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Verder in dit nummer o.a.:

- Water uit de rots

- Houthakkers en waterputters

- De synodalen achterna?
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Gebrek aan vertrouwen

De Heer had Mozes en Aäron opgedra-
gen het volk Israël van water te voor-
zien, door een rots te bevelen dat water 
te geven (Num. 20:8). In plaats daarvan 
sloeg Mozes tweemaal met zijn staf op 
de rots. Dat had God niet gezegd. Maar 
was het niet begrijpelijk dat Mozes dit 
deed? Jaren geleden had Israël ook zon-
der water gezeten. Toen had God Mozes 
juist bevolen met zijn staf op de rots 
te slaan. Mozes had het gehoorzaam 
gedaan en het water was uit de rots 
gestroomd (Ex. 17:6).
Misschien had Gods strenge reactie iets 
te maken met de bijzondere positie van 
Mozes en Aäron. Na Israëls zonde met 
het gouden kalf kwam Mozes als een 
middelaar tussen God en het volk in te 
staan. Hij werd als eerste aangespro-
ken in Gods verbond (zie Ex. 34:27: ‘op 
grond van deze geboden sluit Ik met 

jou en de Israëlieten een verbond’). Isra-
els gehoorzaamheid werd zo allereerst 
zijn verantwoordelijkheid. Aäron had 
door de dood van zijn zoons Nadab en 
Abihu ondervonden hoe hoog de eisen 
waren die God aan hem als hogepries-
ter stelde.

De bijzondere positie van Mozes en 
Aäron kan een reden geweest zijn 
waarom de Heer zo hard reageerde op 
hun misstap. Toch zegt de Heer zelf daar 
niets over, wanneer Hij zijn reactie toe-
licht. Dit is het waar Hij de aandacht 
voor vraagt: ‘Jullie hebben niet op Mij 
vertrouwd en in het bijzijn van de Isra-
elieten geen ontzag getoond voor mijn 
heiligheid.’
Dat hadden Mozes en Aäron dus moe-
ten doen: op God vertrouwen en ont-
zag tonen voor zijn heiligheid, voor de 
ogen van de Israëlieten. Ook wanneer 
God later op deze gebeurtenis terug-

komt, legt Hij daarop het accent: ‘In 
strijd met mijn bevel hebben jullie geen 
ontzag getoond voor mijn heiligheid’ 
(Num. 27:14).
Je kunt de indruk hebben dat de Heer 
hier twee dingen naast elkaar noemt: 
op Hem vertrouwen én ontzag tonen 
voor zijn heiligheid. In de Hebreeuwse 
tekst is er een nauwere samenhang. Je 
kunt namelijk ook zo vertalen: ‘jullie 
hebben niet op Mij vertrouwd door Mij 
te heiligen’. Of: ‘jullie hebben niet op 
Mij vertrouwd, zodat jullie in het bijzijn 
van de Israëlieten ontzag toonden voor 
mijn heiligheid’. In elk geval gaat het 
erom dat Mozes en Aäron tekortgescho-
ten zijn in vertrouwen op de Heer. Dat 
vertrouwen hadden zij voor de ogen 
van alle Israëlieten moeten tonen door 
Hem te ‘heiligen’. Zij verzuimden in het 
bijzijn van al hun volksgenoten te laten 
zien wat voor een bijzondere God de 
Heer is. Hij is de Heilige, een God die je 

De Heer zei tegen Mozes en 
Aäron: ‘Omdat jullie niet op 
Mij vertrouwd hebben, en in 
het bijzijn van de Israëlieten 
geen ontzag hebben getoond 
voor mijn heiligheid, zullen 
jullie dit volk niet in het land 
brengen dat Ik het geef.’

(Numeri 20:12)

Mozes en Aäron moesten 
sterven voordat Israël het 
beloofde land binnentrok. Zij 
hadden niet de leiding bij de 
intocht. Zij mochten die zelfs 
niet meemaken. De reden 
hiervan was hun misstap bij 
Meriba. Maar was die mis-
stap nu zo erg? Moesten deze 
trouwe dienaren van God zo 
zwaar gestraft worden voor 
dat enkele vergrijp?
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met niets of niemand kunt vergelijken! 
Zij hadden hun vertrouwen moeten 
tonen door daarvoor de aandacht te 
vragen.

Verwachte straf

Waarom brengt de Heer juist deze twee 
dingen ter sprake: op Hem vertrouwen 
en laten zien wat voor een bijzondere 
God Hij is? Om dat beter te begrijpen 
moet je het hele verhaal van Numeri 
20:2-13 erbij nemen. Je moet het ook 
vergelijken met wat vorige hoofdstuk-
ken van Numeri verteld hebben over 
opstanden van Israël en Gods reactie 
daarop.

Terwijl Israël in Kades verblijft, rijst er 
voor de zoveelste maal verzet tegen 
Mozes en Aäron. Dit keer vormt gebrek 
aan water de achtergrond. Daarmee 
had Israël al tweemaal eerder te kam-
pen gehad, voordat het volk bij de berg 
Sinai was aangekomen. Beide keren had 
God de nood gelenigd door voldoende 
water te geven (Ex. 15:22-25; 17:1-7). 
Maar dat was inmiddels lang geleden.
De Israëlieten zijn hun dorst zo beu, 
dat zij Mozes naar het hoofd slingeren: 
‘Die mensen die de Heer bij de opstand 
van Korach, Datan en Abiram met de 
dood getroffen heeft, waren nog beter 
af dan wij. Waren ook wij toen maar 
net als zij dood gegaan!’ (Num. 20:3). 
Vervolgens verwijten zij Mozes en 
Aäron dat zij zich misdragen hebben 
tegenover de gemeente van de Heer. Zij 
hebben hen naar de woestijn gebracht 
om hen daar te laten omkomen. Waren 
zij maar nooit uit Egypte vertrokken! 
Daar hadden zij het veel beter dan hier 
in die dorre woestijn (vs. 4-5).

Het is een klacht die al veel vaker ge-
klonken heeft (zie Ex. 14:11-12; 16:2-3; 
17:3; Num. 11:4-6; 14:2-4; 16:12-14). En 
dus ook een klacht die al vele malen is 
weerlegd. De Israëlieten verwoorden 
hun grief als een verwijt richting Mozes 
en Aäron. Maar het is natuurlijk niet 
minder een aanklacht tegen God zelf. Zo 
staat het ook in het afsluitende vers van 
het verhaal, Numeri 20:13: de Israëlieten 
maakten de Heer verwijten. Zij verwij-
ten Hem dat Hij hen uit Egypte gehaald 
heeft, louter en alleen om hen in de 
woestijn te laten sterven van dorst.

Jarenlang is Israël dankzij Gods zorg 
in leven gebleven in de woestijn. Meer 
dan eens zijn zij getuigen geweest van 
zijn wonderbaarlijke ingrijpen. Ook 
hebben zij gezien dat Hij opstand tegen 
Hem hoog opneemt. Hij bleek ertoe in 
staat duizenden doden te laten vallen 
(zie bijv. Num. 17:14). Toch wagen zij het 
weer Gods goede bedoelingen in twijfel 
te trekken. Over het hoofd van Mozes 
en Aäron heen maken zij de Heer zelf de 
lelijkste verwijten. Als je dat leest, houd 
je je hart vast. Zal God er niet weer op 
losslaan? Zullen er nog een keer duizen-
den slachtoffers vallen?

Misschien waren Mozes en Aäron daar 
ook bang voor. Zij begeven zich in elk 
geval naar de plek waar zij God zelf 
kunnen ontmoeten. Daar werpen zij 
zich eerbiedig op de grond. Op dat 
moment verschijnt de majesteit van de 
Heer (vs. 6). Dan heb je als bijbellezer 
des te meer reden om je hart vast te 
houden. De verschijning van Gods ma-
jesteit hoeft niet per se te betekenen 
dat er een verschrikkelijk oordeel aan-
komt (zie bijv. Ex. 16:10-12; 40:34-35; Lev. 
9:24). Maar sinds Israëls vertrek van de 
berg Sinai (Num. 10:11-12) was het al wel 
drie keer zo gegaan.
Na het slechte rapport van de tien ver-
kenners wilde Israël terugkeren naar 
Egypte. Toen verscheen de majesteit 
van de Heer en kondigde Hij aan dat Hij 
het hele volk wilde uitroeien door de 
pest (Num. 14:1-12). Ook bij de opstand 
van Korach, Datan en Abiram leidde de 
verschijning van de majesteit van de 
Heer zijn oordeel in (Num. 16:19-35). De 
volgende dag gebeurde het nog een 
keer: op de verschijning van Gods ma-
jesteit volgde een plaag die 14.700 Isra-
elieten het leven kostte (Num. 17:6-14). 
Als nu, na de zoveelste opstand, weer 
die majesteit verschijnt, valt het ergste 
te vrezen.

In plaats van straf

Maar het loopt heel anders. De Heer be-
gint tegen Mozes te spreken. Hij draagt 
hem op de staf op te halen waarmee al 
zo veel wonderen verricht zijn. Samen 
met Aäron moet hij de Israëlieten bij-
eenbrengen bij een rots. Zij moeten zich 
tot de rots richten en hem opdragen 
water te geven. Op die manier – zo zegt 
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God – zullen Mozes en Aäron dan water 
uit de rots laten komen. Niet maar een 
klein beetje, maar genoeg voor alle Isra-
elieten en zelfs voor de dieren die zij bij 
zich hebben (Num. 20:7-8).
Dat is het enige wat de Heer zegt. Met 
geen woord rept Hij over zijn verdriet 
vanwege het verzet van Israël. Hij zegt 
niets over een straf die Hij wil gaan vol-
trekken. Het enige wat Hij zegt, is dat 
Hij aan de wens van het volk tegemoet 
wil komen. Hij gaat water geven. En Hij 
gaat dat doen op een manier die nog 
nooit vertoond is: door een simpel be-
vel aan het adres van een keiharde rots.

Waarom reageert de Heer hier zo onver-
wacht en zo mild? Was het omdat Hij 
ook wel voelde dat het volk geen dag 
kon leven zonder water? Dat is goed 
mogelijk. In elk geval gaf Hij er dit keer 
de voorkeur aan niet te straffen en niet 
te doden. Hij wilde voorbijgaan aan de 
zonde van zijn volk en hun het leven ge-
ven. Op die manier zou zichtbaar wor-
den dat Hij een bijzondere God is. Men-
sen hadden in deze omstandigheden 
allicht geen andere mogelijkheid gezien 
dan erop los te slaan. Maar Hij is God, 
de Heilige, anders dan de mensen en 
volstrekt uniek. Zelfs in dit geval heeft 
Hij meer pijlen op zijn boog 
dan alleen die van de straf. Hij 
ziet mogelijkheden om met dit 
opstandige volk verder te gaan 
door alleen maar te geven: wa-
ter en leven uit een harde rots. 
En dat op een almachtige ma-
nier: door een simpel bevel.
Eeuwen later terugkijkend ont-
dek je hier iets van wat God in 
de nieuwtestamentische tijd 
zal laten zien. Uit pure ontfer-
ming geeft Hij leven aan zon-
dige mensen. Hij doet dat door 
te spreken. ‘In het Woord was 
leven’, zal Johannes eeuwen la-
ter schrijven (Joh. 1:4). Niet voor 
niets verbindt Paulus de rots in 
de woestijn met Jezus Christus. 
De Israëlieten dronken uit de geeste-
lijke rots die hen volgde; en die rots was 
Christus (1 Kor. 10:4).

Water met bijsmaak

Daarvan wilde de Heer in zijn reactie 
op de verwijten van Israël bij Meriba al 

iets laten zien. Maar wat deden Mozes 
en Aäron? Zij halen gehoorzaam de  
staf op en roepen het volk bijeen (vs. 9 
en 10a). Dan begint Mozes Israël toe 
te spreken. Hij veegt hun eerst goed 
de mantel uit: ‘Luister, opstandig volk! 
Stelletje dwarskoppen die jullie zijn!’
Je kunt het volledig begrijpen. Hoe 
vaak hebben zij hem en Aäron al niet 
het bloed onder de nagels vandaan ge-
haald? Toch had de Heer hun niet opge-
dragen deze scheldwoorden te spreken. 
Zij moesten alleen maar water geven, 
meer niet.
Vervolgens zegt Mozes: ‘Willen jullie 
dit echt: dat wij water voor jullie laten 
stromen uit deze rots? Nou, goed, dan 
krijgen jullie je zin’ (vgl. vs. 10b). Daarop 
gaat Mozes slaan. Niet één, maar twee 
keer slaat hij met de staf op de rots. 
Ook dat kun je helemaal volgen. Als je 
zo getergd bent als Mozes, sla je erop 
los. Je koelt je woede op de boosdoe-
ners zelf, of op iets wat je maar bij de 
hand hebt, zoals hier die rots.
Direct daarna gebeurt toch wat God 
beloofd had. Er stroomt water uit de 
rots, zo veel dat iedereen genoeg krijgt, 
mensen en vee (vs. 11). Maar dat wa-
ter smaakte heel anders dan God het 
bedoeld had. Hij wilde zijn volk water 

laten drinken dat sprak van zijn heilige 
vermogen om zijn volk leven te geven, 
uit pure liefde. Het water dat Israël te 
drinken kreeg, smaakte naar de woede 
van Mozes en Aäron. Het was het water 
dat zij uit de rots tevoorschijn gemept 
hadden, omdat dat stelletje dwarskop-
pen het nu eenmaal zo wilde.

Het levenbrengende woord

Blijkens vers 12 ziet de Heer dit als ge-
brek aan vertrouwen. Waarom? Omdat 
Mozes en Aäron niet nauwkeurig ge-
luisterd hadden (vgl. Num. 27:14: jullie 
zijn tegen mijn bevel ingegaan). God 
vond het genoeg alleen maar water te 
geven, door een simpele opdracht aan 
een rots. Mozes en Aäron veegden het 
volk de mantel uit en sloegen vervol-
gens op de rots. Daardoor lieten zij zien 
dat zij geen vertrouwen hadden in wat 
God wilde. Er moest méér gebeuren: 
schelden en slaan.
Daardoor werd niet meer zichtbaar dat 
de Heer zo’n bijzondere God is. Dat was 
de zonde waardoor Mozes en Aäron 
struikelden. Wat zij deden, was heel 
begrijpelijk. Tegelijk was het een van 
de ergste dingen die zij in hun posi-
tie konden doen. Zij ontnamen Gods 
volk het goede zicht op God. Door hun 
eigenmachtige optreden kregen de 
Israëlieten niet duidelijk te zien wat zij 
hadden moeten zien: dat zij hun leven 
aan niets anders dankten dan aan 
de liefdevolle zorg van God. Dat Gods 
unieke karakter genoeg is, zelfs voor 
zondaars die voor de zoveelste keer in 
herhaling vallen.

Een middelaar en een hoge-
priester die dat doen, moeten 
aan de kant. Als Israël straks 
het beloofde land binnen-
trekt, mag er geen enkel 
misverstand over bestaan: wij 
danken ons leven in dit land 
alleen aan de ontferming van 
God.
De dood van Aäron en Mo-
zes vóór de poort van het 
beloofde land blijft hartver-
scheurend. Toch was het zo 
beter. Door hun dood liet God 
zien hoe Hij het hebben wilde. 
Altijd moest Gods volk heel 
duidelijk kunnen zien: wij 
leven nergens anders van dan 

van onze unieke God.
Door zijn straf over Mozes en Aäron 
toonde de Heer bij Meriba toch zijn 
heiligheid (vs. 13). Hij liet zien waar het 
leven te vinden is: alleen in het woord 
dat God spreekt.
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Eerst al de aandacht voor de verrassing 
van een paus die aftrad. Kon dat? Het 
was één keer eerder vertoond. Eigenlijk 
heb je als paus toch levenslang. Toen de 
speculaties over de opvolging. Hoelang 

De Rooms-Katholieke Kerk heeft een nieuwe paus. Dat kan 
niemand zijn ontgaan. De media hebben uitentreuren ver-
slag van zijn verkiezing gedaan. Het leek haast of de hele we-
reld op de witte rook wachtte.

Zijn sterven riep nogal wat reacties 
op in de pers. Zo gaat het meestal: 
bekende voorgangers worden bij hun 
sterven herdacht. De vrouw met wie ze 
het leven deelden, gaat in stilte heen. 
Wij laten het leven en overlijden van zr. 
Kamphuis niet onvermeld. 
Jaap Kamphuis leerde haar kennen 
doordat hij in de oorlogsjaren in Win-
terswijk onderdook. Zij was, om zo te 
zeggen, het goede dat de oorlog hem 
bracht. Hij herkende haar als de hulp 
die bij hem paste. Veel daarvan ligt 
natuurlijk besloten in het liefdevol 
geheim dat ieder huwelijk kent. Dat 
is niet voor publicatie bestemd. Maar 
Kamphuis vertelt er iets over in Met 
open vizier, als het gesprek erover gaat 
dat hij naast z’n andere werk ook nog 
redacteur van De Reformatie werd. Zijn 
vrouw vond dat hij dat om z’n studie 

en z’n gezondheid niet moest doen. 
Je proeft haar zorg voor hem. Tegen 
die achtergrond treft het om te lezen: 
‘Maar blijkbaar heb je als jonge vent 
een macht aan mogelijkheden. Daarin 
heb ik ook ongelooflijk veel steun van 
mijn vrouw gehad. D’r is nooit iets wat 
niet met haar bepraat is’ (p. 80). Het is 
maar een zin uit een interview en die 
is niet eens compleet. Bedoelt hij: d’r is 
nooit iets ‘geschreven’ of ‘gepubliceerd’ 
wat niet met haar bepraat is? Dat is gis-
sen. Toch hoor je in die zin een wereld 
van hulp.
Hij werd volop gesteund door zijn 
vrouw bij de uitvoering van zijn over-
volle takenpakket. Inhoudelijk was zij 
een gesprekspartner. Praktisch hielp 
zij, door haar typewerk, als telefoniste, 
als agendabewaakster, als gastvrouw. 
In dat alles en daar bovenuit: als echt-

genote. (En dan blijft veel nog onge-
noemd, zoals de periode waarin zij 
presidente van de Vrouwenbond was.) 
Opgeleid als secretaresse was ze ge-
knipt om zijn hulp te zijn.

In Met open vizier gaat het gesprek 
ook over de verhouding van man en 
vrouw en de culturele verandering 
die zich daarin voltrekt. Zr. Kamphuis 
hoorde bij de generatie waarin je als 
getrouwde vrouw niet bleef werken, 
zeker niet als je trouwde met de die-
naar van Gods Woord. Dat is veranderd 
in onze cultuur. In het genoemde 
gesprek zegt Kamphuis dat de gelijk-
waardigheid van man en vrouw niet 
betekent dat zij overal hetzelfde zijn. 
‘Want dat is niet waar. Het geloof ziet 
dat God specialiseert. Welnu, speciali-

seer dan met de Here mee’ (p. 123). Met 
andere woorden: heb door het geloof 
oog voor het verschil! Hij ziet dat in de 
lijn van de Schrift. Die geeft aan dat 
we de vrouw als mede-erfgenaam van 
het leven eer moeten bewijzen (1 Petr. 
3). Het hoort dan bij die eer, dat je oog 
hebt voor de eigen begaafdheid van 
de vrouw. De Here specialiseert. Hij 
voegde de speciale gaven van zr. Kamp-
huis toe aan die van haar man. Zij kon 
daardoor in de cultuur van hun tijd de 
hulp zijn die bij hem paste. Daarin eren 
we haar als een zuster die door haar 
gaven en inzet meer betekenis voor het 
leven van de kerken heeft gehad dan 
wij overzien. We danken de Here, die 
specialiseert en zodoende haar als pas-
sende hulp aan hem gegeven heeft.
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Het trok nauwelijks aandacht toen op 20 februari jl. Gezina 
Kamphuis-Gijsbers overleed. Heel anders dan toen haar man, 
Jacob Kamphuis, ruim een jaar eerder was gestorven.
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dat kon duren en welke naam er op 
het balkon zou verschijnen. Alle voor-
beschouwing over wat voor leider de 
kerk nodig had of welke krachtfiguur 
de Vaticaanse verhoudingen de baas 
kon. De reis van alle kardinalen naar 
het centrum van de kerkelijke macht en 
hun mening, als ze die wilden geven.
En toen de verrassing: Jorge Bergoglio, 
een naam waaraan geen serieuze 
voorbeschouwer echt had gedacht. 
Lid van een orde, de Societas Jesu, die 
nog nooit een paus geleverd had. Een 
pausennaam die naar de middeleeu-
wer Franciscus van Assisi verwijst. 
En de nieuwe beschouwingen. Z’n 
afkomst en opleiding. Z’n bisschop-
pelijk verleden in Videla’s Argentinië. 
De bescheidenheid waardoor hij zelf 
z’n hotelrekening betaalde. Zijn vrien-
delijkheid waarmee hij verfrissend 
buiten het protocol van verwachtingen 
durfde gaan. Zijn pleidooi voor armen 
en ellendigen. Voetwasser van jeugdige 
delinquenten.
Iedere deskundige speculeert over wat 
je van hem kunt verwachten. Maar on-
danks de talen die hij spreekt, bedankte 
hij voor de Nederlandse bloemen niet 
eens in onze taal. Elk detail ging onder 
de loep. Intussen is hij gewoon de paus.

Waar was de gemeente?

Je zou dat haast vergeten bij alle aan-
dacht die er voor zijn verkiezing was. 
Die aandacht is op zich niet vreemd. 
De paus is het hoofd van een we-
reldwijde gemeenschap. Het 
kan verschil maken wie die 

functie bekleedt. Zijn verkiezing was 
ook een mediageniek spektakel. Daar 
kan geen musical tegenop. Maar hij is 
wel de paus. De hoogste ambtsdrager 
in zijn kerk. Wat we zagen, was eigen-
lijk niet anders dan een staaltje rooms-
katholieke hiërarchie. Immers, waar 
was de gemeente?

Toen de deur van de Sixtijnse kapel zich 
achter de 115 kardinalen sloot, stond 
de gemeente buiten. Letterlijk: op het 
plein van de Sint-Pieter stond ze te 
kijken welke rook uit de schoorsteen 
kwam. Wachtend op het traditionele 
‘habemus papam’. Wat is ons geloof 
dan verfrissend als je met de Neder-
landse Geloofsbelijdenis zegt: ‘Wij ge-
loven dat de dienaren van Gods Woord, 
de ouderlingen en de diakenen tot hun 
ambt behoren gekozen te worden in 
de weg van wettige verkiezing door de 
kerk…’
Door de kerk! Dat is hier de gemeente. 
Er wordt verwezen naar de samen-
komst van de apostelen met de 120 
gelovigen (Hand. 1:23-24) om een 
apostel te kiezen. En ook naar 
de apostelen die ‘de voltallige 
gemeenschap van leerlingen’ 
bijeenriepen ter verkiezing van 

broeders die oog moes-
ten houden op de 
diaconale zorg. 

Als kerkrechtelijke tegenhanger van 
deze belijdenis van het geloof regelt de 
kerkorde dat de gemeente zal worden 
ingeschakeld bij de roeping tot het 
ambt (bijv. art. 20 KO). De kérk kiest 
ambtsdragers, niet een paar stemge-
rechtigde kardinalen, maar de gelovi-
gen.Zij zijn de kerk. Die is immers de 
vergadering van de ware gelovigen. 
Maar de gelovigen waren er in Rome 
juist niet bij.

Waar is de bisschop?

Alle aandacht voor de paus wekt grote 
verwachting. Het heeft iets van het 
sentiment rond de eerste verkiezing 
van Barack Obama tot president. Het 
ging om verandering. ‘Yes, we can’ 
was zijn leus. Versterkt door de media 
golfde het enthousiasme tot ver over 
de grenzen van zijn land, het kreeg 
soms messiaanse kleur. Maar veel kon 
hij toch niet. Zijn herverkiezing was 
heel wat minder enthousiast. De media 
kunnen de waan dagenlang voeden, 

het blijft tenslotte de waan van de 
dag. De groten van de aarde zijn 
per slot van rekening maar klein.

Men kijkt naar Rome. Daar is de 
bisschop van heel de kerk. Van 
hem wordt veel verwacht. Brengt 
hij rust in zijn door schandalen 
geschonden kerk? Is hij opgewas-
sen tegen de bedorven sfeer in 
de Vaticaanse Curie? Hoe spreekt 
hij over homoseksualiteit? Welke 
houding neemt hij aan tegen-
over andere kerken en de islam? 

En zoveel meer. Het leek 
soms dat God 
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sliep, verzuchtte zijn voorganger. Hij 
bezweek onder de last. Ook Franciscus 
kan, na alle jubel, zomaar worden afge-
brand om een ongelukkige uitspraak of 
een te spontaan woord. Natuurlijk kijkt 
men naar het Vaticaan. Daar woont de 
paus. Hij voert de pretentie de plaats-
vervanger van Christus op aarde te 
zijn. Met onfeilbaar leergezag bekleed. 
IJkpunt voor de eenheid van de kerk. 
Speler op het wereldtoneel. De absolute 
top van de roomse hiërarchie.

Hij is de paus. De eerste jezuïet die de 
pauselijke tiara draagt. Lid van een orde 
die vanouds (opgericht in de zestiende 
eeuw) soberheid als leefstijl koos. Aan-
dacht gaf ze aan hulpbehoevenden. 
Wetenschap, opvoeding en onderwijs 
waren de middelen die ze inzette voor 
de verbreiding en de verdediging van 
de roomse leer. Deze trekken herken je 
bij de nieuwe paus.

Als lid van de Societas Jesu beloofde 
men gehoorzaamheid aan de meerdere 
in de ordehiërarchie. En de orde kent de 
belofte van absolute onderwerping aan 
het gezag van de paus. Ze werd in zijn 
dienst een wapen dat de Reformatie 
krachtig bestreed. Uit haar spirituali-
teit komt de belofte om te gehoorza-
men ‘ac si cadaver esset’ – alsof men 
een kadaver is. We hebben er het woord 
kadaverdiscipline van.
Sinds de oprichting heeft deze orde 
haar geschiedenis gehad. Ze zal niet 

meer in alles zijn zoals toen. Maar als 
de nieuwe paus (een krachtig bestuur-
der naar men zegt) uit deze bronnen 

is gevoed, wat is er dan anders te 
verwachten dan de versterking van de 
roomse leer, van de hiërarchie met aan 
het hoofd het pauselijk gezag?
Wat een bevrijding is dan het evan-
gelie over het ambt in de kerk! Dat is 
antihiërarchisch want het wijst naar 
Christus, het hoofd van de kerk. ‘God 
heeft alles aan zijn voeten gelegd en 
hem als hoofd over alles aangesteld, 
voor de kerk’ (Ef. 1:22). Nergens lees je 
dat Christus een algemene bisschop 
op aarde heeft gegeven, alle rooms-
katholiek schriftbewijs ten gunste van 
het Petrusambt ten spijt. Waar is de 
algemene bisschop? Niet in Rome, maar 
in de hemel. Tegenover de pretentie 
van het pauselijk gezag is het een be-
vrijding om over de dienaren van het 
evangelie te belijden: ‘Zij hebben, waar 

zij ook staan, gelijke macht en gelijk ge-
zag, omdat zij allen dienaren van Jezus 
Christus zijn, de enige algemene Bis-
schop en het enige Hoofd van de kerk’ 
(art. 31 NGB). ‘Waar zij ook staan’ – de 
bisschop van Rome staat niets hoger 
dan een predikant op een willekeurige 
standplaats in Nederland.
Dat is een bevrijding voor de ambts-
dragers: geen mens hoeft de immense 
last van de wereldkerk te dragen. Een 
ambtsdrager hoeft geen messias te 
zijn.
Het is een bevrijding voor de ge-
meente: ze hoeft zich aan niemand te 
onderwerpen dan aan de Here Jezus, 
de enige Bisschop, Hij die gezegd heeft: 
‘Jullie hebben maar één meester’  
(Mat. 23:8 en 10).

Natuurlijk maakt het uit wie de hoog-
ste post in het Vaticaan bekleedt. Als 
hij bijvoorbeeld sober leeft, is dat een 
verkwikking in een wereld waar vaak 
gegraaid wordt naar het grote geld. Je 
mag dankbaar zijn voor elk schriftuur-
lijk woord dat hij spreekt en wanneer 
dat om de positie die hij heeft, in de 
pers breed verslagen wordt. En wat zou 
het een zegen zijn als hij van zijn pau-
selijke troon zou komen om zich en zijn 
kerkgemeenschap te onderwerpen aan 
het gezag van Gods Woord! Intussen is 
en blijft Franciscus nog altijd de paus.

 Jaargang 20 no 4 april 2013

Dekker noemde zijn onderzoeksverslag 
De doorgaande revolutie. Dat sluit aan 
bij het onderzoek dat hij eerder naar 

de synodaal-Gereformeerde Kerken 
deed en dat de naam De stille revolutie 
kreeg. Tegelijk verwijst de naam naar 

alle inzet na de Vrijmaking voor de 
doorgaande reformatie. De suggestie is 
duidelijk: deze reformatie is in haar te-
gendeel verkeerd. Het lijkt goed gevon-
den. De suggestie komt erin mee dat 
de ontwikkeling van de Gereformeerde 
Kerken afvoert van Gods Woord. Maar 
daar gaat het onderzoek helemaal aan 
voorbij. De titel dekt de lading dus niet.

Een herkenbaar onderzoek

Veel broeders en zusters zullen de 
conclusie herkennen. Ze zeggen allang: 

Waar gaan we naartoe?
Waar gaan we als Gereformeerde Kerken naartoe? De gods-
dienstsocioloog Gerard Dekker heeft die vraag op tafel ge-
legd. Hij onderzocht de ontwikkeling van de kerken in de 
laatste zestig jaar. Zijn conclusie is: de veranderingen in de 
Gereformeerde Kerken wijzen dezelfde richting als die de 
synodaal-Gereformeerde Kerken zijn gegaan. We gaan dus 
de synodalen achterna. Een conclusie om niet te negeren. Ik 
maak er een paar opmerkingen bij.
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‘we gaan de synodalen achterna.’ Niet 
het minst wordt het gezegd door hen 
die zich eens vanuit die kerken bij de 
Gereformeerde Kerken hebben 
gevoegd. Ook hebben heel 
wat broeders en zusters 
zich om dit schrikbeeld 
de laatste jaren af-
gescheiden van de 
Gereformeerde 
Kerken. Ze worden 
in hun keus beves-
tigd.
Het onderzoek 
doet mijzelf den-
ken aan buren 
zo’n vijfentwintig 
jaar geleden bij ons 
in de straat. Leden 
van de synodaal-
Gereformeerde Kerk. Hij 
zat op zondag geregeld 
liever op z’n surfplank dan 
in de kerk. Zij profeteerde: zo gaat dat 
over een tijd bij jullie ook. Ik moet er 
wel eens aan denken als ik de ontwik-
keling van de kerkgang zie. En dan leest 
het onderzoek van Dekker alsof je in de 
spiegel kijkt.

Het is een sociologisch onderzoek. Het 
is beschrijvend van aard. Is het onder-
zoek goed, dan krijg je een ontwikke-
ling in beeld. Daarmee kun je je winst 
doen. Zo’n onderzoek zegt niet hoe die 
ontwikkeling moet worden getaxeerd. 
Wat je ziet, kan je eigen waarneming 
bevestigen, of je eigen vrees. Maar het 
gaat in de kerk toch niet om de vraag 
of we de synodalen achternagaan? Be-
slissend is: gaan we achter de Here Je-
zus aan? Dus: hoe taxeer je de ontwik-
kelingen in het licht van zijn Woord? 
Die taxatie geeft Dekkers onderzoek 
niet.

Het onderzoek is beperkt

Het onderzoek is beperkt. Het verslag 
telt nog geen 150 bladzijden. En dat 
voor een vergelijking van twee kerken 
over een periode van meer dan zestig 
jaar. Ze ontwikkelden zich in de context 
van een complexe maatschappelijke 
cultuur. Zo’n beknopt verslag is dan 
knap.
Het laat ook veel onbelicht. Dekker 
heeft zich hoofdzakelijk gebaseerd op 

de jaarverslagen die in de kerkelijke 
handboekjes staan. Veel dieper of 
breder is het onderzoek eigenlijk niet 

gegaan. Op de bijeenkomst waar 
het onderzoek werd gepresen-

teerd en in de pers hebben 
verschillende critici 

op de beperkingen 
gewezen. Er is geen 

veldonderzoek gedaan. 
Dekker keek niet in de 

brede kerkelijke 
wereld. De ont-
wikkeling is niet 
specifiek voor de 

Gereformeerde 
Kerken. De invloed 

van de evangelische geloofsbeleving 
bleef buiten beeld. En zo meer. Het is 
kritiek die hout snijdt.

Het onderzoeksverslag laat naar mijn 
indruk goede waarnemingen zien. 
Maar ook roept het de vraag op of het 
materiaal niet te veel moet passen in 
de beperking van een sociologisch sja-
bloon. Ik noem een paar voorbeelden.

Beide kerken worden natuurlijk verge-
leken op het punt van de leer. Dekker 
noemt de bijbelopvatting bij beide heel 
belangrijk (p. 125). Aan synodale kant 
noemt hij het rapport God met ons. 
Dan zegt hij: ‘Een dergelijke officiële 
verandering van 
visie valt binnen 
de vrijgemaakt-
Gereformeerde 
Kerken niet te 
constateren.’ 
Maar daar 
‘ontstaat wel 
het gevoel, zo-
als eens werd 
geformuleerd, 
dat we op de 
drempel staan 
van een nieuw 
begrijpen van 
de Schrift’. Hij 
illustreert het met de benadering van 
de Schrift rond echtscheiding en de 
positie van de vrouw. De vergelijking is 
te gemakkelijk. Om twee redenen. Een 
officieel kerkelijk besluit ter ener zijde 
wordt vergeleken met een particuliere 
indruk aan de andere kant. Daarnaast 
blijft aandacht voor de inhoud van de 

verandering buiten beeld. Is wat de 
kerken bijvoorbeeld over echtscheiding 
en homoseksualiteit besloten, in strijd 
met Gods Woord? Dat krijg je met een 
sociologische vergelijking niet in beeld.

Een ander voorbeeld is hoe Dekker 
schrijft over de erkenning van verschil 
van mening binnen de kerkgemeen-
schap. Dan gaat het over verschillen die 
officieel worden erkend en toegestaan 
en die het bestaan van de kerken niet in 
gevaar brengen. Hij noemt twee ruimte 
scheppende besluiten van de Gerefor-
meerde Kerken. Over de zondag besloot 
de synode ‘de bestaande situatie te 
handhaven dat er verschil van inzicht 
kan bestaan’. En in de nieuwe kerkorde 
wordt een tolerantiebepaling opgeno-
men. Maar beide voorbeelden zijn niet 
specifiek voor de gereformeerde ont-
wikkeling van de laatste zestig jaar. De 
tolerantiebepaling gaat terug op een 
kerkelijk besluit uit 1914, en het besluit 
over de zondag hangt samen met ver-
schil van mening dat al eeuwen over de 
rustdag bestaat. Ook hier is de indruk 
dat de feiten geprest worden in Dek-
kers sociologisch sjabloon.

We krijgen huiswerk

Als een onderzoek beperkt is, kun je ge-
makkelijk kritiek geven. Kritiek is nuttig 

en nodig. Maar 
als we niet meer 
doen, bewijzen 
we elkaar geen 
dienst. Daar is 
het beeld te in-
dringend voor. 
Je kunt erop 
afdingen. Toch 
blijft dat voor-
beeld over de 
kerkgang, dat ik 
noemde. Ik denk 
dat iedereen het 
herkent. En de 
ontwikkeling 

daarin gaat hard. De kerken beleggen 
twee erediensten. De reden om niet 
twee keer (of ook niet één keer) naar 
de kerk te gaan is een persoonlijke 
keus. Het illustreert een opmerkelijke 
tweesporigheid die op tal van punten 
zichtbaar is.

Godsdienstsocioloog Gerard Dekker
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Op kerkelijk niveau is er een goed rap-
port over de zondagsrust. In eigen 
leven valt de keus anders uit. De kerk 
onderwijst dat het huwelijk de bed-
ding voor de seksuele gemeenschap 
is. In eigen leven wordt het van elkaar 
losgemaakt. Kerkelijk spreken we mooie 
woorden over de inzet voor elkaar in 
het huwelijk. Toch hebben we voor ons-
zelf redenen om uit elkaar te gaan en 
opnieuw te trouwen. We belijden als 
kerken de roeping van God ten aanzien 
van de kerk. Maar we kiezen de kerk 
waar we ons thuis voelen. We willen 
leven naar het Woord van God. Maar 
willen we dat niet vaak op onze eigen 
condities doen?

Daar ligt het huiswerk. Onze vraag 
is niet of we de synodalen achterna-
gaan. De vraag is hoe in onze tijd onze 
houding is, kerkelijk en persoonlijk, 
tegenover het Woord van God. Willen 
we ons echt onderwerpen aan wat de 
Here zegt?

Drie invalshoeken

De ontwikkelingen die Dekker be-
schrijft, hangen samen met de houding 
ten opzichte van de samenleving. Aan 
het slot van zijn verslag beoordeelt Dek-
ker wat hij vond. Hij tekent drie invals-
hoeken om de ontwikkeling te bezien.

De eerste is kritisch tegenover de we-
reld rondom. Die wereld seculariseert 
en de kerk houdt dat zo veel mogelijk 
buiten de deur. Ze handhaaft zo veel 
mogelijk haar identiteit, maar ze past 
zich op bepaalde punten bij veran-
deringen aan. Hier ziet Dekker een 
verschil. De synodaal-Gereformeerde 
Kerken noemt hij min of meer gesecu-
lariseerd. Dat wil hij, ondanks de paral-
lellie, van de Gereformeerde Kerken 
niet zeggen (p. 132) Hij signaleert wel 
dat velen bang zijn dat het die kant 
opgaat.
De tweede mogelijkheid is die van ‘re-
formatie’. Met die term typeert Dekker 
de lijn van A. Kuyper. De kerk probeert 
te geloven in relatie met haar tijd. Dan 
sta je minder negatief tegenover veran-
deringen in de samenleving. Je streeft 
er in zekere zin naar. Veranderingen 
vormen een uitdaging om van beteke-
nis te blijven voor de samenleving. Het 
risico wordt genomen dat door deze 
actualisering de kerk seculariseert.

Bij de derde invalshoek staat de kerk 
positief tegenover de veranderingen. 
Ze ziet ze als ‘mondigheid’. Wat bedoelt 
Dekker daarmee? Er ‘vinden vele ver-
anderingen plaats waar tegenover de 
kerken kritisch of afwijzend moeten 
(blijven) staan’. Maar het gaat bij deze 
mondigheid ‘om het grondgegeven van 

het autonoom worden, het mondig-
worden van mens en wereld: dat hoeft 
niet gezien te worden als strijdig met 
God en met Gods gezag over mens en 
wereld; het kan ook gezien worden 
als liggend in de lijn van de bedoeling 
van God met mens en wereld’ (p. 135). 
Hij verwijst daarbij met duidelijke in-
stemming naar Bonhoeffer. Dit is de 
invalshoek die Dekker kiest. Vormt het 
soms de ondergrond die zijn onderzoek 
draagt? Het is de weg die hij de Gere-
formeerde Kerken wijst.

Daarover is veel te zeggen. Als ik afga 
op wat Dekker zegt, is dit geen begaan-
bare weg. Hij heeft het over verande-
ringen die de kerk moet afwijzen. Dan 
heeft ze een norm nodig om dat te 
kunnen doen. Maar het grondgegeven 
is dat van de autonomie van de mon-
dige mens, als de bedoeling van God. 
Dan is de mens zichzelf tot wet. Hoe 
kan in dit concept het Woord van God 
functioneren als het Woord waaraan 
men zich onderwerpt? Daar komt het 
toch op aan in een Gereformeerde Kerk.

Afgesloten 4 april 2013.

Landelijke dag Gereformeerde Kerk blijven
De tweede Landelijke Dag zal zo de Here wil op 1 juni 2013 gehouden worden.
Het thema van deze dag is:

De eenvoudige Heidelberger 
en de Gereformeerde Kerken in 2013

We willen tegen het licht houden hoe ellende, verlossing en dankbaarheid in onze kerken nu 
functioneren. Er zal een forum zijn om verder te praten. Ook andere plannen zullen naar voren 
gebracht worden.

De plaats waar het gehouden wordt, is: Immanuelkerk, Plevier 2, Bunschoten
We beginnen om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur is er samenzang.
In het volgende nummer vindt u meer informatie over deze dag.
We hopen op een grote opkomst!
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Troonswisseling bij 
        de gratie Gods

troonsbestijging. Willem-Alexan-
der was daarom jarenlang Prins 
van Oranje.

Doordat alle stadhouders na Wil-
lem de Zwijger, de Vader des Vader-
lands, uit het Huis van Oranje stamden, 
hebben we in Nederland een band met 
het Huis van Oranje. Die band bestaat 
dus al zo’n vijf eeuwen!
Maar wie denkt dat de band met de 
Oranjes altijd even sterk was, vergist 
zich. Vanaf het moment dat de Repu-
bliek der Zeven Verenigde Nederlanden 
werd uitgeroepen, met de Unie van 
Utrecht van 1579 als grondwet, kwam 
de eigenlijke macht in feite bij de 
Staten-Generaal te liggen. De Staten-
Generaal bestond uit afgevaardigden 
van alle zeven provincies, alle zeven 
staten die Nederland kende. Prins Mau-
rits werd toen stadhouder.
Hij kwam later overhoop te liggen met 
een gedeelte van de Staten-Generaal, 
vooral met de raadspensionaris, Van 
Oldenbarnevelt. Eerst was die een va-
derlijke vriend, maar later probeerde 
hij de macht aan zichzelf te binden 
door elke stad de mogelijkheid te geven 
waardgelders (een soort politiemacht) 
aan te stellen buiten Maurits om.
Dat was een daad van revolutie tegen 
Maurits, die als opperbevelhebber van 
het leger niets over die politiemacht te 
zeggen had. Daarom greep Maurits in 
en hij dankte de waardgelders af. Van 
Oldenbarnevelt werd door hem gevan-
gengezet.

Het zelf willen bepalen

De Staten-Generaal en Prins Maurits 
vonden elkaar toen en sloegen de han-
den ineen. Dat was ook nodig, want het 
land werd verlamd door een theologi-
sche kwestie rond Arminius. De weg 
werd vrijgemaakt voor het houden 
van de ons zo bekende Dordtse Synode 
van 1618-1619. Prins Maurits gaf daar 

Dat was niet de bedoeling van die 
enthousiaste uitroep. Na lange tijd en 
drie vorstinnen sinds de dood van Wil-
lem III in 1890 zou er in Nederland toch 
weer een koning komen. Op 30 april 
2013 is het zover, als de Here het wil: 
dan neemt Willem-Alexander de macht 
over van zijn moeder, Koningin Beatrix. 
Een markant punt in de Nederlandse 
geschiedenis: 200 jaar na de stichting 
van het Koninkrijk der Nederlanden.

Oude band

De band met het huis van Oranje-
Nassau is eeuwenoud. Vorstenhuizen 

gaan en vorstenhuizen komen. Je kunt 
soms eeuwenlang een koning hebben, 
zoals in Engeland, maar dat betekent 
niet dat al die tijd dezelfde familie op 
de troon zit. Hier in Nederland is dat 
sinds Willem van Oranje wel het geval. 
Nee, koning is hij nooit geworden, dat 
zou pas in 1813 bij een nazaat van hem 
gebeuren. Willem droeg de titel Prins 
van Oranje.
Als graaf van Nassau-Dillenburg erfde 
Willem het Zuid-Franse vorstendom 
Orange. Daar hoorde ook de titel Prins 
van Oranje bij. Deze titel draagt te-
genwoordig de beoogd troonopvolger 
van ons land, tot het moment van de 

‘Habemus regem!’ Deze woorden krijgen we zo bij de troons-
wisseling op 30 april niet te horen vanuit het Paleis op 
de Dam. Maar bij de geboorte van Willem-Alexander riep 
iemand uit het volk wel enthousiast: ‘We hebben een koning.’ 
Dat viel niet zo goed bij de toenmalige koningin Juliana. Bij 
haar kwam het over als een miskenning van wat zij en haar 
moeder hadden gedaan.
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toestemming voor en ‘op last van de 
Staten-Generaal’ kwam deze nationale 
synode bij elkaar.
In dat theologische conflict ging het om 
vragen rond de uitverkiezing. Uiteinde-
lijk werden toen de Dordtse Leerregels 
opgesteld. Eigenlijk ging het daarbij 
ook om de vraag over zelfbeschikking. 
Wie bepaalt nu eigenlijk wat? Is het 
niet zo dat de mens zelf bepaalt of hij 
al dan niet gered wordt? Als God alles 
bepaalt, dan doet dat toch tekort aan 
de menselijke verantwoordelijkheid? 
De mens bepaalt toch zelf of hij gered 
wordt? Staat er wel een macht boven 
ons, dat staat toch op gespannen voet 
met het zelfbeschikkingsrecht?

Dat recht van zelfbeschikking speelde 
ook mee in de steeds slechter wordende 
verhouding tussen Maurits en Van 
Oldenbarnevelt. Van Oldenbarnevelt 
wilde zonder de prins alles bepalen. 
Volgens hem paste de positie van een 
prins niet bij de principes van de Repu-
bliek.
Met de arrestatie van Van Oldenbarne-
velt kwam een einde aan dat conflict. 
Maar dat betekende niet dat zijn denk-
beelden verdwenen waren. Steeds weer 
kwam die vraag terug: wie heeft nu 
eigenlijk de macht, de stadhouder of de 
Staten-Generaal? Wat dat betreft zijn 
de vragen naar de macht en de rol van 
het koningschap vandaag niet nieuw. 
Daarin is altijd een soort golfbeweging 
te zien geweest. Er was tweemaal een 
stadhouderloos tijdperk. Maar zodra de 
nood aan de man was, kwam er altijd 
weer een roep om de terugkeer van een 
Oranje, bijvoorbeeld 
na het rampjaar 
1672. In 1795 leek er 
een einde te komen 
aan de band met de 
Oranjes toen de Fransen binnenvielen 
en de Bataafse Republiek werd ge-
vormd: Stadhouder Willem V vluchtte 
naar Engeland.

Soeverein vorst

Uiteindelijk is die Franse periode een 
soort scharnier geworden in de Ne-
derlandse geschiedenis. Want in 1806 
werd vanuit Frankrijk besloten om in 
Nederland de erfelijke monarchie in 
te voeren met Lodewijk Napoleon (de 

jongere broer van Napoleon) als eerste 
koning. Lodewijk Napoleon wist zich 
behoorlijk populair te maken en dat 
zinde zijn broer niet. Daarom werd hij 
als koning afgezet en werd Nederland 
bij het Franse keizerrijk gevoegd.
Toch was Nederland even een erfe-
lijke monarchie geweest! Daar sloot 
Engeland bij aan toen Napoleon zijn 
Waterloo had meegemaakt. Nederland 
moest weer een erfelijke monarchie 
worden met een koning uit het Huis 
van Oranje: de zoon van de voormalige 
stadhouder die al ja-
ren in Engeland had 
gewoond. Nederland 
moest met een ste-
vig koninkrijk een 
soort buffer worden, voor het geval dat 
Frankrijk ooit weer delen van Europa 
wilde veroveren. Een stevig koninkrijk 
met een machtige koning ten noorden 
van Frankrijk zou dat kunnen tegen-
gaan.

Toen de Fransen weg waren, nam het 
Driemanschap (bestaande uit Van Ho-
gendorp, Van der Duyn van Maasdam 
en Van Limburg Stirum) voorlopig de 
macht in handen. Maar dat Drieman-
schap wilde graag de Oranjes in het 
land terug hebben. Daarom werd de 
Prins van Oranje door hen uitgeno-
digd naar Nederland te komen, om als 
soeverein vorst de regering op zich te 
nemen. Zo landde Willem op het strand 
van Scheveningen.
Op 1 december 1813 werd hij tot soeve-
rein vorst uitgeroepen, wat hij een dag 
later aanvaardde. Daarmee werd het 

Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden met 
koning Willem I als 
soeverein vorst een 
feit. Het kwam erop 

neer dat Willem I alle macht kreeg. Om 
zijn macht te consolideren wilde hij ook 
een staatskerk naar het model van de 
Anglicaanse Kerk, waarbij de koning 
het hoofd is van de kerk: de Nederlands 
Hervormde Kerk. De inrichting van die 
kerk zou later onder andere de aanlei-
ding vormen tot de Afscheiding van 
1834.

Sinds 1813 kent Nederland dus een ko-
ning. Maar van een leien dakje ging 
het niet. Er kwam verzet, vooral tegen 

de positie van de koning als soeverein 
vorst. Zo riepen de Zuidelijke Nederlan-
den in 1830 de onafhankelijkheid uit en 
moest Willem I tot zijn grote frustratie 
uit Brussel vertrekken. In 1840 werd hij 
gedwongen tot abdicatie. Zijn zoon Wil-
lem II moest daarna in 1848 instemmen 
met een constitutionele monarchie.
Daarin werd bepaald dat een koning op 
afstand kwam te staan van de minis-
terraad en voortaan onschendbaar zou 
zijn met ministeriële verantwoorde-
lijkheid voor de koning. De macht van 

de soevereine vorst 
werd ingeperkt. Zo 
wordt vandaag het 
koningschap inge-
vuld. De minister-

president is namens de ministerraad 
verantwoordelijk voor het doen en 
laten van de koning. Bij misstappen van 
de vorst wordt hij door de Tweede Ka-
mer ter verantwoording geroepen.

Gebonden aan de grondwet

Zo wordt Willem-Alexander dus in 2013 
koning volgens de grondwet van Neder-
land. Bij de inhuldiging in de Nieuwe 
Kerk draait het om de eed op die grond-
wet. De koning belooft dat hij alles 
zal doen wat in zijn vermogen ligt om 
het grondgebied van het koninkrijk te 
verdedigen en te handhaven. Maar ook 
om de vrijheid en de rechten van alle 
Nederlanders en de andere ingezete-
nen te beschermen en hun welvaart te 
bevorderen. Een koning is er niet voor 
zichzelf, maar voor de burgers van het 
land. Hun vrijheid en rechten moet hij 
beschermen en handhaven.
Dat doet je denken aan het Oude Tes-
tament. De koningen in Israël moesten 
ook hun burgers beschermen en voor 
hun rechten opkomen. Maar zij moes-
ten vooral ook opkomen voor het recht 
van God. Die taak heeft de koning van 
Nederland niet. Wel heeft ooit iets 
daarover gestaan in artikel 36 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, maar 
niet in de grondwet of de wetten van 
Nederland.
Dat komt doordat wij in Nederland 
geen theocratie (= Godsregering) heb-
ben, maar een democratie (= volks-
regering). De Nederlandse koning is 
vandaag gebonden aan land en volk, 
zoals in de grondwet (constitutie) is 

De vragen zijn vandaag
niet nieuw

Opkomen voor 
het recht van God
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geregeld. Dat noemen we een constitu-
tionele monarchie. Niet een soeverein 
vorst, maar een vorst gebonden aan de 
grondwet van Nederland. De koning 
van Israël was ook geen soeverein 
vorst: hij werd en was gebonden aan 
de grondwet van de Here. Bij die grond-
wet ging het met name om het boek 
Deuteronomium, zie hoofdstuk 17.

God regeert

Wat dat inhield, was in de grond van 
de zaak dit: eigenlijk wilde de Here 
helemaal niet dat Israël een ko-
ning zou hebben. In die zin lijkt 
Hij wel wat republikeins. 
Maar als je goed leest, is 
dat natuurlijk niet waar. 
Een republikein gaat uit 
van het zelfbeschikkings-
recht van de burgers. Samen vor-
men die burgers de republiek, zonder 
dat er iemand boven staat. Maar Israël 
is geen republiek, het is het volk van 
God. De Here staat dus altijd boven hen.
Maar als God zelf hun koning is, dan 
heeft Israël toch geen koning nodig? Hij 
had als Koning zijn grondwet gegeven 
in de tien woorden op de Sinai, nader 
uitgewerkt in Deuteronomium. De 
Here was zelf aanwezig te midden van 
zijn volk in de zichtbare tabernakel (en 
later de tempel). Als er rechtgesproken 
moest worden, ging je naar de oudsten 
of de priesters, die dan namens de 
Here uitspraak deden door zijn wetten 
te raadplegen. Kwam je er dan nog 
niet uit, dan kon de hogepriester ook 
namens de Here nog een oordeel vellen 
met de orakelstenen, de Urim en de 
Tummim.

Kortom: de Here regeerde als koning al 
over zijn volk! Het was daar met recht 
een Godsregering, een Theocratie. Wie 
dan nog een aardse koning verlangde, 
miskende in feite Gods koningschap.
Dat hoor je de Here ook zeggen in 1 Sa-
muël 8:7 als het volk om een koning 
komt vragen: ‘Ze verwerpen niet jou, 
Samuël, maar ze verwerpen juist Mij 
als koning!’ Toch geeft Hij in zijn ge-
nade Israël een aardse koning. Maar 
die koning moet dan wel gebonden zijn 
aan de Here en aan zijn wet.
Zo had Mozes dat al geregeld in Deute-
ronomium 17. Een koning moest zorgen 

dat hij een afschrift van Deuterono-
mium onder handbereik had. Hij moest 
erin lezen, zolang hij leefde, want dan 
leerde hij ontzag te hebben voor de 
Here, zijn God. Zo leerde hij alle wetten 
uit dit boek in acht te nemen. En op die 
manier zou hij zich niet inbeelden meer 
te zijn dan anderen, of in enig opzicht 
boven de wet te staan. Nee, de koning 
moest goed beseffen dat de Here altijd 
boven hem stond, dat hij alleen maar 
dienaar was in de Theocratie.

Messiaans

Dat hij dienaar was van de hoogste 
Koning, kon je ook merken als een ko-
ning goed regeerde. Salomo heeft dat 
prachtig onder woorden gebracht in 
de psalm over de koning: Psalm 72. Die 
begint met een gebed tot God: ‘Geef, o 
God, Uw wetten aan de koning, Uw ge-
rechtigheid aan de koningszoon. Moge 
hij Uw volk rechtvaardig besturen, Uw 
arme volk naar recht en wet.’ Het gaat 
in de eerste plaats om het recht van de 
Here, daarvoor moest de koning in Is-
raël opkomen. Daar bidt Salomo om. En 
wordt die wet toegepast in de praktijk 
van het dagelijks leven, dan profiteren 
de armen en de zwakken daar vooral 
van. Je hoort in Psalm 72 de twee tafels 
van Gods wet meeklinken: God lief-
hebben, maar je naaste ook. Vooral de 

armen en de zwakken hebben die naas-
tenliefde vaak het hardst nodig.
Theocratisch regeren is opkomen voor 
Gods wet en voor de zwakken. In zo’n 
regering herken je de Here zelf, de grote 
Koning. Dat wordt later in de Messias 
definitief werkelijkheid. Je ziet de Here 
Jezus als Hij op aarde is, ook steeds 
weer opkomen voor Gods wet én voor 
zwakken. God is voor Hem het één en 
het al. Maar de naaste ook. De armen 
en de zwakken zal Hij zelfs zalig verkla-

ren en gelukkig prijzen (Mat. 5:3). 
Doordat Hij zichzelf opoffert 

voor de zwakken, komt 
tegelijk God ook aan zijn 

recht en tot zijn recht.

Hemels

Zo’n theocratisch 
koningschap als in Israël hoeft Willem-
Alexander niet uit te oefenen. De theo-
cratie is met de komst van de Messias 
op aarde voorlopig vervuld en we zijn 
onderweg naar de definitieve Theocra-
tie. Israël was in het Oude Testament 
een voorbode van wat de Messias later 
zou gaan brengen. Hoe mooi dat zou 
kunnen worden, liet de Here met Israël 
aan de hele wereld zien. Daarom ging 
Hij met Israël alleen verder en liet Hij 
alle andere volken hun eigen weg gaan 
(Hand. 14:16).
Na Pinksteren is dat anders gewor-
den. Dan komt Hij niet alleen met het 
evangelie weer naar alle volken toe, 
maar Hij woont ook niet meer in een 
zichtbare tempel of tabernakel: nee, 
overal kun je Hem nu aanroepen waar 
de Geest is (Joh. 4:23). Er is in 2013 geen 
land meer waar de Here op een bijzon-
dere manier woont. De boekrol Deute-
ronomium is niet zomaar toepasbaar 
op alle plaatsen en tijden. Wij hebben 
vandaag andere voorschriften voor 
de huizenbouw (22:8), om maar eens 
wat te noemen. En er staat meer in dat 
wetboek voor de koning van Israël, wat 
niet zo gemakkelijk een-op-een overge-
zet kan worden.
De zorg van de Here, ook voor de naaste, 
werd gedetailleerd uitgewerkt en dat 
paste ook in de theocratie van Israël 
als profetie van wat komen gaat. Nu 
woont de Koning der koningen voorlo-
pig in de hemel, in Jezus Christus, tot-
dat Hij straks op aarde zal terugkomen 
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om dan voorgoed de Theocratie van de 
Here te vestigen.

Ik samen met de HERE

Naar dat moment zijn we allemaal on-
derweg, naar de volledige Godsregering 
hier op deze aarde. Wie het idee van de 
theocratie vandaag verwerpt, gooit wel 
het kind met het badwater weg. Want 
al is de theocratie nu nog geen volle 
werkelijkheid op aarde, de principes 
ervan blijven natuurlijk wel voor alle 
mensen gelden: God liefhebben én je 
naaste.
Gods goede wetten 
in de tien woorden 
vormen ook vandaag 
een goede grondwet 
voor ons allemaal. We hebben wel een 
koning, maar alleen bij de gratie Gods. 
Boven koning Willem-Alexander blijft 
nog steeds de Here staan. Daarom is het 
zo geweldig dat een koning niet zegt: 
‘Dat beloof ik’, maar dat hij dan zweert 
en twee vingers in de lucht steekt. 
Daarmee zegt hij: Ik sta hier niet alleen, 
maar ik sta hier met z’n tweeën: ik sa-
men met de Here! Dat spreekt hij dan 
ook uit met de woorden: ‘Zo waarlijk 
helpe mij God Almachtig!’
Daarmee erkent de vorst dat hij welis-
waar wel macht heeft, maar dat het 
verleende macht is. Verleend door de 
God boven hem. Ook in een constitutio-
nele monarchie laat de koning daarmee 
zien en horen dat de Godsregering, de 
Theocratie, geen verleden tijd is, maar 
werkelijkheid. De 
eed bij de inhul-
diging van een 
koning of koningin 
is zo bijzonder, 
omdat de vorst zich 
dan boven de grondwet van Nederland 
vastklampt aan de Koning der konin-
gen, God zelf.
Dat dit voor koningin Beatrix echt geen 
formaliteit was, maakte zij bij haar 
inhuldiging op 30 april 1980 nog eens 
expliciet duidelijk door openlijk het 
zesde couplet van het Wilhelmus te 
citeren: ‘Mijn schild ende betrouwen 
bent U, o God, mijn Heer!’ Een koningin 
gaf daarmee het voorbeeld van gelovig 
alles verwachten van de Here. Vrouwen 
gaan de mannen soms voor in het wij-
zen naar de enige Koning.

Toneelstukje?

We zijn dus best wel benieuwd of 
Willem-Alexander naast de eed iets zal 
uitspreken in de weg van de openbare 
uitspraak van zijn moeder Beatrix in 
1980.
Maar we zijn ook benieuwd wat al die 
leden van de Staten-Generaal zullen 
laten horen in de Nieuwe Kerk. Gaan ze 
de eed of belofte afleggen? Of zeggen 
ze niets? Er is in de aanloop ernaartoe 
al heel wat over te doen geweest. De 
Partij voor de Dieren is niet een partij 

voor de koning, zo 
bleek wel. Zij weige-
ren de eed of belofte 
af te leggen omdat 
ze dat een toneel-

stukje noemen. Zo noemde koningin 
Beatrix de eedaflegging van de minis-
tersploeg ook, toen die voor de tweede 
keer gedaan moest worden omdat de 
NOS te laat met de uitzending was be-
gonnen. Ineens hoor je dan zeggen: ‘O, 
maar wij gaan dan ook voor de tweede 
keer de eed afleggen en dat is dan ook 
een toneelstukje. We hebben namelijk 
al trouw aan de grondwet gezworen, 
dus dat doen we niet nog een keer.’

Wel, als het een toneelstukje is, dan 
kunnen alle leden van de Staten-Gene-
raal maar beter hun mond dicht hou-
den tijdens die inhuldiging. Want op 
toneelspel zit niemand te wachten, ook 
al is het dan leuke folklore. Maar het is 
geen toneel. Bij de inhuldiging zweert 

de aantredend 
vorst trouw aan de 
Grondwet en aan 
het statuut van het 
Koninkrijk. Daarna 
is het woord aan 

de Staten-Generaal om daarop te ant-
woorden. Ook zij behoren de nieuwe 
koning trouw te zweren. Dat is een 
over-en-weer. Letterlijk spreekt elk par-
lementslid onder andere uit: ‘Ik zweer 
(of ik beloof) trouw aan de Koning, aan 
het Statuut van het Koninkrijk en aan 
de Grondwet.’
Statuut en constitutie zijn met het aan-
treden van een nieuwe vorst gewijzigd: 
er is een andere koning gekomen. Wie 
opnieuw tot lid van de Tweede Kamer 
is verkozen, gaat toch ook niet zeggen: 
‘Ik heb de vorige keer al mijn eed of 

belofte afgelegd, dus dat hoeft nu niet 
meer, anders zou het een toneelstukje 
worden.’ Wie als lid van de Staten-
Generaal weigert de eed of belofte van 
trouw aan de nieuwe koning af te leg-
gen, lijkt daarmee in het spoor van Van 
Oldenbarnevelt verder te willen gaan. 
Blijkbaar maakt het aantreden van de 
nieuwe koning hem niets uit. Stelt hij 
dan niet eigen zelfbeschikkingsrecht 
hoger en wil hij dan in feite geen ko-
ning boven zich? En wil hij dan in de 
grond van de zaak ook geen God boven 
zich? Is dat niet de feitelijke oorzaak 
van alle discussies over de macht van 
de koning vroeger, en ook in 2013?

Onze voorbede

Daarmee wordt het hele gebeuren rond 
de inhulding interessant: wie gaat de 
eed of belofte afleggen en wie niet? En 
zweren ze dan bij zichzelf of bij de Here? 
Dit lijkt me een goede graadmeter om 
te bepalen hoe ver het met Nederland 
in 2013 staat. Maar hoe dan ook, we 
weten als christenen dat Jezus Christus 
daar als Koning boven blijft staan. Het 
is niet ‘Habemus papam’, maar inder-
daad: ‘Habemus regem!’ We hebben 
én houden een Koning in de hemel, 
die straks zijn koninkrijk definitief 
op aarde zal komen vestigen.

Onderweg daarheen bidden wij 
onze nieuwe koning Willem-
Alexander toe dat hij zich 
niet alleen dienaar van 
het volk weet, maar vooral 
dienaar van die hoogste 
Koning. Alleen dan zal het 
Koning Willem-
Alexander en ons 
volk welgaan. We 
bidden het hem toe 
in de lijn van Psalm 
72:15, zoals goede 
en getrouwe 
onderdanen 
schuldig zijn te 
doen.

Trouw aan de Grondwet en aan
het statuut van het Koninkrijk

Onderweg naar de 
volledige Godsregering
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Ook deze strijd hebben we verlo-
ren, de strijd tegen uitgaan.  
’t Feesten-in-het-weekend door 
onze jongeren. Ik weet nog dat het 
me eens als een speerpunt van 
een kerkenraadsbeleid door een 
hoorcommissie werd voorgelegd: 
Wij willen – en wilt u dat ook? – dat 
onze jeugd wegblijft uit die hokken. 
En met een hok werd een lokale 
uitgaansgelegenheid bedoeld. Ik 
weet het nog dat ik als catecheet 
mijn belijdeniscatechisanten 
moest voorhouden dat ze behalve 
trouw aan de Heer-en-de-leer 
ook moesten beloven nooit en te 
nimmer meer iets disco-achtigs 
te bezoeken. Ik weet nog van een 
collega – zijn verhaal verscheen in 
onze krant – dat hij samen met een 
ouderling op zaterdagavond een 
inspectietocht hield langs die hok-
ken. Ik lees en hoor er nu weinig 
meer over. En laatst klaagde een 
ouder – kennelijk nog bezorgd om 
de opgroeiende kinderen – dat ook 
de prediking weinig aandacht meer 
heeft voor deze moeite. Is het nog 
een moeite? Voor wie het nog altijd 
ervaart als een probleem: mis-
schien heb ik nu de remedie!

Ik kreeg van een beamteam er-
gens in het land het gebruikelijke 
verzoek om toezending van de 
liturgie voor de dienst waarvoor ik 
als gastpredikant was uitgenodigd. 
Of ik voor donderdagavond 18.00 
uur de liturgie kon doormailen. 
Van zo’n bericht word ik gelijk nar-
rig. Dat is natuurlijk iets van mijn 
weerbarstige hart, ik laat me niet 

graag de wet voorschrijven, maar 
de vraag getuigt van weinig inzicht 
in het werk van de predikant in het 
algemeen en dat van mij in het bij-
zonder. De liturgie is voor mij iets 
van het einde van het preekvoor-
bereidingsproces. ’t Liefst maak 
ik die als de preek helemaal klaar 
is, maar dat is doorgaans pas in de 
vroege uren van de zondagmorgen. 
Geen koster, laat staan de orga-
nist, krijg ik zo gek om daarop te 
wachten. Maar ik heb lange tijd die 
koster geprezen die mij pas in de 
loop van de zaterdagmiddag voor-
zichtig polste of er al iets van een 
liturgie was.
Inmiddels word ik dus door de 
snelle veranderingen op het ker-
kelijk erf toenemend voor het 
blok gezet. ’t Beamteam maakt 
nu de kerkdienst uit: Wilt u voor 
het begin van de donderdagavond 
de liturgie klaar hebben? Bij het 
concrete verzoek stond ook een 
motivatie. Het beamteam bestaat 
vooral uit jongeren ‘… die druk be-
zet zijn met school, zaterdagwerk 
en uitgaan’. En nu moet ik u zeg-
gen: voor deze laatste overweging 
ben ik gelijk bezweken.

De jongens gaan uit. En wel op 
vrijdag- en zaterdagavond. Op don-
derdag is hun laatste gelegenheid 
om de presentatie te maken. Ik 
snap het, en ik troost me met Job. 
De kinderen van Job vierden graag 
feest. En als ik ooit nog in mijn 
preek het uitgaan van de jongeren 
als een probleem benoem, dan 
herinner ik graag aan het gezin 

van Job. Vader Job liet ze gaan. 
Maar daarbij liet hij het niet. Hij 
bad voor ze, en teruggekomen van 
hun feest onderhield hij zich met 
hen. Hij reinigde hen, bracht een 
offer, want hij dacht: ze zullen God 
toch niet vergeten zijn (Job 1:5)?
Als we al Job als een voorbeeld 
van geloof mogen nemen – laten 
we dat niet te vlot doen –, dan zou 
ik vooral ook op dit punt van hem 
willen leren. En laten kerkenra-
den die nog bezorgd zijn om het 
uitgaansgedrag van de jeugd, een 
breed jongeren-beamteam opzet-
ten. Ik denk dat het een goede 
remedie is: voordat je uitgaat, ben 
jij al bezig geweest met de kerk-
dienst van komende zondag. Je 
hebt die tijdig opgezet, je zult ook 
tijdig in de kerk zijn, om je eigen 
goede werk te presenteren.

Remedie tegen 
uitgaan

Co
lu

m
n

G
ijs

 Z
om

er



111

Houthakkers en waterputters

Houthakkers en waterputters, zo wer-
den ze wel omschreven. Het waren 
christenen die indertijd alle sympathie 
hadden voor het GPV, maar geen lid 
mochten worden, aangezien ze niet 
tot de GKv behoorden. Ze mochten wel 
stemmen werven. Recenter worden 
rooms-katholieken die sympathiseren 
met de CU – met ruimte voor de ad-
viesgroep Katholieken – op dezelfde 
manier aangeduid. Vanwaar die uit-
drukking?

Bijzondere positie

Houthakkers en waterputters, ze wor-
den in één adem genoemd met de 
vreemdelingen die in Israël wonen. 
Houthakken en verplaatsen is zwaar 
werk. Waterputten en -dragen zeker 
niet minder. Dat zware werk werd vaak 
door vreemdelingen gedaan. Deze be-
roepsgroep vormde een afzonderlijke 
bevolkingsgroep. Maar ze hadden een 
eigen positie van God gekregen en 

maakten zelfs deel uit van het verbond 
dat God met zijn volk gesloten had 
(Deut. 29:9-11). Die bijzondere positie 
was echter wel via een list tot stand 
gekomen.

Wat het extra bijzonder maakt, is dat 
deze Chiwwieten (waarschijnlijk ver-
want met stammen in Anatolië, Turkije) 
meer waren dan de gewone plaatselijke 
bevolking van Kanaän. Ze hadden een 
belangrijke positie als leiders van vier 
stadstaten, waaronder Gibeon. Ze be-
schikten over bronnen in Beërot, woon-
den in de buurt van bossen rondom 
(Kirjat-Jearim). Hoe kunnen deze voor-
aanstaande insiders van Kanaän nota 
bene de houthakkers en waterputters, 
dat zijn gastarbeiders, binnen Israël 
worden? Deze autochtonen worden 
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En Jozua deed dat. Hij beschermde hen tegen de Israëlieten: 
hij doodde hen niet, maar maakte hen op die dag tot 
houthakkers en waterputters voor heel Israël en voor het 
altaar van de Heer, dat op een plaats zou komen die de Heer 
zou kiezen…

(Jozua 9:26-27)
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door God in bescherming genomen als 
allochtonen.

Weloverwogen tactiek

In eerste instantie behoorden de 
Chiwwieten tot de coalitie die de strijd 
aanbond met de Israëlieten als land-
veroveraars. Maar ze stapten uit de 
coalitie en kozen voor een andere tac-
tiek dan een krijgslist. Zie ze daar eens 
komen, met hun versleten zadeltassen, 
opgelapte wijnzakken, afgetrapte san-
dalen en afgedragen kleding. Er is over 
de details nagedacht. Droog kruimelig 
brood, niet beschimmeld. 

Het moet al heel lang gelegen hebben…
Ook hun voorstel is weloverwogen. Zij 
zijn goed geïnformeerd en lijken op 
de hoogte te zijn van de wetgeving in 
Israël. Weten ze van de regelgeving van 
Mozes uit Deuteronomium 20? Deze 
had het verschil aangegeven tussen de 
benadering van verafgelegen volken en 
die van Kanaän. Bij verafgelegen volken 
moest er opening zijn voor een vre-
desaanbod en ze moesten dat dan ac-
cepteren. Maar zo niet bij de bevolking 
van Kanaän, gezien de grote gevaren 
van vreemde godsdienst, de grote ban-
deloosheid tot nu toe en de vijandige 
houding tegen Israël.
De Chiwwieten proberen de ban te 
doorbreken met het verzoek om een 
verbond. Zij suggereren dat ze van ver 
zijn gekomen en op Israëls weg zijn 
geplaatst. Ze onderwerpen zich aan 
Israël als sterkere partij. Al met al een 
vererend verzoek. Daarbij vragen ze alle 
aandacht voor de God van Israël. Alles 
is op Hem gericht. Van heinde en ver 
zijn zij op Gods reputatie afgekomen. 
De roep van God is van ver tot hen 
doorgedrongen.

Gezwicht

De list lukt. Jozua en de leiders gaan 
in op de uitnodiging. Hoe onbedacht-
zaam! Zij luisteren niet naar hun eerste 
intuïtie, maar ze laten zich overhalen. 
Ze vertrouwen op hun eigen indruk en 
inschatting en raadplegen God niet. En 
daarmee halen ze ongewild en onbe-
doeld een Kanaänitisch element hun 
samenleving binnen. Met alle gevaren 
van dien, vooral godsdienstige verlei-

ding, waarvoor God zo had gewaar-
schuwd.
Nu is het niet meer terug te draaien. 
Een verbond kun je niet ongedaan 
maken. Dat blijft spreken, zelfs als het 
verbroken is. Want dit is niet zomaar 
een contract, dat je weer kunt ontbin-
den. Het is een verbond, dat bekrach-
tigd is met een eed. Gods Naam is erbij 
aangeroepen. En dat niet door één of 
twee personen, maar door de algehele 
leiding van Israël. Gods woord erop! 
Wij houden ons eraan. Jullie leven is 
gegarandeerd. Wij leven in sjalom met 
jullie. Van nu af, voor altijd. Het zal zijn 
gevierd en vastgelegd, zwart op 
wit, of uitgehakt in steen. 
Een verbond dat altijd 
geldt.

Als de verkenningstroepen 
erachter komen dat ze 
bedrogen zijn, is de ontluis-
tering groot. Hun argwaan 
klopte dus toch. En er 
ontstaat oproer on-
der de bevolking. 
De volksverga-
dering wil 
niets weten 
van ver-
bonden-
heid. We 
gaan toch 
zeker geen 
heidenen 
binnenha-
len die God 
met de 

ban wil slaan (Deut. 7)! De wereld in 
huis, gevaarlijk! Dat is een vloek over je 
afroepen. Waarom zouden we een eed 
nakomen tegenover zulke bedriegers? 
Je hoeft toch geen woord te houden, 
als anderen je misleiden? Waarom 
een eed nakomen, als het je schade 
berokkent?! Het ziet ernaar uit dat de 
volksvergadering een lik-op-stukbeleid 
wil doorvoeren. Rigide en rigoureus. 
(Zo heeft Saul gedaan, jaren later. Hij 

heeft een slachting aangericht onder 
de Chiwwieten, in zijn ijver om een zui-
vering door te voeren in het land.)

De eed hoog houden

‘Dat kunnen we niet maken. Een man 
een man, een woord een woord.’ Het al 
dan niet breken van een eed is belang-
rijker dan de constatering dat de eed is 
afgelegd op grond van valse informa-
tie. De leiders hebben goed door welke 
grote belangen hier spelen. 

Hun eigen belang, want zij zullen het 
eerst worden getroffen als zij hun eed 
niet nakomen. Maar veel belangrijker 

nog: Gods belang! De eer van God 
is in het geding. Gods reputatie 

is ermee gemoeid. Als deze 
Chiwwieten alsnog worden 
gedood, zal dat Gods Naam 
schaden. Het is een moeilijk 
dilemma. Want inderdaad 
had God de ban over deze 
mensen uitgeroepen. En 
nu hebben de leiders dat 
doorkruist met hun ver-
bondenheid. Uiteindelijk 
is belangrijker dat Gods 
reputatie hooggehouden 
wordt.
Houd ze in leven! Zo klinkt 

het, kort maar krachtig. De 
Chiwwieten wilden zichzelf 

redden door een list. Maar 
zij worden gered via Jozua. 

Zijn naam zegt het al: de Heer 
redt. Hij redt zelfs van de dood. 

Jozua roept de mannen bij zich, 
en hij spreekt een vloek over hen 

uit. Hun bedrieglijke list wordt op 
geen enkele manier goedgepraat. 
Maar God houdt zijn reputatie 
hoog!

De ban doorbroken

En de ban? Die wordt in feite ook uitge-
voerd, maar op een heel andere manier. 
De ban betekent: aan God worden 
gewijd en opgedragen. Dat gebeurt 
doordat de Chiwwieten worden aan-
gesteld als de houthakkers en de wa-
terdragers bij het heiligdom. En met al 
die offers was er heel wat hout nodig. 
Met al die rituele wassingen heel wat 
water! Zo worden ze direct in dienst 
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genomen door God zelf. Zij herinneren 
de Israëlieten voortdurend aan deze 
geschiedenis. Zij blijven op zijn Naam 
staan en vinden bescherming bij Hem 
via de eed.
Door deze maatregel ten aanzien van 
gastarbeiders in het heiligdom wordt 
ook de riskante situatie bestreden. De 
grootste bedreiging was immers de 
godsdienstige verleiding. En dat is later 
ook wel gebleken in de geschiedenis 
van Israël. Maar deze bedreiging wordt 
hier geneutraliseerd, omdat deze bevol-
kingsgroep direct wordt ingeschakeld 
in het dienen van God bij het altaar. 
Het altaar is het meest centrale van 
Israëls godsdienst, de bediening van de 
verzoening vindt immers daar plaats. 
Waar het goedgemaakt wordt tussen 
God en zijn volk. Waar telkens weer 
de ban die ook zij verdienen, wordt 

doorbroken dankzij Gods verbonden-
heid. Alleen via de weg van het bloed 
en plaatsvervanging. Zo is er ook ver-
bondenheid met de houthakkers en de 
waterputters. Ze zijn door God zelf in 
bescherming genomen.

God doorbreekt zijn eigen uitgesproken 
ban. En Hij maakt ruimte voor een be-
volkingsgroep die zijn oordeel verdient. 
God blijkt inschikkelijk, in zijn hoge 
majesteit komt Hij tegemoet. 
Dat laat zien hoe grootmachtig 
en grootmoedig Hij is. Hij is 
boven zijn eigen wetten 
verheven. Hij verzet 
zich fel tegen wie zijn 
macht bestrijden. Maar 
wie – zelfs indirect – een 
beroep doen op zijn hulp, naar 
hen buigt Hij zich neer, hoe hoogver-

heven Hij ook is. Want dat is God niet 
vergeten, dat zij – hoe krom ook – hun 
toevlucht hebben gezocht bij zijn hei-
lige Naam.

Als je deze geschiedenis zo op je laat in-
werken, is die benaming ‘houthakkers 
en waterputters’ voor christenen met 
andere overtuigingen dan gelukkig?

 Jaargang 20 no 4 april 2013

Artikelen uit 
oudere jaargangen
blijven beschikbaar!

Als redactie willen we graag artikelen uit vorige 
jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor 
de lezers en andere belangstellenden beschikbaar 
houden. De mogelijkheid om artikelen van 
tenminste één jaar geleden op te vragen is er via  
www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader 
Bekeken, Archief kunt u uit een aantal nummers 
downloaden.

Verder zijn trefwoordenregisters op alle
voorgaande jaargangen te vinden op
www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.

 Jaargang 20 no 3 maart 2013

Verder in dit nummer o.a.:

- De vervloekte ring…

- HC: vaste grond

- Genade is spannend

Onschuld en sluwheidOnschuld en sluwheid

NB maart 2013.indd   65

11-03-13   16:19



114114

Geschenk
1 Tessalonicenzen 1

In de voorgaande stukjes ging het over de vraag: 
waarom gaan we naar de kerk? Die vraag kun je op 
twee manieren opvatten: wat is de reden dat we naar 
de kerk gaan, en wat is het doel van onze kerkgang? 
Er werd een reeks van antwoorden gegeven. Maar is 
dat nu het hele verhaal? Leiden deze antwoorden tot 
trouw in de kerkgang?

In de eerste plaats gingen de gegeven antwoorden uit van 
het geloof van de auteur en van de lezer. De genoemde rede-
nen zijn overtuigend voor wie zich buigen wil voor de Bijbel. 
Dat is een cruciale vooronderstelling. In die zin gaat het om 
overwegingen voor ‘insiders’.

In de tweede plaats valt te constateren dat we niet alle over-
wegingen op alle zondagen even sterk ervaren. De ene keer 
speelt dit argument een rol, een andere zondag overheersen 
weer andere doelen die we hopen te bereiken. Ook gaan 
we de ene zondag met meer zin en vreugde dan de andere. 
Soms moeten we ons er gewoon toe zetten. Dat laatste is 
zeker het geval als we ons vooraf niet bewust concentreren 
op de kerkgang en niet serieus bedenken hoe we God ont-
moeten in de kerk en wat God ons allemaal in de kerkdienst 
schenkt.

In de derde plaats kun je argumenteren wat je wilt en wij-
zen op het belang van de kerkgang in allerlei opzichten, het 
schiet tekort om mensen en jongeren tot trouwe kerkgangers 
te maken. Daarvoor is méér nodig. Daarvoor is het werk van 
de Heilige Geest nodig in het hart van de kerkgangers. Dat 
laat zich niet met vrome magie afdwingen. Zoals geloof en 
gehoorzaamheid zich ook niet laten aanpraten of opleggen. 
Ze zijn geschenk van de Heilige Geest.

Naast dit artikel staat daarom een andere vraag dan naast 
de voorgaande: waardoor naar de kerk? Eigenlijk is die vraag 
niet helemaal correct. Beter is: door wie gaan we naar de 
kerk? Want de Bijbel laat geen twijfel bestaan over het god-
delijk geheim van de kerkgang: die wordt uiteindelijk uitge-
lokt en tot stand gebracht door God zelf. Hij roept serieus, Hij 
legt een kracht in zijn Woord die vergelijkbaar is met die bij 
de schepping of de opwekking uit de dood, Hij breekt in ons 
hart het verzet, vernieuwt onze wil en doet ons zijn Woord 
aannemen, Hij vervult ons met de vreugde en de inzet die 
nodig zijn om Hem te dienen en te vereren.

Als ik dat zo zeg, blijkt al wel dat we God niet moeten ver-
denken van krenterigheid. We moeten ook niet doen alsof 

God ervoor terugschrikt om er alles aan te doen om ons tot 
geloof en kerkgang te brengen. Het is nogal een opsomming 
van werk die ik gaf! Alles wil God doen bij wie zich aan Hem 
toevertrouwt. Als je tot geloof komt, gaan je ogen open voor 
wat in de kerk gebeurt. Achter het evangelie dat verkondigd 
wordt, zit de verkiezing van God. Het evangelie is tot de rand 
gevuld met kracht van de Heilige Geest. En je neemt het aan 
– zelfs ondanks zware beproevingen! – met de vreugde van 
de Heilige Geest.

Wie het evangelie afwijst, kan en mag dat dus nooit God 
verwijten! Dan ga je voorbij aan alles wat God wil bewerken. 
Dan ondervind je aan den lijve en tot je eigen schade dat je 
op eigen kracht niet tot geloof komt. Niet omdat God niet ge-
noeg zou willen doen, maar omdat je jezelf als zondaar voor 
het evangelie hebt afgesloten en je jezelf geblokkeerd hebt.

Dat wij onszelf niet tot het geloof kunnen opwerken of  
elkaar ertoe kunnen oppeppen, betekent dat we van harte 
en zonder ophouden voor elkaar zullen bidden tot de God  
die zowel het willen als het handelen bij ons teweegbrengt.  
Juist omdat Hij dat doet, spannen wij ons des te meer in  
(Fil. 2:12,13). Als ouders bid je om geloof bij je kinderen. Je 
legt het in de handen van God en vertrouwt het aan Hem 
toe. Je kent Hem toch als de Vader van Jezus Christus en als 
de God die zijn Geest aan onze kinderen heeft beloofd. En je 
leert je kinderen om aan te kloppen bij God, en daarin vol te 
houden. Haak niet af maar blijf verlangen naar de tijd van 
genade die God beloofd heeft. Zoek het magnetische veld 
van de Geest. Blijf de middelen gebruiken waardoor God het 
geloof in ons wil werken. Want of anderen er nu aan willen 
of niet: het gaat om de dienst van de ene levende en ware 
God, en om zijn Zoon die ons als Enige redden kan van het 
oordeel dat zeker komt. Hij gaf Zichzelf aan het kruis. Zouden 
wij die liefde negeren? Laten we Hem die uit de hemel kwam 
én komt, niet afwijzen!

Dit artikel is het laatste in de serie ‘Waarom naar de kerk?’
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Uiteraard was zo’n afstand in de 
zestiende eeuw wel te overbruggen; 
iemand als Erasmus maakte toen ook 
heel veel kilometers. En handelaren 
evenzo. Maar wie in Nederland had ei-
genlijk contact met Zwingli? Wat kreeg 
hij uit ons land te horen? En hoe rea-
geerde hij daarop?

Bezoekers uit Nederland

In het voorjaar van 1523 kreeg Zwingli, 
‘Leutpriester’ van de Grossmünster, de 
hoofdkerk van Zürich, bezoek. Er ston-
den twee onbekende mannen bij hem 
op de stoep, met een pakketje, bestemd 
voor Zwingli. Wie waren die mannen? 
En wat brachten ze mee?
De ontmoeting met Zwingli maakte 
algauw duidelijk dat het om twee 

Nederlanders ging: de heren Hinne 
Rode en zijn vriend George Saganus. 
Eerstgenoemde, ook wel Johannes Rho-
dius genoemd, was – naar we mogen 
aannemen – afkomstig uit het Drentse 
Roden, waar tegen het eind van de 
vijftiende eeuw de adellijke familie 
Van Ewsum veel macht kreeg. Hinne 
Rode (geb. ± 1480) heeft wellicht in zijn 
eigen regio een kloosterschool bezocht, 
waarbij het vermoeden bestaat dat een 
dergelijke instelling bestaan heeft op 
de locatie Ter Heyl (tussen Roden en 
Leek). Het Aduarder klooster had hier 
namelijk een zogeheten uithof (Latijn: 
grangium, voorraadhuis), waarbij abt 
Wolterus I een kapel liet bouwen. Wel-
licht is daar ook school gehouden. Het 
kan uiteraard ook zijn dat Hinne Rode 
in Aduard zelf les heeft ontvangen in 

de eerste beginselen van de klassieke 
wetenschappen.
Hoe dan ook, dit onderricht zal onge-
twijfeld gebeurd zijn in de geest van 
vijftiende-eeuwse christen-humanisten 
als Wessel Gansfort en Alexander He-
gius, die tot de ‘Aduarder Kring’ hadden 
behoord. Deze kring kan men aandui-
den als christen-humanistisch; daar 
was een kritische blik op alles wat met 
het officiële Rome te maken had, heel 
normaal. En dat werd ook kenmerkend 
voor Hinne Rode.

Vermoedelijk is hij na zijn opleiding in 
het noorden nog enige tijd in de leer 
geweest bij de Broeders des Gemenen 
Levens (Moderne Devotie) op hun 
school in Deventer. Aan eenzelfde soort 
instelling kon Rode werken in Utrecht, 
waar hij rond 1520 opklom tot rector 
van het Fraterhuis dat behoorde bij de 
Hiëronymusschool.
In die tijd begonnen reformatorische 
inzichten van Luther ook in ons land 
door te dringen. De meeste waardering 
daarvoor kwam uit de kringen van de 
Moderne Devoten. Omdat Hinne Rode 
in 1522 kleur bekende, kreeg hij ontslag; 
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Huldrych Zwingli en Nederland

Had de Zwitserse hervormer Zwingli iets met Nederland? 
Deze vraag mag, gezien de forse afstand, met recht gesteld 
worden. De afstand Zürich-Arnhem is hemelsbreed al 
ongeveer 550 kilometer, maar de route over de Rijn neemt 
meer dan 725 kilometer in beslag. Dus: hoe verder weg, hoe 
minder intensief het contact.
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de kernkwestie was zijn neiging tot 
‘lutherye’.
Van George Saganus (een pseudo-
niem?) weten we heel weinig: hij hield 
zich vaak bezig met vertaalwerk van 
klassieke, oudchristelijke teksten. Ook 
hij stond open voor de nieuwe ontwik-
kelingen in kerk en christenheid.

Een ‘brief’ uit Nederland

Toen Zwingli het pakketje dat Rode en 
Saganus hem overhandigden, open-
maakte, bleek het een uitvoerige brief 
te bevatten over het avondmaal. 
Het epistel was geschreven door 
de Hollandse rechtsgeleerde 
Cornelis Hendricxz. Hoen. Deze 
schrijver, intussen zelf te oud om 
er in Europa mee op reis te gaan, 
wilde de tekst graag laten lezen 
door de bekende kerkhervormers 
in Duitsland en Zwitserland. Zo 
waren Hinne Rode en zijn vriend 
als het ware ingehuurd om hier-
aan mee te werken. Het belang 
van de zaak was groot.
Eerst hadden de twee mannen de 
reis gemaakt naar Luther en zijn 
medewerkers, waar ze de Witten-
bergers naast deze brief ook nog 
een geschrift van de Groninger 
Wessel Gansfort aanboden. Dit 
ging ook over de sacramenten. 
Luther bleek niet te kunnen in-
stemmen met de brief van Hoen, 
maar hij kon zich uitstekend vin-
den in de opvattingen van Gans-
fort. Die benadrukte de alomte-
genwoordigheid van Christus en 
stelde dus dat Christus lichame-
lijk aanwezig was in brood en 
wijn. Daarbij was het nodig, om 
deel te krijgen aan Christus, dat 
men zich op een gelovige manier 
Christus in herinnering moest 
brengen. Als men brood en wijn 
alleen maar lichamelijk nuttigde, be-
tekende dat de dood. Het is juist de 
Geest die levend maakt, aldus Wessel 
Gansfort. Luthers avondmaalsleer (aan-
geduid met de term consubstantiatie) 
hield dan ook in dat Christus lichame-
lijk aanwezig was ‘in, met en onder de 
tekenen van brood en wijn’.

De brief van Cornelis Hoen werd na 
Wittenberg door Rode en Saganus naar 

Zwitserland gebracht, waar de tekst in 
handen werd gesteld van de hervor-
mers Johannes Oecolampadius (Bazel) 
en Huldrych Zwingli (Zürich). De eerst-
genoemde kon zich over het algemeen 
goed vinden in de uiteenzettingen van 
de Hollander. Ze waren helder, maar 
bovenal lieten ze een bijbels geluid ho-
ren. Oecolampadius adviseerde de Ne-
derlanders het epistel ook aan Zwingli 
te laten lezen. Daarover straks meer. In 
een later stadium bleek ook Martin Bu-
cer in Straatsburg het eens te zijn met 
de Avondmaalsbrief van Hoen.

Kostelijke parel

De Zürichse hervormer was compleet 
verrast door het epistel van Hoen. 
Zwingli betitelde in een brief aan 
Johannes Bugenhagen de Avond-
maalsbrief als een kostelijke parel. En 
wat maakte hem zo blij? Wel, de brief 
maakte een eind aan zijn nog overge-
bleven twijfel over de betekenis van de 
instellingswoorden van het avondmaal 

van de Here Jezus: ‘dit is mijn lichaam’ 
en ‘dit is mijn bloed.’ De Rooms-Katho-
lieke Kerk vatte dat letterlijk op en men 
geloofde daar dat de woorden van de 
priester ervoor zorgden dat brood en 
wijn werkelijk veranderden in lichaam 
en bloed van Jezus (= transsubstantia-
tie). Maar Zwingli – en ook de reforma-
toren in zijn regio – legden de woorden 
voortaan uit in symbolische zin. ‘Dit is 
mijn lichaam’ wil zeggen: ‘dit betekent 
mijn lichaam.’ Het avondmaal was in 
de grond der zaak een herinnerings-
maaltijd aan het lijden en sterven van 

Jezus. Machtswoorden van een 
priester waren alleen maar holle 
klanken.

Het nu vaststaande inzicht van 
Zwingli werd niet alleen in Zwit-
serland en Zuidwest-Duitsland 
aangenomen als de ware leer 
over het avondmaal, maar het 
drong via allerlei geschriften 
van de hervormer ook door in 
de Nederlanden. Daar zorgden 
Hinne Rode en George Saganus 
wel voor. Een paar jaren later 
al schreef Bucer aan Zwingli: 
‘Geheel Holland en Friesland 
komen door Rode en anderen 
reeds tot het zuivere inzicht in de 
Waarheid; ook door heel Vlaan-
deren, Brabant en Gelderland 
heen worden allen die christen 
zijn, gewonnen voor het ware 
inzicht.’ Een andere hervormer 
van Straatsburg stelde zelfs: ‘De 
waarheid over het avondmaal in 
Friesland is allerwegen bekend.’ 
De doorwerking van de zwingli-
aanse reformatie betekende ook 
dat de inquisitie zich inspande 
om ‘ketters’ te vangen. De kloos-
terling Johannes Cousardus uit 
Gent schreef Zwingli in 1531, dat 
hij helemaal instemde met de op-

vattingen van Hoen en van Zwingli zelf, 
en dat deze zelfs doorgedrongen waren 
in de universiteit van Leuven. Zijn be-
wondering van Zwingli ging zover dat 
hij hem zijn vader noemde.

Reformatorische top

Helaas heeft het inzicht van Cornelis 
Hoen niet tot eenheid onder de refor-
matorische leiders geleid. Over en weer 
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schreven ze hun pamfletten en brieven, 
waarin ze hun medestanders optrom-
melden om de tegenstander scherp in 
de gaten te houden. Landgraaf Philips 
van Hessen betreurde dit zeer, vooral 
ook uit politieke oogmerken. Maar het 
lukte hem de top van 
de reformatorische 
beweging in Duitsland 
en Zwitserland bij zich 
te krijgen in Marburg, 
oktober 1529.
Bij die gelegenheid is 
Zwingli tamelijk dicht 
bij ons land geweest. 
Dat was in het stadje 
St. Goar, iets ten zuiden 
van Koblenz. De oude 
kerk in dit Rijnstadje 
vertelt dat Zwingli zich daar toen heeft 
opgehouden; het behoorde (toen) tot 
het graafschap Hessen. St. Goar lag he-
melsbreed nog geen 250 kilometer van 
Arnhem vandaan. Zwingli kwam uiter-
aard niet naar de Lage Landen. Maar in 
zijn politieke denken had hij de Neder-
landen ook op het oog: hij zou graag 
zien dat in het door hem en Philips van 
Hessen gewenste protestantse bond-
genootschap ook de gewesten Gelre en 
Friesland werden opgenomen.
Helaas bracht de grote conferentie van 
Marburg niet de toenadering die velen 
wensten. Door de pest gedwongen 
werd het gesprek vroegtijdig beëindigd 
en bleven de verschillen in inzicht over 
het avondmaal de Europese reformatie 
nog vele jaren beheersen. En een pro-
testants bondgenootschap was verder 
weg dan ooit.

De eerste martelaren

De eerste reformatorische martelaren 
in de Nederlanden waren lutheranen,  
1523. Twee jaar later werd de uit  
Woerden afkomstige Jan de Bakker  
(= Johannes Pistorius) in Den Haag om 
zijn reformatorische opvattingen op 
de brandstapel gebracht en verbrand. 
Waar had hij de ‘ketterij’ geleerd? Wel, 
zeer waarschijnlijk bij niemand minder 
dan Hinne Rode in Utrecht. Het is een 
eerste aanwijzing dat Jan de Bakker 
(ook) wegens aan Zwingli verwante in-
zichten is omgebracht.
Vele jaren later nog (1557) sterft de 
naar het protestantisme overhellende 

roomse pastoor van Heenvliet, Angelus 
Merula, kort voor hij wegens ketterij zal 
worden verbrand. Het bleek dat ook hij 
onder invloed gestaan had van Zwingli, 
volgens veel historici op het punt van 
het avondmaal.

Hinne Rode zelf kon ont-
komen aan de inquisitie. 

Hij heeft nog enige tijd in 
het hem bekende Deventer 
gewoond en werkte er mee aan een Ne-
derlandse vertaling van Luthers Nieuwe 
Testament. Maar hij vertrok al spoedig 
naar Oost-Friesland om in de stad Nor-
den predikant te worden. Helaas was 
de broederband met de luthersen daar 
ver te zoeken: in 1530 moest Rode weg 
uit Norden omdat hij zwingliaan was. 
Hij wist nog weer een predikantsplaats 
te vinden in het dorp Wolthusen, niet 
ver van Emden. In deze stad heerste een 
meer tolerante sfeer tegenover hen die 
op een andere manier dan Luther tot de 
Reformatie waren overgegaan. Hier is 
Rode omstreeks 1537 overleden.

Blijvende invloed

Wie bedenkt dat Zwingli al in 1531 is 
overleden – hij was toen nog maar 47 
jaar – kan gemakkelijk het idee hebben 
dat zijn invloed daarna snel voorbij 
was. Toch is dat niet het geval, al heeft 
de inquisitie haar successen behaald. 
In het Europese protestantisme is de 
in Zürich ontstane ‘Prophezei’ als in-
stelling overgenomen door meerdere 
kerken. Hierin werd door predikanten 
en gemeenteleden samen iedere week 
een bijbelbespreking gehouden. Deze 
gedachte is door de Zuid-Nederlandse 
voorganger Marten Micron meegeno-
men naar de in Londen verblijvende Ne-
derlandse vluchtelingengemeente. En 
in de bepalingen van het Convent van 

Wezel (1568 of 1571) werd deze ‘profetie’ 
als een apostolische instelling gezien. 
Een dergelijke profetie kwam tot stand 
in plaatsen als Utrecht, Middelburg, 
Breda, Harderwijk, Groningen, Franeker, 
Leiden en andere steden. Zo’n profetie 
was een soort oefeninstituut waar 
jonge voorgangers onder meer leerden 
hoe ze hun preek moesten houden.
Nu is de in 1531 vanuit de Prophezei 

van Zürich verschenen 
‘Zwingli-Bijbel’ niet al-
leen voor de Zwitsers 
van grote betekenis 
geworden; er kwam in 
1556 in Emden ook een 
Nederlandse vertaling 
van uit, door het werk 
van Johan Geylliaert. 
Toen deze vertaling 
niet echt aansloeg, 
werd besloten tot de 
uitgave van wat later 

de naam van de Deux-Aes-Bijbel kreeg, 
1562.
De betekenis van de kerkelijke belijdenis 
beoordeelde Zwingli zo, dat dit men-
selijk spreken altijd ondergeschikt was 
aan het Woord van God. Een onder ge-
reformeerden sinds die tijd algemeen 
aanvaard principe.
Het levenswerk van Zwingli heeft dus  
– naast dat van de andere hervormers – 
op velerlei wijze in Nederland beteke-
nis gekregen. Via Bullinger, de opvolger 
van Zwingli, is de invloed vanuit Zürich 
waarschijnlijk nog veel directer en 
krachtiger geweest – maar toen waren 
de politieke omstandigheden hier te 
lande al veel gunstiger geworden.

Oecolampadius

Jan de Bakker

Wessel Gansfort
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Zondaars en bedelaars
Over de kerk, de gemeenteleden 
en de verkondiging van het Woord

Wat heb je er eigenlijk aan om gedoopt te zijn? Maakt dat jou beter dan iemand die niet gedoopt is? Minder zondig bijvoorbeeld?
En ben je dan soms al half (of nog verder) onderweg naar de hemel? Betekent gedoopt zijn dat je vanbinnen al een nieuwe mens geworden bent – opnieuw geboren dus?
En als het gaat over het verbond van God met mensen, om-dat de doop daar een teken van is – wat is dat dan? Dat je eeuwige toekomst al defi nitief veilig gesteld is? Of anders?

In de kerk komen verbond en doop regelmatig ter sprake. Kunnen die woorden voor de een iets anders betekenen dan voor de ander? Helaas, juist om deze bijbelse begrippen is er heel wat twist en onbegrip gegroeid onder christenen, en is een nogal moeizame discussie tussen kerken ontstaan.

In dit boek komen deze zaken aan de orde. Er wordt iets uit-gelegd van de historische achtergrond van zulke kerkelijke begrippen. Dat gebeurt al luisterend naar de Bijbel.
Er zit een appel in om jezelf af te vragen of je een nieuwe mens bent of niet, en hoe dat merkbaar is in ons leven. Het gaat dan over zonde, genade, het verbond, en over preken en gemeente zijn.
Het moet dus ook wel over onszelf gaan.

Dr. Hans W. Maris (1941) is emeritus hoogleraar van de Theo-logische Universiteit in Apeldoorn, waar hij de dogmatische vakken doceerde. Hij nam vele jaren deel aan de gesprekken tussen kerken van gereformeerde belijdenis over het waarom van verdeeldheid en de mogelijkheid van (meer) eenheid. Dat alles in de overtuiging dat de kerk niet van ons is.
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Zijn pleidooi lijkt me zeer ter zake en 
ook voor onze kerken van groot belang. 
Wat Maris stelt, gaat mijns inziens in 
confessioneel spoor, een spoor dat ik 
hier graag nog eens aanwijs.

Groeiproces

Juist die variëteit komt zo pastoraal 
in ons derde belijdenisgeschrift naar 
voren. Al mogen wij uitgaan van de ge-
lovige gemeente, het is in die gemeente 
niet allemaal koekoek-een-zang. De 
Leerregels hebben oog voor de verschil-
lende situaties waarin Gods kinderen 
zich kunnen bevinden. Het geloof is 
niet bij ieder even sterk en wordt niet 
altijd even krachtig beleefd.
Allereerst wijzen de Leerregels erop dat 
de uitverkorenen van hun eeuwige en 
onveranderlijke uitverkiezing tot be-
houd, ieder op zijn tijd, verzekerd wor-
den, zij het niet bij iedereen even sterk 
en in gelijke mate (I,12).
Er is dus rond het zeker zijn van je eeu-
wig behoud verschil bij Gods kinderen. 
De Leerregels vergeten niet dat de 
Heilige Geest daarin ook een weg gaat 
en dat het ‘overtuigd zijn’ waarvan 
de apostel Paulus spreekt (vgl. Rom. 
8:18,38), niet bij elke gelovige even sterk 
is. Er is ook hier een groeiproces, het 
Nieuwe Testament spreekt niet voor 
niets over een ‘groeien’ van ons geloof 
(2 Kor. 10:15; 2 Tess. 1:3).

Hoeveel variëteit er in de gemeente 
is, wordt ook aangewezen wanneer de 
Leerregels zeggen dat er mensen zijn 
die het levend geloof in Christus of 
het vertrouwen met hart en ziel, een 
goed geweten voor God, het leven in 

kinderlijke gehoorzaamheid en het 
roemen in God door Christus nog 
niet zo sterk bij zichzelf opmer-
ken (I,16). Het ‘wij weten’ van de 
apostel Johannes (vgl. 1 Joh. 3:14; 
5:19) kunnen ze zich nog maar moeilijk 
toe-eigenen. Als zij naar hun leven 
kijken, zien zij dat ze nog maar weinig 
vertonen van wat een kind van God zo 
kenmerkt.
Er zijn ook mensen in de kerk die ern-
stig verlangen zich tot God te bekeren, 
maar toch nog niet zo ver in het gelovig 
leven voor de Here kunnen komen als 
zij wel wilden (I,16). Wat kun je het te 
kwaad hebben met je zondige natuur! 
Vooral met een koppige boezemzonde. 
Als je het goede wilt, ligt het kwade 
bij je. De strijd tussen ‘vlees’ en ‘Geest’ 
(vgl. Gal. 5:17) kan zwaar zijn! Daadwer-
kelijke bekering is een geloofswerk dat 
met veel zelfverloochening gepaard 
gaat. Ook dat is een weg die in Gods 
kracht gegaan moet worden.

Onrustig ding

Hoezeer de vaderen van Dordt het le-
ven van Gods kinderen kenden, horen 
we nog wanneer zij zeggen dat de gelo-
vigen in dit leven tegen allerlei zondige 
twijfel te strijden hebben en in zware 
aanvechting het volle geloofsvertrou-
wen en de zekerheid van de volharding 
niet altijd voelen (V, 11). Je hoort hier de 
weerklank van Maarten Luther, die zei: 
‘Geloof is een onrustig ding.’ Gods kin-
deren zijn niet altijd op gelijke hoogte. 
De twijfel kan zomaar toeslaan. En als 
je leven door diepten gaat, voel je niet 
altijd de zekerheid waarvan Paulus 
jubelt.

Maar de Leerregels grijpen nog dieper 
wanneer ze niet verhelen dat er in 
het leven van Gods kinderen ook heel 
donkere tijden kunnen zijn, waarin zij 
afdwalen van de weg waarop zij gena-
dig geleid worden, en tot zware zonden 
komen (V,4). Zij bedroeven de Heilige 
Geest, oefenen zich een tijd lang niet 
meer in het geloof; zij brengen grote 
schade toe aan hun geweten en erva-
ren soms voor een tijd de genade niet 
meer (V,5). David en Petrus worden ons 
als voorbeelden daarvan voorgehou-
den. Ons wordt op het hart gebonden 
dat zulke treurige situaties geen verle-
den tijd zijn, maar nog altijd bij Gods 
kinderen kunnen voorkomen.

Prediking en gebed

Van christelijk-gereformeerde zijde is 
ons in samensprekingen steeds weer 
voorgehouden dat de preken ook 
daarin confessioneel dienen te zijn, dat 
ze dit pastorale onderwijs van de Leer-
regels verdisconteren. Ik denk dat men 
daarmee een punt heeft dat terecht 
de aandacht moet hebben. We zijn zo 
druk met ‘groeien’ in geloof en met 
‘onze missionaire opdracht’ dat we wel-
licht vergeten hoezeer onze hoorders 
er werkelijk aan toe kunnen zijn en 
geestelijke leiding nodig hebben in de 
strijd van het geloof. Mogelijk hebben 
we – onder evangelische invloed – een 
te optimistisch beeld van de gemeente. 
Een bad in de Dordtse Leerregels kan 

Het is niet gebruikelijk dat Cahiers van Woord en Wereld 
in ons blad besproken worden. Toch wil ik graag aandacht 
vragen voor het cahier dat onlangs verscheen van de 
hand van dr. Hans Maris, emeritushoogleraar aan de TU 
Apeldoorn.* Professor Maris wijst met een keur van argu-
menten aan hoe belangrijk het is dat de prediking ‘onder-
scheidenlijk’ is: dat er rekening gehouden wordt met de 
variëteit van de hoorders.

Pastoraal preken
 Jaargang 20 no 4 april 2013
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ons dan weer met de voeten op de 
grond brengen.
Ik val van harte het pleidooi van profes-
sor Maris bij om ‘onderscheidenlijk’ te 
preken. Persoonlijk spreek ik liever van 
‘pastoraal preken’: de dominee moet 
op de preekstoel laten zien dat hij her-
der en leraar is, waarbij het eerste het 
tweede stempelt. Een herder die weet 
van het leven van Gods kinderen, zoals 
de Leerregels daarvan spreken. We zijn 
niet klaar met de oproep: ‘geloof…’ We 
zullen ook echt het leven van het ge-
loof ter sprake moeten brengen in zijn 
hoogten en diepten, met zijn twijfel en 
aanvechtingen, om werkelijk ‘hoeder’ 
van Gods kudde te kunnen zijn.

De beleving van het geloof, zoals die 
met name in het boek Psalmen aan 
de orde komt, zal aandacht moeten 
krijgen, waarbij niet vergeten moet 
worden hoe diep gelovigen soms kun-
nen vallen.
Ik denk in dit verband ook aan de dienst 
der gebeden. Ik hoor zo weinig over al-
les wat de Leerregels ons 
leren. Wie bidt er nog op 
de preekstoel voor allen die 
niet zo verzekerd zijn van 
hun verkiezing, die het le-
vend geloof niet zo bij zich-
zelf opmerken en die in het 
gelovig leven voor de Here 
niet zo ver kunnen komen 
als zij wel wilden?
Pastorale prediking zal ook 
leiden tot werkelijk pasto-
raal bidden in de samenkomst van de 
gemeente. Bidden ook voor de kinderen 
dat zij ‘van boven’ geboren mogen wor-
den (Joh. 3:3), dat de Heilige Geest ver-
vult wat Hij bij hun doop beloofd heeft 
en dat Hij hun het voorrecht geeft om 
gelovige kinderen van God te worden 
(Joh. 1:12).
Dit noodzakelijke werk van de Heilige 
Geest, waarop de christelijk-gerefor-
meerden graag nadruk leggen, mag 
in prediking en gebed niet uit het oog 
verloren worden! Ook voor ons geldt: 
‘niemand kan het koninkrijk van God 
binnengaan, tenzij hij geboren wordt 
uit water en geest’ (Joh. 3:5), waarbij 
pastoraal erop gewezen mag worden 
dat ook hier waar is dat de Here wil ge-
ven wat Hij vraagt en wat de Geest ons 
bij de doopvont beloofd heeft.

Heilige gemeente

Een punt dat in de samensprekingen 
met de CGK ook sterk speelde, was de 
vraag: hoe moeten we de gemeente 
zien? Van christelijk-gereformeerde 
kant was er nog altijd de gedachte dat 
wij als GKv niet los waren van Kuypers 
optimistische kijk op de gemeente als 
een volk van wedergeboren mensen, als 
mensen die allen delen in het heil, tot-
dat uit hun leven het tegendeel blijkt.
Professor Maris ziet – echt christelijk-
gereformeerd – de gemeente als ‘ver-
bondsgemeente’ die de beloften van 
God heeft, maar die men niet zonder 
meer de gelovige gemeente kan noe-
men. Er zijn de beloften, maar het moet 
ook komen tot de vervulling van die 
beloften.
Die vervulling is geen automatisme. 
Daar moet in de kerkdienst om ge-
beden worden en in de prediking op 
gewezen worden. Er is een diepe ver-
antwoordelijkheid om Gods beloften 
nu ook in geloof je eigen te maken en 

te komen tot die zo heel 
persoonlijke woordjes: ‘ik’ 
ben van Jezus, Hij is ‘mijn’ 
Redder. Daarom moet de 
prediking ook steeds een 
appellerend en uitnodi-
gend karakter hebben.

Ik kan hier veel beamen. 
Het verbondsautomatisme 
blijft een gevaar, ook al 
komt het vandaag vaak 

in een evangelisch jasje naar ons toe: 
de gemeente is een charismatische ge-
meenschap waarin ieder deelt in de ga-
ven van de Geest en met die gaven aan 
het werk moet. Het is het optimis me 
van Kuyper, maar dan op een andere 
manier. Ik mis daarbij de oproep van 
Paulus: ‘Onderzoek bij uzelf of u vast 
op God vertrouwt, stel uzelf op de 
proef’ (2 Kor. 13:5).
Maar tegelijk vind ik dat we de ge-
meente tekortdoen, wanneer we niet 
verder willen gaan dan haar ‘verbonds-
gemeente’ te willen noemen. Paulus 
spreekt de gemeente van Kolosse aan 
als de ‘gelovige broeders en zusters’ 
(Kol. 1:2) en die van Korinte als ‘de ge-
heiligden in Christus Jezus’ (1 Kor. 1:2). 
Het valt ook op hoe onbekommerd de 
apostel het woordje ‘ons’ gebruikt in 

het aanspreken van de gemeente, bij-
voorbeeld in Efeziërs 1, zelfs als het gaat 
om Gods uitverkiezende liefde (vs. 4). 
Hetzelfde treft in 1 Petrus 1. Hoezeer 
de laatste apostel de gemeente ziet als 
de gelovige gemeente, horen we als hij 
zegt: ‘U hebt Hem [Christus] lief, zonder 
Hem ooit gezien te hebben’ (1 Petr. 1:8).

Volkskerk?
Het is waar dat er in de gemeente hui-
chelaars en ongelovigen kunnen zijn. 
Zondag 31 HC spreekt ervan. Zij zijn wel 
‘in’ de kerk, maar niet ‘van’ de kerk (vgl. 
art. 29 NGB). Maar dat mag ons niet 
weerhouden om de gemeente met arti-
kel 28 NGB te houden voor ‘een heilige 
vergadering van ware gelovigen’. Zo 
spreekt ook het Nieuwe Testament.
Mijn vraag aan onze christelijk-gere-
formeerde broeders en aan professor 
Maris is dan ook: legt u niet te gemak-
kelijk het plaatje van de oudtestamen-
tische kerk op de nieuwtestamentische 
gemeente? In het Oude Testament 
hebben we als ik het zo mag noemen 
met een ‘volkskerk’ te doen, waarin 
zij die echt ‘van’ de kerk waren, vaak 
een kleine minderheid vormden. In 
het Nieuwe Testament is dat anders. 
Daar mag werkelijkheid zijn wat God 
beloofde: ‘zij zullen allen door God 
onderricht worden’ (Joh. 6:45); ‘in hun 
verstand zal Ik mijn wetten leggen en 
in hun hart zal Ik ze neerschrijven. Dan 
zal Ik hun God zijn en zij zullen mijn 
volk zijn (…) allen zullen Mij kennen van 
klein tot groot’ (Heb. 8:10,11).

Nee, ik heb het cahier van professor 
Maris niet besproken. Maar ik hoop dat 
het vele lezers zal vinden. Ik heb slechts 
gepoogd zijn verhaal confessioneel te 
wortelen. Want het gaat mij om de 
waarlijk gereformeerde prediking in 
onze kerken. Een prediking waarvan 
Paulus zegt dat God heeft besloten 
door de dwaasheid van de verkondiging 
hen die geloven, te redden (1 Kor. 1:21).

* Hans W. Maris, Zondaars en bedelaars. 
Over de kerk, de gemeenteleden en de 
verkondiging van het Woord, Woord en 
Wereld, 2013.
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Het is geschreven door twee mensen 
die weten waarover ze het hebben. Ze 
hebben al vele van zulke gesprekken  
gevoerd. Het gaat allereerst om ds. 
Marten de Vries, die al sinds 2000 
als predikant werkt om zowel het 
geloof aan moslims uit te leggen als 
om christenen toe te rusten om zulke 

gesprekken ook te kunnen voeren. En 
de tweede auteur is Gert-Jan Segers, 
tot voor kort directeur van het we-
tenschappelijk instituut van de Chris-
tenUnie, nu Tweede Kamerlid, maar 
daarvoor woonde en werkte hij jaren 
in Egypte.
Elk van beide auteurs vult ongeveer 
een helft van het boek. De Vries het 
gedeelte dat over de leer gaat, Segers 
dat over het leven. Ze vertellen zelf 
over de opzet van hun boek: ‘Dit boek 
biedt geen behandeling van de islam. 
Dit boek vertelt het “sterke verhaal” 
dat christenen kennen. Het is een 
uiteenzetting van wat christenen 
geloven, tegen de achtergrond van de 
islamitische overtuigingen én denk-
beelden en misvattingen van mos-
lims over wat christenen geloven en 
doen’ (p. 9). In hun positief gestelde 
beschouwing proef je wel steeds hoe 
ze daarbij aan het vergelijken zijn 
met wat de moslimse dogmatiek en 
ethiek zegt. Ze maken dat ook regel-
matig expliciet. Dat is heel interes-
sant en dat had van mij zelfs hier 
en daar nog wel wat uitvoeriger 
gemogen.

Geloofspunten

Het boek neemt steeds als uitgangs-
punt een uiteenzetting van hoe chris-
tenen op een bepaald punt geloven, 
óf wat hun leer betreft óf inzake de 
manier van leven die God van mensen 
vraagt. De keuze van te behandelen 
onderwerpen is wat de leer betreft 
bepaald door de indeling van de isla-
mitische dogmatiek. Het gaat daarbij 
om zes geloofspunten: ‘Allah (1) open-
baart door middel van engelen (2) zijn 
boeken (3) aan de profeten (4). Daarna 
volgen nog het laatste oordeel (5) en 
de voorbeschikking (6) als inhoud van 
de goddelijke boodschap’ (p. 10). Voor 
de vergelijking van de christelijke en 
islamitische ethiek zijn als leidraad 
het vijfde tot en met tiende gebod 
genomen, dus de uitwerking van het 
gebod tot naastenliefde. Duidelijk 
komt daarbij aan het licht hoe groot 
het verschil eigenlijk is. De islamitische 
ethiek betreft ook echt alleen maar 
de buitenkant van het gedrag van een 
mens. Christelijke ethiek vraagt door 
naar de binnenkant: wat leeft er in je? 
Islamitische ethiek gaat over geboden 

Als christen in gesprek met 
moslims

Hoe voer je als christen het 
gesprek met moslims over 
wat je gelooft en belijdt? Aan 
die vraag is het boek gewijd 
dat ik hier kort bespreek. 
En dan gaat het daarbij 
vooral om de inhoud van dat 
gesprek, en niet zozeer om 
een verhandeling over de 
techniek voor zo’n gesprek.
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Als christen in gesprek met 
moslims

 Jaargang 20 no 4 april 2013

waarmee je je naar Allah kunt opwer-
ken. Christelijke ethiek start vanuit ont-
vangen genade.

Voorbeeldig

Voor heel wat lezers van ons blad zal 
gelden dat ze helemaal niet zo vaak in 
aanraking komen met islamitische me-
delanders, laat staan dat ze met hen in 
gesprek raken. Maar dat is allesbehalve 
een reden om het boek dan maar onge-
lezen te laten. Want ondertussen vor-
men we allemaal wel zo onze ideeën en 
vooroordelen over wat moslims zouden 
geloven. De Vries en Segers helpen je 
dan om die bestaande ideeën en oorde-
len grondig bij te stellen.
Hun boek vind ik om een aantal rede-
nen voorbeeldig:
1. De auteurs nemen moslims serieus 

en verdiepen zich echt in wat ze ge-
loven. Daarbij wordt dus ook in re-
kening gebracht dat de islam nogal 
wat variatie kent en dat het ronduit 
onrecht is om te doen alsof de over-
grote meerderheid van de moslims 
toch stiekem wel in de extremisti-
sche hoek zit met hun gedachten.

2. De auteurs gaan de dialoog met 
moslims anders aan dan in het 
recente 
verleden 
gebeurde. Ik 
bedoel vooral 
de manier die 
opkwam bin-
nen de oecu-
menische be-
weging in de 
vorige eeuw. 
Daardoor 
kwam het 
woord dia-
loog (terecht) 
wat in een 
kwaad dag-
licht te staan 
bij gerefor-
meerden: 
namelijk als 
een tweege-
sprek waarin 
je je eigen 
geloofsover-
tuiging maar 
even tussen haakjes zet. Dat doen 
de schrijvers geen moment. Ze ko-

men, bij alle betoonde respect voor 
de gesprekspartners, er rond voor 
uit dat de waarheid niet subjectief 
is en alle 
godsdiensten 
allesbehalve 
allemaal even 
legitieme 
zoekmetho-
des naar de 
waarheid 
zijn. Nee, die 
waarheid is 
ons gegeven 
in de Bijbel, 
die christe-
nen als Gods 
Woord belij-
den.

3. De auteurs 
winden er ook 
geen doekjes 
om dat de God van de Bijbel alleen 
te kennen is in Christus en dat Hij 
niet eigenlijk ten diepste dezelfde is 
als Allah. Ook daarin waaien ze niet 
mee met de wind die tegenwoordig 
uit heel wat hoeken waait.

4. Ze laten bovendien duidelijk uit-
komen dat er in missionair werk 
geen terugtrekkende bewegingen 

gemaakt moe-
ten worden tot 
op een paar 
kernovertuigin-
gen, die vast-
gesteld zouden 
moeten worden 
binnen het ge-
reformeerde 
belijden. Nee, 
heel dat belijden 
wordt in rekening 
gebracht en reso-
neert mee. En je 
proeft de winst 
ervan in wat de 
schrijvers naar 
voren brengen.

Een recensent 
heeft altijd wel 
wat te neuzelen. 
Oneffenheidjes 
zijn meestal wel 
te vinden. Het 

klinkt wat merkwaardig – wanneer De 
Vries enkele uitingen uit de Koran als 

een aanval op het hart van het chris-
telijk belijden wil typeren – dat het 
daarbij zou gaan om ‘een hartaanval 

op het christelijk 
belijden’ (p. 24). 
Een paar keer 
wordt verwezen 
naar de uitdruk-
king ‘schrijf aan 
de engel van de 
gemeente in…’ in 
Openbaring 2 en 
3. Het is exege-
tisch nog niet zo 
gemakkelijk vast 
te stellen wie 
daarmee bedoeld 
is. Maar het doet 
vreemd aan dat 
op p. 31 gebruik 
wordt gemaakt 
van de exegese 

dat het om een openbaringsengel zou 
gaan, om vervolgens op p. 36 te lezen 
dat er aangesloten wordt bij de exegese 
dat het om de voorganger van de ge-
meente zou gaan.
Maar ik houd mij verder in. Het zou 
afbreuk kunnen doen aan de hartelijke 
aanbeveling die ik graag aan dit goed-
geschreven boek wil meegeven.

N.a.v.: Gert-Jan Segers & Marten de 
Vries,
Wat christenen geloven & moslims niet 
begrijpen, Boekencentrum, Zoetermeer, 
2012, ISBN 978 90 239 2042 7, 213 pag., 
prijs € 17,90

Marten de Vries

Gert-Jan Segers  
(foto: Ruben Timman / Nowords.nl)
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Het carillon

Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht, -
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokketoren
na ‘t donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius: - een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luist’ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad -
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Ida Gerhardt
Oorlogsjaar 1941 (De Gids)

Binnenkort staan we stil bij 4 en 5 mei.
Daarom dit vers uit de oorlogsjaren.
Treffend beschrijft de dichteres haar gevoelens.
Het speelt in Kampen waar ze woonde.
Het citaat van Valerius is uit ‘O Heer, die daer des Hemels tente spreyt.’
Ik vind dit een van de fraaiste verzen uit de oorlog.
.
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De aanstaande troonswisseling op  
30 april 2013 is aanleiding geweest tot 
het opnieuw stellen van vragen over 
de toekomst van de monarchie in Ne-
derland. Dat lijkt ook voor de hand te 
liggen. Immers, is juist het aantreden 
van een nieuwe koning niet een goede 
gelegenheid om de vraag onder ogen 
te zien wat we als Nederlandse volk van 
hem verwachten? Toch is dit minder 
logisch dan het lijkt.
Bij een troonswisseling in Nederland 
is niet de vraag aan de orde wie de 
nieuwe koning wordt of wat zijn staats-
rechtelijke positie is. Die vraag is al be-
antwoord in de Nederlandse Grondwet. 
Artikel 24 wijst de nieuwe koning aan: 
‘Het koningschap wordt erfelijk vervuld 
door de wettige opvolgers van Koning 
Willem I, Prins van Oranje-Nassau.’ 
Daar is geen verkiezing of benoeming 

voor nodig. Vanaf het moment dat 
Koningin Beatrix afstand doet van 
de troon is Prins Willem Alexander 
de nieuwe koning. De beëdiging en 
inhuldiging op 30 april in Amsterdam 
vindt dan ook volgens artikel 32 van de 
Grondwet plaats ‘nadat de Koning de 
uitoefening van het koninklijk gezag 
heeft aangevangen’.
Artikel 42 van de Grondwet vormt de 
kern van de regeling van zijn positie: 
‘De regering wordt gevormd door de 
Koning en de ministers. De Koning is 
onschendbaar; de ministers zijn verant-
woordelijk.’
Natuurlijk hoeft dit niet te betekenen 
dat het denken over de invulling van 
het koningschap stil moet staan. Ko-
ning Willem Alexander is een andere 
persoon dan Koningin Beatrix. Hij 
treedt ook aan in een andere tijd dan 

zijn moeder in 1980 en zijn grootmoe-
der in 1948. Hij zal de ruimte moeten 
krijgen en gebruiken om er invulling 
aan te geven op een manier die past 
bij deze tijd. Zoals zijn moeder dat met 
succes heeft gedaan in de afgelopen 33 
jaren. Daarop wees oud-minister Hirsch 
Ballin in een artikel in het Brabants 
Dagblad van 6 februari jl.:

Een gaaf koningschap
De avond waarop koningin Beatrix haar 
abdicatie bekendmaakte, werd ook aan 
mij in een speciaal tv-programma de 
vraag gesteld hoe ik op de 33 jaren van 
haar koningschap terugkeek. Ik noemde 
de wijze waarop zij haar ambt had 
vervuld ‘gaaf’. Dat was geen poging tot 
modieus taalgebruik, maar precies zo 
bedoeld als de betekenis van dat woord: 
een koningschap zonder scheuren en 

De continuïteit van het 
koningschap

Paleis Noordeinde

P
ersrevue
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ert Schutte
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barsten. En dat is vooral zo omdat ko-
ningin Beatrix de ontwikkeling naar 
een democratisch koningschap heeft 
voltooid zonder dat daarbij het gezag en 
de maatschappelijke betekenis verloren 
zijn gegaan.
Tweehonderd jaar geleden was dit an-
ders. Na de tijd van de Bataafse repu-
bliek en de Franse tijd aanvaardde prins 
Willem Frederik van Oranje-Nassau de 
soevereiniteit over de Nederlanden. Dit 
betekende destijds dat de koning daad-
werkelijk en vaak heel direct de staatsza-
ken bestuurde. Overal in Europa en dus 
ook in Nederland – er waren ook toen 
heel veel grensoverschrijdende contac-
ten – eisen burgers in de loop van de ne-
gentiende eeuw steeds krachtiger demo-
cratische zeggenschap. De uitbuiting van 
de industriearbeiders leidde bovendien 
tot een roep om sociale rechten. Dat 
ging soms met politieke crises gepaard: 
in 1848, toen een democratiseringsgolf 
over Europa spoelde; in 1866/1868, toen 
het parlementair stelsel werd gevestigd; 
en rond het einde van de Eerste Wereld-
oorlog, toen eindelijk algemeen kiesrecht 
werd ingevoerd maar een revolutie zoals 
in Duitsland en Rusland werd afgewend.

Politieke macht?
Het is fascinerend te kunnen constateren 
dat het Nederlandse koningschap al die 
ingrijpende ontwikkelingen heeft kun-
nen absorberen. Soms ging dat abrupt, 
men zegt dat koning Willem II in 1848 
in één nacht van conservatief tot libe-
raal werd, maar meestal geleidelijk. De 
nieuwe politieke verhoudingen kregen 
gestalte binnen de oude vormen. Tot de 
grondwetsherziening van 1983 werd het 
woord koning gebruikt om de regering 
aan te duiden, ook al was de besluitvor-
ming allang niet meer in handen van 
de koningin in persoon. Een realistische 
beschrijving van het staatsrecht werd 
nog lang beschouwd als een aanslag op 
de koninklijke waardigheid.
Een ongelukkig effect daarvan is dat 
tot op de dag van vandaag nogal wat 
mensen denken dat de koningin achter 
de schermen politieke invloed uitoefent. 
Men zegt dan dat de koningin ‘in de 
regering zit’, de Raad van State ‘voorzit’ 
en tot voor kort kabinetsformaties regis-
seerde. Dat zijn echter beelden uit het 
verleden die ver verwijderd zijn van de 
huidige realiteiten. De koningin zit nooit 

met de ministers te vergaderen. Sinds 
1983 zegt de Grondwet uitdrukkelijk dat 
de ministerraad beraadslaagt en besluit 
over het algemeen regeringsbeleid. Al-
leen bij plechtige gebeurtenissen is de 
koningin in de Raad van State aanwezig. 
Vrijwel alle inhoudelijke werkzaam-
heden geschieden nu in afdelingen en 
kamers onder leiding van benoemde 
ambtsdragers. De laatste keer dat per-
soonlijke voorkeuren van de toenmalige 
koningin het verloop van een kabinets-
formatie bepaalden, was in 1939. Het 
toen opgetreden vijfde kabinet-Colijn 
werd door de Tweede Kamer onmiddel-
lijk heengezonden. Sinds de bevrijding 
gingen de koningin of de door haar aan-
gewezen informateurs stap voor stap na 
wat beantwoordt aan de opvattingen 
van de meerderheid in de Tweede Kamer, 
totdat de Tweede Kamer in 2012 de regie 
in handen nam. De toekomst zal leren of 
de nieuwe procedure ook werkt wanneer 
de Kamer zwaar verdeeld is over de vor-
ming van een nieuw kabinet.
Degenen die aan het koningschap nog 
steeds politieke macht toeschrijven, 
kijken dus te veel naar het verleden in 
plaats van de hedendaagse verhoudin-
gen. In het staatsrecht van onze tijd ligt 
het primaat bij de burgers en ontlenen 
ambtsdragers hun gezag aan vertrou-
wen. Toen koningin Beatrix in 1980 werd 
ingehuldigd, was de wereld op dit punt 
veranderd. Zij slaagde er in haar koning-
schap in zonder enig constitutioneel 
conflict het democratisch koningschap te 
bestendigen.
Nog opmerkelijker is dat dit haar gezag 
alleen maar ten goede is gekomen. Men-
sen verwachtten van haar bevestiging 
van fundamentele waarden, bemoedi-
ging bij tegenspoed en bevestiging van 
geslaagde inspanningen. Dat kon zij 
doen niet ondanks, maar dankzij het 
feit dat zij het staatshoofd is. Als niet 
gekozen staatshoofd in een democrati-
sche staat brengt de koning eenheid tot 
uitdrukking, met respect voor verschei-
denheid naar geloof, herkomst en sekse. 
Het koningschap is aan het begin van 
de 21ste eeuw niet tot symboliek geredu-
ceerd, maar heeft gezag gekregen op 
een manier die past in de hedendaagse 
verhoudingen. Van een omstreden oud 
instituut is het een gerespecteerde te-
genkracht tegen verdeeldheid geworden.

Ook in de Tweede Kamer zijn er van tijd 
tot tijd discussies over de positie van de 
koning. Vaak klinkt daarin iets door van 
wantrouwen over veronderstelde poli-
tieke invloed van de koning, waarover 
Hirsch Ballin het had. Zo ook bij een 
debat met premier Rutte in november 
2010. Politiek columnist van NRC Han-
delsblad Marc Chavannes schreef daar-
over een nuchtere column in zijn blad 
van 20 november 2010, waaraan we het 
volgende ontlenen:

Wantrouwen
Wantrouwen is nooit een heilzame ba-
sis voor regeling van de staatkundige 
verhoudingen. Wantrouwen jegens de 
persoon van het staatshoofd, foei be-
moeial. Wantrouwen jegens de minister-
president, die te slap zou zijn om die 
krachtige mevrouw of meneer op het 
paleis aan te horen en toch een eigen 
oordeel te vormen. Draaien om de hete 
brij, dat was het.
Niemand durft te zeggen dat het uit de 
tijd is. In het kielzog van de anti-Oranje-
partij van Geert Wilders wordt het wel 
steeds makkelijker om over van alles en 
nog wat hatelijk te doen. Groene Draeck, 
lekker zelf onderhouden. Geen succes-
sierecht betalen, hoezo? Vliegen? Er zijn 
prima commerciële verbindingen. Is het 
nieuwe doel een koningschap zonder 
kroon?
Premier Rutte had wel een punt tijdens 
het Kamerdebat over zijn begroting:  
‘Ceremonieel koningschap is een fop-
speenwoord: iedereen zuigt eraan, maar 
er komt echt geen smaak meer uit.’ Ster-
ker nog, uit een fopspeen komt in het 
begin al geen smaak.
Toch heeft ieder land behoefte aan iets 
daarboven. Op veel plaatsen wordt ie-
mand gekozen voor een jaar of vier. De 
president van Ierland, bijvoorbeeld, of 
die van Tsjechië, beiden wonen op een 
kasteel, een beetje boven in de hoofd-
stad. Er hangt een sfeer van nette ar-
moede. Het is een staatshoofd, veel meer 
kan je er niet van zeggen. In het geval 
van Havel was het tenminste een schrij-
ver en verzetsfiguur.
In Noord-Europa, met zijn rustige par-
lementaire democratieën, hebben we 
het bij min of meer erfelijke presidenten 
gehouden. Die noemen we koning of 
koningin. Dat vinden we schilderachtig. 
Onder Juliana straalde Soestdijk een 
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sfeer van gezelligheid uit. Haar oudste 
dochter maakte het Hof zakelijker maar 
tegelijk vorstelijker. Je moest weer U zeg-
gen en zij heeft de dossiers graag tijdig 
in huis, want zij leest ze.
Beatrix zou een uitzonderlijk goede 
president zijn geweest, als zij was geko-
zen. Zij heeft heel wat langer en harder 
gewerkt dan veel van haar vuttende 
onderdanen. Dat is reden tot dankbaar-
heid. Een beetje gouden koets-glorie 
om samen trots op te zijn én een kei als 
voorzitter van de natie. Een die ook nog 
ouderwets veel talen goed spreekt.
Waar komt het recente gezeur over 
het staatshoofd eigenlijk uit voort? Is 
competentie bij de uitoefening van een 
beroep zodanig uit de mode geraakt dat 
we haar een betweter zijn gaan vinden? 
Zijn we er stiekem niet zo zeker van dat 
haar oudste zoon het wel op hetzelfde 
niveau kan overnemen? Of is onze parle-
mentaire democratie zo versnipperd en 
a-historisch geworden dat we niet verder 
kunnen kijken dan wat roddel-analyses 
van de Familie? (...)

Minderheden
Het beschavingsniveau van een demo-
cratie wordt afgemeten aan de wijze 
van omgang met minderheden. Daar-
aan herinneren heeft niets te maken 
met het dekken van ongecontroleerde 
macht van het staatshoofd. Haar uit 
de regering kieperen, zoals de PVV wil, 
zonder de monarchie af te schaffen, ver-
groot de vrijheid van toekomstige ver-
vullers van het ambt om via de media 
macht te zoeken.
Is dat wat Geert Wilders en zijn aarze-
lende navolgers nastreven? Het volle ge-
vecht om de gunst van het volk per dag 
in de praatprogramma’s uitvechten? De 
Tweede Kamer als studio voor dag-tv, 
en de politiek vogelvrije vorst in Pauw 
& Witteman op zoek naar zijn plaats 
onder de zon? Vandaag razend populair. 
Morgen weggejouwd.
Of het een gekozen of een erfelijk staats-
hoofd is, het gaat om een institutie. 
Zoals de rechterlijke macht geen serie 
meneren en mevrouwen maar een in-
stitutie moet zijn. En het parlement een 

door het volk gekozen en gecontroleerde 
institutie is, de hoogste die we hebben. 
Die instellingen bij elkaar maken het ver-
schil met een bananenrepubliek. Beetje 
zuinig op zijn.

Dit nog eens nalezend gingen mijn 
gedachten onwillekeurig nog tien jaar 
verder terug. Rond de eeuwwisseling 
laaide de discussie over het koning-
schap ook op. Zozeer zelfs, dat de toen-
malige premier Kok zich genoodzaakt 
zag over dit onderwerp een brief naar 
de Tweede Kamer te sturen. In het de-
bat over deze brief voerde ik namens de 
fracties van RPF en GPV het woord. 
Opmerkelijk is dat wat in recente 
discussies naar voren komt, zo nauw 
aansluit bij wat inmiddels dertien jaar 
geleden gezegd werd. En dat ook in het 
jaar 2000 herinnerd kon worden aan 
oude uitspraken van – in dit verband – 
onverdachte zijde. Er is kennelijk niet 
veel nieuws onder de zon als het gaat 
over het koningschap van Oranje in 
Nederland. Daarom bij wijze van uit-
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zondering in deze rubriek nu een citaat 
uit eigen werk. Op 5 oktober 2000 zei ik 
onder meer het volgende:

Theorie en werkelijkheid
Discussies over het koningschap kunnen 
interessant zijn, maar lopen het risico 
een hoog studeerkamergehalte te krij-
gen. Het is dan niet moeilijk gebreken 
van en bezwaren tegen het koningschap 
naar voren te brengen. Staatkundige 
theorieën weten niet goed raad met een 

staatshoofd bij erfopvolging. De staat-
kundige werkelijkheid zoveel te beter. En 
daarover gaat de discussie vandaag.
Bij de voorbereiding van dit debat kwam 
ik een uitspraak tegen van oud-premier 
Drees. Hem was in 1966 gevraagd op 
een congres van Nijmeegse studenten 
te spreken over monarchie en republiek, 
speciaal uit het oogpunt van democra-
tie. Hij herinnerde eraan, dat van ouds-
her een neiging geweest was om de re-
publiek als vanzelfsprekend als de meest 
democratische instelling te beschouwen. 
Dat kan het formeel ongetwijfeld ook 
zijn. ‘Maar – zei hij – als we om ons heen 
zien, dan begrijpen wij wel dat de op-
vattingen van de termen monarchie en 
republiek als tegenstellingen tussen wel 
of niet democratisch volkomen buiten de 
werkelijkheid staan.’
Die werkelijkheid is een constitutionele 
monarchie onder het Huis van Oranje, 
geworteld in de historie van land en volk 
en gedragen door zeer brede lagen van 
de bevolking. Elke discussie die van die 
werkelijkheid abstraheert is misschien 
interessant voor de collegezaal maar 
niet relevant voor een politieke discus-
sie in de Nederlandse Staten-Generaal. 

Ook een vergelijking met staatsvormen 
in andere landen heeft betrekkelijke 
waarde, omdat hun historie niet de onze 
is.

Geestelijke vrijheid
Nu is uiteraard de historie van een volk 
niet maatgevend voor de toekomst. 
Maar het omgekeerde is wel waar: een 
volk dat zijn historie verloochent raakt 
los van zijn wortels en wordt gemakke-
lijk stuurloos. Oranje stond aan de basis 

van onze nationale zelfstandigheid in 
een strijd voor de erkenning en waar-
borging van het recht van de burgers 
op geestelijke vrijheid. Mede daardoor 
kende ons land al een mate van gees-
telijke vrijheid in een tijd waarin de 
meeste andere landen er nog vreemd 
tegenover stonden.
In dezelfde tijd dat Drees zijn toespraak 
hield schreef de NRC: ‘Wie dit beginsel 
van de geestelijke vrijheid niet aan een 
Nederlandse staatsvorm zou ten grond-
slag leggen, zou onze staat in zijn wezen 
aantasten. Deze is toch niet in eenheid 
van bloed en bodem, taal of godsdienst 
gefundeerd, maar in dit principe. Het 
bestaande Nederlandse constitutionele 
koningschap moet dus van dit gezichts-
punt uit worden beschouwd. De plaats 
der Oranjes daartegenover evenzo.’

Koning en regering
Nu is het gelukkig zo, dat we in Neder-
land geen koningskwestie kennen. Dat is 
ook niet de inzet van de huidige discus-
sie. Onder de noemer van modernisering 
van het koningschap worden echter wel 
vragen gesteld over de concrete invulling 
van het koningschap in deze tijd. Hoe-

wel het grotendeels om dezelfde vragen 
gaat als die bij de laatste algehele her-
ziening van de Grondwet uitvoerig aan 
de orde waren en beantwoord zijn is 
er niets op tegen ze na enkele decennia 
opnieuw tegen het licht te houden. Col-
lega De Graaf (D66) vatte het onlangs in 
Trouw kernachtig samen: Rechtstreekse 
politieke invloed van de koningin is on-
aanvaardbaar, fundamenteel onjuist en 
ondemocratisch.
Als zulke zware kwalificaties worden 
gebruikt is het goed eerst maar eens 
naar de werkelijkheid te kijken. In die 
zin toont de minister-president zich een 
goede opvolger van Drees. Hij laat in 
zijn brief de werkelijkheid spreken om 
vervolgens tot de conclusie te komen dat 
de staatsrechtelijke regels inzake het ko-
ningschap voldoende ruimte bieden voor 
een invulling van het ambt conform de 
huidige staatkundige en maatschappe-
lijke ontwikkelingen. In essentie onder-
schrijven onze fracties deze conclusie.
Voor ons is de invulling van het koning-
schap geen vaststaand gegeven. Maar 
een voorstel om de koning geen deel 
meer te laten uitmaken van de regering 
strekt veel verder dan het wegwerken 
van een schoonheidsfoutje. Dat zal dui-
delijk zijn als we de historie in rekening 
brengen. Vanaf onze eerste koning werd 
de regering gevormd door de Koning en 
de ministers, waarbij het politieke accent 
steeds meer bij de laatsten kwam te lig-
gen. Het verwijderen van de Koning uit 
de regering vormt dan niet de uiterste 
consequentie van een proces van twee 
eeuwen maar een breuk met dat proces.
Het opmerkelijke is nu, dat vrijwel nie-
mand zo’n echte breuk wil. Niemand 
wil Italiaanse toestanden, zoals deze 
voorkwamen in de jaren dertig van de 
20ste eeuw. Toen circuleerde het spre-
kende grapje over koning Victor Ema-
nuel III, die samen met Mussolini in de 
paleistuin wandelde. De koning liet per 
ongeluk zijn zakdoek vallen. Mussolini 
wilde een hoffelijk gebaar maken en de 
zakdoek oprapen, maar de koning was 
hem voor en zei: ‘Daar blijf je af: ’t is 
het enige ding in heel Italië waar ik mijn 
neus in mag steken!’
Ook de voorstanders van het verwij-
deren van de Koning uit de regering 
willen de Koning de ruimte laten om 
te adviseren, aan te moedigen en te 
waarschuwen, mits niet als lid van de 
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regering. Maar hoe moet ik me dat voor-
stellen? Er is dan een zelfstandige, vaak 
ervaren koning met een nauwe band en 
een groot gezag onder de burgers, náást 
de regering. Wat betekent dit voor het 
gezag van de regering? Een vergelijking 
met een president in Duitsland gaat 
alleen al niet op, omdat zo’n president 
slechts een beperkte ambtsperiode heeft 
en geen deel uitmaakt van een eeuwen-
oude dynastie. Is het dan niet veel beter 
om van de grote kennis en het gezag van 
de Koning gebruik te maken binnen de 
regering, onder ministeriële verantwoor-
delijkheid?
Maar, vragen sommigen bezorgd, oefent 
de Koning dan geen macht uit waarover 
hij geen verantwoording behoeft af te 
leggen? Het antwoord ten principale 
hierop is de ministeriële verantwoor-
delijkheid. Binnen de grenzen van die 
verantwoordelijkheid mag de Koning 
invloed uitoefenen en ministers doen er 
verstandig aan daarvoor open te staan. 
In dit verband wijs ik met instemming 
op de uitspraak van vicepresident van de 
Raad van State Tjeenk Willink, dat één 
van de belangrijkste functies van het 
koningschap in een democratie is het be-
waken van de constitutionele spelregels. 
Een andere staatsraad de heer Hoekstra 
wees erop, dat de Koning moet opkomen 
voor groepen in de samenleving die on-
voldoende aan bod komen en als onaf-
hankelijke moet waken tegen partijdig-
heid en vooringenomenheid.
Mits een en ander blijft binnen de gren-
zen van de ministeriële verantwoorde-
lijkheid is er niets tegen zo’n invulling 
van het koningschap. Integendeel, zo’n 

invulling past bij uitstek bij de traditio-
nele rol van de Oranjes.

De troonswisseling is een goede gele-
genheid om stil te staan bij de waarde 
van het Nederlandse constitutionele 
koningschap onder Oranje. We erken-
nen daarin Gods voorzienig bestel, die 
na generaties Oranjevorstinnen nu een 
nieuwe telg als koning geeft uit een 
Huis dat zo nauw verbonden is met 
onze nationale historie en de strijd 
voor de geestelijke vrijheid. Juist als er 
zorgen leven over veel ontwikkelingen 
in onze samenleving, past het God hier-
voor te danken en te bidden om wijs-
heid voor koning Willem Alexander en 
allen die met hem een plaats hebben in 
de regering van land en volk.
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Beli jdenisgeschenken
Dit cahier zet aan tot 
een levende omgang 
met God. Dat is niet 
eenvoudig, en geluk-
kig hoeven we ook 
niet alles zelf op te 
lossen. God vraagt 
wel van ons dat we 
ons van harte beke-
ren en vol overgave 
ons leven aan de Here 
geven. Vanuit die 
levenshouding kun-nen we meebouwen aan een levende kerk, die ook in de toekomst voor onze kinderen ontmoetingsplaats mag zijn met God!

isbn 9050460666, prijs € 11,00

Leven met God
Gezonde spiritualiteit in de 21e eeuw

R.Th. Pos

Niemand zal durven beweren dat het echt goed gaat met de Gereformeerde Kerken. Velen zijn daarom actief in het bedenken van visies en strategieën om de kerk weer nieuw leven in te blazen. Maar een kerk zal nooit kunnen bloeien als de kerkleden niet een levende relatie onderhouden met de Heer van de kerk. Over die relatie met God gaat het in dit boekje.

In dat verband stuiten we op het begrip spiritualiteit. Velen zullen wel een vaag idee hebben wat er met spiritualiteit bedoeld wordt. Maar het gevaar bestaat dat we zonder nadere defi niëring blijven steken in de gedachte dat het gaat om iets als ‘het geestelijke’ of ‘contact met het hogere’.

In het eerste deel van dit cahier probeert de schrijver tot een nadere invulling te komen van het begrip spiritualiteit. Het is weliswaar een nieuw woord, maar het gaat om een oude zaak die we ook in de Bijbel tegenkomen. Het gaat om een leven dat dankbaar reageert op de grote daden van de Here. Een leven met God zoals dat mogelijk gemaakt wordt door de Geest (Spiritus).

In het tweede deel gaat de schrijver na hoe we dat leven met God praktisch kunnen vormgeven en waardoor zo’n leven gevoed wordt. Ruime aandacht krijgt het omgaan met de Here in het lezen van de Bijbel en in het bidden. Maar ook zaken als zingen, strijd tegen de zonde en overwinnen in Christus krijgen aandacht.

Een intensieve omgang met de Here heeft zeker gevolgen voor het dagelijkse leven. Gezonde spiritualiteit verandert mensen. En dat zal de kerk zeker niet onberoerd laten!

Ds. R.Th. Pos (1950) is gereformeerd predikant te Ommen.
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De twee auteurs 
van dit cahier deden 
voor het eerst samen 
bijbelstudie in Minsk, 
Belarus. Vanaf toen 
werden zij keer op 
keer getroffen door 
het feit dat er niet 
veel nodig is om het 
Woord van God in het 
dagelijkse leven toe 
te passen. De God 
van toen is dezelfde God nu. Beiden werden zij verrast door de veelzij dige betekenis van de gebeden in de Bijbel.

isbn 9050460811, prijs € 11,00

Een positief boekje over de kerk! In het eerste deel opent Paulus ons de ogen voor het werk van God in de kerk. We leren van hem ons niet te verkijken op de buitenkant. 
Het tweede deel gaat over de visi oenen van de Zacharia ten tijde van de herbouw van Jeru-zalem en de tempel. Ze zagen zich gesteld voor allerlei vragen en  tegenslagen. Zacharia stimuleert ze om vol te houden.

isbn 9789081686860, prijs € 11,00

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT 
VERSTERKING VAN HET 
GEREFORMEERDE LEVEN

De kerk:
de moeite waard!
Wat Paulus schreef en Zacharia zag
Een positief boekje over de kerk! Dat mag ook wel eens in deze tijd.
In het eerste deel kijken we met de ogen van de apostel Paulus. We zien hoe hij zich tot de gemeenten richt waaraan hij zijn brieven schrijft. We leren van hem ons niet te ver-kijken op de buitenkant. En Paulus opent ons oog voor het werk van God in de kerk.

In het tweede deel behandelen we de visioenen van de pro-feet Zacharia. In zijn tijd werkten teruggekeerde ballingen aan de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Ze zagen zich gesteld voor allerlei vragen, tegenslag en tegenwerking. Zacharia stimuleert ze om vol te houden.

Wie zich wil verdiepen in wat de kerk is, kan in dit boekje terecht. Het is ook te gebruiken als materiaal voor bijbelstu-die over de visioenen van Zacharia.
Het geheel is verlucht met de ‘knipoog’ van een aantal teke-ningen van de hand van Henk Boomstra.

Ds. Pieter Niemeijer is sinds 2000 predikant van de Gerefor-meerde Kerk in Den Helder. Daarvoor was hij dat vanaf 1981 in Zuidwolde (Gr.) en vanaf 1985 in Dordrecht. In deze reeks schreef hij eerder onder andere: Tot geloof komen. Chris-telijke bijbelstudies (over o.a. zondeval, wedergeboorte, verkiezing en verwerping), Samen in de wereld. Wat biedt de kerk? (over de betekenis van geloof en kerk voor politiek en samenleving) en Wie heeft dit alles geschapen? Het geheim van de schepping (over schepping en evolutie).
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De kerk:
de moeite waard!
Wat Paulus schreef en Zacharia zag

Pieter Niemeijer
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Wat heb je eraan om gedoopt te zijn? En wat is het verbond van God met mensen, waar de doop een teken van is? In de kerk komen verbond en doop regel-matig ter sprake. Kan dit voor de een iets anders betekenen dan voor de ander? In dit boek komen deze zaken aan de orde en ook zit er een appel in om jezelf af te vragen of je een nieuwe mens bent en hoe dat merkbaar is in ons leven. 
isbn 9789081686877, prijs € 11,00

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT 
VERSTERKING VAN HET 
GEREFORMEERDE LEVEN

Zondaars en bedelaars
Over de kerk, de gemeenteleden 
en de verkondiging van het Woord
Wat heb je er eigenlijk aan om gedoopt te zijn? Maakt dat jou beter dan iemand die niet gedoopt is? Minder zondig bijvoorbeeld?
En ben je dan soms al half (of nog verder) onderweg naar de hemel? Betekent gedoopt zijn dat je vanbinnen al een nieuwe mens geworden bent – opnieuw geboren dus?En als het gaat over het verbond van God met mensen, om-dat de doop daar een teken van is – wat is dat dan? Dat je eeuwige toekomst al defi nitief veilig gesteld is? Of anders?

In de kerk komen verbond en doop regelmatig ter sprake. Kunnen die woorden voor de een iets anders betekenen dan voor de ander? Helaas, juist om deze bijbelse begrippen is er heel wat twist en onbegrip gegroeid onder christenen, en is een nogal moeizame discussie tussen kerken ontstaan.

In dit boek komen deze zaken aan de orde. Er wordt iets uit-gelegd van de historische achtergrond van zulke kerkelijke begrippen. Dat gebeurt al luisterend naar de Bijbel.Er zit een appel in om jezelf af te vragen of je een nieuwe mens bent of niet, en hoe dat merkbaar is in ons leven. Het gaat dan over zonde, genade, het verbond, en over preken en gemeente zijn.
Het moet dus ook wel over onszelf gaan.

Dr. Hans W. Maris (1941) is emeritus hoogleraar van de Theo-logische Universiteit in Apeldoorn, waar hij de dogmatische vakken doceerde. Hij nam vele jaren deel aan de gesprekken tussen kerken van gereformeerde belijdenis over het waarom van verdeeldheid en de mogelijkheid van (meer) eenheid. Dat alles in de overtuiging dat de kerk niet van ons is.
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Zondaars en 
bedelaars
Over de kerk, de gemeenteleden en de verkondiging van het Woord

Hans W. Maris
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Ga je belijdenis van 
je geloof doen? Heb 
je belijdenis van je 
geloof gedaan? Of 
weet je niet of je het 
wel moet doen?
Dan is dit cahier voor 
jou geschreven.
Dit boek gaat over 
Gods vasthouden en 
ons volhouden. Over 
veiligheid bij God. En 
over eenzaamheid 
zonder God.

isbn 9050460720, prijs € 11,00

In dit cahier wordt op 
verschillende manie-
ren uitgewerkt hoe 
je aan die belofte 
van het evangelie 
werkelijk genoeg 
hebt. Genoeg voor 
het geloofs houvast 
in God. Je zoekt de 
zekerheid niet in 
jezelf, maar in Gods 
beloftewoord.

isbn 9050460690, prijs € 11,00

‘Aan de belofte 
genoeg?!’
Gereformeerd tegenover 
evangelisch/charismatisch

Gereformeerden en evangelischen/charismatici ontmoeten elkaar. Verschillen zijn er genoeg. Maar hoe breng je die onder één noemer?

De titel van dit boekje doet een poging om die noemer te formuleren. In geding is de belofte van het evangelie. In dit cahier wordt op verschillende manieren uitgewerkt hoe je aan die belofte werkelijk genoeg hebt. Genoeg voor het geloofshouvast in God. Je zoekt de zekerheid niet in jezelf, maar in Gods beloftewoord. Daar hoeven geen nieuwe open-baringen meer bij. Ook niet om tot zekerheid te komen over je persoonlijke verkiezing. Geloofszekerheid hoef je niet te ontlenen aan je gevoel, al heeft geloven alles te maken met gevoel. Je grijpt evenmin op de tijd van de vervulling vooruit. Bijvoorbeeld door vandaag al te willen gloriëren als christen met allerlei gaven van de Geest. Je doet het met de belofte. Die gaat beslissend voorop. Je hebt er genoeg aan. En je neemt er ook genoegen mee.

Aan de belofte genoeg?! Het vraagteken geeft de kwestie in geding aan. Het uitroepteken wil het antwoord onderstrepen waarom het in dit cahier ten diepste begonnen is.
De inhoud van dit cahier diende oorspronkelijk als stof voor een cursus voor belijdende leden. Toegevoegde gespreksvra-gen maken het voor groepsbespreking bruikbaar.

Dr. H.J.C.C.J. Wilschut (1952) is predikant van de Gerefor-meerde Kerk te Smilde
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Deze brochure biedt 
handvatten om 
het gesprek over 
geloofsopvoeding 
vanuit de Bijbel en de 
opvoedingspraktijk 
waardevol te maken. 
De vragen, stellingen 
en opdrachten dagen 
opvoeders uit om 
concreet en prak-
tisch te spreken over 
die belangrijke en verant woordelijke taak: opvoeden in geloof. Iedereen is betrokken bij de (geloofs)-opvoeding.

isbn 9050460801, prijs € 11,00

Iedere vader en moeder wordt geroepen om zijn/haar kind op te voeden en bij de doopvont beloof je als ouders het kind op te voeden in geloof. Maar hoe doe je dat? Hoe voed je je kind goed op? Hoe breng je je kind bij zijn hemelse Vader? Hoe geef je je kind de opvoeding die past bij zijn leeftijd?
Dit zijn spannende en uitdagende vragen.

De gemeente van Christus is een rijke ontmoetingsplaats, niet alleen op zondag, maar ook om samen na te denken over geloofsopvoeding. Deze brochure biedt handvatten om dat gesprek vanuit de Bijbel en de opvoedingspraktijk waardevol te maken. De vragen, stellingen en opdrachten dagen opvoeders uit om concreet en praktisch te spreken over die belangrijke en verantwoordelijke taak: opvoeden in geloof. We hebben elkaar nodig en we kunnen veel voor elkaar betekenen. Daarom is dit boekje niet alleen bedoeld voor ouders, want iedereen is betrokken bij de (geloofs)-opvoeding.

We willen dankbaar genieten van Gods rijke gaven. Geweldig wanneer de HERE kinderen aan jouw zorg toevertrouwt. Samen met je kind(eren) ben je gelovig op weg naar Vaders nieuwe aarde. Prachtig, maar de weg ernaartoe is bepaald geen vanzelfsprekende of automatische. Daarom dit boek: tot bemoediging en aansporing.

J.H. (Jan) Bollemaat werkt als docent Godsdienst en Mens en Religie bij Greijdanus Zwolle. Hij is projectmanager bij GRIP (Gereformeerd identiteitsplatform) en schrijft de laatste jaren regelmatig in de rubriek ‘opvoeding en onderwijs’ van het Gereformeerd Kerkblad voor midden- en zuid-Nederland.   
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‘Hopelijk bent u net 
als ik nog meer onder 
de indruk geraakt van 
wat het inhoudt dat 
God de Schepper van 
de hemel en de aarde 
is.’ Het is de slotzin 
van dit boekje. Het is 
ook het doel ervan.
Er wordt geluisterd 
naar Genesis 1. Wat 
staat er? En wat staat 
er niet? Wat vertelt 
het ons over Gods 
werk in het begin?

isbn 9050460835, prijs € 11,00

Wie heeft dit alles 
geschapen?
Het geheim van de schepping

‘Hopelijk bent u net als ik nog meer onder de indruk geraakt van wat het inhoudt dat God de Schepper van de hemel en de aarde is.’ Het is de slotzin van dit boekje. Het is ook het doel ervan.
Er wordt geluisterd naar Genesis 1. Wat staat er? En wat staat er niet? Wat vertelt het ons over Gods werk in het begin?
Genesis 1 beantwoordt niet al onze vragen. Het is ook niet bedoeld als een bijdrage in een wetenschappelijke discussie. Het wil ons brengen tot kennis van en ontzag voor God, die alles gemaakt heeft. Dat is ook wat de titel wil oproepen: Wie heeft dit alles geschapen? Daar hoor je de verwondering in: wie doet dit de HERE na? En het is tegelijk een appellerende vraag: zou je de Schepper van zoiets indrukwekkends niet vertrouwen en niet eren?

Na een paar inleidende opmerkingen over geloof en wetenschap komen de schepping in het algemeen en Genesis 1 in het bijzonder aan de orde. Vervolgens wordt gekeken hoe Genesis 1 terugkomt in het vervolg van de Bijbel. Daarna wordt een confrontatie aangegaan met het evolutionisme dat alle dingen wil verklaren buiten God en Bijbel om. Het laatste hoofdstuk gaat in op vragen over de duur van de zes dagen van Genesis 1, en over de ouderdom van de aarde en van het heelal.Gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk maken het boekje bruikbaar voor bestudering in groeps- of verenigingsverband.

Ds. Pieter Niemeijer is sinds 2000 predikant van de Gereformeerde Kerk in Den Helder. Daarvoor was hij dat vanaf 1981 in Zuidwolde (Gr.) en vanaf 1985 in Dordrecht. In deze reeks schreef hij eerder o.a. Tot geloof komen. Christelijke bijbelstudies (over o.a. zondeval, wedergeboorte, verkiezing en verwerping), Start met de Schrift. Meditaties voor en over het kerkelijk leven en Samen in de wereld. Wat biedt de kerk? (over de betekenis van geloof en kerk voor politiek en samenleving).
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De cahiers van Woord en Wereld: ook zeer geschikt als belijdenisgeschenk

U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten op rekening  32.46 25.901 ten name van de Stich-

ting Woord en Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testamentair willen gedenken, kunnen gebruikmaken 

van de volgende formulering:  Ik legateer (... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en Wereld, statutair 

gevestigd te Haarlemmermeer. Wij zijn een ANBI-instelling.

@NaderBekeken www.facebook.com/naderbekeken.woordenwereld


