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Dat blijkt al direct uit de opbouw van 
het Onze Vader. De eerste drie bedes 
beginnen allemaal met ‘Uw’: Uw naam, 
Uw koninkrijk, Uw wil. Uit mijzelf zou ik 
daar nooit beginnen. Mijn eigen intuï
tie is dat alles hier begint: mijn naam, 
mijn domein, mijn wil. Maar Christus 
richt onze blik allereerst omhoog. De 
hemel, en niet de aarde is de plek waar 
alles zijn oorsprong heeft. Zo leert Je
zus ons een nieuwe taal.

Dat doet Hij ook met de vierde bede: 
‘Vader, geef ons vandaag het brood dat 
we nodig hebben.’ In deze bede voert 
Jezus drie ‘taalvernieuwingen’ door. We 
moeten ons oefenen in het spreken van 
deze nieuwe taal. Ik loop de drie taal
vernieuwingen langs.

‘Nemen’ wordt ‘ontvangen’

Drie keer vragen we in het Onze Vader 
iets voor onszelf: ‘brood’, ‘vergeving’ 
en ‘bescherming’. Wat opvalt, is dat we 
daarbij moeten starten met de bede 
om brood. Het is een zeer kort gebed, 
maar het verwoordt een diepe waar
heid. We zijn afhankelijk! Mijn lichaam 
heeft eten nodig, warmte, veiligheid 
en verzorging. We zijn mensen op weg 
naar Gods rijk, geen engelen. Het li
chaam is niet een bijproduct. Het is dan 

ook onverstandig om geestelijker te 
willen zijn dan God. Christus leert ons 
eerst te bidden voor ons lichaam. En in 
dat gebed worden we ontdekt aan onze 
afhankelijkheid. Ik heb het niet in mij 
om mijzelf te kunnen zijn. Ik ben be
hoeftig. Als je ziek bent of arbeidsonge
schikt, dan voel je dat tot in je botten. 
‘Ik zou wel willen, maar ik kan niet!’ 
Maar Jezus leert ons dat we allemaal 
afhankelijk zijn.

Onze cultuur, ons geld, onze bankre
keningen verbloemen deze behoefte. 
Kinderen voeden we op tot onafhanke
lijkheid en zelfredzaamheid. Mijn geld 
stelt me in staat hulp in te kopen. Ik 
neem vaak in plaats van dat ik ontvang. 
Ik maak mijzelf wijs grip te hebben 
door te kopen wat ik nodig heb. Eugene 
Peterson noemt geld en technologie 
‘verdovende middelen’.* Ze verdoven 
ons gevoel van behoeftig zijn en sug
gereren een gevoel van ‘onder controle 
hebben’. Onze behoeften en noden wor
den zaken die door machines en geld 
kunnen worden opgelost. En zolang we 
die beheersen, is er geen noodzaak om 
te bidden.

Maar de prijs is groot. Verdovende 
middelen verminderen onze aanleg 
voor persoonlijke relaties. Ik heb de 

ander niet meer nodig. Je reactie is al 
snel: ‘Nee, dank je wel, ik zorg wel voor 
mijzelf. Ik voorzie wel in mijn eigen 
behoeften!’ Maar Christus leert ons 
een nieuwe taal. Hij leert ons woorden 
te geven aan onze behoeften, onze be
perkingen. Natuurlijk is dat spannend. 
Het is vaak veel makkelijker om te ge
ven, om hulp te bieden dan om hulp te 
vragen. Toch plaatst juist dit gebed ons 
terug in de wereld van geven en ont
vangen, de wereld van relaties.

Hoe kijk je aan tegen je behoeften? Je 
kunt ze natuurlijk zien als beperkin
gen en grenzen. Maar Christus leert 
ons onze behoeften te zien als brug
gen: een brug naar de ander. Ik heb de 
ander nodig! Allereerst de Ander met 
hoofdletter. Vader in de hemel, geef ons 
brood.

Tegen de cultuur en mijzelf in leert 
Christus ons de taal van afhankelijk
heid en ontvankelijkheid. Hij opent 
daarmee voor ons de weg naar een 
relatie met onze hemelse Vader. ‘Vader, 
wij zijn behoeftig. Het leven vinden we 
niet in onszelf. Wilt U onze hand vullen 
met alles wat we onderweg voor ons 
lichaam nodig hebben: brood, gezond
heid, veiligheid, vriendschap, warmte, 
werk…’

‘Mijn’ wordt ‘ons’

Dit gebed plaatst ons ook in een ge
meenschap van mensen. ‘Geef ons, ons 
dagelijkse brood.’ We bidden niet om 
mijn brood, maar om ons brood. En als 

Taalvernieuwing

66

‘Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben.’
(Matteüs 6:11)

Bidden is niet God jouw wereld binnentrekken, maar precies 
omgekeerd: ik word Gods wereld binnengetrokken, de wereld 
van zijn koninkrijk. En daarom leert Jezus Christus ons bid-
den. Bidden is door Hem gevormd worden. Dat gaat niet zon-
der slag of stoot. Soms schuurt dat en doet dat pijn.

Sc
hr

if
tl

ic
ht

A
rn

ou
t F

ra
nc

ke



67

 Jaargang 21 no 3 maart 2014

je dat brood dan ook daadwerkelijk 
ontvangt, dan kun je het dus niet mijn 
brood gaan noemen. Het blijft ons 
brood. Christus geeft dit gebed aan 
zijn leerlingen. Als gemeenschap van 
Christus zijn we samen onderweg. Als 
gemeente achter Christus aan op weg 
naar zijn rijk.

Wat betekent dat in de praktijk? In 
ieder geval is het heilig avondmaal 
daarvan uitdrukking. Leerlingen van 
Christus komen samen rond één tafel, 
eten samen van het Ene Brood. Dat 
krijgt ook gestalte op de overige dagen 
van de week. Uit het bijbelboek Han
delingen blijkt dat de gemeente een 
‘delende’ gemeenschap was.
Ze hadden alles gemeenschappelijk. 
Samen genoten ze het hemelse brood 
én het dagelijkse brood. Dat betekent 
in ieder geval twee dingen: een ge
meenschap die deze bede bidt, bidt 
allereerst om de bereidheid tot delen. 
Inderdaad, tot en met de portemonnee 
toe. Jezus laat zien: in de gemeente is 
jouw inkomen niet mijn, maar ons in
komen. Daarnaast is deze bede ook een 
vraag om de bereidheid tot ontvangen. 
Je neemt je voor om hulp en bijstand 
van de ander te aanvaarden. 
Want weet je het nog: je 
bent afhankelijk! Juist 
onafhankelijkheid 
weert af, werkt 
verdovend en 
vermindert 
onze aanleg 
voor echte re
laties. Wat kun 
je door je onaf
hankelijkheid en 
trots de kern van 
dit gebed ontlopen. 
Deze taal plaatst ons te
rug in de wereld van geven én 
ontvangen.

‘Morgen’ wordt ‘vandaag’

Christus leert ons bidden voor het 
brood van vandaag. Verderop zegt Hij 
tegen zijn leerlingen: ‘Maak je geen 
zorgen voor de dag van morgen, want 
de dag van morgen zorgt wel voor 
zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn 
eigen last.’ De Heer leert ons te leven 
in het heden, het nú, het nú met Hem! 

Jezus traint ons op deze manier om 
niet alvast de dag van morgen met ons 
mee te dragen. En daarom bidden we 
niet om brood voor elke dag, of voor het 
brood voor het komende jaar, maar om 
brood voor vandaag. Geef ons vandaag 
wat we nodig hebben. Het is de taal 
van de beperking. We zijn onderweg 
naar Gods rijk. Overtollige ballast moet 
afgelegd worden: zorgen voor morgen.
Ook leert Jezus ons te bidden voor ‘wat 
we nodig hebben.’ Ook dat is de taal 
van de beperking. In deze bede vragen 
we om het broodnodige. Niet minder, 
maar ook niet méér. En de vraag is dus: 
wat heb ik eigenlijk nodig? Soms is er 
inderdaad te weinig, maar er kan dus 
ook te veel zijn. Door een teveel kun je 
het zicht op de eindbestemming kwijt
raken. Denk daar eens over na. Durf 
je te bidden: ‘Heer, leer me maar in te 
leveren. Met minder genoegen te ne
men! Vader, Ik heb te veel, ik raak uit de 
koers. Ik raak het zicht kwijt op Jezus 
en zijn weg!’? Het is de taal van de be-
perking. Niet ‘morgen’, maar ‘vandaag’, 
niet ‘te veel’, maar ‘genoeg’.

Hoe is zulk bidden mogelijk? Dat vraagt 
oefening. Bidden is gevormd worden. Je 

oefenen in de taal van de be
perking. Maar kijk naar 

Degene die ons dit 
gebed leert: Jezus 

Christus! Hij kán 
het ons leren, 
want Hij kent 
zijn Vader. En 
deze Vader is 
ook onze Vader. 

Hij weet wat we 
nodig hebben. 

Hij bepaalt wat we 
nodig hebben. Dag 

aan dag!

Jezus leert ons met de vierde bede drie 
nieuwe woorden:
afhankelijkheid: ‘nemen’ wordt ‘ont
vangen’;
verbondenheid: ‘mijn’ wordt ‘ons’;
vertrouwen: ‘morgen’ wordt ‘vandaag’.
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Document van vertrouwen

Het ondertekeningsformulier is een 
document van vertrouwen. Als kerken 
en als ambtsdragers willen we bewaard 
blijven bij het Woord van God. Daarom 
binden we ons aan wat de belijdenis als 
de leer van Gods Woord samenvat. Het 
formulier dat we daarvoor onderteke
nen, geeft aan wat we in deze binding 
aan elkaar hebben en hoe we hierin 
met elkaar omgaan. Het schept weder
zijds vertrouwen.

Bij een nieuw formulier is het dan de 
vraag: wordt het onderlinge vertrou
wen daarin bewaard of niet? Dat mag 
je zeker vragen nu het huidige formu
lier al eeuwenlang het vertrouwen 
heeft gediend. We hebben het sinds 
de Nationale Synode van Dordrecht 
1618/19. Dat geeft het zomaar de status 
van een onaantastbare waarborg van 
vertrouwen. Voor de een misschien re
den voor de verdenking dat een nieuw 
formulier afbreuk aan het vertrouwen 

doet. Voor de ander juist reden om te 
vragen of een zestiendeeeuws formu
lier nog uptodate is om vertrouwen
wekkend te zijn.

Deze laatste vraag deed de Generale 
Synode van Amersfoort 2005 besluiten 
om de ondertekeningsformulieren 
bij de herziening van de kerkorde te 
betrekken. Haar bedoeling is duidelijk. 
De deputaten moesten ‘streven naar 
een meer eigentijdse toonzetting en 
een bijbelse fundering van de grond 
waarop en de doelstelling waarvoor 
ambtsdragers aan de leer gebonden 
dienen te worden’. Ook moesten ze 
‘streven naar een zo mogelijk betere 
formulering van de ondertekeningsfor
mulieren en tegelijk vasthouden aan de 
bedoeling van de Generale Synode van 
Dordrecht 161819 met het onderteke
ningsformulier’. Dat willen de kerken: 
wat ‘Dordrecht’ beoogde in betere be
woordingen en eigentijdse toonzetting. 

Een nieuw ondertekeningsformulier ligt op de tafel van de 
kerken. De generale synode van Ede moet besluiten of ze 
dat aanvaardt. Een belangrijk besluit. Dat zal iedereen toe-
stemmen die weet welke rol het ondertekeningsformulier in 
het leven van de kerken heeft. Je kiest natuurlijk alleen een 
nieuw formulier omdat je vindt dat het oude aan vervanging 
toe is. Dat maakt nieuwsgierig naar het nieuwe dat aangebo-
den wordt.

Verlegen ambtsdragers – 
veilige kerken
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Ook vandaag moet het vertrouwen 
worden gediend. En waarom zou dat 
niet op een andere manier onder woor
den kunnen worden gebracht?

De deputaten hebben dezelfde bedoe
ling. Om maar iets uit hun verantwoor
ding te noemen: ze vragen of er nog 
wel behoefte aan een ondertekenings
formulier is. Er is toch een bevestigings
formulier? Ja. Maar, is hun antwoord, 
het ondertekeningsformulier is geen 
liturgisch formulier. Het werkt een van 
de bevestigingsvragen uit. ‘Gemeente 
en voorganger moeten over en weer 
weten waar ze aan toe zijn. De ge
meente moet erop kunnen rekenen dat 
zij niet via de prediking wordt overval
len met zogenaamde nieuwe inzichten, 
die afwijken van het aanvaarde confes
sionele gedachtegoed. Maar ook de 
voorganger moet weten op welke cri
teria zijn boodschap wordt beoordeeld. 
Die duidelijkheid naar weerskanten 
bevordert een sfeer van vertrouwen, 
waardoor het gebrachte woord meer 
vrucht kan dragen.’
De gemeenten moeten veilig zijn. De 
ambtsdragers ook, zonder dat zij door 
onzekerheid in verlegenheid worden 
gebracht. Het gaat om wederzijds ver
trouwen.

Frisse tekst

Het is een frisse tekst die deputaten 
aan de kerken voorstellen. Die tekst is 
afgedrukt in een kader op deze pagina. 
Het klinkt eigentijds. Het leest soepel en 

is minder zwaar dan het oude formu
lier. De toon is overheersend positief. 
Het formulier is opgezet vanuit de har
telijke aanvaarding van Gods Woord en 
de gereformeerde belijdenis. Het is ge
richt op het uitdragen van Gods Woord 
en de bestrijding van allerlei dwalingen. 
Er worden geen procedures genoemd of 
schorsingen voor het geval men in strijd 
met de aangenomen leer komt.

Remedie tegen wantrouwen

De deputaten geven in hun verant
woording aan, welke onvrede het oude 
formulier geeft. Die onvrede is ‘niet 
bedoeld als een pleidooi voor losban
digheid in de leer, maar komt voort 
uit het verlangen naar een positieve 
verwoording van de gereformeerde 
overtuiging. Naar de beleving van velen 
wordt die door de huidige tekst van het 
formulier eerder ingetoomd dan gesti
muleerd.’ Deze opmerking staat tegen 
de achtergrond van de geschiedenis 
van het oude formulier.
In de zestiende eeuw ondertekende 
men eenvoudig de Nederlandse Ge
loofsbelijdenis om op positieve ma
nier kleur te bekennen. Tijdens de 
remonstrantse twisten in de zeven
tiende eeuw ontstond behoefte aan 
bepalingen die bescherming moesten 
bieden tegen afwijkende prediking. 
In de negentiende eeuw probeerde de 
vrijzinnigheid ingang te vinden met 
een ruimere formulering. Toen werd 
het handhaven van het oude formulier 
tot kenmerk van orthodoxie. Per saldo 

wordt de positieve insteek van het 
begin overstemd. ‘In plaats van een 
pact van vertrouwen heerst nu een 
geest van wantrouwen.’ Het ontwerp
formulier wil een remedie tegen dat 
wantrouwen zijn. De vraag is dan wel 
of het nieuwe formulier de kritiek echt 
ondervangt.

Verlegen ambtsdragers

Wat in beeld gebracht wordt, is vooral 
de verlegenheid die ambtsdragers bij 
het huidige formulier voelen. Die wordt 
opgeroepen door de detaillering (‘in 
alle delen’ en ‘geheel overeenstemmen’) 
waarin het formulier spreekt over de 
overeenstemming tussen Gods Woord 
en de belijdenis. Het voelt dichtge
timmerd. Broeders die loyaal aan de 
belijdenis willen zijn, weten niet of ze 
‘oprecht kunnen instemmen met elke 
uitspraak die daarin te vinden is’. En 
of ze voor het aangezicht van de Here 
kunnen verklaren dat ze daar hartelijk 
van overtuigd zijn.

Het is jammer dat het vaag blijft in 
welke mate deze verlegenheid zich 
voordoet. Ook blijft geheel buiten beeld 
dat er velen zijn die con amore hun 
handtekening onder het formulier zet
ten. Maar als men deze verlegenheid 
wil wegnemen, is het van belang te 
vragen of het ontwerpformulier echt 
soelaas voor deze moeite biedt.

Ook de voorgestelde tekst vraagt om in
stemming met de leer van de Bijbel zo
als die in de drie belijdenisgeschriften 
beleden wordt. Terecht. Het is zonder 
meer positief dat de overeenstemming 
van de confessie met Gods Woord in 
het concept tot z’n recht komt. Ik zou er 
overigens voor pleiten om de inhouds
arme aanduiding ‘Bijbel’ hier te vervan
gen door het rijkere ‘Woord van God’, 
maar dit terzijde.
De nieuwe tekst spreekt niet meer over 
‘alle delen’ en ‘geheel overeenstem
men’. Neemt dat de moeite echt weg? 
Het lijkt mij niet. De broeder die bij de 
huidige tekst niet weet of hij met elke 
uitspraak van de belijdenis kan instem
men, die weet dat bij de voorgestelde 
tekst toch ook niet? Evenmin weet hij of 
zijn aarzeling een zaak betreft waarbij 
aarzeling aanvaardbaar is of niet.
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Het ontwerp-ondertekeningsformulier

‘Wij, ondergetekenden, verklaren van harte in te stemmen met de leer van 
de Bijbel, zoals die door de Gereformeerde Kerken in Nederland wordt bele
den in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en 
de Dordtse Leerregels. Wij beloven de gemeente voor te gaan in het spreken 
en leven vanuit dit ene evangelie. Wij beloven de waarheid van Gods Woord 
openlijk uit te dragen, en te handhaven tegenover misleidende denkbeelden 
die binnen de kerk of uit de wereld opkomen.
Wanneer wij op enig onderdeel van de leer verschil ervaren tussen de leer 
van de Bijbel en de inhoud van de genoemde belijdenisgeschriften, zullen 
we dit op gepaste wijze aan de orde stellen.
Wanneer er vragen rijzen rondom onze eigen opvattingen en gedragingen, 
zijn we altijd bereid om ons daarover te verantwoorden.
In beide gevallen zullen we ons houden aan de aanwijzingen van de be
voegde kerkelijke vergaderingen.’
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En als de nieuwe tekst niet langer ex
pliciet vraagt om oprecht en voor het 
aangezicht van de Here iets te verklaren 
– dan doe je het natuurlijk nog wel voor 
het aangezicht van de Here en oprecht. 
Het concept komt aan de gesignaleerde 
moeite niet echt tegemoet, tenzij de 

bedoeling is dat de overeenstemming 
van de belijdenis met het Woord van 
God niet meer op alle delen van de leer 
betrekking heeft.

Praktijk maakt verlegen

Verlegenheid ontstaat ook als in de 
praktijk soepel met het onderteke
ningsformulier wordt omgegaan. Het 
rapport noemt voorbeelden van kritiek 
op de confessie zonder dat het tot pro
blemen leidde. Het lijkt alsof het ervan 
afhangt wie de kritiek geeft en of het 
om iets wezenlijks gaat. Maar wie 
maakt dat dan uit?
Ook als je – we erkennen de vrijheid 
van exegese – door schriftstudie een 
bedenking tegen de leer krijgt, mag je 
die bij de oude tekst niet publiceren. 
Dat brengt de exegeet in verlegenheid 
die belangrijke bewijsplaatsen bij de 
belijdenis anders uitlegt dan de uitleg 
waarvan de belijdenis uitgaat. Een 
strenge tekst met daarbij een soepele 

praktijk werkt in de hand dat de onder
tekening van de belijdenis een formali
teit is: ‘Zolang je het maar niet te bont 
maakt, kun je vrij je gang gaan.’ Dat is 
geen onverschilligheid. ‘Het gaat vaak 
om uiterst betrokken theologen die 
voelen dat het wel eens schuurt tussen 

hun bevindingen en de belijdenis, maar 
zichzelf sussen met de gedachte dat ze 
de enige niet zijn, en dat de belijdenis 
een ruimhartige interpretatie toelaat.’

Deze verlegenheid kan ik me, met name 
voor de theologen onder ons, wel voor
stellen. Hun taak is – ik zeg het met een 
woordpaar van K. Schilder – de sym
pathetischkritische bearbeiding van 
de leer van de kerk. Niet alleen sym
pathetisch. Ook kritisch. Waarom zou 
je, met die taak bezig, niet tot andere, 
nieuwe inzichten komen? J. Douma 
wees er al op (naar Schilder verwijzend) 
dat confessionele gebondenheid van 
de theologie iets anders is dan confes
sionalistische enghartigheid (Oriëntatie 
in de theologie, p. 20). Is het huidige for
mulier daarbij een struikelblok?

Opmerkelijk is dat de kerken van meet 
af aan ruim met dit formulier omgin
gen. J.R. Wiskerke schreef een opstel 
over ‘De confessie van de kerk’, dat nog 

steeds de moeite van het lezen waard 
is. Het is opgenomen in de bundel De 
strijd om de sleutel der kennis (1978, 
p. 3592). Daarin laat hij zien welke hou
ding de generatie die ons het huidige 
formulier heeft gegeven, tegenover de 
binding aan de belijdenis had. ‘Zonder 
de bewoordingen of terminologie voor 
onbelangrijk te verklaren, hebben de 
Gereformeerden vanouds op dit punt 
van ruimhartigheid blijk gegeven’ 
(p. 53). Men heeft ‘zich verzet tegen 
ieder gedweep met de lettertjes der 
confessie’ (p. 54). Na een aantal voor
beelden is de conclusie van Wiskerke: 
‘Te allen tijde behielden dan ook exe
gese en dogmatiek hun vrijheid en zij 
stelden soms de onjuistheid van een 
aanhaling uit de Schrift of haar gemis 
aan bewijskracht in het licht’ (p. 57). 
En dat betrof ook ‘de zegswijze en de 
orde van voorstelling in de confessie’ 
(p. 58). Ook laat hij zien dat de ‘synode 
die het ondertekeningsformulier gaf 
ervan afzag om het schriftbewijs in de 
belijdenisartikelen te herzien omdat 
dit schriftbewijs geen bindend gezag 
heeft’ (p. 56). Het wantrouwen dat de 
deputaten in het huidige formulier 
zien, was er in de zeventiende eeuw 
kennelijk niet. Het werd niet als een 
struikelblok voor de theologie ervaren. 
Is de verlegenheid die vandaag gevoeld 
wordt, dan wel nodig? Of wordt ze mis
schien te sterk aangezet?

Verlegen vergaderingen

Het ondertekeningsformulier brengt de 
broeders in een kerkelijke vergadering 
in verlegenheid, menen deputaten. Een 
afwijkende mening over de belijdenis 
mag niet gepubliceerd worden. Dat 
maakt de gang naar de kerkelijke ver
gadering ‘een onaangename verrassing 
voor de daar aanwezige ambtsdragers. 
Zij moeten een leeruitspraak doen zon
der breed kerkelijk overleg.’ Ik moet zeg
gen dat ik dit niet zo goed begrijp.

Is het niet zo dat de kerkelijke vergade
ringen er juist zijn om het overleg in de 
kerken breed te maken? Niet de indivi
duele voorganger met zijn persoonlijk 
inzicht, maar de kerkenraad. Niet de 
kerkenraad met zijn inzicht, maar het 
brede kerkverband. Het gaat immers 
om het gezamenlijk beleden geloof.

Struikelblok?
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De deputaten bedoelen met het ‘breed 
kerkelijke overleg’ een kerkbreed pu-
bliek debat. Het ontbreken daarvan zou 
de ambtsdragers een onaangename 
verrassing bezorgen. Maar hoe is het 
dan als ze, op bijvoorbeeld de classis, 
met een tuchtzaak worden geconfron
teerd? Of als er uit een van de kerken 
een quaestio wordt voorgelegd? Of een 
andere adviesvraag. Ook dergelijke 
zaken kennen geen publieke voorbe
reiding. Toch verwachten we een uit
spraak van de kerkelijke vergadering.
Is de verrassing onaangenaam omdat 
zonder publiek debat het de vergade
ring aan voldoende inzicht ontbreekt? 
Maar een kerkelijke vergadering is toch 
mans genoeg om zich deskundig te la
ten bijstaan?

De ambtsdragers kunnen ook verlegen 
zijn omdat ze zichzelf binnen de ver
gadering niet vrij voelen. Brengt elke 
vorm van sympathie met het bezwaar 
hen niet met hun eigen ondertekening 
in conflict? Maakt die sympathie dan 
hun eigen confessionele betrouwbaar
heid niet verdacht? Ik kan me voorstel
len dat broeders dit persoonlijk zo er
varen. Maar is dat nodig? Ze hebben de 
taak om argumenten en overwegingen 
te wegen. De conclusie kan dan zijn dat 
wat een afwijkend gevoelen leek, dit 
niet is. Dan kan het wegen zelf van die 
argumenten niet bij voorbaat 
onder verdenking vallen.

Trouwens, deze verlegen
heid met het oude formulier 
zal bij het ontwerpformulier 
niet anders zijn. Ook daarin 
is – terecht – het uitgangs
punt de verklaarde, hartelijke 
instemming met de confessie. 
Dan kan evengoed elke instem
ming met een bezwaar tegen 
deze confessie ervaren worden 
als conflict met de eerder gegeven on
dertekening.

Verlegenheid zien deputaten ook bij de 
procedure waarin van iemand een ‘na
dere verklaring’ kan worden gevraagd. 
Het wordt niet geregeld wat de kerke
lijke vergadering daarmee doet. Het is 
mogelijk dat het tot veroordeling leidt. 
Dat stimuleert de betrokkene niet om 
zich openlijk uit te spreken.

Ik begrijp niet zo goed waarom deputa
ten alleen de mogelijkheid van een ver
oordeling noemen. De uitkomst kan net 
zo goed zijn dat de nadere verklaring 
een bevredigend antwoord op de gere
zen vragen geeft. En dat daardoor het 
vertrouwen opnieuw bevestigd wordt. 
Trouwens, ook bij het conceptformulier 
verklaren we ons bereid om ons te ver
antwoorden als er vragen over onze op
vatting rijzen. Daarbij wordt evenmin 
geregeld wat de kerkelijke vergadering 
met het antwoord doet. En is het dan 
evengoed niet mogelijk dat er een ver
oordeling volgt? Ook hier ondervangt 
het nieuwe formulier de kritiek op het 
oude niet.

Blijven de kerken veilig?

Ik gaf al aan dat het deputaten met het 
ondertekeningsformulier gaat om de 
veiligheid van de gemeenten. Zij moe
ten niet via de prediking overvallen 
worden met opvattingen die afwijken 
van de aanvaarde confessie. Waarborgt 
het nieuwe formulier deze veiligheid?
Volgens het concept zal een ambts
drager die verschil ervaart tussen wat 
de Bijbel leert en de belijdenis, dit ‘op 
gepaste wijze aan de orde stellen’.

Met deze bepaling wordt door de ker
ken een omslag gemaakt. Volgens het 
oude formulier mag een afwijkend in
zicht niet openlijk worden uitgedragen. 
Het moet aan de kerkelijke vergaderin
gen worden voorgelegd. Het nieuwe 
formulier laat wel in het midden wat 
‘op gepaste wijze’ precies is, maar het 
omvat in elk geval dat een afwijkend 
inzicht publiek aan de orde gesteld kan 
worden. Daar pleiten deputaten voor. 

Als er kritische vragen zijn, helpt het 
niet een open discussie te verbieden. 
Door de discussie aan te gaan, laten we 
zien dat we voor de waarheid staan. 
Daarbij moet ook het contrageluid ge
hoord worden.

Met het nieuwe ondertekeningsfor
mulier kan in feite elk deel van de 
gereformeerde leer openlijk in discus
sie worden gebracht. Wie bijvoorbeeld 
meent bijbelse argumenten tegen de 
kinderdoop te hebben, kan dat open
lijk uitdragen en kan werven voor zijn 
mening. Hoeveel verwarring kunnen 
andere inzichten veroorzaken voordat 
ze in het publiek debat weersproken 
zijn? En als iets publiek mag worden 
uitgedragen – waarom dan niet op de 
preekstoel en wel in een kerkelijk blad 
of een boek? Ik zie niet hoe met een 
dergelijke open discussie, waarin de 
gezamenlijke leer bestreden wordt, de 
gemeente veilig blijft.

Ik begrijp ook niet waarom de kerke
lijke vergaderingen hier buitenspel ge
zet worden. Daar wordt het formulier 
ondertekend. Daar worden beslissingen 
genomen over de gezamenlijke leer. 
Natuurlijk kunnen die vergaderingen 
nog in beeld komen als er een be

zwaarprocedure komt. Maar dan 
ben je met elkaar niet meer in 
een sfeer waarin onderling 
vertrouwen gedijt.

Tot slot

Deputaten hebben de 
kerken een fris onderteke
ningsformulier aangebo
den. Het is eigentijds gefor
muleerd en zet terecht in 

op het onderlinge vertrou
wen. Verschillende bezwaren die 

ze bij het oude formulier zien, worden 
niet echt weggenomen. Een fors nadeel 
is dat de veiligheid van de gemeente 
niet gewaarborgd wordt.

Afgesloten 19 februari 2014.
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Wij en ik

Ik heb aangekondigd het over het 
christelijk leven te hebben. ‘Hoe leeft 
een christen?’ is dus de vraag. Laten 
we dan maar meteen helder hebben 
dat het een mooie bijbelse trek van de 
HC is dat de verschillende delen van de 
leer zo met elkaar verbonden zijn. De 
openingsvraag – over de enige troost 
in leven en sterven – is de sleutel voor 
alles wat er volgt. Het is de persoonlijke 
geloofsuitspraak van een christen – ze
ker: dat als eerste – maar zonder twijfel 
hoort daar ook de gemeenschap met 
het lichaam van Christus, de kerk, bij. 
Deel uitmaken van de kerk is ook een 
heel persoonlijke belijdenis! In vraag 
54 (over de kerk) moet er dan ook bij: 
‘... en dat ik daarvan een levend lid ben 

en eeuwig zal blijven.’ ‘Wij’ en ‘ik’ gaan 
steeds hand in hand. Denk ook maar 
aan wat gezegd wordt over de gemeen
schap der heiligen (vr. 55). Daar gaat 
het heel vanzelfsprekend over ‘allen’ en 
‘ieder’.
We moeten dus niet vergeten dat de 
persoonlijke geloofsuitspraken van de 
HC in samenhang staan met de kerke-
lijke belijdenis. Daar leeft de christen 
zijn geloof. En dat is ook nog waar, 
wanneer hij thuis is of bezig met zijn 
dagelijks werk.

Denk dan nog even aan dat mooie be
gin van de enige troost. Dat gaat heel 
indringend over de relatie tussen God 
en mens. Het gaat bij troost niet over 
iets van ons gevoel, maar om een re
latie. En dat moet individueel beleden 

kunnen worden, maar het gaat ook 
over de kerk, over het gezamenlijk be
lijden. Dat is het voortdurende heen en 
weer van de Catechismus. Het gaat van 
de enkeling naar de kerk, en ook terug 
van de kerk naar de individuele gelo
vige. De nauwe verbinding tussen God 
en mens heeft zijn plaats in het raam 
van de verhouding tussen God en zijn 
woonplaats, de kerk.1 Je kunt ook zeg
gen: tussen Christus en de gemeente.2

Zo geldt het dus ook vandaag heel dui
delijk. We bevinden ons in de ruimte 
van de kerk, maar wat we daar horen 
als ‘leer van de kerk’, is tegelijkertijd 
heel persoonlijk op ons hart gericht. En 
zo moet het ook maar precies zijn!

Gevolg van verlossing

Als we over het christelijk leven spreken 
en over de heiliging, dan gaat het zeker 
niet over een soort prestatie die we 
moeten leveren. Ja, we komen natuur
lijk woorden tegen als ‘gehoorzaam
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De Heidelbergse Catechismus 
en het christelijk leven

De Heidelbergse Catechismus is na 450 jaar blijkens al die 
aandacht bij het jubileum nog zo fris als een hoentje. De 
Reformatie na bijna 500 jaar ook. Nu maar zien of wij het 
ook zijn... Als leden van de kerk gaan wij nog maar een klein 
stukje van die tijd mee, maar die oude getrouwe HC mag dan 
wel eens gebruikt worden om ons eigen geestelijk en kerke-
lijk leven in de spiegel te bezien...
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heid’ (vr. 104, 114), ‘(goede) werken’  
(vr. 62, 63, 86, 90, 91, 122) en allerlei 
deugden die van ons verwacht wor
den. Toch is de heiliging van ons leven 
niet onze bijdrage aan de zaligheid. 
De bekende indeling van de HC in ‘drie 
onderdelen’: ellende (vr. 311), verlossing 
(1285) en dankbaarheid (86129), moet 
ons vooral niet op de gedachte brengen 
dat de dankbaarheid een soort tegen
prestatie is die van onze kant op de ver
lossing moet volgen. Dat zou een groot 
misverstand zijn!
Kijk maar naar de manier waarop de 
verlossing beschreven wordt. In vraag 
31 en 32 (zd. 12) wordt heel mooi en bij
bels over de naam Christus gesproken 
en over wat het betekent een christen 
te zijn. We zien dan dat de christen een 
lidmaat van Christus genoemd wordt, 
die deel heeft aan zijn zalving. Dat be
tekent: hij ontvangt wat Christus voor 
ons verworven heeft. De zalving wijst 
naar de gave van de Heilige Geest, die 
maakt dat wij deel aan Christus ont
vangen. En daar wordt dan van gezegd: 
‘opdat ik zijn Naam zal belijden, mijzelf 
als een levend dankoffer aan Hem 
geef, met een vrij en goed geweten in 
dit leven tegen de zonde en de duivel 
strijd en hierna in eeuwigheid met 
Hem over alle schepselen zal heersen.’ 
Het woordje ‘opdat’ laat iets belang
rijks zien. Ons dankoffer, ons leven en 
onze strijd zijn niets anders dan het 
gevolg of de vrucht van de verlossing 
die Christus tevoren verworven heeft 
en aan ons geschonken. Het is niet ons 
werk, maar het zijne. Het is allemaal 
genade!

Die nadruk op de dankbaar heid was 
ook al bij de lutherse reformator Melan
chthon3 te vinden, die een leermeester 
was van Ursinus, en in nog enkele 
catechismussen uit die tijd.4 Ook bij 
Thedorus Beza5 en in de Institutie van 
Calvijn wordt er zo over gesproken, dat 
duidelijk wordt dat alles van Christus 
afhangt. Ook onze dankbaarheid komt 
van Hem. Dat lezen we al in de definitie 
van het ware geloof in antwoord 21 van 
de HC. In dat antwoord staat het kern
punt van de hele Reformatie samenge
vat. Ook het geloof en het vertrouwen 
waarmee ik alles van Christus ontvang, 
is door de Heilige Geest door middel 
van het evangelie in mijn hart gewerkt! 

En het geloof is de sleutel voor alles: 
voor verlossing en voor dankbaarheid. 
Dat had ook Luther al gezegd, toen de 
betekenis van het geloof werkelijk tot 
hem was doorgedrongen. Toen riep hij 
met een woord van grote opluchting 
uit: ‘Glaubst du, so hast du!’ – Als je ge
looft, dan heb je!
Laten we helder hebben dat dit al
les ook precies de boodschap van het 
Nieuwe Testament is! Juist het ge
loof omvat alles wat nodig is om een 
nieuwe mens te worden en te zijn.6 Wat 
is dus eigenlijk het geloof? Welnu, ten 
diepste leeft het geloof van het ontvan
gen. Het geloof doet niets zelf. Ja, het 
gelooft, maar dan nog is het niet meer 
dan een lege hand.

Kennen en vertrouwen

De definitie van het ware geloof in de 
HC tekent het in twee begrippen: ken
nen en vertrouwen. Men heeft wel 
gezegd: het kennen is een kwestie van 
het hoofd, en het vertrouwen een zaak 
van het hart. Verstand is dus niet ge
noeg, daar moet vertrouwen bij komen. 
Maar als we het zo zeggen, gaat er iets 
helemaal mis. Het geloof is één, en 
dat ene geloof heeft 
twee aspecten; die 
zijn echter niet los van 
elkaar verkrijgbaar. 
Als de Catechismus de 
kennis noemt, dan is dat al ‘een stel
lig weten’. Er zit in het kennen al een 
zekerheid die verder reikt dan wat het 
verstand begrijpen kan! En het vertrou
wen heet ook al ‘een vast vertrouwen’. 
Op diezelfde manier had ook Calvijn 
al gesproken over ‘de vaste en zekere 
kennis, gegrond in de waarheid van 
de genadige belofte van Christus, die 
door de Heilige Geest zowel aan ons 
verstand geopenbaard als aan ons hart 
verzegeld wordt.’7 Daar gaan verstand 
en hart dus ook helemaal samen. Als bij 
een echt geloof ons verstand aan het 
werk is met het begrijpen, dan is het 
vertrouwen van het hart daar nooit bij 
afwezig. Het is een en hetzelfde geloof, 
die ene diepe verbondenheid van de 
gelovigen met Jezus Christus.

Als we iets menen te weten, maar er 
is geen vertrouwen bij, dan is dat een 
vorm van kennis die helemaal niets 

waard is. Het gaat om gemeenschap 
met Christus. Calvijn kan zeker wel 
nadruk leggen op het element van het 
kennen, maar je moet dan toch niet 
vergeten dat het eigenlijke thema van 
zijn boodschap is: de gemeenschap met 
Christus.8 En zo is het ook precies in de 
HC. Zie bijvoorbeeld vraag 32 (zd. 12): 
‘door het geloof een lidmaat van Chris
tus’. In vraag 64 (zd. 24) staat – nadat 
de goede werken zijn afgeschreven als 
mogelijkheid om bij God iets te verdie
nen: ‘Het is onmogelijk dat iemand die 
door een echt geloof in Christus is inge
plant, geen vruchten van dankbaarheid 
zou voortbrengen.’ Daarmee wordt 
onderstreept dat de dankbaarheid juist 
geen prestatie van de gelovigen is, 
maar een vrucht die aan de gemeen
schap met Christus ontspringt.

Dubbele genade

Ik wil dit wat verder toespitsen. We zien 
intussen dat de heiliging van het leven 
deel uitmaakt van het verlossingswerk 
dat Christus volbracht heeft en dat 
in het geloof ontvangen wordt. Het is 
logisch daarbij ook stil te staan bij het 
belangrijke thema van de rechtvaardi

ging. Ik ga ervan uit 
dat ik daar geen diep
gaande verantwoor
ding van hoef af te 
leggen. Ik laat het erbij 

om alleen te zeggen dat rechtvaardi
ging en heiliging onlosmakelijk bij el
kaar horen in al datgene wat de Heilige 
Geest ons vanuit Christus laat ontvan
gen. Calvijn heeft heel effectief gespro
ken van een duplex gratia, een dubbele 
genade. Hij zegt zelfs, dat beide, recht
vaardiging en heiliging, ons ‘gelijktijdig 
en tezamen’ (simul et coniunctim) door 
het geloof worden geschonken.9

Iedere bijbellezer weet dat het hier 
gaat om een rechtvaardiging zonder de 
werken van de wet.10 Er bestaat alleen 
vrijspraak zonder dat er iets van onze 
kant komt. Maar het is net zo wezenlijk 
dat er geen rechtvaardiging zonder 
heiliging bestaat. En dan is dus ook de 
heiliging van ons leven alleen maar uit 
genade. Het gaat over onze werken, en 
toch is er niets van ons bij!...

De reformator Melanchthon zit daar, 
als een van de eerste leermeesters van 
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Ursinus, ergens ook op de achtergrond 
van de HC. En Melanchthon heeft in 
1521 al de beroemde uitspraak gedaan: 
‘Dit is de betekenis van het kennen van 
Christus, dat wij zijn weldaden ken
nen.’ Als we Christus kennen, dan is dat 
door het geloof en dan betekent dat 
met Hem verbonden te zijn, en dus ook 
voor ons leven alles te ontvangen wat 
ons nieuwe mensen maakt. Dat is geen 
theorie, het is geloof! Het betekent: er 
gebeurt wat met je. Omgekeerd geldt 
het natuurlijk ook. Als het evangelie 
iets met je doet – vrijspraak en vernieu
wing van je leven – dan is volstrekt dui
delijk dat daar een levende verbonden
heid met de Here Jezus achter zit. Wel, 
dat is de geestelijke atmosfeer waarin 
we met de Heidelbergse Catechismus 
ademen!

Betekenis van de wet

We komen in de HC vast en zeker de 
grote plek tegen die aan de wet van 
God wordt gegeven. We zitten dan in 
het derde deel, over de dankbaarheid. 
En wat een uitvoerige aandacht daar 
voor de wet! Daar komen dan ook de 
goede werken ter sprake.
Nog voor het begin van de bespreking 
van de geboden wordt een heel belang
rijke vraag gesteld, vraag 86: ‘Daar wij 
nu uit onze ellende zonder enige ver
dienste van onze kant alleen uit genade 
door Christus verlost zijn, waarom 
moeten wij dan nog goede werken 
doen?’ En het antwoord is:
‘Wij moeten goede werken doen, om
dat Christus, die ons met zijn bloed 
heeft vrijgekocht en verlost, ons ook 
door zijn Heilige Geest vernieuwt tot 
zijn evenbeeld,
 opdat wij met heel ons leven aan 

God dankbaarheid bewijzen voor 
zijn weldaden;

 dat Hij door ons geprezen wordt;
 voorts, dat wij voor onszelf door de 

vruchten zeker zijn van ons geloof;
 en dat door ons leven dat God wel

gevallig is, onze naaste ook voor 
Christus gewonnen wordt.’

Let op, geen moment gaat er ook maar 
een luikje open voor iets anders dan 
alleen genade van God. Wat wel heel 
precies duidelijk wordt, is dat een chris
ten juist door de genade een doel in 
zijn leven krijgt. En wat is dat doel? God 

eren en in een nieuw leven het werk 
van God laten uitkomen. En zo komt er 
geloofszekerheid. En zo gaan onze ogen 
open voor onze naasten rondom ons, 
die verloren zijn.
En ja, eigenlijk klinken hier de tien ge
boden al! Daarin gaat het toch ook over 
de eer van God, en vervolgens over hoe 
we met onze naaste omgaan?

Wat daarna volgt in de Catechismus, is 
wel heftig. Want dan wordt in diezelfde 
zondag 32 de vraag gesteld of ook die
genen niet behouden kunnen worden, 
die in hun goddeloos, ondankbaar leven 
volharden en zich niet tot God bekeren. 
Het antwoord is rechtuit schokkend: 
‘Volstrekt niet. De Schrift zegt dat geen 
onkuis mens, geen afgodendienaar, 
echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, 
lasteraar, oplichter of dergelijke het 
Koninkrijk van God beërven zal’ (antw. 
87). In die hele rij zijn de geboden van 
God terug te vinden. Iets om over na 
te denken. We belijden de fundamen
tele betekenis van de genade om zalig 

te kunnen worden, maar we moeten 
blijkbaar ook erkennen hoe de wet 
noodzakelijke betekenis heeft voor onze 
zaligheid!
Hoe is dat dan? Nou ja, die geboden ko
men niet door een achterdeurtje in ons 
leven binnen, maar ze komen er door 
dezelfde deur waardoor ook de genade 
tot ons komt – de deur van de Heilige 

Geest. Waar de Heilige Geest in ons le
ven aan het werk gaat in de afsterving 
van de oude mens en de opstanding 
van de nieuwe mens – want zo wordt 
de bekering omschreven (vr. 88) –, daar 
heb je de manier waarop Gods Geest 
ons vernieuwt naar het beeld van God.

Goede werken worden dan ook nog na
der aangeduid (vr. 91) volgens hun oor
sprong: uit een waar geloof; volgens de 
norm: Gods wet; en volgens het doel: 
de eer van God. Er wordt nog bij gezegd 
dat goede werken niet op ons goed
dunken of op menselijke voorschriften 
gegrond zijn. Het gaat er dus niet om of 

 Jaargang 21 no 3 maart 2014

Melanchthon



Jaargang 21 no 3 maart 2014

75

wij iemand lief en aardig vinden of iets 
dergelijks. Al die menselijke wegen lo
pen dood. Er is geen weg van ons naar 
God. De enige weg is de weg van God 
naar ons. Ook als het over het nieuwe 
leven van een zondig mens gaat. Ook 
als het om gehoorzaamheid gaat.
Daar past bij – juist bij een Reforma
tieherdenking – dat 
we belijden: er is geen 
weg tot God buiten de 
Here Jezus Christus. 
Een Nederlandse theo
loog (A.F.N. Lekkerkerker) heeft ooit ge
zegd: ‘Het zou schaamteloze hoogmoed 
zijn te zeggen, dat de mens in onze 
eeuw niets meer met de begrippen 
“zonde” en “genade” kan beginnen.’ Hij 
zei dat in de twintigste eeuw, maar ook 
in de eenentwintigste is het waar...
Want precies daar ligt de aanstoot van 
het evangelie, maar ook de leer van de 
gereformeerde kerk. Dat evangelie is 
niet populair. Leven uit genade neemt 
nogal wat uit onze handen weg. Dat is 
een belangrijk punt ook tussen gere
formeerden en evangelischen. Dat we 
het wagen daarbij de wet ter sprake te 
brengen die ons duidelijk maakt dat wij 
helemaal niets aan te bieden hebben, 
is niet fijn voor een mens. Maar alleen 
deze waarheid zal ons vrij maken!

Wet en evangelie

Hoe zit het dan met de wet en het 
evangelie? Als alles genade is, kunnen 
we de wet dan niet buiten zetten? En 
als we de wet serieus moeten nemen, 
is het dan wel allemaal genade? Bij de 
RoomsKatholieke Kerk zat en zit het zo, 
dat een mens die zijn best doet om vol
gens Gods regels te leven, al een mooi 
eind op weg is naar de zaligheid. De ge
nade vult dan het ontbrekende wel aan. 
In de Reformatie werd goed begrepen 
dat op die manier de genade van God 
geen genade meer is, en dat dan ook 
het evangelie geen evangelie meer is. 
Maar dan is ook het goddelijk ernstige 
karakter van de wet afgezwakt. Dan is 
de zonde ook niet meer zo erg, en die 
betekent zeker niet dat we het oordeel 
en de toorn van God verdiend hebben. 
En die achtergrond klinkt natuurlijk 
mee in de HC.
We weten wel dat het in de HC op twee 
plaatsen over de wet van God gaat. Al

lereerst bij de kennis van onze ellende. 
De wet leert ons dat we zondaren zijn. 
Dat komt in de vragen 311 stevig aan 
de orde. De consequentie daarvan is 
dat ons niets anders wacht dan het 
eeuwige oordeel van God. ‘Vervloekt is 
ieder die zich niet houdt aan alles wat 
geschreven is in het boek der wet om 

dat te doen’, zegt ant
woord 10.11

En dan komt de wet 
ook nog in het deel 
over de dankbaarheid 

aan de orde. Maar daar horen we niet 
dat de wet nu een beetje is afgezwakt 
vanwege het evangelie. Zeker niet. Aan 
het einde van de uitlegging van de 
geboden, in zondag 44, horen we nog 
steeds dat de wet er is ‘opdat we ons 
leven lang onze zondige aard steeds 
beter leren kennen en met des te groter 
begeerte de vergeving van zonden en 
de gerechtigheid in Christus zoeken’ 
(antw. 115). De wet is dus nog even 
scherp als in het begin... Zoals Paulus 
zegt in Romeinen 7:12: ‘Dus is de wet 
heilig, en het gebod is heilig, rechtvaar
dig en goed.’ Christus heeft de wet dus 
niet ergens weggewerkt. Hij heeft de 
last van de wet in zijn lichaam wegge
dragen en de toorn van God tegen de 
overtreding van de wet op zich geno
men. Dat is precies de boodschap van 
het evangelie! Zondaren die in Christus 
zijn worden – in Hem – vrij van de last 
van de wet. Exact op deze manier komt 
de wet in het licht van het evangelie 
te staan. En zo is de weg vrij voor een 
compleet nieuwe bespreking van de 
geboden. Ze staan nu in het licht van 
Christus. De liefde is 
ertussen gekomen.

Als de woorden ‘wet 
en evangelie’ in eerste 
instantie soms klinken als een tegen
stelling, nu wordt hun samengaan 
heel harmonisch, in Christus. Beide 
zijn 100% Gods Woord. Je kunt zeggen: 
‘Ik heb het evangelie lief’ en tegelijk: 
‘Ik heb de geboden van God lief’, en 
je zingt van harte Psalm 119 mee. En 
dan stuit je op antwoord 115, waar we 
belijden ‘dat wij ons zonder ophouden 
beijveren en God bidden om de genade 
van de Heilige Geest om steeds meer 
naar het beeld van God vernieuwd te 
worden, tot wij na dit leven de beloofde 

volmaaktheid bereiken.’ Dan hebben 
we ook iets van het dynamische van het 
christelijk leven begrepen.

Evangelische heiliging?!

De heiliging, het leven van een christen, 
komt dus op vanuit de rijkdom van het 
evangelie. En daar hoort de wet zomaar 
helemaal bij in. Vandaar de zorgvuldige 
bespreking van al de tien geboden in de 
Catechismus. Al is het met de wet erbij, 
we kunnen dat vrijmoedig aanduiden 
als ‘evangelische heiliging’.
Het is dan wel opmerkelijk dat bij evan
gelische christenen deze manier van 
spreken is zoekgeraakt. De wet heeft 
bij hen geen betekenis meer voor het 
christelijk leven. Het evangelie betekent 
eenvoudigweg complete vrijheid in alle 
dingen.
Vrijheid is natuurlijk een door en door 
bijbels en belangrijk thema. Als we 
echter de Bijbel zo inkorten, is er geen 
ruimte meer voor de nieuwtestamen
tische uitspraken over de wet. Want de 
waarheid, dat de wet heilig en recht
vaardig en goed is, en dat juist de wet 
niets tegen de vrucht van de Geest 
heeft, wordt daarmee geloochend.12 
De wet heeft voor zulke evangelische 
bijbellezers afgedaan als iets uit het 
verleden.

We moeten wel eerlijk zijn: er zijn 
daartegenover ook erfgenamen van de 
Reformatie die het leven zo wettisch in
kleuren, dat het evangelie er nauwelijks 
bij aan het licht kan komen.
Wat is het onderwijs van de HC dan 

waardevol, als daarin 
juist aan de organische 
eenheid van de heilige 
Schrift en aan de een
heid van Gods hande

len en spreken door de hele geschiede
nis recht gedaan wordt. God is niet 
veranderd. Christus is niet een andere 
God dan de God van Israël.
Wanneer op een krampachtige manier 
alles wat de Bijbel zegt over de wet, 
wordt omzeild en afgewezen, dan ma
ken we de Bijbel wel een beetje klein. 
Er zijn er – sommige dispensationalis
ten – die bijvoorbeeld zelfs de Bergrede 
beschouwen als niet meer voor ons 
bedoeld. Daar gaat het immers over de 
wet, en die is alleen voor Israël. Om zo 

Daar ligt de aanstoot 
van het evangelie

De liefde is 
ertussen gekomen
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voortdurend te schiften tussen wat wel 
en wat niet van belang is uit de Schrif
ten, heb je wel een autoriteit nodig 
om de beslissing te nemen. Boven het 
Woord zelf uit...

Op soortgelijke manier 
zijn er christenen die 
vanuit een evangelische 
bevlogenheid zich eigen
lijk niet met de zonde bezighouden. 
Zoals de vrouw van een pinkster
voorganger mij een keer zei: ‘Zonde? 
Daar hebben we het nooit over. Wij 
zijn altijd maar blij!’ Of zoals iemand 
vanuit New Wine in Houten aan een 
groep vrouwen vroeg: ‘Wat voor cijfer 
zou jij verdienen voor je geestelijke 
groei in heiligheid?’ Dan is de HC een 
heilzame toetssteen! Daarin vinden we 
een werkelijk evangelische benadering 
van de heiliging (in de bijbelse zin van 
het woord ‘evangelisch’!). Je komt het 
evangelie in Christus tegen, en de wet. 
Je hoort van zonde en genade, van een 
rijke Christus en een arme zondaar. 
Maar nergens is een excuus voor onze 
oude mens...

En het gebed...?

De HC noemt het gebed het voornaam
ste deel van de dankbaarheid die God 
van ons vraagt (vr. 116).
Daarmee is precies duidelijk hoe gees
telijke groei een plaats krijgt. Ook groei 
in het leven als christen. Juist in het 

gebed komen al die woorden die we te
genkwamen, tot hun recht: zonde, ver
geving, genade, het offer van Christus 
aan het kruis voor verloren mensen, 
gehoorzaamheid, overgave, het onder
werpen van onze wil aan de wil van 

God. De lofzang voor de liefde van 
God in zijn lieve Zoon. Het 

beroep op Gods 
lank

moedigheid in onze 
verzoekingen. Hoe komt in het gebed 
weer terug wat de Catechismus als 
bekering omschrijft: de afsterving van 
de oude mens en de opstanding van de 
nieuwe (vr. 88). In het gebed wordt de 
spiegel van de wet concreet en effec
tief, speciaal wanneer wij moeten be
lijden hoe taai wij soms aan onze oude 
natuur vasthouden, terwijl we wel be
ter weten. Hoe hebben we dan, als we 
voor de spiegel van de wet staan, het 
gebed nodig in ons leven als christen!

En dat alleen in de wetenschap – zoals 
zondag 1 al zei: in het geloof spreken 
wij uit, dat wij niet aan onszelf toebe
horen, maar aan onze Heiland Jezus 
Christus. Hoe zouden we ons dan ooit 
kunnen verschansen achter de al ver
oordeelde werkelijkheid van de oude 
mens? Daarmee is ons hart geraakt. En 
dat is precies wat die oude Heidelber
ger keer op keer doet.

Dit artikel bevat de tekst van een op  
7 november 2013 gehouden lezing voor 
GKv en NGK op Urk.

Noten:
1 Ef. 2:22; 1 Kor. 3:16.
2 Rom. 12:5; 1 Kor. 12:12; Ef. 5:23; Kol. 1:18.
3 Philippus Melanchthon (14971560) was 

een Duitse humanist. Als reformator 
naast Luther was hij een drijvende 
kracht achter de Duitse en Europese Re
formatie. Hij werd de ‘leraar van Duits
land’ genoemd.

4 Daarbij is eerst te denken aan de cate
chismus van Leo Judae (14821542), een 
Zwitser afkomstig uit de Elzas en een 
medewerker van Zwingli in Zürïch. En 
verder aan die van Johannes a Lasco 
(14991560), een belangrijke Poolse re
formator, die zowel in NoordDuitsland 
als in de gereformeerde vluchtelingen
gemeente in Londen heeft gewerkt en 
veel invloed heeft gehad.

5 Beza (15191605) was reformator in 
Genève van Franse afkomst. Hij werkte 
naast Calvijn en volgde hem na diens 
dood op.

6 Vgl. J.W. Maris, Geloof en ervaring. Van 
Wesley tot de pinksterbeweging, Leiden, 
1992, p. 212v.

7 Institutie III, 2,7.
8 Er is dus geen sprake van dat het geloof 

een soort eenvoudig begin is, waar dan 
op een soort hoger niveau de gemeen
schap met Christus nog bij komt. Het is 
van het begin af die band met de Here 
Jezus. Vgl. W. Kolfhaus, Christusgemein-
schaft bei Johannes Calvin, Neukirchen, 
1939, p. 37.

9 Institutie III, 2,6: ‘Zoals Christus niet in 
stukken uiteen kan worden gerukt, zo 
zijn ook deze twee niet te scheiden, die 
wij tegelijk, en tezamen in Hem verkrij
gen, namelijk gerechtigheid en heili
ging.’

10 Zie Rom. 3:28; Gal. 2:16; 3:114.
11 Citaat uit Deut. 27:26 en Gal. 3:10.
12 Rom. 7:12; Gal. 5:23.
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In Haarlem zou ik voor gek hebben 
gestaan. Ook in de Tituskapel van 
Amsterdam. Zelfs in Zevenbergen 
zouden ze het direct hebben ont-
dekt. Deze preekplekken missen 
tegenwoordig de bescherming van 
een stevige houten broek. Op het 
podium staat een eenvoudige les-
senaar. Het moet de prediker dich-
ter bij het volk brengen.

Voor mij betekent dit extra werk. 
Ik moet mezelf van tevoren nader 
bekijken. En daarvoor vertrouwde 
ik altijd op mijn vrouw, maar bij 
haar lijkt de scherpte er ook wat 
van af te gaan. Voor ik naar de 
kerk ga, stel ik me op voor mijn 
vrouw. Kleven er nog ongerechtig-
heden aan mij, vraag ik haar vrij 
profaan. Standaard zegt zij: Ja, en 
het vuil van je pák zal ik wel even 
weghalen. Maar onlangs heeft ze 
toch flink misgekeken. Het betrof 
mijn schoenen. Toen ik die zondag 
in de kerk kwam, wees iemand op 
mijn schoenen: Waarom hebt u een 
zwarte en een bruine schoen aan? 
U begrijpt, ik was geschokt. Vooral 
ook omdat mijn ene bruine schoen 
mijn robuuste wandelschoen 
bleek te zijn, waarmee ik altijd de 
honden uitlaat. Dan trekken we 
samen hier de polder in, om met 
veel bagger weer thuis te komen. 
Ik staarde naar mijn schoenen en 
onder het bruine exemplaar zag ik 
een pluk gras uitkomen.

Dit is een van de eigenaardigheden 
van onze streek. In de herfst is het 
zo dominant aanwezig, dat we er-
tegen gewaarschuwd worden. Pas 
op, modder!, staat er dan op bor-
den langs de weg. Maar het is hier 

dus de barre werkelijkheid van alle 
seizoenen. Een oud-predikant van 
Waardhuizen had me er nog op ge-
wezen. Kennelijk vond hij het al te 
bar. Maar ik heb dit dus aanvaard. 
En ik moet u zeggen: ik voel me 
er best wel oké bij. Het doet me 
denken aan een oud scheldwoord. 
Eens gebezigd voor de gomaristen 
in onderscheid tot de arminianen. 
Misschien kent u het boek Bavia-
nen en Slijkgeuzen.* Zo werden de 
strijdende partijen in de kerk van 
de vroege zeventiende eeuw ge-
noemd. En dan waren dus de bavi-
anen de remonstranten die veelal 
in de stad woonden, en de slijkgeu-
zen – de contraremonstranten –, 
dat was het gewone volk, dat ’s 
zondags langs slijkwegen naar 
het dorp trok om ’n goeie preek te 
horen.

Een slijkgeus. Zo zou ik wel ge-
noemd willen worden hier in dit 
bijzondere rivierenland. Ik sjouw 
door de modder en schop m’n 
schoenen uit voordat ik bij de 
mensen binnenkom. Of, ik stamp 
gewoon met bagger en al binnen 
in de stál! Niet dat hier in de ker-
kelijke gemeente veel koeienstal-
len zijn. Maar sommigen houden 
wat paarden, en menigeen heeft 
een schapenstal. Dat is mooi bin-
nenlopen, vooral ook in deze lam-
merentijd. En weet u, zo’n stal is 
een geschikte plek voor een goed 
geestelijk gesprek.

Als ik daar nog maar welkom 
ben… Want met kerst ging ik toch 
flink in de fout. In mijn kerstpreek 
had ik het over een stinkende stal. 
Die stinkende stal van Betlehem! 

Prompt werd ik op het kerkplein 
bij een boze boerin geroepen: Een 
stal, dominee, stinkt niet. Een 
dochter van deze zuster bevestigde 
het: Ik kom zo graag in de stal, 
zei ze, vooral als ik wat verdriet 
of zorgen heb. En nu hoop ik dus 
maar dat ze me daar nog willen 
ontvangen. Ik doe mijn schoenen 
ervoor uit, want bij die beesten, 
daar ben je als herder dicht bij de 
mensen.

* A.Th. van Deursen, Bavianen en 
Slijkgeuzen. Dit prachtige boek ligt 

momenteel in de vierde, herziene  

en geïllustreerde uitgave van 2010 

voor een spotprijs te koop,  

zie www.ramsjkrant.nl.
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Wat maakt dan dat hij nu zo verslagen 
is? Want het is maar niet dat het hem 
veel verdriet doet (NBV). Er staat dat hij 
in huilen uitbarst. Blijkbaar is het zeer 
aangrijpend. Dat drukt machteloosheid 
uit.

In Gods rechterhand ziet Johannes 
een immense boekrol. Het is de hand 
waarmee Hij daden stelt en krachtig 
ingrijpt. In die hand de boekrol. Die 
ziet eruit als een belangrijk document. 
Want het is verzegeld. Dat betekent: he
lemaal afgeschermd, gesloten, je kunt 
er niets aan toe of afdoen. Het lijkt 
wel een testament waarvan de inhoud 
vastligt. Over de inhoud gesproken, 
wat is die rol inhoudrijk. De boekrol 
is overvol. Alles wat beschreven kan 
worden, is beschreven. Alle beschikbare 
ruimte is benut. Er kan werkelijk niets 
meer bij. En opmerkelijk genoeg, zowel 
de binnenkant als de buitenkant is be

schreven. Terwijl normaal gesproken 
een papyrusrol maar aan één kant be
schreven wordt.

Vaak is gesteld dat deze boekrol alle 
plannen van God bevat voor de eind
tijd. Alle maatregelen die genomen 
moeten worden, zouden erin opgete
kend staan, een draaiboek van de ge
schiedenis. Gevuld met Gods plannen 
voor zijn wereld. Het geheim daarvan 
ligt in Gods hand.

Boekrol boordevol met…

Maar er is een meer voor de hand lig
gende verklaring. De boekrol of gewoon 
het boek (Grieks: biblion) eist alle aan
dacht op en komt levensgroot in beeld. 
‘Er was niemand in de hemel of op de 
aarde of onder de aarde die de boekrol 
kon openen en inzien’ (Op. 5:3). Op het 
eerste gezicht lijkt deze boekrol een on

bekende grootheid. Maar dat is die ze
ker niet, want het woord biblos/biblion 
komt veel vaker voor.

• ‘Wie overwint (…) Ik zal zijn naam 
niet uit het boek (biblos) van het le
ven schrappen, maar juist voor hem 
getuigen ten overstaan van mijn 
Vader en zijn engelen…’  (Op. 3:5).

• ‘Alle mensen die op aarde leven zul
len het beest aanbidden, iedereen 
van wie de naam niet vanaf het be
gin van de wereld in het boek  
(biblion) van het leven staat, het 
boek van het lam dat geslacht is’ 
(Op. 13:8; vgl. 17:8).

• In Openbaring 20 gaan de boeken 
open en wordt een andere bijzon
dere boekrol geopend, de boekrol 
van het leven: ‘Toen zag ik een grote 
witte troon en hem die daarop zat 
(…) Ik zag de doden, jong en oud, 
voor de troon staan. Er werden 
boeken geopend. Toen werd er nog 
een geopend: het boek (biblion) van 
het leven. Wie niet in het boek van 
het leven bleek te staan werd in de 
vuurpoel gegooid.’

• En alleen zij, die op de boekrol (bi-
blion) van het leven staan, het boek 
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Het levensbelang  
van de boekrol

Stil verdriet in de hemel?! Er valt een grote drukkende stilte 
in de hemel. Vervolgens barst Johannes in huilen uit. In heel 
het boek Openbaring vallen verder geen tranen bij Johannes. 
Hoeveel hij ook te horen en te zien krijgt van wat er allemaal 
staat te gebeuren.

‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg 
van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij 
de boekrol met de zeven zegels openen.’

(Openbaring 5:5)
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van het lam (Op. 21:27), mogen het 
nieuwe Jeruzalem binnengaan.

Er is geen enkele reden om in Open
baring 5 aan een ander(e) boek(rol) te 
denken dan op al die andere plaatsen. 
Het document lijkt eerder een testa
ment dan een eindscenario van de 
geschiedenis. Een Romeins testament 
moest door zeven getuigen worden 
ondertekend en met zeven zegels 
verzegeld. Zou het niet die andere rol 
kunnen zijn die God heeft gemaakt: 
boordevol met namen? Ontelbaar veel 
namen van mensen die zijn geschreven 
op de rol waarop God de volken schrijft 
(Ps. 87). Geen ruimte is onbenut gela
ten. De rol lijkt Gods plan te bevatten 
met al zijn uitgekozen mensenkinderen 
uit alle volken.

Waard en in staat

Er zijn mensenlevens mee gemoeid. Zo
dat die één voor één niet naamloos ten 
onder gaan. Er klinkt een stem: wie is 
waard de boekrol uit Gods hand te ne
men, te openen en in te zien? Wie heeft 
het recht? Wie staat voor hen allemaal 
in? Die rol ligt daar maar. Er is werkelijk 
niemand die zich deze rol aanmeet. 
Geen schepsel van boven tot beneden. 
Niemand in de hemel: geen hemelbe
woner, geen engel, geen oudste rond 
de troon. Niemand komt in beweging. 
Niemand op de aarde, binnen of buiten 
de gemeente.
Waarom niet? Omdat geen mens voor 
al deze mensen kan instaan. Geen 
mens redt ooit een broeder van de 
dood. Geen mens is in staat om alles 
van een ander over te nemen, schuld en 
gebreken, tekorten en 
manco’s. Ook al om
dat het zelf mensen 
zijn die niet waardig 
zijn tegenover God. 
Allemaal hebben ze te maken met hun 
onmacht en onwaardigheid tegenover 
God. Wie kan voor Gods troon verschij
nen, zonder dat de bliksem van zijn 
heiligheid je vernietigt?

Blijft de boekrol met al die namen van 
mensen dan gesloten? Gaat het testa
ment nooit open? Niemand meldt zich. 
De stilte wordt ondragelijk. Johannes 
is compleet overrompeld. Nu wordt 

duidelijk waarom hij overmand wordt 
door verdriet en in huilen uitbarst. Als 
toch het boek van het Leven gesloten 
blijft!? Dan komen schepselen immers 
nooit tot hun doel. Johannes wordt op 
het standpunt geplaatst dat Gods Zoon 
niet zijn rol zou hebben genomen!

De Leeuw en het Lam

Een van de vierentwintig oudsten 
rondom de troon, een veteraan uit 
de oude bedeling, neemt het woord. 
Zoals een oudste betaamt, opent hij 
het Woord van God en herinnert aan 
aloude beloften. Denk aan de aange
kondigde Leeuw! Hij is sterk. Hij gaat 

ervoor. De Leeuw uit Juda’s stam! ‘Juda 
gaat liggen als een leeuw, vol majesteit 
vlijt hij zich neer – wie zou hem durven 
wekken? In Juda’s handen zal de scepter 
blijven, tussen zijn voeten de heersers

staf, totdat hij komt 
die er recht op heeft, 
die alle volken zullen 
dienen’ (Gen. 49:910).  
De telg van David. 

De wortel van David. Voordat David er 
was, was Hij er.

Je ziet Johannes met zijn ogen zoeken… 
naar een leeuw. Maar geen spoor van 
een leeuw te bekennen, waar hij ook 
kijkt. In plaats van een leeuw ziet hij 
een lam fier overeind staan. Johannes 
ziet het Lam komen. Zie de Zoon van 
God, de Koning, Knecht, Hij heeft zijn 
leven afgelegd. Door het offer van zijn 

leven gaat het bezegelde testament 
open. Het is bekrachtigd door zijn dood. 
Hij heeft het recht verdiend om de 
boekrol van het leven te openen. Het 
boek van het leven heet van nu af aan: 
de boekrol van het Lam.

Losgekocht

Bij opgravingen in Jericho hebben ar
cheologen een boekrol gevonden die 
met zeven zegels was verzegeld. Deze 
rol was afkomstig uit de vierde eeuw 
vóór Christus en bevatte de tekst van 
een loskoopakte van een slaaf. Zo ge
beurde het vaker in die tijd, dat slaven 
die in andere landen waren terechtge

komen, werden teruggekocht, en naar 
hun eigen land en huis konden terug
keren.

Dit beeld past precies bij het visioen. 
Want straks wordt het Lam geprezen 
dat Hij zo velen, uit alle volken, heeft 
losgekocht en bevrijd (5:9)! Bevrijd 
waarvan? Zonde is niet veel anders 
dan verslaving. Je bent in de greep van 
satan die als de heerser van de wereld 
mensen in gijzeling houdt.

Gods Zoon neemt de boekrol uit de 
hand van zijn eigen Vader. Het is als 
een testamentaire beschikking. De 
zegels mogen worden verbroken. Hij 
heeft het recht de namen in te zien en 
op te lezen. Want Hij heeft ze één voor 
één losgekocht. Het is de uitvoering van 
de wilsbeschikking van zijn Vader. Pre
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cies in de lijn van dat indringende  
gebed voorafgaand aan zijn sterven: 
‘De mensen die u mij gegeven hebt, 
omdat zij van u zijn. Zij waren van u, 
maar u hebt hen aan mij gegeven’  
(Joh. 17:6v). Ontelbaar veel mensen,  
uit alle volken en stammen en naties. 
Duur gekocht, één voor één, met de 
losprijs van zijn bloed. Al deze mensen 
staan op zijn Naam.

Verderop in een ander visioen zijn het 
alle losgekochten die het zegel dragen, 
gewaarmerkt door God (Op. 7:4). De 
menigte mensen die is vrijgekocht, 
draagt zijn Naam op hun voorhoofd 
(Op. 14:1-2). De boekrol van het Lam be-
vat Christus’ lijst met al de namen van 
hen die Hij in bescherming neemt.

Uitzinnige vreugde

Op het moment suprême als het Lam, 
Christus, de boekrol in handen neemt, 

barst er een gejuich los vanjewelste. 
De huilbui van Johannes maakt plaats 
voor uitzinnige vreugde. De oorver-
dovende stilte wordt vervangen door 
een daverend geluid. Johannes kan 
niet eens overzien waar het allemaal 
vandaan komt. Zo groot is de kring van 
aanbidders. Gigantisch van omvang. 
Alle hemelbewoners juichen mee. Tien-
duizendtallen engelen verheerlijken 
het werk van Gods Zoon. Er klinkt een 
nieuw gezang, dat past bij de nieuwe 
Naam die Gods Zoon heeft ontvangen 
(3:12). En telkens klinkt de bewondering 
erin door.
• Hij is geslacht, uit liefde heeft Hij zich 

geofferd.
• Hij heeft zijn mensen duur gekocht 

voor God, met de losprijs van zijn 
leven.

• Hij smeedt ze uit alle volken tot een 
eenheid.

Dit sluit naadloos aan bij Jezus’ uitno-
diging: verheug je, omdat je naam in 

de hemel is opgetekend (Luc. 10:20). 
Die zekerheid vind je niet in jouw pres-
taties. Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. Over-
tuigend bewijs: de boekrol is niets an-
ders dan het boek van het Lam. En hoor 
Hem de namen lezen vanaf de boekrol 
waarop God de volken schrijft.

Jaargang 21 no 3 maart 2014

www.woordenwereld.nl
Kijk eens op onze vernieuwde website!

Niet alleen over de laatste nummers van Nader Bekeken, maar ook over de nieuwste cahiers is de nodige informatie te 
vinden. Uit het nieuwste nummer van Nader Bekeken kun je zelfs direct een (deel van een) artikel downloaden. Verder 
zijn de nummers die langer dan een jaar geleden zijn verschenen, als pdf beschikbaar. Ook is er een uitgebreide zoek-

functie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.



Jaargang 21 no 3 maart 2014Jaargang 21 no 3 maart 2014

81

Goed

‘Jullie hebben de oorlog niet meegemaakt.’ Die opmerking 
van mijn moeder staat in mijn geheugen gegrift. Ze zei dat 
als wij als kinderen commentaar hadden op het eten. Er 
stond geen pure hagelslag op tafel. Of de spruitjes waren ons 
net niet gaar genoeg. Het ging inderdaad meestal nergens 
om. Maar als er iets niet naar onze zin was, schroomden we 
niet vrijmoedig commentaar te leveren. En dan kon je haar 
reactie bijna wel voorspellen: ‘Jullie hebben de oorlog niet 
meegemaakt.’
Nee, wij niet. Daar konden we ook weinig aan doen, von
den we. Mijn moeder had wel de oorlog doorgemaakt. Van 
dichtbij het bombardement op Rotterdam. Haar vader had 
noodgedwongen die vijf oorlogsjaren over de zeeën en oce
anen gezworven. Het was een wonder dat hij levend en wel 
terugkeerde. Mijn moeder moest in de oorlogswinter op haar 
gammele fiets naar Overijssel om aan eten zien te komen. In 
haar reactie voelde je natuurlijk ook hoe bijzonder het was: 
elke dag eten op tafel. Wij als opgroeiende pubers moesten 
dat wonder van elke dag wat meer leren waarderen.

Iets vergelijkbaars kan je zomaar overkomen in geestelijke 
zin. Luther zei al: ‘Al was Christus dertig keer gestorven voor 
mijn zonden, wanneer ik er niet van had gehoord, zou ik als
nog verloren gaan.’ Dat God zijn eigen, allerliefste Zoon naar 
onze planeet stuurt om te redden en te verzoenen, dat is al 
een onvoorstelbaar wonder. Maar dat Hij alles op alles zet 
om mij te bereiken en ook mij van zijn liefde te doordringen, 
mag ook je mond laten openvallen van verbazing. ‘In zijn 
goedheid stuurt God boodschappers van deze zeer blijde 
boodschap tot wie Hij wil en wanneer Hij wil’ (DL I,3).

Inderdaad, daar klinkt iets eigenmachtigs in door. God be
paalt ten diepste welke route het evangelie over de aardbol 
neemt, en welke niet. Maar wanneer je, hoe dan ook, met die 
boodschap in aanraking komt, kom je ook altijd in aanraking 
met Gods liefde en goedheid. Dat is de diepe drijfveer, de 
krachtige motivatie in God: Hij is in heel zijn wezen goed. 
En altijd weer wil Hij door middel van de boodschap van de 
Bijbel met zijn goedheid mij raken, mij zijn liefde verklaren, 
mijn hart winnen voor Jezus en mij inschakelen voor zijn 
koningschap.

Voordat het zover was, heeft Hij een hele kerkgeschiede
nis van zo’n tweeduizend jaar moeten doorzetten. Talloze 
grenzen en barrières heeft de Geest moeten doorbreken. 
Eindeloos veel geduld was nodig, onnoemelijk veel kracht en 
onvoorstelbaar veel liefde. Dan kijk je even vanuit de heli
kopterview en op wereldschaal. Het mosterdzaadje is uitge
groeid tot een wereldwijd vertakte boom.
Maar het wonder voltrekt zich al dicht bij huis: als mama 
haar peuter voorleest uit de Kijkbijbel, wanneer de juf op 
school vertelt aan de kleuters, de godsdienstleraar op school 
aan de tieners, de dominee op de preekstoel of de jeugdlei
der in de huiskamer.

Geloof in God, over
gave aan Jezus wor
den opgewekt door de 
boodschap. Achter al 
die activiteiten, waar 
ook ter wereld, proef je 
de goedheid van God. Zo 
is Hij, ten voeten uit. Nog 
zo’n prachtig citaat uit een 
van onze belijdenissen: Toen God zag dat de mens zich in de 
lichamelijke en geestelijke dood had gestort, is God zelf in 
zijn wonderbare wijsheid en goedheid hem gaan zoeken (art. 
17 NGB). Voor mij is dat een van de mooiste zinnen uit de 
belijdenis. Dat achter Adam en Eva aangaan, die diepe liefde 
als drijfveer, dat onverdiende erin, en die eerste beweging, 
die sindsdien eindeloos vaak herhaalde beweging van God 
op zoek naar verloren en vastgelopen mensen. Het gaat wel 
ergens over! Leven met God of doorgaan zonder God. Om het 
wat klassieker te zeggen: gelukzaligheid of rampzaligheid.

Wanneer je zo eens in je eigen leven rondkijkt, zie je ge
weldige dingen. Bijbels in je eigen taal. Allerlei vormen van 
verkondiging en geloofsoverdracht. Dan groei je ook wel weg 
uit die sfeer van vooral voortdurend mopperen. Die wat laat
dunkende manier van reageren op kerkzijn, de afstandelijke 
vervreemding van kerkdiensten, de bijna soms minachtende 
kritiek op voorgangers en kerkenraden. Eerlijk gezegd doet 
dat mij soms meer denken aan mijn ontevreden gemopper 
van vroeger dan aan dankbare verwondering.

God is goed! Dat zie je in je eigen leven terug wanneer het 
ongelooflijke nieuws van Jezus Christus hoorbaar en tast
baar aanwezig is. Wanneer ik in India met christenen praat, 
die voor hun ommekeer tientallen jaren verstrikt hebben 
gezeten in de duisternis van het hindoeïsme, hopeloos en 
troosteloos, dan spat de blijdschap ervan af. Hun ogen stra
len, hun bekering ervaren ze als een wonder, de bevrijdende 
boodschap van Jezus verloste hen uit het donker, er ging een 
nieuwe wereld voor ze open. Ook jaren nadien zindert het 
enthousiasme door hun verhalen heen. Ze kunnen er nog 
steeds niet over uit dat God ook hen heeft weten te vinden.

Maar je hoeft volgens mij niet vastgezeten te hebben in het 
hindoeïsme of uit de goot opgeraapt te worden, om je steeds 
weer te blijven verwonderen over Gods goedheid. Net zomin 
als ik de oorlog hoef te hebben meegemaakt om toch mijn 
voedsel elke dag dankbaar uit Gods hand te ontvangen. Mis
schien moet je het wel gaandeweg leren…
God mogen kennen is ook: onverdiende genade.
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Dit artikel bevat de tekst van een 
lezing, gehouden voor een hbostu
dentencongres in Dronten, 2014; het 
congresthema was ‘Open your eyes’. Ik 
behandel 1. Licht. 2. Ogen. 3. Zien. Ten 
slotte kom ik uit bij de titel.

Licht om te zien

Het was op de eerste dag van de we
reld. Een wereld waar duisternis lag 
over de oervloed. Het was het eerste 
dat God sprak: ‘Laat er licht zijn’. En 
vanaf toen was er licht, gescheiden van 
de duisternis. Het was er en het kwam 
terug, na elke donkere nacht. Voorgoed 
waren er dagen vol licht. 
Niemand weet wat licht is. Golven? 
Deeltjes? Mensen verwerven veel 
wetenschap in het licht van zon en 
lampen, maar wat licht is, dat weten ze 
niet. Dat weet alleen God die ons ermee 
omringt.
Hij is zelf het Licht. Hij woont in een 
ontoegankelijk licht. Dat laatste is voor 

ons helemaal niet te begrijpen. Licht 
is juist opening en toegankelijkheid. 
Bestaat er licht dat zo ondoordringbaar 
is als het duister en dat toch licht is? 
Het is er en daarin woont God. Daarom 
kunnen wij Hem, die het hoogste licht 
is, niet zien. Zijn licht is te sterk voor 
onze ogen om het waar te nemen.
God is Licht en het eerste dat Hij aan 
de wereld gaf, was 
licht. Er werden op 
de vierde dag ook 
kandelaars voor dit 
licht neergezet: zon, 
maan en sterren. Dan weten we welke 
kant we op moeten kijken om licht te 
vangen. Maar het licht zelf is meer dan 
de kandelaars. Het is een mysterie dat 
ons omringt. Het licht zelf komt niet 
van zon of maan, maar van God die het 
ontsteekt. En die het zelf is. Zoals Johan
nes zegt: God is licht, er is in Hem geen 
spoor van duisternis.
Dit over het licht van de eerste dag, het 
begin van het begin.

Na die eerste dag werd in enkele dagen 
de wereld gevuld met land en oceanen, 
met vruchtbomen en planten, met he
mellichten voor vaste tijden, met vogels 
en vissen, met alle soorten in het wild 
levende dieren.
En aan het einde van deze scheppings
dagen, op de zesde en laatste dag, 
schiep God het oog, dat dit alles kan 
zien. Het oog waarin het licht valt. Het 
licht dat alle beelden van landen en 
zeeën en vissen en vogels meedraagt 
en aanreikt. Mens: open your eyes and 
see!
Het oog is even mysterieus als het licht. 
Op het oog loopt de evolutietheorie 
stuk wanneer ze daar de ogen tenmin
ste niet voor sluit. Het oog is anders.

Eigenlijk is het niet 
goed om over ‘het 
oog’ te spreken. God 
schiep niet het oog, 
maar Hij schiep men

sen naar zijn beeld. Mensen met twee 
ogen. Je praat niet met ogen, maar met 
mensen. Je kunt tegen mensen zeggen: 
Open your eyes! Gebruik het meest ge
compliceerde onderdeel van de schep
ping. Jij hebt het gekregen!

Open je ogen
Wanneer we de tijd nemen om stil te 
staan, worden licht en oog voor ons 
adembenemende wonderen waarin we 

Hoe kun je over God de Schepper spreken met mensen 
die uitgaan van de evolutie? Of moeten we het 
scheppingsverhaal inruilen voor een evolutieverhaal om 
moderne mensen nog te kunnen bereiken? Handreiking voor 
mensen die worstelen met de vragen rond schepping en 
evolutie, geloof en wetenschap.

Over zien en niet zien 

The blind man sat by the road 
and he cried

Op het oog loopt de 
evolutietheorie stuk
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zijn opgenomen. Licht en oog omslui
ten de zes scheppingsdagen. Met wat 
we niet begrijpen, mogen wij nu het 
geschapene gaan waarnemen en on
derzoeken. Met wat we niet begrijpen, 
mogen we kennis verwerven.
Wanneer je wilt weten wat er van 
mensen overblijft zonder licht en ogen, 
moet je het boek De stad der blinden 
van José Saramago maar eens lezen. En 
dan gaat dit boek over mensen die ooit 
gezien hebben en die dus nog geheu
genkennis meedragen. Het boek kan 
daarom nooit méér vertellen dan de 
halve waarheid van wat een stad van 
blinden zou zijn. Sterker nog: over een 
stad van blinden zou niemand meer 
een boek kunnen schrijven.
Open your eyes: dat kan van alles be
tekenen. Op dit congres zal het in ieder 
geval ook betekenen dat je bewust 
moet kennisnemen van de wereld om 
je heen. En dat je je ogen niet moet 
sluiten voor delen van de werkelijkheid. 
Voor armoe, voor onrecht, voor mili
euvervuiling. Open je ogen en wend je 
niet af van je naaste 
en van haar of zijn 
problemen. Wees 
geen eenzijdig of 
partijdig mens in 
deze wereld. Open je ogen ook voor 
onderzoek naar nieuwe mogelijkheden. 
Kort en goed: wees een verantwoor
delijk mens en speel geen blindeman
netje!
Daarbij kan het je helpen, vooraf te 
beseffen dat licht en oog onbegrepen 
geschenken zijn. Mysteries van God die 
ons verplichten om niet lui te zijn. Wees 
dankbaar, word wakker en kijk om je 
heen! Wat een wonder dat dit gezegd 
kan worden: Open your eyes!

Ogen om licht te geven!

Hierbij aansluitend wil ik twee dingen 
noemen die je niet moet vergeten wan
neer je om je heen gaat kijken. Het 
eerste van die twee is dat je ogen niet 
alleen licht opvangen, maar zelf ook 
licht moeten geven. Goed kijken begint 
niet met de buitenwereld, maar het 
begint bij je binnenwereld. De wereld 
achter je oog. Het hart waarméé je kijkt 
wanneer je je ogen opent. Om goed te 
kunnen kijken, moet je een deugdzaam 
mens zijn.

In de Bergrede van onze Heiland vinden 
we een paar merkwaardige uitspraken 
over onze ogen. We lezen daar in Mat
teüs 6:2223: ‘Het oog is de lamp van 
het lichaam. Dus als je oog helder is, zal 
heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je 
oog troebel is, zal er in heel je lichaam 
duisternis zijn. Als het licht in jezelf 
verduisterd is, hoe groot is dan die duis
ternis!’
Voor ons gevoel hangt het van extern 
licht af of wij in duisternis zijn gedom
peld dan wel in het licht leven. Maar 
Jezus zegt dat dit niet van extern licht 
afhangt, maar van intern licht. Je ogen 
ontvangen niet alleen licht: het zijn 
zelf ook lampen. De koplampen van je 
lichaam. Wanneer die uitvallen, rijd jij 
in het donker.
Door deze krasse zegswijze over het 
oog als lamp, vestigt Jezus onze aan
dacht op de centrale betekenis van ons 
kijken. Het oog ziet vooruit en dan vol
gen de voeten. Onze ogen richten onze 
aandacht en ons lichaam volgt.
De Bijbel is vol voorbeelden van een 

verkeerd oog dat het 
hele lichaam verduis
terde.
Eva keek met een 
verkeerd oog naar 

de vrucht die God als enige vrucht de 
mens had ontzegd. Zij opende haar 
ogen en zag dat die vrucht aantrek
kelijk was om te eten. Toen zij haar 
verkeerde kijken volgde, werd heel haar 
lichaam verduisterd: schaamte kroop 
omhoog tussen de mensen en schuld 
overschaduwde hun geboorte en ar
beid.
Michal, Davids vrouw, keek met een 
verkeerd oog naar David, die met het 
gewone volk liep te dansen en te sprin
gen voor de ark. En haar leven werd 
door trots onvruchtbaar.
Judas opende zijn ogen voor Maria 
toen hij de geur rook van de dure zal
folie waarmee zij de Heiland liefde 
bewees voor zijn sterven. Maar hij keek 
met een duister oog. En het einde is 
geworden dat hij heenging en zich ver
hing omdat hij onschuldig bloed had 
verraden.

Geboeid kijken
Hoe groot wordt de duisternis wanneer 
het oog niet zuiver is! Ons oog heeft 
alles te maken met het uitzien naar 

schatten in de hemel en het breken met 
de mammondienst op aarde. Wanneer 
onze ogen geboeid en geprikkeld wor
den door de schatten van deze aarde, 
wordt ons lichaam weggevoerd in de 
slavernij van de hebzucht of de jaloers
heid of de wellust of de gierigheid. Wie 
de hemel wil halen, moet zuinig zijn 
met zijn kijken. Het oog moet geboeid 
zijn door de dingen van God en zijn toe
komst. Wanneer onze ogen oprecht ge
richt zijn op God, zoals de ogen van een 
slavin gericht zijn op de hand van haar 
meesteres, wordt ons lichaam verlicht 
tot alle goede werken. Een goed gedrag 
begint bij goed kijken!

In onze visueel ingestelde tijd is het 
goed om te leren dat ons oog de lamp 
van ons lichaam is. Het is van grote 
betekenis hoe we zien en waarnaar 
we kijken. Wanneer ons oog zuiver is, 
kijken we met vreugde naar alles wat 
goed is en lof verdient: het kijken naar 
goede voorbeelden leert ons volgen. En 
we zien slechts met tegenzin naar wat 
niet deugt en speculeert op verkeerde 
eigenschappen of gevoelens: we leren 
een afkeer krijgen van het kwade. Het 
zuivere kijken houdt ons leven fris en 
houdt het uitzicht op de hemelse schat 
vrij.
In deze kijktijd moeten we leren dat het 
oog niet een neutraal ontvangstation 
is, maar een lamp voor ons lichaam. 
Deze lamp moet schijnen. Doordat het 
oog op God, de enige Meester, is ge
richt. Je kunt er een sticker van maken 
voor op je pc of tablet of smartphone: 
‘De lamp van het lichaam is het oog. 
Als dus uw oog zuiver is, zal heel uw 
lichaam verlicht zijn.’
Als hbostudent heb je te maken met 
wetenschap en onderzoek en met de 
resultaten daarvan. Die wetenschap
pelijke wereld ademt iets van heilige 
objectiviteit. Het onderzoek zelf lijkt 
voor je uit te gaan. En je ogen volgen 
het. Weinig aandacht is er dan voor het 
oog als zelfstandige lichtbron.

Mag wat kan?
Soms valt dit op en wordt het als een 
tekort gezien. De ontwikkelaars van 
de atoombom hadden in de Tweede 
Wereldoorlog weinig oog voor wat 
de gevolgen zouden zijn voor mens 
en milieu en oorlogsethiek. Men keek 
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naar wat kon en maakte het. Zou men 
het ook gemaakt hebben wanneer die 
onderzoekers oog hadden gehad voor 
gevolgschade en termijngevolgen? Bij 
kernwapens durft men die vraag wel 
te stellen. Maar spelen die vragen ook 
niet bij het ontwikkelen van 
medicijnen of ruimtevaart 
of internet? Is de onderzoe
ker de volgzame slaaf van 
wat mogelijk blijkt, of zijn er 
boven de microscoop, achter 
de sterrenkijker of al pro
grammerend ook nog ogen 
die liefdevol gericht zijn op 
medemens en wereld? The
oretisch kunnen we dit wel 
verwoorden in het thema: 
‘Mag wat kan?’ Maar zolang 
deze algemene ethiek niet 
vertaald wordt in individuele 
ethiek voor de onderzoeker 
en ontwerper persoonlijk, 
zal er veel onderzocht en 
ontworpen worden dat tot 
onheil leidt. Mephisto is niet 
buitengesloten door formele 
wetenschappelijkheid.

Open your eyes: kijk om je 
heen in de wereld, want 
dat is goed. Het is Gods wereld! Maar 
je kunt je ogen niet openen zonder je 
ook af te vragen wat voor soort ogen je 
hebt, wat voor soort mens je bent. Het 
gaat – ook in de wetenschap en in de 
bankwereld en in de handel en in de 
politiek – om mensen. Als het goed is 
om mensen die licht in zichzelf hebben. 
Zonder deugdzaamheid verkijk je je op 
de wereld. Je denkt het licht tegemoet 
te gaan, maar de duisternis zal je om
hullen.

Ogen die meer dan de helft 
niet zien

Dit was het eerste punt dat je niet 
moet vergeten wanneer je met open 
ogen om je heen gaat 
kijken in het licht: je 
ogen moeten zelf licht
gevend zijn! Wees een 
deugdzame kijker.
Er is ook nog een tweede punt om niet 
te vergeten: wanneer wij onze ogen 
openen, zien wij veel, maar meer dan 
de helft krijgen we niet te zien op dit 

moment en in deze tijd. Dat mag je tot 
een bescheiden kijker maken.
Dat wij als mensen meer dan half blind 
zijn, is een werkelijkheid die wij niet 
graag toegeven: waarom zouden er 
dingen zijn die wij niet zien kunnen? 

Wat je niet ziet en wat niet onderzoek
baar is, is blijkbaar te verwaarlozen. Dat 
bestaat gewoon niet, denken we dan.
Toch is er meer dat wij niet zien dan 
dat wij wel zien. Iemand die dat eens 
heeft ervaren, was de knecht van Elisa. 
Bij het opstaan ’s morgens ontdekte hij 
dat het dorpje Dotan, waar ze hadden 
overnacht, omsingeld was door een 
groot Syrisch leger, met paarden en 
strijdwagens. Hij overzag de situatie en 
werd doodsbenauwd. Begrijpelijk. Maar 
toen bad Elisa: ‘Lord, open his eyes.’ En 
toen zag deze knecht opeens de grotere 
helft: ‘Zie, de berg was vol paarden en 
strijdwagens van vuur rondom Elisa’ 
(2 Kon. 6:823).
Deze mensenwereld is vol mensen die 

vol zijn van zichzelf. 
Maar diezelfde wereld 
is nog veel voller van 
volkerenengelen en 
beschermengelen en 

hemelse machten en heiligen in de he
melse gewesten. Die zie je niet, dus re
ken je daar niet mee. Want wat je niet 
ziet, dat telt niet op aarde.

Dit nodigt uit om ons te bezinnen 
op het vandaag overheersende we
reldbeeld. Dat is het wereldbeeld van 
de gesloten, zichtbare, voor mensen 
doorzoekbare kosmos. Dat wereldbeeld 
klopt ook wel voor ons, maar het is heel 

onvolledig. Het beperkt zich 
tot het voor ons waarneem
bare. Over de rest hebben 
wij alleen kennis van horen 
zeggen en incidenteel door 
droom, visioen of verschij
ning.
Alleen geloof in wat we 
van horen zeggen hebben, 
maakt ons bewust van méér 
dan we zien. Zoals we in He
breeën 11 lezen: ‘Door geloof 
komen we tot het inzicht dat 
de wereld door het woord 
van God geordend is, dat 
dus het zichtbare is ontstaan 
uit het nietzichtbare.’ Het 
geloof ‘overtuigt ons van de 
waarheid van wat we niet 
zien’.

Geloof of wetenschap
We komen nu uit bij het 
veelbesproken onderscheid 
tussen geloof en weten

schap. Met als sjibbolet het al of niet 
geloven in de evolutie van de geschie
denis van aarde en mensheid. Op ver
schillende manieren proberen mensen 
de hier gevoelde spanning op te lossen 
door een vluchtweg te bedenken:
1ste vluchtweg. ‘Geloof is van een heel 
andere orde dan wetenschap. Laat de 
wetenschap vertellen hoe de aarde 
draait en de Bijbel hoe je naar de he
mel gaat (Galilei).’ Deze vluchtweg is 
denkbeeldig, want de Bijbel gaat over 
precies dezelfde schepping als waarop 
wij ons onderzoek richten.
2de vluchtweg. ‘Wanneer het over de 
werkelijkheid gaat, heeft de weten
schap zeggenschap over de Bijbel. 
Gebruik de wetenschap dus als gras
maaier voor de Bijbel. Wat er op dit 
moment van die Bijbel overblijft, kun 
je desgewenst geloven zonder ouder
wets te lijken in je moderne tijd.’ Deze 
vluchtweg komt in feite neer op het 
ontkennen van het probleem. De mens 
blijft over als de enige wettige waar
nemer, die gemachtigd zou zijn om de 
Bijbel te kortwieken en ondergeschikt 

Lord, open his eyes



Jaargang 21 no 3 maart 2014

85

te maken aan het menselijk zicht.
3de vluchtweg. ‘De Bijbel gaat boven al
les: probeer dus alle waarnemingen in 
te kaderen in de bijbelse openbaring 
over schepping, zondvloed enz.’ Deze 
vluchtweg loopt dood, want de Bijbel 
is veel te beperkt en incidenteel in 
informatie om er een schetsboek voor 
wetenschappen van te maken.

Maar waarom zouden we een vlucht
weg zoeken? We hoeven ons niet te 
schamen voor ons geloof tegenover 
het forum van een wetenschap die half 
ziende en half blind is. Onze fout is 
mijns inziens dat wij de wetenschap als 
voltooid aanvaarden en als een voldon
gen feit beschouwen. Zonder erbij stil 
te staan, dat deze wetenschap nog niet 
de helft van het aanwezige materiaal 
kan onderzoeken. Niemand weet welke 
invloed engelen hadden bij de schep
ping en daarna. Niemand kan onder
zoeken welke effecten de wereld van de 
geesten en demonen had en heeft bij 
ziekten en gebeurtenissen.

Bijsluiter
Psalm 115:16 herinnert ons aan onze be
grenzing: de hemel, de hemel is van de 
HERE, maar de aarde heeft Hij aan de 
mensenkinderen gegeven. En het boek 
Prediker wordt niet moe, ons duidelijk 
te maken dat de mens een ijdele taak 
heeft in het verkennen van de wereld 
onder de zon. De last is hem opgelegd, 
maar de laatste waarheid kan hij al 
zwoegend nog niet vinden.
Bij alle wetenschappelijke conclusies zou 
een bijsluiter moeten worden gevoegd, 

waarin staat: ‘Voor zover wij nu kunnen 
zien met de ons ten dienste staande 
onvolledige gegevens, komen wij tot de 
volgende voorlopige conclusies.’
Die conclusies kunnen heel werkbaar 
zijn op aarde, terwijl ze metafysisch of 
historisch niet het laatste woord zijn. 
De rekenmodellen die op aardlagen 
worden losgelaten, kunnen nuttig zijn 
voor proefboringen, zonder dat daar
mee met zekerheid geclaimd kan wor
den dat die rekenmodellen met proces
sen van miljoenen jaren ook historisch 
juist zijn.
Het kan nuttig zijn, elkaar als men
sen juist te bevragen op die absolute 
waarheidsclaim van menselijke weten
schappen: ‘Hoe weet je dat de waar
neembare wereld de enige factor van 
belang is?’ Een evolutietheorie kan een 
handig model zijn voor het ordenen 
van alles wat we waarnemen in de 
wereld van fossielen en dieren, terwijl 
het gelijktijdig geen uitspraak kan zijn 
van historische aard. Omdat we nu 
eenmaal minder dan de helft van alles 
wat waarneembaar is, hebben kunnen 
onderzoeken. Omdat onze ogen een be
perkt bereik hebben.

Ik kom tot een afronding van de drie 
punten. Ik vat het als volgt samen.
1.  Open your eyes: geniet het licht. 

Wees dankbaar.
2.  Open your eyes: laten je ogen lich

ten zijn voor anderen. Wees deugd
zaam.

3.  Open your eyes: weet dat je meer 
dan de helft niet kunt zien. Wees 
bescheiden.

Kortom: wees blij dat je alvast tussen 
Gods vingers mag doorgluren en houd 
zijn handen goed vast wanneer je je 
ogen opent.

The blind man sat by the road 
and he cried
Zo kom ik uit bij de titel boven deze 
lezing. Het is de beginregel van een 
negrospiritual over Bartimeüs:

The blind man sat by the road and 
he cried:
Show me the way to go home!

Misschien zijn we geneigd om, net als 
de schare, die blinde bedelaar snel voor
bij te lopen. Wij zijn gelukkig zienden 
en wij hoeven alleen maar onze ogen te 
openen om te zien en te weten.
Maar is dat wel zo? Was dat wel zo met 
de knecht van Elisa? En met Saulus op 
weg naar Damascus? En met Bileam die 
zijn ezel sloeg? En met de Areopagieten 
die Paulus wegstuurden omdat hij in 
een opstanding geloofde?
Je mag elkaar oproepen: Open your 
eyes. Maar zelf kun je te allen tijde je 
nog het beste voegen bij de blinde be
delaar en met Bartimeüs roepen: Open 
my eyes, show me the way to go home!
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Het verschil tussen de oude en de 
nieuw(st)e vertaling uit zich met name 
aan het slot. Want ontvangen wij in 
de zegen nu ‘de gemeenschap van de 
Geest’ of de ‘eenheid met de Geest’? In 
dit artikel wil ik me dan ook in het bij
zonder op dat slot richten.

Woorden

Het is natuurlijk mogelijk om af te gaan 
op de klank van de zegen. Op grond 
van persoonlijke voorkeur beslis je dan 
welke versie jou het beste in de oren 

klinkt. Maar willen we tot een meer ge
fundeerd standpunt komen, dan zullen 
we eerst terug moeten naar de woor
den van de zegen. Ten diepste gaat het 
immers om een verschil in vertaling 
van de Griekse grondtekst van het 
Nieuwe Testament. En is er van daaruit 
ook iets over te zeggen?
Als we het Griekse Nieuwe Testament 
erbij pakken, komen we daarin aan het 
slot van 2 Korintiërs 13:13 het woord 
koinoonia tegen. Paulus zegent de 
gemeente met de ‘koinoonia van de 
Heilige Geest’, wat zo veel betekent 

als ‘verbondenheid’ of ‘gemeenschap’. 
Tegelijk is daarmee het probleem nog 
niet opgelost, want dat ‘van de Heilige 
Geest’ kan in het Grieks van het Nieuwe 
Testament verschillende betekenissen 
hebben.

Twee betekenissen

Om te beginnen kan ‘de koinoonia van 
de Heilige Geest’ de koinoonia zijn 
die de Heilige Geest aan de gemeente 
geeft. Concreet: zoals de Heer Jezus 
Christus ‘genade’ geeft en God ‘liefde’, 
geeft de Heilige Geest dan koinoonia. 
Feitelijk is de Heilige Geest in die verta
ling degene die de leden van Christus’ 
gemeente aan elkaar verbindt. De ver
bondenheid die de gemeente aan het 
avondmaal viert, krijgt zij bij de zegen 
uitgereikt.
Tegelijk is er ook nog een andere be
tekenis mogelijk. In het Grieks van het 
Nieuwe Testament kan ‘de koinoonia 
van de Heilige Geest’ namelijk net 
zo goed ook de koinoonia zijn die de 

De klank van de zegen

Eeuwenlang is de gemeente van Christus gezegend met: ‘De 
genade van de Here Jezus Christus, de liefde van God en de 
gemeenschap van de Heilige Geest’. Maar sinds de invoering 
van de Nieuwe Bijbelvertaling klinkt de nieuwtestamenti-
sche zegen uit 2 Korintiërs 13:13 toch een beetje anders: ‘De 
genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 
eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.’ Maar wat is nu 
precies het verschil? En kun je ook zeggen dat het één beter is 
dan het ander?
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Heilige Geest van de gemeente ont-
vangt. Concreet: dan gaat het niet over 
de onderlinge verbondenheid van de 
gemeenteleden als geschenk van de 
Geest, maar veel meer over de verbon
denheid die de leden van Christus’ ge
meente met de Geest hebben.
Nogmaals: in het Grieks van het 
Nieuwe Testament behoren beide 
vertalingen tot de mogelijkheden. En 
als daarom de Nieuwe Bijbelvertaling 
nadrukkelijk kiest voor 
de tweede mogelijkheid 
(‘eenheid met de Geest’), 
is dat op voorhand geen 
foute vertaling te noe
men, maar is dat een legitieme keuze. 
Een volgende vraag is, of het ook de 
meest voor de hand liggende keuze is. 
Maar dat is meer een zaak van uitleg 
en exegese dan van vertaling.

Gemeenschap van de Geest

Wie de commentaren erop naslaat, 
komt voor beide vertalingen argu
menten tegen. De uitleg dat het in 
2 Korintiërs 13:13 gaat om de koinoonia 
die de Heilige Geest geeft, wordt ver
dedigd met een beroep op de context. 
Allereerst, de context van het vers. Bij 
‘de genade van de Heer Jezus Christus’, 
zo wordt dan betoogd, gaat het om de 
genade die de Heer geeft. Bij ‘de liefde 
van God’ om de liefde die God geeft. 
En ligt het dan niet het meest voor de 
hand om aan te nemen dat het dan ook 
wel zal gaan om de koinoonia die de 
Geest geeft?
Maar niet alleen de directe context 
wordt in stelling gebracht om deze 
uitleg te verdedigen. Er wordt ook nog 
gewezen op het feit dat in de verzen die 
aan vers 13 voorafgaan, eveneens het 
belang van de onderlinge gemeenschap 
benadrukt wordt. Zo klinkt in vers 11 de 
oproep om ‘eensgezind’ te zijn en ‘in 
vrede’ met elkaar te leven. En in vers 12 
wordt de gemeente van Korinte opge

roepen om elkaar te groeten ‘met een 
heilige kus’, die eveneens beschouwd 
kan worden als een blijk van onderlinge 
verbondenheid.

Gemeenschap met de Geest

Ook de andere uitleg wordt in de com
mentaren verdedigd. Onder meer met 
een beroep op Paulus’ taalgebruik. Als 
je heel precies nagaat hoe Paulus in 

zijn brieven het woord 
koinoonia gebruikt, 
wordt dan betoogd, kom 
je erachter dat het ‘ge
meenschap (met 

iemand)’ betekent, ‘door het samen 
deel hebben (aan iets)’. Toegepast op 
2 Korintiërs 13:13: de gemeenschap of de 
verbondenheid van christenen onder
ling gaat terug op de verbondenheid 
die elk van hen heeft met de Geest. En 
op dat laatste doelt Paulus hier.
Opvallend genoeg wordt ook voor deze 
uitleg in sommige gevallen wel een 
beroep gedaan op de context waarin 
de nieuwtestamentische zegen uit 2 
Korintiërs 13:13 staat. Juist in een zo 
verdeelde gemeente als Korinte blijkens 
de door Paulus aan haar geschreven 
brieven was, is dan de gedachte, zal 
een gezamenlijke verbondenheid met 
de Heilige Geest ook de onderlinge 
eenheid en verbondenheid weten te 
bevorderen.

Niet losmaken

Het voorgaande maakt al duidelijk dat 
beide vertalingen elkaar allerminst uit
sluiten. Door sommige uitleggers wordt 
zelfs opgemerkt dat ze niet van elkaar 
kunnen of mogen worden losgemaakt. 
De koinoonia of verbondenheid die de 
Geest in de gemeente van Christus 
werkt, vindt immers haar basis in het 
feit dat de leden van de gemeente elk 
voor zich verbonden zijn met de Geest. 
Concreet: we ‘hebben’ in de gemeente 

van Christus wat met elkaar, omdat we 
allemaal wat ‘hebben’ met de Geest. Hij 
doet ons allen immers delen in ‘de ge
nade van de Heer Jezus Christus’ en in 
‘de liefde van God’.
Wie dit op zich laat inwerken, komt 
erachter hoe rijk de HERE ons eigenlijk 
maakt met zijn zegen. Zeker in de ge
meente van Christus vandaag kunnen 
tal van zaken de gemeenteleden uit 
elkaar drijven. Maar zo vaak ze samen 
zijn in Jezus’ naam, mogen ze de koi-
noonia van de Heilige Geest ontvangen, 
die hen steeds meer met elkaar verbin
den wil door hen allen te doen delen in 
de weldaden die Christus voor hen ver
diend heeft aan het kruis op Golgota, 
en zo ook in de liefde van God!
Klank

Blijft over de vraag, welke vertaling 
praktisch nu de voorkeur moet genie
ten. In het licht van het voorgaande is 
het nadeel van de Nieuwe Bijbelverta
ling dat die exclusief kiest voor één van 
beide mogelijkheden. In de vertaling 
‘de eenheid met de Geest’ klinkt niet 
door dat in de koinoonia van de Heilige 
Geest ook de onderlinge gemeenschap 
ligt opgesloten.
Dit bezwaar geldt minder voor de oude 
vertaling ‘de gemeenschap van de 
Heilige Geest’. Want (ook) in het Neder
lands kan het bij ‘de gemeenschap van 
de Geest’ zowel gaan om de gemeen
schap die de Geest sticht tussen men
sen onderling, als om de eenheid met 
Hemzelf die daarvan de basis vormt. 
Vandaar dat ik persoonlijk bij het uit
spreken van de zegen vooralsnog de 
‘oude’ vertaling blijf gebruiken.
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Juist in een zo 
verdeelde gemeente

Verbondenheid, cahier nr. 99

In april zal DV het volgende cahier verschijnen, nr. 99 in de serie: Drs. Piet Houtman, Verbondenheid is kostbaar.
Over verbonden zijn met elkaar, over wat ons samenbindt en hoe die verbinding tot stand komt. Het startpunt is 
de relatie die God zelf legt met en tussen mensen.



Wat zou het mooi zijn als van de synode van Ede gezegd zal 
worden: de liefde van Christus heeft de broederschap van 
deze synode bezield. Dat verlangen sprak ds. P. Niemeijer 
uit in de bidstond die aan deze synode is voorafgegaan. Zijn 
preek ging over Paulus’ woord uit 2 Korintiërs 5: Wat ons 
drijft is de liefde van Christus. Het was een dienst vol bemoe
diging. En een beetje moed kan deze synode wel gebruiken.

Voorbereiding
Eerder waren de afgevaardigden bijeen voor een tweedaags 
voorbereidingscongres, ergens in het bos op de Veluwe. Dit 
was nieuw, niet eerder – bij mijn weten – is een synode op 
deze wijze voorbereid. Het was natuurlijk vooral ook bedoeld 
om met elkaar kennis te maken. Iets dat predikanten niet 
echt nodig hebben, die zie je ook prompt en direct met elkaar 
in gesprek, terwijl sommige ouderlingen daar eerst wat on
wennig omheen drentelen. Maar het is de organisatie gelukt 
om alle afgevaardigden met elkaar in contact te brengen. 
En we spraken met elkaar niet alleen over onszelf, maar na
tuurlijk vooral ook over de vragen: wat verwacht de synode 
van ons en wat verwachten wij van deze synode? Ook op dit 
congres werd ons moed toegewenst. We begonnen met de 
schriftlezing van Jozua 1. Daar houdt God zijn dienaar Jozua 
voor: wees vastberaden en standvastig. Meer nog dan in de 
vertaling van ons oude bijbeltje – wees sterk en moedig! – is 
dit een strijdbaar woord. En ik was juist de zondag daarvoor 
opgeroepen om niet al te strijdvaardig te zijn. Een oudere 
zuster op het kerkplein gaf me mee: Sterkte, dominee, en 
houd de boel een beetje bij elkaar!

Vereniging
We zijn in ieder geval met elkaar begonnen. Ds. Jan Matthijs 
van Leeuwen – predikant van EdeZuid – sprak ons toe. Hij 
riep ons met zo veel woorden op om maar niet elkaar te be
zien: doe je werk terwijl je staat in Gods missie: God wil de 
wéreld met zichzelf verzoenen! Ook de locoburgemeester van 
Ede – verrassend aanwezig – hield de synode voor om niet 
voor eigen parochie te preken: zoek de verbinding met de sa
menleving, de kerk moet zich immers niet isoleren, ze heeft 
een taak in de samenbinding van de maatschappij. Na deze 
goedbedoelde woorden was het hoog tijd om aan het werk 
te gaan. De synode koos uit haar midden het moderamen. 
Met veel vertrouwen werd ds. Paul Voorberg uit Emmeloord 
gekozen als preses. Samen met br. Klaas Wezeman uit Haren, 
br. Anko Niemeijer uit Leiden en ds. Rob Vreugdenhil uit Le
lystad hoopt hij goede leiding te geven. En dan is de eerste 
goede handeling om de afgevaardigden te vragen door op te 
staan hun instemming te betuigen aan de leer van de Bijbel, 
samengevat in onze belijdenis. Alleen Gods weg kan tot het 
doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver t’ allen tijde, zon
gen we daarop met elkaar. Zo weten we ons verenigd. Dat 
dit niet maar een formaliteit is, bleek in onze tweede zitting. 
Daarin hadden we te spreken over een bezwaar van een kerk 
tegen de afvaardiging van een van de predikanten, gelet 
op een uitspraak in een van zijn publicaties, waaruit werd 
afgeleid dat de betrokken dominee binding aan de leer niet 
van deze tijd acht. Dat bezwaar is besproken in een besloten 
zitting. Daarna vertelde de preses publiek dat het bezwaar 

was afgewezen. De 
dominee bleek te zijn 
misverstaan, en hij is 
dus terecht in de sy
node ontvangen (zie 
het persbericht).

Bemoediging
We zijn dus met goede moed en eensgezind aan deze sy
node begonnen. En wat zou het mooi zijn als de synode 
bemoedigend zal beslúiten. Weet u, dat was de prachtige 
uitkomst van wat wel de eerste synode wordt genoemd: het 
apostelconvent van Handelingen 15. Ook dat bijbelhoofdstuk 
hebben wij in onze gezamenlijke voorbereiding op de synode 
gelezen. En we lazen toen van de ruzies die daar zijn ge
weest. Felle woordenstrijd en grote onenigheid. We hoeven 
dus de strijd niet te schuwen. Ze zijn er, daar in Jeruzalem, 
goed uitgekomen. Dat wil zeggen: met de Heilige Geest. Het 
uiteindelijke besluit begint met de prachtige zin: in overeen-
stemming met de heilige Geest hebben we besloten… De Geest 
– die de Geest van de liefdevolle Christus is! – heeft zich dus 
door die twisten niet laten hinderen. En als dan het besluit 
aan de vragende gemeente van Antiochië wordt voorgele
zen, dan staat er dat men zich verheugde over de bemoedi
gende inhoud.
We zijn bepaald nog niet aan het eind. Op dit moment buigt 
het moderamen zich over de agenda. En wij, eenvoudige 
afgevaardigden, worstelen ons door stapels rapporten en 
brieven. Het is de fase van de informatie en oriëntatie. Dat 
doet ieder voor zich vooral ook achter de eigen werktafel. 
Ook daar kan ik wel wat bemoediging gebruiken.

(19 februari 2014)

Persbericht
De Generale Synode Ede 2014 van de Gereformeerde Kerken (vrijge-
maakt) heeft een bezwaar afgewezen dat ingebracht was tegen een 
van de afgevaardigde predikanten. De kerkenraad van Ten Boer had 
met voorrang aandacht gevraagd voor wat ds. W. van der Schee 
in maart 2013 op zijn website geschreven heeft: ‘het handhaven 
van belijdenissen en kerkordes is onontkoombaar verleden tijd’. De 
kerkenraad zag dit haaks staan op de instemming met de belijdenis 
die alle synodeleden betuigen aan het begin van hun werkzaam-
heden. De kerkenraad van Ten Boer had zijn bezwaar niet eerst 
voorgelegd aan ds. Van der Schee zelf. Dat betreurt de synode. Op 
verzoek van het moderamen heeft ds. Van der Schee toegelicht hoe 
de kerkenraad van Ten Boer zijn woorden anders uitlegt dan door 
hem bedoeld. Daarop besloot de synode het ingebrachte bezwaar 
af te wijzen. In zijn weblog wilde Van der Schee benadrukken dat in 
de huidige tijd méér nodig is dan alleen het handhaven van belij-
denis en kerkorde. Mensen moeten ook geholpen worden om deze 
belijdenis en kerkorde zich eigen te maken, zodat ze bewust belijden 
en kerkelijke regels toepassen.
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Wat zou ik graag anders hebben ge
zien? Dan kan ik het gaan hebben over 
allerlei details in dit boek die ik minder 
of helemaal niet deel met de schrijver. 
Maar het lijkt me zinvoller om een paar 
grote lijnen te nemen.
Het boek van ds. De Heer had aan zeg
gingskracht kunnen winnen. De kracht 
van het boek zit in de vele actuele 
voorbeelden. Daardoor wordt het een 
verhaal met herkenning, en geen droge 
verhandeling. Maar zoals zo vaak is de 
kracht ook de zwakheid. Door de vele 
voorbeelden raakt de schrijver van alles 
aan, maar gaat het soms wat mij be
treft net niet diep genoeg in de uitwer
king. Ik wil dat laten zien aan de hand 
van twee hoofdonderwerpen.
1. Zonde en genade
2. De doop

Als je deze twee onderwerpen zo ziet 
staan, denk ik aan twee belangrijke pe
rioden in de geschiedenis van de gere
formeerde kerken. De twee genoemde 
thema’s spelen immers ook sterk in 
respectievelijk de Reformatie en de Vrij
making. Kun je zeggen dat je met de 
opvattingen van de evangelische bewe
ging over zonde en genade en over de 
doop teruggaat áchter de Reformatie 
en áchter de Vrijmaking? En zo ja, hoe 
erg is dat?
We geloven en belijden dat ook peri
oden uit onze kerkgeschiedenis niet 
normatief zijn (art. 7 NGB). We mogen 
elkaar uiteindelijk alleen vinden op 
grond van Gods openbaring, Gods voor 
ieder toegankelijk geschreven Woord.

Zonde en genade

Als het gaat om zonde en genade, wil ik 
me bevinden tússen J.M.D. de Heer en 
de evangelische beweging in.

Bij ds. De Heer vind je sporen van on
rechtvaardig voor God blijven, ook al 
ben je tot geloof in de Here Jezus geko
men. Zo lees je over een oma die bidt 
voor de bekering van haar kleindochter 
tijdens de dienst waarin die kleindoch
ter zich laat dopen.

Volgens ds. De Heer rekent de evange
lische beweging af met de reformatori
sche leer van zonde en genade. Er wordt 
daar zeker wel gespróken over zonde. 
Dat is echter iets anders dan het belij
den van persoonlijke schuld.
‘Sommige schrijvers ontlopen het on
derwerp zonde en schuld niet, maar 
toch is dit niet algemeen. De totale ver
lorenheid van de mens, de hemelhoge 
schuld die op ons rust en die we dage
lijks groter maken, onze onbekwaam
heid tot enig goed en geneigdheid tot 
alle kwaad zijn onderwerpen die in een 
doorsnee evangelische toespraak niet 
voorkomen. Tekenend is een bekend 
lied... “U daalde neer van uw troon om 
mens te zijn van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn.”
Het woordje “pijn” valt op. Hij draagt 
de pijn, de moeite, de problemen van 
mensen, zodat zij die vastlopen in het 
leven, het niet meer zien zitten, bij 
Hem steun vinden.’

Als deze analyse van ds. De Heer juist is, 
is er wel een probleem, zowel voor ds. 
De Heer als voor de evangelische bood
schap.
Is de Heidelbergse Catechismus dan 
niet veel evenwichtiger en meer bij
bels? Een paar voorbeelden:
Door het geloof ben ik rechtvaardig 
voor God, alleen uit genade, door Jezus 
Christus (zd. 23). Denk ook aan zon dag 1: 
Ik ben het eigendom van Christus!
Toch doe ik nog zonde en heb ik dage

lijks mijn schuld te belijden. Zie bijvoor
beeld zondag 33: het afsterven (proces!) 
van de oude mens, oprechte droefheid 
dat wij God door onze zonden ver
toornd hebben. En ook dat wij deze 
zonden hoe langer hoe meer haten en 
ontvluchten. En zondag 51: vergeef ons 
onze schulden: ‘de slechtheid die altijd 
nog in ons is’.

Simul justus et peccator, tegelijk recht
vaardig en zondaar, schreef Luther. In 
de praktijk betekent 
dat, dat je zowel 
kunt danken voor je 
verlossing en in het
zelfde gebed ook je 
schuld kunt belijden. 
Het één komt niet 
in mindering op het 
ander. Ik onthoud 
het voor mezelf aan 
Johannes 13, de voet
wassing.
Wanneer Jezus de 
voeten van de dis
cipelen wil wassen, 
weigert Petrus. Je
zus’ reactie daarop 
is: Als ik je voeten niet was, heb je geen 
deel aan Mij. Dit voeten wassen moet 
dus een diepere betekenis hebben. Dat 
wordt duidelijker uit het vervolg.
Petrus reageert met: Dan wil ik hele-
maal gewassen worden! Let nu op wat 
Jezus zegt: Wie in bad is geweest, hoeft 
niet weer in bad, want hij is schoon. Al
leen de voeten nog, want die heb je wel 
weer smerig gemaakt.
Laat dat niet zien hoe het zit? Je bent 
rein, gewassen door Christus’ bloed  
(HC zd. 1 en 23) en tegelijk kan ik niet 
zeggen: ik heb geen schuld meer te 
belijden. Zo passen ook Romeinen 7 en 
8 bij elkaar, en kunnen ze niet zonder 
elkaar.

In de evangelische beweging loop je 
het gevaar vooral de nadruk te leggen 
op het helemaal gewassen zijn. Er is 
geen veroordeling meer. Dat is hele
maal waar (Rom. 8:1). Maar als je alleen 
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Wat zou ik graag anders hebben gezien in dit boek? Dat was 
de vraag aan het einde van het vorige artikel over De evangeli-
sche beweging, geschreven door ds. J.M.D. de Heer. Deze vraag 
geeft me ook gelegenheid om wat inhoudelijks toe te voegen 
aan het positie bepalen ten opzichte van deze beweging.
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daarop de nadruk legt, ebt de nood
zaak om je dagelijks tekort aan de Heer 
te belijden weg. Daar zal tegenover 
worden gesteld dat er wel degelijk ook 
in de evangelische beweging wordt ge
sproken over zonden en gebrokenheid. 
Dat zal per gemeente verschillen. Toch 
bedoelt men vaak meer de gevolgen 
van de zonde, zoals ziekte, echtschei
ding, gebroken relaties etc.
Daarmee verschuift het evangelie van 
de rechtvaardiging van zondaren naar 
een meer therapeutisch evangelie dat 
de gekwetste en geschonden mens ge
neest van verdriet.
Dat is een belangrijke verschuiving. Ik 
wil zeker niet zeggen dat de Here niet 
geneest in de gebrokenheid van het 
menselijk bestaan. Er zijn voorbeelden 
genoeg. Maar waar het me om gaat, is 
dat het persoonlijk schuld belijden uit 
beeld verdwijnt.
Wat heeft dat voor gevolgen? Vraagt 
de Here niet het belijden van schuld 
met berouw, als de weg waarlangs de 
vergeving komt (Ps. 32; 1 Joh. 1; Rom. 7)?

De wet

Hiermee in verband staat de plek van 
de wet in de evangelische beweging. 
De wet is vervuld door Jezus Christus. 

Dat brengt voor meerdere christenen 
met zich mee dat de wet in die zin is af
geschaft, dat deze ons niet meer hoeft 
te worden voorgehouden.

De evangelische beweging heeft een 
punt met de bewering dat het voorle
zen van de tien geboden verkeerd kan 
worden opgevat door de hoorder. Alsof 
je door je best te doen, door God recht
vaardig gerekend wordt. Dat heeft bij 
menig mens zo uitgewerkt, wat nooit 
de bedoeling is geweest.
Het is dus van belang om bij voorlezing 
van de wet hier heel duidelijk over te 
zijn. Tegelijk is het geregeld horen van 
de wet van blijvend belang.
Romeinen 3:20: De wet doet zonde ken
nen, want als er geen wet was zou ik 
niet weten wat zonde was, blijft geldig 
zolang wij nog niet volmaakt zijn. En de 
wet is: de liefde. Liefde voor God, liefde 
voor onze naaste (Rom. 13:810): hon
derd procent. Wie schiet daarin niet 
tekort? Evangelisch of gereformeerd of 
wat ook maar? Wie zich daar niet van 

bewust blijft, kan iemand worden 
die zichzelf te gezond acht om naar 
de dokter te gaan. Met alle gevol
gen van dien.

De doop

De doop is een geweldig geschenk 
van God aan ons, en tegelijk een 
geweldig lastig onderwerp onder 
christenen. Het volgende ter il
lustratie.
In mijn studententijd zat ik ook 
nogal met de vraag: wat moet 
het nu zijn, kinderdoop of vol
wassendoop? Een boekje van 
prof.dr. C. Graafland, Nederlands 
hervormd, heeft me toen over
tuigd voor de doop aan volwas
senen mét hun kinderen (titel: 
Volwassendoop, kinderdoop, 
herdoop). Maar ik was het 
boekje kwijt. Nieuw was het 
niet meer te koop, en antiqua
risch kon ik het niet vinden. 
Dus op Marktplaats de vraag 

gezet. Het duurde niet lang of iemand 
mailde mij of ik het misschien digitaal 
wilde hebben. Dat wilde ik wel. En of ik 
nog meer boeken hierover digitaal toe
gestuurd wilde krijgen. Ook prima.
Ik vroeg nieuwsgierig: ‘Wat is de reden 

dat u zoveel materiaal hierover hebt?’ 
Het antwoord was: ‘Mijn vrouw is van 
evangelische huize en ik ben gerefor
meerd, en we hadden een verschil van 
inzicht over de doop. Dus zijn we heel 
veel gaan lezen.’ Ik durfde het bijna 
niet te vragen, maar toch gedaan: 
‘En… waar zijn jullie uitgekomen?’ Ant
woord: ‘We zijn er niet uitgekomen. 
Met behoud van inzicht hebben we 
onze kinderen laten dopen.’
Zo moeilijk is het dus. 

We leven in een tijd dat we over het 
algemeen een hekel hebben aan pittige 
discussies, zeker als het over verschillen 
in bijbeluitleg gaat. In deze tijd hebben 
we meer met wat ons bindt dan met 
wat ons scheidt. Dat zit nu eenmaal in 
de lucht.
Als het gaat over de doop, gaat dat ook 
dezelfde kant uit. In de Bijbel is het niet 
al te duidelijk wat het moet zijn, zullen 
we elkaar daarin dus maar vrijlaten? 
Zowel het een als het ander kan?
Over dit onderwerp is al heel veel ge
schreven, en ik denk niet dat het nuttig 
is om dat allemaal te herhalen. Wie 
daarover wil lezen, kan overal terecht. 
Ik wil eigenlijk alleen enkele argumen
ten neerschrijven die ik in de literatuur 
weinig tegenkom.

Als het gaat om het boek van ds. De 
Heer, had ik graag verdieping gezien op 
bijvoorbeeld Exodus 4:2426. Hij noemt 
dat wel even, om dan al gauw naar het 
volgende argument te gaan. Toch is dit 
bijbelgedeelte wel heel sprekend over 
het belang dat God zelf hecht aan de 
besnijdenis. God wil Mozes zelfs doden, 
omdat Mozes een van zijn zonen niet 
heeft besneden. De Here God stáát 
erop dat dit wel gebeurt.
Dat is in lijn met wat bij de verbonds
sluiting in Genesis 17 staat: wie zich 
niet laat besnijden, heeft mijn verbond 
verbroken.
Natuurlijk is de eerste tegenwerping 
dat de doop niet hetzelfde is als de be
snijdenis en ook niet duidelijk in plaats 
is gekomen van de besnijdenis. Waar 
staat dat immers in de Bijbel? Nu is 
dat argument niet het einde van alle 
tegenspraak. Graafland zegt dan dat 
met ditzelfde argument, namelijk dat 
het niet expliciet in de Bijbel staat, ook 
vrouwen van het avondmaal zouden 
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moeten worden geweerd, omdat dat 
ook nergens staat.
Twee andere argumenten zou ik willen 
noemen die toch wel een lijn trekken 
tussen besnijdenis van kinderen en 
doop van kinderen.

Teken

Het eerste is als we letten op wat uitge-
beeld wordt in deze twee tekenen. Dat 
is namelijk hetzelfde.
Bij de besnijdenis snijdt men de voor
huid weg. Nog steeds is de besnijdenis 
onder andere een hygiënische maat
regel. Immers onder de voorhuid kan 
zich vuil nestelen en kan er ontsteking 
ontstaan. God gebruikt het wegsnijden 
van voorhuid en verontreiniging als 
beeld van wegdoen van de zonde en 
schuld. Dat doet pijn en er vloeit bloed. 
Dat betekent: Christus’ bloed zal ervoor 
moeten vloeien, en zijn lijden zal zwaar 
zijn om dit te bewerken. Als onze Heer 
Jezus gekomen is en zijn bloed is ver
goten tot een verzoening van al onze 
zonden, mogen de pijn en het bloed uit 
het teken weg.
De doop beeldt hetzelfde uit, maar zon
der pijn en bloed. Water wast het vuil 
weg. Dus opnieuw het beeld van weg
doen van het vuil als beeld van schuld
vergeving. God gebruikt dit beeld om 
de afwassing van de zonden duidelijk 
te maken en ons daarvan te verzekeren.
Als het inhoudelijk zo hetzelfde teken is, 
kun je je afvragen waarom het dan aan 
de kinderen van het nieuwe verbond 
niet gegeven zou moeten worden.
Je moet wel heel erg zeker van je zaak 
zijn dat de doop niet in de plaats van de 
besnijdenis is gekomen, gezien het feit 
dat de Here Mozes zo heilig tegemoet 
trad.
Daar komt het volgende bij. Dat heeft 
te maken met de positie van kinderen 
binnen de gemeente, volgens het evan
gelische denken. Zoals we weten wor
den kinderen binnen de evangelische 
beweging in de regel opgedragen en 
niet gedoopt. En natuurlijk zijn zij daar
mee ook kinderen van God, vindt ieder
een. Dat geloof ik ook, dat kinderen van 
gelovige ouders kinderen van God zijn.
Maar vraag ik dan: kind van God kun 
je toch alleen zijn door genade? Alleen 
wanneer God voorbijziet aan je schuld 
en zonden? En als een baby dan al een 

kind van God mag zijn, past dan juist 
niet de doop, het teken van afwassing 
van zonde? Alleen door genade kun je 
toch kind van God zijn?
We geloven toch dat vergeving van 

kinds af aan nodig is? Je gaat toch niet 
pas verkeerde dingen doen als je 12 
bent? Of 16? Met Davíd belijden we: ik 
ben in zonde ontvangen en geboren 
(Ps. 51:7).
Dus is de kinderdoop passend bij de be
lijdenis dat onze kinderen, uit genade, 
kinderen van God mogen heten.

Ten slotte nog iets persoonlijks. Het 
heeft me getroffen.
Mijn oudste zus Trudy was zeer zwaar 
gehandicapt, zowel verstandelijk als 
lichamelijk. Nu heeft ze er geen last 
meer van gelukkig. Twintig jaren heeft 
mijn moeder voltijds thuis voor haar 
gezorgd, met uiterst veel liefde en of
fers.
Toen ik het eens met mijn moeder had 
over de tegenwoordige trend om je op 
geloof te laten dopen, ook als je als kind 

al bent gedoopt, zei ze: ‘Als dat nu Gods 
bedoeling was, dat je op geloof moet 
worden gedoopt, dan zou Trudy toch 
nooit gedoopt kunnen zijn? En zou dat 
Gods bedoeling zijn?’

N.a.v.: Ds. J.M.D. de Heer,
De evangelische beweging, Den Hertog, 
Houten, 2010, 2e druk, ISBN 978 90 3312 
246 0, 196 pag., prijs € 15,90
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Die handen

Ik kan mijn handen niet meer herkennen,

ze zijn zoveel ouder dan ik ben.

Ik zal er toch aan moeten wennen

dat ik ze niet herken.

Als ik weer in mijn lab zou staan

waren ze vast meteen gewend

en als ik ze dan hun gang liet gaan

deden ze dadelijk een experiment

dat ik jaren geleden heb gedaan.

Ik neem ze maar mee naar bed.

Een mag het licht uitdraaien,

en kijk eens, daar gaan ze nog

bijna onopgelet

even mijn liefste aaien.

Daarvoor bestaan ze nog.

27 november 2011

Leo Vroman

De onlangs overleden dichter was toen hij dit vers schreef, 96 jaar.
Ja, dan heb je oude handen.
In zijn werkzame leven werkte hij als hematoloog in New York.
Zijn naam werd in zijn vak vereeuwigd in het Vromaneffect:
de herkenning en opsporing van bepaalde 
bloedstollingsverschijnselen.
Hij bracht de meeste tijd door in het lab.
Een ontroerend gedicht, ook door zijn eenvoud.
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Is de titel niet een jaar te laat? Het was 
toch 2013 dat we de 450e verjaardag 
van de Heidelbergse Catechismus vier
den? Inderdaad. En je kunt ook niet 
zeggen dat die verjaardag geruisloos 
gepasseerd is. Een stroom van (vaak 
fraaie!) publicaties heeft deze ver
jaardag luister bijgezet. Toch kan ik 
me niet aan de indruk onttrekken dat 
het wat velen betreft een afscheids
feestje mocht zijn. In ieder geval wat 
het daadwerkelijk functioneren van de 
catechismus in prediking en catechese 
betreft. Dat ‘daadwerkelijk functione
ren’ loopt hard terug. Schrijft de KO 
nog de wekelijkse catechismuspredi
king als regel voor, als de huidige GS 
het niet alsnog verhoedt, wordt dat 
in onze nieuwe KO teruggebracht tot 
het houden van leerdiensten, zonder 
daarbij de catechismus nog te noe
men. Het sluit aan bij hoe de praktijk 
steeds meer aan het worden is. Dat 
is meer dan jammer. In Kontekstueel 
van november 2013 werd ook aandacht 
gegeven aan de toen nog jarige. Eén 
van de bijdragen bevat een pleidooi 
voor het ‘daadwerkelijk functioneren’ 
ervan in het kerkelijk leven. Het is van 
de hand van ds. C.C. den Hertog, predi
kant van de CGKv te Surhuisterveen en 
een van de redacteuren van het blad. 
‘Weg van de Catechismus?’, zo luidt 
de titel van zijn bijdrage. In het eerste 
gedeelte van zijn artikel memoreert 
hij hoe een paar bekende theologen 
(K. Barth. E. Busch en R. Bohren) in de 
loop van hun leven pas met de Heidel
bergse Catechismus in aanraking kwa
men, terwijl ze die daarvoor helemaal 
niet kenden. En het raakte hen diep. In 
gereformeerde kerken in ons land lijkt 
het precies andersom te gaan. Den 
Hertog schrijft:

De boerenwijsheid dat onbekend onbe-
mind maakt, laat zich niet omdraaien. 
De Heidelbergse Catechismus is geregeld 
bekend en onbemind.
Met de teruggang van de middagdien-
sten en de neiging om – waar aan de 
tweede dienst wordt vastgehouden – 
steeds vaker andere, ‘actuelere’, thema’s 
aan de orde te stellen, is het preken 

vanuit de Catechismus een teruglopend 
fenomeen geworden. En velen lijken het 
prima te vinden. Hebben de drie ge-
noemde Zwitsers iets gezien dat ons in 
ons land collectief ontgaat?

Terugloop
Waarom liep het in Nederland terug? Er 
zijn volgens mij verschillende factoren. 
Om te beginnen: we zijn vandaag de 
dag mondiger dan ooit en buigen niet 
graag voor een gezag dat van buiten tot 
ons komt. Aan de Bijbel willen we nog 
wel gezag toekennen, maar dan beklem-
tonen we direct dat we in die Bijbel een 
veelkleurig palet vinden met stem en 
tegenstem, hier en daar zelfs tegenstrij-
dige ideeën – en reduceren hem zo tot 
een vijver waar we onze eigen gedachten 
uit opvissen. Bij de Heidelbergse Cate-
chismus gaat dat niet – dat is een tekst 
aus einem Guss die heel helder voor een 
positiekeuze stelt.
Dicht daartegen aan – en misschien 
meer ermee verwant dan men waar 
wil hebben – ligt de kritiek die vanuit 
evangelische kring klinkt: de Heidel-
bergse Catechismus is toch een menselijk 
geschrift? En in de kerk heeft toch alleen 
de Bijbel gezag? Kunnen we niet net zo 
goed alleen de Bijbel gebruiken? Moeten 
we ons laten bepalen door een verwoor-
ding uit de 16e eeuw?
Een ander punt is dat de ontwikkelingen 
in kerk en theologie sinds 1563 niet heb-

ben stilgestaan. In de bijbelwetenschap 
en in de dogmatiek zijn ontdekkingen 
gedaan die voor de gemeente van groot 
belang zijn. Denk aan de inzichten die 
we inmiddels hebben rond Israël, het 
Jood-zijn van Jezus, zijn verkondiging 
van het Koninkrijk en de vragen rond de 
Heilige Geest. Het zijn zaken die in de 
Heidelbergse Catechismus niet of wei-
nig besproken worden. En onze vragen 
gaan een heel andere kant uit dan de 
vragen van de Heidelbergse Catechis-
mus – wij zijn echt andere mensen dan 
die zestiende-eeuwers. Moeten we niet 
een leerboek hebben dat onze vragen 
bespreekt en de nieuwste inzichten ver-
werkt?
En dan is daar natuurlijk nog de weerzin 
tegen de Heidelbergse Catechismus die is 
ontwikkeld onder levensvreemde, gort-
droge en ellenlange Catechismuspreken, 
waarbij de vraag kon opkomen of ei-
genlijk iemand er vreugde aan beleefde. 
Aan de predikant kon je in elk geval niet 
merken dat hij het leuk vond...

Karakter
Toch lijken deze redenen mij nog niet 
doorslaggevend om de Heidelbergse 
Catechismus en de geregelde omgang 
ermee dan maar prijs te geven. Op elk 
van de bovengenoemde redenen valt 
wel iets te zeggen. Wat de laatste betreft 
geldt nog altijd: misbruik heft het goede 
gebruik niet op. Dat er belabberd met de 
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Heidelbergse Catechismus is omgegaan 
valt de Catechismus niet aan te rekenen. 
Het daagt vooral uit het anders te doen.
Wat de actualiteit van de Heidelbergse 
Catechismus aangaat, lijken de bezwa-
ren volgens mij groter dan ze zijn. Op 
allerlei plaatsen kunnen vrij eenvoudig 
iets van de nieuwe inzichten doorgege-
ven worden. Als het bijvoorbeeld gaat 
over het Koninkrijk, leent de uitleg van 
de bede om dat Rijk zich uitstekend voor 
het invoegen van een uiteenzetting over 
dit centrale gegeven uit Jezus’ verkondi-
ging.

Ten slotte de vraag naar het gezag van 
een menselijk geschrift. De belangrijkste 
gedachte in dat verband lijkt me nog al-
tijd te zijn dat we hier met een kerkelijk 
document te doen hebben. De kerk heeft 
uitgesproken dat in dit boekje op een be-
trouwbare wijze de boodschap van het 
Evangelie is samengevat. Dat heeft de 
kerk niet met heel veel teksten gedaan. 
We hebben dus niet zomaar met een 
tekst van ene Ursinus te doen. De Hei-
delbergse Catechismus is niet meer van 
Ursinus, maar van de kerk. Dat betekent 
niet dat hij ineens canoniek is. Het bete-
kent wel dat ik van goeden huize moet 
komen om de Schrift te lezen zonder de 
leeswijzers die de kerk van de eeuwen 
mij aanreikt om te gebruiken. Als wij in 
de kerk van vandaag binnenkomen, dan 
ligt daar al een aantal beslissingen dat 
in het verleden genomen is en waartoe 
ik mij heb te verhouden. Het gaat bij 
deze vragen volgens mij ten diepste om 
echt kerkelijk besef. De kerk is niet een 

plaats waar ieder maar zo’n beetje moet 
vaststellen wat hij nog kan meemaken. 
In de kerk oefent Christus gezag – en 
daarmee is die kerk iets totaal anders 
dan een democratisch platform.
Waar we vandaag de dag graag bena-
drukken dat de kerk een karaktervor-
mende gemeenschap heeft te zijn, denk 
ik dat eigenschappen als bescheidenheid 
en bezonnenheid geleerd kunnen wor-
den, door de gemeenschap der heiligen 
heel bewust ook te verstaan als een 
verbondenheid met de eeuwen voor mij. 
Het gaat dan niet om traditionalisme, 
maar om het besef dat de Geest door 
de eeuwen met de kerk onderweg is en 
dat ik op geen enkele manier verder ben, 
meer ben, meer weet dan de eeuwen 
voor mij.

Diepere vraag
De argumenten die ik hierboven noem 
zijn alle wel bekend. En toch overtuigen 
ze kennelijk niet. Dat doet een vraag op-
komen. Een vraag waarbij ik geaarzeld 
heb, omdat hij makkelijk als een flauwe 
verdachtmaking of zelfs een soort 
machtswoord weggezet kan worden. 
Spelen we in alle opzichten open kaart 
als we het pleit voeren voor afschaffing 
van de behandeling van de Heidelbergse 
Catechismus? Bedoelen we niet iets 
anders, iets diepers – dat dan verpakt 
wordt in theologische, didactische en 
andere argumenten, maar dat moet 
verhullen dat we zelf inmiddels vreemd 
staan tegenover dit geloof? Dat is in elk 
geval wat ik bij mezelf herken.
De inzet van de Heidelbergse Catechis-
mus strijkt me dwars tegen de haren in. 
In een wereld waar we elkaar bij hoog 
en bij laag, keer op keer verzekeren dat 
wij unieke, mooie mensen zijn met ons 
onvervreemdbare recht op zelfontplooi-
ing, landt die inzet niet soepel. De vraag 
is echter of dat het probleem is van de 
Heidelbergse Catechismus of van onze 
cultuur – en dus van ons.
Want het is toch die zaak van zondag 1
– en bedenken we goed: de rest van de 
Heidelbergse Catechismus is niet anders 
dan een nadere uitwerking van die eer-
ste vraag en dat eerste antwoord – waar 
het in de kerk om zal moeten blijven 
draaien. De ballon van mijn autonomie 
wordt doorgeprikt en wij – ongelukkige 
goden als we zijn (Luther) – worden in 
deze weg door God tot ware mensen 

gemaakt – en dat betekent: zondaars. 
Komt deze vraag met dezelfde urgentie 
aan de orde als we via leesrooster en ‘ac-
tuele’ thema’s te werk gaan? Als ik kijk 
naar wat voor series ik aangekondigd 
zie in verschillende kerkblaadjes, dan 
zijn dat vaak series waarbij God en zijn 
bestaan en beleid worden geproblema-
tiseerd, waarbij uiteengezet wordt hoe 
ik christen heb te zijn vandaag of waar 
het gaat over de vruchten van de Geest. 
Volgens mij kan de ontzetting zoals Ad 
den Besten die verwoordde in Gezang 
494 van het Liedboek (1973): ‘O blinde 
schrik, – mijn God, mag ik niet eens mij-
zelf behouden?’ bij dergelijke series iets 
gemakkelijker buiten de orde gehouden 
worden, dan wanneer ik keer op keer bij 
de kerk in de leer ga.
Zoals gezegd: het bovenstaande kan een 
retorische truc lijken, waarmee ieder 
ander geluid bij voorbaat verdacht is, 
maar zo bedoel ik het nadrukkelijk niet. 
We doen er volgens mij goed aan in de 
kerk elkaar rond deze vragen in de ogen 
te zien en te bevragen.

In het vervolg van zijn artikel gaat Den 
Hertog nader in op de vraag hoe de 
Heidelbergse Catechismus ons vandaag 
kan helpen. Hij wijst eerst op de grote 
waarde van het hebben van een be
knopte tekst die een goede samenvat
ting biedt van wat we geloven. Dat in je 
bagage hebben is enorm waardevol om 
het hoofd te helpen bieden aan onrijpe 
opvattingen en hypes. In de tweede 
plaats is de catechismus een enorme 
hulp bij het lezen van de Schrift. Hij 
merkt daarover onder meer op: ‘In die 
omgang met de Bijbel worden zo mijn 
gedachten getrokken naar de focus van 
de Schrift. Het gaat hier niet om geolo
gie, godsdienstgeschiedenis of nog wat 
anders. Het gaat hier om mij. Of beter: 
over God die mij niet laat gaan op mijn 
dwaalwegen en die mij ontmaskert en 
thuis brengt.’ In de derde plaats leert de 
catechismus ons christenen te worden. 
Daarom houdt Den Hertog een pleidooi 
voor het laten houden of hergeven van 
de plaats van de catechismus in het 
kerkelijk bedrijf. Hij geeft een voorbeeld 
uit zijn eigen praktijk:

In het vorige seizoen heb ik de tien ge-
boden besproken met de oudste groep, 
door gewoon de betreffende afdeling uit 

Zacharias Ursinus
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de Heidelbergse Catechismus aan ze voor 
te leggen. Een kort stukje tekst lag er dus 
steeds op tafel – en we raakten vanzelf 
aan de praat. Eerst zijn we begonnen om 
elkaar de vraag te stellen wat het nou 
zeggen wil dat in de Heidelbergse Cate-
chismus de geboden pas in het deel van 
de dankbaarheid en niet in het deel van 
de verlossing besproken worden – en dat 
ze gevolgd worden door de bespreking 
van het gebed. Het zijn niet de eenvou-
digste lessen geweest, vermoed ik – maar 
ik hoop dat er iets van is blijven hangen. 
Het leverde bijzondere gesprekken op, 
vooral ook vanwege het onverwachte 
perspectief dat de Heidelbergse Catechis-
mus geregeld opent bij de behandeling 
van de geboden.
Laat in het lezen van de belijdenis echter 
vooral duidelijk uitkomen wat Spijker-
boer eens schreef: ‘In Nederland ruikt de 
belijdenis naar inkt. De ware belijdenis 

wordt met bloed geschreven.’ Dat besef 
kan behoeden voor een steriele, zakelijke 
omgang met de Catechismus. Het leidt 
naar het kloppende hart van wat in de 
Reformatie nieuw ontdekt is en wat 
men zich door niemand meer wilde la-
ten afnemen: God heeft zich in Christus 
ongedacht over ons ontfermd. En dat al-
leen geeft echte grond onder de voeten. 
Volgens mij kunnen we juist vandaag 
met minder niet toe.

Ook al is de Heidelberger niet jarig 
meer, ik hoop van harte dat het ver
jaardagsfeestje van vorig jaar ook voor 
onze kerken geen afscheidsfeestje blijkt 
te zijn geweest. Daarom een jaar later 
uit volle overtuiging: Lang leve de Hei
delberger!

De zin of onzin van  
het ‘kindermoment’
Het volgende stukje Persrevue pik ik 
uit een andere persrevue, namelijk 
de rubriek ‘Uitgelezen’ van het blad 
EREdienst (van januari 2014). Onder 
het kopje ‘Kind en kerkdienst’ neemt 
Jan Smelik, na enkele eigen inleidende 
opmerkingen wat over uit het PKN
blad Kerkinformatie. Het betreft enkele 
kritische vragen bij wat tegenwoordig 
wel eens een heilige koe lijkt waarvan 
je het niet moet wagen er niet zo voor 
te zijn, namelijk het zogenaamde ‘kin
dermoment’ waarin de voorganger (of 
eventueel iemand die speciaal daar
voor aangesteld is) een poosje praat 
met de jonge kinderen uit de gemeente 
over het onderwerp van de preek. De 
vragen zouden best te vermenigvuldi
gen zijn (hoe liturgisch en stijlvol is dat 
moment eigenlijk?, waarom moet de 
voorganger proberen een paar minuten 
te doen wat de hele week de meester 
of juf als professional veel beter al kan 
doen op de gereformeerde basisschool? 
etc. etc.). Maar ook de volgende vragen 
verdienen aandacht.

In het decembernummer van het blad 
Kerkinformatie van de Protestantse 
Kerk in Nederland schrijft Irma Pijpers-
Hoogendoorn over kinderen tijdens de 
kerkdienst. Eerst schetst ze een kinder-
moment dat in het water valt doordat 
de gemeente lacht om een gevat ant-
woord van een kind dat een te infantiele 
vraag van een predikant niet begreep. 
Het artikel met de titel ‘Genoeg gela-
chen’ vervolgt dan:
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Het hoort erbij
Waarom zouden we het eigenlijk nog 
doen, een moment voor de kinderen 
tijdens de kerkdienst? Vinden kinderen 
dit echt een waardevolle manier om 
betrokken te worden bij wat er in de vie-
ring gebeurt? Of vinden wij volwassenen 
het vooral fijn dat er op die manier nog 
aandacht is voor de kinderen? Is het een 
moment geworden waarbij de predikant 
met kinderen over het thema van de 
zondag spreekt of grijpt de predikant 
de kans aan om de points van zijn (of 
haar) preek in eenvoudiger woorden 
aan de gemeente over te brengen? Dit 
zijn vragen die iedere gemeente eens 
zou moeten stellen als zij nadenkt over 
hoe kinderen een plek binnen de viering 
zouden moeten krijgen. Want in veel 

gemeenten hoort het gesprek met de 
kinderen ‘er nu eenmaal gewoon bij’ en 
heeft het daarom een rotsvaste plek in 
de orden van dienst verworven.

Uitdaging
Is dat terecht? Misschien niet. Want ei-
genlijk is dit een moeilijk onderdeel van 
de viering. Vaak wordt er een thema 
aangesneden dat behoorlijk pittig is. Dit 
alles gebeurt in een setting waar kinde-
ren zich niet echt op hun gemak voelen: 
op het podium voorin de kerk, onder toe-
ziend oog van de predikant en de hele 
gemeente. En als het antwoord even an-
ders is dan de gemeenteleden verwach-
ten, klinkt er een lachsalvo. Terwijl de 
kinderen het juist heel serieus bedoelen. 
Grote kans dat veel kinderen dit moment 

niet als een waardevol moment in de 
viering beschouwen, maar eerder als een 
heel eng moment dat ze het liefst zo snel 
mogelijk achter zich kunnen laten. Het is 
een mooie uitdaging voor een gemeente 
om met de kinderen in gesprek te gaan 
over hoe zij dergelijke momenten in de 
liturgie ervaren. Hebben ze er problemen 
mee om met de predikant het gesprek te 
voeren of juist helemaal niet? En verbind 
daar dan ook conclusies aan. Er zijn im-
mers genoeg andere manieren om kin-
deren bij de viering te betrekken waarbij 
je gebruik kan maken van de talenten 
die zij hebben. En de kinderen zelf den-
ken daarover graag met u mee.

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

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

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

gevestigd te Haarlemmermeer. Wij zijn een ANBIinstelling.

@NaderBekeken www.facebook.com/naderbekeken.woordenwereld
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Bij Dordt in de leer
Kanttekeningen bij de
Dordtse Leerregels
Dit boekje is het resultaat van een cursus voor belijdende le-den. We lazen met elkaar de Dordtse Leerregels. Op het eerste gezicht is dat niet het meest aantrekkelijke belijdenisgeschrift. De DL hebben de naam moeilijk te zijn. Van onze belijdenisge-schriften zijn ze dan ook het minst bekend.

Het gaat over dingen waar je met je verstand niet bij kunt: verkiezing en verwerping, Gods eeuwige besluiten. Ook de vorm van de DL werkt niet erg mee. Het zijn echt leerregels. Zeker voor mensen van de 21e eeuw komt het allemaal wat schools en leerstellig over.

Bovendien rijst de vraag: wat heb ik eraan in de situatie van vandaag? Wat kan ik ermee voor mijn eigen geloofsleven? Zitten wij vandaag niet met heel andere vragen dan met wat in de 17e eeuw strijdpunten waren?

In dit boekje proberen we de vragen naar de betekenis voor ons vandaag serieus te nemen. Wil je de DL begrijpen en kunnen ‘plaatsen’, dan moet je regelmatig even terugkijken in de kerkgeschiedenis. Maar dan doe je een verrassende ontdekking: dat de vragen van toen nog steeds de vragen van nu zijn. Al komen die vragen in een andere en moderne vorm naar ons toe, wezenlijk gaat het nog steeds om dezelfde zaken. Daarom kunnen we ook onze winst doen met de ant-woorden die we van de DL krijgen. Bijbelse antwoorden, in de situatie van toen en daar doordacht. Waar je wat mee kunt, als gereformeerde kerk en als gereformeerde kerkmensen in de 21e eeuw.

De inleidingen op de cursusavonden werden voor dit boekje bewerkt en op onderdelen aangevuld. Discussievragen wer-den toegevoegd.

Dr. H.J.C.C.J. Wilschut (1952) is predikant van de Gereformeerde Kerk te Smilde

Woord &
Wereld

een serie cahiers tot 
versterking van het 
gereformeerde leven

9 789050 460743

ISBN 978-90-5046-074-3

Bij Dordt
in de leer
Kanttekeningen bij de 
Dordtse Leerregels

Woord & Wereld 77

D
r. H

.J.C.C.J. W
ilschut                           Bij D

ordt in de leer

Dr. H.J.C.C.J. Wilschut

W
&
W

77

WW Cahier 77 (Wilschut) omslag 2e druk.indd   1

09-01-13   11:48

Eredienstwaardig

Er is de afgelopen jaren veel te doen over de kerkdienst. De kerken besloten tot de invoering van nieuwe orden van dienst, nieuwe formulieren en nieuwe liederen. De één is daar erg blij mee, terwijl het voor de ander een teken is dat de kerken de gereformeerde koers verlaten.Bij alle veranderingen is het belangrijk steeds na te denken over essentiële uitgangspunten voor de liturgie. Wat zegt de Schrift daarover? Wat is wel en wat is niet passend in de kerkdienst? Waar zouden verbeteringen mogelijk zijn in onze kerkdiensten? Is het volgen van een kerkelijk jaar wel gereformeerd?
Op dit soort vragen gaat dit cahier in. Daarbij wordt niet alleen theoretisch over de eredienst geschreven, maar wordt ook voortdurend verteld wat de theorie concreet betekent voor de liturgische praktijk.

Dr. J. Smelik (1961) is hymnoloog/musicoloog en woont te Steenwijk. Hij was van 1993 tot 2002 lid van het vrij-gemaakt-gereformeerde deputaatschap Eredienst en publi-ceert regelmatig op het gebied van liturgie en kerkmuziek. Hij is hoofdredacteur van de tijdschriften Eredienst van de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici en Het Orgel van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici.
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Er is de afgelopen jaren veel te doen over de kerkdienst. De kerken besloten tot de invoering van nieuwe orden van dienst, nieuwe formulieren en nieuwe liederen. De één is daar erg blij mee, terwijl het voor de ander een teken is dat de kerken de gereformeerde koers verlaten.Bij alle veranderingen is het belangrijk steeds na te denken 
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Wie heeft dit alles 
geschapen?
Het geheim van de schepping

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

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

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

EEN SERIE CAHIERS TOT 
VERSTERKING VAN HET 
GEREFORMEERDE LEVEN

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

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

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

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

Hans W. Maris
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Verhaal en feit in 
bijbelse tijd
Geschiedschrijving in het 
Oude Testament
Hoe schrijf je een mooi verhaal? Hoe maak je een goed verslag, van een vergadering bijvoorbeeld of van je eigen belevenissen? Dat is een kunst apart. En hoe léés je dan het verhaal van een ander? Hoe ontdek je wat de schrijver vooral wilde zeggen? Ook dat is een hele kunst.

Als je de Bijbel leest, dan kom je daar veel van die ge-schiedverhalen tegen. We spreken ook niet voor niets over de bijbelse geschiedenis. Dit cahier zoemt dan speciaal in op het Oude Testament. Het gaat vooral om de vraag hoe die historie verteld of beschreven werd. En ook hoe historie soms in dichtvorm verwerkt werd. Denk aan de uittocht uit Egypte, eerst beschreven in Exodus 13 en 14, en vervolgens bezongen in het lied van Mozes in Exodus 15. Andere vragen die besproken worden: wat is geschiedenis, welke bronnen gebruikten de bijbelschrijvers, wat is het bijzondere van de bijbelse verhaalkunst, is de Bijbel een tendensboek? En dan komt natuurlijk ook de waarheidsvraag aan de orde: is het allemaal echt gebeurd? En hoe moeten we kiezen als op-gravingsresultaten de Bijbel lijken tegen te spreken?Reden genoeg om met dit boekje over deze onderwerpen kennis te maken. Gespreksvragen bij elk hoofdstuk maken ook bestudering in groepsverband mogelijk.

Drs. Joh. de Wolf is emerituspredikant en woont in Amers-foort. Hij specialiseerde zich in het Oude Testament, en schrijft geregeld een bijdrage voor Nader Bekeken, onder andere in de rubriek ‘Woordwaarde’.
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Bijbelse liederen
De beste zangvoorbeelden uit de Bijbel
Albert Pieter Feijen (1953) studeerde theologie in Kampen en werkte vervolgens als predikant in vier gemeenten. Op dit moment is hij werkzaam in Barneveld. Daarnaast is hij altijd betrokken geweest bij buitenlandse kerkelijke gemeenten, aanvankelijk in Oost-Europa en tegenwoordig ook in centraal Europa. Hij reist regelmatig naar verschillende gemeenten daar, meestal met de auto, en biedt waar nodig overleg en ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen. Deze contacten met gelovigen in andere delen van Europa hebben hem gevormd tot de dominee die hij nu is. Want de geloofs-houding van christenen die hij bij zijn reizen ontmoet, pro-beert hij als lessen in zijn persoonlijke omgang met God te gebruiken.

Joanne van der Velden (1988) heeft onlangs haar studie ge-neeskunde afgerond en is begonnen aan een promotietraject bij de radiotherapie in het UMC Utrecht. Al van jongs af aan wist ze dat ze later zowel dokter als schrijfster wilde wor-den. Tijdens haar studententijd worstelde ze met moeilijke geloofsvragen die betrekking hadden op de relatie tussen geloof en wetenschap, en ook met vragen naar aanleiding van aangrijpende medische gebeurtenissen. Ze ervoer ech-ter altijd Gods aanwezigheid en werd elke keer verrast door de schoonheid van Gods Woord. Het is haar steeds weer een genoegen deze ervaring te delen met anderen.

De twee auteurs schreven al eerder samen een boek, daarin bespraken ze de gebeden in de Bijbel. In dit boek laten ze zich verrassen door de veelzijdige liederen die in de Bijbel gevonden kunnen worden. Ze werden geraakt door de in-tensiteit van de liederen, waardoor ze kerkvader Augustinus zijn gaan begrijpen. Hij schreef dat ‘zingen dubbel bidden is’, waarmee dit boek dan ook een logisch vervolg is op hun eerste boek.
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De beste zangvoorbeelden 
uit de Bijbel

Albert Pieter Feijen
Joanne van der Velden
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