school 
terug te trekken. Alleen de blanke 
vluchtelingen worden alsnog geëvacu-
eerd. De zwarten blijven achter, mannen, 
vrouwen en kinderen. De wanhopige 
Tutsi’s smeken kapitein Delon dan maar 
genadig te zijn door hen dood te 
schieten. “Alles liever dan in handen te 
vallen van de moordlustige hordes met 
hun kapmessen.” Maar van zo’n “offici-
ele” executie kan uiteraard geen sprake 
zijn. Delon en zijn mannen vertrekken… 
Onmiddellijk daarna vallen de bloeddor-
stige Hutu’s aan. Alle vluchtelingen 
worden afgeslacht.’
Zo zucht en steunt de schepping naar de 
verlossing. En de Heilige Geest zucht 
mee: ‘Kom Here Jezus, kom.’

Gevaarlijk
Op dit punt had Kamsteeg van mij nog 
wel wat dieper mogen gaan. De Leeuw, 
Jezus Christus, is gevaarlijk, maar goed. 
Dat gevaarlijke van Jezus werkt Kam-
steeg uit in de richting van het lijden dat 
christenen overkomt, omwille van 
Christus.
Toch had die ‘gevaarlijke’ kant nog wel 
een wat andere belichting kunnen 
gebruiken. De goedheid van God wordt 
getekend vanuit zijn zoektocht naar ons. 
Dat mag ons hoop geven. En terecht. 
Maar ons lijden onder de zon kent ook 
de kant van het eraan overgegeven zijn. 
Daarin is ook de doorwerking van de 
vloek, van ontwrichting, van als mensen 
aan onszelf overgelaten worden. Wat 
doet de mens: in Auschwitz, in Rwanda, 
in Noord-Korea?
De schepping zucht en is ten prooi aan 
zinloosheid, door Hem die haar daaraan 
heeft onderworpen (Rom. 8:20). Wij 
hebben allemaal dagelijks met de 
‘gevaarlijke’ kant van God te maken. 
Maar daarin hebben wij hoop gekregen 
en te midden van dat alles zijn we in 
Christus overwinnaars door Hem die ons 
heeft liefgehad.

Voorbeelden
Wie verre reizen maakt, heeft veel te 
verhalen. En, zegt Kamsteeg, van Tim 
Keller heb ik mijn voorliefde voor het 
vertellen van voorbeeldverhalen, van 
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praktische toepassingen en eigen 
ervaringen. Het boek staat er inderdaad 
vol van.
Die verhaaltrant heeft voor mijn gevoel 
ook iets onrustigs. Er komen zoveel 
verhalen, citaten en teksten voorbij, dat 
ze soms bijna over elkaar heen buitelen. 
Al lezend vraag je je soms af wat 
Kamsteeg nu precies wil meegeven.
Veel voorbeelden zijn aangrijpend en 
indrukwekkend. Dat heeft ook een 
keerzijde. Zo’n voorbeeld kan ook de 
indruk achterlaten dat zo’n heldhaftige 
manier van lijden verdragen haast niet 
te doen is. Je kunt je eraan optrekken, 
maar het kan je ook opzadelen met het 
idee dat die draagkracht voor jou niet is 
weggelegd. Dan bemoedigt een voor-
beeld niet, maar het ontmoedigt, 
onbedoeld.
In enkele gevallen krijgen de voorbeel-
den bijna de kracht van een argument. 
Enerzijds schrijft Kamsteeg heel 
realistisch dat genezing lang niet altijd 
voor hier en nu is weggelegd. Tegelijk 
geeft hij een aantal voorbeelden van 

gebedsgenezing die hij niet durft te 
ontkennen. En gelijk heeft hij. Maar het 
lijkt op dit punt soms (ik zeg het 
voorzichtig) alsof deze ervaringen uit de 
praktijk het laatste woord hebben en 
zijn nuchter-realistische uitleg van de 
Schrift wat overstemmen.

Aansprekend
Al met al heeft Kamsteeg een bemoedi-
gend boek geschreven. In een cultuur die 
bijna koste wat het kost het lijden 
probeert te verzachten, te handelen en 
wil overwinnen, heeft Kamsteeg de 
moed om het onder ogen te zien en 
ermee te worstelen. In een cultuur die 
vooral streeft naar genieten, zelfont-
plooiing en wensvervulling, moedigt 
Kamsteeg ons aan de Here te volgen, in 
zijn voetstappen te treden en ook in zijn 
lijden naar zijn stem te luisteren. Dat 
doet goed.
Mooi is dat hij daarin ons de ogen weer 
wil openen voor de onmetelijke groot-
heid en goedheid van God. Ook wanneer 
wij er geen touw aan kunnen vastkno-

pen of de redelijkheid van zijn leiding in 
ons leven niet vermogen in te zien.
Dat lijden is heel concreet, veraf en 
dichtbij, wereldwijd en binnen je eigen 
huis. Dat maakt het boek aansprekend, 
confronterend bijna. Het zal sommigen 
niet meevallen om het in één adem uit 
te lezen. Misschien is het ook beter om 
het hoofdstuk voor hoofdstuk tot je te 
nemen en na elk hoofdstuk ruimte te 
maken voor bezinning.
Ik hoop dat dit boek velen in hun lijden 
zal bemoedigen. En ik wens dat allen die 
moeten lijden, hun leven toevertrouwen 
aan Hem die ons heeft geschapen. Hij is 
ten diepste goed.

N.a.v.: Aad Kamsteeg,
De Leeuw is gevaarlijk maar goed. 
Waarom pijn en lijden niet het laatste 
woord hebben, Van Wijnen, Franeker, 
2009, ISBN 978 90 5194 348 1, 175 pag., 
prijs € 14,95

Wat kwam de boodschap onverwachts 
maandagochtend 1 maart jl.
Leo Heij was die nacht door zijn 
Schepper thuis gehaald.
Velen in de kring van Woord en Wereld 
kenden hem al een heel aantal jaren.
En zij kenden hem niet alleen als een 
broeder die in grote trouw veel werk 
verrichtte voor de stichting in het 
corrigeren van nieuwe cahiers, maar 
ook als een erg beminnelijk mens die 
het liefst onopvallend en in stilte zijn 
werk verrichtte. Een geweldige kracht 
en een broeder met wie je afspraken 
kon maken. Een man die de kerk van 
zijn Heer van harte liefhad. Als 
ouderling in Rotterdam-Oost, maar ook 

in zijn functie als deputaat administra-
tieve ondersteuning (dao) van de 
particuliere synode van Zuid-Holland 
en van de classis Rotterdam, verrichtte 
hij jarenlang zijn werkzaamheden zeer 
consciëntieus.
Voor velen van ons was hij een vriend 
voor het leven. Juist ook binnen de 
kring van de Stichting Woord en 
Wereld, waar hij als adviseur gelovig 
zijn werk deed.
God heeft zijn leven verlost uit de 
macht van het dodenrijk, want Hij 
heeft hem opgenomen, van stonde 
aan! (Ps. 49 vers 16)

A. van Leeuwen

In Memoriam Leendert Hugo Heij 
(1932-2010)



Jaargang 17 nr 3 maart 2010

90

G. Slings

Jaargang 17 nr 3 maart  2010

Nat en sap

Toe Noag strand teen Ararat,
die Ark begin in puin raak,
toe sê hy: “Aarde, maar dis nat!
Nou kan ’n mens weer tuin maak!

Het ek nie met die Ark geswoeg,
was ons ook in die pekel.
Aan water het ek nou genoeg...
’n lewenslange hekel.

Kom, Sem en Gammie, maak nou gou
vir Pa mooi reguit slootjies;
en Jaaf, my kind, kom plant jy nou
vir Pa die wingerdlootjies.”

Die kromhout groei, en Noag skink
sy sap ’n bietjie later:
daarin is sedert meer verdrink
as in die Vloed se water!

A.G. Visser (1878-1921)
Uit: Noag se Ark

Het is weer lang geleden dat ik een Zuid-Afrikaans vers besprak.
Het Zuid-Afrikaans behoort tot de Nederlandse taalfamilie.
Het lijkt op het eerste gezicht wat lastig.
Maar zeker als je het hardop leest, valt het mee.
Zo’n gedicht in het Zuid-Afrikaans vinden we gauw grappig.
Dat is het ook.
Ik zie uw glimlach al oplichten.
De waarheid in de laatste regels is allerminst grappig.
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Deze Persrevue bereid ik voor in de 
maand februari. Een maand waarin de 
atheïstische dominee K. Hendrikse 
wederom het middelpunt is van grote 
beroering binnen de PKN (en ook 
daarbuiten). Nu vanwege het bekend 
worden van de beslissing van de 
PKN-classis Zierikzee, dat er geen 
tuchtprocedure gestart zal worden 
tegen deze man vanwege de opvattin-
gen die hij onder meer uitdraagt in zijn 
boek Geloven in een God die niet bestaat. 
Dat er geen procedure gestart wordt 
uiteindelijk (het boek verscheen al 2007), 
is misschien nog wel minder verwonder-
lijk binnen de hotelkerk die de PKN nu 
eenmaal nog altijd is, dan de ervoor 
gegeven argumentatie. Hendrikse zou 
gewoon behoren tot een vrijzinnige 
stroming die er al zo lang is, en de 
fundamenten van de kerk zouden door 
zijn opvattingen niet aangetast zijn. Nu 
is het waar dat Hendrikse bepaald niet 
in zijn uppie staat met zijn verregaande 
vrijzinnigheid (zie ook de Persrevue in 
het januarinummer). Maar je vraagt je 

wel in gemoede af wat dan nog wel de 
fundamenten van de kerk zou kunnen 
ondergraven.

Ook binnen de PKN volgden heel wat 
kritische en verbaasde reacties. En toch 
overheerst ook daarbij de conclusie dat 
een kerk met kerkrechtelijke procedures 
uiteindelijk niet zoveel zou opschieten. 
En men klampt zich vast aan een 
gesprek dat aan het eind van het jaar 
gepland is op de PKN-synode over ‘het 
spreken over God’, ook al zijn daarbij de 
opvattingen van Hendrikse niet recht-
streeks in geding.
Verbazend en teleurstellend vond ik 
onder meer dat uit de mond van prof.dr. 
G. van den Brink (toch een gerefor-
meerde bonder!) zo’n soort reactie 
opgetekend werd in het ND van 6 febru-
ari. Omdat het er veel van weg heeft dat 
Hendrikse er vooral op uit is zoveel 
mogelijk deining te veroorzaken, om 
aldus als een soort martelaar de 
kerkgeschiedenis in te kunnen gaan, zou 
het wel eens verstandiger kunnen zijn 
de procedure inderdaad niet voort te 
zetten. Dat plezier van het martelaar-
schap moet de kerk hem niet gunnen, 
aldus Van den Brink. En dus iemand 
maar rustig in je kerkverband zijn 
vrijheid blijven gunnen tot op de 

preekstoel toe? Het lukt me niet iets van 
dit soort redeneringen te snappen. Dat 
lukt waarschijnlijk ook dr. A.A. Prosman 
niet, predikant binnen de PKN te 
Hoogeveen. Ik vond zijn reactie in het 
Reformatorisch Dagblad van 9 februari 
tenminste een van de opmerkelijkste. 
Zijn titel is al veelzeggend: ‘Zó kan het 
niet in de PKN’. Na een inleiding waarin 
hij onder andere memoreert hoe 
Hendrikse een fles wijn opentrok om de 
classisuitspraak te vieren, schrijft hij:

Intussen is duidelijk wat de handelwijze 
en zienswijze van de visitatie is. In een 
verklaring die op de website van de PKN 
te lezen is, staat dat ‘de uitlatingen van 
ds. Hendrikse in zijn genoemde boek 
niet van het gewicht zijn dat zij de 
fundamenten van de kerk aantasten.’ U 
leest het goed: de fundamenten van de 
kerk zijn niet aangetast.
Wie ook kennisneemt van de toelichting 
van de visitatoren-generaal, leest 
tussen de regels dat eerder degenen die 
over de uitlatingen van ds. Hendrikse 
aan de bel getrokken hebben blaam 
treft dan ds. Hendrikse zelf. Wanneer 
zijn de fundamenten van de kerk dan 
wel aangetast? Het is zelfs zo dat  
ds. Hendrikse tijdens een bijeenkomst 
in Hoogeveen ten aanhoren van meer 

P.L. Storm

Ds. K. Hendrikse en de 
fundamenten van de kerk
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dan 400 mensen zich blasfemisch 
uitgelaten heeft over de Heilige Geest. 
Ondanks dat hij hierop meteen werd 
aangesproken, nam hij niets terug.
Op twee punten zouden de visitatoren-
generaal en eventueel de deskundige 
die de visitatoren heeft geadviseerd, 
prof. G.G. de Kruijf, meer duidelijkheid 
moeten verschaffen.

Persoonlijke God
1. Ds. Hendrikse zegt dat hij gelooft in 
een God die niet bestaat. In het advies 
van de visitatoren aan de classis 
Zierikzee staat dat wij ons niet moeten 
begeven in een filosofische woorden-
strijd. De Vroege Kerk heeft dat overi-
gens wel gedaan rond de strijd over de 
Drie-eenheid en de tweenaturenleer, en 
dat was maar goed ook, want soms 
luistert het heel nauw hoe je de dingen 
zegt.
Ik ben het ermee eens dat over het 
woord ‘bestaan’ zeer lastige discussies 
gevoerd kunnen worden. In die zin kan 
de uitspraak dat God niet bestaat met 
een korrel zout genomen worden. Reeds 
de middeleeuwse theologen wisten dat 
God niet ‘bestaat’ zoals een appeltaart 
bestaat. Dat hoeft ds. Hendrikse ons 
niet te vertellen.
Waar het wel om gaat is dat God een 
persoonlijke God is. ‘Persoonlijk’ moeten 
we niet opvatten in een menselijke zin, 
want dan zondigen we tegen het 
tweede gebod. Maar wat de kerk mag 
en moet belijden en wat haar diepste 
fundament is, is dat God leeft, spreekt, 
ziet, troost, oordeelt. Dat is de God die 
de kerk belijdt, ook de PKN.
De pijlen van ds. Hendrikse zijn op die 
persoonlijke God gericht. God is volgens 
hem geen persoon, maar een gebeuren, 
wat dat dan ook moge zijn. Ds. Hen-
drikse gelooft in een God zonder Naam. 
Kan men explicieter tegen het bijbelse 
getuigenis ingaan?
Nogmaals: hoe kunnen de visitatoren 
oordelen dat de fundamenten van de 
kerk niet zijn aangetast? Is dit op de een 
of andere manier in overeenstemming 
te brengen met de belijdenisgeschriften 
van de PKN?

2. De tweede vraag betreft de plaats van 
de vrijzinnigheid in de PKN. Dat er 

vrijzinnigheid is, is duidelijk. Dat die er 
vroeger ook was in de Nederlandse 
Hervormde Kerk is ook helder. Maar de 
ene vrijzinnigheid is de andere niet. 
Welke theoloog binnen de Hervormde 
Kerk heeft ooit het bestaan van God 
geloochend?

Kerkorde
Bovendien is in 1951 met het aannemen 
van de toenmalige kerkorde een wissel 
omgegaan. Voortaan was de Hervormde 
Kerk een Christusbelijdende volkskerk. 
De vermelding van de belijdenis was 
geen fopspeen, maar werd kerkbreed 
serieus genomen. De vrijzinnigen 
hebben zich geconformeerd aan deze 
kerkorde met deze belijdenis. De 
vrijzinnigen hebben toen, en opnieuw 
met de kerkorde van de PKN van 2004, 
het belijdende karakter van de kerk 
erkend. En daarop mogen ze ook 
worden aangesproken.
Daarom kan ik de uitspraak van ds. 
Smeets in het advies niet plaatsen dat 
vrijzinnigheid en rechtzinnigheid elkaar 
broodnodig hebben. Hij gaat daarmee, 
kerkrechtelijk gesproken, buiten zijn 
boekje. Bovendien is het laakbaar als 
gezegd wordt dat kerkelijke tucht bij 
leergeschillen meer kapotmaakt dan 
ons lief is. Is er door ds. Hendrikse dan 
niets stukgemaakt? Zijn door zijn 
mediaoptreden niet vele gemeentele-

den in verwarring geraakt? In Hooge-
veen was sprake van verontwaardiging 
en verwarring.
Ik hoop dat de huidige gang van zaken 
veel protest oproept. Niet omdat ik naar 
onrust verlang, maar omdat het zó niet 
kan. Als de opvattingen van Hendrikse 
door synode en visitatoren gelegiti-
meerd worden, dan is de belijdenis 
buiten werking gezet en dan is het 
inderdaad de vraag of de PKN nog kerk 
van Christus is.

De laatste zin is van niet geringe en 
terechte ernst. En in schril contrast met 
een hoop andere reacties, hoezeer ze op 
zich de opvattingen van Hendrikse ook 
afwijzen. Typerend is wat dat betreft de 
reactie die de scriba van de PKN gaf, dr. 
A.J. Plaisier. ‘Classis sprak belijdend over 
God’, luidt de al opmerkelijke kop boven 
een artikel dat hij schreef in het RD van 
11 februari. Hij wil op de volgende 
punten wijzen, die het classisbesluit 
kunnen verhelderen:

Ten eerste. De kerk is geroepen om in 
deze wereld het Evangelie te verkondi-
gen. Het gaat daarbij in de kern om het 
goede nieuws van Jezus Christus. Hij is 
het levende Woord van God. Daarom 
brengt de kerk, door trouw te zijn aan 
haar opdracht, God ter sprake. In 
kerkelijke taal: zij belijdt God. De 
kerkorde van de Protestantse Kerk zegt 
het zo: ‘Betrokken in Gods toewending 
tot de wereld belijdt de kerk (...) de 
drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige 
Geest.’ De kerk staat of valt met de 
trouw aan deze opdracht.

Niet alles kan
Twee. De classis Zierikzee heeft, mede 
op grond van het advies van visitatoren, 
geen grond gevonden om het onderzoek 
naar de leer van ds. Hendrikse voort te 
zetten. Dat is wat anders dan dat ‘alles 
kan’. Er wordt gezegd dat de opvattin-
gen van ds. Hendrikse c.s. hoorbaar zijn 
in het geloofsgesprek, zoals dat ook 
eerder het geval was met opvattingen 
van andere vrijzinnige theologen. 
Binnen een belijdende kerk wordt óók 
een geloofsgesprek gevoerd. Dat 
geloofsgesprek is er niet mee gediend 
als sprekers te snel het zwijgen wordt 

Jaargang 17 nr 3 maart 2010



93

opgelegd, ook als daar zaken in naar 
voren worden gebracht die op gespan-
nen voet staan met het belijden van de 
kerk.
Zeker, een geloofsgesprek kan pijnlijk 
zijn. Er kunnen dingen gezegd worden 
die in een bepaald opzicht het belijden 
van de kerk ter discussie stellen. Maar 
door sprekers te schorsen of te diskwali-
ficeren versterk je het belijden van God 
niet. Het getuigt van wijsheid ook stem 
én tegenstem de kans te geven. Tegen-
stemmen kunnen opschudding bren-
gen, kunnen soms over de schreef gaan, 
maar ze kunnen ook de kans geven ons 
opnieuw af te vragen wat ons geloof in 
God nu eigenlijk betekent.
Drie. De classis heeft de opvatting van 
ds. Hendrikse over het bestaan van God 
apart belicht. Zij meent dat de opvattin-
gen van ds. Hendrikse een stem zijn in 
het debat over hoe het bestaan van God 
moet worden opgevat. Dat betekent 
niet dat daarmee de opvatting dat God 
niet bestaat wordt geaccepteerd. Wij 
geloven in God. Wie dat niet doet, stelt 
zich buiten het belijden van de kerk. 
Daarmee verlaat je de kerk.

Handreiking
Hoewel ik meen dat de opvattingen van 
ds. Hendrikse niet houdbaar zijn, zijn ze 
in ieder geval wel aanleiding om nader 
te denken en te spreken over de vraag: 
wie is God? Hoe spreken we juist over 
Hem die Zich in Jezus Christus geopen-
baard heeft als Immanuël: God met ons? 
Wat bedoelen we in dat kader met het 
woord bestaan?
Vier. Er gebeurt meer dan alleen maar 
te zeggen dat de ‘zaak’ Hendrikse geen 
voortgang zal vinden. In november zal 
de synode zich bezighouden met het 
thema ‘spreken over God’ – mede op 
verzoek van de classes Walcheren en 
Zierikzee. Dit om te komen tot een 
handreiking over dit spreken. Dit 
voorstel tot een handreiking zal mede 
bedoeld zijn om richtinggevend te zijn 
in de opdracht God ter sprake te 
brengen. De kerk neemt de vragen naar 
God zeer serieus.
Die vragen hebben op verschillende 
wijze geklonken in de afgelopen jaren. 
Vragen rondom het ietsisme en het 
theïsme; en recentelijk dan de opvattin-

gen van ds. Hendrikse. Daarom zal de 
synode zich bezinnen op het thema 
‘spreken over God’, opdat de kerk haar 
opdracht met des te meer overtuiging 
kan voortzetten. Deze handreiking zal 
dus bedoeld zijn als vorm van belijdend 
spreken over God. Dat de kerk dat nu 
doet, geeft ook wel aan dat ds. Hen-
drikse dat gesprek op scherp gezet 
heeft.
Eerder heeft de synode naar aanleiding 
van opvattingen van prof. Den Heyer 
gesproken over Jezus Christus. Dat heeft 
geresulteerd in de nota ‘Jezus Christus, 
onze Heer en Verlosser’. Dat was een 
geëigende weg om als kerk te spreken 
over Christus en om ‘te weerleggen wat 
haar belijden weerspreekt’. Waarom zou 
dat in dit geval niet kunnen? Zo heeft 
de classis Walcheren (over het besluit 
van deze classis is het aanmerkelijk 
stiller gebleven) meer gedaan dan 
alleen te zeggen niet met het onderzoek 
verder te gaan. Zij heeft de gelegenheid 
te baat genomen om belijdend over God 
te spreken.

Wijsheid
Vijf. De zaak van de leertucht gaat 
verder en is daarom breder dan het 
veroordelen van een predikant. De kerk 
kan haar taak om God te belijden en te 
bestrijden wat haar belijden weer-
spreekt op vele wijzen verrichten. Er is, 
zoals de voorzitter van visitatoren-gene-
raal ds. Sonnenberg opmerkte, een 
tucht over de leer en een tucht over een 
persoon in verband met de leer. Dat de 
Protestantse Kerk zeer terughoudend is 
in dit laatste door een predikant te 
schorsen, is een feit. Dat kan als teken 
van zwakte worden aangemerkt.
Visitator Sonnenberg heeft echter 
opgemerkt dat en waar de kerk in het 
verleden vanwege de leer tuchtmaatre-
gelen oplegde aan predikanten, die 
meestal hebben geleid tot verdriet, 
scheuring, ruzie et cetera. Dit kan 
natuurlijk als dooddoener worden 
opgevat, maar het kan ook beschouwd 
worden als een vrucht van kerkelijke 
praktijk en daarmee van wijsheid.

Geen legitimatie
Tot slot. De intussen regelmatig 
geopperde stelling dat de kerk de opvat-

tingen van ds. Hendrikse heeft gelegiti-
meerd, is in het licht van wat ik hierbo-
ven heb geschreven onjuist. De kerk 
legitimeert sowieso geen opvattingen. 
De verklaring dat de opvattingen van 
ds. Hendrikse de fundamenten van de 
kerk niet aantasten, is bovendien nog 
wat anders dan deze opvattingen 
legitimeren.
In de verklaring wordt gezegd dat ze 
niet van het gewicht zijn dat ze de 
fundamenten ondergraven. Die 
fundamenten blijven dus overeind. Het 
fundament van de kerk is God, Die Zich 
in Jezus Christus heeft geopenbaard. 
Niet ondergraven is nog wat anders dan 
dat ze passen bij deze fundamenten. De 
opvattingen van ds. Hendrikse geven 
aanleiding om over deze fundamenten 
opnieuw te spreken, ze al sprekend 
opnieuw te ontdekken, om zo opnieuw 
gesterkt te worden in de opdracht de 
drie-enige God te belijden.

Er is een soort elastiek in mijn brein 
nodig om dit soort in- en uitgepraat 
echt te begrijpen, en ik beken dat te 
missen. Heeft de kerk een ketterij niet 
gelegitimeerd als die door een meerder-
heid niet wordt bijgevallen, wanneer 
tegelijkertijd een minderheid die 
ketterse opvatting rustig in dezelfde kerk 
mag blijven uitdragen? Dan heb je toch 
in ieder geval het uitdragen van die 
ketterij wel degelijk gelegitimeerd? 
Wanneer opvattingen niet bij het 
fundament van de kerk passen, onder-
graven ze dan dat fundament niet, 
wanneer er desondanks vrijheid blijft 
bestaan ze te preken en te publiceren 
binnen diezelfde kerk? Zelfs als het 
bestaan van God ontkend wordt? Is er 
nog iemand die zich zou kunnen 
voorstellen dat de Geest Paulus op die 
manier over opkomende dwalingen in 
de jonge christelijke kerken geschreven 
zou laten hebben? Of dat de Here Jezus 
Zich ongeveer zo geuit zou hebben in 
een van zijn zeven boodschappen aan 
kerken in Klein-Azië indertijd?
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Eind november 2009 is er het begin van 
een scheur ontstaan in het kerkverband 
van Die Gereformeerde (‘Dopper’-) Kerke 
in Suid-Afrika. Tien afgevaardigden 
verlieten de Streeksinode Pretoria 
(vergelijkbaar met onze Particuliere 
Synode), nadat ze te horen hadden 
gekregen dat ze geen zittingsrecht meer 
hadden.
Het novembernummer van het maand-
blad Kerk en Woord van Die Gerefor-
meerde Kerk ‘Die Kandelaar’ te Waverley 
(een wijk van Pretoria) deed er verslag 
van.
Aanleiding was een voorstel van de 
klassis Pretoria-Moot, waarin een meer 
serieus nemen werd bepleit van de 
geloofsbrieven waarmee de kerken zich 
presenteren bij een classis c.q. synode. In 
een geloofsbrief belooft de desbetref-
fende kerk immers de besluiten die in 

deze vergadering genomen worden, te 
zullen aanvaarden en anders er bezwaar 
tegen te zullen aantekenen bij een 
volgende vergadering, zoals afgesproken 
in art. 31 KO. Maar de klassis Pretoria-
Moot stelde op 19 oktober 2009 vast dat 
minstens drie kerken duidelijke beslui-
ten van meerdere vergaderingen níet 
respecteren. De kerken te Wapadrant, 
Linden en Kaapstad zijn er namelijk toe 
overgegaan vrouwen als ouderling te 
bevestigen.
Vandaar dat de klassis Pretoria-Moot 
besloot dit in de kerkelijke weg aan de 
orde te stellen. En zich daarbij vooreerst 
te beperken tot de kerk te Wapadrant.

… aangesien hierdie kerk saam met ons 
in die streeksinode vergader. … 
Kaapstad en Linden lê nie op dieselfde 
wyse op ons inmiddellike pad nie. 
Intussen het GK Brooklyn ook besluit 
dat geslag nie ’n oorweging sal wees vir 
persone om in enige amp bevestig te 
word nie, maar wel roeping, gawes en 
voorbeeld. Die klassis het egter geoor-
deel dat GK Brooklyn (ook vallend onder 

de streeksinode Pretoria, FJB) nog nie so 
ver soos Wapadrant is nie, aangesien 
hulle besluit het om nog nie praktiese 
uitvoering aan hulle besluit te gee nie 
en omdat hulle sê dan hulle van 
voorneme is om wel formeel langs die 
kerkordelike weg beswaar aan te teken 
teen die sinodebesluit oor die vrou in 
die amp.

De klassis Pretoria-Moot besloot hun 
bezwaar tegen de opstelling van de kerk 
te Wapadrant allereerst bij de classis 
waaronder deze kerk valt, Oostelike 
Pretoria, aan te kaarten. Maar het ook bij 
de streeksinode te doen.

Sommige broeders voel baie sterk dat 
ons, wanneer ons met hulle vergader, 
saam met hulle regeer in God se 
Koninkrijk en dat dit nie kan nie omdat 
ons dan per implikasie saam met vroue 
in die amp regeer.
Aan de streeksinode is voorgesteld:
dat hierdie onordelikheid (spesifiek in 
die geval van GK Wapadrant) tydens die 
presentie en konstituering van die 
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streeksinode Pretoria uitgeklaar moet 
word, sodat daar nie ’n spanning mag 
wees tussen wat kerke reeds doen aan 
die een kant en wat hulle onderneem 
om te leer en te besluit op die vergade-
ring nie. Die streeksinode moet vaststel 
dat kerke (plaaslik en gesamentlik) nie 
anders leer en doen as wat Christus en 
sy apostels ons geleer het nie. … Die 
betrokke afgevaardigdens se geloofs-
briewe sal vergelyk moet word met 
ander verklarings uit hulle geledere wat 
in teenspraak met die geloofsbriewe is. 
Met ander woorde: ons moet toets of 
hulle doen wat hulle sê dat hulle doen. 
Ons kan nie sê nie dat ons ons aan die 
besluite van meerdere vergaderings 
hou, maar intussen het ons reeds vroue 
in die amp van ouderling bevestig.

Op 24 november 2009 werd de streeksi-
node Pretoria geopend. De kerk te 
Kameeldrift was samenroepende kerk en 
kreeg dus te maken met het voorstel van 
de klassis Pretoria-Moot. Het verslag in 
Kerk en Woord vertelt daarvan:

Ds Fourie hou die rapport van die 
roepende kerk aan die vergadering voor. 
… Ds Fourie lig die vergadering in dat 
die roepende kerk ’n skrywe van af ons 
klassis ontvang het. Hy gee nie die 
inhoud van ons voorstelle en versoek 
deur nie, maar maak die skrywe as 
belaglik af. In sy hoedanigheid as 
rapporteur besluit hy (! FJB) om die stuk 
in in sy geheel te verwerp en deel mee 
dat geen verdere bespreking toegelaat 
sal word nie en die saak as afgehandel 
beskou word.

De synode wordt geconstitueerd, het 
moderamen neemt zitting en de 
afgevaardigden wordt verzocht hun 
instemming te betuigen met de inhoud 
van de aangenomen Openlijke Verkla-
ring. Deze verklaring van onze Zuid-Afri-
kaanse zusterkerken houdt meer in dan 
bij ons het betuigen van instemming 
met de belijdenis van de kerk. Ze behelst 
ook een aanvaarden van de aangeno-
men gezamenlijke kerkorde. En het is 
vanwege dit onderdeel, dat een aantal 
afgevaardigden van de klassis Pretoria-
Moot niet de vrijmoedigheid hebben nu 
te gaan staan. Eén van de afgevaardig-

den die bleven zitten, dr. Gerard Meijer, 
wordt dan door het moderamen 
gevraagd wat er aan de hand is.

Hy begin deur te sê dat dit nie ’n 
georganiseerde ‘bly-sit’was nie, maar 
elke broeder sy eie optrede moet verant-
woord en dat hy dus slegs namens 
homself kan praat waarom hy bly sit 
het. Dr. Meijer het gesê dat hy beswaard 
is oor die wyse waarop een persoon die 
werk waaraan ’n klassis met groot erns 
’n hele aand spandeer het, met een veeg 
van die tafel gooi sonder om aan ons 
oproep gehoor te gee.
Die vergadering het toe Dr Meijer gevra 
waaroor dit dan gaan, maar hy het 
volgehou dat die skrywe eers ordelik 
hanteer moet word voordat die verga-
dering verder kan gaan.
Ds Momberg (predikant van die GK Die 
Kandelaar, FJB) is ook gevra of hy verder 
wil toelig waarom hy bly sit het. Hy 
antwoord dat daar afgevaardigdes is 
wat nie eerlik is nie en spot met die 
inhoud van die Openlike Verklaring en 
met die inhoud van hul kredensie-
briewe.
Tot op hierdie stadium het die oorgrote 
meerderheid van die vergadering steeds 
nie ’n idee waaroor dit gaan nie, want 
die saak is nie by die naam genoem nie.

Tijdens een schorsing probeert het 
moderamen de bezwaarde broeders 
ertoe over te halen eerst maar wel met 
de Openlijke Verklaring in te stemmen. 
De broeders zien daarvoor, als het 
struikelblok dat de roepende kerk 
opwierp, niet eerst weggenomen wordt, 
echter geen kans. Wanneer dan ook, na 
heropening, de afgevaardigden opnieuw 
gevraagd wordt staande hun instem-
ming met de Openlijke Verklaring te 
betuigen, blijven er nu tien broeders 
zitten. Die krijgen vervolgens te horen 
dat ze verder geen deel kunnen uitma-
ken van deze synode.
Het verslag in Kerk en Woord licht nog 
toe waarop het is stukgelopen tussen 
moderamen en de bezwaarde broeders:

Die voorsitter het die broeders probeer 
oortuig dat instemming met die 
Openlike Verklaring bloot beteken dat 
jy die Skrif, belydenis en kerkorde as die 
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waarheid beskou en dat jy daarmee 
instem dat dit ons saambind en 
waarvolgens die orde van die vergade-
ring gereël word. Met groot klem is 
daarop gewys dat art. 31 KO altyd die 
manier is en bly waarop ons enige 
onreg kerkregtelik kan regstel. Die 
broeders is gevra om asseblief op te 
staan sodat die vergadering kan 
voortgaan en die saak dan later ordelik 
vir behandeling ter tafel kan kom.
Die broeders kon egter nie opstaan nie, 
want dit gaan juis daaroor dat die 
geloofwaardigheid van afgevaardigdes 
se kredensiebriewe eers getoets moet 
word voordat die vergadering kan 

konstitueer. Ons kan nie met broeders 
wat nie eerlik is saam regeer nie. 
Daarom was die voorstel dat ons geen 
oordeel uitspreek nie, maar dat die 
integriteit aan die hand van die 
genoemde twee vrae getoets kon word. 
So sou die waarheid vasgestel kon word 
en elkeen met ’n reine gewete kon deel 
neem.

Ik heb me na het lezen van dit verslag 
afgevraagd of de bezwaarde broeders er 
niet beter aan gedaan hadden, toch 
maar eerst mee in te stemmen met de 
Openlijke Verklaring, om daarna te 
vragen dat het voorstel van de klassis 

Pretoria-Moot nu bij voorrang behan-
deld zou worden.
Maar hoe langer ik erover nadacht, des 
te meer kreeg ik begrip voor de vasthou-
dendheid van deze afgevaardigden. 
Soms moet je in de kerk maar weer eens 
heel duidelijk pal gaan staan voor een 
eerlijk omgaan met elkaar. Voor een ten 
volle serieus nemen van wat je met 
elkaar afsprak en elkaar belooft.
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Albert Pieter Feijen (1953) heeft 
theologie gestudeerd in Kampen 
en is vervolgens als predikant 
werkzaam geweest in vier 
gemeenten. Momenteel is hij 
werkzaam in Barneveld. Hij heeft 
aan verschillende boeken een 
bijdrage geleverd en veel cursus-
sen in het buitenland gegeven. 
Zelf zegt hij dat zijn contacten in 
en reizen naar Oost-Europa hem 
hebben gevormd tot de dominee 
die hij nu is. Albert weet zich 
geïnspireerd door God en laat 
aan anderen zien hoe je een 
hechte relatie met Hem kunt 
hebben. Hij wil daarin een 
voorbeeld zijn voor zijn omge-
ving. Albert vindt het een 
uitdaging om God aan de 

mensen te laten zien.
Joanne van der Velden (1988) 
studeert geneeskunde aan de 
Universiteit van Utrecht. Van 
jongs af is zij geboeid door de 
kunst van het schrijven. Na een 
christelijke opvoeding kwam ze 
in het begin van haar studenten-
tijd de moeilijke vragen tegen 
betreffende geloof, met name in 
relatie tot de wetenschap. Die 
worsteling is ze aangegaan, zich 
altijd bewust van Gods aanwe-
zigheid. Dit betekent een verdie-
ping voor haar geloofsleven en 
bijbellezen. Daarom wil zij graag 
haar leeservaringen in de Bijbel 
delen met anderen. Ze vindt het 
een uitdaging om te kijken wat 
we daarvan kunnen leren.
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