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Hongert de wereld naar het evangelie 
als schapen zonder herder? Dergelijke 
mensen zijn er vast. Maar er kunnen 
ook bijtgrage wolven tussen zitten. In 
ons land zijn sneren richting christenen 
niet van de lucht. Hoe stel je je nu in 
zo’n wereld op?
Ik denk dat de woorden van de Heer 
Jezus uit Matteüs 10:16 hierin ons meer 
te vertellen hebben. ‘Bedenk wel, ik 
zend jullie als schapen onder de wol-
ven. Wees dus scherpzinnig als een 
slang, maar behoud de onschuld van 
een duif.’ Een slangachtige duif. En een 
duifachtige slang? Kunnen die twee 
beesten wel samengaan in één nieuwe 
mens?

Vogels voeren, geen slangen

In de winter zetten wij altijd een voe-
derplank voor de vogels in de tuin. We 
hangen daar vetbollen aan en pinda’s. 

De mezen peuzelen met plezier. Op de 
plank zelf ligt soms wat brood, of één of 
ander product van vogelzaden. Onlangs 
zat op de plank een paartje torteldui-
ven te genieten van het vogelzaad. 
Onder het eten namen ze zo nu en dan 
even pauze om elkaar de veren wat op 
te poetsen. Een heel lief gezicht.
Wij maken er in de winter geen ge-
woonte van om slangen bij te voeren. 
Sowieso hebben ze dat in de winter 
niet nodig. Laat staan dat ze bij ons in 
de achtertuin voorkomen. En dat wil ik 
graag ook zo houden. In het licht van 
mijn angst voor slangen is de opdracht 
van Jezus toch wel een vreemde. Ik wil 
me graag associëren met duiven. Maar 
slangen? Wat bedoelt de Heiland?

Schapen zonder herder

De Heer Jezus bereidt in zijn profeti-
sche toespraak zijn twaalf leerlingen 

voor op wat hun te wachten staat. 
Hij gaat ze namelijk uitzenden. Jezus’ 
instructie aan hen heeft wel een bij-
zonder karakter. Want op het eerste ge-
zicht lijkt de doelstelling van die uitzen-
ding beperkt, al heeft ze een geweldig 
diepe ontferming als basis. Jezus stuurt 
hen namelijk naar zijn en hun eigen 
volksgenoten. Ze mogen niet naar de 
Samaritanen en de heidenen (10:5). Die 
opdracht krijgen de leerlingen later, bij 
het zogenaamde zendingsbevel: dan 
moet het evangelie naar de uithoeken 
van de wereld (Mat. 28). Maar nu nog 
niet.
Jezus is namelijk vol medelijden over 
zijn volksgenoten. Ze zien er uitgeput 
en hulpeloos uit, als schapen zonder 
herder. Ze komen in grote aantallen 
naar Hem, verlangend naar genezing 
van allerlei kwalen en ziekte. In de tijd 
dat de Messias dichtbij is, zijn ook de 
aanvallen van satan met volle kracht 
aanwezig. En het volk lijdt eronder. Je-
zus ziet dat. En al is zijn macht enorm 
en kan de Heer Jezus velen genezen, Hij 
moet het aantal arbeiders vermeerde-
ren.
Daarom stuurt Jezus zijn leerlingen er-
opuit, om als herders de schapen heling 
en genezing te brengen. Ze mogen ge-
wapend met bijzondere gaven op pad 

‘Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees 
dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van 
een duif.’

(Matteüs 10:16)

Hoe stel je je op in een onchristelijke cultuur? Dat is een heel 
massieve vraag. En daar kun je een heel massief antwoord op 
geven door een heel dik boek erover te schrijven. Hoe draag 
je de boodschap van de Heiland uit? Want je komt mensen 
tegen die er niks van weten, of misschien er niks van willen 
weten.
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gaan: met de macht om onreine gees-
ten uit te drijven en zieken te genezen 
(10:1). Een grootse opdracht. Maar het 
werkgebied is vooralsnog beperkt.

Pinksteren op het oog

Tegelijk heeft de instructie van Jezus 
elementen in zich, die over de periode 
na Pinksteren gaan. Dan gaan de apos-
telen de wereld in. Jezus zegt dat zij om-
wille van Hem zullen worden voorgeleid 
aan gouverneurs en koningen, en een 
getuigenis moeten afleggen ten over-
staan van hen en de heidenen (vs. 18), 
daarin zien we allerlei gebeurtenissen 
uit het boek Handelingen uitgetekend. 
Petrus, die voor het Sanhedrin getuigt. 
Paulus, die voor stadhouders en konin-
gen getuigt van de levende Heer en ten 
slotte zich zelfs op de keizer beroept. 
Het zal een periode zijn vol van vervol-
ging omwille van de Heer. Met uitein-
delijk, als punt op de horizon, de komst 
van de Mensenzoon (vs. 23).
Kortom: Jezus heeft meer op het oog 
dan alleen de uitzending van zijn 
twaalf leerlingen op dat moment naar 
Israël. Jezus’ ontferming reikt veel ver-
der. Zijn verlangen is om heel de wereld 
te bereiken met de goede boodschap 
van het evangelie. Eerst de Jood. Maar 
dan ook zeker de Griek. Zo komt ook 
onze tijd in beeld bij deze toespraak.

Niet van harte welkom

De boodschap van de Herder die 
mensen zoekt die zonder herder zijn, 
blijkt niet altijd te landen. Vervolging, 
onderdrukking en haat om Jezus, kijk 
er niet raar van op. Wie met woorden 
van de Heer Jezus aankomt, maakt zich 
niet bij voorbaat geliefd, ook al zijn het 
woorden van ontferming, van redding. 
‘Als ze de heer des huizes al Beëlzebul 
genoemd hebben, waarvoor zullen ze 
dan zijn huisgenoten 
wel niet uitmaken?’ 
(vs. 25b).
Hoe zijn die omstan-
digheden dan voor 
ons? Waarmee moeten wij dan reke-
ning houden? Via organisaties als Open 
Doors weten we veel over christenen 
die vervolgd worden. Ook is bekend 
dat in de Tweede Wereldoorlog de her-
vormde predikant en later hoogleraar 

Hendrikus Berkhof (1914-1995) over 
Matteus 10:16 preekte. De uitspraken 
die hij daarin deed over de Duitse be-
zetter, stonden die bezetter niet aan. 
Berkhof werd opgepakt door de Sicher-
heitsdienst en kwam enkele maanden 
vast te zitten in een politiecel. Maar 
waar zit nu voor ons in 2013 die tegen-
stand, waarin deze tekst voor ons in 
betekenis helder kan worden?

Omkerend evangelie

Ik denk dat je moet denken aan het 
alles omkerende van het evangelie. 
De boodschap van het koninkrijk van 
Christus moet verkondigd worden. 
Maar die boodschap zet wel van alles 
op de kop. Het is goed dat je je bewust 
bent dat je leeft in een wereld vol 
machten en krachten. En natuurlijk 
moeten we dan eerst naar onszelf kij-
ken. Hoe die machten onszelf in bezit 
kunnen nemen: de macht van geld, de 
macht van seks, de macht van grote 
ego’s die geen hulp nodig denken te 
hebben, de macht van het neerkijken 
op een ander. Maar die machten spelen 
dus ook een grote rol in onze samenle-
ving. Macht. Geld. In de economische 
malaise zijn de klachten niet van de 
lucht. En mensen maken zich zorgen. 
Ook over de dag van morgen. Want het 
kan nog kwader.
In zo’n wereld komen Gods kinderen 
met de boodschap van Christus’ ko-
ninkrijk, in een samenleving die gelooft 
dat we vrije mensen kunnen zijn die 
vrije keuzes kunnen maken. En wij zeg-
gen dan: je bent of van satan, of van 
Christus (HC zd. 1). 
Dat is een radicale boodschap. Die zet 
inderdaad alles op z’n kop. Allereerst in 
ons eigen leven. Steeds leren we weer 
vanuit het evangelie anders tegen het 
leven aan te kijken. Waar Christus Je-
zus centraal staat, schijnt een ander 

licht op de zaken die 
we eerst zo belangrijk 
vonden.
Als je door die bood-
schap van het konink-

rijk van God en Koning Christus de con-
frontatie met je omgeving krijgt  
– en discipel zijn van Jezus herbergt 
dus gevaren in zich, als schapen te mid-
den van wolven – , hoe stel je je dan op? 
Wat is dan je basishouding?
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Als slang én duif

Om met die duif te beginnen. Een duif 
kennen we als een vreedzaam beestje. 
Een vogel zonder kapsones. De duif is 
symbool van de vrede geworden. Het 
gaat om openheid, onbevangenheid, 
oprechtheid. Een andere vertaling 
heeft: onvermengd. Zeg maar: puur. 
Dat moet een bewuste keuze zijn. Je 
kunt ook anders kiezen, maar je doet 
dat bewust niet. Je kiest ervoor om als 
volgeling van de Heiland zuiver te zijn, 
puur. Dat betekent niet: zondeloos, of 
foutloos. Maar: onbevangen christen 
zijn, niet angstig voor de gevolgen weg-
duikend. Ik vermoed dat die verleiding 
best wel groot is. Om als een grijze 
mus op te gaan in de massa. Je aan te 
passen aan je omgeving en je kleur als 
christen te verliezen. Maar ‘puur’ be-
tekent: niet op twee 
gedachten hinken 
zoals de Israëlitische 
volgelingen van Baäl 
rond het altaar op 
de Karmel, maar met een onverdeelde 
keuze in het dienen van de Heer.

Is dat safe? Want je 
wordt toch on-

der de wolven 
gestuurd? Voor 
een duif lijkt 
dat kwetsbaar. 

Jazeker. Maar de 
Heer zendt je. Een 

betere bescherm-
heer is er niet. Verlies 

dus niet je kleur als 
christen, door je identi-

teit in Christus te verlie-
zen. Je hoort bij Hem, de 
Heer die zich door de wol-
ven in schaapskleren liet 

doden, om 

ons als duiven in de wereld los te laten. 
Om puur en onbevooroordeeld met 
mensen om te gaan. Dat lijkt  
me een weldaad, om met zulke christe-
nen in gesprek te zijn.

Maar niet als domme duiven. Want 
wees tegelijk ‘scherpzinnig als een 
slang’. Geassocieerd 
worden met een slang 
is opmerkelijk. Sinds 
Genesis 3 hebben we 
het niet meer zo op 
slangen. Toch bedoelt de Heer Jezus de 
vergelijking positief. Hij doelt op de be-
dachtzaamheid van slangen. Een slang 
is op zijn hoede. Paraat. Slagvaardig. 
In de Griekse vertaling van Genesis 
3 – de Septuagint – wordt de slang die 
Adam en Eva verleidt, aangeduid met 
hetzelfde woord als hier in Matteus 10. 

De NBV vertaalt in 
Genesis 3 met ‘sluw’, 
maar sluw klinkt 
misschien nog wel 
te doortrapt. Terwijl 

het pientere, het slimme van de slang 
naar voren wordt gehaald. En Jezus wil 
dat mooie, dat eigene van een slang 
dus nu meegeven aan ons. Stel je zo be-
dachtzaam als een slang op. Met scherp 
inzicht. Kortom: met wijsheid, met 
schranderheid.

En dus…

Een spannende vraag is natuurlijk wat 
dat concreet betekent. De woorden van 
Jezus hebben in zichzelf iets mysteri-
eus. De Heer geeft niet een gedetail-
leerde routekaart mee voor onderweg. 
Hij stuurt ons eropuit en geeft ons een 
plek in het midden van de wereld. Hij 
waarschuwt voor wat je kunt tegenko-
men. Maar hoe dat er precies uitziet en 
hoe je dan exact moet reageren, zegt 
hij er niet expliciet bij. Maar Hij zegt 
wel: Wees als christen puur en verstan-
dig. Misschien is het mooi om het met 
een paar voorbeelden te illustreren.
Je ziet het bij David. Hij krijgt op een 

dag de kans zijn tegen-
stander 

Saul uit de weg te ruimen. Maar in 
‘puurheid’ blijft hij overeind door de 
gezalfde van de Heer in leven te laten (1 
Sam. 26). Voor je gevoel was de makke-
lijkste route naar het koning 
schap voor David een speerstoot uitde-
len. David blijft overeind en kiest om 
duif te zijn. Maar hij is ook niet zo dom 

om meteen Saul de 
hand te schudden en 
als de verloren schoon-
zoon met hem mee te 
gaan naar huis. Want 

in het volgende hoofdstuk is David nog 
steeds op zijn hoede: ‘Vandaag of mor-
gen val ik natuurlijk toch in handen van 
Saul, dacht David bij zichzelf’ (1 Sam. 
27:1).
Je ziet het bij Paulus en Silas. Na hun 
oversteek naar Europa komen zij vast te 
zitten in de kerkers van Filippi. Maar als 
duiven zingen ze hun lofliederen in het 
gevang. Terwijl Paulus bij hun vrijlating 
ook slim genoeg is en precies weet hoe 
ze de onrechtvaardige overheid kunnen 
berispen, en hij beroept zich op zijn Ro-
meinse burgerrecht.
Ook een mooi voorbeeld is hoe de Heer 
Jezus zelf omgaat met de wetgeleerde 
die hem een vraag stelde om Hem op 
de proef te stellen (Luc. 10): ‘Meester, 
wat moet ik doen om deel te krijgen 
aan het eeuwige leven?’ Jezus wijst 
hem op de wet: het liefhebben van God 
en de naaste. Met de gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan pareert Jezus 
de vraag naar wie de naaste dan is. 
Om zo de wetgeleerde uit te nodigen 
om Hem, de barmhartige naaste bij 
uitstek, van harte lief te hebben. De 
wetgeleerde wordt slim voor het blok 
gezet, maar ook voor de pure Middelaar 
en Redder geplaatst. Puur en slim. Niet 
doortrapt. Maar zuiver, en zoekend 
naar de juiste opening in het hart. Als 
een slangachtige duif.
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Als een grijze mus 
opgaan in de massa

Scherpzinnig 
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Waaraan denk je bij het woord ring? 
Misschien wel aan het meesterwerk 
van Tolkien, In de ban van de ring. 
Of als je in een grote stad woont, 
aan de plaatselijke rondweg, de 
stadsring. Maar je kunt ook denken 
aan een trouwring. Daarover gaat 
deze Kroniek.

De ring
K

roniek
Jan W

esseling

Congres

Op 17 januari werd in Zwolle een con-
gres gehouden over samenlevings-
vormen. De GH organiseerde het naar 
aanleiding van een enquête onder or-
thodoxe predikanten. Hoe keken zij aan 
tegen samenwonen? Is hun denken de 
laatste jaren veranderd? Hoe gaan zij 
om met het in toenemende mate voor-
komend verschijnsel van samenwonen? 
Het congres droeg de titel: ‘In de ban 
van de ring’. Inderdaad, ontleend aan 
Tolkien, maar met een andere beteke-
nis.
Mooi bedacht, zo’n congrestitel. En het 
is een actuele problematiek. Zo’n veer-
tig jaar geleden werd samenwonen nog 
wat denigrerend ‘hokken’ genoemd. Ik 
herinner me nog hoe na een kerkdienst 
een wat ouder gemeentelid om die 
reden bezwaar maakte tegen de berij-
ming van Psalm 106:11. Daar wordt van 
het volk Israël in de woestijn gezegd: 
‘Zij hokten in hun tenten samen.’ Dat 

kon toch echt niet! Nu is samenwonen 
aan de orde van de dag. Ook onder ker-
kelijke jongeren.

Even terzijde: zo’n congres levert ook 
een podium voor uitspraken en oneli-
ners waarbij je je vragen kunt hebben. 
Marco Derks, ex-vrijgemaakt en theo-
loog, constateert dat het congres het 
eerste is in orthodox-gereformeerde 
kring, terwijl over homo-
seksualiteit al vijftien 
jaar wordt gesproken. 
Hij vermoedt dat homo’s 
al die tijd zijn gebruikt 
als ‘excuus-truus’ van de kerk. Als je 
over hen praat, hoef je het niet over ‘je 
eigen seksualiteit te hebben’. ‘In de or-
thodoxe kerken wordt iedereen die niet 
is getrouwd, als tweederangs christen 
beschouwd.’

Eerlijk gezegd houd ik niet zo van dit 
soort generaliserende ‘afkrakers’. In de 
loop der jaren heb ik diverse samen-

komsten over homofilie binnen de kerk 
bezocht, maar nog nooit ervaren dat 
het als een ‘excuus-truus’ werd ge-
bruikt. Wel onderken ik het risico dat 
je praat óver, maar het kunt gebruiken 
om jezelf buiten beeld te houden. Ook 
geloof ik niet dat singles als tweede-
rangs christen gezien worden. Wel 
mag je je afvragen of we ons beeld van 
single-zijn wel op het niveau van Pau-

lus beleven: ‘wie trouwt 
doet goed, wie niet 
trouwt doet beter’ en 
kan zich met des te meer 
inzet wijden aan de zaak 

van de Heer. Zo simpel als in oneliners 
wordt gesteld, ligt het allemaal niet, 
volgens mij.

Symptoombestrijding?

De gehouden enquête probeert in 
beeld te krijgen hoe predikanten erover 
denken en ermee omgaan. De ontwik-
keling in de samenleving dringt ook 

Generaliserende
‘afkrakers’
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zienderogen door in de gemeente van 
de Here Jezus. Dat zal ook mede te 
maken hebben met het feit dat je niet 
meer alleen verkeringen ziet ontstaan 
met gelijkgezinden of kerkgenoten, 
maar dat jongeren steeds vaker hun 
vriend of vriendin buiten de kerk vin-
den. Het opengaan van vensters en 
deuren, de netwerksamenleving via 
Facebook en netwerken via school of 
uitgaansleven, de fragmentarisering 
van ons bestaan, waarbij geloven en 
kerklid-zijn één van de partjes van je 
leven is, werken ook daarin door.
Ik krijg al meer te maken met jongeren 
die de stap van een levenslange trouw-
belofte niet aandurven, omdat zij van 
dichtbij hebben gezien hoe breekbaar 
zo’n belofte is. Hun ouders zijn geschei-
den.
Mijns inziens gaat het overi-
gens allang niet meer om alleen 
samenwonen. Ook de seksuele 
omgang voor het huwelijk is 
binnen de kerk min of meer 
normaal geworden. Misschien 
niet openlijk en bespreekbaar, 
maar voor jongeren onderling is 
het geen taboe meer.

Hoe reageer je hierop? Je kunt 
er de banvloek over uitspreken, 
je kunt de kerkelijke tucht inzet-
ten, maar is dat niet een beetje 
symptoombestrijding? Je pakt 
het gedrag misschien aan, maar 
hoe vind je het achterliggende 
hart, waar de keuzes worden 
gemaakt?
En heel wat jongeren hebben daarbij 
hun tegenargumenten al klaar. Wat 
zegt de glanzende trouwring vandaag 
de dag eigenlijk nog? Alsof achter de 
voordeur zich vaak niet een slechte 
relatie of een pornoverslaving afspeelt. 

Alsof een hard oordeel niet gemakkelijk 
een dekmantel kan worden voor een 
dubbele moraal of een dubbelleven. Zij 
prikken moeiteloos door de schijn van 
de buitenkant heen en hebben al te 
veel huwelijken dichtbij of verder weg 
zien stuklopen. Een duidelijke aanpak 

van samenwonen kan algauw leiden 
tot het verwijt van een regeltjeskerk.

In de ban van het evangelie

In dit spanningsveld leverde collega 
Tim Vreugdenhil op het congres zijn 
inbreng. Naderhand verduidelijkte hij 
die in een artikel in het Nederlands 
Dagblad. ‘De christelijke kerk heeft als 
taak het evangelie te verkondigen. Er 
is geen ander evangelie voor mensen 
buiten dan voor mensen binnen een 
relatie, en het evangelie voor de homo 
is identiek aan dat voor de hetero. Aan 
ieder die het horen wil, kan worden ver-
teld dat Jezus je per definitie in allerlei 
opzichten gebroken leven draagt én dat 
Hij het wil helen. En dat is onvoorwaar-
delijk.

Dat maakt het nu juist tot goed nieuws, 
voor vreemdgangers en pornoverslaaf-
den, voor doodongelukkige singles en 
mensen die in een huwelijk zitten maar 
daar spijt van hebben. Maar ook voor 
wie wel gelukkig getrouwd is en voor 
wie zich thuis voelt bij een celibataire 
levensstijl. (…) Ik heb erop leren vertrou-
wen dat als je begint met het evangelie, 
je verder komt dan in een moralistisch 
(er mag van alles niet) of liberaal (alles 
kan) denkpatroon. Ieder mens is door 
God geschapen, voor ieder mens is Je-
zus Christus gestorven en opgestaan, 
ieder mens is mijn broeder en zuster. 
Alleen op die basis kan iets ontstaan 
dat christelijke ethiek heet.’

Vreugdenhil verwijst dan naar de an-
glicaanse theoloog O’Donovan: ‘Het 

evangelie heeft ook zijn eigen “harde 
woorden”. Niet als aanhangsel, maar als 
integraal onderdeel. Ook dat geldt voor 
iedereen, al is hier de uitwerking ver-
schillend. (…) Het gaat om je zelfbeeld 
en hoe je naar anderen kijkt. Het gaat 
om je patronen van eten en ontspan-
nen. Het gaat over je geld en je werk. 

Het gaat over relaties en seks. (…) Het is 
de visie die hoort bij het koninkrijk dat 
Jezus komt brengen.’
Boven het artikel stond als titel: ‘In het 
vuur met die ring’. Vreugdenhil bedoelt 
volgens mij dan het vuur als een lou-
teringsvuur. Volgens het verslag heeft 

hij op het congres gezegd: ‘De 
kerk moet niet in de ban van de 
ring zijn, maar in de ban van 
het evangelie. De gehouden 
enquête deed hem denken aan 
de vragen die de farizeeërs 
stelden aan Jezus. Ze waren 
in de ban van de wet verstrikt 
in vragen van het type: mag 
het wel of niet? (…) Als de kerk 
niet goed weet te leven uit 
vergeving, neemt volgens hem 
de behoefte aan sterke stand-
punten toe. We zijn te veel 
in de ban van die vervloekte 
ring geraakt. En dit is de prijs: 
keurig getrouwd zijn als norm, 
met weinig of geen ruimte 

om eerlijk te zijn dat het in je huwelijk 
deels niet werkt. Dubbellevens, van 
gemeenteleden tot aan predikanten. 
En in andere categorieën dan de keurig 
getrouwden veel kerkverlating, soms 
ook Godverlating.’

Eenzijdig

Diverse lezers reageerden. Zij proefden 
een zekere eenzijdigheid in de benade-
ring van Vreugdenhil. Hoezo, die ver-
vloekte trouwring?
Een lezer schrijft dat hij al 31 jaar een 
trouwring draagt. Die ring is hem dier-
baar, allereerst omdat die hem herin-
nert aan een belofte van trouw. Een 
belofte waarop hij is aan te spreken. De 
ring staat symbool voor onafscheidelijk 
verbonden zijn. De ring kan ook loute-

Wat zegt de  
glanzende trouwring  

vandaag eigenlijk nog ?

Ban van die 
vervloekte ring
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rend werken, in geval van een dubbel-
leven.
Een lezeres verwoordt dat je algauw in 
een verdachtenhoekje komt wanneer je 
ongehuwd samenwonen afwijst: niet 
liefdevol genoeg, farizees, veroorde-
lend, ouderwets. Jezus is toch liefde? 
Maar achter Jezus’ onderwijs zitten 
diepe en liefdevolle bedoelingen. Het 
huwelijk op aarde wordt in de Bijbel in 

verband gebracht met de relatie tussen 
de kerk en haar Heer.
Ds. J.R. Visser reageerde op de stelling 
dat Christus voor ieder mens is gestor-
ven en dat ieder mens zijn broeder of 
zuster is. Visser onderschrijft van harte 
dat het evangelie aan alle mensen 
moet worden gebracht, maar ge-
looft niet dat iedereen zijn broe-
der of zuster is. Is het echt zo dat 
in de kerk niemand veroordeeld 
mag worden? Vanuit een aan-
tal teksten toont hij aan dat 
Jezus al onderscheid maakte 
tussen wie wel en wie niet zijn 
broeders en zusters zijn: ‘Mijn 
moeder en mijn broers zijn dege-
nen die naar het woord luisteren en 
ernaar handelen’ (Luc. 8:21). Juist door 
een levend geloof in Christus worden 
we elkaars broers en zussen in een we-
reld die juist niet bij God wil horen.

Verlangen naar het volle pond

Ondanks de bezwaren heeft Vreugden-
hil wel een punt. Hij contrasteert de 
farizeese benadering met die vanuit 
Gods royale genade. Een benadering 
vanuit ‘mag het wel of mag het niet’ 
kan je algauw in een wettische, re-
gelzuchtige sfeer brengen. En wie zal 
ontkennen dat we daar altijd aan zijn 
ontkomen? Hoe gemakkelijk is het om 
een oordeel uit te spreken over vreemd-
gaan of samenwonen, maar ondertus-
sen eigen seksualiteitsbeleving buiten 
beeld te laten. Het gebeuren rond de 
overspelige vrouw in Johannes 8 blijft 
wat dat betreft leerzaam en confronte-
rend. ‘Wie op dit gebied zonder zonde 
leeft, mag als eerste de straf voltrekken 
en de steen gooien.’

Vreugdenhil verzet zich daartegen. Hij 
wil opkomen voor onvoorwaardelijke 
genade, die aan alles voorafgaat. Hij 
wil drempels om de kerk binnen te ko-
men, slechten en de gemeente zien als 
een veilig huis voor iedereen. Uitnodi-
gend en hartverwarmend.
Daar kun je je ook wel wat bij voor-
stellen, in de setting van Amsterdam. 
Maar niet alleen daar… Het blijft een 
vraag voor elke gemeente: in hoeverre 
weerspiegelen wij een genadig klimaat, 
in hoeverre stralen we echt de ontfer-
mende liefde van Jezus uit, in hoeverre 
slagen we erin om elkaar de ruimte te 
geven: ‘Zo is er dan geen veroordeling 
voor wie in Christus Jezus zijn!’
Maar schiet hij in zijn verlangen om 
aan genade het volle pond te geven 

niet wat door? Is de gemeente van Je-
zus naast een veilig huis ook niet een 
heilig huis? En is genade wel onvoor-
waardelijk?

Een zuiver dilemma?

Eerlijk gezegd vind ik de vergelijking 
die Vreugdenhil maakt, niet helemaal 
eerlijk. Hij zet een benadering vanuit 
royale en onvoorwaardelijke genade én 
de farizeese en wettische regelzucht 
tegenover elkaar. Daarin gaat hij ver. 
Wie zich druk maakt over de vraag of 
samenwonen wel of niet mag, is in de 
ban van de wet. Wie geboeid is door de 
(vervloekte!) trouwring, loopt bij hem 
het risico bij de moralistische farizeeërs 
te worden ingedeeld. Onvoorwaarde-
lijke genade stelt geen voorwaarden 
vooraf en heeft het oordelen afgeleerd. 
De gemeente wordt een veilig huis, 
waar iedereen zich welkom voelt.

Maar is dat wel een zuiver dilemma? 
Moeten we daartussen wel kiezen? Kun 
je niet met evenveel recht het dilemma 
creëren dat wie zich níet druk maakt 
om samenwonen, de vrijheid van Chris-
tus misbruikt als een aanleiding voor 
onze eigen natuur, en wie zich daar 
wel om bekommert, geboeid is door de 
genade en liefde van Jezus? Voordat 
we dus met dit soort dilemma’s opge-
zadeld worden, zou ik ze eerst op hun 
zuiverheid willen toetsen en wat willen 
wegkomen bij generaliserende stellin-
gen en valse tegenstellingen. Misschien 
liggen zulke valse dilemma’s gemak-
kelijk in het gehoor, maar ze helpen ons 
uiteindelijk niet verder.

Vreugdenhil stelt dat het evangelie 
altijd en overal hetzelfde is, voor de 
mensen buiten en de mensen binnen. 
Gods genade is voor iedereen. Voor 
ieder mens is Jezus gestorven en opge-
staan, en ieder mens is mijn broeder en 
zuster. Dat klinkt ruimhartig.
Maar het stuit op vragen. Heel begrij-
pelijk en terecht zet Visser daar een 

aantal woorden van Jezus lijnrecht 
tegenover. Waar gaat het mis?

Onvoorwaardelijk? 

Laat ik dat proberen duide-
lijk te maken met een op het 

eerste gehoor ingewikkelde, maar 
ook verhelderende formulering: het 
onvoorwaardelijke evangelie komt in 
voorwaardelijke vorm tot ons.
De formulering speelde een cruciale 
rol in de discussies rond de Vrijmaking. 
Doet de Here in de doop een onvoor-
waardelijke aanzegging? Of is het een 
toezegging, een belofte onder de voor-
waarde dat je die gelooft en je bekeert? 
Deelt Hij je mee dat je een kind van 
God bent (waarbij we de al aanwezige 

wedergeboorte en geloofskiem ver-
onderstellen)? Of geeft de Here je de 
toezegging dat je in Christus geheiligd 
bent, maar vereist een leven in ver-
bondenheid met Hem een reactie van 
geloof en bekering?

Algauw in een
verdachtenhoekje

Genade is 
wereldbreed
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Vreugdenhil zegt terecht: Gods belofte 
stelt geen voorwaarden vooraf. Niet je 
inkomen, huidskleur, status, carrière, 
nationaliteit of ge-
aardheid vormen 
een criterium bij 
het toelatingsbeleid 
tot het koninkrijk 
van God. Voor hetero en homo, voor 
getrouwd of single is het aanbod van 
genade onvoorwaardelijk. Het evange-
lie wordt aan alle mensen aangeboden, 
genade is wereldbreed. Daar ligt het 
gelijk van Vreugdenhil.
Maar in het aanbod van het evangelie 
komt de opdracht mee dat je er geloof 
aan hecht, de God van alle genade je 
vertrouwen geeft en je tot Hem keert. 
De gemeente van Jezus Christus is een 
vergadering van gelovigen. Naast een 
veilig huis ook een heilig huis.
Vreugdenhil maakt onvoldoende on-
derscheid tussen de verwerving van 
het heil (voldoende voor alle mensen, 
op Golgota) en de uitdeling van dat heil 
(door de boodschap van het evangelie, 
gepaard gaande met de opdracht van 

geloof en bekering). De boodschap 
komt tot allerlei mensen. In zijn goed-
heid stuurt God verkondigers tot wie 
Hij wil en wanneer Hij wil (DL I,3). En 
alle mensen die door het evangelie 
aangesproken en geroepen worden, 
worden in volle ernst, bloedserieus 
geroepen (DL III/IV, 8). Maar niet allen 
komen en worden bekeerd. Anderen 
komen wel en bekeren zich. Vanwege 
de verschillende reactie treedt er een 
scheiding op. Door middel van geloof, 
overgave aan God en het aannemen 

van zijn boodschap en onvoorwaarde-
lijke genade wordt het heil ons eigen. 
Oók waar het de omvorming van ons 

leven betreft, zodat 
wij steeds meer 
het evenbeeld van 
Christus gaan ver-
tonen. Te midden 

van alle gebrokenheid en met vallen en 
opstaan.

Spannend

Ondertussen snijdt Vreugdenhil wel 
een belangrijk punt aan. Onderzoeken 
hebben duidelijk gemaakt dat toetre-
ders vaak pas tot geloof kwamen, nadat 
zij eerst het gevoel hadden gekregen 
erbij te mogen horen. Niet afkeuring, 
maar aanvaarding verlaagt de drem-
pel. Het zijn de drie b’s: belong, believe, 
behave. In die volgorde. Dat zet ons als 
‘gevestigde kerken’ wel voor de vraag 
hoe uitnodigend we zijn. Stel dat er een 
drugsverslaafde of een prostituee de 
dienst binnenkomt, hoe welkom is hij 
of zij? En waarover praten wij?

Er kan zomaar een spanning optreden 
tussen de gemeente als een heilig huis 
en een veilig huis. Overigens geldt dat 
niet alleen toetreders. Blijft veel (seksu-
ele of huwelijks)moeite niet vaak ach-
ter de voordeur verborgen, omdat het 
klimaat in de kerk niet veilig genoeg is 
om ermee tevoorschijn te komen? Hoe 
gaan we om met gebroken of zondige 
situaties? Hoe reageren we op begrijpe-
lijke, maar tegelijk grove zonde?
De discussie over de trouwring mag 
dan af en toe wat belast worden met 

valse dilemma’s en generaliserende 
oneliners, de onderliggende problema-
tiek gaat ons allemaal aan.
Daarbij komt veel kijken. ‘Hoe wordt 
het evangelie verkondigd?’, vraagt Vis-
ser terecht. Zonder geloof is het onmo-
gelijk God welgevallig te zijn (Heb. 6). 
Maar de aandachtsvelden zijn breder: 
wat stralen onze kerkdiensten uit? 
Hoe reageren we op elkaar: genadig 
en liefdevol, of genadeloos en onbarm-
hartig? Slagen we er wel altijd in om 
wetticisme en moralisme te ontstijgen? 
Op welk vlak zoeken we contact met 
ongelovigen en proberen we hen te ra-
ken met het genadige evangelie? Welke 
raakvlakken heeft onze gemeente met 
de wereld om ons heen?

Eén in geloof

Dat zijn wel spannende vragen. De trits 
‘to belong, to believe and to behave’ 
stemt tot nadenken. Het heeft ook con-
sequenties voor hoe je een samenwo-
nend stel, dat wellicht nog een onrijpe 
kennis heeft van Christus, benadert. 
Sluit je uit en wijs je veroordelend af? 
Of tast je in de pastorale zorg eerst 
naar de motieven, naar het geloof, 
naar de rijpheid van de kennis en de 
wijsheid van Christus? Heb je er oog 
voor dat geloof en gehoorzame over-
gave aan onze Heer voorafgaat aan 
gedrag?

Tegelijk: wie de brieven van de aposte-
len leest, ontdekt hoe zij voortdurend 
te midden van een ongelovige wereld 
de heiligheid van de gemeente voor 
ogen houden. Maar al te vaak zijn ze 
geadresseerd aan de heiligen in een 
bepaalde plaats, aan de gelovigen die 
één zijn in Christus Jezus. Het geloof 
in Hem is datgene wat hen aan elkaar 

verbindt. Voor ons ligt dat niet anders: 
Jezus vergadert door zijn Geest en 
Woord voor zichzelf een gemeente in 
de eendracht van het ware geloof.

Afgesloten 21 februari 2013.

Naast een veilig huis 
ook een heilig huis
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Er is zelfs een bordspel voor kinderen 
ontworpen over de Heidelbergse Ca-
techismus! Allemaal onder de paraplu 
van Refo500, uiteraard. Ook een weten-
schappelijke conferentie wordt voorbe-
reid: op 21 en 22 juni aan de TU Apel-
doorn, en mede georganiseerd door de 
TU Kampen en het Hersteld Hervormd 
Seminarie aan de VU.

Uiteraard kan een herdenking niet 
zonder boeken. Karla Apperloo en Her-
man Selderhuis verzorgden een fraai 
geïllustreerd boek bij de tentoonstel-
lingen in Heidelberg en Apeldoorn. Met 
John V. Fesko (Westminster California) 
en Aleida Siller (Reformierter Bund) 
verzorgde ondergetekende de redactie 
over het Handboek Heidelbergse Cate-
chismus. De Nederlandse editie is op  

19 januari gepresenteerd, de Duitse edi-
tie volgt in mei en de Engelse hopelijk 
later dit jaar.
Prachtig, natuurlijk, die feestelijkheden 
– maar levert het nu ook echt iets op? 
Heb je wel werkelijk wat aan zo’n oud 
geschrift als de Heidelbergse Catechis-
mus? Op enkele van die vragen gaan 
we in dit artikel in.

Historisch inzicht verdiepen

Op historisch gebied valt er nog steeds 
genoeg te onderzoeken. 
Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit de recente studie van 
Charles Gunnoe over 
Erastus. Gunnoe toont 
daarin aan dat de rol van Erastus bij de 
totstandkoming van de Heidelbergse 

Catechismus veel groter is dan tot nog 
toe gedacht, met name in de avond-
maalsleer. Hoe langer hoe meer blijkt 
uit recent onderzoek dat Zacharias 
Ursinus wel de belangrijkste auteur van 
de HC is geweest, maar dat het toch 
vooral een teamproject was.

Een ander interessant historisch gege-
ven is dat de HC vooral in Nederland 
zo’n impact heeft gehad. Rondom de 
totstandkoming waren Nederlanders 
betrokken: Petrus Datheen bijvoor-
beeld, predikant van een Nederlandse 
vluchtelingengemeente in de buurt en 
nauw betrokken bij het hof van keur-
vorst Frederik III. Niet zonder reden 
hebben de Nederlandse vluchtelingen-
gemeenten, de synode van Emden en 
latere synoden steeds het belang van 
de Heidelbergse Catechismus bena-
drukt. Juist in ons land kwam ook de 

catechismusprediking 
tot grote bloei. Aanvan-
kelijk was er nogal wat 
verzet, in Gouda zelfs zo 
heftig dat daar in 1597 de 

catechismusprediking weer werd afge-
schaft. Het was dan ook wel een beetje 

Op 19 januari was het exact 450 jaar geleden dat de Heidel-
bergse Catechismus werd ingevoerd. Dat gaat niet onop-
gemerkt voorbij. Op 19 januari was er een symposium en 
herdenkingsavond in Gouda. Daarnaast worden er tentoon-
stellingen voorbereid in Heidelberg, Ter Apel en Paleis het Loo 
in Apeldoorn.

De Heidelbergse 
Catechismus vandaag

Vooral 
een teamproject
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ironisch dat de herdenking van 450 jaar 
HC juist in Gouda plaatsvond.

De effecten van de Heidelberger in 
Duitsland waren daarentegen gering. 
Politiek was de HC uitermate belast 
geraakt, omdat lutherse tegenstanders 
van Frederik zich er krachtig tegen ver-
zetten. Wie de HC aanvaardde, moest 
wel op zo’n manier het gereformeerde 
denken voorstaan dat er ruzie van 
kwam. Weliswaar heeft Frederik III op 
de Rijksdag van Augsburg 1566 indruk-
wekkend zijn catechismus verdedigd, 
de prijs voor zijn overwinning was 
hoog. Officiële kerkelijke erkenning 
in de Duitse gebieden buiten de Pfalz 
vond de HC pas in 1610, op de Duisbur-
ger Generalsynode.
Zo zou er nog veel meer te melden zijn 
over historisch interessante gegevens 
die ons inzicht in de HC verdiepen. 
Maar beter wenden we ons naar de 
theologie, want daar vallen de beslis-
singen!

Theologie van de HC

Over de theologie van de Heidelbergse 
Catechismus lijkt op het eerste gezicht 
weinig te melden te zijn. Het document 
staat toch zoals het staat, al 450 jaar 
lang? Toch zijn er om te beginnen twee 
opmerkingen te maken.
Ten eerste, het is nodig om de eigen 
theologische structuur van de HC te 
onderzoeken en te verwerken. Al te snel 
dreigt het gevaar dat de catechismus 
naar de eigen theologische overtuiging 
wordt toegebogen. En wie zal zeggen 
dat hij daarvan vrij is?
Ten tweede, als de HC dan eenmaal in 
de eigen historische en theologische 
context wordt verstaan, zijn we nog 
niet klaar. Het is echt een document 
van 450 jaar oud. De uitgebreide ver-

handelingen over het avondmaal zijn 
typerend voor het theologisch land-
schap daar en toen, maar op dit mo-
ment staan er heel andere dingen op 
de theologische agenda. De discussie 
rond Israël komt in de Heidelbergse 
Catechismus niet voor, en God de Va-

der wordt er wel als Schepper beleden, 
maar van duurzaamheid hadden Ursi-
nus en de zijnen echt nog niet gehoord 
(ze waren ook minder vervuilend op 
deze aarde aanwezig). Er is, kortom, een 
geesteshistorische afstand die zich laat 
voelen.

Dat betekent echter niet dat de HC 
volstrekt achterhaald is en vandaag 
geen zeggingskracht meer heeft. Wel 
betekent dit dat er een toe-eigening 
nodig is van wat de 
Heidelberger ons 
aanreikt. We probe-
ren de waarheid die 
daar en toen in een 
bepaalde context en op een bepaalde 
manier werd verwoord, in onze huidige 
context opnieuw te verwoorden.
In het vervolg van deze bijdrage type-
ren we de theologie van de HC als  
(1) theologie die grond onder de voeten 
geeft en (2) gereformeerde theologie. 
Om het verhaal compleet te maken, 
zouden er nog (3) trinitarische theolo-
gie en (4) theologie waarin de Schriften 
opengaan, kunnen worden toegevoegd, 
maar daarvoor ontbreekt hier de 
ruimte.

De theologie van de HC kan allereerst 
getypeerd worden als een theologie 
die grond onder de voeten geeft. Dat is 
mijn vertaling van het woord ‘troost’, 
dat prominent de eerste vraag en ant-
woord stempelt. Troost klinkt in onze 
cultuur te veel naar rouw en verdriet, 

een tegenwicht tegen het harde leven. 
Dat leven was ook hard in de zestiende 
eeuw, zonder pijnstillers, zonder anti-
biotica, met pestepidemieën, hoge 

kindersterfte, ar-
moede en politiek 
instabiele situaties. 
Als de troost enkel 
daarop betrekking 

zou hebben, zou ze ver bij ons vandaan 
staan, in onze welvarende, politiek 
stabiele samenleving waarin iedereen 
toegang heeft tot gezondheidszorg.

Existentiële grond onder de 
voeten

‘Troost’ betekent echter niet zozeer 
tegenwicht als wel houvast. Datgene 
waar je je aan vastklemt met al wat 
in je is ofwel de grond die je onder de 
voeten hebt in een chaotische wereld, 

Een document 
van 450 jaar oud

Tegenwicht tegen 
het harde leven
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waardoor je vooruit durft te kijken en 
durft te hopen. Daarmee ligt ‘troost’ 
heel dicht aan tegen een geloofsbegrip 
als vertrouwen. Zo verstaan staat deze 
troost helemaal niet op een afstand. 
We mogen dan wel in relatief welva-
rende omstandigheden leven, veel ver-
trouwen voor de toekomst ontmoet je 
niet. De economische crisis en vooral de 
ecologische crises maken dat veel men-
sen pessimistisch naar de toekomst 
kijken. Daar komt nog bij dat we in het 
postmodernisme hebben geleerd hoe 
wankel menselijke kennis is en dat het 
darwinisme ons aanreikt dat wij men-
sen eigenlijk maar veredelde dieren 
zijn. Dat alles bij elkaar opgeteld biedt 
nu niet direct een hoopvol perspectief 
of grond onder de voeten.

Nu zouden we de troost waarover de 
HC spreekt, misverstaan, als we haar 
enkel zouden verstaan als een geeste-
lijke zaak. Uiteraard is deze troost voluit 
geestelijk, maar ze is niet enkel maar 
geestelijk. Ik ben niet alleen met mijn 
ziel het eigendom van Jezus Christus, 
maar ook met mijn lichaam. Niet enkel 
in het sterven, aan de randen van het 
leven, maar ook midden in het volle 
leven is de enige grond onder de voeten 
dat ik het eigendom van Jezus Christus 
ben. De troost is met andere woorden 
allesomvattend.

Hier slaat de HC existentiële tonen aan, 
die je bijvoorbeeld in Calvijns Catechis-
mus van Genève en in de Westminster 
(Kleine) Catechismus zó niet vindt. Dat 
existentiële is een hoofdkenmerk van 
de theologie van de Heidelberger. De 
troost waarover het hier gaat, is geen 
reactie op de algemeen menselijke 
behoefte aan troost. Zoals K.H. Mis-
kotte zegt: ‘déze troost hebben wij niet 
gezocht, zij is gekómen; ze is Gods on-
gevraagde werk.’ Er wordt dus niet een 
algemeen menselijk vloertje gelegd, er 
wordt ook niet ingezet bij een bespre-
king van Gods eigenschappen, maar 
het houvast dat God is voor een mens, 
bepaalt de eerste vraag en antwoord 
en verder ook de hele catechismus. God 
is ons een toevlucht! (Ps. 46:2).

Structuurbepalend

Vanuit dit centrale punt valt de hele ca-
techismus en zijn hele theologie open. 
De troost bepaalt de hele structuur. 
Dat wijkt af van de manier waarop 
catechismi doorgaans werden opge-
zet: de volgorde van de behandelde 
thema’s was wel degelijk van belang, 
maar men zette die thema’s dan toch 
achter elkaar zonder er één beheersend 
gezichtspunt boven te hangen. De Hei-
delbergse Catechismus doet dat wel 
– in het onderzoek wordt dit de ‘ana-
lytische methode’ genoemd. 
Na de belijdenis van de 
enige troost volgt de 
ontvouwing van die 
troost. In vraag en 
antwoord 2 blijkt dat 
er drie stukken zijn 
die noodzakelijk zijn 
‘om in deze troost 
godvruchtig te leven 
en sterven’. Let wel: 
om in deze troost te 
leven, niet om ertoe te ko-
men. De HC beschrijft in de 
drie stukken niet een soort 
weg om tot de troost te 
komen, ook niet in het stuk van de el-
lende. Integendeel, juist op schakelmo-
menten in de HC wordt er weer terug-
gegrepen op de belijdenis van de enige 
troost en de drie stukken in het kennen 
waarvan de enige troost te vinden 
is. Aan het eind van de behandeling 
van de Apostolische Geloofsbelijdenis, 
vraag en antwoord 57 en 58, wordt er 
twee keer naar de troost gevraagd. En, 
om niet meer te noemen, aan het eind 
van de behandeling van de Wet, in het 
gedeelte van de dankbaarheid, wordt 
de zin van de prediking van de 
Tien Geboden uitgelegd in ter-
men van ellende (‘opdat wij ons 
leven lang onze zondige aard 
hoe langer hoe meer leren ken-
nen’), verlossing (‘des te meer verlan-
gen naar de vergeving van zonden en 
de gerechtigheid in Christus zoeken’) 
(vr./antw. 115) en dankbaarheid.

Eigendomsgedachte

Toch ligt hier een belangrijk struikel-
blok: de eigendomsgedachte. Kan het 
mij als 21e-eeuws mens werkelijk grond 

onder de voeten geven, te bedenken 
dat ik niet van mijzelf ben, maar van 
Jezus Christus? Dat klinkt wel heel erg 
feodaal, alsof het om lijfeigenschap 
of slavernij zou gaan. Als er iets haaks 
staat op onze cultuur van authenti-
citeit, waar de hoogste waarde is dat 
je jezelf bent en niet een leven leeft 
volgens een script dat anderen voor je 
hebben bedacht, is het wel deze eigen-
domsgedachte. Je behoort jezelf toe 
en niemand anders, dat is een onver-
vreemdbaar recht. Bedreigt de eigen-

domsgedachte niet onze vrijheid?

Op dit punt zou ik het 
toch willen opnemen 

voor de Heidelbergse 
Catechismus. Zeker 
staat de eigendoms-
gedachte intuïtief 
ver bij ons vandaan. 
Ze ligt echter zo 

dicht bij de kern van 
het evangelie, dat 

het de moeite waard is 
om aan de hand van deze 

gedachte een moment het 
huidige levensgevoel te 
bekritiseren. De huidige 

nadruk op authentieke zelfexpressie 
levert immers een geweldige paradox 
op. Want zelfexpressie vraagt erom, 
erkend en herkend te worden. Mensen 
willen gezien worden, op tv, op Face-
book, of desnoods in de kerk of in het 
blad Nader Bekeken. Exposure is nodig. 
Maar hoe authentiek is het eigenlijk als 
je dat nodig hebt, wie ben je als er even 
niemand naar je kijkt – en wat zegt 
dat over hoe authentiek het beeld is 
dat je van jezelf hebt geschapen? Zelf-
vervreemding is maar al te vaak het 

resultaat. Wie ben ik nu eigenlijk? De 
vrijheid om te zijn wie je bent, werkt 
uiteindelijk tegen zichzelf in. Ik heb 
iemand anders nodig om te zeggen wie 
ik ben, en liefst iemand die betrouw-
baar is.

In dit verband klinkt het enige houvast 
zoals de HC die verwoordt, werkelijk be-
vrijdend. Ik ben op het diepste gekend 

Petrus Datheen

De troost is
allesomvattend

De vrijheid om te zijn wie je bent, 
werkt uiteindelijk tegen zichzelf in
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en aanvaard door de levende God. Ik 
word van mijzelf bevrijd om voor God 
te leven. Mijn ellende is dat ik het nodig 
heb, van mezelf bevrijd te worden. Dat 
is ook werkelijk een bevrijding, omdat 
het eigendom van Christus zijn bete-
kent dat zijn Geest mij troost, mij naar 
zijn beeld vernieuwt en altijd bij mij 
blijft. Zo wordt de vrijheid inhoudelijk 
gevuld vanuit de recht-
vaardiging van de god-
deloze. Dat is de kern.

Gereformeerde 
theologie

De tweede typering 
die aan de theologie 
van de HC kan worden 
meegegeven, is: gere-
formeerd. Dat klinkt 
weinig verrassend, om 
niet te zeggen: voor-
spelbaar. Uiteraard is de 
HC gereformeerd, wat 
zullen we nu krijgen? 
De vraag is wel wat we 
daaronder verstaan 
en waarin dat gere-
formeerde met name 
blijkt.
De vraag wat er nu ei-
genlijk typisch gerefor-
meerd aan de HC is, laat 
zich illustreren aan het 
feit dat enkele typisch 
gereformeerde thema’s 
er nauwelijks expliciet 
in voorkomen: verbond 
en verkiezing. Kennelijk 
is het mogelijk een echt 
gereformeerde cate-
chismus te schrijven 
zonder daarin expliciet en uitvoerig op 
de verkiezingsleer of het verbond in te 
gaan.

Wet en Evangelie

Een ander punt waarop de HC typisch 
gereformeerd is, betreft de verhouding 
van de functie van de Wet in verhou-
ding tot het Evangelie. Vaak wordt het 
zo voorgesteld dat het typisch luthers 
is om de aanklagende functie van de 
Wet te benadrukken, en typisch gere-
formeerd om de functie van de Wet als 
regel der dankbaarheid in het leven van 

Gods kinderen te accentueren. Uiter-
aard ligt dit onderscheid niet zo scherp.
Het typeert de HC dat deze zowel de 
functie van de Wet als aanklager als 
de functie voor de dankbaarheid voluit 
een plek geeft, zonder dat Wet en Evan-
gelie compleet tegenover elkaar komen 
te staan. Het hoofdaccent in de behan-
deling van de Wet ligt zonder meer op 

de dankbaarheid: in het stuk van de 
dankbaarheid wordt de Decaloog be-
handeld, en niet zoals Luther deed, aan 
het begin van de catechismus.
Dit betekent echter niet dat de aankla-
gende functie van de Wet ontbreekt. In 
vraag en antwoord 3 wordt gevraagd: 
‘Waaruit kent u uw ellende?’ Ant-
woord: ‘Uit de Wet van God.’ Let wel, dit 
is geen gepasseerd station – de vraag 
luidt immers niet: Waaruit kende u uw 
ellende? Het is ook geen voorstadium 
tot het heil, want het maakt onderdeel 
uit van de enige troost. Daarmee is de 
plaats van de Wet al ingekaderd.

Minstens zo belangrijk voor de bepa-
ling van de plaats van de wet is vraag 
en antwoord 4: ‘Wat eist Gods Wet van 
ons?’ Je zou mogelijk verwachten dat 
hier de Tien Geboden worden aange-
haald. Dat zou consequent luthers zijn, 
de oudtestamentische Decaloog, in 
steen gebeiteld, die de mens aanklaagt. 
Maar het antwoord luidt: ‘Dat leert 

ons Christus in een 
hoofdsom’, in het 
dubbele liefdegebod. 
De aanklagende 
functie van de Wet 
staat met andere 
woorden niet los van 
Christus, niet los 
van het Evangelie, 
maar is daar van 
begin tot eind mee 
verbonden. De Wet 
is de Wet in de hand 
van Christus. Boven-
dien wordt op deze 
manier zowel het 
houden van de Wet 
als het overtreden 
van de Wet voluit 
relationeel bepaald: 
liefde of het gebrek 
daaraan. Dat accent 
ligt geheel in het 
verlengde van de 
nadruk op de enige 
troost.
Bij het bepalen van 
wat de Wet eist, 
komt dus niet het 
Oude, maar het 
Nieuwe Testament 
naar voren. An-
derzijds wordt bij 
de uitleg van het 

Evangelie niet allereerst het Nieuwe 
Testament aangehaald, maar het Oude. 
Na de vragen en antwoorden over de 
kwaliteiten die de Middelaar moet heb-
ben, staat vraag 19: ‘Waaruit weet u 
dat?’ Een echo, uiteraard, van vraag 3: 
Waaruit kent u uw ellende? Waaruit 
kent u de verlossing en de Verlosser? 
‘Uit het heilig evangelie’ dat God in 
het paradijs geopenbaard heeft, heeft 
laten verkondigen door aartsvaders en 
profeten, heeft afgebeeld… ‘in de cere-
moniën van de Wet’! Het Evangelie was 
al in de Wet voorhanden – daarmee is 
een tegenstelling van Wet en Evangelie 
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uitgesloten. Het Evangelie is ten slotte 
door Gods eniggeboren Zoon vervuld.

Zowel de Wet als het Evangelie zijn dus 
geconcentreerd op Christus: wat Gods 
Wet eist, leert Christus en het Evangelie 
is in Christus vervuld. Daarmee worden 
Wet en Evangelie niet geïdentificeerd, 
maar wel in een heel nauw verband 
geplaatst. Het is hier dat het gerefor-
meerde accent op het verbond en op 
de verbondsgeschiedenis naar voren 
treedt. Oude en Nieuwe Testament 
worden niet tegenover elkaar geplaatst 
als Wet respectievelijk Evangelie, maar 
worden samen in één verbondsgeschie-
denis gezien.

Geloof en rechtvaardiging

Wat zegt de HC dan wél over de aard 
van het geloof en over de rechtvaar-
diging? In het geloofsbegrip valt de 
nadruk op de verbinding van kennen en 
hartelijk vertrouwen. 
Dit zijn twee kanten 
van dezelfde zaak, 
het gaat om vertrou-
wend kennen en ken-
nend vertrouwen. De formulering van 
vraag en antwoord 21 (niet alleen ken-
nen, maar ook vertrouwen) zou kunnen 
suggereren dat het hier om twee na 
elkaar komende fases gaat. Maar dat 
dit niet bedoeld is, blijkt wel uit de uit-

werking ervan in de bespreking van de 
geloofsinhoud. Nergens wordt daar een 
objectieve waarheid verondersteld die 
gekend zou moeten worden, waarna 
in een tweede ronde 
het vertrouwen erbij 
zou komen. De twee-
heid van kennen en 
vertrouwen blijkt al 
in vraag en antwoord 22, direct in aan-
sluiting aan de definitie van het geloof. 
Nodig te geloven is ‘alles wat ons in het 
evangelie beloofd wordt’, dat is wat de 
artikelen van het geloof in een hoofd-
som leren. Hier is geen scheiding te ma-
ken tussen hoofd en hart, maar hoofd 
en hart zijn samen gericht op Gods be-
lofte. Het houvast van de enige troost is 
houvast aan de belovende God.
Wat heb je aan dat geloof? Dat je recht-
vaardig bent voor God. Gerhard Goeters 
heeft dit terecht het ‘systematische 
hart’ van de HC genoemd. De lijnen 
komen er samen. De lijn van het sola 

fide: alleen door op-
recht geloof ben ik 
rechtvaardig. De lijn 
van het sola gratia, 
de pure genade: 

hoewel mijn geweten mij aanklaagt 
dat ik gezondigd heb, nochtans schenkt 
God mij ‘uit louter genade’ de verdien-
sten van Christus. En daarom is het 
ook solo Christo: alleen door Christus 
ben ik rechtvaardig voor God. Tegelijk 

zondaar en gerechtvaardigde. Dat is 
mijn identiteit. Voor de zekerheid wordt 
het er in antwoord 61 nog een keer bij 
gezegd dat sola fide en sola gratia el-

kaar niet uitsluiten, 
maar insluiten: het 
geloof heeft niets 
verdienstelijks, maar 
het neemt de ge-

nade aan op de manier van de genade, 
waardoor het genade is, genade te 
ont vangen. Daarom is de heiliging die 
eruit voortvloeit, meer een kwestie van 
vruchten dan van werken (vr./antw. 64).

Dr. A. Huijgen (1978) is docent systema-
tische theologie aan de Theologische 
Universiteit Apeldoorn en predikant van 
de Christelijke Gereformeerde Kerk te 
Genemuiden.

Het Evangelie was al 
in de Wet voorhanden

Het is genade, 
genade te ontvangen
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Ik zou er nooit over begonnen zijn. 
Maar nu beide zaken in één en de-
zelfde krant aan de orde kwamen, kan 
ik me niet meer inhouden. Waar gaat 
het om? Een bericht dat iedere recht-
geaarde christen met pijn in het hart 
leest: zogenaamde weigerambtenaren 
mogen niet meer worden aangeno-
men. Minister Plasterk wil weliswaar 
niet zo ver gaan om een weigeramb-
tenaar te ontslaan, maar hij pleit voor 
een soort ‘sterfhuisconstructie’. De 
gewetensbezwaarden die nu al amb-
tenaar zijn, mogen blijven tot ze met 
pensioen gaan. Maar vanaf nu geen 
nieuwe weigerambtenaren meer. Zo 
lost het probleem zich vanzelf op. Hij 
spreekt de hoop uit dat ‘een heksen-
jacht zal worden voorkomen’.

Let eens op de gedachte achter alle 
politieke gehannes rond weigeramb-
tenaren. Als politiek kun je natuurlijk 
mensen niet verbieden een geweten te 
hebben. Dat geweten mag er dus wel 
zijn, maar alleen op door de politiek 
uitgekozen terreinen. Ergo: je mag 
vinden dat een homohuwelijk geen 
huwelijk is, maar alleen achter de 
voordeur van je eigen huis. Het gaat er 
niet om of er voldoende ambtenaren 
zijn die bereid zijn te verklaren dat een 
cirkel vierkant is, het gaat erom dat jij 
dat ook hardop moet willen uitspre-
ken, anders is er geen ruimte meer 
voor jou als trouwambtenaar.

Kamerlid Carla Dik van de CU ‘hoopt 
hele horeca weer rookvrij te maken’, 
zo kopt het ND. Wat is dat goed, niet-
waar, dat de politiek zo opkomt voor 
de gezondheid van haar burgers. 
Maar eigenlijk zien we hier precies 
hetzelfde gebeuren als bij de weiger-
ambtenaren. Alleen, nu gaat het niet 
om krappe gewetens, maar om ruime 
gewetens. En waar de politiek in het 
eerste geval gewetens die te krap 
geacht worden, gaat ‘binden’ of ach-

ter de voordeur verbannen, daar gaat 
dezelfde politiek in het tweede geval 
gewetens die te ruim geacht worden, 
ook binden of naar huis sturen.
Ho, ho, zult u zeggen: maar mevrouw 
Carla Dik heeft toch gelijk! Roken is 
ongezond en je moet ongezonde din-
gen niet toelaten in het openbaar. Dus 
niet meer roken in een café.
Zelfs niet als alle mensen in dat café 
er zelf, helemaal uit vrije wil, voor kie-
zen om wel (mee) te roken. Toch mag 
het niet, zegt de politiek. Wij moeten 
rokers namelijk beschermen tegen 
zichzelf. Want ze hebben een veel te 
ruim geweten. Deze burgers maken 
op gezondheidsgebied een keuze 
waarmee wij het als politiek echt niet 
eens kunnen zijn. Daarom moeten we 
hen beschermen. Net zo als we ook 
homostellen moeten beschermen niet 
tegen zichzelf, maar tegen mensen die 
nog steeds zo bekrompen zijn dat ze 
weigeren ‘rond’ te noemen wat toch 
echt vier hoeken heeft.

Ik ben een weigerambtenaar. Ik mag 
eigenlijk geen ambtenaar van de bur-
gerlijke stand meer zijn omdat ik iets 
weiger te doen waarvan de meerder-
heid van de politiek heeft vastgesteld 
dat er niet alleen de mogelijkheid voor 
moet zijn, maar ook de verplichting 
om dat te doen. Ik mag op het publieke 
erf mijn geweten niet volgen. Dat moet 
ik thuis laten.
Ik ben een rokende weigerambtenaar. 
’s Avonds wil ik graag ergens een 
pilsje drinken. Ik weet een kroegje 
waar iedereen rookt. Maar van de 
CU mag ik dat niet. Zij vinden blijk-
baar ook dat ik mijn (voor hun idee 
te ruime) geweten maar thuis moet 
laten.

Geen enkel bezwaar heb ik tegen een 
wijze en effectieve antirookcampagne. 
Laat maar duidelijk zijn dat roken een 
gevaarlijke gewoonte kan zijn. Maar 

hoezo moet de overheid ingrijpen in 
mijn geweten? Hebben we vroeger 
niet lang genoeg gediscussieerd of er 
fluor toegevoegd moest worden aan 
het drinkwater? En wie stonden er 
toen op de bres voor onze vrijheid? En 
als de overheid bepaalt dat alle jonge 
meisjes een vaccin moeten krijgen om 
baarmoederhalskanker te voorkomen, 
wie springen er dan op de bres? En 
als we het nu toch over de combinatie 
horeca en gezondheid hebben: is (te 
veel) drank niet ook schadelijk? Voor 
de drinker, maar gezien het zinloze 
geweld als gevolg van alcohol ook voor 
anderen? Waarom geen verbod op 
drank in cafés? Waarom geen verbod 
van koffieshops?

Ik vind het een slechte zaak als we 
als christenen de overheidsdwang 
met betrekking tot weigerambtenaren 
hartgrondig afkeuren, maar dezelfde 
dwang aanmoedigen als het gaat om 
roken. En onze gezondheid dan? O ja, 
die is mij wel degelijk een zorg. Maar 
het is hypocriet roken te verbieden 
vanwege gezondheidsrisico’s, maar te-
gelijk de tabak als melkkoe te blijven 
gebruiken. Het gaat hier om principes.
Inderdaad is het wetenschappelijk be-
wezen dat overmatig roken schadelijk 
is. Maar voor de meerderheid in de 
politiek staat het net zo vast dat een 
gewetensbezwaar tegen het homohu-
welijk buitengewoon schadelijk is voor 
de volksgezondheid. Ergo: de meer-
derheid gaat, als we niet uitkijken, 
zeggenschap krijgen over ons gewe-
ten. Daarop moeten we alert blijven. 
En dat roken dan? Nou, begin als over-
heid maar eens de buitengewoon hoge 
accijns op tabak te gebruiken voor 
zaken die gerelateerd zijn aan het ro-
ken in plaats van te blijven steggelen 
of hulp bij stoppen met roken wel in de 
basisverzekering moet blijven.

Gewetensdwang
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Waarom vier evangeliën?

Als voorbeeld de doop van Jezus in de 
Jordaan (Mat. 3:16-17; Mar. 1:10; Luc. 
3:21-22; Joh. 1: 32). Dezelfde gebeurtenis 
staat vier keer in een ander vertelkader. 
Matteüs zet de ontmoeting tussen 
Johannes de Doper en Jezus centraal, 
bij Marcus lijkt Jezus wel de enige do-
peling te zijn, bij Lucas is hij juist één 
uit het volk, en Johannes heeft als per-
spectief het getuigenis van Johannes 
de Doper.
De hemelstem bij Jezus’ doop, weerge-
geven in de directe rede, wordt objec-
tief geformuleerd door Matteüs (‘dit is 
mijn Zoon’) en subjectief door Marcus 
en Lucas (‘jij bent mijn Zoon’). Bij Jo-
hannes blijft deze hemelstem achter-
wege, maar horen we de echo ervan in 
het getuigenis van Johannes de Doper: 
‘En dat heb ik gezien, en ik getuig dat 
Hij de Zoon van God is’ (vs. 34).

Verklaringen

Verschillende hypothesen zijn voorge-
steld om dit verschijnsel te verklaren. 
In de eerste eeuwen was het nog geen 
kwestie. Augustinus voelde het pro-
bleem al wel en schreef het boek De 
overeenstemming tussen de evangelis-
ten. Sinds de Verlichting zoekt men de 
oplossing vooral in literaire afhankelijk-
heid: de evangelisten zouden elkaar 
hebben overgeschreven. Marcus, het 
kortste evangelie, wordt tegenwoordig 
meestal als het oudste beschouwd; 
Matteüs en Lucas zouden dat als bron 
hebben gebruikt.
Daarnaast veronderstelt men nog een 
verloren gegaan document met woor-
den van Jezus, dus zonder zijn levens-
verhaal, aangeduid als Q (Duits: Quelle 
= bron). Sommigen construeren daar 
zelfs een hele Q-gemeenschap omheen. 

Maar om met nieuwtestamenticus 
Marc Goodacre te spreken, zinspelend 
op Johannes 1:18: ‘No-one has ever  
seen Q.’

Traditiehypothese

Geen enkele hypothese kan een defi-
nitieve oplossing bieden, omdat we 
maar weinig weten over het ontstaan 
van de evangeliën. Tegen het model 
van literaire afhankelijkheid pleit dat 
de overeenstemming toeneemt bij het 
weergeven van woorden van de Heer 
(in vergelijking met het vertelkader 
van de evangelisten) en naarmate de 
leerlingen samen rondom Jezus zijn. 
Aantrekkelijker lijkt het model van de 
zogeheten traditiehypothese. Hierbij 
gaat men uit van een gemeenschappe-
lijke mondelinge traditie.
Om dit te begrijpen moeten we terug 
naar de eerste christenen in Jeruzalem.
Hoe was de situatie tussen Pasen en 
Pinksteren? Eerst hadden de leerlingen 
voortgezet onderwijs gekregen van de 
opgestane Heer; na zijn hemelvaart 
wachtten ze biddend op de Geest. 
Vanaf Pinksteren hebben zij aan de 
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Waarom staan er vier evangeliën in de Bijbel en waarom 
verschillen die onderling? Dit vraagstuk heet de synoptische 
kwestie; vooral Matteüs en Marcus en Lucas, in een overzicht 
(Grieks: synopsis) naast elkaar gelegd, vertonen treffende 
gelijkenis, maar lopen tegelijk op vele punten uiteen.
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elingen‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen’   (Handelingen 2:42) 
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Jeruzalemse gemeente een soort ca-
techese gegeven, het zogeheten ‘on-
derricht van de apostelen’ (Grieks: hè 
didachè toon apostoloon). Denk daarbij 
aan het doorgeven van de avondmaals- 
en de opstandingstraditie. Al spoedig 
moesten de leerlingen zich verdedigen 
tegen kritiek, zodat hun verkondiging 
ook een apologetisch, verdedigend ka-
rakter kreeg.

Onderwijscontext

In deze context, het onderwijs van de 
apostelen in Jeruzalem, kan de synop-
tische traditie zijn ontstaan. Verschil-
lende factoren hebben daarbij een rol 
gespeeld.
Allereerst gaat het om herinneringen. 
Alle evangelisten spreken op een be-
paalde manier uit ervaring. Matteüs 
was een van de Twaalf, Marcus bevat 
de schriftelijke neerslag van Petrus’ 
prediking, Lucas baseert zich op de 
overlevering door ooggetuigen, Johan-
nes was Jezus’ lievelingsleerling, die 
op essentiële momenten tevens als 
getuige optreedt. De opschriften boven 
de evangeliën, met de vier auteursna-
men, komen in alle handschriften voor 
en moeten uit de allervroegste tijd 
stammen.
Vervolgens is er de leertraditie, de over-
levering van wat Jezus leerde. De drie 

synoptische evangeliën gebruiken om 
Jezus te typeren zo’n veertig keer het 
woord didaskalos (‘onderwijzer’) en 
acht keer de term ‘rabbi’. Hij trad dus 
op als iemand die met gezag onder-
wijst en zo een leertraditie opzet. In 
een mondelinge cultuur leert men zich 
door geheugentraining zulk onderwijs 
herinneren, hoewel ook notities zul-
len zijn gemaakt van wat Jezus zei. Zo 
spreken de evangeliën zelf over het her-
inneren van Jezus’ woorden en daden. 
En de apostelen moesten pasbekeerden 
nader instrueren in alles wat Hij hun 
opgedragen had (Mat. 28:20).
Ten slotte stonden de apostelen met 
elkaar in contact. Tijdens het bijeenzijn 
vormde zich een collectieve herin-
nering, die werd gevoed door hun 
persoonlijke betrokkenheid, de werking 
van het autobiografisch geheugen, on-
derlinge uitwisseling van informatie, 
en concrete formulering in gesproken 
en geschreven taal.

Van Aramees naar Grieks

Maar de evangeliën zijn in het Grieks 
geschreven, terwijl de gesproken versie 
Arameestalig was. Hoe zit dat? Jezus en 
zijn leerlingen waren bijna net zo ver-
trouwd met Grieks (hun tweede taal) als 
met Aramees (hun moedertaal). Tot de 
joods-christelijke gemeente van Jeruza-

lem behoorden ook Griekstaligen. Vanaf 
het eerste begin heeft deze gemeente 
tweetalig gefunctioneerd. Zo werd de 
apostolische verkondiging niet alleen in 
het Aramees maar tevens in het Grieks 
gehouden. De woordkeus van Matteüs 
en Marcus, deels ook van Lucas, kan 
door zulke mondelinge tradities beïn-
vloed zijn. Verder heeft ook de Griekse 
vertaling van het Oude Testament 
meegewerkt aan de vorming van een 
christelijke basiswoordenschat, die werd 
uitgebouwd door de betrekkingen die 
gemeenten met elkaar onderhielden.

Vergaarbak en smeltkroes

De herinnering aan wat Jezus had 
gezegd en gedaan, fungeerde als een 
soort trechter. Zo heeft zich een collec-
tief geheugen gevormd van apostelen 
en andere ooggetuigen; daarnaast 
bewaarde Johannes zijn eigen herin-
nering aan Jezus. Deze herinnering 
bestond zowel in mondelinge als in 
schriftelijke vorm. Zolang het mogelijk 
was, gaf men de voorkeur aan de viva 
vox (‘levende stem’, wij zouden zeg-
gen: live overdracht), maar naarmate 
de ooggetuigen wegvielen, groeide er 
behoefte aan schriftelijk materiaal. Dat 
leidde uiteindelijk tot de ons bekende 
vier evangeliën.
Het onderricht van de apostelen func-
tioneerde bij wijze van spreken als 
vergaarbak én als smeltkroes. In Jeru-
zalem nam de traditie vastere vormen 
aan. Soms was de context catechetisch, 
soms apologetisch. Ieder evangelie is 
een zelfstandige tekst, afkomstig uit 
deze gemeenschappelijke mondelinge 
bron, en kan op eigen benen staan.
Vanuit het perspectief van het chris-
telijk geloof laat zich nog een extra 
dimensie in het proces van herinnering 
en verkondiging onderscheiden: het 
werk van de Heilige Geest. Bij het apos-
tolische onderricht gaat immers in ver-
vulling wat Jezus, zelf vol van de Geest, 
zijn leerlingen had voorgehouden: ‘de 
Geest zal jullie alles duidelijk maken 
en alles in herinnering brengen wat 
ik tegen jullie gezegd heb’ (Joh. 14:26; 
16:12-15).
Zo begint de nieuwtestamentische ca-
non met een vierstemmig evangelie.

Het oudste getuigenis over Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes samen is 
afkomstig van Ireneüs, bisschop van Lyon, eind tweede eeuw. Zijn informatie 
gaat hoogstwaarschijnlijk terug op het archief van de christelijke gemeente 
te Rome en is aanzienlijk ouder dan Ireneüs zelf. Hij vertegenwoordigt de 
vroegchristelijke traditie, die stelt dat de ontstaansvolgorde van de vier 
evangeliën gelijk is aan de canonieke volgorde. Ireneüs schrijft:

Matteüs publiceerde bij de Hebreeën in hun eigen taal ook een geschre-
ven evangelie; Petrus en Paulus waren toen in Rome, waar ze het evan-
gelie verkondigden en de gemeente grondvestten.
Na hun heengaan heeft Marcus, de leerling en tolk van Petrus, ons even-
eens zelf op schrift doorgegeven wat Petrus gepredikt had.
En ook Lucas, de metgezel van Paulus, stelde het evangelie te boek zoals 
het door hem [Paulus] gepredikt was.
Later heeft Johannes, de leerling van de Heer, die ook aan zijn borst ge-
legen had, eveneens zelf het evangelie uitgebracht toen hij te Efeze in 
Klein-Azië verbleef.
(Ireneüs, Tegen Ketterijen III 1,1; bij Eusebius, Kerkgeschiedenis V 8,2-4)

Dit citaat suggereert een chronologische volgorde, die onderscheid maakt 
tussen de periode voor en na het heengaan van Petrus en Paulus. Verder 
werd in alle vier de gevallen het evangelie eerst mondeling verkondigd en 
later schriftelijk vastgelegd.
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De theologische faculteit in Aix-
en-Provence, waaraan ik nu enkele 
maanden gewerkt heb, is een voluit 
gereformeerde instelling. De docenten 
erkennen het absolute gezag van de 
heilige Schrift. Zij geloven dat de leer 
van de Bijbel betrouwbaar verwoord 
is in de bekende belijdenisgeschriften 
uit de zestiende en zeventiende eeuw. 
In die geest geven zij les en schrijven 
zij artikelen en boeken. Niet voor niets 
draagt de faculteit sinds 2010 de naam 
van Calvijn: Faculté Jean Calvin.
Tegelijk gaat deze faculteit niet uit van 
een bepaald kerkverband. Zij wil theo-
logen opleiden voor alle kerken. Van-
waar deze keuze? Het overgrote deel 
van de studenten is afkomstig uit evan-
gelische gemeenten. Hoe komt dat? De 
faculteit leeft van giften en is niet door 
de overheid erkend. Waarom verschilt 

zij op dit punt van de Theologische Uni-
versiteit in Kampen?
Over elk van de zojuist geformuleerde 
vragen wil ik in dit artikel iets zeggen. 
Daarna vertel ik iets over mijn eigen 
werk in Aix.

Voor alle kerken

De faculteit in Aix is gesticht in 1974. 
Voor die tijd was daar al een theologi-
sche opleiding, 
die uitging van 
de EREI. Dit kleine 
kerkverband heet 
tegenwoordig de 
UNEPREF. Het bestaat uit veertig ge-
meenten, waarvan de meeste te vinden 
zijn in het zuiden van Frankrijk, ten 
westen van de Rhône. Aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog hebben 

deze kerken een faculteit gesticht in 
Aix. In de jaren zestig is deze faculteit 
weer gesloten. Gebrek aan studenten 
en onderlinge meningsverschillen wa-
ren de belangrijkste oorzaken.
Vanaf dat moment was er nergens in 
Frankrijk confessionele gereformeerde 
theologie te verkrijgen. Het grotere 
kerkverband van de ERF (de Franse her-
vormde of gereformeerde kerk) heeft 
opleidingen in Parijs en Montpellier, 
maar het onderwijs daar is heel anders 
van karakter (pluralistisch en soms uit-
gesproken vrijzinnig). Enkele mensen 
hebben toen het initiatief genomen 
in Aix een nieuwe faculteit te openen, 
met een duidelijk gereformeerde iden-
titeit. Verschillenden van hen hadden 

banden met 
Westminster 
Seminary in Phila-
delphia, in de VS. 
Vanuit Nederland 

verleende onder anderen de synodaal-
gereformeerde hoogleraar Klaas Runia 
steun aan het initiatief.
De EREI-kerken stelden hun terrein en 
gebouw beschikbaar. Zij doen dat nog 
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Calvijns evangelisatiekamp 
in Frankrijk

Sinds september vorig jaar werkt de Kamper hoogleraar 
Gert Kwakkel voor de helft van de tijd aan een theologische 
faculteit in Aix-en-Provence, in het zuiden van Frankrijk. In 
dit artikel vertelt hij iets over die faculteit en wat hij daar 
doet.
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steeds en nemen daarnaast een klein 
deel van de begroting voor hun reke-
ning. Maar zij zijn veel te klein om de 
theologische faculteit te onderhouden. 
Vandaar dat deze onmogelijk een ker-
kelijke faculteit kon worden.

Evangelische studenten

De initiatiefnemers waren lang niet al-
lemaal afkomstig uit de EREI. Zij wilden 
ook niet alleen voor de EREI werken. 
Pierre Courthial bijvoorbeeld, die jaren 
lang rector van de faculteit zou zijn, 
was predikant bij een ERF-gemeente 
in Parijs. Het was zijn droom dat de 
nieuwe faculteit confessionele, gerefor-
meerde predikanten zou afleveren aan 
de ERF. Hij hoopte dat dit kerkverband 
zo van binnenuit weer een calvinistisch 
karakter zou krijgen.

In de eerste jaren kwamen er heel wat 
studenten uit de ERF naar Aix. Toch 
kwam de droom van Courthial niet uit. 
Dat lag voor een deel aan tegenwerking 
vanuit zijn kerkgemeenschap. Momen-
teel heeft de faculteit nog maar een 
paar studenten die tot de ERF behoren.

Naast enkele studenten uit de EREI trok 
de faculteit vanaf het begin studen-
ten uit baptistische, charismatische of 
andere evangelische gemeenten. Bij 
gebrek aan studenten uit de historische 
kerken van de Reformatie (zoals de ERF 
en de EREI) vormen zij nu al een aantal 
jaren de overgrote meerderheid onder 
de studenten.
Velen van hen werken al als voorganger 
in eigen gemeente. Zij ontdekken dan 
dat zij best meer theologische vorming 
kunnen gebruiken. Zij willen geen vrij-
zinnige theologie, maar zoeken een bij-
belgetrouwe opleiding. De evangelische 
theologische faculteit in Vaux-sur-Seine 
voorziet daarin, maar die ligt ver weg, 
bij Parijs. Vandaar dat zij in Aix terecht-
komen.

Daarnaast zijn er altijd studenten van 
buiten Frankrijk in Aix te vinden. Al-
lereerst mensen uit andere Franstalige 
gebieden in Europa, in Zwitserland 

en België. Verder zijn er Afrikanen, uit 
verschillende landen waar Frans de 
voertaal is. Ook zij komen af op het 
bijbelgetrouwe karakter van het on-
derwijs. Vaak maken zij pas in Aix voor 
het eerst kennis met theologie in de lijn 
van Calvijn.

Eigenlijk is het dus puur theologisch 
zendingswerk wat men in Aix doet. Of, 
zoals Courthial het ooit eens tegen mij 
zei: Deze faculteit is een evangelisatie-
kamp voor gereformeerde theologie.

Volledig programma

Momenteel staan er ongeveer hon-
derd studenten ingeschreven aan de 
faculteit in Aix. Zij volgen een van de 
volgende studieprogramma’s:
- een driejarige bacheloropleiding 

(met of zonder bijbeltalen);
- een tweejarige masteropleiding, 

met twee varianten, waarvan één 
voorbereidt op het predikantschap 
en de ander gericht is op het ver-
richten van theologisch onderzoek;

- een opleiding tot promotie tot doc-
tor in de theologie.

Studenten kunnen ook een tweejarige 
opleiding ‘theologie en zending’ kiezen 
die voor een groot deel bestaat uit 
onderdelen van de bacheloropleiding. 
Ook is het mogelijk een individueel 
programma van enkele vakken samen 
te stellen of de colleges als toehoorder 
bij te wonen.

Een groot deel van de studenten is al 
wat ouder en heeft een vaste baan of 
aanstelling in een 
gemeente. Daarom 
zijn er niet zo veel 
studenten die ter 
plekke de voltijdsop-
leiding doen. Veel studenten studeren 
op afstand. Er worden voor hen colleges 
opgenomen, die zij via het internet 
kunnen beluisteren. Op die manier kun-
nen zij in zes jaar dezelfde bachelorop-
leiding volgen als de voltijdsstudenten 
in drie jaar. Slechts een paar keer per 
jaar verschijnen zij in Aix om instruc-

ties te krijgen, te overleggen met de 
docenten en examens af te leggen.

Vrij en onbetaald

In Nederland mogen instellingen die 
niet door de overheid erkend zijn, geen 
bachelor- of masterdiploma’s of doc-
torsbullen uitreiken. Frankrijk volgt 
hetzelfde Europese systeem voor hoger 
onderwijs als Nederland en toch ligt 
het daar anders. Hoe kan dat?

Lange tijd was de Rooms-Katholieke 
Kerk in feite de enig toegestane kerk 
in Frankrijk. Dat veranderde met de 
revolutie aan het einde van de acht-
tiende eeuw. De nu bestaande gods-
dienstvrijheid gaat wel gepaard met 
een zeer strikte scheiding tussen de 
staat en alles wat met religie te maken 
heeft (in het Frans: het principe van 
de ‘laïcité’; ‘laïc’ = leek). Godsdienst 
is privé. Daarom is er geen enkele 
staatsuniversiteit in Frankrijk die een 
theologische faculteit heeft. Er is één 
uitzondering en dat is de universiteit 
van Straatsburg, vanwege de speciale 
status van de regio de Elzas, die sinds 
1919 weer bij Frankrijk hoort. Voor de 
rest van Frankrijk geldt dat de staat 
zich in het geheel niet met theologisch 
onderwijs bemoeit, ook niet met het 
rooms-katholieke.

Daarom is er geen rijksbekostiging en 
kunnen de studenten ook geen enkele 
studiebeurs krijgen. Ook officiële er-
kenning van de diploma’s gaat te ver. 
Onder bepaalde voorwaarden is het 
wel mogelijk een zogenaamde vrije 
faculteit te stichten. De faculteit in Aix 
is daar een voorbeeld van. Een derge-
lijke vrije faculteit mag academische 
diploma’s verstrekken. Studenten met 

zo’n diploma hebben 
echter niet automa-
tisch het recht verder 
te studeren aan een 
rijksuniversiteit. De 

universiteiten mogen zelf beslissen of 
zij hen toelaten, weigeren of aanvul-
lende eisen stellen.

Het feit dat de faculteit in Aix van 
giften leeft en niet officieel erkend is, 
hangt dus samen met de politieke en 
kerkelijke situatie in Frankrijk. Het land 
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heeft een heel andere geschiedenis dan 
Nederland.

Een oude roeping

Toen ik in de examenklas van het vwo 
zat, maakte ik voor het eerst kennis met 
de faculteit in Aix. Sindsdien heeft Aix 
mij niet meer losgelaten. Tijdens mijn 
studie aan wat toen de Theologische 
Hogeschool in Kampen heette, kreeg 
ik de kans om ruim vier maanden in 
Aix te studeren. Daarna ben ik betrok-
ken gebleven. Ook voelde ik me altijd 

ergens geroepen om meer voor deze 
kleine en financieel zwakke instelling 
te doen. Vanaf september 2012 mag ik 
dat dus doen als docent. Officieel ben 

ik nog volledig in dienst aan de Theolo-
gische Universiteit in Kampen. Maar de 
helft van mijn tijd besteed ik aan Aix, 
in de vorm van detachering.

Gedurende de maanden die ik daar ver-
blijf, geef ik net als in Kampen les in de 
oudtestamentische vakken. Ik doe dat 
samen met een Amerikaanse collega, 
Ron Bergey. Allebei nemen wij de helft 
van het onderwijs in de bachelorfase 
voor onze rekening. Bergey doceert 
daarnaast Bijbels Hebreeuws. Daar 
lever ik zelf een klein aandeel in. Verder 
begeleid ik masterstudenten bij het 
schrijven van scripties en geef ik hun 
zo nu en dan college. Hopelijk komen er 
in de toekomst ook promotiestudenten 
bij.
Mijn eerste periode in Aix ligt inmid-
dels achter de rug. Ik heb het werk met 
genoegen gedaan. De studenten staan 
open voor wat je te zeggen hebt, zolang 

ze maar kunnen zien dat je je op de Bij-
bel baseert. Dat biedt een goede basis 
voor samenwerking, ook als je niet over 
alles hetzelfde denkt. Ik hoop het werk 
in Aix nog verschillende jaren te kun-
nen doen.

Voor het voortbestaan van de faculteit 
is het nodig dat er geld blijft binnenko-
men. Slechts twintig procent van het 
budget komt uit Frankrijk. Nederland 
neemt een ongeveer even groot aan-
deel voor z’n rekening.
Geld is nodig, maar helpt niet als er 
geen geestelijke verbondenheid is. 
Daarom wil ik de lezers van dit blad 
vragen om gebed. Afgezien van een 
kleine instelling in de buurt van 
Montreal in Canada, is de opleiding in 
Aix een unicum in de grote Franstalige 
wereld. Ik zie het als een prachtige 
taak zo veel mogelijk toekomstige of 
reeds actieve voorgangers een zo stevig 
mogelijke gereformeerde theologische 
ondergrond mee te geven.

Giften voor de Faculté Jean Calvin in Aix-
en-Provence kunnen worden overgemaakt 
op ING 3490687 of Rabobank 384990630, 
t.n.v. de Stichting Kampen-Aix-en-Provence, 
Tarweakker 5, 3773 BS Barneveld. De stichting 
heeft ANBI-status; giften zijn dus fiscaal af-
trekbaar.
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Het huidige docententeam, v.l.n.r.: Michel Johner, Gert Kwakkel, Ron Bergey, 
Jean-Philippe Bru, Donald Cobb, Yannick Imbert

Nader Bekeken – speciale abonnementen
Neem een proefabonnement op Nader Bekeken! U ontvangt het blad dan 

drie maanden voor maar € 5,-. Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? 
Denk dan eens aan een geschenk abonnement op Nader Bekeken. 

Het kost u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang!

Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of bel 0900-226 52 63 (€ 0,10 p.min.).



84

Een deel van de kerkmensen heeft deze 
ervaring van het vinden van troost en 
genade. Een deel ook niet. En dat laatste 
geeft hun gevoelens van diepe teleur-
stelling. Zij geven aan teleurgesteld en 
ongetroost de kerk uit te komen. Ik zou 
graag een poging willen doen om de 
nood hierachter te peilen en van daar-
uit aandacht willen vragen voor een 
vergeten accent in onze spiritualiteit.
Dat een mens verlangt naar vrede en 
rust, lijkt te horen bij zijn wezen. Dat 
iemand verlangt naar genade en troost, 
is evangelie. Wie het verdriet van de ge-
broken relatie met God niet kent, zoekt 

ook niet naar troost. Wie zijn schuld te-
genover God niet ziet, smeekt niet om 
genade. Ik ben daarom erg blij met het 
in de kerk breed levende verlangen naar 
genade en troost.

Spannend

Maar hoe ervaar je genade? En mis-
schien nog wel belangrijker, hoe ervaar 
je zekerheid over genade voor jou, en 
dat jij daaruit leeft? Het korte ant-
woord is: alleen in de dagelijkse om-
gang met de God van genade en troost. 
En daar wordt het spannend. Want hoe 

is het met onze omgang met God ge-
steld? Ik neem het niemand kwalijk als 
hij of zij door de druk(te) die op onze 
levens ligt, slecht toekomt aan omgang 
met God in stille tijd. Dat is in mijn ei-
gen leven ook een worsteling. Maar zou 
uit het gebrek aan intensieve omgang 
met God niet de onzekerheid over ons 
leven uit genade kunnen voortkomen?
Datzelfde geldt ook voor relaties tus-
sen mensen. Vertrouwen – de keerzijde 
van onzekerheid – ontstaat in omgang 
met elkaar. Onbekend maakt onbe-
mind. Maar gesprek, samen dingen 
doen, elkaar bezig zien in verschillende 
situaties, tijd met elkaar doorbrengen, 
dat bouwt vertrouwen op. Dat is in de 
gemeente zo, maar ook in het huwelijk 
en het gezin, in teams en op sportclubs. 
Waarom zou dat in de relatie met God 
anders zijn?
Nu merk je in menselijke relaties dat 
vertrouwen in elkaar niet constant is. 
Er is dynamiek, de ene keer voel je je 
beter bij de ander dan in een volgende 
ontmoeting. Een goede relatie vraagt 
inzet, tijd en energie. Aan een huwelijk 

Veel kerkmensen zijn op zoek naar genade en 
troost. Ik ook. En ik vind het ook. In mijn door 
de zonde gebroken en getekende leven vind 
ik troost bij God en leef ik uit zijn genade. In 
vrede, rust en blijdschap. En ook dat is genade, 
ik ontving het zonder er ooit om gevraagd te 
hebben. Dat geeft ook zekerheid naar de toe-
komst: omdat God trouw is, weet ik dat Hij mij 
genade en troost blijft geven.

Op zoek naar genade en troost
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moet je werken. Relaties blijven op een 
bepaalde manier altijd spannend. En 
dat geldt ook voor de relatie met God. 
Dat is een echte relatie die lijkt op onze 
menselijke relaties. De ene partner in 
deze relatie is ook een mens, de andere 
partner is God. Van Gods kant is alles 
zeker. Hij doet altijd wat Hij zegt. Hij 
is 100% te vertrouwen. Maar ik? Hoe 
is het met mij? Dat 
maakt de relatie met 
God spannend.
Ik merk dat broeders 
en zusters worstelen 
met dat spannende 
in de relatie met de Here. Het liefst wil-
len ze die spanning kwijt. Ik begrijp dat. 
Het leven is al onzeker genoeg en als er 
één ding is waarover je zekerheid wilt 
hebben, dan is dat over Gods genade in 
je leven. Die zekerheid wil God ook ge-
ven. Dit artikel loopt dus goed af. Maar 
hoe geeft God die zekerheid over zijn 
genade in jouw leven?

Bevinding

Voor veel bevindelijke broeders en zus-
ters lijkt die zekerheid er niet te zijn. 
Ik heb daar diep verdriet over en mijn 
hart gaat naar hen uit. Ik denk dat Gods 
genade en troost bewust of onbewust 
op afstand worden gehouden. Onte-
recht. Hun grote nadruk op de omgang 
met de Here mis ik echter in de spiri-
tualiteit van veel vrijgemaakten. In die 
omgang met de Here ligt de sleutel 
naar zekerheid over genade en troost. 
Bevindelijke christenen zoeken die ze-
kerheid in een bijzondere, innerlijke er-
varing van Gods genadig omzien naar 
hen. Daar wordt soms lang en geduldig 
op gewacht. Onder mijn vrijgemaakte 
broeders en zusters merk ik geregeld 
een tegenovergestelde houding als het 
gaat over de zoektocht naar zekerheid 
over Gods genade. Gods genade wordt 
als diep vanzelfsprekend aangenomen. 
Op grond van dat het je aangezegd 
wordt. Beloofd.

Maar dat is toch de helft van het 
verhaal? Een belofte moet worden 
ontvangen in geloof. Wat mij wordt 
aangezegd, vraagt om een antwoord in 
geloof. En is mijn geloof constant? Het 
lijkt erop dat voor sommigen hun ge-
loof een feit is. In plaats van relatie.

Effecten

Het is duidelijk dat de oproep om te 
geloven (je behoud met vreze en beven 
te bewerken, Fil. 2:12) niet goed valt bij 
hen voor wie hun geloof een feit is. Ten 
diepste omdat het hun zekerheid over 
genade en troost ter discussie stelt. In 
prediking die niet uitgaat van geloof 

en genade als on-
wrikbaar feit in het 
leven van de hoorder, 
wordt dan de genade 
gemist.
Ook de aandacht in 

de eredienst voor gedane zonden en de 
vraag om vergeving roept gemakkelijk 
wrevel op. Immers, de vraag om van 
Gods vergeving en genade te mogen 
leven, legt bloot dat dit geen gegeven 
is waarvan ik mag uitgaan. Het is een 
belofte. Een belofte die ik iedere dag 
in mijn leven moet ontvangen door er 
gelovig, biddend om te vragen. En dan 
mag ik zeker zijn van verhoring. Maar 
dit is wel iedere keer weer een proces.

De weerstand tegen de (voorlezing van 
de) wet kan ook deze achtergrond heb-
ben. Wanneer Gods genade al een feit 
in mijn leven is, hoef ik dus ook niets 
meer. Genade wordt gemakkelijk ver-
ward met niets meer hoeven. Alsof 
het genade is óf werken. De Bijbel wijst 
de weg van de werken uit dankbaar-
heid voor ontvangen genade (Ef. 2:10; 
Tit. 3:8).
Ik proef geregeld ook weerstand tegen 
woorden als schuld en straf. Schuld 
wordt dan ‘schuldgevoel’ en straf is 
‘een boodschap van God’. En we zouden 
dénken dat God boos 
is in plaats van dat 
Hij echt vertoornd is 
over onze overtredin-
gen en onvolmaakt-
heid. Ik kan me voorstellen dat voor wie 
onzeker is over Gods genade in zijn of 
haar leven, het kijken in de afgrond van 
ons leven (te) veel gevraagd is.

Ga het meemaken

Soms heb ik het vermoeden dat de 
neiging om in de kerkdienst zo stellig 
de genade over het leven uitgesproken 
te willen krijgen, het gebrek aan eigen 
omgang met de Here moet vervangen. 

Dat het dit gebrek ook verhult. Menig 
lied lijkt deze leegte te moeten over-
schreeuwen. En het is ook ontzettend 
pijnlijk om met onzekerheid te leven 
over Gods genade voor jou. Maar stel je 
voor dat je twijfelt over de liefde van je 
partner voor jou. Een bevindelijk mens 
zou zeggen: ik wacht op een bijzondere, 
innerlijke ervaring van zijn of haar 
liefde voor mij. Een vrijgemaakt mens 
zegt tegen zijn dominee: troost me en 
zeg dat mijn partner van me houdt. 
Zekerheid over de liefde en trouw van 
je partner krijg je echter in de omgang 
met hem of haar. Beleef het zelf. Ga het 
meemaken. Dat is spannend, absoluut. 
Maar een alternatief is er niet.

In de relatie met God kun je hier heel 
verwachtingsvol ingaan. Want Hij is 
trouw en vol van liefde en genade. Dat 
heeft Hij gezegd, beloofd, bewezen. In 
de omgang met God ga je dat geheid 
ontdekken, dat geef ik je op een briefje. 
Bij die omgang met God denk ik aan 
bijbellezen en nadenken wat er staat 
en wat God daarin aan jou zegt en hoe 
dit in jouw leven is. Ik denk aan het 
voor God neerleggen van de gedachten 
van je hart in je gebeden. Ik denk aan 
het onderzoeken van Gods daden in je 
leven, in de gemeente, in de wereld. Ik 
denk aan je aanbidding van God, je ere-
dienst voor Hem, je praktische keuzes in 
het leven van elke dag. In die omgang 
met God ontdek je dat je van genade 
leeft. Ontdek je dat je kind van God 
mag zijn. En bent. Het blijft overigens 
nog steeds een spanningsvolle relatie, 
dat weten we vanuit onze eigen ouder-
kindrelaties. In de dagelijkse omgang 

met de Here ontvang 
je zekerheid over je 
leven uit zijn genade. 
En die zekerheid 
troost. Troost komt 

altijd van buitenaf. Zekerheid ook. En 
de beste troost en de zekerste zekerheid 
komen van God.

Vergeten accent

Ik breek hierbij dus een lans voor her-
nieuwde aandacht voor de toe-eige-
ning van het heil. Naar mijn indruk een 
vergeten accent in onze vrijgemaakte 
spiritualiteit, die door het benadrukken 
van de kracht van Gods beloften de re-

Genade wordt 
gemakkelijk verward met 

niets meer hoeven

Boos in plaats van
echt vertoornd
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latie met God tot iets vanzelfsprekends 
maakt. Ik ben dankbaar voor wat ik in 
de contacten met bevindelijke christe-
nen op dit punt heb mogen leren. Het 
zat volgens mij ook in de vroegste ge-
neratie vrijgemaakten.
Wat is het ook alweer? Met de toe-eige-
ning van het heil wordt het werk van de 
Heilige Geest bedoeld waardoor Hij een 
mens doet komen tot, deel geeft aan 
en doet blijven in het heil dat Christus 

voor ons verworven heeft. God is niet 
alleen de God die ons het heil heeft 
toebedacht – werk van de Vader – en 
het voor ons verworven heeft – door 
de Zoon – maar Hij is ook de God die 
ons het heil bedient – door de Heilige 
Geest. De Here doet geen half werk. Stel 

je voor dat Hij zijn werk had beëindigd 
nadat het heil door Christus verworven 
was. Dan was er heil en zaligheid, maar 
niemand zou erin kunnen delen. Wij 
hebben geen mid-
delen om ervoor te 
betalen. Wij hebben 
geen krachten waar-
door we het kunnen bemachtigen. We 
zouden net zo goed verloren gaan. Even 
erg is het wanneer wijzelf een punt zet-

ten na Christus. De Vader heeft het heil 
mij toebedacht, Christus heeft het voor 
mij verworven, nou ja, dan is het nu 
ook van mij.
Wat is het belangrijk om de Geest niet 
uit te doven (1 Tess. 5:19) maar je door 
Hem aan te laten spreken, Hem in je te 

laten werken. Daarvoor is het Woord 
van God je bron. Het Woord brengt de 
Geest aan het hart, en de Geest brengt 
het Woord in het hart. Omgang met 

God in stille tijd, 
biddend bijbellezen 
en bijbellezend bid-
den stellen je voor 

Gods beloften. En je verwondering over 
Gods trouw, zijn zoekende liefde, zijn 
onverdiende genade zal je brengen tot 
de uitroep: hiervan wil ik leven! Wie die 
genade van God iedere dag voedt van-
uit Gods Woord en ook bekijkt in zijn of 
haar leven, die vindt zekerheid, troost, 
vrede en blijdschap.

Het is de belijdenis van de berijmde 
Psalm 90 (vers 1): Gij zijt geweest,  
o Heer, en Gij zult wezen, de zekerheid 
van allen die U vrezen. Geslachten 
gaan, geslachten zullen komen: wij zijn 
in uw ontferming opgenomen. Wij mo-
gen bouwen op de vaste grond van uw 
beloften en van uw verbond.

De Geest niet uitdoven
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Gemeenschap
1 Korintiërs 12

Iets dat in het voorgaande al enige keren 
voorbij is gekomen maar ook aparte 
aandacht verdient, is de gemeenschap die 
we in de kerk aantreffen.

In de kerk horen we het evangelie en gebruiken we de sacra-
menten waardoor God ons prille geloof wil versterken. Maar 
dat niet alleen. Wie gedoopt is, is ingelijfd in de kerk, het 
lichaam van Christus. Aan het avondmaal beleven we samen 
de gemeenschap met Christus. Het evangelie aannemen doe 
je niet in je eentje, dat doe je samen met je broeders en zus-
ters in de Here. In de kerkgang vind je dus ook de gemeen-
schap met andere kinderen van God.

Die gemeenschap in de kerk is heilzaam. Anders dan in de 
kring van de spotters tref je er eerbied en ontzag voor God 
aan. Anders dan in de kring van de zondaars vind je er men-
sen die een voorbeeld voor je kunnen zijn en je de wil van 
God leren kennen en toepassen. Je ziet hoe het leven is als er 
naar God geluisterd wordt. Je ziet dat dat geen onhaalbaar 
ideaal is. Het gesprek en de omgang met mensen die net zo 
op hun grenzen en beperkingen stuiten als jij, maar een weg 
gevonden hebben om ermee om te gaan, stimuleren je.

Door trouw naar de kerk te gaan, word je met je kinderen op-
genomen in die gemeenschap. Je kinderen doen er kennissen 
en vrienden op die de Here willen dienen. Ze gaan ergens bij 
horen. Stimulerend. En vormend. Ze gaan wennen aan een 
bepaald patroon van leven. Ze leren dingen af die niet bij de 
dienst van de Here passen. Er wordt vandaag de dag door 
missiologen op gewezen dat mensen tot geloof komen door 
eerst ergens bij te horen: bij een kring van gelovigen. Daar 
ontstaat en groeit het geloof. Het doorleefde en beleefde ge-
loof van anderen leert en motiveert. Als we ons afvragen hoe 
we jongeren binden aan en boeien in de kerk, dan is juist de 
gemeenschap die ze er aantreffen, heel belangrijk!

In de gemeenschap van de kerk ben je ook veilig met je kin-
deren. Als mensen de Here Jezus kennen, als ze hun eigen 
komaf en kwetsbaarheid als zondaar kennen, en als ze weten 
hoe bevoorrecht ze zijn uit pure genade, dan zullen ze niet 
vanuit de hoogte op anderen neerzien. Dan zullen ze er een 
eer in stellen om anderen de liefde van God te leren. Dan 
zullen ze je ook niet afbranden of met je zonden aan de haal 
gaan. Tenminste als het goed is. Niets maakt een kerk zo 

onaantrekkelijk als het tegenovergestelde van het nieuwe 
gebod dat Christus zijn leerlingen gaf: elkaar liefhebben. 
Gebrek aan stijl en etiquette, gevit op elkaar, geruzie met 
elkaar, het afschrijven van elkaar: het werkt demotiverend. 
Afbrekend in plaats van opbouwend. Terwijl we alleen tot 
dat laatste bevoegd zijn (vgl. 2 Kor. 13:10).

God heeft niemand alle gaven van zijn Geest geschonken. 
Hij schonk verscheidenheid van gaven. Dat betekent dat we 
in de kerk nooit compleet selfsupporting zijn. We hebben el-
kaar en elkaars gaven nodig. We hebben ook de verschillende 
diensten nodig die in de kerk worden verleend: onderricht, 
vorming en toerusting, catechese voor jongeren, pastoraat 
in allerlei situaties.

Wie hoort waarom mensen de kerkgang staken, beluistert 
vaak veel verwijten richting de kerkgemeenschap. Terecht of 
niet, het speelt kennelijk een rol. We kunnen ons daar niet 
van afmaken met de kreet: in de kerk moet je niet naar de 
mensen kijken. Want de kerk bestáát uit mensen: het is de 
vergadering van de gelovigen! Zij zijn de levende stenen van 
Gods geestelijk huis. Ons is ook niet geleerd dat de mensen 
niét naar ons moeten kijken, maar dat ze ons juist wel moe-
ten zien. Nader gezegd: dat ze onze goede daden en godvre-
zende levenswandel zien en daardoor God verheerlijken en 
voor Christus gewonnen worden.

Laten we juist in onze individualistische en anti-institutio-
nele tijd investeren in onze gemeenschap. Laat er op zondag 
in voorbede, afkondigingen en beamer-krant veel aandacht 
zijn voor gemeenschappelijke kerkelijke activiteiten door de 
week. En laten we ons best doen om van de kerkgang geen 
gebeuren te maken waar we elkaar ongegroet ontmoeten en 
waar we zonder mogelijkheid van napraten onder het genot 
van een kop koffie zo snel mogelijk weer vertrekken. Juist 
in de warmte van de gemeenschap gedijt de vrucht van de 
kerkgang!
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De auteur (1943, Enschede) was achter-
eenvolgens onderwijzer, hoofd der 
school, docent pedagogiek/didactiek, 
conrector VO en adjunct-directeur on-
derwijs aan een VO in Amersfoort.

Concrete piketpalen

Laat ik beginnen met een paar bouw-
stenen of aanzetten tot een vernieuw-
de visie die Van der Steeg noemt.
• ‘… de richting voor het gerefor-

meerd onderwijs moet onveranderd 
aan de leer der kerk verbonden blij-
ven.’

• ‘Het zou voor basisscholen, die nu 
opgenomen zijn in grotere verban-
den, wenselijk zijn dat er plaatse-
lijke besturen heringevoerd worden, 
die per school toezicht houden op 
de identiteitsontwikkeling en bewa-
king.’

• ‘De gedachte dat identiteitsdocu-
menten geen alternatief kunnen 
zijn – voor de beschrijving van het 
eigene van het gereformeerd onder-
wijs – ondersteun ik van harte.’

• ‘Voor de verbetering van het iden-
titeitsgebeuren, voor het peda-
gogisch-didactische peil, en voor 

representatie naar binnen en naar 
buiten zou het wenselijk zijn dat 
een directeur van een basisschool 
een academische vorming in één 
van de pedagogische of onderwijs-
kundige wetenschappen heeft…’

U merkt dat Van der Steeg niet alleen 
een lijvig werk heeft geschreven, maar 
hij slaat ook concrete piketpalen. En 
daarmee biedt dit boek veel stof tot 
nadenken. Ik wil de auteur (mijn oud-
docent) van harte gelukwensen met dit 
boek. Het is een aanzet tot een stan-
daardwerk. Veel historisch materiaal 
van het gereformeerd onderwijs wordt 
hier bij elkaar gebracht en geanalyseerd, 
daarnaast prikkelt het boek ook tot 
nadenken en tot kritische reflectie. In 
deze recensie kan ik slechts op een paar 
onderdelen dieper ingaan. Hier is een 
deskundige aan het woord die al tien-
tallen jaren met hart en ziel in het ge-
reformeerd onderwijs heeft gewerkt en 
nu terug- en vooruitkijkt. Kijkt u mee?

Gereformeerd onderwijs in de 
spiegel van verleden en heden

Het gereformeerd onderwijs heeft zich vanaf 1950 ontwik-
keld tot een belangrijke organisatie in een stevige zuil. Wat 
was het motief om te komen tot gereformeerd onderwijs? 
Welke kansen heeft het gehad en met welke bedreigingen 
had het te stellen? Waar ligt vandaag de kracht van gerefor-
meerd onderwijs? Bovenstaande vragen (en meer) werkt Jan 
van der Steeg uit in een lijvig boek: Tussen droom en daad.
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Eigen onderwijszuil

De Vrijmaking van 1944 in de Gere-
formeerde Kerken in Nederland leidde 
onder andere tot het stichten van eigen 
gereformeerde scholen (Kampen ’52 en 
Bedum ’53). De motieven hiervoor wa-
ren bijvoorbeeld conflictsituaties naar 
aanleiding van de kerkelijke breuk; af-
nemend vertrouwen in de PC-scholen; 
het ethisch conflict: ‘de belijdenis is 
niet alleen bindend in de kerk, maar 
ook daarbuiten’ (B. Holwerda), en soms 
werd men (Bedum) uitgesloten van de 
schoolvereniging.

In 1950 werd het besluit genomen om 
te komen tot een gereformeerde in-
stelling om onderwijzers op te leiden 
(GOO: Gereformeerde Onderwijzers 
Opleiding te Enschede). Van 1959 tot 
’64 zat Van der Steeg op deze opleiding, 
en met persoonlijke herinneringen en 
anekdotes brengt hij deze tijd in herin-
nering. Dat leidt ook tot een erkenning: 
‘Zonder GOO zou ik weleens heel ver 
van het algemeen onbetwijfeld christe-
lijk geloof kunnen zijn weggedreven.’

De geschiedenis van een halve eeuw 
gereformeerd onderwijs toont ook de 
vele onenigheden en felle debatten. 
In Enschede was men verbolgen over 
de oprichting van de gereformeerde 
kweekschool te Groningen. Hier toont 
Van der Steeg aan dat communiceren 
niet de sterkste kant van de gere-
formeerde zuil was. ‘Het had zo niet 
gemoeten. Het kindje is in zonde ont-
vangen en geboren. Maar nu het er 
eenmaal was moest het goed verzorgd 
worden’ (H.R. Munneke).
De GOO nam een geïsoleerde positie 
in. Er was geen openheid naar de al-
gemene pedagogische en didactische 
inzichten. Denkend vanuit ‘de ware 
kerk’ en de doopbelofte vatte men het 
onderwijsveld samen met de woorden: 
onderwijzen en doen onderwijzen in 
de leer van de kerk. Er ligt een sterke 
nadruk op overdracht, en allerlei mo-
dern-pedagogische inzichten worden 
afgewezen. De herkomst, marxistische 
of humanistische persoonlijkheidsont-

wikkeling, is al voldoende reden om die 
inzichten af te wijzen. Terwijl Van der 
Steeg juist het eclectische model be-
pleit: haal de goede onderdelen er maar 
uit en gebruik die in je eigen model.

Door veel auteurs te citeren laat Van 
der Steeg zien dat hij uitstekend is in-
gewijd in de onderwijskundige wereld 
en niet minder in de gereformeerde. 
Veel notulen, publicaties en persoon-
lijke herinneringen zijn nageplozen. Hij 
beschrijft ook de verschillende ontwik-
kelingen en karakteristieken van de ge-
reformeerde zuil. Bijvoorbeeld de eigen 
code: ‘hij ziet de Kerk niet’, waarmee 
een dergelijk persoon principieel onbe-
trouwbaar werd verklaard. De antithese 
definieert Van der Steeg met R. Kuiper 
als: markering van de scheidslijn tussen 
de eigen kerk en de rest van de wereld. 
Uiteindelijk stelt Van der Steeg dat de 
antithese veranderde van vijandden-
ken naar het maken van bewuste ge-
loofskeuzes. De gereformeerde zuil had 
ook sterk de neiging zich te isoleren van 
de rest, hier is ook het ‘warekerkden-
ken’ debet aan. Douma schrijft terecht, 
aldus Van der Steeg, dat het warekerk-
idee naar de achtergrond schuift. 
Naar mijn indruk citeert hij hier prof. 
Douma, Hoe gaan we verder (2001), niet 
correct. Douma is voorzichtig om an-
deren als valse kerk te diskwalificeren, 
maar Douma wil wel over de ware kerk 
blijven spreken, het liefst aangevuld 
met de Westminster Confessie.

Veranderend gereformeerd 
onderwijs

Toen Van der Steeg in 1964 als onder-
wijzer begon, trof hij vooroorlogse 
pedagogische en didactische situaties 
aan. Gezag en gehoorzaamheid waren 
de grondslagen voor orde en kinderen 
hadden niks in te brengen. Het leer-
stofjaarklassensysteem (alle leerlingen 
krijgen dezelfde hoeveelheid stof in 
een jaar) en het herbartiaanse model 
(frontaal lesgeven) domineerden ook 
in het gereformeerd onderwijs. Wie 
deze publicatie doorleest, zal snel ont-
dekken dat de auteur helemaal niets 
van het herbartiaanse model moet 
hebben. Ik vraag me zelfs af of hij hier 
wel eclectisch naar wil kijken. Eén ding 
was duidelijk: het lerende kind stond 

(principieel) niet centraal in de jaren 
’60-’80. Het verbondskind moest geleid 
worden; gezag en tucht werden streng 
gehandhaafd. De identiteit was een 
vanzelfsprekendheid en er vond geen of 
weinig reflectie op plaats.

De gereformeerde zuil komt in de 
jaren ’90 steeds meer onder druk te 
staan. Het gesloten karakter en het 
krachtige zelfbeeld werd als kwaliteit 
gezien, maar die werd door de disser-
tatie van A.B. Dijkstra lek geprikt. Het 
idee dat gereformeerd onderwijs beter 
presteerde dan andere scholen, bleek 
onjuist.

De auteur neemt de lezer mee naar 
de discussies over de Mammoetwet. 
Er was een zeer afwijzende houding 
ten aanzien van deze wet. De bron 
was angst voor overheidsinvloed op 
het onderwijs. Daarnaast vonden er 
heftige interne discussies plaats met 
betrekking tot de Contourennota en 
de middenschool, onder andere in 
GVOLK (vereniging van gereformeerde 
onderwijsgevenden). De forse kritiek 
en de grote woorden worden door Van 
der Steeg samengevat in: ‘De muis die 
brulde’. De uitvoerige bespreking laat 
zien dat er in de onderwijsopvattingen 
langzamerhand verandering kwam, 
men staat open voor didactische ver-
nieuwing, maar wel met de nodige 
reserve en pijn. Er blijft in gerefor-
meerde kring lange tijd huiver voor de 
invloed van de sociale wetenschappen, 
terwijl Van der Steeg er graag gebruik 
van wil maken. Hier ligt ook de discus-
sie onder van toerusting/overdragen 

(herbartiaans) en persoonlijke vorming. 
Dit verschil gaf ook tweespalt in de vi-
sieontwikkeling op het kind. Het is ook 
terug te zien in de belangrijke publica-
tie voor het voortgezet onderwijs Taak 
en Toerusting, die daardoor niet tot een 
eensluidende visie kwam.

Vertellend karakter

Het is indrukwekkend hoeveel pedago-
gen, onderwijskundigen en stromingen 
in dit boek besproken worden, dat 

Gereformeerd onderwijs in de 
spiegel van verleden en heden

Met persoonlijke 
herinneringen en anekdotes

‘De muis die brulde’
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maakt het tot een geweldige bron: de 
geschiedenis van een halve eeuw ge-
reformeerd onderwijs in één boek. Het 
lijkt mij van groot belang dat allen die 
in het gereformeerd onderwijs werken, 
dit boek gaan lezen. Door het vertellend 

karakter is het grootste deel ervan ook 
toegankelijk voor ‘niet-onderwijskundig 
geschoolden’.
In zo’n lijvige publicatie gaat ook wel 
het een en ander mis. Het is jammer 
dat de literatuurlijst niet compleet is. 
Een aantal namen en verwijzingen 
in de tekst is niet in de literatuurlijst 
terug te vinden. Noot 54 ontbreekt en 
verschillende citaten zijn niet adequaat 
verantwoord. Dat is jammer, want dat 
had dit rijke boek sterker gemaakt.
De auteur heeft ervoor gekozen om 
op verschillende plaatsen zijn eigen 
(waarde)oordeel te vervlechten in en bij 
de citaten. Dit vind ik methodisch een 
verkeerde keus. Die persoonlijke waar-

nemingen en oordelen zijn regelmatig 
scherp, subjectief, suggestief en niet 
goed onderbouwd. Een paar voorbeel-
den: ‘zelfs J.P. de Vries komt zover.’ ‘De 
geref. critici halen de begrippen hier 
ook door elkaar. Onkunde? Oppervlak-
kig lezen? Dat is nauwelijks voor te stel-
len (…) de conclusie is dat ze niet verder 
kwamen dan op basis van onjuiste 
weergave ongerechtvaardigde conclu-
sie te trekken.’ De schoolbestuurders 

worden ook erg gemakkelijk gediskwa-
lificeerd met: ‘ze waren vaak ook maar 
amateurs en aangezien ze broeders in 
de Here waren, werd veel met de man-
tel der liefde bedekt.’
Deze publicatie is sterk autobiogra-
fisch, dat maakt het levendig, maar 
leidt soms tot de conclusie: ‘ook al 
spreken de notulen er niet van, (…) het 
is wel zeker dat…’ Meer objectiviteit uit 
de bronnen was winst geweest voor 
het geheel.

Toekomst gereformeerd 
onderwijs

Het is van evident belang dat de iden-
titeitsgesprekken en het doordenken 
van de gereformeerde identiteit blijven 
doorgaan. Of de aangedragen bouw-
stenen voor een nieuwe visie hiervoor 
geschikt zijn, betwijfel ik hevig.
Deel 3 van het boek vind ik niet sterk. 
Ik heb in dit deel nogal wat vraagte-
kens gezet. Er is de laatste jaren op dit 
terrein meer doordacht en in praktijk 
gebracht dan hier wordt beschreven. 

Bijvoorbeeld het nadenken over de pre-
sente docent (De Muynck) en de identi-
teitsontwikkeling op verschillende plat-
forms: GRIP en Identiteit en Kwaliteit. 
Verder hebben veel scholen de visie, 
missie en de waarden van het gerefor-
meerd onderwijs herschreven. De iden-
titeitsdocumenten krijgen een steeds 
prominentere functie in de scholen; het 
zijn niet de ‘stoffige werkdocumenten’ 
zoals Van der Steeg suggereert, maar 

ze vormen de spil in het toelatings- en 
benoemingsbeleid.
Sterk vind ik zijn argument om de 
kerkeis in de huidige discussie over de 
eigenheid van richting te betrekken. 
Kun je als uitgangspunt voor gerefor-
meerd onderwijs de leer van de kerk 
vervangen door identiteitsdocumen-
ten? Het LVGS meent volgens het ND 
van 3 november 2012 van wel, echter 
Van der Steeg niet. Dat ben ik met hem 
eens. Laten de bestuurders van gere-
formeerd onderwijs in hun bezinning 
ook deze studie betrekken. De huidige 
discussie en voorstellen maken noodza-
kelijk dat er grondig wordt nagedacht 
over de vraag: wat is gereformeerd 
onderwijs en wat is de toekomst ervan? 
Deze studie stelt op dit concrete punt 
teleur.

Het boek van Jan van der Steeg helpt 
wel met betrekking tot de les van de 
geschiedenis, want die is de bouw-
steen voor de toekomst. Gereformeerd 
onderwijs is geen luxe, maar sinds 28 
december 1960 een door de overheid 
erkende vorm van onderwijs waarbij 
de leer van de kerk als richtinggevende 
factor is erkend. Laten we bij deze be-
lijdenis blijven en ons in de toekomst 
verantwoordelijk weten om vorm en 
inhoud te blijven geven aan deze eigen 
richting.

N.a.v.: Jan van der Steeg,
Tussen droom en daad. Een zoektocht 
naar de identiteitsontwikkeling van 
het gereformeerd vrijgemaakt on-
derwijs van ca. 1950 tot ca. 2000, met 
een aanzet voor een vernieuwde visie, 
Boekscout, Soest, 2012, 
ISBN 978-94-6176-958-9, 486 pag., 
prijs: € 22,95

Gereformeerd onderwijs 
is geen luxe

Eigen (waarde)oordeel
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Het Christelijk Lyceum

Ik zie nog voor me hoe dat was:
Lyceum. Onze hoogste klas.
Een kleine school op ’t platteland.
De halve klas werd predikant.

Calvijn bekeek uit zijn portret
ons doen en laten nauwgezet.
De rector leek wat op Colijn,
maar hij kon toch erg aardig zijn.

De NCRV gaf radio.
Een hoorspel ging er altijd zo:
‘Daar wordt gebeld… da’s dominee!
Wil dominee een kopje thee?’

Denk ook niet dat ik jou vergat
die naast me in de schoolbank zat,
die boos werd als ik zei: ‘slecht weer’,
want alle weer komt van de Heer.

We waren ernstig, jij en ik,
maar keken soms een ogenblik
het venster uit bij wintertij,
dan kwam een mooie meid voorbij.

Wanneer je op de kansel staat
en over schuld en zonde praat,
herdenk dan ook eens in je preek
hoe jij die mooie meid bekeek.

Herdenk de fijne jongenstijd,
de klas en de saamhorigheid.
Jongen, het kon genoeglijk zijn
onder de schaduw van Calvijn.

Willem Wilmink
Uit: Verzamelde liedjes en gedichten,
Bert Bakker Amsterdam 1986

Willem Wilmink schreef geestige verzen.
Dit is er één van.
Inderdaad: onder de schaduw van Calvijn kan het genoeglijk zijn.

G
edicht

G
ert Slings
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In de Gereformeerde Kerkbode voor 
Groningen enz. van 8 februari 2013 
vond ik een interessante bijdrage aan 
de discussies over de toekomst van het 
gereformeerd onderwijs. Die discussies 
worden de laatste jaren veel gevoerd. 
Gereformeerd onderwijs was jarenlang 
kerkgebonden onderwijs. Aanvankelijk 
aan de GKv, daarna verbreed tot de 
CGK en NGK. En de discussies gaan 
nu over het helemaal loslaten van de 
verbinding school-kerk, ook ter wille 
van een door sommigen bepleite ope-
ning richting evangelischen. Moet het 
streven niet zijn gericht op een bijbels-
orthodoxe schoolrichting in plaats 
van een specifiek gereformeerde? Bij 
voortgaande kerkelijke verbreding 
van de achterban voor gereformeerde 
scholen (dus niet alleen wat toela-
tingsbeleid voor de leerlingen betreft, 
maar ook wat betreft de bemensing 
van docentencorps en besturen) ne-
men voor scholen de moeiten toe bij 
de beantwoording van de vragen rond 
het beleid en de lijn in het onderwijs 
ten aanzien van heel wat zaken rond 
leer en leven (denk aan de discussies 
rond de omgang met een docent die 
aan een homoseksuele relatie begint). 
De moeite en verwarring nemen nog 
verder toe nu betrokken kerkgenoot-
schappen zelf, zoals de GKv waaruit de 
gereformeerde scholen toch geboren 
zijn, steeds pluralere kerken worden. 
Het maakt het voor besturen en be-
leidsmakers op scholen allemaal steeds 
lastiger.
Een belangrijke impuls voor de discus-
sies is gegeven door een verschenen 
toekomstnotitie van Jan Westert, 
voorzitter van onderwijskoepel LVGS. 
Het ND berichtte erover op 3 november 
2012. En nieuwe onrust was geboren 
met name vanwege de volgende pas-
sage uit het bericht: ‘“Gereformeerd 
betekent in essentie niets anders dan 
christelijk, verbonden aan Christus”, 
aldus de notitie. Bij de mogelijke ver-
vanging van een kerkeis door een be-
ginselverklaring pleit Westert ervoor 
een verwijzing op te nemen naar de 
Apostolische Geloofsbelijdenis.’ In ons 

blad is op één en ander al een waarde-
volle reactie verschenen van Jan Bol-
lemaat (‘Terug naar de school met de 
Bijbel?’, in het decembernummer). In 
de genoemde kerkbode verscheen een 
reactie van Jan van der Steeg, bekend 
onderwijsman sinds vele jaren. Hij 
schreef die reactie op verzoek van  
ds. Alko Driest, die de lopende discussie 
met name naar aanleiding van de pers-

weergave van de notitie van Westert 
eerst samenvat (‘Gereformeerde school, 
bij de tijd’). De reactie van Van der 
Steeg geef ik graag door:

Kwaliteit
Het is buiten kijf dat het gereformeerd 
onderwijs onder druk staat, zowel van 
buitenaf als van binnenuit. Westert laat 
dat in zijn discussiestuk duidelijk zien. 
De eigenheid staat o.a. onder druk door 
het algemene maatschappelijke klimaat. 
De onderwijsvrijheid staat onder druk, 
christenen opereren meer in de marge. 
De netwerksamenleving houdt geen halt 
bij de grenzen van gesloten verbanden 
en oude instituties. Algemeen pedago-
gisch gezien ligt het accent meer en di-
recter bij de school als waardengemeen-
schap. Die waarden moeten worden 
voorgeleefd, verteld en verbeeld.
Ouders vragen allereerst kwaliteit en 
stellen eisen aan de school voor hun 
kind. Het moet kunnen excelleren. De 
collectieve identiteit van de school als 
instituut is niet langer vanzelfsprekend 
en primair. De authenticiteit en de in-
tegriteit van de man of vrouw voor de 
klas neemt een veel dominantere plaats 
in. Niet voor niets wordt zeer nadruk-
kelijk de medewerker van de school als 
primaire drager van de identiteit van de 

school aangewezen. Ouders voelen zich 
meer consument en minder eigenaar 
van het instituut. Deze aspecten laten 
ook de gereformeerde school beslist niet 
onberoerd.

Prikkelend geformuleerd
Van binnenuit is de keuze voor gerefor-
meerd onderwijs allang geen automa- 
tisme meer. Bezinning en strategieont-

wikkeling zijn gewoon nodig. GKv-orga-
nisaties opereren tegenwoordig meestal 
binnen een breder orthodox christelijk 
netwerk, zijn gefuseerd of hebben zich-
zelf opengesteld voor andere doelgroe-
pen; in onderwijsland (nog) niet.
Kerkleden zijn minder op elkaar gaan lij-
ken, terwijl kerken meer op elkaar lijken, 
zo formuleert Westert het prikkelend, 
maar wel juist. Verder hebben de scholen 
meestal te maken met krimp, en met 
een vergrote concurrentie. Er is echter 
ook te constateren dat de belangstelling 
en waardering vanuit orthodox christe-
lijke kring ten opzichte van de gerefor-
meerde scholen is toegenomen.

Gereformeerde karakter verloren?
Moet het gereformeerd onderwijs speci-
fiek vrijgemaakt blijven? Er is al langer 
ruimte voor personeelsleden van kerken 
waarmee wij een relatie hebben. Leden 
van CGK en ook van NGK kunnen als 
‘identiteitsdragers’ benoemd worden. 
Wat dat betreft gaan we (gelukkig) 
meer de kant op van het oude Gerefor-
meerde Schoolverband (1906, Bavinck). 
Ruim van hart in leerling-toelating, 
maar duidelijk wat het gereformeerde 
karakter betreft. Gereformeerd zijn 
hoeft niet typisch vrijgemaakt te zijn.1 
Geen probleem dus, wat mij betreft.

‘Gereformeerd’ onderwijs...?
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Betekent dit allemaal dat Westert het 
gereformeerd onderwijs op de schop 
neemt? Gaat het gereformeerde karak-
ter verloren?
Na nauwkeurige analyse van zijn ar-
tikel kan het antwoord op de laatste 
vraag kort en goed zijn: nee, dat doet 
Westert niet. Hij zoekt juist in de sterk 
veranderende omstandigheden naar 
behoud van het gereformeerde karakter. 
Hij zet wel vraagtekens bij de juridisch 
afgebakende richtingskwestie: de directe 
verbinding aan het lidmaatschap van de 
GKv. Hij pleit voor loslating van die (juri-
disch vastgelegde) binding. Er wordt bij 
discussies over de juridische erkenning 
van de eigen richting vaak alleen gewe-
zen naar het kerklidmaatschap. Maar de 
Raad van State (1960) noemt juist ook 
de leer der kerk als kenmerkend voor de 
gereformeerde school.2

Beginselverklaring
Westert stelt voor om in plaats daarvan 
te werken met een beginselverklaring, 
waarin in ieder geval de verwijzing 
naar het apostolicum een plaats krijgt. 
‘De herkenning dat anders-kerkelijke 
christenen ook staan voor gefundeerd 
christelijk onderwijs vraagt in zekere zin 
om honorering. Die fundering wordt 
niet bepaald door het kerkelijk gebon-
den benoemingscriterium, maar in het 
gezamenlijk belijden waar de christelijke 
school voor staat, de pedagogische op-
dracht van de school en manier waarop 
de identiteit in de cultuur van de school 
en het gedrag van medewerkers veran-
kerd is. De apostolische geloofsbelijdenis 
kan daarin als breed gedragen basisdo-
cument en kern van een beginselverkla-
ring worden beschouwd’ (notitie, blz. 10).
Ik denk dat juist de herhaalde verwijzing 
naar de Apostolische Geloofsbelijdenis 
de door Driest genoemde onrust heeft 
veroorzaakt. Die specifieke verwijzing is 
m.i. niet nodig geweest. Er is niets mis 
met die belijdenis, maar een verdere 
‘uitvouwing’ is in de loop van de tijd no-
dig geweest. Westert wijst diverse keren 
nadrukkelijk op de noodzaak om het ge-
reformeerde karakter te behouden:
‘De Apostolische geloofsbelijdenis wordt 
in de gereformeerde traditie nader 
uitgewerkt en beleden in verschillende 
belijdenissen. De Drie Formulieren van 
Eenheid vormen de norm voor het ge-
reformeerd onderwijs. Deze belijdenis is 

echter niet “automatisch en vanzelfspre-
kend” gekoppeld aan kerklidmaatschap’ 
(blz. 4, Westert).
Vormen van samenwerking moeten 
inderdaad worden gezocht. ‘Alleen’ red-
den we het niet in het postchristelijke 
Nederland.

Rekbaar
Westert tast af of de vastlegging van het 
karakter van de school in een beginsel-
verklaring de oplossing is, in plaats van 
de oude juridische kaders. De vraag is 
echter of een beginselverklaring dezelfde 
richtinggevende kracht heeft als de tra-
ditionele omschrijving van gereformeerd 
onderwijs.
Naar mijn inzicht biedt een beginsel-
verklaring, in plaats van een duidelijke 
gereformeerde basis, geen oplossing. Do-
cumenten als beginselverklaringen, vi-
sies e.d. hebben in de praktijk al gauw de 
rekbaarheid van elastiek. Met dit eerste 
ontwerp van een voorstel zoekt Westert 
ruimte voor de ‘evangelische richting’, 
niet alleen voor de (welkome) leerlingen, 
maar ook voor mogelijke benoemingen 
van personeelsleden.

God kiest ons
Westert meent dat de 
‘evangelische tak’ van 
het protestantisme in 
90% van de geloofsin-
houden overeenkomt 
met het gereformeerd 
belijden. Blijft over dat 
wat je dogmatische ver-
schillen kunt noemen. 
Zoals bijv. over de doop. 
Is dat een dogmatisch 
verschil zonder levens-
gevolgen? Hier raak je juist de kern van 
het gereformeerd zijn. Het gaat niet over 
een interpretatieverschil over het tijdstip 
van de doop of zo. Neen, de ‘evangeli-
sche’ opvatting is: jij kiest voor God. De 
kinderdoop echter is diep gefundeerd in 
het bijbelse besef dat God ons uitkiest, 
gelukkig. De eerste opvatting heeft een 
remonstrantse trek en leidt makkelijk tot 
een nieuw soort werkheiligheid. In feite 
hebben we hier de kern van het bijbels-
gereformeerd zijn. Wij kunnen geen 
zucht aan onze zaligheid toevoegen. Het 
is God, die zowel het willen als het wer-
ken werkt.

Ontoereikende formulering
Uit het voorstel voor een soort beginsel/
benoemingsverklaring die dan onder-
tekend zou moeten worden ook door 
niet-gereformeerde personeelsleden 
staat dan: ‘Wij lezen Gods Woord in ver-
bondenheid met de klassiek-christelijke 
traditie van de kerk van alle eeuwen, in 
het bijzonder zoals die verwoord is in de 
Apostolische geloofsbelijdenis en in de 
gereformeerde traditie bij voortduring is 
nagesproken.’
Ik vind dat een ontoereikende formule-
ring. Vager dan de krachtiger klinkende 
zinnen van Westert zoals hierboven ge-
citeerd. Ik ben bang dat de risico’s voor 
gereformeerd onderwijs om al of niet 
vertraagd ‘van kleur te verschieten’ hier-
mee te groot worden. Onze broeders en 
zusters in de brede range van de evan-
gelische richtingen hebben inderdaad 
belangrijke bijbelse fundamenten met 
ons gemeen. Velen staan gewoon met 
beide benen op bijbelse grond. Maar be-
halve het diep insnijdende verschil over 
de bijbelse verbondsgedachte zijn er cha-
rismatisch georiënteerde opvattingen 
binnen sommige evangelische richtingen 
die ik niet graag geïmporteerd zou zien 
in het gereformeerd onderwijs.

Charismatisch georiën-
teerde opvattingen
Het gaat dan om chili-
astische tendensen, Is-
raëlvisies die de huidige 
staat vrijwel gelijkstel-
len met Gods Volk, de 
gedachte van het ‘occult 
belast’ zijn (een ramp 
voor kinderen en vol-
wassenen die hiermee 

getekend worden). Of over het veelvuldig 
signaleren van occulte besmetting in 
speelgoed, blad en boek. Tot In de ban 
van de Ring toe. Verder moet gedacht 
worden aan opvattingen over de ‘gees-
tesdoop’, het claimen dat je hier en nu 
zondeloosheid kunt bereiken, het gezag 
van ‘directe ingevingen’, de genezing op 
geloof e.d. Werkelijk geen kleine dingen! 
Hier moet veel meer duidelijkheid over 
komen.

Versterken
Ik hoop dat de schoolleiders, als de dis-
cussie wordt voortgezet, niet alleen van-
uit de management-kant kijken, maar 

Jan Westert
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op de werkvloer de gereformeerde school 
gaan versterken, met tegelijk een ruim 
oog voor anderen. Het zou goed zijn om 
The Candlestand Statement (2005), het 
door vele internationale gereformeerden 
ontwikkelde document over de verhou-
ding gereformeerd/charismatisch nog 
eens op tafel erbij te leggen.
En laat men het artikel van prof. Maris3 
er ook nog eens naast leggen. Diens 
conclusie klinkt scherp, maar ik ben 
het er wel mee eens: ‘Wanneer een 
gereformeerde onderwijsorganisatie 
haar grondslag wil omschrijven op een 

manier die aan gereformeerden en 
evangelischen gelijkelijk ruimte biedt tot 
participatie aan de organisatie, kan over 
de betekenis van het verbond en van de 
doop aan kinderen, noch over de genade 
van God als beslissend voor het delen in 
het heil niet meer worden gesproken. 
Men kan zich dan de jure en de facto 
niet meer tot de gereformeerde richting 
in het onderwijs rekenen.’
Overigens kan ik in de mij gegeven be-
perkte ruimte niet alle aspecten zelfs 
maar aanroeren. Eventuele vertekening 
zij mij vergeven.

Noten:
1 Het alleen maar gereformeerd zijn, ook 

van harte, is geen garantie om identi-
teitsdrager voor jeugdigen te kunnen 
zijn. Dat is wel duidelijk, maar in het 
verleden niet altijd gepraktiseerd.

2 Zie ook mijn boek Tussen droom en daad, 
2012, blz. 48 e.v.

3 J.W. Maris, ‘De gereformeerde belijdenis 
als identiteitsdocument’, in: Motivatie en 
identiteit, redactie J.W. Maris en J. van der 
Steeg. LVGS 2012, blz. 119.

Opbouw van 26 januari 2013 was goed-
deels een themanummer over cate-
chese. Daarin een waardevol beknopt 
overzicht van hoe de catechese ervoor 
staat en wat voor de toekomst wen-
selijk is. Het heeft als titel ‘Catechese? 
Ik geloof erin!’ en is van de hand van 
Wout Schonewille (werkte bij de HGJB 
als hoofd Kenniscentrum en coördi-
nator van Centrum voor Catechese en 
studeert Jeugdstudies aan de Universi-
teit van Utrecht). Er is volgens hem veel 
veranderd in de catechese, niet alleen 
qua effect en methode, maar ook wat 
de inhoud betreft. Hij laat dat eerst 
zien aan de hand van de vier fasen die 
dr. Wim Verboom onderscheidt:

1. Een schoolklas in de kerk
Kinderen en jongeren worden ge-
zien als onmondige leden van de 
gemeente, die door de catechese de 
noodzakelijke kennis kunnen ver-
werven om ‘aangenomen’ te worden 
tot lidmaten van de gemeente. Deze 
‘aanneming en bevestiging’ op on-
geveer 18-jarige leeftijd is een soort 
examen dat je geloofskennis toetst.

2. Werkplaats in geloofsonderricht
In deze fase komt er, mede vanuit 
de pedagogiek en de barthiaanse 
theologie (nadruk op de tegenstelling 
tussen God en mens) meer oog voor 
de persoon. De mens is altijd mens 
in relatie. De doelstelling van de 
catechese is dan ook niet langer de 
herhaling van vastgestelde geloofsin-

houden, maar jongeren te leren en te 
laten belijden wat zij zijn, namelijk 
leden van de gemeente.

3. Zoekplaats naar heil
Werd in de voorgaande fasen de 
objectieve kennis als uitgangspunt 
genomen, in deze fase verschuift 
het uitgangspunt naar de catechi-
sant. Om de culturele en religieuze 
verschuiving vanaf de jaren zestig 
serieus te nemen en om aan te slui-
ten bij de catechisanten als kinderen 
van hun tijd, wordt het vertrekpunt 
genomen in de doelgroep: de jeugd. 
Niet meer de kerk of God is leidend 
in de catechese, maar het eigen ver-
staan van de Bijbel door de jongeren.

4. Ruimte voor spiritualiteit
Deze fase kan worden getypeerd als 
een veelstromenland. Er is een veel-
heid aan vormen, methoden en vi-
sies en catecheten zoeken hun eigen 
weg in de relatie tussen geloof en de 
leefwereld van de catechisant. Werd 
in de vorige fase de leefwereld van 
de jongeren als uitgangspunt geno-
men, in deze fase wordt die leefwe-
reld ook bepalend voor de catechese-
inhoud. Typerend wordt de term 
‘spiritualiteit’ – hyperindividueel. 
De overdracht van een vaststaande 
bijbelse waarheid wordt meer en 
meer vervangen door een zoektocht. 
De catecheet is hierbij een begeleider 
die de jongeren vergezelt tijdens hun 
reis, zonder dat hij het einddoel kent. 
Bestemming en route zijn niet meer 

belangrijk, het gaat om het ‘onder-
weg zijn als pelgrims’.

Deze vier fasen zijn volgens mij niet al-
leen perioden in de tijd, die elkaar opvol-
gen, maar ze vertolken ook verschillende 
visies, die daarmee een beeld geven 
van de catechesepraktijk van vandaag. 
Hierin wordt ook de diversiteit van chris-
telijke gemeenten zichtbaar; je zou bij 
elke fase een bepaald kerkgenootschap 
of een bepaalde gemeente in gedachten 
kunnen nemen.

Overvragen
Wanneer ik deze fasen op me laat inwer-
ken, ontstaat bij mij een gevoel van zorg. 
Terecht werd dan ook de noodklok geluid 
door bijvoorbeeld de catechesecommissie 
van de HGJB, omdat de catechese ‘in een 
crisis’ zit. Mogelijk dat niet iedereen dit 
gevoel van crisis herkent als er gekeken 
wordt naar de eigen gemeente. Maar 
kijken we iets breder en focussen we op 
de catechese in de breedte van protes-
tants Nederland, dan vertoont zich een 
zorgwekkend beeld.
Onder invloed van de secularisatie en de 
toenemende kerkverlating is het aantal 
catechisanten duidelijk afgenomen. Ne-
derland als ‘gedoopte natie’ is voltooid 
verleden tijd. En voor de jongeren die 
(gelukkig!) nog actief participeren, is 
de catechese geen vanzelfsprekendheid 
meer, maar een optie in de hectiek van 
hun agenda’s. Ook ouders ervaren niet 
altijd meer de noodzaak van catechese 

Catechese, bepalend voor inhoud
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voor de geloofsgroei van hun kinderen.
De enorme impact van een snel veran-
derende samenleving en cultuur wordt 
ook zichtbaar in de catechese. Van on-
mondige leerlingen zijn we veranderd in 
mondige consumenten die persoonlijk 
‘geraakt’ willen worden. En als het ge-
voel er niet is, haken we af met de mede-
deling: ‘het is niet zo mijn ding.’
De reacties van de kerk op deze ontwik-
kelingen hebben de crisis niet kunnen 
bezweren. Eerlijk gezegd denk ik dat 
sommige oplossingen zelfs negatief 
hebben uitgepakt. Om nog meer aan 
te sluiten bij de 
belevingswereld 
van de jeugd zijn 
soms pogingen 
gedaan om de 
catechese ‘op te 
leuken’, pogin-
gen die alleen 
nog maar meer 
aantoonden dat 
de catechese in 
een identiteits-
crisis zit. De kritische vragen van tieners, 
die horen bij een bepaalde ontwikke-
lingsfase, zijn ook weleens te serieus ge-
nomen. Vaak klonk dan de verzuchting: 
‘Wat willen jullie dan?’
Is dit mogelijk één van de oorzaken van 
de geschetste crisis, omdat je jongeren 
hiermee (ontwikkelingspsychologisch) 
overvraagt en de verantwoordelijkheid 
van de catecheet laat verdampen? Hij of 
zij is immers verantwoordelijk voor het 
leerproces en niet de jongere die de ca-
techisatie volgt. Als de catechese-inhoud 
wordt aangepast aan de telkens wisse-
lende wensen van tieners blijft er op den 
duur niet veel meer dan individuele me-
ningen over. En daar hebben jongeren de 
catechese niet voor nodig.
Wat ook opvalt, is dat veel catecheten en 
opvoeders het anders willen doen dan 
hun ouders. Het kan dan zomaar zijn 
dat er vanuit de frustratie over de eigen 
geloofsopvoeding en ervaringen met ca-
techese wordt gezocht naar andere vor-
men en wegen. In zo’n geval is de eigen 
biografie meer bepalend voor de inhoud 
en vorm dan de aansluiting bij de doel-
groep, de jeugd van deze tijd.

Vervolgens benadrukt Schonewille dat 
er ook positieve ontwikkelingen zijn 
geweest. In ontwikkelde methodes en 

didactiek is meer aansluiting gezocht 
en gevonden bij de psychosociale ont-
wikkeling van catechisanten.

Naar mijn mening is dat een vrucht-
bare route, zolang de catechese-inhoud 
niet afhankelijk wordt gemaakt van de 
jongeren en hun leefwereld. Want ik 
ben ervan overtuigd dat wanneer wij 
aansluiten bij de groei en ontwikkeling 
van onze kinderen, tieners en jongeren, 
maar dan wel met een objectieve cate-
chese-inhoud, wij ook meer groei mogen 
verwachten in de geloofskennis. (…)

Landingsgrond
De uitdaging voor de komende jaren 
is volgens mij: leren van de crisis en 
aansluiten bij de groei. Daarmee bedoel 
ik dat we kritisch naar onszelf moeten 
kijken. Waar hebben wij de inhoud van 
de catechese mogelijk te veel laten be-
palen door onze doelgroep of de reactie 
op onze eigen biografie? Ik geloof dat 
wij als volgelingen van Jezus Christus 
altijd iets zullen ervaren van het ‘anders 
zijn’, van het ‘weerbarstige’ en het niet 
passen in de cultuur. En dat zal onze 
catechese ook mogen stempelen, juist 
omdat Gods openbaring een ‘tegenover’ 
is voor ons en voor onze kinderen, kan de 
catechese-inhoud niet bepaald worden 
door onze wensen of behoeften of die 
van onze doelgroep.

En tegelijk: in navolging van Jezus, de 
Geïncarneerde, zullen we tot het uiterste 
moeten gaan om aan te sluiten en lan-
dingsgrond te vinden bij onze jongeren. 
De les om altijd met twee woorden te 
spreken geldt ook voor de catechese van 
de toekomst. De theologische begrip-
pen ‘openbaring’ en ‘incarnatie’ zullen 
daarom leidend moeten zijn, zodat je 
kunt zeggen: ‘Catechese? Ik geloof erin!’
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Uit hetzelfde nummer van Opbouw pik 
ik iets dat ik tegenkwam bij collega-
persschouwer ds. Menko Biewenga. 
‘Een indrukwekkend en persoonlijk’ 
verhaal noemt hij het heel terecht. Het 
gaat om een bijdrage van Kees Hen-
driksen op de site van het Christelijk In-
formatie Platform. Biewenga publiceert 
het onder de titel ‘Het is niet goed dat 
de mens alleen is’.

Ik ben in een fase van mijn leven beland 
waarin leeftijdsgenoten uit familie- en 
vriendenkring gaan trouwen. Dat is 
leuk, want ik hou van feestjes en geniet 
van de gezelligheid en fijne momen-
ten op zulke dagen. Toch is er op al die 
trouwdagen ook zo’n moment dat ik 
het liefste zou overslaan. En dat mo-
ment speelt zich af tijdens de kerkdienst, 
wanneer het huwelijksformulier wordt 
voorgelezen. Daarin gebeurt namelijk 
iets wat mij raakt. Dat ene zinnetje. Het 
wordt maar een paar keer gezegd, maar 
het lijkt voor mij wel alsof het 100 keer 
wordt genoemd. ‘Het is niet goed dat de 
mens alleen is.’
De trouwdiensten vind ik altijd weer 
schitterende momenten, want daar 
gebeurt het. God spreekt en zegent het 
bruidspaar. Maar dat formulier, dat 
mogen ze overslaan van mij. Want dat 
ene zinnetje raakt mij. Ik heb namelijk 
homoseksuele gevoelens.
Er zijn veel christenen die de zin ‘Het is 
niet goed dat de mens alleen is’ nog niet 
begrepen hebben. Zowel in reformato-
rische als in evangelische kringen mag 
men deze zin nog wel eens heel goed tot 
zich door laten dringen. Toen ik uit de 
kast kwam en open en eerlijk over mijn 
homoseksuele geaardheid werd, heb ik 
veel positieve reacties gehad. Familie 
gaf aan net zoveel van me te houden 

als voordat ze het wisten. Mensen uit de 
kerk accepteerden mij. Vrienden gaven 
me een dikke hug. Andere christelijke 
jongeren in mijn omgeving gaven aan 
respect voor me te hebben. Toch waren 
er ook velen die het nodig vonden om 
er iets bij te zeggen. Je kent het wel, het 
overbekende zinnetje: ‘Je mag het wel 
zijn, maar niet doen.’ Alsof ik daar zelf 
niet op gekomen zou zijn.
Van veel andere homojongeren hoor ik 
dezelfde verhalen. Maar heeft iemand 
er ooit wel eens bij stilgestaan wat dat 
betekent? Hebben dominees, die soms 
zo gemakkelijk homoseksualiteit of het 
homohuwelijk gebruiken in hun preken 
om te schetsen hoe ver Nederland heen 
is op ethisch gebied, daar wel eens over 
nagedacht? Hoe het is om homoseksuele 
gevoelens te hebben en wat het betekent 
om alleen te blijven? En kom bij mij dan 
niet aan met ‘de gave van onthouding’, 
want dat is een hele opgave. Dat kan ik 
niet en dat kunnen anderen ook niet. 
Het is dan ook absurd om dit van ie-
mand te vragen. Daar heeft niemand 
op aarde het recht toe. Want God heeft 
gezegd: ‘Het is niet goed dat de mens 
alleen is.’
Ik begrijp heel goed (al doet het me ver-
schrikkelijk pijn) dat veel homojongeren 
die christelijk zijn opgevoed op een gege-
ven moment de kerk verlaten. Er wordt 
iets onmenselijks van ze gevraagd – al-
leen blijven. En als ze zich daaraan niet 
conformeren, zijn ze niet welkom of blijft 
men hameren op ‘de zondige levenswan-
del’. Ik begrijp ze heel goed. En ik zou 
christenen, van welke richting dan ook, 
willen oproepen om diep doordrongen 
te worden van dat ene zinnetje, voordat 
ze ook maar één woord hierover zeggen. 
Het is niet goed dat de mens alleen is. 
Het is voor God een vaststaand feit.

Ik heb geen levenspartner en zal die 
(zoals het er nu naar uitziet) ook niet 
krijgen, ik geloof namelijk dat daar, 
als je kijkt naar de bijbelse visie op het 
huwelijk, geen ruimte voor is. Toch blijft 
overeind staan dat het niet goed is dat 
de mens alleen is. En gelukkig ben ik 
ook niet alleen. Toen God mij duidelijk 
maakte dat Zijn Zoon Jezus voor mijn 
zonde was gestorven en dat ik gereinigd 
ben door Zijn bloed, heeft Hij ervoor 
gezorgd dat ik niet meer alleen hoefde 
te zijn. En nu heb ik de mooiste, liefste, 
geweldigste Vriend die je je maar beden-
ken kunt. Ik heb een prachtige Man met 
wie ik mijn leven, met alle liefde en leed, 
mag delen. Dat kost me wel wat, dat 
kost me een arm om mijn schouder, een 
lichaam om tegenaan te liggen, seks om 
van te genieten, tedere handen die mijn 
tranen afvegen. Een behoorlijke prijs.
Ik heb ooit een stelling geponeerd en ben 
er steeds meer van overtuigd geraakt 
dat die waar is. Je kunt niet van mensen 
eisen dat ze alleen door het leven gaan. 
Dat kan alleen de Heilige Geest vragen. 
En dan ben je eigenlijk toch niet alleen. 
Zonder Jezus lukt het écht niet. Daarom 
lieve medechristenen, kom niet met 
dooddoeners. Kom niet met veroorde-
ling. Maar kom met goed nieuws, met 
Evangelie. Want, het is niet goed dat 
de mens alleen is. Hij of zij heeft Jezus 
nodig!

Homo en christen: niet alleen…
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