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Met het geloof in God en het vertrou-
wen op God is dat precies hetzelfde. 
Door jouw manier van geloven en 
vertrouwen geef je een voorbeeld aan 
je kinderen. Als jij na elke kerkdienst 
alleen maar weet te vertellen wat jou 
niet aanstond in deze dienst, vestig je 
daarmee de indruk dat je de kerkdien-
sten bezoekt om cijfers uit te delen 
en nergens anders om. Het is een bij-
zonder groot wonder als je kinderen 
ondanks dat nog zin hebben om naar 
de kerk te gaan. Maar dat kun je niet 
omdraaien! Als iemand zich afwendt 

van God, hoeft dat niet te betekenen 
dat zijn ouders het verkeerd hebben 
gedaan.

Schuldgevoel

Toch voelen veel gelovige ouders zich 
schuldig als hun kind afdwaalt van 
God. Ze vragen zich af wat ze verkeerd 
hebben gedaan. Soms beseffen ze dat 
ze op concrete punten gefaald heb-
ben. Als ze zelf geen oorzaak kunnen 
aanwijzen, doet hun omgeving het wel 
voor hen. Als iemand niet meer gelooft, 

komt het regelmatig voor dat de om-
geving zegt: de opvoeding was te slap; 
het kind mocht alles; geen wonder dat 
het zich nu van God heeft afgekeerd. 
Of: de opvoeding was te strak; het kind 
mocht nooit iets; geen wonder dat het 
zich nu van God heeft afgekeerd.
Daarbij komt nog de worsteling hoe 
je houding moet zijn tegenover een 
volwassen geworden kind dat niet lan-
ger de weg van God wil gaan. Moet je 
zeggen en blijven zeggen dat je zoon of 
dochter verkeerde keuzes maakt? Ben je 
alleen trouw aan God als je steeds op-
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‘… want je mest jezelf vet door 
steeds het beste deel op te ei-
sen van de offers die mijn volk 
Israël mij brengt.’

(1 Samuel 2:29)
 
Als jij altijd zit te kieskauwen 
aan tafel, moet je niet raar 
opkijken dat je kinderen ook 
gaan zitten kieskauwen aan 
tafel. Maar je kunt het niet 
omdraaien! Als iemand een 
moeilijke eter is, hoeft dat 
niet te betekenen dat zijn 
ouders dus ook moeilijke 
eters moeten zijn geweest. 
Het hoeft trouwens ook niet 
te betekenen dat zijn ouders 
hem zo graag tot een enthou-
siaste eter wilden maken dat 
alle eetlust hem verging. Eli en Samuel, Copley John Singleton
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nieuw duidelijk zegt waar het op staat? 
En kies je tegen God als je vriendelijk 
bent tegen je kind zonder hem of haar 
aan te spreken op zondig gedrag?
Veel gelovige ouders voelen zich ver-
oordeeld, met de hogepriester Eli. Is dat 
terecht? Laten we eens kijken wat het 
verwijt is dat de HEER aan Eli maakt.

Eli veroordeeld

Eli heeft het niet meer in de hand. Dat 
wordt wel duidelijk in 1 Samuel 2. Zelf 
is hij oud en zijn zoons zijn groot; ze 
wonen op zichzelf en ze hebben hun 
eigen gezin. Het zou zo mooi kunnen 
zijn: hij de hogepriester en zijn zoons 
de priesters; vader en zoons samen aan 
het werk voor dezelfde God. Maar het 
is niet mooi, want zijn zoons gedragen 
zich afschuwelijk. Daarom waarschuwt 
Eli hen en dat doet hij heel duidelijk. 
Hij zegt tegen zijn zoons: Wat je doet, 
is zo fout als wat! Je zondigt tegen de 
HEER en dat is vreselijk gevaarlijk! Als 
je daarmee doorgaat, kan niemand je 
redden! Maar zijn zoons willen niet 
luisteren. Eli staat machteloos.
Deze Eli wordt veroordeeld. Hij heeft 
zijn zoons gewaarschuwd en toch zegt 
God dat Eli blijkbaar meer om zijn 
zoons geeft dan om God. Dat komt kei-
hard binnen. Want Eli is heel duidelijk 
geweest tegen zijn zoons, misschien 
wel duidelijker dan jij ooit geweest 
bent tegen jouw zoon of dochter. Als Eli 
al zo scherp veroordeeld wordt, waar 
blijf jij dan. ‘Wat had ik dan moeten 
doen? Wat hadden we dan moeten 
doen? Heer, hoe had U het dan gewild? 
Als Eli die zijn zoons waarschuwde, zó 
wordt aangepakt, dan blijf ik toch ner-
gens, ik die geen woorden had toen het 
erop aankwam? Ik die nu maar zwijg 
omdat het anders toch maar ruzie 
wordt?’ Je voelt je helemaal veroor-
deeld, met Eli.

Als hogepriester

Maar we moeten niet vergeten dat Eli 
de hogepriester is en dat zijn zoons als 
priesters onder zijn gezag staan.
Als vader kan hij niks meer met hen 
worden, want ze zijn al groot! Maar als 
hogepriester had hij hun de toegang 
moeten ontzeggen tot het altaar. Hij 
had hen uit de priesterdienst moeten 

zetten. Dat doet hij niet. Hij laat hen 
doorgaan met hun werk. Hij waar-
schuwt hen, maar daar blijft het bij. Hij 
geeft hun de kans een slechte invloed 
te hebben op de mensen. Hij eet zelfs 
mee van wat zij gestolen hebben. Hij is 
daardoor medeplichtig.
Hij laat zijn zoons gewoon in functie, 
ondanks zijn scherpe kritiek en zijn in-
dringende waarschuwingen. Misschien 
hoopt hij dat het toch nog wat meevalt 
met de slechte invloed van zijn zoons. 
Misschien gokt hij erop dat zijn klein-
kinderen het beter zullen doen. Hoe 
het ook zij: hij houdt zijn zoons de hand 
boven het hoofd. Daarmee zet hij de 
toekomst van Gods volk op het spel. En 
daar spreekt de Heer Eli op aan omdat 
Eli de hogepriester is.

Ook goeie kanten

God heeft aan Eli dus heel wat te ver-
wijten en God straft hem daar ook om. 
Maar daarmee gooit God Eli niet weg 
als waardeloos.
Dankzij Samuel en zijn ouders komen 
de goeie kanten van Eli naar voren. 
Jaarlijks komen de ouders van Samuel 
naar Silo. De hogepriester geeft hun 
dan zijn zegen: ‘Moge de HEER u bij 
deze vrouw nog andere kinderen geven, 
in plaats van de jongen die zij aan de 
HEER heeft afgestaan.’ Eli is hier op een 
goeie manier in functie. Zo heeft God 
de hogepriester bedoeld. Het is God die 
daarvoor zorgt.

God kiest Eli uit als geestelijk begelei-
der van Samuel. Hij laat op een nacht 
het misverstand ontstaan waardoor 
Samuel denkt dat Eli hem nodig heeft. 
Daardoor gaat Samuel naar Eli. Dat is 
precies Gods bedoeling, want Eli moet 
aan Samuel leren hoe je in contact 
komt met God. En de volgende morgen 
heeft Eli nog een duidelijke les voor 
Samuel. Samuel loopt het dan druk te 
hebben, maar Eli merkt wel dat Samuel 
hem ontwijkt. Hij roept hem bij zich. 
‘Samuel, mijn jongen, kom eens hier!’ 
Samuel komt. ‘Wat heb je gehoord, 
vannacht? Je moet het me vertellen. Je 
moet alles vertellen. God zal je zwaar 
straffen als je ook maar iets geheim 
houdt.’ Samuel vertelt dan alles. Het 
is Eli die hem leert wat het betekent 
om gehoorzaam te zijn aan God en om 
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gehoorzaam Gods woorden door te 
geven. Ik denk dat Eli de laatste zou zijn 
die wij zouden uitkiezen om Samuel 
deze les te leren en Samuel geestelijk te 
begeleiden. Maar God schakelt uitgere-
kend deze Eli in.

Om over door te denken

Wat kun je leren uit de geschiedenis 
van Eli? Ik formuleer drie lessen en ik 
geef bij elke les een korte toelichting.

Les 1: Jaag je kind niet bij je weg
Je moet verkeerde keuzes nooit goed-
praten, ook niet van iemand die je na 
aan het hart ligt en met wie je met alle 
vezels van je bestaan verbonden bent. 
Het is van belang dat je niet medeplich-
tig wordt aan zondige daden. Maar je 
hoeft niet steeds te herhalen wat de 
ander allang weet. De jongste zoon uit 
de gelijkenis van Lucas 15 ging op den 
duur terug naar zijn vader, niet omdat 
hij zich zijn waarschuwende woorden 
herinnerde, maar omdat hij zich zijn 

liefde herinnerde! Bid tot God dat Hij je 
helpt om zo’n vader of moeder te zijn!

Les 2: Probeer iets te betekenen voor 
elkaar
Als iemand zich van God afkeert, kan 
dat ertoe leiden dat de ouders zich 
terugtrekken uit alle kerkelijke activi-
teiten. In hun eigen gezin ging het fout 
en daarom zien ze geen rol meer voor 
zichzelf in de richting van anderen. Ze 
zien het gewoon niet zitten om nog 
iets te doen, omdat ze als ouders ge-
faald hebben. Wat is het bijzonder als 
anderen hen dan toch weer weten te 
bemoedigen! Dat is heel duidelijk de 
lijn van God: ondanks tekortkomingen 
uit het verleden mag je vandaag hele-
maal meedoen.

Les 3: Besef dat God het moet doen
We weten dat mensen hun kind het 
geloof niet kunnen geven. Je geloof is 
een geschenk van God (Ef. 2:8)! God 
schakelt ons mensen daarbij in. Dat is 
mooi en dat is waardevol, maar dat kan 

ook confronterend zijn en heel pijnlijk. 
Misschien kun je niet goed geloven dat 
God het moet doen. Misschien denk 
je dat je het zelf wel klaarspeelt als je 
maar goeie plannen hebt en als je die 
allemaal maar zorgvuldig en conse-
quent uitvoert. Misschien zeg je dat je 
God dankbaar bent dat al je kinderen 
bij de kerk zijn, maar misschien ben je 
er in werkelijkheid wel helemaal trots 
op dat het jou in je opvoeding zo goed 
gelukt is. En misschien kijk je iemand 
erop aan dat zijn kinderen God de rug 
hebben toegekeerd. Misschien wil je 
dat toch wel terugvoeren op fouten in 
zijn opvoeding. Ach joh! Aanvaard het 
nou maar dat God het echt moet doen. 
Hij schakelt mensen in, maar God moet 
het doen, tot op het laatst.
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Eli komt met duidelijke waarschuwingen

Vaak wordt Eli neergezet als een oude baas die hoofd-
schuddend rondloopt in Silo en iets roept in de sfeer van: 
‘Tut tut tut, jongens, wat hoor ik toch over jullie! Wat jul-
lie doen, dat kan toch niet.’ Zijn verwijten aan zijn zoons 
worden dus heel minimaal uitgelegd.
Hoe komt dat? Als je zijn verwijten zorgvuldig leest, kom 
je erachter dat hij met scherpe taal komt. Volgens hem 
misdragen zijn zoons zich en bevestigen de mensen dat. 
Voor Eli is het duidelijk dat het zo niet langer gaat want 
dit is zonde tegen de HEER (1 Sam. 2:23-25). Dat klinkt be-
hoorlijk stevig! Waarom worden deze scherpe woorden 
dan toch zo minimaal uitgelegd?

Ik vermoed dat dat is onder invloed van de vertaling van 
1 Samuel 3:13. De HEER kondigt ’s nachts tegenover Samuel 
het oordeel aan over Eli en zegt dan: Eli wist dat zijn zoons 
God minachtten, ‘maar hij heeft ze niet terechtgewezen’.
Dit laatste stukje zin wordt heel verschillend vertaald. 
Hieronder volgt een lijstje van vertalingen:
* Statenvertaling: ‘zoo heeft hij hen niet eens zuur aan-

gezien.’
* Vertaling ’51: ‘en hij heeft hen niet eens berispt.’
* Herziene Statenvertaling: ‘heeft hij hen niet eens zuur 

aangekeken.’
* Nieuwe Bijbelvertaling: ‘maar hij heeft ze niet terecht-

gewezen.’

Zo vertaald is hier sprake van een bikkelhard oordeel. In 
het licht van dit harde oordeel kun je begrijpen dat de 
scherpe woorden van Eli in 1 Samuel 2 bij nader inzien 
heel minimaal worden uitgelegd.

Alleen: het is zeer de vraag of het laatste werkwoord van 
1 Samuel 3:13 goed vertaald is! In de kanttekeningen van 
de Statenvertaling wordt een aanzet gegeven tot een be-
tere vertaling. ‘Zuur aanzien’ wordt daar uitgelegd in de 
richting van ‘beletten en straffen’. En dat komt meer in de 
richting. Zie hierover de conclusie van Goslinga op pag. 135 
van zijn verklaring van het eerste boek Samuel in de serie 
‘Commentaar op het Oude Testament’: ‘God verwijt Eli 
niet dat hij zijn zonen niet heeft berispt (NV), maar dat hij 
het daarbij gelaten heeft, dat hij niet streng tegen hen is 
opgetreden, in eigen woorden: dat hij hen niet eens heeft 
weerstaan.’ Bij deze conclusie sluit ik mij aan.

Het gaat er niet om dat Eli niet zuur gekeken heeft van-
wege het gedrag van zijn zoons, maar dat hij niet han-
delend is opgetreden tegen zijn zoons. Zo wordt het ook 
vertaald in de Willibrordvertaling: ‘en hij is niet tegen hen 
opgetreden.’ Dat is het verwijt tegen Eli! Eli keek heel zuur 
naar zijn zoons maar hij deed er niets aan om hen te stop-
pen.
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Schrijven in een toonaangevend se-
culier blad. En dan niet een of andere 
saaie kook- of schaakrubriek. Hij mag 
zijn levensovertuiging vrij presenteren. 
En dat doet hij, met verve en vuur.
Hij schreef een indrukwekkend stuk 
als reactie op een zomer vol geweld en 
rampspoed. Oorlogen, onthoofdingen, 
een vliegramp, die file van lijkwagens…
Hoe staan we daar nu in, als christen? 
Wat willen we nu delen met onze niet-
christelijke tijdgenoten? Daarover kun 
je theoretiseren. Dat doet Rikko niet. 
Hij gaat het doen, hij gaat staan in het 
ruige gesprek met onze niet-christelijke 
tijdgenoten. Met de voeten in de klei. 
Als een frontsoldaat.

Schreeuwen tot God

En het is opmerkelijk dat hij dan aan 
het vloeken slaat. Niet als een slip of the 
pen, een uitschieter in boosheid. Nee, 
hij wil duidelijk maken dat een chris-

ten een God kent en daarom naar de 
hemel kan schreeuwen: God, doe het 
weg, stop al die rottigheid in de buiten-
ste duisternis. 
Verdoe het. Die 
haat, die rede-
loze uitwassen 
van geweld. Die 
mateloze oneer-
lijkheid en pijn.
En dat gebed, 
dat deel ik met 
hem. En ik ben 
de hemel dank-
baar dat ik dat 
mag doen: God 
aanroepen te 
midden van de 
ellende van deze 
rotte wereld. Te midden van al het leed: 
God roepen.

Maar voor mij staat dat gebed ver af 
van vloeken. Het is een roepen in de 

zekerheid dat er een God is. Een God die 
de wereld liefheeft. En dat besef maakt 
het allemaal ook zo raadselachtig. Here, 
waarom toch?

Ik moest denken aan de prachtige 
dichtregels van Koos Geerds in de bun-
del Staphorst. Als een koe kalven moet, 
maar het lukt niet. Ik neem het inte-
graal op:

Is dit nu het verschil tussen Amsterdam 
en Staphorst? Dat je mee vloekt, of dat 
je, als alles vloekt, met gebalde vuisten 
zwijgt? Is het een verschil in publiek, 
een verschil in couleur locale?
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De vloek in Amsterdam 
en Staphorst
Onlangs mocht Rikko Voorberg, gemeentestichter te Amster-
dam, weer eens een artikel schrijven voor de NRC Next. Het 
feit dat hij dat met regelmaat doet, is opmerkelijk. Geweldig 
als de Here deuren opent die voor de meesten van ons geslo-
ten blijven. Dat heeft Rikko toch maar voor elkaar gekregen.

De koe moest baren en de koe was moe,
er staken poten achter uit haar lijf
en daaraan zaten touwen en daaraan hingen wij;
maar ’t kalf bleef halverwege steken en de koe
keek telkens achterom naar dat gedoe en loeide zacht;
het was nog maar een jonge koe, het was haar eerste keer
en daarom moest ze kreunen en wij trokken weer
en met veel bloed kwam toen het kalf eruit,
dood, en ook de koe was stervende, en de boer,
hij keek van koe naar kalf, van kalf naar koe
en stond daar met gebalde vuisten, en alles vloekte,
maar hij vloekte niet.
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Ter gelegenheid van het verschijnen 
van dit boek werden de auteurs sa-

men geïnterviewd door het dagblad 
Trouw. Onder de titel ‘Vrijgemaakt van 

moeilijke vragen’ werd het gesprek af-
gedrukt. De moeilijke vragen kwamen 
overigens van de interviewers.
Het artikel begint met de opmerking 
dat ergens midden in het gesprek de 
vraag is gesteld of homostellen in hun 
gemeentes mogen trouwen… Halver-
wege het gesprek, terloops een vraag. 
Maar in de weergave uiteraard voor-

Een beetje wel. In Amsterdam wordt 
wel gevloekt. In elk geval met woorden. 
Dat ook je daden vloeken kunnen, wil 
ik deze keer niet uitgebreid betogen. 
Misschien dat dan de balans weer an-
dersom kan liggen.

Toch naar boven kijken

Rikko Voorberg gaat naast onze niet-ge-
lovige tijdgenoten staan. Dat lijkt hem 
geen moeite te kosten. Waarom zou 
dat ook? We leven in dezelfde wereld. 
Ons bereiken dezelfde beelden. Je voelt 
dezelfde afschuw. Maar Rikko weet de 
weg naar de hemel.

En het mooie wat hij doet, is dat hij in 
de machteloze vloeken om zich heen 
iets blootlegt: iets blootlegt van een ge-
bed. Dat je dan toch naar boven kijkt.
Maar veel vloekers willen helemaal niet 
bidden. Ze willen zich van God losruk-
ken. Of alleen maar even de emotie 
van zich af rochelen. Rikko maakt er 
weer gebed van. Ik las een reactie van 
iemand die daar boos om was. Alsof 
Voorberg zijn vloek annexeert. Hem 
zijn vloek afneemt en er met een 
mooie krul aan het eind een gebed van 
maakt…

En hoe terecht is die kritiek? Het is goed 
om mensen weer naar hun vloeken 
te laten luisteren. Maar maak van dit 
kwaad niet iets goeds.
Juist bij de vloek die Voorberg bezigt, 
heeft dat veelal toch, hoe het ook ety-
mologisch in elkaar zit, het karakter 
van een zelfvervloeking gekregen: God 
verdoem mij.
En dat is een agressie en een opstan-
digheid die zich niet laat rijmen met 
het geloof in de almachtige God.

De boosheid en de ontreddering kun-
nen maken dat je even helemaal niet 
aan bidden toe bent. Dat de roep naar 
de hemel er zelfs even niet is. ‘… en 
stond daar met gebalde vuisten.’ Nee, 
maak er maar niet meteen gevouwen 
handen van.

Geen opluchting

Mijn medemens die vloekt, is niet aan 
het bidden. Niet voor zijn eigen besef. 
En werkelijk niet. En ik ben ook niet 
altijd aan het bidden. Ik ben ook wel 
eens stil. Mijn verstand staat erbij stil. 
En ik kijk, ‘van koe naar kalf, van kalf 
naar koe’. En ik snap er helemaal niets 
meer van.

Zo’n christen ben ik. En zelfs vloeken 
lucht niet op.

Dat doet het al helemaal niet als vloe-
ken betekent dat je God roept om in de 
buitenste duisternis te verwerpen wie 
tegen Hem opstaan.
Ik ben terughoudend in het naspreken 
en nazingen van de woorden die daar-
over in de Bijbel staan. Psalm 139 met 
zijn volkomen haat, die ‘ik’ geef aan 
de vijanden van God… Ik krijg dat niet 
zomaar over mijn lippen. Ook niet als 
ik uitwassen van geweld zie, die ook 
nog door islamitische ideologie worden 
veroorzaakt. Ik wil het niet opgeven: 
mag God ze nog redden, mag Hij nog 
het inzicht geven dat Christus de enige 
weg naar een betere wereld is.

God zal vergelden. Ik weet het. Ik mag 
ertussenuit met mijn geschokte emo-
ties, met mijn haatdragendheid, met 
mijn kleinzieligheid. God is God.
Dan maar liever stil. Hier maar liever 
Staphorst.
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Moeilijke vragen
Dezelfde Rikko Voorberg schreef samen met Martijn Hors-
man, ook verbonden aan het gemeentestichtingswerk te Am-
sterdam, een boek over de aartsvader Jakob: De manipulator. 
Oerlessen in winnen en verliezen. Wellicht komt er later van 
dit boek nog eens een leeservaring in dit blad.

Met de voeten in de klei



263

En het is dan interessant te lezen wat 
de docent missiologie te Kampen van 
het boek vindt. Dat was te lezen op  
7 maart jl. in het Nederlands Dagblad. 
En het is verrassend wat Stefan Paas 
over het boek op te merken heeft.

Keller heeft het naar de inschatting van 
Paas te massief over ‘het evangelie’. En 
daarmee doelt hij op de boodschap van 
zonde en genade. Op het blijde nieuws 

van Jezus als Verlosser van zonde en 
gebrokenheid.
Paas reageert daarop als volgt: ‘Je moet 
twee dingen goed onderscheiden: het 
evangelie en de versie die Keller geeft. 
Die is niet on-Bijbels maar wel selectief. 
Hij schetst in zijn boek vooral een lijn 
van verzoening door voldoening door 
het werk van Christus. Dat noemt hij 
hét evangelie. Maar het evangelie is 
Christus, en niet een bepaalde theorie 

over verzoening. Er zijn diverse Bijbels 
verantwoorde manieren om het evan-
gelie te verwoorden.’

Ik registreer dat de lijn die Keller 
voorstaat, hoge ogen gooit in de 
gereformeerde en oecumenische be-
lijdenisgeschriften. En dat lijkt me 
niet ten onrechte. Dit zijn heel diepe 
schriftuurlijke noties die meer zijn dan 
een mogelijke weergave van wat Jezus 
is komen doen. En ik voel me niet vrij 
om dat te beschouwen als een theorie 
over de verzoening, die duidelijk te 
onderscheiden zou zijn van ‘Christus 
zelf’. Dat blijft bij Paas begripsmatig 
ook zeer onbepaald. En ja, het kerkelijk 
belijden draagt sporen van de tijd en 

aan. En daar word ik een beetje flauw 
van. Het neoliberale bewijs-van-goed-
gedrag moet over-
legd worden.
En dat lukt natuur-
lijk niet: de een wil 
er niets over zeggen, 
en de ander zegt dat de homo’s in zijn 
kerk niet willen trouwen. Omzichtige 
antwoorden.

Ingewikkeld

Daar gaat het hele artikel eigenlijk over: 
de verhouding tot de ‘moederkerk’ die 
ingewikkeld is.
En er staan ook nogal wat opmerkingen 
in het interview die voeding geven aan 
een ingewikkelde relatie tot de moeder-
kerk. Een paar voorbeelden.
Tijdens de studie van de beide broe-
ders in Kampen: ‘Geleidelijk kwam het 
inzicht dat de Bijbel geen eenduidige 
boodschappen bevat over de waarheid 
en over God.’
Het wordt niet rechtstreeks uit hun 
mond opgetekend, het is de weergave 
van hun beider spreken. Maar in zijn 
algemeenheid is het een zo absolute 
zin, dat ik er reden in zou zien om de 
hele kerkelijke toko maar te sluiten. 
Geen eenduidige boodschappen over 

de waarheid en God? Kan ik die niet in 
de Bijbel vinden? De Bijbel, daarin komt 

Christus toch naar 
ons toe als de weg, 
de waarheid en het 
leven zelf?

Op de vraag ‘Wie is Jezus voor u?’ ant-
woordt een van hen: ‘Die vraag alleen 
al… Een seculier iemand vraagt zoiets 
niet. Die vraag irriteert me. (…) Het is 
alleen oké als ik het “juiste” antwoord 
geef. De uitdaging van het geloof is 
niet: roepen dat Jezus Heer is, maar 
om zo’n leven te leiden dat mensen 
zien dat er iets is veranderd. (…) We 
proberen te ontdekken wat het in vre-
desnaam betekent dat ooit is besloten 
Jezus de zoon van God te noemen.’

Present stellen

Ik zie er de oprechte poging in om de 
Here Jezus present te stellen, niet als 
een systeem maar als een werkelijkheid 
waarvan je leven en de wereld om je 
heen veranderen. Maar Christus is toch 
ook een schuilplaats, een borg en mid-
delaar? Je hebt Hem nodig voor de ver-
geving van je schuld. Je moet Hem toch 
belijden voor de mensen (Mat. 10:32v)? 
Heel Matteüs 10 wil je bemoedigen 

dat vrijuit te doen. Jazeker: in je daden, 
in heel je stijl van bestaan. Maar dan 
toch zeker ook in woorden die niet voor 
meer uitleggingen vatbaar zijn?
Of geldt dat alleen in Staphorst, Genève 
en Nicea?

En het besluit(!) om Jezus Zoon van 
God te noemen kan ik alleen een plek 
geven in de Vrederaad, van Vader, Zoon 
en Geest voor alle tijden.
Mensen hebben slechts weergegeven, 
door Gods Geest geleid, wat werke-
lijkheid werd in hun leven, en wat de 
wereld veranderde. Jezus Christus, God, 
verschenen in het menselijk vlees.

Nee, ik krijg er moeilijke vragen van. 
En dan is het spreken over gehuwde 
homo’s en vrouwen in de ambten maar 
kleingoed.
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Paas over Keller
Tim Keller, prediker te New York, is een auteur van wie veel 
boeken verschijnen. En op een vertaling in het Nederlands 
hoef je meestal niet lang te wachten.
Van Keller verscheen een missionair handboek: Centrum-kerk. 
Het evangelie midden in je stad.

Het neoliberale  
bewijs-van-goed-gedrag
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de cultuur van het ontstaan. Maar dat 
maakt van verzoening door voldoening 
toch niet ‘een mogelijke weergave van 
het evangelie’?

Aansluiten bij cultuur

Paas bepleit, met Keller, een aansluiten 
bij de cultuur in het benaderen van 

mensen. De wegen lijken wat uiteen te 
gaan als Keller die aansluiting zonder 
meer bepleit en hoopt dat de samen-
leving door de invloed van christenen 
christelijker wordt. Paas acht dat wat al 
te optimistisch en houdt de mogelijk-
heid open voor het vormen van een 
doordachte en doorleefde tegencultuur.
Keller is volgens hem te optimistisch 

over de mogelijkheid om een cultuur 
te transformeren. Het lijkt me dat daar 
een goede observatie wordt gedaan. De 
droom dat christenen werkelijk de cul-
turele mainstream van de samenleving 
significant zullen kunnen bijsturen, 
hoef je niet te koesteren. In de Bijbel is 
er ook geen belofte dat dat in dit deel 
van Gods geschiedenis zal gaan gebeu-
ren.

Maar juist als je gaat voor een ‘door-
dachte tegencultuur’, lijkt het me cru-
ciaal dat je eenduidig maakt welk evan-
gelie je daarbij als leidend beschouwt. 
Liever heb ik dan maar de gewraakte 
‘eenzijdigheid’ van Keller dan de onbe-
paaldheid van Paas.
Over het missionaire boek van Keller 
eindigt Paas zijn opgetekende opmer-
kingen met een compliment: ‘Kellers 
boek zet je op een missionair spoor. Hij 
levert geen vis, maar een hengel.’
Is het al te flauw om dan te verzuchten 
dat Paas je hier op een aangelegen 
punt vlees noch vis biedt?

We kenden hem als een gedreven pre-
diker en zijn dankbaar voor het onder-
richt dat hij daarin heeft kunnen geven 
in onze kerken.
Ik hoor persoonlijk bij zijn eerste lich-
ting studenten en denk met dankbaar-
heid terug aan de colleges van de toen 
net begonnen hoogleraar. Ook staat 
me bij hoe motiverend een persoonlijk 
onderhoud met hem altijd was. Zoiets 
gebeurt naar zijn aard achter gesloten 
deuren. Maar zowel tijdens mijn studie 
als in een mailwisseling jaren later heb 
ik dat motiverende vertrouwen dank-
baar ervaren.

Zijn periode als leraar in de kerk heeft 
hij kunnen afsluiten met de uitgave 
van zijn boek Horen naar de stem van 
God. Verderop in dit nummer geeft  
dr. Hendriks een leeservaring in dat 
boek ten beste.

We danken prof. De Ruijter voor zijn 
inzet in zijn vakgebied en in het bestu-
ren van de universiteit in zijn perioden 
als rector. We wensen hem een goede 
rusttijd toe, met daarbij de (bij dezen 
niet meer stiekeme) wens dat die tijd 
af en toe best nog wel eens productief 
mag zijn.

De plaats van werkelijk grote mannen 
wordt niet door een enkeling inge-
vuld. En zo geschiedt het ook hier: dr. 
Hans Schaeffer en dr. Kees van Dus-
seldorp ontvingen beiden de eer een 
benoeming te krijgen in een deel van 
De Ruijters vakgebied, als universitair 
hoofddocent respectievelijk docent. 
We wensen deze jongere theologen 
vreugde, wijsheid en werkkracht toe 
om het vertrouwen dat de kerken in 
hen stellen, waardig te zijn.

Afgesloten 29 september 2014.

Gaande en komende mannen
In Kampen nam onlangs professor Kees de Ruijter afscheid in 
verband met zijn emeritering. Bijna 25 jaar was hij hoogle-
raar in de ambtelijke vakken, die in zijn dagen werden omge-
doopt tot praktische theologie.

Geen vis, maar een hengel
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De vraag is daarom relevant of de kerk 
kan bestaan zonder belijdenis, en of de 
belijdenis kan bestaan zonder kerk. In 
dit artikel wil ik op beide kanten van 
die vraag hartgrondig ‘nee’ zeggen. 
Daar zal dan bijbels, historisch en van-
uit de kerkelijke praktijk wel iets meer 
over moeten worden gezegd.

Gods Woord en onze woorden

Eerst maar wat precisering van de 
vragen en begrippen die aan de orde 
moeten zijn.
Wat bedoelen we met ‘belijdenis’? En 
wat met het woord ‘kerk’?
Op catechisatie is mij vroeger al bijge-
bracht dat de kerk in haar belijdenis 
uitspreekt wat zij gelooft op grond van 
Gods Woord. De verbinding tussen de 
belijdenis en het Woord van God is van 
het eerste belang. Het gaat dan niet om 
willekeurige kerkelijke uitspraken die 
enkel betekenis hebben in een bepaalde 
historische situatie. Het gaat om wat 
fundamenteel is voor de kerk, op het 
snijpunt van kerk en heilige Schrift. 

Maarten Luther deed de uitspraak: ‘De 
kerk is uit het Woord van God geboren.’ 
Precies daar komen we de belijdenis te-
gen. Waar immers het geloof is, daar is 
ook de instemming met de inhoud van 
het geloof aanwezig. En daar is ook de 
kerk aanwezig.

Natuurlijk komen er vragen op rond 
dergelijke beweringen, speciaal bij 
het gebruik van het woord kerk. Wat is 
de kerk? Een gebouw, een plaatselijke 
gemeente, of een nationale of interna-
tionale organisatie? Of is de kerk alleen 
de geestelijke werkelijkheid die niet 
zichtbaar als instituut hoeft te bestaan, 
maar onzichtbaar toch herkenbaar is 
waar gelovigen elkaar ontmoeten en 
ook in anderen hetzelfde geloof herken-
nen? En wat is eigenlijk de kerk, wan-
neer wij vele kerken rondom ons heb-
ben, met een diversiteit aan tradities, 
overtuigingen en spiritualiteiten, en 
die alle claimen kerk van de Here Jezus 
Christus te zijn?
En wat voor nut hebben belijdenissen, 
wanneer er ondanks hun bestaan een 

diversiteit aan confessionele tradities 
is? We beseffen dat het woord kerk ook 
in het meervoud bestaat, en dat we 
daarom ook met het meervoud van 
belijdenis te maken hebben. Het Woord 
van God staat echter principieel in het 
enkelvoud. Hoe kunnen dan het woord 
‘belijdenis’ en het woord ‘kerk’ in het 
meervoud bestaan? Maar dat is toch de 
realiteit: een pluraliteit van kerken en 
een pluriformiteit van belijden.
Van niet al dit soort moeilijke vragen 
kan dit artikel een bespreking geven, 
laat staan ze afdoende beantwoorden. 
We dienen ons wel bewust te zijn van 
het bestaan ervan. Bij het doorvragen 
naar de fundamentele betekenis van 
de geloofsbelijdenis van de kerk klinken 
die vragen – en mogelijke antwoorden 
erop – toch wel mee.

Belijden in de Bijbel

In de literatuur over de belijdenissen 
van de kerk wordt doorgaans terecht 
aangevoerd, dat al in het Nieuwe Tes-
tament belangrijke Credo-woorden 
staan. De gemeente van het Nieuwe 
Testament bestond nooit zonder be-
lijdenis. Hoewel in de kerk in de eerste 
eeuw nog geen officiële, tekstueel 
vastgestelde confessie bestond, komen 
we toch heel wat belijdende uitspraken 
tegen.1
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Het culturele klimaat van de eenentwintigste eeuw is niet 
gunstig voor het serieus handhaven van het kerkelijk belij-
den. De authentieke individuele keus van een gelovige heeft 
betere papieren, ook als hij vrijmoedig over de belijdenis 
zegt: Ik denk daar anders over.

Them
a

H
ans M

aris

Geen geloof zonder de
   belijdenis van de kerk
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Oude Testament
Daarbij mag niet vergeten worden dat 
ook in het Oude Testament in het spre-
ken over God herkenbare confessionele 
patronen te vinden zijn. Van belang is 
dat ook daarom, dat zulk spreken terug 
te voeren is op een duidelijke uitspraak 
van God, die dan veelvoudig door men-
sen overgenomen is. Hoe belangrijk was 
het Woord van de HERE in Exo dus 34:6-7:
‘De HEER ging voor hem langs en riep 
uit: “De HEER! De HEER! Een God die 
liefdevol is en genadig, geduldig, 
trouw en waarachtig, die duizen-
den geslachten zijn liefde bewijst, 
die schuld, misdaad en zonde ver-
geeft, maar niet alles ongestraft 
laat en voor de schuld van de 
ouders de kinderen en kleinkinde-
ren laat boeten, en ook het derde 
geslacht en het vierde.”’2

We kunnen dit woord als 
een belijdenis van de 
lankmoedigheid van 
God aanduiden, waar-
mee tegelijkertijd het 
geheimenis van de 
voortgang van de we-
reldgeschiedenis ge-
openbaard is. Uitgerekend nadat Gods 
volk zo vreselijk gezondigd had met een 
zelfgemaakt godenbeeld, het gouden 
kalf, en de HERE reden genoeg had om 
voorgoed met dit volk af te rekenen 
(Ex. 32:10) komt deze openbaring, die 
verwoordt wie God is. Dit credo vinden 
we dan weer terug in een heel aantal 
bijbelse betuigingen bij profeten en in 
de psalmen.3 Het heeft betekenis dat 
dit belijdend spreken in het Oude Tes-
tament juist die woorden bevat die het 
eerst uit Gods eigen mond gekomen 
zijn. Dat is een inzicht dat ook fun-
damenteel is voor ons begrip van het 
belijdende spreken van de gelovigen en 
van de kerk. Belijden wil zeggen: het 
beamen van het Woord van God.

Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament wordt dui-
delijk dat een christendom zonder 
belijdenis een onmogelijkheid is.4 Het 
woord in Romeinen 10:9 maakt dat vol-
doende duidelijk: ‘Als uw mond belijdt 
dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft 
dat God hem uit de dood heeft opge-
wekt, zult u worden gered.’ En de Here 
Jezus zei: ‘Iedereen die mij zal erken-

nen bij de mensen, zal ook ik erkennen 
bij mijn Vader in de hemel. Maar wie 
mij verloochent bij de mensen, zal ook 
ik verloochenen bij mijn Vader in de 
hemel’ (Mat. 10:32-33). Verloochenen 
(arneomai) is de keerzijde van belijden 
(homologeoo). Belijden staat dan ook in 
dezelfde spanning als geloven. Wie niet 
gelooft, kan niet behouden worden. 
Hetzelfde geldt van de mens die niet 
belijdt.

Wat is de inhoud van het belijden in 
het Nieuwe Testament? Allereerst 
vinden we, in Romeinen 10:9, 1 Ko-

rintiërs 12:3 en Filippenzen 2:11 
het belijden van Jezus Christus 

als Heer (Kurios). Het doel van 

het evangelie is, zoals Johannes schrijft 
in Johannes 20:31, ‘opdat u gelooft dat 
Jezus de messias, is, de Zoon van God, 
en opdat u door te geloven leeft door 
zijn naam’.
De gelovigen plaatsen zich met deze 
belijdenis niet alleen tegenover de kei-
zerverering, maar ook tegenover iedere 
vorm van polytheïsme. Want, zegt 1 Ko-
rintiërs 8:6: ‘Wij weten: er is één God, 
de Vader, uit wie alles is ontstaan en 
voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, 
Jezus Christus, door wie alles bestaat 
en door wie wij leven.’5

Speciaal bij Johannes (in 1 Joh. 4:2-3) 
vinden we sterke antithetische uitspra-
ken over het belijden van het geloof als 
een kenmerk van de Geest van God. ‘De 
Geest van God herkent u hieraan: ie-
dere geest die belijdt dat Jezus Christus 
als mens gekomen is, komt van God. 
Iedere geest die dit niet belijdt, komt 
niet van God; dat is de geest van de 
antichrist…’ De afwijzing van dwaal-
leer speelt hierbij een grote rol, hetzij 
die van Cerinthus, hetzij die van het 
docetisme.6

Bijbelwoorden als 1 Korintiërs 15:3-5 
en van 1 Timoteüs 3:16 en Filippenzen 

2:6-11 vormen of de weergave van 
vaststaande stereotype belijdenis-
uitspraken of zodanig markante for-
muleringen uit het onderwijs van de 
apostelen, dat ze als grondvorm van de 
Christus-belijdenis van de vroege kerk 
hebben kunnen functioneren. In elk 
geval vormt de christologie de kern van 
het oud-kerkelijk belijden.7 De manier 
waarop juist de apostel Johannes (in 
1 Joh. 2:22-23; 4:1 en 5:6) deze belijdenis 
met de Vader en de Heilige Geest in 
verband brengt, geeft reden om daarin 
ook van een trinitarische belijdenis te 
spreken.
Soms krijgt het belijdende spreken 
van het Nieuwe Testament de vorm 

van een hymne. Het 
Griekse woord ho-
mologeoo kan tege-
lijkertijd de beteke-
nis van lofzingen 

en van belijden 
hebben. He-
breeën 13:15 laat 

dat zien: ‘Laten 
we met Jezus’ 

tussenkomst een 
dankoffer bren-

gen aan God: het 
huldebetoon van lippen die zijn naam 
prijzen, ononderbroken.’

De kerk belijdt

Deze korte oriëntering met betrekking 
tot de daad van het belijden van het 
geloof, zoals we die in het Woord van 
God zelf aantreffen, leert ons de vol-
gende elementen over het belijden van 
de kerk:
• Belijden oriënteert zich allereerst 

op de openbaring van God.
• Zonder belijdenis bestaat er geen 

geloof en ook geen kerk. Belijden is 
noodzakelijk!

• In het belijden van de kerk wordt zij 
één als het ene lichaam van Chris-
tus; de leden van de kerk kunnen 
niet individueel een eigen keus uit 
deze belijdenis maken.

• Over de centrale artikelen van de 
belijdenis kan niet onderhandeld 
worden.

• Wie de belijdenis van Christus ver-
werpt, verwerpt zijn eigen zaligheid 
en zijn plaats in het koninkrijk van 
God.
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• Aan het belijden van het geloof 
wordt de antithese duidelijk tussen 
het rijk van Christus en het rijk van 
de duivel.

• In de belijdenis vinden we geen 
rationele theorie, maar eerder een 
vreugdevol lofzingen, dat het hart 
vrolijk maakt.

Belijden in de 
kerkgeschiedenis

Tijdens de eerste eeuwen van de ge-
meente van Jezus Christus heeft het 
geloof op een vanzelfsprekende manier 
zijn herkenbaarheid gekregen in de 
vorm van bepaalde belijdenissen. Dat 
verliep via de diversiteit van de functies 
die het belijden had.

De catechetische functie van het belijden
De opgave van de gemeente was al-
lereerst de opvoeding en vorming van 
een nieuwe generatie van kinderen en 
volwassenen die door het Woord en 
de Geest van God in het licht van het 
evangelie waren gekomen. Dat was dus 
de opgave van de catechese. In het cate-
chetisch onderwijs van de kerk werden 
de catechumenen de grondwaarheden 
van het christelijk geloof bijgebracht. 
De belijdenis kreeg zo ook de functie 
van de doopbelijdenis, waarbij de dope-
ling instemming met het geloof van 
de kerk betuigde in een drievoudig ‘ik 
geloof’. Op die basis kon ook aan dege-
nen die als kind niet gedoopt waren, de 
doop bediend worden.
Een vroeg voorbeeld van zo’n doopbe-
lijdenis is ons bekend geworden uit de 
Kerkorde van Hippolytus (± 215):

In de volgende eeuwen ging de ont-
wikkeling verder. In allerlei lokaal of 

nationaal aanvaarde belijdenissen is 
deze grondvorm herkenbaar gebleven, 
totdat ongeveer in de zevende eeuw de 
definitieve tekst van ‘ons’ Apostolicum 
werd vastgesteld en aanvaard.8

Door de eeuwen heen is de catecheti-
sche functie van de belijdenis, zoals in 
het gebruik van de Heidelbergse Cate-
chismus, nog steeds actueel gebleven 
en als belangrijk deel van de taak van 
de kerk gezien.

De anti-heretische functie van het 
belijden
Al in het Nieuwe Testament wordt de 
noodzaak van nog een tweede functie 
van de belijdenis duidelijk, namelijk de 
herkenning en afwijzing van dwaalleer. 
Al vroeg in de kerkgeschiedenis hebben 
synoden en concilies aan de positieve 
leeruitspraken van de kerk ook de af-
wijzing van dwalingen toegevoegd, de 
zogenaamde canones. Het Concilie van 
Nicea, in 325, heeft niet alleen de be-
langrijke belijdenis van de godheid van 
Christus vastgesteld, maar ook uitdruk-
kelijk de dwaalleer van Arius veroor-
deeld. In de Leerregels van Dordrecht, uit 
1619, ook wel aangeduid als Canones, 
is dit aspect van het belijden goed te 
herkennen.
In Nicea werd van alle op het concilie 
aanwezige bisschoppen vereist dat de 
uitspraak van het concilie werd onder-
tekend. Nog steeds is de ondertekening 
van de belijdenis door ambtsdragers 
een vereiste garantie van hun be-
trouwbaarheid. Arius en twee van zijn 
aanhangers weigerden dat. Meteen 
was duidelijk hoe het belijden van de 
kerk een belangrijke verdedigingslinie 

tegenover dwaalleer en 
dwaalleraars vormt, wan-
neer tenminste de belijde-
nis door de ambtsdragers 
en in de kerkelijke vergade-
ringen wordt gehandhaafd 
en verdedigd.

De apologetische functie 
van het belijden
Midden in de vervolging 
en verdrukking van de 
kant van de overheid en 
van krachten in de samen-
leving heeft de kerk haar 

geloof steeds ook met de belijdenis 
als uithangbord naar buiten toe ge-

presenteerd. De kerk is geen geheime 
organisatie. In haar belijdenis is haar 
hele wezen met al haar motieven terug 
te vinden. Daarom was bijvoorbeeld 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis voor-
afgegaan door een begeleidende brief 
aan koning Filips II. Om diezelfde reden 
werd de Lutherse Augsburgse Confes-
sie tijdens de Rijksdag van 1530 als 
een apologie, een verdediging van het 
geloof naar de buitenwereld, voorgele-
zen. Ook voor de vroege kerk was deze 
openheid naar buiten een belangrijk 
grondmotief, in lijn met wat de apos-
tel Petrus schreef: ‘Vraagt iemand u 
waarop de hoop die in u leeft geba-
seerd is, wees dan steeds bereid om u 
te verantwoorden’ (1 Petr. 3:15).9

Naast deze drie primaire functies van 
de belijdenis vergeten we niet dat be-
lijdenissen ook een bepaalde betekenis 
hebben in de liturgie van de eredienst, 
en dat zij ook voor iedere christen heel 
persoonlijk een bron van kennis en van 
de zekerheid ven het geloof bevatten.
Uit het geheel van de aspecten van de 
kerkelijke belijdenis wordt duidelijk 
dat kerk en geloof voortdurend op het 
belijden en de belijdenis zijn aangewe-
zen. De bezinning op de vraag naar de 
noodzaak van belijdenissen kan eigen-
lijk alleen tot haar doel komen, wan-
neer we onze belijdenisgeschriften met 
grote interesse en biddend lezen en 
dan ook werkelijk ter harte nemen.

Hedendaagse ontwikkelingen

Dat de kerk niet zonder op de Bijbel 
gefundeerde belijdenissen kan bestaan, 
is wel duidelijk. We zouden daarmee de 
beantwoording van de vraag naar de 
noodzaak van belijdenissen in zekere 
zin kunnen afsluiten.
We moeten er echter rekening mee 
houden dat wij, sprekend over belijde-
nissen, met bepaalde nieuwe ontwik-
kelingen te maken hebben. In de gees-
tesgeschiedenis van Europa is – zowel 
buiten als binnen de kerk – een ontwik-
keling op gang gekomen die diametraal 
tegenover het kerkelijke belijden staat. 
Het is aantoonbaar dat in de eeuwen 
na de Reformatie de positie van belij-
denissen stelselmatig is gerelativeerd. 
Een heel belangrijke factor daarin was, 
sedert de achttiende eeuw, de invloed 

Gelooft U in God, de almachtige Vader?
Gelooft u in Jezus Christus, de Zoon van God, 
die geboren is van de Heilige Geest uit de 
maagd Maria, en gekruisigd onder Pontius 
Pilatus, gestorven en begraven, op de derde 
dag levend uit de doden opgestaan, opgeva-
ren naar de hemel, die zit aan de rechterhand 
van de Vader, en zal terugkomen om te oor-
delen de levenden en de doden?
Gelooft u in de Heilige Geest, de heilige kerk, 
en de opstanding van het vlees?
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van de Verlichting. Ik kan dat hier al-
leen als feit vermelden.10 Een actueel en 
invloedrijk voorbeeld van deze ontwik-
keling is te vinden in de Leuenberger 
Konkordie uit de twintigste eeuw.11

De achtergrond van dit document ligt 
in de concrete situatie van de kerken 
in Duitsland, waarvan vastgesteld 
werd dat bijvoorbeeld in Duitsland in 
het jaar 1948 de lutherse en de refor-
mierte kerken in de EKD (Evangelische 
Kirche in Deutschland) zijn opgegaan. 
Men was zich bewust dat er vanuit de 
tijd van de Reformatie tegenstrijdige 
confessionele standpunten lagen die 
in de geschiedenis van beide tradities 
splijtzwammen waren. Met name de 
avondmaalsleer, 
waarover in de zes-
tiende eeuw heftige 
verwijten heen en 
weer waren gegaan, 
leverde conflict-
stof. Dat daar in de 
twintigste eeuw 
opnieuw over werd 
gesproken, was al-
leen maar toe te 
juichen.12 Er waren 
ook internationale 
gesprekken waarin 
de WARC (World Al-
liance of Reformed 
Churches) en de 
LWB (Lutherse We-
reldbond) partici-
peerden. Ten slotte, 
in 1973, werd als resultaat de Konkordie 
reformatorischer Kirchen in Europa 
gepubliceerd (LK). Deze concordia, of 
overeenstemming, handelt niet alleen 
over de avondmaalsleer, maar ook over 
de leer van de rechtvaardiging, de leer 
van de persoon van Jezus Christus en 
over de predestinatie.

Het is van belang dat men deze worste-
ling aanging ter wille van de eenheid 
van de kerk. De kerk is naar haar wezen 
toch één! Maar hoe zocht men deze 
eenheid? Ik kan niet op details ingaan, 
maar de gebruikte methode laat zien 
dat feitelijk een relativering van de leer 
werd voltrokken.
Een belangrijk deel (par. 12) is gewijd 
aan de rechtvaardigingsleer, ‘de maat-
staf van alle kerkelijke verkondiging’. In 
navolging van Karl Barth werd deze leer 

het midden van de Schrift genoemd. 
Klaarblijkelijk speelt zijn christologische 
uitgangspunt hierin mee, waarin alle 
mensen delen in de door Christus ver-
werkelijkte verzoening. Er wordt niet 
gesproken over ongeloof. Ook wordt de 
roeping van God niet opgevat als een 
roeping uit onze verlorenheid. Het ver-
schil met de Heidelbergse Catechismus 
is wel heel groot. Daar is sprake van 
onze verdorvenheid ‘tenzij wij door de 
Geest van God opnieuw geboren wor-
den’ (HC, antw. 8). Dat aan onze kant 
geloof noodzakelijk is om behouden te 
worden, wordt in de LK bij lange na niet 
zo duidelijk geleerd als bijvoorbeeld in 
de NGB in artikel 22 en 23 gebeurt.

Even opmerkelijk is, dat het komen 
van Gods Zoon in deze wereld in de 
LK wordt aangeduid zonder duidelijk 
te maken dat het daarbij ging over de 
zonde en de verzoening van zonda-
ren. Wat daarover gezegd wordt, is te 
weinig en te vaag. Er wordt eenheid 
gevonden in het vaststellen dat we de 
historische bepaaldheid van bepaalde 
denkvormen achter ons kunnen laten 
(par. 22). Het lijkt dat eenvoudigweg 
wordt aangenomen dat de denkvor-
men van de twintigste en eenentwin-
tigste eeuw niet historisch bepaald 
zijn… Zouden de invloedrijke modellen 
van het evolutionisme (Hendrikus 
Berkhof) of van het wetenschappelijk 
positivisme (Rudolf Bultmann) of van 
een ideologie van de geschiedenis 
(Wolfhart Pannenberg) ons dichter bij 
de Christus van de Schriften brengen 

dan de ‘modellen’ van de Reformatie? 
In de eeuw van de Reformatie werd 
soms gestreden over het verstaan van 
het Woord van God. Nu staat echter 
de relevantie van de heilige Schrift zelf 
ter discussie, en zelfs de vraag of God 
eigenlijk wel bestaat. Levert dat een 
‘denkvorm’ op die de kerk op een betere 
weg helpt?

Eenzelfde relativering betreft de pa-
ragrafen in de Konkordie die over de 
predestinatie gaan (par. 24-26). De rich-
ting die de overeenstemming gaat, is 
klaarblijkelijk die van de latere lutherse 
theologen, die op net zo’n opvatting 
uitkwamen als de arminianen. De be-

lijdenis van Gods 
verkiezing wordt 
gereduceerd tot een 
algemene heilswil 
van God, terwijl de 
beslissing over de 
individuele zalig-
heid zonder uitzon-
dering onze eigen 
menselijke beslis-
sing is. Het is zonne-
klaar dat door zulke 
formuleringen van 
de kerkelijke leer 
de betekenis van 
onder andere de 
Dordtse Leerregels, 
van artikel 16 van 
de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en 

ook van de Westminster Confessie en 
de Grote Catechismus van Westminster 
uitgeschakeld is.
Een dergelijke reductie van de belijde-
nis is zowel tendens als vrucht van de 
hoofdstroom van de huidige theologie 
en van het beleid van de grotere ker-
ken en theologische instellingen in de 
wereld. Dat in de Protestantse Kerk in 
Nederland de LK ook een plaats in de 
Kerkorde heeft gekregen – weliswaar 
enigszins apart van de overige belij-
denissen – is eigenlijk een onmogelijk-
heid.

Trouw en vast

Trouw aan de kerkelijke belijdenis en 
handhaving daarvan is internationaal 
gezien een zaak van minderheden 
geworden. We zullen dat moeten er-

Jaargang 21 no 10 oktober 2014

Splijtzwam…



Jaargang 21 no 10 oktober 2014

269

kennen. Wanneer we met overtuiging 
onze verbondenheid aan de belijdenis 
van de Reformatie uitspreken, winnen 
we daar geen populariteitsprijs mee. Er 
is een diep ingrijpend conflict rond de 
confessionele identiteit van de kerk in 
de wereld.
We dienen daarom de noodzaak van 
het persoonlijk en gemeenschappelijk 
vasthouden aan de geloofsbelijdenis 
van de kerk juist nu helder en overtuigd 
uit te spreken.
Waarom? Omdat het Woord van God 
daarachter staat, dat we ontvangen 
hebben als de beslissende norm van 
de waarheid. Dat hoeft niet te worden 
uitgelegd. Laat het alleen onderstreept 
worden met wat Paulus in Efeziërs 6 
zegt, als hij de wapenrusting beschrijft 
die een christen van God ontvangen 
heeft. Het eerste, en daarom onmisbare 
deel van de wapenrusting is de gor-
del. Voordat over het borstharnas, het 
zwaard of het schild gesproken wordt, 
schrijft de apostel: ‘Houd stand, met de 
waarheid als gordel om uw heupen…’ 
(Ef. 6:14a).
Wanneer wij ons realiseren welke bete-
kenis de gordel voor een Romeinse sol-
daat had, met zijn zware wapenrusting 

– zoals Paulus die in zijn gevangen-
schap regelmatig voor ogen had 
– dan weten we welke prioriteit 
de gordel had. Voordat men zich 
bewegen kon, moest de tunica 
vastgesnoerd worden met de 
gordel, anders zouden de 
soldaten al lopen te strui-
kelen en te strompelen 
nog voordat een zwaard 
getrokken werd, of het 
schild geheven. De tuniek 
moet in de strijd niet in 
de weg zitten.13

Datzelfde beeld van de 
gordel zien we al in het 
Oude Testament bij de uit-
tocht uit Egypte. Als het 
Pascha gegeten wordt, was 
dat volgens de opdracht: ‘Zo 
moeten jullie het eten: met 
je gordel om, je sandalen 
aan en je staf in de hand, 
in grote haast’ (Ex. 12:11; vgl. ook Luc. 
12:35). Het volk van God moet zich ge-
reed houden voor onmiddellijke actie.
Dat betekent: wanneer de waarheid 
de gordel is, komt het eropaan dat de 
gordel aan zijn doel beantwoordt, dat 

die dus strak genoeg om de heupen 
vastgegespt zit. Als alles los hangt, 

kunnen we niet uit de voeten! 
Waarheid die niet strak om 
de lendenen van de kerk zit, 
maakt dat de kerk haar vrijheid 
verspeelt. Dat is een fraaie pa-

radox, maar heel erg waar. 
De vrijheid van de kerk is 
afhankelijk van het stevig 
vastzitten van de waar-
heid die wij belijden.

Hoe belangrijk is het be-
lijden van de kerk! Hoe 

noodzakelijk het handha-
ven ervan. De kerk leeft 
van de geweldige vrijheid 
die haar gegeven is bin-
nen de ruimte die het 
evangelie ons schenkt. 

Ons Hoofd, onze Koning 
Jezus Christus, volgen 
op de reis door de tijd en 

door de wereld, tot zijn terugkomst, is 
ervan afhankelijk dat wij in trouw en in 
geloof met zijn waarheid vast verbon-
den zijn. Dat is de ware vrijheid van de 
kerk van Christus.
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Noten:
1 ‘… the early church was from the start a believing, confessing, 

preaching Church’, J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds, Harlow, 
Longman, 19723, p. 7v. Vgl. ook L. Doekes, Credo. Handboek voor de 
gereformeerde symboliek, Amsterdam, Bolland,19792, p. 7-12.

2 Zie ook Numeri 14:18.
3 Zie o.a. Psalm 86:5,15; 103:8-11; 145:8-9; Nehemia 9:17; Joël 2:13. Op 

veel varianten en echo’s van deze woorden in het OT zou nog te 
wijzen zijn. Zie over de confessionele betekenis van deze oudtes-
tamentische woorden H.G.L. Peels, Traag tot toorn. Een onderbe-
licht aspect van het oudtestamentische godsbeeld (Apeldoornse 
Studies 58), Apeldoorn, TUA, 2011, p. 19v.

4 Zie o.a. O. Cullmann, Die ersten christlichen Glaubensbekenntnisse, 
Zürich, Evangelischer Verlag, 1943, 35f.

5 Vgl. ook 1 Timoteüs 2:5-6.
6 Cerinthus was een vertegenwoordiger van het vroege gnosti-

cisme in Klein-Azië. Hij leerde dat Jezus een natuurlijke zoon van 
Jozef en Maria was. Bij zijn doop zou een hogere Christus van 
God op Hem zijn neergedaald, die zich echter in zijn lijden weer 
van Hem heeft losgemaakt. 
Het docetisme is de dwaling dat de Zoon van God alleen schijn-
baar in het vlees gekomen is. De heilsbetekenis van de geboorte 
van Jezus, en van zijn lijden en sterven, evenals van zijn opstan-
ding en hemelvaart is bijgevolg ook alleen maar schijn.

7 Cullmann, a.w., 35v.
8 Over de wordingsgeschiedenis van deze Twaalf Artikelen geeft 

Kelly, Early Christian Creeds, p. 368-434, brede informatie.

9 Vgl. ook Hebreeën 13:17.
10 In R. Frieling, E. Geldbach en R. Thöle, Konfessionskunde. Orientie-

rung im Zeichen der Ökumene, Stuttgart, Kohlhammer, p. 13-32, 
wordt deze ontwikkeling, zoals die door de Verlichting op gang is 
gebracht, aan de hand van de feiten aangetoond.

11 De tekst van de Leuenberger Konkordie o.a. in: U. Aschendorf en 
F.W. Künneth, Leuenberg – Konkordie oder Diskordie? Ökumenische 
Kritik zur Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa, Berlin, 
Verlag Die Spur, 1974, p. 355-366.

12 Voor de geschiedenis van deze oecumenische gesprekken zie  
R. Slenczka, ‘Die Grundlagen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land. Dogmatische Bedenken zum Entwurf einer Grundordnung 
für die Evangelische Kirche in Deutschland’, in Kerugma und Dog-
ma 18 (1972), p. 325-364; W.J. Kooiman, ‘Het gesprek over Avond-
maalsgemeenschap tussen Lutherse en Calvinistische Kerken’, in 
C.W. Mönnich en G.C. van Niftrik (Hg.), Hervormd-Luthers gesprek 
over het Avondmaal, Nijkerk, Callenbach, 1958, p. 212-231;  
W.L. Boelens, Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen. Die Suche 
nach einem Abendmahlskonsens in der Evangelische Kirche in 
Deutschland 1947-1957 und eine Würdigung aus katholischer Sicht, 
Assen, Van Gorcum, 1964.

13 De strips van Asterix en Obelix leveren historisch een uitstekend 
en waarheidsgetrouw plaatje van de Romeinse wapenrusting!
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Klein

Je zou er bijna een raadsel van kunnen maken. Het hangt in 
de lucht. Het komt digitaal op je af. Het zit diep in jezelf. Ra, 
ra, wat is dat? Oplossing: goed overkomen. Jezelf zo presen-
teren en voordoen, dat anderen waarderend of zelfs bewon-
derend naar je kijken.

Daar draait het vandaag om. Om aanzien. Status. Gezien 
worden. Het sportieve, slanke lijf, als man liefst met een six-
pack. Toets bij Google dat woord maar eens in en kijk naar de 
links of ga naar afbeeldingen. Voldoen aan het ideaalbeeld. 
Op Facebook zie je het ook onophoudelijk gebeuren. Mooie 
foto’s, opwindende events, opzienbarende bezigheden. Gek 
genoeg lees ik zelden of nooit over blunders, negatieve ge-
voelens, grove zonden. Het lijkt allemaal weggepoetst. We 
laten ons aanzien op een geschminkt beeld. Anderen mogen 
het ‘liken’.
Dat heeft iets onechts. We laten ons niet zien zoals we wer-
kelijk zijn. Maar we hebben dat opgesmukte beeld kennelijk 
nodig om mee te tellen, om gezien en positief beoordeeld te 
worden.

Dat zit ook heel diep in mensen en is van alle tijden. Niet 
vreemd dat je het ook terug hoort in een oude dwaling: God 
beoordeelt je op wat je presteert. Dan kijkt Hij natuurlijk 
niet allereerst naar je Facebookpagina of naar je curriculum 
vitae. Nee, ‘de mensen die uitgekozen worden om te gaan 
geloven, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
ze moeten hun natuurlijke inzichten goed gebruiken, God 
dienen en nederig zijn en in alles gericht op het eeuwige le-
ven.’ ‘Zijn keus is gegrond op het feit dat Hij van tevoren zag 
of je tot het einde toe zou blijven bij het geloof, je dagelijks 
zou bekeren en heel je leven aan Hem zou wijden en Hem 
gehoorzamen’ (DL I, verwerping der dwalingen, 3 en 4, in he-
dendaags Nederlands).
God sluit aan bij óns. Bij mijn vroomheid, mijn focus, mijn 
inzet. Ik ga voorop. God kan volgen. Een win-winsituatie.

De gevolgen laten zich raden. Je wordt wel teruggeworpen 
op jezelf. Op je prestatie en presentatie in de geloofswereld. 
Maar voor je het weet, word je ook krampachtig, voel je je 
opgejaagd en raak je buiten adem. En bijna ongemerkt sluipt 
ook angst binnen. Ben ik wel goed genoeg? Doe ik wel vol-
doende? Voldoe ik wel?
In de tijd waarin de Dordtse Leerregels ontstonden, werd die 
consequentie ook rustig getrokken in uitspraken als: ‘In dit 
leven merk je niks van een onveranderlijke keus van God tot 
heerlijkheid; als je er al zeker van bent, dan is dat afhankelijk 
van onzekere voorwaarden.’

Nooit zeker.
Dat is de adder onder het gras. Nooit helemaal zeker van een 
behouden aankomst, nooit zeker van Gods genade, nooit 
zeker van vergeving, nooit zeker van eeuwig geluk. Zo sprak 
het Concilie van Trente ooit ook de vervloeking uit: ‘Vervloekt 
ben je als je beweert dat je in dit leven al zeker kunt zijn van 
je eeuwige redding.’ Dat bestaat niet, want het staat of valt 
uiteindelijk met je eigen inzet.
Misschien vergis ik me, maar voor mijn gevoel verzeilen we 
ook als gereformeerden zomaar in dat geloofsklimaat. Mijn 
inzet gaat voorop, God kan er mooi bij aansluiten. Hij moet 
zegenen wat wij hebben uitgedacht en organiseren, wij 
moeten missionair zijn en Hij mag de bekeringen geven; de 
terugloop in kerken moeten wij met veranderde strategieën 
zien te keren; ik moet discipel van Jezus worden, wil de we-
reld iets van Christus in levenden lijve ontdekken. Ik overdrijf 
enigszins, ik weet het en toch…

Het verschil zit in een klein woordje. In één letter zelfs. God 
kiest mensen niet uit omdat Hij van tevoren daarin geloof, 
gehoorzaamheid, heiligheid of een andere goede aanleg of 
eigenschap zag, die als voorwaarde in de mens aanwezig 
moet zijn. Integendeel, Hij kiest uit opdat Hij al die dingen in 
een mens zou bewerken (DL I,9).
Dat maakt wel klein. God benadert mij niet omdat ik zo’n 
aansprekend profiel op Facebook heb staan, een indrukwek-
kend cv kan laten zien, een imponerend banksaldo heb of 
veel aanzien geniet. Ik hoef mijzelf niet zo goed mogelijk te 
verkopen. Niets van dat alles. Hij kiest mij uit en zoekt mij 
op, louter uit genade. Daar word ik klein van. En rustig.

Laat het maar één letter zijn: ómdat of ópdat. Een miniem 
verschil. Maar het is wel een hemelsbreed verschil. Het ver-
schil tussen genade of verdienste, tussen rust vinden in God 
of opgejaagd worden door activisme, tussen zeker zijn van je 
eeuwig behoud of leven met voortdurende angst.

Maakt dat passief? Zorgeloos? Nee. Wanneer je Gods genade 
gaat beseffen, zijn liefde proeven, zijn doel herkennen, dan 
zet dat in beweging. Vol liefde uitgekozen en opgezocht op-
dat wij Jezus zouden volgen, zijn discipelen zouden worden, 
kerk van Jezus met een missie in deze wereld zouden zijn. 
Zwak in onszelf.
Maar sterk in zijn kracht;
gerust in zijn ontferming.
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In het verhaal over de mannen die door 
Mozes uitgestuurd werden om het be-
loofde land te verkennen, is iets bijzon-
ders aan de hand. In Numeri 13:1-2 lezen 
we dat het de HEER was die hiertoe op-
dracht gaf. In Deuteronomium 1 komt 
Mozes op die geschiedenis terug als 
hij bij de Jordaan een terugblik geeft 
op de afgelopen veertig jaar. Maar dan 
zegt hij dat het voorstel om verkenners 
uit te sturen bij het volk zelf vandaan 
kwam (vss. 22-23).

Hoe zit het nu: was het een idee van 
het volk of een opdracht van God? Of 
moeten we het zo zien dat Deuterono-
mium de oudste papieren heeft en dat 
God later in de herinnering van het volk 
het initiatief als het ware naar zich toe 
getrokken heeft en dat die visie op den 
duur in het boek Numeri terechtgeko-
men is? Misschien denkt u nu: moeten 
we van die verschillen zo’n punt ma-
ken? Ik denk zelf dat het goed is om hier 
even preciezer naar te kijken, want bij 

zo’n (schijnbare?) tegenstrijdigheid is 
natuurlijk wel weer de betrouwbaar-
heid van de Bijbel in het geding.

Verschillende bronnen of 
tradities?

Als twee teksten niet met elkaar lij-
ken te kloppen, zijn er minstens twee 
manieren om dat op te lossen. Je kunt 
proberen na te gaan of die teksten 
misschien uit verschillende bronnen 
afkomstig zijn. Als die bronnen uiteen-
lopend zijn wat visie betreft, kan zo’n 
tekst uit de ene bron bij hergebruik in 
die andere bron wellicht wat aangepast 
zijn. Je kunt ook proberen om de tek-
sten die elkaar lijken tegen te spreken, 
toch op een of andere manier te combi-
neren. Want de tegenspraak lijkt vaak 
erger dan ze is en de tegenstelling kan 
ook schijnbaar zijn.
Ik wil nu beginnen met die eerstge-
noemde oplossingsrichting. Er zijn 
inderdaad verklaringen die hier een 
botsing van visies veronderstellen, als 
het gaat om de boeken Numeri en Deu-
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Gaat God op de plaats 
van mensen staan?
De HEER zei tegen Mozes: ‘Stuur er een aantal mannen op uit 
om Kanaän, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verken-
nen. Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd.’

(Numeri 13:1-2)

Toen bent u allemaal bij me gekomen en u zei: ‘We willen 
mannen vooruitsturen om het land te verkennen. Dan kun-
nen zij ons verslag uitbrengen en ons vertellen welke route we 
moeten nemen en langs welke steden we komen.’ Ik vond dat 
een goed voorstel en koos twaalf mannen uit, één per stam.

(Deuteronomium 1:22-23)
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teronomium. Volgens deze is Numeri 
later geschreven dan Deuteronomium, 
en heeft dat boek zijn ontstaan vooral 
te danken aan priesterlijke kringen uit 
de tijd na de ballingschap. Door dat 
priesterlijke stempel kreeg dat boek 
een uitgesproken theologisch karakter. 
Het ging de schrijver(s) niet om men-
sen, maar om God en om wat God voor 
zijn volk had gedaan. Vandaar dat het 
initiatief voor de uitzending van ver-
spieders ook op naam van God kwam 
te staan. In het boek Deuteronomium is 
volgens deze opvatting minder ‘theolo-
gie’ binnen gesijpeld, en dat is daarom 
betrouwbaarder wat de weergave van 
de feiten betreft.

Als gereformeerd mens voel je hier al 
direct nattigheid. Want op deze ma-
nier krijgt de bijbelschrijver zelf veel te 
veel inbreng, en is er het gevaar dat de 
geschiedenis gemanipuleerd wordt en 
naar de hand van de schrijver wordt 
gezet. Het is natuurlijk waar dat je de 
geschiedenis van allerlei kanten kunt 
bekijken en beschrijven. Geschiedschrij-
ving is altijd op een bepaalde manier 
eenzijdig, omdat je nu eenmaal moet 
selecteren. Maar je mag de feiten geen 
geweld aandoen en je mag er niet je 
eigen verhaal van maken. Want dan 
weet de lezer niet meer wat er nu echt 
gebeurd is.

Bij de oplossingsrichting die ik zojuist 
noemde, krijgen we te maken met 
een bijbelkritische opvatting over het 
ontstaan van de Bijbel, en dan speciaal 
van de vijf boeken van Mozes (Pen-
tateuch). Er wordt dan verondersteld 
dat er in Israël een aantal tradities 
over het verleden de ronde deed, in 
de mondelinge overlevering of ook op 
schrift, die op den duur gebruikt werd 
om de Pentateuch te componeren. 
Het ontstaan van die boeken zou vele 
eeuwen geduurd hebben, en daar zou 
Mozes verder niet mee te maken gehad 
hebben. Na de ballingschap werd die 
compositie van de ‘vijf boeken van Mo-
zes’ pas afgerond. Ik kan daar nu niet 
verder op ingaan, maar wil in elk geval 
wel beklemtonen dat deze benadering 
schromelijk tekortdoet aan de gegevens 
en de boodschap van de Bijbel zelf. Dit 
is niet de manier om tegenstrijdighe-
den in de Bijbel te verklaren. Als je die 

wilt oplossen, dan moet je de teksten 
zelf serieus nemen en niet behandelen 
als bedenksels van auteurs.

Een tussenoplossing 
misschien?

Voordat ik nu naar de andere oplos-
singsrichting ga, wil ik eerst nog 
aandacht vragen voor een soort tus-
senoplossing die niet door bijbelkritiek 
is ingegeven maar vanuit een gelovig 
standpunt wordt voorgesteld. Ik denk 
namelijk aan de mening van dr. A. 
Noordtzij, zoals hij die geeft in de Korte 
Verklaring op Numeri (1941). Hij schrijft 
op pagina 138 dat het hele verschil tus-
sen beide teksten hierop neerkomt, 
dat in Numeri de eerste oorzaak voor 
het voetlicht komt te staan, terwijl in 
Deuteronomium juist de tweede oor-
zaak wordt benoemd. Daarmee is voor 
Noordtzij alles gezegd.

Dit is een goedbedoelde formulering, 
maar ten slotte toch onbevredigend. 
Want de onderscheiding tussen eerste 
en tweede oorzaak is van filosofische 
komaf, en vandaar ook in de theologie 
binnengedrongen. Men wil er theo-
logisch mee aangeven dat er niets 
zonder Gods wil en activiteit gebeurt. 
Wat mensen ook doen en kunnen, het 
is niet mogelijk zonder dat God de 
krachten daarvoor geeft. Daarom is 
God van alles in deze wereld en in de 
geschiedenis de eerste oorzaak, en de 
mens zelf pas de tweede. Toegepast op 
onze teksten: in Deuteronomium 1 gaat 
het erom dat het volk een idee heeft 
en een verzoek doet aan Mozes. Maar 
dat kwam enkel in hun hoofd en hart 
op, omdat God dat zo bewerkte. Die be-
invloeding van God 
krijgt dus als eerste 
oorzaak stem in het 
begin van Numeri 13.
Waarom is een op-
los sing via deze formules onbevredi-
gend en bezwaarlijk? Omdat dan on-
duidelijk blijft of God in Numeri 13:1 
en 2 wel echt gesproken heeft. De mo-
gelijkheid blijft open dat die belijdenis 
dat God altijd de eerste oorzaak is, in-
gekleed is in die woorden van de verzen 
1 en 2. Een inkleding van die overtui-
ging, maar geen weergave van wat God 
werkelijk tegen Mozes zei. Dan geven 

we de schrijver van Numeri toch weer 
veel te veel ruimte en vrijheid. Dan 
gaan we ervan uit, dat hij de geschie-
denis vorm gaf op zijn eigen manier, 
en dat hij zelf invulde hoe God in dit 
gebeuren de eerste oorzaak was. Maar 
dat botst met een onbevangen lezing 
van het begin van Numeri 13, en dat 
doet afbreuk aan de directe bemoeie-
nis van God met dit gebeuren van de 
verkenners.

Een gecombineerde lezing

Het komt er dus wel op aan hoe we die 
vraag van het begin over een mogelijke 
tegenstrijdigheid aanpakken. Je glijdt 
daar zomaar over uit. Laten we daarom 
nu eens de tweede oplossingsrichting 
proberen die ik hierboven noemde. 
Dan gaat het er dus om dat beide tek-
sten (met hun verband) ondanks de 
verschillen wel met elkaar gecombi-
neerd kunnen worden. Ik begin met de 
bewoordingen uit Deuteronomium 1. 
Mozes geeft daar een terugblik op de 
woestijnreis en het hardnekkige en on-
gelovige gedrag van het volk van God, 
en hij spreekt dat volk rechtstreeks aan. 
In vers 22 memoreert hij de geschiede-
nis van de verspieders. Hij zegt letterlijk 
dit: ‘Toen bent u allemaal bij me geko-
men en u zei: We willen mannen voor-
uitsturen om het land te verkennen.’

Was dat een verkeerd voorstel? Als je 
kijkt hoe het later afgelopen is nadat 
de verspieders verslag hadden uitge-
bracht, dan vraag je je inderdaad af of 
dat ongeloof en wantrouwen hun ook 
bij het begin al geen parten speelde. 
Was het enkel om strategische redenen 
dat het volk verspieders wilde, of zagen 

ze het toen eigenlijk 
ook al niet zitten? 
Ik geloof dat zoiets 
denkbaar is maar dat 
we toch niet van het 

negatieve moeten uitgaan, omdat de 
tekst zelf daar geen duidelijke aanlei-
ding toe geeft. We kunnen zelfs zeggen 
dat hun verzoek aan Mozes juist ver-
standig was. Als je oorlog gaat voeren, 
moet je weten hoe de situatie bij de vij-
and is. Dat is ook vandaag de dag nog 
altijd zo. Denk aan spionagesatellieten 
en verkenningsvliegtuigen. Denk aan 
de verkenners in het spel Stratego. En 

Spionagesatellieten en 
verkenningsvliegtuigen
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ook in de Bijbel lezen we later weer van 
verspieders, bij Jericho en later ook bij 
Ai. Zelfs al had God juist opnieuw ver-
klaard dat Hij hun het land in handen 
zou geven, dan nog was verkenning een 
gezonde handelwijze.

Mozes vond het ook een goed 
voorstel, zegt vers 23, en hij koos 
twaalf mannen uit. Maar nu we 
zover zijn, gaan we terug naar Nu-
meri 13, waar we lezen dat de HEER 
de opdracht geeft om verspieders 
uit te zenden. Is het niet meer dan 
waarschijnlijk dat we hier de twee 
verhalen aan elkaar kunnen kno-
pen? Zou het zo vreemd zijn dat 
Mozes het voorstel van het volk nu 
eerst aan God had voorgelegd? En 
dat God als het ware dat idee van 
het volk had ‘overgenomen’ en in een 
concrete opdracht had gegoten? God 
geeft ook een nadere uitwerking van 
het idee. Het volk had gesproken over 
‘enige mannen’ (NV-’51) die uitgezon-
den konden worden. Maar God preci-
seert dat door van één man per stam 
te spreken, dus twaalf vooraanstaande 
mannen in totaal, zodat heel het volk 
zich in die groep vertegenwoordigd 
wist. En vervolgens geeft Mozes uit-
voering aan die opdracht van God door 
die mannen aan te wijzen en heen te 

zenden, met een nader uitgewerkte in-
vulling en doelstelling.
Juist omdat de opdracht ten slotte van 
God kwam, ging die niet uit van een 
onzekere uitkomst. Bij het volk zelf kan 
dat meegespeeld hebben, als je Deute-

ronomium leest zoals ik hierboven al 
even suggereerde. Wellicht was er in 
hun verzoek ook iets van aarzeling en 
kleingeloof te horen, zo van: laten we 
eerst maar eens kijken hoe het er in dat 
nieuwe land voorstaat. Dus dat ze het 
zekere voor het onzekere namen. Maar 
dat blijft gissen. In elk geval was er van 
Gods kant bezien geen twijfel mogelijk. 
In 13:2 staat het zonneklaar: ‘Stuur er 
een aantal mannen op uit om Kanaän, 
het land dat ik de Israëlieten geven zal, 
te verkennen...’ Het ging er dus niet om 

of Israël het beloofde land kon verove-
ren, maar hoe die verovering het best in 
zijn werk kon gaan, dus hoe men stra-
tegisch het best de vijanden tegemoet 
kon treden.

Om af te ronden: de vraag in de 
titel kan dus niet met ‘ja’ beant-
woord worden. God laat het volk 
in zijn waarde, en Numeri 13 mag 
niet de suggestie wekken dat een 
(priesterlijke) auteur van het boek 
Numeri het voorstel van het volk 
aan de kant schoof om God het 
initiatief te geven, laat staan dat 
God zelf het zo zou bekijken. De 
HEER God nam juist dat verzoek 
serieus en gaf er toen zelf een na-
dere inhoud aan (bijv. door Mozes 
twaalf mannen te laten kiezen) en 

maakte er ook een bevel van, dat vanaf 
dat moment dus met Goddelijke auto-
riteit was geladen. Helaas werd het ver-
slag van de verkenning later de steen 
waarover men struikelde.

www.woordenwereld.nl
Kijk eens op onze 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.
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Althans bij J. van der Graaf lees ik dat 
de woorden van Ph.J. Hoedemaker nog 
steeds (= 2012!) grote actualiteit heb-
ben: ‘De Afscheiding is voor ons een 
dwaling, is bij ons zonde voor God’ en: 
‘Wij gaan niet naar Ulrum!’1 Kennelijk 
heeft ook de totstandkoming van de 
Protestantse Kerk in Nederland in 2004 
bij Van der Graaf niet geleid tot een 
ander zicht op de volkskerk. Hoewel de 
Protestantse Kerk in Nederland, waar-
toe hij behoort, er bewust voor gekozen 
heeft om het predicaat ‘Christusbelij-
dende volkskerk’ los te laten!

Een stem die geen stem heeft 
gekregen

Als het over de (eenheid van de) kerk 
gaat, staat voor Van der Graaf de 
kerk als volkskerk centraal. Hij uit zich 

daarom begrijpelijkerwijs kritisch over 
wat de (vrijgemaakt) gereformeerde  
J. Kamphuis in 1967 over dit onderwerp 
heeft geschreven.2 Wel is Van der Graaf 
van mening, dat ‘J. Kamphuis het meest 
diepgaand en integer het gesprek met 
Hoedemaker (is) aangegaan.’ En: ‘Ook 
Kamphuis verlangde naar een nationale 
kerk.’ Dit verlangen had Kamphuis niet 
van een vreemde, maar van zijn leer-
meester K. Schilder. Dat mag blijken uit 
het volgende citaat: ‘Wij schamen ons 
diep. En staan zonder hoogmoed (...) 
te turen naar het helverlichte koor van 
de Nieuwe kerk te Amsterdam. Daar 
wilden ook wij staan. Daar horen we 
thuis.’3 Schilder schreef deze woorden 
naar aanleiding van de aanvaarding 
van de nieuwe kerkorde van 1951, die 
op 31 oktober in de Nieuwe Kerk te Am-
sterdam aan de generale synode van 

de Nederlandse Hervormde Kerk werd 
aangeboden. Het citaat van Schilder is 
te vinden in een studie van R.H. Brem-
mer die in 1991 verscheen.4 Omdat 
Van der Graaf aan deze mijns inziens 
belangwekkende studie geen aandacht 
schenkt, laat ik eerst Bremmer uitge-
breid aan het woord.

Bremmer en Bavinck

Bremmer zet zijn artikel in met het 
benoemen van wat de gereformeer-
den die bleven en hen die sinds 1834 
heengingen, onderling verbindt. Dat 
is typisch Bremmer. Bremmer staat 
daarmee in de voetsporen van Groen 
van Prinsterer. Groen kende maar één 
gereformeerde gezindte. Daarin toonde 
Groen zich mijns inziens een goede 
leerling van Calvijn. Bij Bremmer lees 
ik: ‘Voor het besef van Calvijn vormde 
de christenheid in het Europa nog één 
kerk, al was ze dan in de landen waar 
het pausdom heerste, te vergelijken 
met een half ingestort gebouw. Calvijn 
sprak niet over de kerk in het meer-
voud’ (p. 92). Het citaat typeert Calvijns 

Hervormden en gereformeerden 
over de eenheid van de kerk
Een uitzichtloze discussie? 
Hervormden en gereformeerden hebben al heel wat gedis-
cussieerd over de eenheid van de kerk en daarmee samen-
hangend over de volkskerk. Maar of die kans van slagen 
heeft? Het lijkt erop dat de standpunten eens en voorgoed 
zijn ingenomen. 
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Hervormden en gereformeerden 
over de eenheid van de kerk

opvatting over de eenheid van de zicht-
bare kerk.

Vervolgens brengt Bremmer twee 
theologen uit de negentiende eeuw 
ter sprake: H. Bavinck en Ph.J. Hoede-
maker. Als zij optreden, zijn de gevol-
gen van het overheidshandelen om 
de Gereformeerde Kerken in 1816 een 
hiërarchische organisatie op te leggen, 
inclusief het dubbelzinnige Onderteke-
ningsformulier voor ambtsdragers, al 
aan het licht gekomen. Bremmer weet 
de afgescheiden Bavinck trefzeker te 
plaatsen als de man die opkwam voor 
de eenheid en katholiciteit van de kerk. 
Wel betrok Bavinck, in tegenstelling tot 
Calvijn, de eenheid en de katholiciteit 
van de kerk primair op de onzichtbare 
kerk. De eenheid van de kerk was voor 
Bavinck geen kerkorganisatorische 
eenheid, maar een eenheid in geloof. 
Bremmer wijst er met nadruk op dat 
voor Bavinck de kerk niet 
alleen vergadering van 
de gelovigen was, maar 
ook moeder van de gelo-
vigen. Bavinck verzette 
zich daarom tegen de zijns inziens te 
vergaande spiritualisering van het 
kerkbegrip door A. Kuyper, ‘alsof het 
instituut als iets toevalligs en uit-
wendigs op mechanische wijze aan 
de kerk als vergadering der gelovigen 
was toegevoegd’ (p. 97). Tevens hield 
Bavinck tegenover de rooms-katholieke 
theoloog van de Contrareformatie, Bel-
larminus, staande, dat niet de kerk zelf 
en het zuivere leven van haar leden het 
kenmerk zijn van de ecclesia vera (ware 
kerk), maar het Woord. Dat is ‘vaster, 
bestendiger, duurzamer van karakter’ 
dan de pretentie van de leden der kerk. 
De kerk is bij Bavinck allereerst kerk van 
het Woord.

Hoedemaker

Daarna komt Bremmer tot de weer-
gave van de kerkopvatting van Ph.J. 
Hoedemaker. Hoewel aanvankelijk 
medestander van Kuyper volgde Hoe-
demaker Kuyper niet met de Doleantie 
in 1886. Hoedemaker bleef lid van 
het Hervormde Kerkgenootschap. Hij 
verantwoordt zich ‘voor zijn blijven’ 
met Troffel en Zwaard (= de periodiek 
waarin hij publiceerde). In de bestrij-

ding van Kuyper viel Hoedemaker te-
rug op de oerreformatorische stelling 
van de eenheid van Oude en Nieuwe 
Testament: idem foedus, idem ecclesia 
(hetzelfde verbond en dezelfde kerk in 
het Oude en Nieuwe Testament). Het 
verbond van God met Abraham en zijn 
zaad is de grondslag van de nieuwtes-
tamentische kerk. Christus droeg de 
apostelen op de volkeren het evangelie 
te prediken. Volgens Hoedemaker vloeit 
daaruit voort:
1. De kerk is geen vereniging. Ze is niet 

gegrond op de wilsuiting van men-
sen. Haar leden worden in de kerk 
geboren.

2. De kerk is geen genootschap. Daar-
mee keerde hij zich tegen de accep-
tatie van de kerkelijke organisatie 
van 1816.

3. De kerk is geen instituut. Daarmee 
bedoelde Hoedemaker dat de Bijbel 
geen exact kerkmodel geeft, wel 

aanwijzingen en regels.
Hoedemaker hanteerde 
graag het begrip ‘volks-
kerk’, omdat hij het nauwe 
verband wilde honoreren 

tussen kerk en verbond. Want: ‘Zodraa 
men zegt: Tot de kerk behooren de 
geloovigen en hun zaad, heeft men de 
volkskerk in de kiem.’ Hoedemaker ont-
kent dat bij hem kerk en volk samenval-
len. Volkskerk houdt voor hem een kerk 
in, die ‘zoo mogelijk het gehele volk in 
den weg hiertoe door de verordende 
middelen moeten worden gebracht’. 
Bremmer eindigt de weergave van 
Hoedemakers kerkbeschouwing met de 
woorden: ‘Het viel (voor hem) niet mee 
om op te boksen tegen de reus Kuyper! 
Maar stellig zijn er elementen in zijn 
kerkleer het overwegen waard.’

Twintigste eeuw

Vervolgens schildert Bremmer de kerke-
lijke ontwikkelingen van de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Men ging ver-
der op de ingeslagen weg 
van hun negentiende-
eeuwse voorgangers: de 
gereformeerden die heen-
gingen, worstelden met 
de pluriformiteitsgedachte van Kuyper 
en Bavinck over de kerk. Moest wat in 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis in de 
artikelen 27 t/m 29 over de kerk werd 

beleden, niet worden aangepast aan de 
eis des tijds? De verdeeldheid over deze 
vraag onder hen was zo groot, dat het 
van aanpassing van de belijdenis nooit 
gekomen is. De gereformeerden die 
hervormd bleven, kregen steun uit een 
onverwachte hoek, in de persoon van 
J.H. Gunning, een ethisch-irenisch theo-
loog. Samen hebben ze gestreden tegen 
de organisatie van 1816. Kenmerkend 
voor die tijd was dat de hervormden 
en gereformeerden elkaar passeerden 
als schepen in de nacht. Zo gaf de her-
vormde Haitjema eens (het was al in de 
jaren vijftig) een terugblik over 25 jaar 
Nederlandse theologie, en dan blijkt, 
dat hij bedoelde 25 jaar hervormde 
theologie! Bremmer merkt fijntjes op, 
dat de hervormden in die tijd met de-
zelfde problematiek worstelden als de 
gereformeerden. Haitjema constateert 
immers, terugblikkend, dat onder hen 
geen eenstemmigheid had bestaan 
over de opvatting ‘dat een “kerkelijk” 
uitgangspunt in het geloofsdenken met 
zich mee brengen moet, dat de Kerk, als 
Kerk van Woord en Sacrament, priori-
teit toekomt boven de gegevenheid van 
de enkele gelovige’.

‘Een nieuwe lente, een nieuw 
geluid’

Onder bovenstaand kopje geeft Brem-
mer de kerkbeschouwing van K. Schil-
der weer. Schilders kerkbeschouwing 
is te zien als een stormloop tegen de 
opvatting die onder de meeste gerefor-
meerden gemeengoed was geworden: 
de pluriformiteitsgedachte van Kuyper 
en Bavinck. Bremmer schildert de ori-
ginele wijze waarop Schilder stelling 
neemt tegen allerlei heilige huisjes in 
de toenmalige gereformeerde wereld: 
de kerk is coetus, dat samenkomst 
betekent, en congregatio, dat samen-
gebracht worden tot uitdrukking 
brengt. Beide aspecten zitten aan de 
kerk: Christus, de levende Heer, verga-

dert, congregeert, zijn 
kerk door zijn Geest en 
Woord, en de gelovigen 
komen samen: de coetus. 
Of wat simpeler gezegd: 

de kerk is in beweging, ze is op mars. 
Schilder sprak in dat verband zelfs over 
de eenheid van de kerk in wereldver-
band als eis van Christus. De kerk heeft 

Volkskerk 
in de kiem

Kerk op mars
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een generaal adres, en Schilder wilde 
het zoeken daarnaar niet ontijdig in 
kerkelijk defaitisme prijsgegeven. Wat 
Schilder in dat alles dreef, blijkt uit 
deze woorden: ‘Ik vind – lettende op de 
Schrift – dat het MOET komen tot ver-
eniging, dat het zònde is en een snijden 
in het hart der Reformatie is, de zaak 
te laten, hier in Nederland, zoals ze is.’ 
De bestrijding van de pluriformiteits-
gedachte en zijn terugkeren tot het 
spreken van de gereformeerde confes-
sie is Schilder niet in dank afgenomen.5 
Niet in eigen kring, maar ook in de her-
vormde kring bleef hij met zijn appele-
rend geschrift Ons aller moeder (1934) 
een roepende in de woestijn.

Samenvattend en evaluerend

Bremmer beoogt met zijn bijdrage de 
discussie over de eenheid van de kerk 
in ons land verder te brengen. Hij geeft 
daartoe mijns inziens een paar belang-
rijke aanzetten:
1. Bremmer wijst door heel zijn arti-

kel heen op de oerreformatorische 
overtuiging dat de kerk ‘kerk van 
het Woord’ is. Zowel bij Bavinck, 
Hoedemaker, Haitjema en Schilder 
is dit het uitgangspunt van hun 
kerkbeschouwing, ook al is de uit-
werking bij ieder van hen verschil-
lend.

2. Bremmer laat ons zien, dat er zowel 
onder de hervormden als onder de 
gereformeerden een voortdurende 
neiging bestaat om, in tegenstelling 
tot Calvijn, de eenheid en katholici-
teit van de kerk primair te betrek-
ken op de kerk als vergadering van 
de ware gelovigen, met als direct ge-
volg dat de kerk als moeder van de 
ware gelovigen uit het vizier raakt.

Bremmer houdt ons daarmee voor: 
betrek, in het voetspoor van Calvijn, 
primair de eenheid van de kerk op de 
zichtbare kerk, die gekenmerkt wordt 
door Woord, ambt en tucht! Dan zul je 
ervaren dat ook hervormden en gere-
formeerden elkaar echt gaan verstaan, 
zelfs op het punt van de volkskerk. 
Want wat willen de hervormden met 
hun vasthouden aan de volkskerk an-
ders dan dat de breedte van de kerk be-
reikt wordt met het Woord? En wat wil-
len de gereformeerden anders dan dat 

het Woord op de kansels en in de cate-
chisatielokalen klinkt… om de breedte 
van de kerk te bereiken? Kortom, de 
weg om tot vereniging van de christge-
lovigen in ons land te komen, is dat wij 
ons eensgezind scharen rondom de zui-
vere bediening van Woord, sacramenten 
en tucht!
Dat vraagt twee dingen: 1. dat de kerk 
zich oprecht (wil) inzetten voor de 
zuivere prediking van Gods Woord en 

2. dat de kerkleden zich oprecht ervoor 
(willen) inzetten om in bescheidenheid 
zich daar op te houden, waar het evan-
gelie zuiver wordt gepredikt om zo de 
Heilige Geest in hun harten het ware 
geloof te laten werken en elkaar onder-
ling liefde te betonen.

Luther laat weten dat het van belang 
is dat de kerk het evangelie zuiver 
uitdraagt. Hij zegt: het evangelie kent 
twee delen: geloof en liefde. Het geloof 
is het voornaamste. Als het geloof in 
Christus Jezus als Borg en Middelaar 
niet wordt gepredikt en volstaan wordt 
met de liefde te preken, dan werkt de 
Heilige Geest geen geloof.6

En Calvijn wijst erop dat het van belang 
is dat eenstemmigheid in de gezonde 
leer vergezeld gaat met het betonen 
van de onderlinge liefde. Vergelijk het 
volgende citaat van Van Genderen 
en Velema: ‘Calvijn wees erop, dat 
de Geest niet los te maken is van het 

Woord. Alleen Gods waarheid kan de 
band van eenheid zijn (C.O.,V, 393,410). 
In de Institutie wordt gezegd dat de ge-
meenschap der kerk door twee banden 
samengehouden wordt, namelijk door 
de eenstemmigheid in de gezonde leer 
en door broederlijke liefde (IV,2). De 
eenheid van de kerk is dus de eenheid 
van het geloof. De onderlinge liefde is 
daar een uitvloeisel van.7

In het licht van de huidige kerkelijke 

versnippering, die mede een gevolg 
is van het niet bewaren van de een-
stemmigheid in de gezonde leer en de 
broederlijke liefde, is verootmoediging 
voor God wel het minste wat we als ge-
reformeerde en hervormde christenen 
kunnen doen. Met Schilder kunnen we 
instemmen als hij zegt: ‘Wij schamen 
ons diep.’ Gelukkig zei Schilder nog 
meer! Bremmer wijst op de woorden 
uit Johannes 17:21 die op Schilders graf 
staan: ‘Opdat zij allen één zijn’. Het 
grafschrift is de uiting van Schilders 
verlangen naar eenheid van Gods kerk. 
Is Christus’ bede voor ons geen gebod?, 
zo vraagt Bremmer zich af. Ik zou zeg-
gen: Christus’ bede is voor ons een 
pleitgrond! Christus heeft de genade 
van de kerkelijke eenheid voor ons aan 
het kruis op Golgota al verdiend. Laten 
we daarom niet alleen verlangen naar 
kerkelijke eenheid, maar ook in het ge-
loof een beroep doen op de genade van 
de Here!

Tien jaar PKN
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D Onlangs verschenen: Cahier 100

Psalm voor het leven
door Pieter Niemeijer

 - Waarom zou je geloven? 
 - Hoe ga je om met tegenslagen en stoornissen?
 - Is God nog te dienen in de samenleving?
 - Is de God van de Bijbel niet heel erg wreed?
 - Is twijfel altijd zonde?
 - Zijn christenen blij genoeg?
 - Komen de gaven van de Geest  

voldoende aan bod onder ons?

Aan de hand van Psalm 119 komen in  
dit met 240 pagina’s  extra dikke cahier  
allerlei vragen uit de praktijk aan de orde.

Prijs bij abonnement € 9,-. 
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 11,-
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VERSTERKING VAN HET 

GEREFORMEERDE LEVEN

Psalm voor het leven

In 1985 verscheen van Piet van der Ploeg het boek Het lege 

testament. Dat ging over het gebrek aan geloofsoverdracht 

aan de volgende generatie. Meer dan 25 jaar later is de 

behoefte aan ‘doorgevende’ ouders niet minder.

Aan de hand van Psalm 119 komen vragen uit de praktijk 

aan de orde als:

Waarom zou je geloven?

Wat is de kracht van het gebed precies?

Waarom zou je niet gewoon doen wat je zelf wilt?

Hoe ga je om met tegenslagen en stoornissen?

Is God nog te dienen in de samenleving?

Is God wel eerlijk als Hij redt en verwerpt?

Is Gods Woord echt een helder licht?

Is de God van de Bijbel niet heel erg wreed?

Is twijfel altijd zonde?

Zijn christenen blij genoeg?

Moet de kerk niet een toontje lager zingen na al haar fouten?

Komen de gaven van de Geest voldoende aan bod onder ons?

De auteur is vader van zeven kinderen in de leeftijd van 

20 tot 32 jaar. Hij schreef dit boek voor hen. Andere jonge 

mensen, ouders en ambtsdragers mogen meelezen.

Pieter Niemeijer is vanaf 2014 predikant van de Gerefor-

meerde Kerk in Rijnsburg. Daarvoor diende hij de kerken te 

Zuidwolde (Gr), Dordrecht en Den Helder.

Eerder schreef hij in deze serie onder andere Tot geloof 

komen (over erfzonde, wedergeboorte, verkiezing en ver-

werping), Samen in de wereld (over de betekenis van geloof 

en kerk voor politiek en samenleving), Wie heeft dit alles 

geschapen? (over schepping en evolutie).
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Noten:
1 J. van der Graaf, De volkskerk in de marge, Heerenveen, 2012, p. 81.
2 J. Kamphuis, Op zoek naar de belijdende volkskerk, Groningen, 

1967.
3 R.H. Bremmer, In gesprek met oudere en nieuwe theologen, Kam-

pen, 1991, p. 108,109.
4 R.H. Bremmer, a.w., hfdst. IV, ‘Verbond en Kerk: oecumenisch per-

spectief’, p. 86-111.
5 Bremmer volstaat met de weergave van Schilders kerkopvatting. 

In de Gereformeerde Kerkbode van Groningen Friesland en Drenthe 
(september 1991) heb ik in een artikel getiteld ‘Gehoorzaamheid: 
kenmerk of eigenschap van de kerk?’ aandacht gevraagd voor het 
omsmeden van de termen ‘una’ en ‘sancta’ door Schilder. Schilder 
startte zijn bijdrage over de eenheid van de kerk door vraagtekens 
te plaatsen bij de wijze waarop een vereniging, genaamd Una 
Sancta, onder christenen een eenheid wilde nastreven met het 
overeind laten staan van de kerkelijke muren. Schilder vond dat 
op die manier de breuk op het lichtst werd geheeld. Op originele 
wijze bepleit Schilder wat z.i. de ware oecumene is: Daar waar 
de eenheid (unitas) en de heiligheid (sanctitas) van de kerk wor-
den gevonden, daar is de kerk! Helaas onderkende Schilder niet, 
dat de termen ‘heiligheid’ en ‘eenheid’ geen betrekking hebben 
op de ‘objectieve’ kenmerken van de kerk, maar betrekking heb-
ben op de ‘subjectieve’ eigenschappen van de kerk: het ijveren 
voor de eenheid en heiligheid van de kerk door de kerkleden! Hij 
heeft m.i. daarmee het debat onnodig verscherpt. Hij speelde 
immers daardoor de binnen de gereformeerde gezindte le-
vende, uit de Nadere Reformatie stammende subjectivistische 
kerk- en verbondsbeschouwing in de kaart. Een beschouwing 
die in het kort hierop neerkomt: ‘Geen bekering? Dan is er ook  

 
geen verbond, en ook is er dan geen kerk. Daar is de wereld!’ Een 
radicale opvatting, die leidt tot een bekrompen en kerkistische kijk 
op de kerk. Ook in de GKv werkte deze subjectivistische kerk- en 
verbondsopvatting door. Tot in het begin van de jaren negentig 
van de vorige eeuw vooral in Schilderiaanse zin: ‘… de zichtbare 
kerk daar is, waar men de oecumenische wil om alle gelovigen 
bijeen te brengen in acht neemt (= unitas) en/of de heiligheid 
van de kerk in alles erkent en in rekening brengt (sanctitas).’  
J. Douma bood in die periode regelmatig verweer tegen kerkis-
tische uitlatingen van deze aard. Na de GS van Heemse 1984, 
waarin de kerkopvatting van ds. Joh. Hoorn werd afgewezen, 
gaan de panelen schuiven en komt de nadruk steeds meer te 
liggen op… (net zoals in de jaren dertig bij de vereniging Una 
Sancta!) de onzichtbare kerk: ‘wij zijn als christenen ondanks 
alle kerkmuren in Christus verbonden!’ Het klimaat van ‘méér 
van de Geest’ breekt langzaam maar zeker door: ‘daar waar be-
trokken christenen zijn, daar is de kerk!’ Maar waar blijft zo de 
aandacht voor de kerk als moeder van de gelovigen, voor de kerk 
als kerk van het Woord?

6 M. Luther, Een kleine onderwijzing, met als ondertitel ‘Wat men 
in de evangeliën zoeken en verwachten moet’. Het is te vinden 
in: Stemmen uit Wittenberg, no. 29, dec. 1976, De Gereformeerde 
Bibliotheek, Goudriaan (ZH).

7 J. van Genderen & W.H. Velema, Beknopte Gereformeerde Dogma-
tiek, Kampen, 1992, p. 643-644.
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’k Was onlangs in Amsterdam. Op 
een zaterdagmiddag. De preek 
was nog niet klaar, maar je wilt er 
wel eens uit. En u wilt dat wel be-
grijpen: Waardhuizen is een klein 
dorpje, hier is niks te beleven. O, 
de meesten vinden het prima, en 
er zijn er die mijn uitstapje naar 
Amsterdam een eng avontuur vin-
den. Ik heb u al eens verteld van 
een oudere broeder, die voor een 
medisch onderzoek naar Rotter-
dam moest. Opgewonden kwam hij 
weer terug in het dorp: Dominee, 
ik heb daar dingen gezien…!?
Het is nog een hele reis, van bus 
en trein, en als op de terugweg 
blijkt dat de Gorkumse brug is af-
gesloten, dan kost de omweg over 
Zaltbommel, Den Bosch en Hank 
meer dan een uur extra. De preek 
wordt nachtwerk.

In Amsterdam loop ik makkelijk 
mee met de massa over het Dam-
rak en het Rokin. Ik steek drie 
grachten over om uit te komen bij 
de beroemde Keizersgrachtkerk. 
In een bijzaal van die kerk is een 
bescheiden symposium georga-
niseerd bij de presentatie van 
het geruchtmakende boek Vrij-
gemaakt? Ik heb wat spanning in 
mijn lijf, want wie – en vooral wát 
– zal ik daar tegenkomen? Ik ben 
ook wat somber en verdrietig om 
het boek dat ik zojuist in de trein 
heb uitgelezen. Maar mijn stem-
ming had direct kunnen omslaan. 
Ik kom terecht in een vrij jolige 
bijeenkomst van vooral dertigers, 
die instemmend klappen na elke 
bijdrage en graag lachen om de 
vele grappen die kennelijk veel 
herkenning oproepen.
Lammert Kamphuis begint zelf 
met een herinnering aan een 
catechisatie. Het zou over de 
evangelische beweging gaan en 
de dominee had een paar vragen 

voorgeformuleerd. De eerste 
vraag was: ben je wel eens een 
evangelische gelovige tegengeko-
men en wat viel je op? Daarmee 
is de toon gezet en lijken slechts 
weinigen zich te schamen voor 
het eerste applaus, dat opklinkt 
als Anthonie Roose – ooit onze ds. 
Jaap Roose – het fragment uit zijn 
bijdrage voorleest waarin hij ver-
telt dat hij rust vond bij het athe-
isme, bevrijd uit een kerk die niets 
anders is dan een gestolde versie 
van heidense oerreligie. Ik zie in 
deze bijeenkomst geen traan. Ie-
mand gewaagt van een feestje en 
de bundel moet vooral ook gelezen 
worden omdat het gewoon heel 
mooie verhalen zijn.

Ik worstel me tegen de stroom 
in terug naar het station. Het is 
al avond, maar vele winkels zijn 
nog open. Ik kan de verleiding 
van een bekende boekwinkel niet 
weerstaan. Maar daar weersta ik 
dan weer wel de aankoop van de 
nieuwe biografie over Hitler. Die 
kost bijna vijftig euro, en ik hoor 
mijn vrouw zeggen: Ik snap niet 
dat je geld aan die schoft uitgeeft. 
Dus lees ik op mijn extra lange 
terugreis het eerste deel van de 
biografie van Beppie Schilder uit: 
De poort, de paljas en het meisje. 
Het verhaal van een zestiger, die 
ook rond haar dertigste brak met 
de kerk, en blijkens het voorwoord 
zouden we ook dit boek moeten 
lezen omdat het zo prachtig ge-
schreven is. Maar ik schiet vol bij 
mijn herinneringen aan haar vader, 
die eens als zestiger afscheid nam 
van zijn ambt als hoogleraar met 
een overdenking van Psalm 131: 
Ik zoek niet wat te groot is, nee, 
ik ben stil geworden. Dat was zijn 
verhaal, zo is hij door de turbu-
lente geschiedenis van de kerk 
heen gekomen (hij had het in dat 

afscheidscollege over een strijd tot 
bloedens toe!), en u weet, hij is ten 
slotte thuisgekomen.

Wij weten al sinds Christus’ brie-
ven aan de zeven gemeenten in 
Klein-Azië dat er in de kerk weinig 
te lachen valt. Wij weten sindsdien 
ook dat zes van de zeven kerken 
veel te verwijten valt. Veel reden 
om de kerk te verlaten dus. Er 
was zelfs een gemeente – Laodi-
cea – waar ze Christus buiten de 
deur hadden gezet. Maar de Heer 
liet zich niet wegjagen, Hij klopte 
aan de deur van die kerk, Hij wilde 
graag weer naar binnen.
De vrijgemaakte kerk is een kerk 
waarop veel valt aan te merken, 
en het zou mij niet moeilijk vallen 
om begrip te hebben voor zo veel 
kerkverlating. Maar iemand als 
Paulus zou nuchter concluderen: 
het is de liefde voor de wereld die 
beweegt om weg te gaan, het is 
de stem van je godvijandige hart 
die de leer van de kerk inzake de 
hel, verkiezing, voorzienigheid en 
onze slechtheid tegenspreekt. En 
we hebben niemand minder dan de 
Heilige Geest nodig om God Abba 
Vader te noemen.

Ik was dertig – en ik zeg dit ook 
met schaamte, God is mij gena - 
dig – toen ik het evangelie van 
Christus’ gerechtigheid ook voor 
mij ontdekte. Het klassieke avond-
maal verwoordt het zo prachtig en 
catechismuszondag 23 is het lied 
van mijn leven. Hier ligt voor mij de 
kern van de vrijgemaakte spiritua-
liteit. Het is een parel. Misschien 
ligt ie in een zwijnenstal, maar in 
die stinkende stal doet God mij 
lachen.

Lachen in 
Amsterdam
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Een vertaaltraject van zo’n zeven jaar 
werd hiermee afgerond. Het resultaat? 
In een cover gesierd met primaire 
kleuren ligt de BGT sinds 2 oktober in 
de winkel. En iedereen die in Neder-
land en Vlaanderen liefde voor Gods 
Woord heeft, is natuurlijk nieuwsgie-
rig of deze nieuwe bijbelvertaling ons 
helpen kan dichter bij het evangelie 
en zo dichter bij het hart van God te 
komen. Een afgerond oordeel daarover 
is op dit moment nog niet mogelijk. 
Maar een voorlopige indruk is al wel 
te geven.

Gewone taal

De eerste vraag die rijst, is: wat is 
gewo ne taal? Op die vraag werd 
antwoord gegeven in het september-
nummer van het kwartaalblad over 
bijbelvertalen van het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG) Met andere 
Woorden. Marja Verburg en Clazien Ver-
heul schreven daarin een artikel over 
het lexicon – het woordenboek – van de 

BGT. Zij laten zien hoe de woordenlijst 
van de BGT z’n uitgangspunt neemt in 
het Basiswoordenboek Nederlands van 
De Kleijn en Nieuwborg. Dit basiswoor-
denboek – onder andere gebruikt voor 
het onderwijs aan buitenlanders die de 
Nederlandse taal willen leren – bevat 
zo’n 2000 woorden. Deze lijst was voor 
de Bijbel niet in alle opzichten toepas-
baar. Deels omdat ze woorden bevat 
die niet in de Bijbel voorkomen (ben-
zine, bril, parkeren enz.); deels omdat 
er woorden ontbreken die in de Bijbel 
belangrijk zijn (begraven, duif, woestijn 
enz.). De lijst van 2000 woorden moest 
dus én uitgekamd 
én uitgebreid wor-
den. Een proces dat 
er uiteindelijk – na 
veel wikken en we-
gen – toe leidde dat een lijst van 4000 
woorden ontstond, gewone en bekende 
woorden. En de vertaalteams van de 
BGT kregen de opdracht en maakten de 
afspraak: met deze woorden gaan we 
het doen.

Noodzakelijk?

Is zo’n bijbelvertaling noodzakelijk? In 
de optiek van het NBG is dat inderdaad 
het geval. Niet als enige vertaling. Niet 
voor niets bracht het NBG een paar jaar 
geleden de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 
uit. Maar de NBV gebruikt ruim 11.000 
woorden, en vereist dus behoorlijk wat 
voorkennis en scholing van de lezer. 
Maar veel Nederlanders – niet in de laat-
ste plaats mensen met een allochtone 
achtergrond – hebben die scholing en 
die voorkennis niet. Ze beheersen die 
11.000 woorden niet. Natuurlijk kun je 
zeggen: dan leren ze die woorden maar! 
Maar zo werkt het niet. Je moet de Jo-
den een Jood en de Grieken een Griek 
zijn. Mensen met minder woorden moet 
je dus in eigen taal tegemoettreden. 
Vandaar dat het de moeite waard is te 
proberen dezelfde Bijbel met een be-

perkter woordenboek 
te vertalen. Om alles 
in het werk te stellen 
om mensen te berei-
ken voor wie de taal 

een te hoge drempel zou zijn om het 
evangelie te verstaan. Of de BGT daarin 
geslaagd is, moet de ervaring uitwijzen. 
Maar dat de poging de moeite waard is, 
behoeft na bovenstaande uiteenzetting 
geen verder betoog.

Een nieuwe bijbelvertaling: 
de BGT
Woensdag 1 oktober vierde het Nederlands Bijbelgenootschap 
feest in Den Haag. Op die dag werd een nieuwe Nederlandse 
bijbelvertaling gepresenteerd: de Bijbel in Gewone Taal (BGT). 
Koning Willem-Alexander mocht in het Haagse World Forum 
het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

De Joden een Jood 
en de Grieken een Griek
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Twee voorbeelden

Over een vertaling kun je een theo-
retisch verhaal houden. Maar of de 
vertaling werkt, kan alleen maar uit die 

vertaling zélf blijken. The proof of the 
pudding is the eating. Daarom hier twee 
voorbeelden. Allereerst Job 28:20-28. 
Waarbij ik de BGT (kolom 1) vergelijk 
met de NBV (kolom 2).

Een tweede voorbeeld is het Onze Va-
der in de tekst van Matteüs 6. Daarbij 
zet ik naast elkaar de BGT en de tekst 
van de Groot Nieuws Bijbel (GNB).

Jaargang 21 no 10 oktober 2014

Waar komt wijsheid dan vandaan?
Hoe kom je aan inzicht?

Wijsheid is verborgen voor de mensen,
en ook voor de vogels in de lucht.
In het land van de dood hebben ze over wijsheid gehoord,
maar ook daar weet niemand waar je moet zoeken.

Alleen God weet waar de wijsheid is,
hij weet die te vinden.
Want God ziet alles op aarde,
niets is voor hem verborgen.

Hij heeft bepaald hoe hard de wind moet waaien
en hoe groot de wolken zijn.
Hij heeft bepaald wanneer de regen moet vallen
en wanneer de donder zal klinken.

God heeft de wijsheid gezien.
Daarom weet hij precies wat wijsheid is.
God heeft tegen de mensen gezegd:
‘Eerbied voor de Heer, dat is wijsheid.
Geen kwaad doen, dat is inzicht.’ 

Onze Vader in de hemel,
laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
[Want u bent onze koning,
u regeert met grote macht,
voor altijd. Amen.] 

Bovenstaande voorbeelden laten uitko-
men waar de BGT voor staat: eenvou-
dige, gewone taal, waarbij bovendien 
alle wat lastiger zinsconstructies 
vermeden worden. Terwijl tegelijk wel 
is gepoogd alle wezenlijke elementen 
uit het oorspronkelijke weer te geven. 
Ook kan duidelijk worden waarom de 
BGT een plek verdient naast – of beter: 
in plaats van – de GNB. De vraag kan 

immers gesteld worden of er naast de 
GNB opnieuw een vertaling in heden-
daags Nederlands nodig is. Is de BGT 
geen doublure naast de GNB? Maar 
de tekst van het Onze Vader in de GNB 
maakt direct duidelijk hoe sterk de 
GNB-vertaling nog vastzit aan oude 
patronen. De GNB heette hedendaags 
Nederlands te gebruiken. Maar ze is 
hierin vaak niet doortastend genoeg. 

De BGT is dan ook duidelijk iets anders 
en iets meer dan de GNB, hoezeer de 
GNB vanwege z’n unieke illustraties 
iets bijzonders blijft houden!

Deuterocanonieke boeken

Opmerkelijk is dat de BGT alleen de bij-
belboeken van de protestantse canon 
bevat. Zowel de Groot Nieuws Bijbel als 

Maar van waar stamt de wijsheid dan,
en het inzicht – waar is het te vinden?

De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden,
ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien.
De afgrond en de dood, ze zeggen beide:
‘Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.’

Maar God kent haar wegen
en hij weet waar ze verblijft.
Want hij ziet tot aan de randen van de aarde,
onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik.

Toen hij de kracht schiep van de winden
en de wateren omgrensde,
toen hij zijn wet oplegde aan de regen
en de wegen van de donderwolken baande,

zag hij de wijsheid en hij toetste haar,
hij peilde en doorgrondde haar.
En hij sprak tot de mens:
‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid;
het kwaad mijden – dat is inzicht.’

Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij anderen hun schulden hebben vergeven,

en stel ons niet op de proef,
maar verlos ons van de duivel.
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de Nieuwe Bijbelvertaling bieden – ver-
korte edities daargelaten – ook de apo-
criefe of deuterocanonieke boeken. De 
Bijbel in Gewone Taal heeft deze boe-
ken niet. Ik heb tot nu toe nergens een 
verantwoording van deze keuze kun-
nen vinden. Duidelijk is in elk geval dat 
de BGT een protestantse bijbeleditie is, 
opgezet en uitgegeven zonder samen-
werking met bijvoorbeeld de Katholieke 
Bijbelstichting. Ik ben benieuwd of dit 
gegeven de verspreiding van de BGT in 
de wat meer rooms-katholieke delen 
van Nederland en Vlaanderen (bestaan 
die landsdelen nog?) negatief zal beïn-
vloeden of dat dit geen effect zal heb-
ben.

Voorlopige beoordeling

Sinds 2 oktober ligt de complete BGT 
in de winkel. Het bovenstaande is 
geschreven met gebruikmaking van 
de BGT-teksten die vóór die datum al 
gepubliceerd waren. Het zicht was dus 
nog beperkt. Pas na 1 oktober kan de 
hele BGT gelezen en toegeëigend wor-
den. Het oordeel over de BGT kan op dit 
moment dan ook nog maar zeer voorlo-
pig zijn. Maar het lijkt dat de BGT erin 
geslaagd is een goede vertaling neer 
te zetten in inderdaad gewoon Neder-
lands. Dat is allereerst van groot missio-
nair belang voor al die medelanders die 
geen 11.000 woorden tot hun beschik-

king hebben. Maar ook voor Nederlan-
ders die wel over zo’n woordenschat 
beschikken, kan het heel verrassend 
zijn oude woor-
den te lezen of te 
horen in gewone 
taal. Want die ge-
wone taal spreken 
we allemaal elke 
dag. En het kan 
heel verfrissend 
zijn om – net als op 
Pinksteren – ineens 
het Grote Nieuws 
van God in gewone 
taal te horen. Ook 
voor wie de Bijbel 
al jaren kent, kan 
de boodschap dan 
ineens als nieuw 
overkomen.
Tegelijk kan duidelijk zijn dat de BGT 
niet de nieuwe vertaling kan zijn. Ze 
wil dat ook per se niet. Niet voor niets 
geeft het Nederlands Bijbelgenoot-
schap meerdere vertalingen uit. Verta-
lingen die elkaar willen aanvullen en 
verduidelijken. Geen enkele vertaling 
kan immers de grondtekst in al z’n 
veelkleurigheid weergeven. Wil je de 
Bijbel begrijpen, dan moet je ook niet 
alleen Schrift met Schrift vergelijken, 
maar ook vertaling met vertaling. De 
gedachte van één ware vertaling moet 
je – mocht die er nog zijn – loslaten. 

Leg dus vertaling naast vertaling. Dan 
komt – hopelijk – de bijbelse boodschap 
meer en meer dichtbij.

Wat dat betreft 
leven we in een 
rijk land. In de 
afgelopen jaren 
verschenen de 
Nieuwe Bijbelver-
taling, de Herziene 
Statenvertaling, de 
Naardense Bijbel 
en nu dus de Bijbel 
in Gewone Taal. Leg 
daarnaast de vele 
nog altijd bruikbare 
oudere vertalingen, 
met niet te vergeten 
de klassieke Staten-

vertaling met z’n 
kanttekeningen. Plus 

de websites die al die bijbelvertalingen 
veel meer dan vroeger voor iedereen 
toegankelijk maken. We hebben heel 
veel mogelijkheden! Wat dat betreft 
zou Nederland steeds minder een 
geseculariseerd land moeten worden. 
Daarom: neem en lees!
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Cyprianus
van Carthago

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT 

VERSTERKING VAN HET 

GEREFORMEERDE LEVEN

Cyprianus van 

Carthago

Met de hier gegeven beschrijving van het leven en werk van 

Cyprianus bevinden we ons in de tijd van de grote christen-

vervolgingen in het Romeinse Rijk. Deze bijzondere voor-

ganger is één keer ontkomen aan de vervolging, de tweede 

keer werd hij alsnog gevangengezet. En op 14 september 

258 is hij omgebracht voor de ogen van veel van zijn ge-

meenteleden.

Cyprianus was bisschop in de Noord-Afrikaanse stad Car-

thago en toonde zich vaak heel bezorgd om zijn gemeente 

die in een heidense cultuurwereld leefde. Cyprianus heeft 

zijn gelovigen willen leren in gehoorzaamheid aan God te 

leven en de wereld ‘buiten de deur te houden’. Door zich 

te verenigen onder het gezag van de bisschop kon de kerk 

haar eenheid bewaren. Maar wie zijn geluk buiten de kerk 

zocht, was verloren. In dat opzicht bleef de uitspraak van 

Cyprianus heel lang bekend: ‘Buiten de kerk geen zalig-

heid.’

Een echt pastorale handreiking gaf Cyprianus met zijn 

geschrift over het Onze Vader. Dat gaf niet alleen kleur en 

kracht aan het christelijke gebedsleven toen, maar mag 

ook ons als gelovigen van de eenentwintigste eeuw bemoe-

digen en doen beseffen wat het betekent dat wij God ken-

nen als onze Vader.

Harm Veldman (*1942) was eerst onderwijzer in Assen en 

later docent (kerk)geschiedenis in Groningen. Hij promo-

veerde in 2009 op de biografi e en de theologie van Hendrik 

de Cock. Hij is de auteur van diverse boeken en artikelen op 

het gebied van de algemene, de vaderlandse en de regionale 

kerkgeschiedenis. Zo verscheen in 2014 een biografi e over 

de Noord-Nederlandse hervormer Menso Alting (1541-1612).
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Ik heb van Trimp geleerd dat heel het 
theologische bedrijf op de gemeente 
gericht moet zijn en haar moet die-
nen. Dus blijf ik ‘praktische theologie’ 
maar een malle benaming vinden voor 
vakken die zowel de diakonia van de 
ambtsdragers als die van de gemeente 
betreffen.

Wij zullen ons De Ruijter als hoogleraar 
vooral herinneren als homileet (preek-
kundige), daar lag zijn hoofdinteresse. 
En daar is niets mis mee, want de kerk 
is toch in de eerste plaats geroepen om 
het Woord van God te verkondigen.
Het is met gereformeerde homileten 
merkwaardig gesteld. W.H. Velema en 
A. Baars, Apeldoornse homileten, waren 
van huis uit dogmatici. Dat geldt ook 
van C. Trimp en C.J. de Ruijter. Men kan 
alleen maar bewondering hebben voor 
de wijze waarop zij gegroeid zijn tot 
ambtelijkevakkenmannen die theolo-
gisch hun mannetje stonden.
Zelf maakte ik het omgekeerde mee. 
Van ambtelijke vakken groeide ik meer 
naar de dogmatiek die ik – en dat zal 
professor Barend Kamphuis goed doen – 
de koningin van de theologie noem.

Groei

Over groei gespro-
ken. Theologie is 
een ‘langzame wetenschap’. Ze heeft 
te maken met uiterst fundamentele 
vragen waarbij paradijs en jongste dag 
niet uit het zicht kunnen blijven. Ze is 

ook daarin langzaam dat je heel lang 
moet studeren en nadenken voordat je 
iets voldragen te berde kunt brengen. 
Ik zie dat ook terug in het professorale 
leven van De Ruijter. Toen hij net was 
aangetreden, las ik nogal onstuimige 
artikelen van hem over het ambt. Maar 
allengs ging het de diepte in. Dit bleek 
met name uit zijn studie Meewerken 
met God. Ontwerp van een gerefor-
meerde praktische theologie, die in 2005 

verscheen.
Het blijkt ook uit het 
boek dat De Ruijter 
recent het licht deed 
zien onder de titel Ho-

ren naar de stem van God. Theologie en 
methode van de preek.
Met mijn toch wat verouderende brein 
heb ik dit boek drie keer moeten lezen, 

waarbij ik me soms voelde als Simson 
tussen de pilaren: hoe word ik zo veel 
geleerdheid de baas? Want een geleerd 
boek is het. Voor onze studenten zal 
het best een hersenkraker zijn. Met 
klimmende bewondering en instem-
ming heb ik het doorgeworsteld. Diep 
onder de indruk van de manier waarop 
De Ruijter lokaal en internationaal zijn 
studieveld overziet.

Het extra van De Ruijter

De verschijning van het laatstgenoem-  
de boek van De Ruijter mag echt een 
gebeurtenis genoemd worden. Wij 
krijgen in dit boek een gereformeerde 
homiletiek, een leerboek voor de predi-
king, dat al te lang op zich liet wachten. 
In mijn studententijd was het leerboek 
van T. Hoekstra (1926) nog voorgeschre-
ven, C. Trimp kwam niet toe aan een 
nieuw leerboek. We moesten her en der 
wat leentjebuur spelen. In die trieste 
situatie heeft De Ruijter ons nu rijk 
voorzien. Kampen heeft een waardig 
leerboek geleverd dat Hoekstra prima 
kan vervangen als het gaat om het ver-
kondigen van het Woord in deze tijd!

Mijns inziens vind je de hele preek-
kunde samengevat in wat er van Johan-
nes de Doper staat geschreven: ‘Er was 
een mens door God gezonden...’ (Joh. 
1:6, HSV). Legde C. Trimp veel nadruk 
op het tweede, De Ruijter heeft aanvul-
lend aandacht voor het eerste. Daarbij 
wijst hij – tot mijn genoegen – naar 
het wonder van de Heilige Geest die 
mensen in dienst neemt en hen als 
mensen van deze tijd gebruikt. Was bij 
Trimp de hoorder wat weinig in beeld, 
De Ruijter geeft veel aandacht aan die 
hoorder en staat in die zin in de lijn van 
C. Veenhof, die mij leerde ‘ad hominem’ 
(op de concrete gemeente) te preken. 
Meer dan zijn voorganger Trimp geeft 
De Ruijter aandacht aan de prediker en 
de hoorder.

Professor De Ruijter 
over de preek
Op 11 september jl. hield professor Kees de Ruijter zijn af-
scheidscollege als hoogleraar praktische theologie aan onze 
Theologische Universiteit in Kampen. Sinds 1993 doceerde hij 
wat ik nog studeerde als ambtelijke vakken. Later opteerde 
zijn voorganger professor C. Trimp voor de aanduiding ‘diaco-
niologie’ en ik betreur het nog altijd dat Kampen uiteindelijk 
koos voor ‘praktische theologie’.
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Professor De Ruijter 
over de preek

Liturgische inbedding

In zondag 38 HC wordt als eerste mo-
tief om naar de kerkdienst te gaan het 
horen naar Gods Woord genoemd. De 
kerkdienst werd in ons land van meet 
af eigenlijk een ‘preekdienst’. Je kunt 
dat nog zien bij de vader van onze litur-
gie, Petrus Datheen, die in zijn kerkboek 
van 1566 zelfs de gebeden benoemt 
naar ‘de predicatie’. Calvijn met zijn 
dienst van Woord en tafel heeft het ook 
in ons land niet gered.
De Ruijter bepleit een liturgische in-
bedding van de preek, waarbij de kerk-
dienst weer echt een eredienst is en de 
preek haar plaats krijgt in een dienst 
waarin wij als antwoord op Gods spre-
ken Hem aanbidden. Ze vertelt het 
verhaal van Hem die alle aanbidding 
verdient en waarom Hij die aanbidding 
waard is. Zo wordt de preek niet een 
heel apart onderdeel, maar zelf een lof-
prijzende akte!
Van O. Noordmans leerde ik dat de 
eigenlijke liturgie begint wanneer de 
kerk uitgaat. Als we de kerkdienst weer 
gaan zien als eredienst, is er directe 
aansluiting op ons leven van alle dag. 
Daar vooral moet het lofoffer worden 
gebracht. De Ruijter schrijft dan ook – 
onder verwijzing naar Romeinen 12:1-2: 
‘Als we ons geven in de lofprijzing van 
God vloeit daar de dagelijkse gehoor-
zaamheid aan God in alle levenssferen 
uit voort’ (p. 44).
Nu in onze tijd velen het moeilijk vin-
den de zondag met de maandag te 
verbinden, lijkt me het pleidooi van de 
hoogleraar zeer relevant. Het is naar 
mijn mening echt een woord gesproken 
op zijn tijd!

Wat is de preek?

Ik moet helaas veel laten liggen. Ons 
blad is geen theologisch tijdschrift. 
Daarom haast ik me naar het klokhuis 
van de appel: wat zegt De Ruijter over 
de preek? Uiteinde-
lijk draait het daar 
toch om. Voordat De 
Ruijter omschrijft 
wat de preek is, 
grijpt hij naar de grote Karl Barth om  
– in kritische zin, vergelijk p. 89 – aan 
te knopen bij diens spreken over de drie 
gestalten van het Woord. God spreekt  

in zijn Zoon, het Woord dat vlees  
werd (1), in de Schrift (2) en in de  
preek (3). In deze drie gestalten komt 
Hij steeds dichter bij ons.
Daarbij is sprake van geleed gezag. De 
preek heeft gezag in zoverre ze spreekt 
overeenkomstig de Schrift.
Ik denk dat het Barth goed zou doen als 
hij dit kon lezen. Hij 
zal door de felle kri-
tiek van K. Schilder 
nooit bedacht heb-
ben dat hij nog eens 
het model zou leveren waarop in een 
homiletiek uit het Kampen van Schilder 
wordt doorgeborduurd! Als ik het goed 
zie, gebruikt De Ruijter dit model om 
ons te verzekeren dat in de preek inder-
daad de stem van de Meester kan en 
moet klinken.
Wat het laatste betreft, de definitie 
van Heinrich Bullinger: ‘De predicatie 
van Gods Woord is Gods Woord’ heeft 
eeuwenlang de gereformeerde visie 
op de preek gedomineerd. De Ruijter 
brengt daarop – terecht – nuancering 
aan. Wij kunnen Gods stem zomaar 
niet koppelen aan onze stem. Mijn ge-
liefde reformator Martin Bucer zei het 
al: wanneer de dienaar naar het Woord 
van Christus spreekt, dan moeten we 
zijn woord en leer aannemen als ‘des 
herren red und lere’.
Daarom houd ik aarzeling om de preek 
te zien als derde gestalte van het 
Woord. Er is altijd sprake van het voor-
behoud van Bucer.

De Ruijter erkent dit voorbehoud (zie 
p. 88, 90, 93, 117) en neemt het mee in 
de omschrijving die hij – we zijn dan 
inmiddels op p. 146 gearriveerd – van 
de preek geeft: ‘Een preek is: Het verlos-
sende Woord van God, gecommuniceerd 
door de dienst van een geroepene bin-
nen de werkelijkheid van de hoorders.’
Nu preekstoelen al meer lessenaars 
worden waarachter een ‘professional’ 
staat, ben ik dankbaar dat De Ruijter 

het ambtelijke niet 
vergeet (een geroe-
pene!). Preken is toch 
de ambtelijke bedie-
ning van het Woord. 

Er is een dienaar van het Woord bezig!
Zat het relativerende vroeger in het 
woord ‘bediening’, De Ruijter brengt 
dat in rekening door te spreken over 

‘communiceren’. Dat zal wel eigentijd-
ser zijn, maar ik houd het met de oude 
Hoekstra toch graag bij het bijbelse 
‘bedienen’ (zie Hand. 6:4, HSV, NBG-
1951), met de fraaie uitleg die Trimp ons 
daarvan gaf.
Als adres van de preek noemt De Ruijter 
hier ‘de hoorders’. Mijn vraag aan hem 

is: waar blijft de ge-
meente? De kerkdeu-
ren staan ’s zondags 
voor iedereen open 
en soms luidt nog 

de klok, maar het is wel de gemeente 
die publiekelijk samenkomt om haar 
God te eren en zijn stem te horen. Ik 
begon mijn preek dan ook steevast met 
de aanspraak: ‘Gemeente van de Here 
Jezus Christus.’

Gericht op de werkelijkheid

Ik hoor nogal eens: Kent de dominee 
wel mijn wereld, weet hij wel wat er 
vandaag omgaat? De preek moet toch 
zijn een woord gesproken op zijn tijd?
Dit laatste komt zeer terecht aan bod 
wanneer De Ruijter spreekt over com-
municeren ‘binnen de werkelijkheid 
van de hoorders’. Hij schrijft: ‘Wil de 
preek echt derde gestalte van het 
Woord zijn, dan blijft de gerichtheid 
op de (belevings)werkelijkheid van de 
hoorders een centrale voorwaarde’ (p. 
151).
In het preekgebeuren is er de drieslag 
van tekst, prediker en hoorder. Wie al-
leen ‘tekstgericht’ preekt, doet die drie-
slag tekort. Tekstverklaring prima, maar 
wel in rapport met de eigen leef- en 
belevingswerkelijkheid van de hoorders.
Het kan hierbij volgens De Ruijter hel-
pend zijn onderscheid te maken tussen 
de werkelijkheid van de tekst en die van 
de hoorders. Het komt er dan op aan op 
dat onderscheid te letten en een (cul-
turele) vertaalslag te maken, waarbij 
gehonoreerd wordt dat God ons niet 
rechtstreeks aanspreekt, maar ons de 
Schrift aanreikt in haar historische ge-
stalte. ‘In de preek zal echt herkenbaar 
moeten zijn dat de hoorder ook wer-
kelijk gekend is in de concrete situatie 
van dat moment en het geestelijk en 
cultureel klimaat van de actuele tijd’ 
(p. 153).
Daarbij tekent De Ruijter aan dat de 
situatie van de hoorder geen uitgangs-

Er is een dienaar bezig

Soms luidt nog de klok
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punt mag zijn tegenover de tekst. Het 
spreken van God gaat aan zijn situatie 
vooraf!

Bediening van de 
sleutelmacht

Zoals gezegd, moet ik aan veel voorbij-
gaan. Bijvoorbeeld aan wat De Ruijter 
zegt over de prediker als getuige  
(p. 169v; p. 185). Naar mijn smaak wordt 

de prediker hier toch wat overvraagd. Ik 
moet eerlijk bekennen dat ik als jonge 
dominee over veel gepreekt heb wat ik 
pas later echt ben gaan verstaan. Ook 
hier geldt het wijze woord van Luther: 
de ervaring (het leven met de Here) 
maakt de theoloog.
Maar dit terzijde. Belangrijker vind ik 
wat De Ruijter schrijft in verband met 
zondag 31 HC.
En dat vind ik nogal mager. Van Trimp 
leerde ik dat de sleutels van het he-
melrijk door de reformatoren uit de 
biechtstoel zijn gehaald en op de preek-

stoel zijn gelegd. Dat vind ik te weinig 
terug bij De Ruijter. Hij spreekt met 
geen woord over de bediening van de 
sleutels en komt niet verder dan dat 
volgens zondag 31 de prediking een uit-
sluitend effect kan hebben (p. 181).
Onze christelijk-gereformeerde broe-
ders van ‘Bewaar het Pand’ zie ik al hun 
hoofd schudden. En ik doe het op mijn 
manier ook. Hoe nodigend de prediking 
ook mag zijn, ze heeft ook een uitslui-

tende functie. Het 
hemelrijk wordt ont-
sloten en toegedaan. 
Dat is de diepe ernst 
van het ‘preekgebeu-
ren’! ‘Zeg de recht-
vaardige dat het 
hem goed zal gaan. 
(...) Wee de god-
deloze, het zal hem 
slecht vergaan’ (Jes. 
3:10-11a, HSV). Dat 
moet ook steeds in 
de prediking klinken.
Mijns inziens kan de 
prediking niet maar 
een uitsluitend ef-
fect hebben, maar 
moet ze ook in die 
zin uitsluitend zijn 
dat – zoals zondag 

31 zegt – ‘aan alle ongelovigen en hui-
chelaars wordt verkondigd en verklaard 
dat de toorn van God en het eeuwig 
oordeel op hen rusten, zolang zij zich 
niet bekeren’.
Kijk, dan worden echt de sleutels in de 
preek bediend en wordt de hoorder 
voor zijn verantwoordelijkheid ge-
plaatst!

Prestatie

Ik laat rusten wat De Ruijter zegt over 
de ordening in de preek. Mijn interesse 

lag vooral bij de theologische verant-
woording van wat de auteur te berde 
brengt.

Het boek is helder geschreven en het zit 
logisch goed in elkaar. Ik feliciteer pro-
fessor De Ruijter graag met zijn pres-
tatie die niet gering is, vooral als we 
bedenken dat hij als rector jarenlang 
veel werk verzet heeft voor de moderni-
sering van onze universiteit.
Mijn oude mens vond vreugde in het 
ontdekken van een vermakelijke taal-
fout die ondanks de vele meelezers 
bleef staan en die zelfs mijn accurate 
collega drs. Harm Boiten ontging: ‘Het 
is geen wonder dat op deze manier de 
dialectische homiletiek langzamerhand 
ging leiden aan een pneumatologisch 
gemis’ (p. 55).
Het boek van De Ruijter wil onze pre-
dikanten leiden, zodat ze minder lijden 
bij het maken en houden van hun 
preek, wat toch een geheimenis van 
de Heilige Geest is dat wij nooit zullen 
doorgronden!

N.a.v.: Kees de Ruijter, Horen naar de 
stem van God. Theologie en methode 
van de preek, Boekencentrum, 
Zoetermeer, 2013, ISBN 9789023927396, 
240 pag., prijs € 25,90

Nader Bekeken – speciale abonnementen
Neem een proefabonnement op Nader Bekeken! U ontvangt het blad dan drie maanden voor maar € 5,-.

 Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenk abonnement op Nader Bekeken. 
Het kost u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang!

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

Die oktobermiddag, toen ik de tuin inliep zag ik

een zestal blauwe reigers overkomen, hoger dan een enkeling

zich doorgaans wagen zou, donker afstekend

tegen de versluierde hemel – saamhorige solitairen

vier van hen vlak bij elkaar, in een vrij ordeloze

formatie, de andere twee, maar niet veraf, aan weerszijden

en eentje riep er, schor, als om de rest aan te sporen

langs het voormalige Doopsgezind Weeshuis vlogen ze

– waar de wijzer van de buitenbarometer haast

altijd, tussen STORM en SCHOON, op VERANDERLIJK staat –

naar Fort Spijkerboor, het Jisperveld wellicht

had ik er een teken in moeten zien, soms, in het wat stuntelige

en gekrenkte van hun vleugelslag en was die kreet

niet ook voor mij bestemd, van een verlangen reppend

dat pas met het sterven wordt geblust?

ik bleef achter met mijn heimwee, het ontoegeeflijke, het mij

zo vreemde nabije, het duivegeritsel in de bladeren –

er is maar weinig waar je je op kunt verlaten

Hans Tentije (1944)

uit: Als het ware (2010)

De Eilandspolder is een natuurgebied in het midden van Noord-Holland,
zeer rijk aan weidevogels, zo ook aan blauwe reigers.
De ‘ik’ wordt overweldigd door de natuur.
Hij verbindt zijn leven met een vlucht van zes blauwe reigers.
Was de schorre kreet ook niet voor de ik bestemd?
De reigers verdwijnen en de dichter staat daar alleen met z’n heimwee,
het zo vreemde nabije.
En met z’n sombere conclusie.
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De canon van het 
Nieuwe Testament

In de 
Persrevue 
van april 

2004 
schonken 
we on-

der meer 
aandacht 

aan de be-
trouwbaarheid van de canon aan de 
hand van een artikel van dr. Pieter J. 
Lalleman, docent Nieuwe Testament 
aan Spurgeon’s College in Londen. Hij 
kwam daarin tot de conclusie dat de 
Here God de Joden heeft geleid om de 
juiste boeken van het Oude Testament 
te aanvaarden en de rest af te wijzen. 
Evenzo heeft de Heilige Geest de kerk 
geleid om deze boeken en geen andere 
te accepteren als zijn goede gave.
In een vervolgartikel in het Reforma-
torisch Dagblad van 19 februari 2014 
bespreekt dezelfde schrijver de vraag of 
de omvang van het Nieuwe Testament 
wel betrouwbaar als canon is vastge-
steld.

Ook het samenstellen van de canon van 
het Nieuwe Testament was een kwestie 
van selecteren. Er waren veel boeken 
beschikbaar en wij geloven dat God Zijn 
hand had in de selectie. In dit geval zijn 
echter veel boeken die buiten de boot 
vielen niet verloren gegaan en dus nog 
voor ons te lezen. Ze vallen in enkele 
groepen uiteen. In de eerste plaats 
zijn er boeken die bijna gecanoniseerd 
werden, met name de eerste brief van 
Clemens en het boek ‘De herder van Her-
mas’. Deze twee waren zo populair dat 
ze zelfs in bepaalde Bijbelhandschriften 
voorkomen, wat erop wijst dat de kerk 
een tijdlang verdeeld was over 1 Clemens 
en Hermas. Hermas bevat onder meer 
een reeks visioenen. Dat beide boeken 
uiteindelijk buiten de boot vielen, is ech-
ter geen ramp. Beide zijn tamelijk lang 
en niet erg inspirerend. Het is duidelijk 
waarom de kerk hierin niet het Woord 
van God hoorde. Ze zijn uiteindelijk be-
waard gebleven in de verzameling die 

wordt aangeduid als de Apostolische 
Vaders. Dat zijn allemaal tamelijk ortho-
doxe geschriften uit ruwweg de tweede 
eeuw. De zeven brieven van Ignatius van 
Antiochië horen er bijvoorbeeld ook bij. 
De naam Apostolische Vaders is vreemd 
want geen van de auteurs was apostel.

Schaduwlijst
De andere boeken die niet gecanoniseerd 
werden, vormen met elkaar een com-
pleet schaduw-Nieuwe Testament. We 
hebben apocriefe evangeliën, apocriefe 
handelingen, apocriefe brieven en apo-
criefe openbaringen, maar bijna geen 
enkele ervan heeft ooit kans gemaakt 
om in het Nieuwe Testament terecht te 
komen. Sommige zijn tamelijk ortho-
dox en dus niet schadelijk om te lezen, 
zoals de fantasierijke handelingen van 
Petrus en de handelingen van Paulus. 
De kerk vond eenvoudigweg dat ze niet 
voldoende geïnspireerd waren. Andere 
apocriefe boeken moeten we sowieso 
dicht laten omdat ze vol staan met ket-
terij, zoals het evangelie van Thomas en 
de handelingen van Johannes.
Wat al deze apocriefen gemeenschap-
pelijk hebben, is dat ze ten onrechte de 
namen van apostelen dragen: ze zijn pas 
in de tweede, derde en zelfs vierde eeuw 
geschreven, toen de apostelen reeds lang 
overleden waren. Het zijn dus pseudepi-
grafe boeken.

Laat besluit
Van de boeken die we nu apocrief noe-
men, zijn de meeste vanaf hun bestaan 
door de kerk afgewezen. Alleen bepaalde 
sekten lazen en kopieerden deze teksten. 
Vaak stopte men helemaal met het over-
schrijven van deze boeken, zodat teksten 
verloren gingen of er nog slechts één 
handschrift van bestaat. Kritische stem-
men noemen dat censuur, maar in een 
tijd waarin handschriften duur waren 
en het overschrijven veel energie kostte, 
maakten de christenen gewoon keuzen.
Toch heeft het opvallend lang geduurd 
voordat de kerk zich uitsprak over de 
canon van het Nieuwe Testament als 

geheel. We zien in de tweede eeuw al 
wel dat men de brieven van Paulus heeft 
verzameld en dat de vier evangeliën als 
gezaghebbend worden aanvaard. Rond 
200 heeft de kerkvader Tertullianus zelfs 
vrijwel dezelfde verzameling als wij nu. 
Toch blijft het tot in de vierde eeuw on-
zeker wat de positie zal worden van boe-
ken zoals Hebreeën, de twee kleine Jo-
hannesbrieven en Openbaring enerzijds, 
en Hermas en 1 Clemens anderzijds. De 
kerkvaders gebruiken en citeren de ver-
schillende boeken en we zien het Nieuwe 
Testament vorm krijgen, maar tot vast-
legging komt het lange tijd niet.
In verschillende landen gingen de kerken 
soms verschillende wegen, maar uit-
eindelijk aanvaardde men in de vierde 
eeuw de 27 boeken die we nu hebben. 
Anders dan wel is gesuggereerd, heeft 
keizer Constantijn in dit proces overigens 
geen enkele rol gespeeld. Ook het conci-
lie van Nicea heeft zich niet uitgespro-
ken over de canon. Degene die als eerste 
onze 27 boeken opsomde als een vast-
omlijnde verzameling was de kerkvader 
Athanasius, bisschop van Alexandrië, in 
het jaar 367.

Criteria
De kerk der eeuwen ziet in de beslissing 
ten gunste van de 27 bekende boeken de 
hand van God. Dit zijn de geïnspireerde, 
gezaghebbende boeken; de andere zijn 
dat niet. Maar zoals zo vaak werkte God 
bij dit besluit door mensen heen. Welke 
argumenten werden er gebruikt om juist 
deze 27 als uit Zijn hand te ontvangen?
Een belangrijk criterium was het apos-
tolisch auteurschap. De brief aan de He-
breeën werd pas als canoniek aanvaard 
nadat men was gaan geloven dat Paulus 
hem geschreven had. Het evangelie naar 
Markus werd aanvaard omdat het was 
gebaseerd op het onderwijs van Petrus, 
en de boeken van Lukas waren welkom 
omdat hij Paulus’ metgezel was geweest. 
Zelfs korte en schijnbaar onbelangrijke 
documentjes zoals de twee kleinste Jo-
hannesbrieven werden opgenomen om-
dat ze op naam stonden van een apostel.
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Een ander criterium was het feitelijk ge-
bruik in de kerken: hoorden gelovigen in 
deze boeken het Woord van God, preek-
ten de leiders uit deze teksten, golden ze 
als normatief? We hebben onvoldoende 
gegevens om te weten wat er destijds 
gebeurde in de duizenden kerken overal 
ter wereld, maar we hebben geen reden 
om te betwijfelen dat dit criterium goed 
werd gebruikt. De kerken zouden zich 
geen ‘vreemde’ teksten hebben laten 
opdringen.
Ten slotte was er als derde criterium de 
overeenstemming met het geloof van de 
kerk, met de belijdenis van de orthodoxe 
leer. Men erkende dat deze 27 boeken 
de waarheid bevatten over God, Vader, 
Zoon en Heilige Geest. Deze laatste twee 
criteria zijn natuurlijk vrijwel niet te 
scheiden.
Het is tot slot goed om duidelijk te stel-
len dat het niet de kerk was die deze 27 

boeken gezag verleende. De kerk erkende 
dat God ze had geïnspireerd en dat ze 
dus Zijn gezag vanaf het begin in zich 
droegen. Als het erop aankomt, is de ca-
non niet onderworpen aan de kerk maar 
de kerk aan de canon.

Dat belijden we als kerken tot de dag 
van vandaag in artikel 5 van de Neder-
landse Geloofsbelijdenis: ‘Zonder in 
enig opzicht te twijfelen geloven wij 
alles wat zij bevatten. Dat doen wij niet 
zozeer omdat de kerk ze aanneemt en 
als canoniek erkent, maar vooral omdat 
de Heilige Geest in ons hart getuigt dat 
zij van God zijn. Het bewijs daarvan ligt 
bovendien in de boeken zelf. Want zelfs 
blinden kunnen tasten dat de dingen 
die erin voorzegd zijn, gebeuren.’

Als we verder lezen in onze belijdenis, 
komen we in artikel 7 tegen, dat de 
heilige Schrift de wil van God volko-
men bevat en voldoende leert al wat 
de mens moet geloven om behouden 
te worden. Maar kunnen we dat als ge-
wone gelovigen? Wordt geloven zo niet 
erg ingewikkeld? Die vraag stelt dr. P.F. 
Bouter, hervormd predikant in Bode-
graven, aan de orde in het Reformato-
risch Dagblad van 14 januari 2014.

Het geloof wordt soms door mensen 
als ingewikkeld en moeilijk ervaren. Als 
ze horen over de Drie-eenheid, de twee 
naturen van Christus, het verschil tus-
sen tijd en eeuwigheid, schepping of 
evolutie, dan hebben ze het gevoel dat 
het geloof onbereikbaar voor hen is. Laat 
staan als hun binnen de gereformeerde 
gezindte allerlei kwesties rond verbond 
en verkiezing worden voorgehouden. 
Het kan mensen het gevoel geven dat 
het onmogelijk is om te komen tot het 
geloof omdat ze in al die kwesties niet 
de juiste keuze kunnen maken. Het kan 

de indruk wekken dat het geloof meer 
is voor denkers, en niet zozeer voor doe-
ners.
Dat mensen het geloof als ingewikkeld 
kunnen ervaren, roept wel een belang-
rijke praktische vraag op: als het geloof 
zo belangrijk is om behouden te worden, 
waarom heeft God het dan moeilijk ge-
maakt? Heeft daarmee het ene deel van 
de mensen niet een voorsprong op het 
andere deel?

Kinderen
De vraag is natuurlijk eerst of God het 
moeilijk heeft gemaakt. Jezus heeft van 
het geloof gezegd dat het voor de wijzen 
en verstandigen verborgen is, maar aan 
de kinderen geopenbaard. Het lijkt er 
daarom eerder op dat het geloof juist 
eenvoudig is. En als in het Oude Testa-
ment wordt gekeken naar de manier 
waarop het volk Israël met God leeft, 
dan blijkt het moeilijke niet te zitten in 
het kennen van God, maar in het prak-
tisch gehoorzamen aan Hem. Niet zozeer 
het geloof blijkt moeilijk te zijn, maar de 
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gehoorzaamheid van ons mensen.
Maar hoe komt het dan toch dat men-
sen het geloof op zichzelf als moeilijk 
kunnen ervaren? Een reden kan liggen 
in de manier waarop deze mensen het 
geloof gepresenteerd krijgen. Een ander 
kan het geloof zo overladen met zijn 
probleemstellingen en godsdienstige 
kwesties dat het geloof nauwelijks naar 
voren kan treden. Dat kan mensen moe-
deloos en vleugellam maken. Het gevoel 
geven dat het voor hen te moeilijk is.
Aan de andere kant moeten we ook 
weer niet verbaasd zijn als dingen van 
het geloof ons als moeilijk te be-
grijpen voorkomen. Als God 
werkelijk God is, zal Hij voor 
een gewoon mens niet 
zomaar te begrijpen 
zijn. In de Heere Jezus 
is God dichtbij geko-
men. Dan is het niet 
verbazend als we met 
dingen in aanraking 
komen die ons verba-
zen en ons begrip te 
boven gaan.
De vraag blijft onder-
tussen: is het geloof 
nu eenvoudig of in-
gewikkeld? Antwoord: eenvoudig. Het 
geloof vertrouwt op God de Schepper; 
op de Heere Jezus, Zijn Zoon, Die voor 
ons heeft geleden en is opgestaan; en op 
de Heilige Geest Die in ons werkt. God 
boven ons Die voor ons zorgen wil, God 
voor ons Die ons verlost, God in ons Die 
ons heiligt.

Wijzerplaat
Een christen is geroepen bij de eenvoud 
van dit heilig geloof te blijven. Het is 
voor denkers en doeners. Is het niet vol-
doende om je tot dit eenvoudige te be-
perken? Dat zou het zijn, ware het niet 
dat er door anderen allerlei vragen kun-
nen worden opgeworpen, en die kunnen 
ook bij jezelf opkomen. Maar naast vra-
gen kunnen er ook allerlei verkeerde vi-
sies op het geloof ontstaan. Rondom de 
verhouding van Jezus tot God de Vader. 

Rondom het mens-zijn en het God-zijn 
van de Heere Jezus. Rondom het ver-
bond. Noem maar op. Dan is het nodig 
om die vragen te doordenken. Juist om 
het eenvoudige geloof niet te laten mis-
vormen en afwijken.
Maar ondertussen mag dat dieper na-
denken niet losraken van het eenvoudig 
geloof. Je zou het kunnen vergelijken 
met een klok die een prachtige wijzer-
plaat heeft. Als je goed naar de wijzer-
plaat kijkt, weet je hoe laat het is. En zie 
je mooie afbeeldingen tussen de wijzers. 
Maar achter de wijzerplaat zit het uur-

werk. Dat is indrukwekkend en in-
gewikkeld. Gewoonlijk kijk je 

vooral naar de wijzerplaat. 
Maar als er iets mis gaat, 

dan moet het uurwerk 
bekeken worden. Dat 
kan niet iedereen, al-
leen iemand die er ken-
nis van heeft. Anders 
loop je erin vast. Maar 
het uurwerk geeft niet 
meer dan de wijzer-
plaat. Wie alleen naar 
de wijzerplaat kijkt, 
weet evenveel van wat 
nodig is (de juiste tijd) 

als degene die het uurwerk onderzoekt.
Zo is het ook met het geloof. Het apos-
tolisch geloof is voor denkers en doe-
ners gelijk. Ze kennen de Heere daarin 
evenzeer. Maar we kunnen in aanraking 
komen met allerlei dwalingen, vragen. 
Ook vragen die ons eigen hart stelt. Een 
mens kan nu eenmaal graag verder wil-
len denken, dieper komen in wijsheid. 
Dan wordt dieper graven gevraagd. Dat 
hoeft niet iedereen. Maar het moet wel 
gebeuren door een aantal. Want anders 
kunnen die dwalingen en vragen het 
eenvoudig geloof gaan verdraaien en 
scheeftrekken.
Maar soms kunnen mensen zo druk 
bezig gaan met een deeltje van het 
uurwerk, dat ze de heldere wijzerplaat 
van het eenvoudige geloof bijna onbe-
reikbaar maken voor prille christenen 
of voor buitenstaanders. Dat is heel erg. 

Altijd moet de diepere doordenking in 
dienst staan van het ene, heilige geloof.

Diepte
Tegelijk is er een meer positieve lijn aan 
te geven van het eenvoudige geloof naar 
meer ingewikkelde overwegingen. Want 
het geloof is als een vrucht die wil rijpen. 
Levend geloof wil dieper en verder door-
dringen in de mysteries van God en het 
geloof. Niet om zich te verwijderen van 
het eenvoudige geloof. Alsof je gewone 
christenen kunt hebben en ook hogere 
christenen. Nee, de rijping van het geloof 
is juist een steeds dieper binnendringen 
in het eenvoudige geloof. Dat je steeds 
meer de hoogte en diepte en overvloed 
van God mag ontdekken. Zowel denkers 
als doeners kunnen door genade hierin 
toenemen.
De geschiedenis kent vele voorbeelden 
van doeners die rijp en wijs in het geloof 
waren geworden. Door jarenlang te le-
ven uit het eenvoudige geloof en dat da-
gelijks te overdenken, eruit te leven. Dan 
blijkt het eenvoudige geloof te zijn als 
een poort naar een grote tuin met een 
overvloed aan vruchtbomen. Met mooie 
vergezichten en frisse beken. Maar die 
tuin is altijd aan de poort verbonden. 
Het diepste en het eenvoudigste beho-
ren dus geheel bij elkaar. Daarom kan 
ook een gerijpt en wijs christen grote 
zielsverwantschap hebben met een be-
ginnend christen. Omdat het eenvoudig 
apostolisch geloof hetzelfde is in beiden.

Die geloofsverdieping behoeven we 
niet op eigen kracht te zoeken. De kerk 
biedt ons in haar belijdenisgeschriften 
hierbij de helpende hand. De Aposto-
lische Geloofsbelijdenis verwoordt het 
eenvoudige geloof dat we delen met de 
kerk van alle tijden en plaatsen. In de 
drie formulieren van eenheid biedt de 
kerk van de Reformatie ons een verdie-
ping die ook de kerk van de eenentwin-
tigste eeuw niet zonder schade links 
kan laten liggen.
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