Jaargang 26 no 7/8 juli/augustus 2019

Dankbaar
gereformeerd

Verder in dit nummer o.a.:
- Vloek of zegen
- Banket met royaal menu
- Van ’t Veer en Vrijmaking

Jaargang 26 no 7/8 juli/augustus 2019

Schriftlicht
Enno Meijer

Godsdienst: vloek of zegen?
Voor de schuld van de

ouders laat ik de kinderen
boeten, en ook het derde
geslacht en het vierde,
wanneer zij mij haten
(Exodus 20:5b)

Als je die zin uit het tweede gebod zo los leest, is dat een heftige uitspraak. Moeten onze kinderen boeten voor iets wat

wij verkeerd gedaan hebben? En dat hebben wij toch? Zoals
alle mensen hebben wij veel fouten gemaakt in ons leven,

zijn we tekortgeschoten, hebben we gezondigd en Gods geboden overtreden.

Hebben wij dus schuld, en moeten onze
kinderen en kleinkinderen daar dus
voor boeten? Is dat wat God tegen ons
zegt in Exodus 20? Dat is een goede
vraag, maar vergeet dan niet dat er ook
een belofte bij staat. Er is niet alleen
dreiging, maar ook de belofte van zegen. Is ons dienen van God daarom een
last of een lust? Een vloek of een zegen?

Indeling geboden
Vaak worden de Tien Woorden in
tweeën gedeeld. Men verwijst dan onder andere naar de twee stenen platen
die Mozes van God kreeg. Op de eerste
stenen plaat stonden dan de woorden
die van toepassing zijn op ons leven
met God. En op de tweede de woorden
die van toepassing zijn op hoe wij met
onze medemensen moeten leven. Daarbij is er discussie mogelijk of het vijfde
woord nu op de eerste of op de tweede
plaat thuishoort. Maar goed, met deze
indeling is het heel opvallend dat er
eigenlijk alleen aan het tweede woord
zulke duidelijke consequenties worden
toegevoegd. Zo uitvoerig en precies

wordt gezegd wat de gevolgen zijn van
het overtreden of het onderhouden
daarvan.

Dien Mij alleen
Maar hoe zeker is het dat de Tien Woorden over twee platen verdeeld waren?
Wat als er twee keer hetzelfde op
stond? Zeg maar een duplicaat, zoals bij
alle verbondssluitingen? Dan kunnen
wij bovengenoemde standaardindeling
even vergeten en een andere indeling
overwegen. Het eerste en het tweede
woord sluiten nauw op elkaar aan. Samengevat kun je zeggen dat God tegen
ons zegt: Dien Mij alleen, en dan ook
alleen op mijn manier. Met daarbij een
waarschuwing en een aanmoediging.
De dreigende vloek over het niet of
verkeerd dienen van God, die allen die
Hem niet liefhebben dus over zichzelf
afroepen. En de belofte van zegen over
allen die Hem naar waarheid dienen en
liefhebben. Hoe moet dat laatste dan?
Het derde tot tiende woord. Als wij er
zo tegen aankijken, dan concentreren
de dreiging en de belofte zich dus op

het dienen van God. Vandaar de titel
hierboven. Maar ze zijn in zekere zin tegelijk van toepassing op alle woorden.
Dus niet specifiek alleen op het tweede
woord. Het gaat om het wel of niet dienen van God als de enige levende God,
en dat gehoorzaam aan al zijn geboden
en inzettingen. Niet naar onze eigen
menselijke wil en meningen.

Een God die zich doet gelden
In Exodus 20:4-6 zijn er twee lastige
vertaalpunten. Vertalen is vaak keuzes
maken tussen mogelijke betekenissen van een tekst. Maar wat de Bijbel
betreft, mogen wij teksten niet los van
elkaar interpreteren. Dat is een belangrijk (gereformeerd) beginsel voor het
lezen van de Bijbel. Het eerste lastige
vertaalpunt is wat God over zichzelf
zegt in vers 5. In de NBV staat: Ik duld
geen andere goden naast mij. In andere
vertalingen staat: Ik ben een jaloers of
naijverig God. Al die woorden hebben
voor ons een negatieve gevoelswaarde.
Maar het oorspronkelijke Hebreeuws
is niet zo eenzijdig negatief. Opvallend
is dat de Statenvertalers vertaalden:
Ik ben een ijverig God. Nog een andere
vertaling, die van prof. J.P. Lettinga,
luidt: Ik ben een God die zich doet gelden. En dat in positieve en negatieve
zin. Vergelijk de dreiging en de belofte
die erop volgt. Ja, God laat niet toe dat
wij de eer die Hem toekomt, aan een
ander geven. In die zin is God terecht
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‘jaloers’ op zijn eer. Maar God oordeelt
niet alleen wie Hem niet eert. Hij komt
ook op voor wie Hem wel eert. God
maakt zijn beloften waar, dat is ook
zijn eer. Hij redt, beschermt en bewaart
zijn volk. Hij ijvert voor hen. Onze God
laat zich in alle opzichten gelden, als de
enige levende God.

Bezoeken én bezoeken is twee
De tweede vertaalkeuze is lastiger. Nu
gaat het om de vertaling van: voor de
schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. Er lijkt dan te staan dat de
kinderen straf krijgen voor iets wat zij
niet zelf gedaan hebben. En dat is toch
niet eerlijk? De Statenvertaling vertaalt met: Die de misdaad der vaderen
bezoekt aan de kinderen. Dat bezoek is
een beoordelend onderzoek, met een
gevolg. Positief of negatief.
Een paar voorbeelden uit het Oude
Testament, waar hetzelfde woord staat.
De Heer God ‘bezocht’ Sara, en zij kreeg
een zoon. De Heer God ‘bezocht’ Hanna,
en zij kreeg na Samuël nog drie zonen
en twee dochters. Duidelijk een bezoek
met een positief gevolg. Het kan ook
anders. Jeremia 23:2: Daarom, zo zegt de
HERE, de God van Israël, tot de herders
die mijn volk weiden: u verstrooit en verstoot mijn schapen, en zoekt ze niet op;
zie, Ik bezoek aan u de boosheid uwer
handelingen, luidt het woord des HEREN
(NBG 51). Dit bezoeken is om te straffen.
Beide betekenissen kunnen wij horen
in Exodus 20. En nu gaat een belangrijk
uitlegbeginsel voor de Bijbel een rol
spelen: Schrift met Schrift vergelijken.

Alleen wie zondigt
Het is op zich niet vreemd dat wij de
neiging hebben om dit Woord van God
erg negatief uit te leggen. Dat deden de
Israëlieten vroeger ook. Het was zelfs
een spreekwoord in Israël. Als de ouders
onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen
stroeve tanden. De kinderen dragen dus
de gevolgen voor iets wat hun ouders
gedaan hebben. Maar dat wijst God
heel duidelijk af. Zo waar ik leef, spreekt
God, de HEER, nooit meer mag iemand
bij jullie in Israël dit spreekwoord in de
mond nemen! Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren: zowel het leven
van de ouders als dat van hun kinderen

ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt
zal sterven (Ez. 18:3-4). En in de rest van
Ezechiël 18 maakt God nadrukkelijk,
met meerdere voorbeelden, duidelijk
dat Hij niemand straft voor de zonden
van een ander. God straft alleen wie
zondigt en blijft zondigen. Degenen die
gezondigd hebben maar zich bekeren,
ontvangen juist vergeving. Wij mogen
Exodus 20:5b dus niet zo uitleggen, dat
de kinderen of kleinkinderen moeten
boeten voor wat hun voorouders verkeerd deden.

Dezelfde zonde doen
Maar hoe moeten wij het dan vertalen
en uitleggen? Als we kiezen voor de
vertaling met bezoeken, is het met een
voorbeeld uit te leggen. Als kind vinden
wij het over het algemeen leuk als opa
en oma op bezoek komen. Maar stel
dat tijdens zo’n bezoek opa zou zeggen: Omdat papa vroeger een keer een
snoepje gepakt heeft zonder het te vragen, moet jij nu voor straf honderd keer
uitschrijven: ik mag geen snoepje pakken zonder te vragen. Dan zouden wij
dat beslist niet ‘eerlijk’ vinden, toch?
Maar stel nu dat het volgende gebeurt.
Jij bent bij opa en oma op bezoek, en
pakt stiekem een snoepje zonder het
te vragen. Omdat je dacht dat oma je
niet zag. Maar je wordt op heterdaad
betrapt. En opa zegt nu: Kijk, dat deed
je vader vroeger ook weleens. Toen
kreeg hij straf, en nu krijg jij ook straf.
Je krijgt straf voor dezelfde overtreding,
dezelfde ‘zonde’ die je vader ook deed.
Dan is het wel ‘eerlijk’, toch?
Zo vertaalt prof. Lettinga: Ik straf de
zonde van vaders bij de kinderen.* De
kinderen krijgen geen straf omdat hun
vaders verkeerde dingen deden. Maar
de kinderen worden gestraft als ze dezelfde zonden doen als hun vaders. En
de plaats van deze dreigende woorden
maakt duidelijk dat het vooral gaat
om het wel of niet dienen van God. De
Groot Nieuws Bijbel haalt juist dat naar
voren, en vertaalt: Wie zich tegen Mij
verzet, zal Ik straffen, hem en ook zijn
nakomelingen. Wie God niet wil dienen, krijgt te maken met Gods oordeel.
Diezelfde zonde wordt aan of bij elk geslacht bezocht. Elk geslacht wordt beoordeeld op dit wel of niet dienen van God.
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Leven ouders voor?
Hoe ontzettend belangrijk is daarom
een goed voorbeeld hierin. Wij allemaal, jong en oud, nemen heel gemakkelijk verkeerde gewoonten en dingen
over. Ook als het gaat om het wel of
niet dienen van God. Proberen ouders
met alle activiteiten in en voor de
kerk, en vooral thuis, zo goed mogelijk
iets door te geven van de ontzaglijke
blijdschap dat God ze een plek gaf in
het volk van het komende koninkrijk?
En dat dat genadige aanbod ook voor
hun kinderen en kleinkinderen geldt?
Of is het meedoen niet meer dan een
(goede) gewoonte? En hoe is het als ze
niet of nauwelijks deelnemen aan het
gemeente-zijn? Of als zij het geloof en
de navolging van Christus niet duidelijk
proberen vorm te geven in hun persoonlijk en gezinsleven?
Kijk dan eens naar de kinderen, en nog
meer naar de kleinkinderen. Ik veralgemeniseer nu, maar wij zien het toch om
ons heen gebeuren. Hoe binnen twee of
drie geslachten het geloof ‘zomaar’ kan
verdwijnen. En dat is in een zekere zin
de schuld van de ouders. Zij gaven geen
goed voorbeeld. Laten wij dat als ouders goed ter harte nemen. Wij hebben
hierin een grote verantwoordelijkheid.
Toch is het niet zo dat onze kinderen
dan moeten boeten omdat wij een fout
voorbeeld gaven of geven. Maar alleen
als zij zelf willens en wetens ons verkeerde voorbeeld volgen.

Zegen!
Tegenover deze waarschuwende dreigende woorden staan ook veelbelovende woorden. Vers 6: Maar als ze mij
liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs
Ik hun mijn liefde tot in het duizendste

geslacht. Wie God liefheeft en luistert
naar zijn wil, die ontvangt Gods gunst
en liefde. En dan niet tot in het vierde
geslacht, maar tot in het duizendste.
Het verst denkbare geslacht. De beloofde zegen is vele malen groter dan
de dreiging. Ja, de vloek valt eigenlijk in
het niet bij de zegen. Laten wij ons dan
ook niet blindstaren op die dreiging
en ons daar zorgen over maken, maar
laten wij al onze hoop vestigen op die
belofte. Onze God is een God van liefde
en genade. Hij zal zijn trouw bewijzen
aan wie Hem liefhebben en dienen. Hij
heeft dat al gedaan. De HEER heeft alle
zonden en overtredingen al weggedaan
en vergeven, de breuk hersteld.

Tot in het duizendste geslacht
In Romeinen 5 stelt Paulus heel duidelijk tegenover de ongehoorzaamheid
(zonde) van Adam de gehoorzaamheid
van Christus. Door die ene overtreding
van Adam rust er wel een vloek op de
schepping, maar er is meer. Want tegenover die zondeval en die vloek stelt
God de gehoorzaamheid van Jezus tot
de dood toe. Tegenover de zondeval
staat het kruis. En de veel grotere zegen
die dat voor iedereen meebrengt. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van
één mens verre te boven, want die ene
overtreding heeft tot veroordeling geleid,
maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot
vrijspraak geleid (Rom. 5:16). Wie dit geschenk aanneemt, wie gelooft in Jezus
de Christus, voor hem of haar geldt dat
zij nu nog lijden onder de gevolgen van
de vloek. Voor dit tijdelijke leven hier op
deze aarde. Maar ook dat de vrijspraak
voor eeuwig geldt. Voor hen en hun nakomelingen, voor allen die God liefhebben en doen wat Hij gebiedt. En daarbij
valt alles op deze aarde in het niet.

Onze God is een oneindig genadige
en barmhartige God. Vol liefde en
geduld. Het is daarom geen last om
Hem te dienen met heel ons hart, heel
onze ziel, heel ons verstand en al onze
krachten, maar een lust. Het is een geschenk en een opdracht om tot in het
hart geraakt door de liefde en redding
van onze Heiland, de weerklank van die
liefde onze kinderen voor te leven. Met
de geweldige zekerheid dat we altijd
mogen bidden om de Heilige Geest en
de wijsheid om het onze kinderen voor
te houden. Om hun concreet te laten
zien wat het voor ons betekent dat wij
Gods kinderen mogen zijn. Blij en dankbaar leven. God dienen is geen zware
plicht, geen vloek waaronder wij zuchten. God dienen is een voorrecht. En het
is tot zegen voor allen die God liefhebben en naar zijn wil leven.
Ook dan is er geen automatisme. Geen
vanzelfsprekendheid dat de kinderen
het voorbeeld van hun ouders volgen.
Het blijft een afzonderlijke keuze. De
eigen verantwoordelijkheid van ieder
mens. Maar het gebed van de gelovigen
heeft grote kracht. Want wij hebben
een almachtige Vader in de hemel, die
graag naar zijn kinderen wil luisteren.
En waar die liefde voor God en het Hem
trouw dienen van harte aanwezig zijn,
daar wil God zijn zegen ook geven.
Want Hij geeft zijn beloften, aan ons
en onze kinderen. Uit genade, zonder
enige verdiensten van onze kant. En
God doet zijn beloften gestand.
Ds. E.J. Meijer is predikant te Hoogkerk.

Noot:
*

In J. Douma, De tien geboden I, Kampen,
1988, p. 158-165.

Nader Bekeken in het nieuw!
Dit nummer is het laatste in deze vormgeving.
Met ingang van het septembernummer zal het dan gebeuren: Nader Bekeken krijgt een nieuw uiterlijk.
Het blad zal allereerst een rustiger en luchtiger uitstraling krijgen. Dat is meteen te zien aan de voorkant
en de verdere lay-out.

Inhoudelijk blijven we hetzelfde, onder het motto:
Dankbaar gereformeerd.
Nader Bekeken – Woord & Wereld magazine: ons vertrouwde blad in een nieuwe outfit!
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Bijbels (s)preken?

Kroniek
Pieter Boonstra

In deze Kroniek wil ik verder nadenken over de preek. De vorige keer hebben we stilgestaan bij wat preken is en vooral
bij wat gereformeerde prediking kenmerkt (Nader Bekeken,
apr. 2019). Nu wil ik hierop voortborduren. Deze keer gaat
het mij om de vraag: wat is eigenlijk bijbels preken?
Een preek is niet zomaar een praatje,
zo zeiden we de vorige keer, maar kenmerkt zich door het feit dat er een concreet gerichte aanspraak plaatsvindt
die te maken heeft met de gelezen bijbeltekst. Maar hoe ligt die verbinding
precies? Wanneer is er sprake van een
aanspraak die de Bijbel recht doet en
een aanspraak die dat niet doet?

recht tegenover elkaar staan. De één
beweert iets en de ander zegt precies
het tegenovergestelde. Maar ze doen
dat op grond van dezelfde Bijbel. Of het
nu gaat over ‘vrouw en ambt’, ‘homoseksualiteit en kerk’, ‘schepping en evolutie’ of ‘kinderen aan het avondmaal’.
Wie spreekt hier nu bijbels en wie niet?
Is dat uit te maken?

Deze vraag is in onze tijd urgent. Allereerst als het gaat om het beoordelen van preken. Er zijn zorgen over
de ontwikkeling van de prediking in
onze kerken. Heeft dit wellicht te maken met het feit dat in veel preken de
Bijbel wel aan de orde komt, maar dat
dit nog niet wil zeggen dat de preek
daarmee dan ook bijbels is? Maar de
vraag kan ook breder gesteld worden.
Immers, vandaag de dag gebeurt het
dat mensen in een discussie soms lijn-

Wat staat er op het spel?
Dat hier veel op het spel staat, is het
beste te illustreren met wat een recensent schreef naar aanleiding van de
verschijning van het boek van Robert
Gagnon, in het Nederlands De Bijbel en
homoseksualiteit. De recensent komt
namelijk tot de volgende slotsom: ‘Als je
puur en alleen naar de Bijbel kijkt, dan
kom je hier niet uit. Dan komt dit debat
nooit ten einde. Immers, er bestaat

geen volmaakt consequente interpretatie van de Bijbel over dit onderwerp.
En als puntje bij paaltje komt, is ook
Gagnons doorwrochte boek slechts een
van de vele meningen. Niemand hoeft
zich er iets van aan te trekken’ (ND,
4 nov. 2016). Hier wordt zichtbaar wat
er op het spel staat als je niet nadenkt
over de vraag wanneer een bewering
vanuit de Bijbel ook daadwerkelijk bijbels is. Het gevolg daarvan is namelijk
dat je dan niets meer overhoudt dan
verschillende meningen. Oftewel, dat
bijbels spreken niet meer mogelijk is en
dat geldt dan ook voor preken. Maar als
dat zo is, wat voor zin heeft preken dan
nog? En wat voor zin heeft het lezen uit
de Bijbel dan nog?
Om een weg te zoeken uit deze impasse, stel ik de vraag: wanneer is een
bewering op basis van de Bijbel nu bijbels en wanneer niet? Wat is daarover
te zeggen als het gaat over preken?

De cultuur van de Chuuk
Een tijd geleden werd in het Nederlands
Dagblad melding gemaakt van een
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interessant onderzoek. Een team van
onderzoekers had zeshonderd documenten uit zestig culturen bestudeerd.
De uitkomst ervan was dat vrijwel alle
mensen leven volgens zeven morele
basisregels, ongeacht hun religieuze
achtergrond. Bij de zestig culturen die
het team bestudeerde, vonden ze maar
één uitzondering. De Chuuk, een volk

Christus. Als predikant zou je daar in
de preek op kunnen wijzen en kunnen
zeggen dat het achtste gebod ook in
Christus vervuld is. Daarbij is er een
keur aan gegevens uit de Bijbel die je
als predikant voor het voetlicht kunt
halen. Bijvoorbeeld dat na de komst van
Christus en zijn Geest de kijk op het
bezit verandert. Zo lees je van de eerste

Chuuk
in de Stille Oceaan, kennen maar zes
regels; uitzondering bij hen is namelijk
diefstal. Diefstal wordt daar gezien als
dapper en als een teken van oprechtheid (ND, 14 feb. 2019). Oftewel, in alle
culturen, zoals ook bij ons, wordt diefstal gezien als iets afkeurenswaardigs.
Behalve dus bij de Chuuk, daar wordt
het gezien als een deugd: het getuigt
van moed wanneer je steelt.
Ik wil nu dit voorbeeld gebruiken om
even door te denken. Stel, je bent predikant in een gemeente bij de Chuuk, is
het dan bijbels om in een preek positief
te spreken over diefstal? Om in een
gerichte aanspraak de gemeente op te
roepen om de moed te hebben om te
stelen? Dat dat de goedkeuring van de
Here kan wegdragen?

Een gefingeerde preek
Zeg niet te snel dat dat niet mogelijk
is. Natuurlijk kent de Bijbel het achtste gebod, waar de Here het stelen
verbiedt. Maar we hebben ook het
vierde gebod, waar staat dat we op de
zevende dag moeten rusten. Dat doen
we ook niet meer. We rusten nu op de
eerste dag vanwege de opstanding van

christelijke gemeente dat zij hun bezittingen verkochten en de opbrengst verdeelden onder de behoeftigen (Hand.
2:45). Of wat te denken van een tekst
uit Handelingen 4, waar over de eerste
gemeente wordt gezegd: ‘Geen van hen
beschouwde zijn bezittingen als zijn
persoonlijk eigendom, want ze hadden
alles gemeenschappelijk’ (Hand. 4:32)?
Deze bijbelgegevens wijzen erop dat
we in Christus anders tegen ons bezit
moeten aankijken. Dat stelen niet meer
die negatieve klank heeft, zoals in het
Oude Testament, maar juist positief
gewaardeerd moet worden. Kan stelen
niet een vorm zijn om te leren los te
komen van je bezit? Om te leren onze
bezittingen niet als ons persoonlijk
eigendom te beschouwen, maar te
groeien naar het ideaal dat je alles gemeenschappelijk hebt? Ten slotte kan
de predikant in de preek wijzen op het
feit dat dat ook onze toekomst is: Gods
koninkrijk waarin we alles gemeenschappelijk hebben. Door van stelen
of bestolen worden geen probleem te
maken, grijp je vooruit en anticipeer je
op het koninkrijk van God.
Zou er in de preek dan geen enkele
waarschuwing kunnen klinken? Zeker

wel. De predikant zou kunnen wijzen
op een belangrijke restrictie bij deze
vorm van stelen: er mag geen sprake
zijn van begeerte of jaloezie. Want
dat brengt je in strijd met het tiende
gebod. Op dit punt moeten we onszelf
onderzoeken en blijven onderzoeken,
zo zou de aanspraak in de preek kunnen luiden. Als er geen sprake is van
begeerte, en je doet het uit gelovige
overwegingen, dan is stelen niet
verkeerd. Het achtste gebod is in het
Oude Testament gegeven vanwege de
hardheid van het hart. In het Nieuwe
Testament vind je daarom dan ook nog
voorschriften die het stelen verbieden.
Maar wanneer de Geest mogelijkheden
biedt, zoals in de cultuur van de Chuuk,
mogen we deze voorschriften naast ons
neerleggen. We mogen al iets proeven
van Gods koninkrijk waarin we alles
gemeenschappelijk hebben. Chuuk
Tot zover in het kort hoe ik me voorstel
dat een preek over het achtste gebod in
een gemeente bij de Chuuk zou kunnen
klinken. En ik moet zeggen: het klinkt
aannemelijk. Immers, wat de Bijbel
zegt, wordt uiterst serieus genomen.
En met behulp van bijbelse gegevens
wordt gezocht naar de relevantie van
het achtste gebod in de cultuur van de
Chuuk. We stellen Christus centraal en
concentreren ons op het koninkrijk van
God.

Goochelen met de Bijbel
Maar hoeveel bijbelgegevens er ook in
de preek gebruikt worden en hoe goed
de bedoeling ook is om te zoeken naar
relevantie, toch kan deze preek niet
bijbels genoemd worden. Waarom niet?
Omdat de preek op drie punten uit de
bocht vliegt. Ik zal bij de beschrijving
van deze punten gebruikmaken van het
beeld van het goochelen. Want dat is
wat er, in het kort gezegd, in deze preek
gebeurt: er wordt gegoocheld met bijbelteksten. Wat ik nu ga proberen, is
om de goocheltruc uit te leggen.*
In de eerste plaats is er sprake van een
dubieuze exegese van met name de
teksten uit Handelingen 2 en 4. Als zou
daar sprake zijn van een nieuw ideaal
dat door Christus is mogelijk gemaakt
en in de christelijke kerk vorm moet

198

krijgen: dat je afstand moet doen van
al je bezit. Als dat het geval is, komt
stelen inderdaad in een ander perspectief te staan. Toch is deze exegese, hoe
mooi ze ook klinkt, niet mogelijk. Dat
blijkt met name uit Handelingen 5.
Daar wordt de bekende en trieste
geschiedenis verteld van Ananias en
Saffira. In het bijzonder moet hier
gewezen worden op de woorden van
Petrus tegen Ananias, die een stuk land
verkocht had en een deel van de opbrengt achterhield. ‘Je had het immers
niet hoeven verkopen, en nu je het wel
verkocht hebt, had je met de opbrengst
toch kunnen doen wat je wilde?’
(Hand. 5:4). Deze woorden van Petrus
maken het onmogelijk om te denken
aan een nieuw ideaal als zouden wij
afstand moeten doen van al ons bezit.
In de eerste gemeente was sprake van
vrijwilligheid. Verder stond de verkoop
van bezittingen in het teken van de ondersteuning van de armen. In die zin is
het een vorm van naastenliefde. Dus de
zonde van Ananias en Saffira was niet
dat ze niet het geheel van de opbrengst
van de verkoop van hun bezittingen
afdroegen. Dat was niet verplicht. Maar
dat ze de indruk wekten dat ze alles
bij de apostelen brachten, terwijl ze in
werkelijkheid een deel achterhielden.
Oftewel, de denkbeeldige preek over
het achtste gebod, die heel bijbels
klinkt, is gebaseerd op een onjuiste uitleg. In het beeld van het goochelen gezegd: er is sprake van een vingervlugge
exegese. Er worden razendsnelle verbindingen gelegd en conclusies getrokken
zodat het lijkt alsof het
mogelijk is; maar dat is
niet het geval.

Konijn uit hoge hoed
En dan het tweede punt.
Want er is nog meer.
Onderdeel van de
goocheltruc in deze
preek is dat de
vingervlugge
exegese dient
om een gedachte van
de predikant
in de preek te
onderbouwen
en om zo het

dat de Here dit gebod gegeven zou hebidee te geven dat die gedachte daarben, vanwege de hardheid van het hart.
mee bijbels is. Want wat is het geval?
Deze laatste woorden zijn letterlijk teNergens in de Bijbel is een woord te
rug te vinden in Matteüs 19:8. De convinden dat we, wat betreft ons bezit,
text van deze woorden is dat de Here
moeten vooruitgrijpen op Gods volJezus in discussie is met de farizeeën
maakte koninkrijk. Er is geen enkele
over echtscheiding. In dat verband zegt
bijbeltekst te noemen waaruit zou blijken dat we in deze bedeling het achtste de Here Jezus: ‘Mozes heeft vanwege
de hardheid van uw hart u toegestaan
gebod zouden mogen opheffen, dat dit
uw vrouw te verstoten; maar van het
gebod nu niet meer zou gelden. Deze
begin af is het zo niet geweest.’ Wat
gedachte – die mooi klinkt – is dus
doet de predikant nu in
niet bijbels. Het lijkt erop
de preek? Deze wooralsof Handelingen 2 en
Je hebt die er
den vergelijkt hij met
4 deze gedachte ondereerst ingestopt
het achtste gebod en de
bouwen. Maar nergens
nieuwtestamentische
kom je de gedachte van
voorschriften die het stelen verbieden
het vooruitgrijpen op het koninkrijk in
en concludeert dat deze voorschriften
die hoofdstukken tegen. Integendeel,
en geboden ons gegeven zijn vanwege
de directe context van hoofdstuk 5
‘de hardheid van het hart’. Oftewel,
verhindert zelfs deze gedachte. Ook
dat ze niet overeenstemmen met het
zijn er elders in de Bijbel geen teksten
eigenlijke ideaal, zoals God het voor
die haar bevestigen. Het gaat dus om
ogen ziet. Immers, in het paradijs was
een gedachte van de predikant zelf die
dit gebod niet nodig en ook op de
hij inleest in Handelingen 2 en 4 en er
nieuwe aarde zal dit gebod niet nodig
vervolgens dan ook uit haalt. Om het
zijn. Hiermee líjkt de predikant ‘Schrift
in het beeld van het goochelen te zegmet Schrift te vergelijken’, maar wat hij
gen: het is een konijn uit de hoge hoed.
in werkelijkheid doet, is: met behulp
Je hebt die er eerst ingestopt, om hem
van bepaalde bijbelgegevens andere
er vervolgens, tot ieders verrassing, uit
bijbelgegevens laten verdwijnen. In dit
te halen.
geval het achtste gebod ontkrachten
met een beroep op de hardheid van het
De grote verdwijntruc
hart en de voortgang van de Geest die
de cultuur van de Chuuk dichter bij het
Ten slotte, het derde punt. Onze
ideaal gebracht heeft. In beeldspraak
voorvaderen zijn zich van het gevaar
bewust geweest dat je je eigen gedach- gesproken: hier is sprake van de grote
verdwijntruc!
ten aan de Bijbel oplegt en je uitleg
daardoor laat bepalen. Oftewel, dat er
sprake is van wat Petrus noemt: ‘eigen- Apostolisch leergezag
machtige uitleg’ (2 Petr.
1:20). Daarom is er altijd
Maar hoe zit het dan met het vierde
benadrukt dat de Bijbel
gebod? Dat gebod is wel veranderd.
zichzelf moet uitleggen.
Dus heeft de predikant toch een punt
En zo is de bekende regel
wanneer hij de gemeente van de Chuuk
ontstaan dat het bedaarop wijst? Want als het vierde gelangrijk is om bij de
bod veranderd kan worden – we rusten
uitleg van een tekst
niet meer op de zevende dag – waarom
‘Schrift met Schrift
kan het achtste gebod ook niet gete vergelijken’. De
wijzigd worden in de cultuur van de
predikant lijkt deze
Chuuk? Dat diefstal niet als negatief
regel in
maar als iets positiefs wordt gezien?
de gefingeerde
Hier stuiten we op het apostolisch leerpreek over
gezag. Want inderdaad is er sprake in
het achtste
de Bijbel van voorschriften en geboden
gebod toe
die voor ons nu niet meer gelden. Of,
te passen. Hij zoals de belijdenis zegt, die hun verwijst erop
vulling hebben in Christus (NGB, art.
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25). Het vierde gebod is door het werk
van Christus vervuld. Dat is ons door
de apostelen geleerd. Maar diezelfde
apostelen hebben ons dat niet geleerd
op het punt van het achtste gebod. Dit
gebod is niet vervuld in Christus. Dat
betekent dat wij dit gebod niet mogen
ontbinden. Wat voor mooie redenering
wij daar ook voor hebben. Die ruimte
is door de Here Jezus via zijn apostelen
aan ons niet gegeven. Dan mogen wij
die ruimte ook niet nemen. Hoezeer de
cultuur ook die mogelijkheden biedt.

Wat is bijbels (s)preken?

(NGB, art. 7), dan betekent dit dat er
diefstal als een dappere daad wordt
bijbelse normen en waarden zijn die
gezien. Daar staat tegenover dat in
onze cultuur meer en meer overspel als tijd en cultuur overstijgen. Het komt
er dan op aan dat je je
een kloeke daad wordt beverantwoordt over hoe je
stempeld. Openlijk wordt
Tijd en cultuur
die bijbelse normen en
reclame gemaakt voor
overstijgend
waarden kunt kennen. En
‘second love’. Het verkoopvervolgens om daar dan
praatje daarbij is dat het
aan vast te houden in een cultuur die
je huidige relatie een nieuwe impuls
geeft en dat je dapper bent om die stap anders zegt en doet.
te zetten. De slogan: ‘Trek jij de stoute
Bijbels (s)preken is niet makkelijk, maar
schoenen aan?’ illustreert dat. Verder
het ís mogelijk. De Here heeft in zijn
is in onze cultuur homoseksualiteit gebijzondere zorg voor ons zijn geopenaccepteerd en ingeburgerd. Het wordt
gezien als een teken dat we ons hebben baarde Woord op schrift gesteld (NGB,
art. 3). Goddank!
doorontwikkeld en dat we verder zijn.
In dat licht is het niet verwonderlijk dat
Noot:
het in onze cultuur niet gepikt wordt
wanneer iemand zich beperkingen op* Ik gebruik het beeld van goochelen
legt en zich inmengt in onze seksuele
dus als vergelijking, om iets duidelijk
ethiek. Dan is het gevaar ook dat we
te maken en te benoemen. Echter, in
wat we zelf vinden en denken, inlezen
tegenstelling tot een goochelaar ga ik
in de Bijbel.
ervan uit dat de predikant die deze preek

Deze Kroniek begon met de vraag:
wat is eigenlijk bijbels preken? Bedient
de predikant zich van eigenmachtige
uitleg? Dat is na te gaan. Vingervlugge
exegese, een konijn uit de hoge hoed,
het laten verdwijnen van bijbelgegevens, het zijn allemaal alarmbellen
die aangeven dat de predikant in de
Overigens betekent dit niet dat je
preek wellicht de Bijbel laat buikspredit altijd te kwader trouw doet. Het
ken. Maar deze criteria zijn ook inzicht
kan iedereen overkomen. Maar juist
gevend als het gaat om het bredere
dat vraagt dus dat je
spreken vanuit de Bijbel
liefdevol, maar kritisch
over onderwerpen die
Allemaal
de argumentatielijnen
vandaag in discussie zijn.
alarmbellen
bediscussieert. En als
Wanneer is een bewering
een argumentatielijn die
op basis van de Bijbel nu
weliswaar bijbels lijkt, toch niet blijkt
bijbels en wanneer niet? Dat hangt erte kloppen, kunnen we de uitkomst ervan af of er sprake is van het gegoochel
van dan ook niet als ‘waar’ en ‘bijbels’
met bijbelteksten.
accepteren. Hoezeer die uitkomst ook
In onze cultuur zijn we verontwaardigd strookt met de huidige cultuur of met
als iemand met een babbeltruc binnen- je eigen gevoel.
komt bij een oudere en zo hem of haar
Wanneer je namelijk uitgaat van de
geld, sieraden en bankpasje afhandig
belijdenis dat de Bijbel Gods Woord
maakt. In die zin staat onze cultuur
is en ‘de wil van God volkomen bevat’
diametraal op die van de Chuuk, waar

houdt onder de Chuuk, niet met opzet

zijn hoorders op het verkeerde been wil
zetten!

Bezinningsdag in Bunschoten
Op zaterdag 18 mei kwamen zo’n 325 kerkleden uit het
hele land bijeen in Bunschoten om zich te bezinnen op
de besluiten van de GS-Meppel 2017. Het was niet de
bedoeling om alleen maar te spreken over ‘de vrouw in
het ambt’. Deze besluiten waren wel de aanleiding om
goed na te denken over het verstaan van de Bijbel.
Er zijn vijf lezingen gehouden. Dr. Dolf te Velde en ds.
Henk Drost hielden een tweeluik met de titel ‘Woorden
van God voor mensen van God’, mw. Ida Slump-Schoonhoven en ds. Rufus Pos spraken daarna resp. over ‘Man

en vrouw, denkbeelden en beelden’ en ‘Mirjam of Maria’, en het onderwerp van prof. dr. Arjan de Visser was
‘GKv en katholiciteit’. Daarna beantwoordden de sprekers als forum een aantal vragen van toehoorders.
We willen er graag op wijzen dat er opnamen van het
geheel van deze dag zijn gemaakt door de LPB. Ook zijn
de teksten van de lezingen gepubliceerd.
Zie voor dit alles de website van de bezinningsgroep:
www.bezinningmvea.nl.
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Samen gereformeerd zijn

In de titel Samen Gereformeerd. Het
licht op Groen vinden we de boodschap
van het boek: door een gemeenschappelijke bezinning op het gedachtegoed
van Groen van Prinsterer kunnen we
vandaag een weg vinden om op een
gereformeerde wijze kerk te zijn.

Het recht van de
afgescheidenen
Groen van Prinsterer leefde in de tijd
van koning Willem I. Deze absolute
vorst wilde grip hebben op de kerk van
Nederland om de eenheid van het Nederlandse volk ook op deze manier te
garanderen. Onder zijn bestuur werd
in 1816 het algemeen reglement uitgevaardigd waardoor de overheid een
greep deed naar de macht in de kerk.
Onderdeel van deze machtsgreep van
de koning was ook dat het belijdende
karakter van de kerk werd verzwakt.

Thema
Wim van Vlastuin

In het gedachtegoed van
Groen van Prinsterer zijn
belangrijke bouwstenen te
vinden om de kerkelijke verlegenheid en gebrokenheid
van vandaag te doorbreken.
Aldus ds. Anne van der Sloot,
emeritus-predikant, in zijn
studie over de kerkvisie van
Groen.
Het gaat hier om de zogenaamde ‘quiaquatenus’ kwestie: de vraag of kandidaten tot de heilige dienst de belijdenis
ondertekenden omdat deze in overeenstemming was met de Schrift of voor
zover zij de belijdenis in overeenstemming achtten met de boodschap van
Gods Woord.
Dit subtiele verschil had grote consequenties, omdat de strikte binding aan
de belijdenis ophield te bestaan in de
Gereformeerde Kerken van Nederland.
In die zin vond er een breuk met de
gereformeerde traditie plaats. Rondom
Hendrik de Cock en anderen ontstond
er een afscheiding om gereformeerd
te blijven, de Akte van Afscheiding en
Wederkeer.
De afgescheidenen kwamen onder
zware druk te staan. Ze werden als
weggelopen slaven behandeld en onder
druk gezet om terug te keren tot het
genootschap van de nationale kerk.

Wilden zij dat niet doen, dan moesten
zij het recht op de titel ‘gereformeerd’
laten varen en zich als nieuwe kerk
presenteren, om erkenning van de overheid te krijgen. Iemand als Scholte gaf
toe, maar anderen vormden de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis.
De verdeel-en-heerspolitiek vanuit de
overheid had succes, want de eenheid
van de gereformeerde gezindheid werd
hiermee gebroken.
Groen van Prinsterer durfde in deze
situatie zijn nek uit te steken. Hij nam
het op voor de afgescheidenen door te
verklaren dat de koning het recht niet
had om zo in de kerk in te grijpen en
een algemeen bestuur te installeren.
De afgescheidenen hadden gelijk dat zij
de vinger legden bij de problemen in de
kerk en die opriepen om terug te keren
naar de volle gereformeerde identiteit.
De overheid had deze mensen moeten
steunen, maar in plaats daarvan ver-
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volgde zij de afgescheidenen en hield
de vrijzinnigheid hoog. Het gevolg hiervan was dat het herstel van de vaderlandse kerk uitbleef.

Het recht van de hervormde
gezindheid
Overigens volgde Groen persoonlijk de
afgescheidenen niet, aangezien hij zich
beriep op ‘het recht van de hervormde
gezindheid’. Nog altijd waren de papieren van de kerk aanwezig en hadden
kracht van recht. De gereformeerde
belijdenis als zodanig was niet terzijde
geschoven en claimde in zichzelf nog
altijd het alleenrecht op het geheel van
de kerk.
Groen legde veel nadruk op de
gereformeerde belijdenis zoals die
verwoord was in de drie formulieren van eenheid. Dit was geen
formalisme, maar overeenstemming omtrent het verstaan van de
Schrift. Hij kon ook zeggen dat een
kerk waarin de Bijbel alleenrecht
heeft – dus zonder confessie – ten
diepste geen kerk is, omdat er geen
overeenstemming bestaat omtrent
de uitleg van de Schrift. Iedere uitleg van de Schrift zou op deze manier gelijk gezag hebben.
Als het zover zou komen dat de
belijdenisgeschriften werkelijk afgeschaft zouden worden, was het
moment van breken met het genootschap aangebroken. Al zou de
inhoud van de drie formulieren dan
nog de ziel van de kerk uitmaken,
de kerk had haar wezen als kerk dan
verloochend en men zou zich van het
genootschap moeten afscheiden.
Deze juridische benadering was bij
Groen verbonden met een organisch
besef van kerk en belijdenis. Hij zag de
belijdenis niet slechts als een formeel
document, maar als de levende belijdenis van het organisme van de kerk. We
zouden kunnen zeggen dat hij niet confessionalistisch was, maar wel confessioneel. De belijdenis was voor hem geen
kloppende wiskundesom, maar in de
belijdenis klopte het hart van de kerk.
De belijdenis was de belijdenis van de
ziel van het organisme van de kerk.
Dit organisme van de kerk had een
historische gestalte. De kerk was voor
hem een lichaam van vele eeuwen en

de belijdenis een uitdrukking van het
historische geloof. Dit brengt met zich
mee dat de kerk voor hem niet een vereniging was van gelijkgezinden of een
vereniging van gelovigen, maar de kerk
heeft als lichaam iets eigens dat de
individuele gelovigen overstijgt: het geheel is meer dan de som van de delen.

Het eigene van Groens positie
Het is nuttig om Groens positie af te
bakenen ten opzichte van verschillende
andere opvattingen. Hierboven schemerde reeds door dat Groens benadering te onderscheiden is van de interpretatie van de afgescheidenen.

Zowel Groen als de afgescheidenen
hadden een hoge waardering voor
de gereformeerde belijdenis. Terwijl
Groen hoop had voor herstel van het
hervormde genootschap, hadden de
afgescheidenen dit opgegeven.
Omdat Groen de situatie niet als onomkeerbaar zag, heeft hij zich met het
smeekschrift van de zeven Haagse heren ingespannen om het recht van de
hervormde gezindheid op het geheel
van de kerk erkend te krijgen, maar
dat lukte niet. Hier wrong het tussen
Da Costa en Groen. Terwijl Groen het
juridische recht van de gereformeerde
identiteit voor het geheel van de kerk
opeiste, zag Da Costa geen heil in dit
juridische beroep. Naar zijn besef was

dit allemaal te formeel, hij had ook een
wat dynamische opvatting over de belijdenis en hij pleitte daarentegen voor
de medische weg.
Anderzijds waren er ook andere gereformeerden die bleven in de vaderlandse kerk, die vonden dat Groen niet
juridisch genoeg dacht. We kunnen
hier denken aan De Moorrees en zijn
vrienden, de zogenaamde Dordtse
mannen. We zouden kunnen zeggen
dat Groen juridisch en organisch over
de kerk dacht, Da Costa dacht alleen organisch over de kerk, terwijl de Dordtse
mannen het juridische en het confessionele sterker benadrukten.
Deze lijn onderscheidde zich ook weer
van Abraham Kuyper. Kuyper miste
de nodige daadkracht bij Groen en
vond dat de nood radicaler aangepakt moest worden. Hij ging uit
van het recht van de gemeente om
zich vrij te maken van het synodebestuur. Deze insteek leidde uiteindelijk tot de Doleantie.
Groen was zich van deze diversiteit bewust. Daarom bepleitte
hij een katholieke omgang met
al degenen die tot de gereformeerde gezindheid behoorden.
Al was er verschil in kerkelijke
opvatting, ten diepste behoorden
alle gereformeerden tot de hervormde kerk. Hij smeedde het
begrip ‘gereformeerde gezindheid’, waarmee hij aangaf dat
alle gereformeerden ten diepste
tot de Nederlandse Hervormde
Kerk behoorden. Wie bleef bij
de gereformeerde religie, bleef
bij de hervormde kerk in ons land. Als
afgescheidenen dit niet meer konden
opbrengen, zag hij hetzelfde kerkisme
als de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid erkende immers
alleen degenen als gereformeerden die
tot het hervormde kerkgenootschap
behoorden. Sommige afgescheidenen
hadden ook geen oog meer voor de
gereformeerde religie in andere denominaties of in het hervormde kerkgenootschap. Zij meenden dat men alleen
gereformeerd kon zijn in de afgescheiden denominatie. Men maakte zich
dan evenals de vertegenwoordigers
van het hervormde kerkgenootschap
schuldig aan kerkisme. Men dacht en
leefde dan niet uit het geheel van de

202

katholiek-gereformeerde leer, maar
men verabsoluteerde het eigen kerkelijk
genootschap.

Ondubbelzinnig en
onbekrompen

Heer centraal zou staan. Groen vond
de goede balans in de Heer en daarom
de leer. Of zoals ds. G. Boer het later
zou zeggen: ‘Daarom staan alle (leer-)
stukken, hoewel niet op gelijke afstand,
in geestelijk verband met Hem, Die de
Weg, de Waarheid en het Leven is.’ Zo
kan hij ook zeggen dat we de voortdurende confrontatie met de levende
Christus nodig hebben om ‘de verrationalisering, de vervlakking en de verwarring te voorkomen’.

zijn aanwijzingen voor een plat geloof
waaruit het transcendente karakter is
weggesneden en de transformatie door
de wederkomst van Christus ten oordeel geen gestalte krijgt. Van der Sloot
heeft gelijk dat we deze kant niet op
moeten. We moeten niet iets nieuws
bedenken, maar in Christus’ kerk van
alle tijden gaat het juist om de eenheid
met het historische geloof van het ene
lichaam van Christus door al die verschillende tijden heen.

Groens verstaan van de belijdenis is
door hemzelf getypeerd als ‘ondubbelzinnig’ en ‘onbekrompen’. Met ‘ondubbelzinnig’ bedoelde hij een aanvaarding
van de belijdenis zonder voorbehoud.
Met de belijdenis bedoelde hij dan ook
Ik kan me in het pleidooi van collega
de drie formulieren van eenheid waarRelevantie voor het heden
Van der Sloot wel vinden. Toen ik als
voor onze voorgeslachten de offers van
jongere en theologisch student oog
hun bloed hebben gegeven. Dit was
Ds. Van der Sloot heeft zijn boek niet
kreeg voor het verdeelde lichaam van
niet alleen nodig uit respect voor de
alleen als een historisch studieboek geChristus in ons land, besefte ik dat we
geschiedenis van het organisme van
schreven, maar vanuit de hedendaagse
terug moesten naar de tijd waarin deze
de kerk, maar het was
kerkelijke verlegenheid
verdeeldheid tot stand kwam. Vanuit
ook heilzaam voor het
is
hij
in
de
geschiede‘Ondubbelzinnig’ en
kerkelijke leven. Imnis van de negentiende een historisch en katholiek besef heb
‘onbekrompen’
ik mij bewust bij de Nederlandse Hermers, de belijdenis van
eeuw gedoken. In het
vormde Kerk gevoegd. Als predikant in
de kerk is de norm voor
denken van Groen
deze kerk was het mijn verlangen om
de prediking en de belijdenis geeft de
heeft hij bouwstenen ontdekt die ons
met schuldbelijdenis de hand uit te
kaders aan waarbinnen prediking en
vandaag verder kunnen helpen.
steken naar alle denominaties in het
geloof van de kerk zich bewegen. Het
Van der Sloot bepleit een historisch begeheel van de gereformeerde gezindafschaffen van de belijdenis betekent
sef van de situatie van de negentiende
heid. 2004 heeft echter tot het tegendan ook dat men een beschermende
eeuw. Door de machtsgreep van de
deel geleid. De oproep tot terugkeer
muur om het geestelijk leven van de
overheid is de kerk kerkordelijk en connaar de drie formulieren van eenheid
kerk verwijdert. Het loslaten van de
fessioneel in de problemen gekomen.
is definitief afgewezen in de oprichting
drie formulieren zou ook de eenheid
Daarom moeten we als gereformeerde
van een nieuwe kerk onder de naam
van de kerk onder zware druk zetten en gezindheid terug naar die tijd. Toen
Protestantse Kerk in Nederland. Had de
ruimte geven aan allerlei interpretaties was er een synode nodig. Laten we die
Nederlandse Hervormde Kerk ondanks
van de Schrift, persoonlijke visies en
synode twee eeuwen later alsnog houalle verval een gereformeerde identidwalingen.
den, zo is zijn pleidooi.
teit, dit kan van de ProAnderzijds huiverde hij voor een conTerecht geeft hij aan
testantse Kerk in ons
fessionalistisch en rationalistisch omdat het initiatief van
Belijdenisgeschriften
land niet meer worden
gaan met de belijdenis waarin letterde huidige beweging
niet parkeren
gezegd.
knechterij de boventoon zou voeren. Hij van de Nationale SyKortom, door een nabepleitte een ‘onbekrompen’ omgang
node van een geheel
tionale gereformeerde synode samen
met de belijdenis. In zijn praktische
andere orde is. In de eerste plaats hebterug naar de gereformeerde leer en de
opstelling kwam dit al naar voren. Hij
ben de drie formulieren van eenheid
ene kerk van de Reformatie in ons land!
was betrokken bij de oprichting van de
daarin geen plaats. Historisch besef
Evangelische Alliantie. Hij kon politiek
daarentegen betekent dat we deze beN.a.v.: Ds. Anne van der Sloot, Samen
ook samenwerken met rooms-katholielijdenisgeschriften niet parkeren, maar
Gereformeerd. Het licht op Groen, Ipenken. Deze onbekrompen binding aan de tot hun recht laten komen en samen
drie formulieren betekende voor Groen
terugkeren naar de plaats waar het mis burg, Elburg, 2019, ISBN 9789070105396,
156 pag., prijs € 14,50
ook dat zaken als verkiezing en de subis gegaan.
jectieve wedergeboorte niet geprest
Daar komt nog iets bij. Het initiatief
moesten worden. Men diende te leven
van de Nationale Synode kenmerkt
Dr. W. van Vlastuin is hoogleraar Theologie
uit de reformatorische ontdekking van
zich door nog grotere discontinuïteit
en Spiritualiteit van het Gereformeerd Prode rechtvaardiging van de goddeloze.
met de kerk van alle eeuwen door het
testantisme aan de Vrije Universiteit en recZo zocht Groen een weg tussen twee
nieuwe Credo dat is ontworpen aan de
tor van het Hersteld Hervormd Seminarie.
uitersten: aan de ene kant het ratiohand van het Apostolicum. Dit Credo
nele confessionalisme waarin het niet
mist noties als maagdelijke geboorte
gaat om de Heer, maar om de leer. Aan
en hemelvaart. Ook de vergeving van
de andere kant het zweverig ethische
de zonden en de opstanding van het
denken waarin niet de leer, maar de
lichaam worden niet genoemd. Het
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Column
Rufus Pos

Een nieuwe kerkorde
Zowel binnen de GKv
als binnen de CGK zijn
gemeenten die vrouwelijke ouderlingen
hebben aangesteld.
Het eigenaardige is dat
de GKv-gemeenten die
hiertoe zijn overgegaan,
in feite ‘gehoorzaam’
zijn aan hun GS, terwijl de CGK-gemeenten met vrouwelijke ouderlingen
‘ongehoorzaam’ zijn aan de afspraken binnen hun
kerkverband. Nu blijkt dat er binnen de GKv sinds
kort gemeenten zijn die kinderen aan het heilig
avondmaal toelaten. Daarmee gaan ook zij in tegen
de afspraken die door het kerkverband gemaakt zijn.
We kunnen dus vaststellen dat er momenteel zowel
binnen de CGK als binnen de GKv gemeenten zijn die
individueel een beslissing genomen hebben die tegen
de gemeenschappelijke afspraken ingaat. De vraag
die daarmee (opnieuw) op tafel ligt, is: hoe zelfstandig is de plaatselijke kerk eigenlijk ten opzichte van
het kerkverband? Of, en dat is in feite dezelfde vraag:
hoeveel zeggenschap heeft de generale synode binnen het kerkverband?
In de jaren zestig is binnen de GKv juist over dit punt
veel gesproken en geschreven. De meningen liepen
daarbij zodanig uiteen dat er een scheur ontstond in
de kerk die resulteerde in het ontstaan van de NGK.
Dit laatste kerkverband heeft er nooit een geheim
van gemaakt dat je op landelijk niveau wel afspraken
kunt maken, maar dat uiteindelijk de plaatselijke kerk
beslist of ze zich aan die afspraken houdt of niet. Het
gevolg is dat er binnen de NGK gemeenten zijn waar
vrouwelijke ambtsdragers zijn en/of waar kinderen
toegelaten worden tot het heilig avondmaal. Het grote
verschil met GKv en CGK is dat deze NGK-gemeenten
niet verweten kan worden dat ze afwijken van gemaakte afspraken.
In het ND hebben we kunnen lezen dat de concept
kerkorde, bestemd voor de nieuwe fusiekerk (GKv en
NGK), aan plaatselijke kerken veel meer ruimte geeft
om over belangrijke zaken zelfstandig een beslissing
te nemen. Waar op dit moment binnen de GKv plaatselijke gemeenten mogen beslissen of ze wel of niet
zusters zullen roepen tot het bijzondere ambt, zal dat
straks ook het geval zijn met het toelaten van kinderen aan het heilig avondmaal.

Ook als je geen inhoudelijk oordeel wilt geven
over beide genoemde zaken, kun je er niet onder
uit te constateren dat de
GKv hiermee het eens te
vuur en te zwaard bestreden independentisme
van de NGK bezig zijn te
omarmen (al zal vanaf nu
de term ‘independentisme’ vast niet meer genoemd
worden).
Als de komende GS van Goes deze concept kerkorde
aanvaardt, geeft ze daarmee vrijwillig heel wat zeggenschap uit handen. Ik vind het bijzonder jammer
dat deze verandering niet het resultaat is van een
principiële discussie over de plaats van gemeenten in
het kerkverband, maar in feite als een haast machteloos gebaar volgt op de constatering dat plaatselijke
kerken zich op belangrijke punten toch niets meer
aantrekken van het kerkverband.
Op 11 november 2017 namen zowel de GS Meppel
als de LV (Landelijke Vergadering van de NGK) het
volgende besluit: ‘Het verlangen uit te spreken om
te komen tot één kerkgemeenschap. Op basis van
de Schrift als woord van God, in gebondenheid aan
de Gereformeerde belijdenisgeschriften en ingericht volgens de beginselen van het Gereformeerde
kerkrecht.’ Afgezien van het gebruik van het vage en
modieuze woord ‘verlangen’ is voor mij de reikwijdte
van deze uitspraak bepaald niet duidelijk. Mag ik dit
besluit naast mij neerleggen omdat ik dat concrete
en door de GS tot besluit verheven verlangen niet
voel? Want was het niet zo dat we jarenlang te horen
gekregen hebben dat kerkelijke eenheid plaatselijk
en van onderaf moet groeien en niet van bovenaf
moet worden opgelegd? Ik bedoel dit niet flauw, maar
wil duidelijk maken dat de GS bezig is een aantal
onomkeerbare stappen te zetten waarbij vanaf nu alleen nog maar vragen gesteld kunnen worden als je
bereid bent voor spelbreker te spelen. Iedere kerk
mag voortaan zelf beslissen over liturgie, ambten en
avondmaal. Verschillende praktijk verstoort blijkbaar allerminst de eenheid. Het zijn vanaf nu alleen
degenen die daar moeite mee hebben die de eenheid
verstoren.
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Voortgezette maaltijd in
het voltooide koninkrijk

Beeldengroep ‘Nattvarden’ (het laatste avondmaal),
Björn Martinius, te Dorotea, Zweden

‘Want ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal

waarop Ik met jullie de nieuwe oogst zal

gevonden in het koninkrijk van God.’

(Matteüs 26:29, Willibrordvertaling;

drinken aan mijn tafel.’

van deze vrucht van de wijnstok, tot de dag
drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’
vgl. Marcus 14:25; Lucas 22:18)

meer eten voordat het zijn vervulling heeft

‘Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en
(Lucas 22:16,30, Nieuwe Bijbelvertaling)

Sommige maaltijden, zoals een kerstdiner, nemen zowat de

hele avond in beslag. Dat komt door het natafelen, zoals dat
heet. Natafelen wordt wel omschreven als ‘een bezigheid

waarbij men na het eten nog lang samen aan tafel blijft zitten, waarbij uitgebreid met elkaar gesproken wordt; hierbij

kunnen koffie, wijn of andere dranken geschonken worden’.
Ook het Joodse pesachmaal duurde
gewoonlijk een avond lang. Tijdens dit
diner ging verschillende keren een beker met wijn rond. Jezus gebruikte de
derde rondgang, bekend als de ‘beker
van de dankzegging’, om aan de vooravond van zijn kruisdood uit te leggen
dat zijn bloed zou worden vergoten tot
vergeving van zonden. Het nieuwe verbond ging in op Goede Vrijdag.

Niet natafelen
Door aan te kondigen dat Hij geen wijn
meer zou drinken, maakte Jezus een
eind aan het avondvullende laatste

maal met zijn leerlingen in Jeruzalem.
Voor lang natafelen was die avond geen
tijd. Ter afsluiting zongen ze gezamenlijk nog de lofzang, om vervolgens richting Olijfberg te gaan (Mat. 26:30; Mar.
14:26). Zo klonk van het Hallel (de Psalmen 113-118) het tweede gedeelte. ‘Dit is
de dag die de HEER heeft gemaakt, laten we blij zijn en ons daarover verheugen’ (vgl. Ps. 118:24).1 Volgens de Joodse
dagindeling was op donderdagavond
immers Goede Vrijdag aangebroken.
Later is de regel vastgelegd dat na de
derde rondgang nog slechts één keer
gedronken mocht worden, de ‘beker
van de verlossing’ (Misjna, Pesachim

10:7). Waarschijnlijk heeft men die
vierde en laatste beker officieel aan het
maaltijdritueel toegevoegd om te voorkomen dat de avond zou ontaarden in
een drinkgelag naar Grieks-Romeinse
gewoonte. Veel Joden imiteerden op
den duur deze stijl van dineren, temeer
omdat juist bij Pesach aanliggen aan
tafel en wijn drinken voorgeschreven
was, zodat de situatie veel gelijkenis
vertoonde met een ‘normaal’ banket.
Tijdens het pesachmaal mocht echter
niemand dronken worden.

Deze vrucht van de wijnstok
Waarom zegt Jezus niet gewoon dat
Hij voorlopig geen wijn meer zal drinken? Volgens het Matteüsevangelie
spreekt Hij over ‘deze vrucht van de
wijnstok’. Daarmee verwijst Jezus
naar de zegenformule die traditioneel
tijdens het pesachmaal werd uitgesproken over iedere beker met wijn.
Die formule luidde als volgt: ‘Gepre-
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Woordwaarde
Rob van Houwelingen

‘Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken
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Messiaans banket
Hier duikt het motief van de messiaanse maaltijd op, het eschatologische
banket dat in Israël aanleiding gaf
tot grootse toekomstverwachtingen.
Jesaja 25:6 beschrijft het visioen van
een feestmaal op de berg Sion, dus de
plek waar de HEER hoogstpersoonlijk
aanwezig is. ‘De HEER van de machten

‘Heer-lijke maaltijd’ (Grieks: kuriakon
deipnon) ontspoort echter, zodra rijkere
gemeenteleden zich tegoed doen aan
hun eigen meegebrachte etenswaren,
ten koste van de behoeftigen. Met als
gevolg dat de een honger heeft, terwijl
de ander dronken is (1 Kor. 11:17-34). Weg
gemeenschappelijkheid…2
Het messiaanse banket van de toekomst is tevens een maaltijd met symposium in het voltooide koninkrijk. Dan
komt ook het nieuwe verbond dat Jezus
de Messias op Goede Vrijdag bezegelde
met zijn bloed – zijn kruisdood – tot
vervulling. Gelovigen van alle tijden en
afkomstig uit alle werelddelen zullen
zich verzamelen rondom de Heer, om
voorgoed in zijn gezelschap te verkeren
en samen met Hem het universele koningschap van de Almachtige te vieren.
Het gezelschapsaspect van een symposium schemert door in de formulering
die Jezus volgens de evangelisten bij
het laatste avondmaal gebruikte om de
toekomstige situatie aan te duiden: ‘Ik
met jullie’ en ‘het koninkrijk van mijn
Vader’ (aldus Matteüs) of ‘mijn koninkrijk’ en ‘mijn tafel’ (aldus Lucas). Deze
unieke bijeenkomst van vrije mensen is
een eschatologisch samenzijn met de
Heer. In Gods nieuwe wereld zullen we
elkaar ontmoeten bij een beker koninkrijkswijn.

In het
Nieuwe
Testament
komt het
motief van
de messiaanse maaltijd terug,
bijvoorbeeld
wanneer Jezus zegt dat ‘velen uit het oosten en uit
het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen
in het koninkrijk van de hemel’ (Mat.
8:11; vgl. Luc. 13:29; 14:15). Het visionaire
boek Openbaring bejubelt Gods koningschap, wanneer de bruiloft van het
Lam is gekomen. ‘Gelukkig zijn zij die
120
voor het bruiloftsmaal van het lam zijn
Voorsmaak Verlicht door de Geest
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Het lijkt erop dat de avondmaalsviering Kor. 11:26).
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in de Griekse gemeente van Korinte de
present is in brood en wijn, wordt het
vorm had van zo’n gemeenschapsmaal
verlangen aangewakkerd naar de mesmet symposium, maar dan toegankelijk siaanse maaltijd die Hij destijds in het
voor zowel mannen als vrouwen. Een
vooruitzicht stelde.
WOORD & WERELD

Jezus richt
het oog
op de tijd
dat het pesachmaal
vervulling
heeft gevonden in het
koninkrijk
van God, dat
tevens zijn
koninkrijk
is, aldus het
Lucasevangelie. Dan zal Hij opnieuw
als gastheer optreden, en mogen de
leerlingen eten en drinken aan zijn
tafel. De sterfdag van Jezus wordt gevolgd door de toekomstige dag van de
HEER. Dat is het moment waarop Gods
koningschap over het heelal (tijdens
de viering van Pesach aangeduid in de
zegenformule bij de wijn) zich zal openbaren. De evangelist Lucas accentueert
het koninklijke van deze maaltijd. Door
het natafelen van Pesach te verplaatsen naar de toekomst, maakt Jezus
die beloofde dag van de HEER tot de
ultieme bevrijdingsdag. En de viering
wordt meteen uitgebreid, want in het
voltooide koninkrijk gaat het om veel
meer dan wat natafelen met een groep
vrienden. Ontelbaar zal het aantal tafelgasten zijn, onmetelijk de vreugde.

richt op deze berg voor alle volken een
feestmaal aan met uitgelezen gerechten, een feestmaal met belegen wijnen,
verrukkelijke, uitgelezen gerechten,
belegen, gelouterde wijnen’ (Willibrordvertaling). Er wordt een banket
georganiseerd met een royaal menu.
Het feestelijke zit vooral in de keur aan
exclusieve gerechten en superieure wijnen. Bij dit vorstelijke diner zal de God
van Israël alle nationaliteiten uitnodigen, niet alleen zijn eigen volk. Iedereen
die Hem liefheeft, mag aanschuiven
om het allesomvattende koningschap
van de HEER
te vieren.

STICHTING

zen bent U, HEER, onze God, Koning
van het heelal, die de vrucht van de
wijnstok heeft geschapen’ (Misjna,
Berachot 6:1). En de gelofte dat Hij zich
van wijn zal onthouden geldt voor een
bepaalde termijn, zo lezen we in alle
drie synoptische evangeliën. Jezus kijkt
vooruit naar de toekomstige dag die de
HEER heeft beloofd. Op de dag van de
nieuwe wijnoogst zullen zijn leerlingen
Hem terugzien en samen met Hem de
kwaliteitswijn drinken die past bij het
nieuwe verbond in zijn bloed.
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1

lijke ervaring van Gods nieuwe wereld.
Deze verwachting is mooi verwoord
Avondmaalsgasten worden voorproein het zogeheten ‘korte avondmaalsvers van het koninkrijk. Het avondmaal
formulier’: ‘Wij genieten aan zijn tafel
smaakt naar vergeving, naar vrijheid,
een voorsmaak van de overvloed van
naar vreugde. Kortom: het smaakt naar
vreugde, die Hij toegezegd heeft. Wij
meer!
zien met groot verlangen uit naar zijn
verschijning in heerlijkheid, naar de
Literatuur
bruiloft van het Lam, als Hij de wijn
met ons nieuw zal drinken in het koRob van Houwelingen, ‘Verbondsvernieuninkrijk van zijn Vader.’
wing op Goede Vrijdag’ en ‘De Geest als klopVooral de term ‘voorsmaak’ geeft
pend hart van het nieuwe verbond’, in: Nader
treffend de relatie weer tussen de
Bekeken jrg. 23, nr. 3 (mrt. 2016), p. 74-79.
avondmaalsviering in de huidige weDavid Instone-Brewer, Traditions of the
reld en de voortgezette maaltijd in het
Rabbis from the Era of the New Testament.
3
voltooide koninkrijk. Zoals van de koVolume 2A. Feasts and Sabbaths: Passover and
ninkrijkswijn al iets te proeven was op
Atonement, Grand Rapids, Eerdmans, 2011,
de bruiloft te Kana, waar
p. 115-200 [185-188].
Jezus zijn eerste wonderGerard Rouwhorst, ‘The
Avondmaal smaakt
teken verrichtte. Hij had
Roots of the Early Christian
naar meer!
wijn gemaakt in overEucharist. Jewish Blessings
vloed, nieuwe wijn die
or Hellenistic Symposia?’, in:
beter smaakte dan de oude, zoals het
Albert Gerhards & Clemens Leonhard (eds.),
oude verbond wordt overtroffen door
Jewish and Christian Liturgy and Worship.
het nieuwe (Joh. 2:1-11). En Jezus heeft
New Insights into its History and Interaction,
het beste voor het allerlaatst bewaard.
Leiden, Brill, 2007, p. 295-308.
Ook de kerkelijke viering van de maalWim Weren, Rode draden in de evangeliën,
tijd van de Heer biedt een voorsmaak
Antwerpen, Halewijn / Utrecht, Boekencenvan iets nieuws, de proefondervindetrum, 2018, hoofdstuk 16: ‘Symposia in Lucas’.

Noten:
1

Ontleend aan een antifoon van Dirk
Zwart: http://www.dirkzwart.com/images/stories/pdf/antifoon%20psalm%20
118.pdf.

2

Grieks: koinoonia; Latijn: communio.

3

Dit liturgische formulier werd door
de Generale Synode van Hattem 1972
vrijgegeven voor gebruik in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Zie
daarover de Acta, Artikel 96 en Bijlage 26,
beschikbaar via http://www.kerkrecht.
nl/sites/default/files/ActaGKv1972.pdf.
Vgl. T. Dijkema, ‘Lang en kort. Over de
lengte van avondmaalsformulieren in
de Gereformeerde Kerken,’ in: C. van den
Berg e.a. (red.), Pastorale. Pastoraat van
Geest en Woord (feestbundel A.N. Hendriks), Kampen, Kok, 1997, p. 127-138. Bij de
hertaling van het nieuwe Gereformeerd
Kerkboek (2017) is de term ‘voorsmaak’
veranderd in ‘voorproefje’.
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Getuigen.nu
Peter Drost

Een onuitsprekelijke
troost
Guido de Brès, de schrijver van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, zegt in
artikel 13 dat de leer van Gods voorzienigheid ons een onuitsprekelijke troost
schenkt. Het feit dat God deze wereld
niet heeft losgelaten, maar nog steeds
in zijn hand houdt en dat in deze wereld
niets gebeurt zonder zijn beschikking,
geeft een onuitsprekelijke troost.
Hij schrijft: Deze leer schenkt ons een
onuitsprekelijke troost, als wij erdoor
leren verstaan dat ons niets bij toeval
kan gebeuren, maar dat alles ons alleen
overkomt door de beschikking van onze
goedertieren hemelse Vader. Dat klinkt
mooi, maar is het niet te mooi? Was
Guido de Brès niet een beetje wereldvreemd? Als je om je heen kijkt in deze
wereld en alle ellende ziet, kun je dat
toch niet volhouden? En toch is dat wat
Guido de Brès wel doet. Juist in een wereld met veel ellende, met veel ziekte,
met veel dood en met veel onrecht is
dit zijn geloofsbelijdenis.
Dat het voor hem leefde, blijkt uit de
woorden die hij aan het eind van zijn
leven schreef aan zijn moeder. Hij was
als een ketter ter dood veroordeeld
vanwege zijn gereformeerde geloof. In
deze brief schrijft hij op 19 mei 1567 onder andere: Mijn lieve moeder, ik bid u,
wees vol goede moed in uw verdriet. En
draag deze beproeving, die u door God
gezonden wordt, met geduld en met
blijdschap, vanuit de wetenschap dat dit
Gods welbehagen is. Daartegen moeten
we ons niet verzetten, als dat al zou
kunnen. (…) Vaarwel, mijn moeder, mijn

lieve moeder, vaarwel. De Heere trooste
u in uw beproeving. Door uw zoon, die
u op het hartelijkst liefheeft, Guide de
Brès, Gevangen omwille van Jezus Christus, de Zoon van God.
Het is geen toeval wat er gebeurt.
Maar je kunt in alles Gods hand zien.
Daarom kun je de beproevingen dragen
met geduld en blijdschap. In artikel 13
schrijft De Brès verder en dat is wat we
ook als kerken belijden: Hij waakt over
ons met een vaderlijke zorg, terwijl Hij
zó over alle schepselen heerst, dat niet
één haar van ons hoofd – want die zijn
alle geteld – en niet één musje ter aarde
zal vallen zonder de wil van onze Vader
(Matt.10:29-30). Hierop stellen wij ons
vertrouwen, omdat wij weten dat Hij
de duivelen en al onze vijanden in toom
houdt en zij ons zonder zijn toelating en
wil niet kunnen schaden.
Dat geeft dus een onuitsprekelijke
troost. Het doet veel denken aan het
andere belijdenisgeschrift dat ook wel
een troostboek wordt genoemd: de
Heidelbergse Catechismus. In zondag 1
gaat het over onze enige troost in leven
en sterven. In het tweede deel van het
antwoord gaat het daar ook over hoe
Jezus Christus de gelovigen bewaart:
Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil
van mijn hemelse Vader geen haar van
mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil.
Alles moet dienen tot mijn heil. Dan
gaat het dus niet alleen over dit leven,
maar vooral over de eeuwigheid. Het

Om te bespreken
1.

Wat zou jij tegen je moeder, vader, man of vrouw willen zeggen als je ter
dood veroordeeld was vanwege je geloof in Jezus?
2. Wat is jouw troost als je tegenslagen in het leven ervaart?
3. Hoe weet jij dat God te vertrouwen is?

gaat om je eeuwige redding. Alles wat
God laat gebeuren in je leven, draagt
daaraan bij. Zo bereidt God je voor op
het eeuwige leven.
Dat maakt het er niet altijd makkelijker
op. Nog steeds is de dood een vreselijke vijand. Nog steeds is ziekte iets
wat je leven geweldig kan verstoren.
Nog steeds gebeuren er in oorlogen
vreselijke dingen, met mannen, maar
vooral met vrouwen en kinderen. Het
geloof in God die alles leidt, maakt het
leven niet direct makkelijk, maar het
geeft wel een onuitsprekelijke troost.
Nog steeds is er dan veel wat je niet
begrijpt, maar je weet dat je God wel
kunt vertrouwen.
Ik heb al verschillende keren meegemaakt op belijdeniscatechisatie dat
jongeren vertelden dat ze twijfelden
over belijdenis doen. Dat had dan vaak
te maken met de vele waaromvragen
die deze jongeren hadden. Dat is begrijpelijk. Die vragen kunnen je heel onrustig maken. Maar Goddank mocht ik in
de meeste gevallen meemaken dat deze
jongeren uiteindelijk toch belijdenis
deden. Niet omdat ze antwoord hadden gekregen op hun waaromvragen,
maar wel omdat ze hadden ontdekt dat
God te vertrouwen is. In Romeinen 8:32
(HSV) staat: Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn
eigen Zoon niet gespaard maar voor ons
allen overgegeven heeft, ons ook met
Hem niet alle dingen schenken? En als
laatste verzen van dat prachtige hoofdstuk: Want ik ben ervan overtuigd dat
noch dood, noch leven, noch engelen,
noch overheden, noch krachten, noch
tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig
ander schepsel ons zal kunnen scheiden
van de liefde van God in Christus Jezus,
onze Heere (Rom. 8:38-39, HSV).
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Van ’t Veer op de tweede
Vrijmakingsvergadering

Eerder in deze vergadering werden verschillende toespraken gehouden, onder
andere door de emeritus hoogleraar
dr. S. Greijdanus, die evenals zijn collega K. Schilder was geschorst wegens
verzet tegen de besluiten van de generale synode met betrekking tot de
opgelegde binding aan de synodale
besluiten inzake verbond en doop. Deze
feiten behoren tot het breed bekende
verhaal van de start van de Vrijmaking
op 11 augustus 1944.
Minder bekend is het feit dat op zaterdag 12 augustus een vervolgvergadering werd gehouden. Daar lieten nog
meer ‘bezwaarde’ voorgangers hun
stem horen. Onder hen nam de toen
in Amsterdam dienende predikant
dr. M.B. van ’t Veer een vooraanstaande
plaats in. Zijn toespraak werd gehouden in een bijeenkomst die om half vier
begon, en ging over De bevoegdheid
der meerdere vergaderingen. Die willen
we in beknopte vorm weergeven. Maar

Rondblik
Harm Veldman

De kerkstrijd die tijdens de
Tweede Wereldoorlog gevoerd werd binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland, liep op 11 augustus 1944
uit op de Vrijmaking. Op
een landelijke vergadering
in de Evangelisch-Lutherse
Kerk te Den Haag las prof.
dr. K. Schilder de zogeheten
Acte van Vrijmaking of Wederkeer voor, die het startsignaal betekende van de Vrijmaking en zo als tekstmodel
kon dienen voor plaatselijke
vrijmakingen.

Kerkgebouw waar de Acte van Vrijmaking is voorgelezen
eerst geef ik iets door van het leven en
werk van dr. Van ’t Veer, dat zo plotseling eindigde, slechts enkele dagen
nadat hij in Den Haag zijn bijdrage met
betrekking tot de Vrijmaking had laten
horen.

Korte biografie
Marinus Burcht van ’t Veer werd op
30 maart 1904 geboren in Rotterdam.
Aan zijn wens tot verdere studie werkten zijn ouders, Jacob Cornelis van ’t
Veer en Pieternella Korstanje, mee door
hem een klassieke scholing te laten geven op het Gereformeerd Gymnasium
van Kampen. Daarop aansluitend werd
hij als student ingeschreven aan de
Kamper Theologische School, waar hij
in oktober 1929 met succes zijn kandidaatsexamen deed. De hoogleraren
in die tijd waren dr. H. Bouwman
(kerkgeschiedenis en kerkrecht),
dr. S. Greijdanus (Nieuwe Testament),
dr. T. Hoekstra (ambtelijke vakken),

dr. A.G. Honig (dogmatiek en ethiek) en
dr. J. Ridderbos (Oude Testament).
Het duurde tot 15 maart 1931 voor Van
’t Veer aan een gemeente werd verbonden: Zevenbergen, in de noordwesthoek
van Noord-Brabant. Op 17 mei 1936
werd dr. Van ’t Veer verbonden aan de
Gereformeerde Kerk van Groningen – in
de wijk van de Oosterkerk, hij woonde
aan de Rosensteinlaan 22. Binnen vijf
jaar nam hij het beroep aan naar Amsterdam waar hij op 30 maart 1941 zijn
intrede deed. Daar woonde hij in de
2e Oosterparkstraat 263.
Intussen had Van ’t Veer aan de Vrije
Universiteit zijn doctoraal examen gedaan (1936) en promoveerde hij op 3 juli
1942 ‘cum laude’ bij prof. dr. J. Waterink
op een proefschrift getiteld Catechese
en catechetische stof bij Calvijn, een
boekwerk van 351 bladzijden.
Een belangwekkende publicatie was
zijn studie over de profeet Elia. Het
boek kreeg de titel Mijn God is Jahweh
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vierschaar Gods’ en ’s middags in de
Waalkerk over zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus. Deze preken
werden naderhand gedrukt en uitgegeven door ‘J.F.’ (= student Jelle Faber uit
Amsterdam, later predikant in de GKv
en hoogleraar aan de Canadese Theolo-

gevaren niet minder actueel maken
dan de dogmatische. Met citaten
van Voetius, Kuyper Sr., Rutgers en
Bouwman toonde spr. aan wat het
afgeleide gezag der meerdere vergaderingen is. Een Synode is geen
vader over de kerk, noch de hoogste

gische opleiding in Hamilton).
In de kerkstrijd wist hij zich nauw
Enkele dagen daarna werd hij ernstig
verbonden met allen die zich kritisch
ziek, getroffen door difterie, waaropstelden tegenover de besluiten van
aan hij al op donderdag 17 augustus
de generale synode inzake verbond en
bezweek. Zijn vrouw, de toen 37-jarige
doop, en tevens tegenover de besluiten
Arendina Cornelia van Gelder, bleef
tot binding aan de gedane uitspraken
achter met een zoon en een dochter,
en de kerkrechtelijke gevolgen daarterwijl ze een derde kind verwachtte.
van met schorsing en dreigende afzetting. Met vijf collega’s – dr. S.O. Los,
ds. H. Meulink, ds. Joh. H. Rietberg,
Toespraak op 12 augustus 1944
dr. R. Schippers, en ds. F. de Vries – had
Van ’t Veer op 2 november 1943 een
Hier volgt een weergave van de door
bezwaarschrift ingediend bij de geneVan ’t Veer ‘voor een zeer talrijk gehoor’
rale synode tegen de huns inziens te
gehouden rede in de tweede Vrijmawraken synodebesluiten over verbond
kingsvergadering op zaterdag 12 augusen doop.
tus 1944, onder de titel
Andere bekende medeDe bevoegdheid der meerVoor een zeer
standers waren: dr. R.J.
dere vergaderingen.
talrijk gehoor
Dam, prof. dr. H. DooyeDe hieronder volgende
weerd en prof. dr. D.H.Th.
weergave is door de heer
Vollenhoven. Samen schreven ze op 10
W.C.F. Scheps gepubliceerd. Hij voerde
maart 1944 een brief aan de generale
de redactie van het blad Kerknieuws.
synode, waarin ze hun bezwaren uitHij stond bekend als een journalist die
eenzetten.
op een objectieve manier zijn verhaal
Van ’t Veer was nauw betrokken bij
bracht. In het nummer van 19 augustus
de landelijke vergadering van hen die
1944 bood hij een tamelijk uitgebreid
‘beslist’ bezwaard waren tegen de gang overzicht aan van de rede van dr. Van ’t
van zaken op de synode, en op 11 en 12
Veer. Het was student J. Faber uit Amaugustus belangrijke bijeenkomsten
sterdam die de door hem geschreven
hielden in de Evangelisch-Lutherse Kerk tekst aan Scheps heeft geleverd. Ik laat
in Den Haag. Op 12 augustus sprak
nu de tekst uit Kerknieuws van Scheps
dr. M.B. van ’t Veer. Intussen was zijn
volgen:
kerkenraad bezig met het voorbereiden
‘In zijn rede gaf dr. Van ’t Veer eerst
van de schorsing van deze dominee.
de actualiteit van zijn onderwerp
De aansluitende zondag preekte hij
aan, om er vervolgens op te wijzen,
weer in Amsterdam. ’s Morgens in de
dat de nu geheel veranderde situFunenkerk over ‘Elia tredend voor de
atie de kerkrechtelijke vragen en

macht in de kerk. In haar komen
samen de afgevaardigden der plaatselijke kerk. Spr. accentueerde het
principieel verschil van het gezag
der kerk over haar leden en dat van
de meerdere vergaderingen over de
plaatselijke kerk, naar wijlen Prof.
Dr. H. Bouwman in zijn standaardwerk Gereformeerd Kerkrecht nader
heeft betoogd. Dat de Generale Synode niet aan de bepalingen van de
Kerkenorde zou gebonden zijn, wijl
zij die zelf gemaakt heeft, bestreed
spr. met nadruk. Dan zou dus de
regeering niet aan de grondwet gebonden zijn. Dat leidt tot anarchie,
tyrannie en hiërarchie. Prof. Dr.
K. Schilder heeft in zijn brief aan de
kerken van 13 Dec. j.l. kerkeraden en
meerdere vergaderingen gebonden
aan de bepalingen van de Kerkenorde, die de kerken als voor Gods
aangezicht plechtig gemaakt hebben. Spr. stond uitvoerig stil bij het
z.g. oude en nieuwe kerkrecht, in
de discussie waar men in de Geref.
Kerken middenin zat toen de oorlog
uitbrak. Terwijl de Synode nog geen
uitspraak gedaan heeft, neemt zij
nu een incidenteele beslissing en
sanctioneert daarmede het nieuwe
kerkrecht. Toen de Synode ging
ontkennen dat zij van artikel 50
der kerkenorde afweek en zeide dat
zij het recht had langer dan drie
jaar te zitten, terwijl men van dit
artikel een kunstige interpretatie

(Franeker, 1939, herdruk Franeker, z.j.
[± 1965]) en is een goed voorbeeld van
de heilshistorische behandeling van
deze oudtestamentische geschiedenis.
In deze tijd was dr. M.B. van ’t Veer
voorzitter van de Bond van Gereformeerde Mannenverenigingen.
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totdat de Synode zelve erkent, dat
gaf, was de hiërarchie ten volle in
het in strijd is met Gods Woord.
de kerken officieel ingetreden. De
Enkele dagen geleden verscheen er
schorsing van de hoogleraren Schilechter een rapport waarin het evender en Greijdanus wordt eveneens
eens over artikel 31 gaat en waarin
ten volle gedragen door het nieuwe
precies hetzelfde gezegd wordt als
kerkrecht. In 1926, bij de Synode
prof. Schilder in ’42 zeide, n.l. dat als
van Assen, was er een beroep van
men in appèl gaat behoeft men zich
de plaatselijke kerk op de meerdere
tijdens dat appèl niet te houden
vergadering, maar thans was daaraan de uitspraak der Synode! Deze
van geen sprake. Wat nu gebeurd
laatste interpretatie geldt dan om
is, is in flagranten strijd met wat
het bezwaarschrift van de hoog
de Synode in ’36 besloot inzake de
leraren Vollenhoven en Dooyeweerd
tucht over emeriti-predikanten.
af te wijzen. De Proff. Schilder en
Zoo funest werken verkeerde beGreijdanus zijn alleen op kerkrechginselen. Wat de Synode deed acht
telijke gronden geschorst. Maar
spr. een aantasting van de rechten
Prof. Schilder had moeten geschorst
van Jezus Christus, die Hij aan Zijn
worden als ketter en niet als scheurkerk gaf. Het beroep op de historimaker. Niemand heeft meer dan
sche interpretatie door de Synode
Prof. Greijdanus de uitspraak van
wees spr. af. Als men zegt dat prof.
1905 bestreden, maar de Synode
Schilder tegen de Synode gezonheeft ook Prof. Greijdanus niet
digd heeft dan wil dat niet zeggen
geschorst als dwaalleraar maar als
dat zij de strafmaat bepaalt, maar
overtreder van de synodale bepadan moet zij daar waar tucht en
lingen. Dit is het duidelijkst bewijs
strafmaat vallen moet, zich wenden
dat de Synode de bindendverklaring
tot den plaatselijken kerkeraad.
nimmer had mogen invoeren.
Het centrale wat spr. zeggen wilde,
Tenslotte waarschuwde Dr. Van
vatte dr. Van ’t Veer samen in arti’t Veer tegen het persoonlijk elekel 31 der kerkenorde, waarvan hij
ment in den strijd om zijn gehoor
een nadere uiteenzetting gaf. Ten
op te wekken trouw te
aanzien van artikel
zijn aan zijn roeping en
31 K.O. heeft de SyHet groote ‘tenzij’
aan wat elk toen hij belijnode in 2 jaar tijds
denis des geloofs deed als
driemaal het loon
met een eed voor Gods
veranderd en elkander
aangezicht zwoer. Men storme niet
uitsluitende interpretaties gegeven.
als revolutionairen de kerk uit, maar
In 1942 maakte men onderscheid
spreke voor zijn kerkeraad uit wat
tusschen het groote en het kleine
men ziet als zijn heilige plicht, daar‘tenzij’, wat echter artikel 31 niet
bij Gode meer gehoorzamend dan
kent en waardoor men een valsche
de menschen.’
onderscheiding maakte tusschen
de Heilige Schrift en de kerkenorde
ten aanzien van Prof. Dr. K. Schilder.
Tot besluit
Toen kwam het bezwaar van Prof.
Dr. S. Greijdanus dat onder het
De eerste zondag na het overlijden
groote ‘tenzij’ viel. De Synode zeide
van dr. Van ’t Veer, 20 augustus 1944,
dat men zich moest onderwerpen
heeft ds. D. Sikkel in de Funenkerk te

Amsterdam een preek gehouden ter nagedachtenis aan de overledene. Hij koos
als tekst 1 Petrus 1:3-5. De preek werd
naderhand in druk uitgegeven.
In het blad Reformatie Stemmen van
31 augustus 1944 – het eerste nummer
van dit orgaan! – schreef ds. D. van
Houdt (toen te Rotterdam) een ‘in
memoriam’ over dr. M.B. van ’t Veer.
Daarin tekende hij de pas overleden
predikant van Amsterdam als een van
de ‘Reformatie Stemmen’ wiens stem
nu zweeg nog voor het blad binnen de
vrijgemaakte kerken was verschenen.
De strijdbare dr. Van ’t Veer was in
het harnas gestorven. Diens laatste
preek ging over zondag 32 van de Catechismus. Centrale zinsneden daarin
vormden de kenmerkende woorden:
‘Leven is niet louter biologisch bestaan,
maar Verbondsverkeer. Alleen in dat
Verbondsverkeer, herschapen naar
Christus, kunnen goede werken gedaan
worden. Leven en doodzijn heeft altijd
betrekking op de werken. (…) Leven is
de geboden vervullen, het ja-woord geven aan den Vader, daarin beelddrager
Gods zijn.’

Slotopmerking
Er bestaat nóg een weergave van de
toespraak van dr. Van ’t Veer. Die is veel
uitvoeriger dan de tekst in Kerknieuws.
Deze werd geschreven door de toenmalige student E.R. Postma (later predikant). De tekst daarvan wil ik gereedmaken voor publicatie in een boekje over
leven en werk van dr. M.B. van ’t Veer.

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 zoekfunctie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.
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Rondblik
Lucius de Graaff

Het grote niets of het eeuwige
leven
In de maand mei heb ik een
paar afleveringen gezien van
het programma dat de oudvoetballer Jan Mulder heeft
gepresenteerd voor de televisie. Jan Mulder is 74 jaar
geworden en beseft dat hij
langzamerhand moet rekenen met de dood. En hij wil
niet dood. Volgens Mulder is
de dood ‘het grote niets’.
Hij vindt het leven veel te mooi om er
afscheid van te nemen. Daarom is Jan
Mulder driftig op zoek naar middelen
en methoden om de dood op afstand te
houden.

Onsterfelijkheid
Feitelijk is Mulder op zoek naar de onsterfelijkheid. Dat is niet iets nieuws
in deze wereld. In het verleden en in
het heden zijn voortdurend mensen op
zoek naar die onsterfelijkheid. Beroemd
is het Gilgamesj-epos waarin wordt
verhaald dat deze mythische koning
ook op zoek is gegaan. Wanneer hij het
felbegeerde middel heeft gevonden,
valt hij in slaap en wordt het kruid hem
afgestolen door een slang. En daarmee
is de hele operatie mislukt.
En zo gaat Mulder op bezoek bij de ene
na de andere geleerde. Het gaat over
het vervangen van niet-functionerende
lichaamsdelen en over het repareren
van het DNA. De geleerden kunnen
evenwel niets met zekerheid zeggen.
En mocht het zo zijn dat we met elkaar
wel op weg zijn naar de onsterfelijkheid, dan moet in ieder geval nog een
lange weg worden afgelegd. Dus zit er
niets anders op om jezelf op tijd te laten invriezen in afwachting van betere
tijden.

Het laatste oordeel, Lucas Cranach de Oude

Geen leven na de dood
Uit het onderzoek God in Nederland uit
maart 2016 blijkt dat de atheïsten en
de agnosten in dat jaar al een meerderheid van 58% vormden.1 Dit betekent
dat heel veel mensen in Nederland niet
geloven in een leven na dit leven. En
dat is wereldwijd bezien wel bijzonder.
Wie naar een land als Indonesië wil reizen, moet aangeven welke godsdienst
hij of zij belijdt. De mogelijkheid van
‘niet gelovig’ komt in de papieren niet
voor. Vandaar dat de ongelovige mensen uit het Westen meestal invullen
dat ze christen zijn.
Overigens is het niet zo dat geloven in
een god/goden automatisch ook het
geloof in een hiernamaals met zich
meebrengt. Zo staat in het onderzoek
God in Nederland te lezen dat slechts
13% van de rooms-katholieke christenen
gelooft dat er een hemel is.
Ook de Arabieren in de tijd van Mohammed geloofden niet in een leven na
de dood. Ze vereerden wel een aantal
goden en godinnen. Deze goden en
godinnen waren belangrijk voor het
succes in dit leven, maar speelden totaal geen rol meer na de dood. Kortom:
dood was dood voor de Arabieren. Er

was geen sprake van een hemel of van
een hel.

Geen afrekening
Welk effect heeft het ontkennen van
een leven na de dood? In het geval van
Jan Mulder is dat wel duidelijk. Hij is ervan overtuigd in het grote niets terecht
te komen. En dat grote niets grijnst
hem toe – dat is wel duidelijk. En hij
doet er alles aan om het ingaan in het
grote niets zo lang mogelijk uit te stellen. Hij staat daarin niet alleen.
De jonge Mohammed heeft de aandacht gevestigd op een ander gevolg
van de overtuiging dat er na de dood
geen bestaan meer is. Wie meent dat
het met de dood helemaal is afgelopen,
hoeft ook niet bang te zijn voor een
afrekening. Voor Mohammed was dit
een heel belangrijk aspect. Mohammed
was al vroeg wees en dus aangewezen
op verzorging door de leden van de
stam waartoe hij behoorde. Toen de
Arabische stammen rondtrokken door
de woestijn, hielden zij zich strak aan
de stamplichten. Dat moest ook wel. In
de woestijn kun je alleen maar overleven wanneer je op elkaar kunt rekenen. Toen de Arabieren zich in steden
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gingen vestigen, werden de onderlinge
verbanden losser. Ook de onderlinge
verplichtingen werden niet goed meer
nagekomen. De handel kreeg een
steeds grotere plaats binnen de samenleving met als onvermijdelijk gevolg
een toenemend verschil tussen arm en
rijk. Met weer als gevolg daarvan veel
sociaal onrecht: de rijken werden rijker
en de armen werden armer. En dat kon
meestal ongestraft plaatsvinden. En
ook voor een afrekening vreesden de
Arabieren niet. Zelfs de grootste uitbuiters en onderdrukkers konden met een
gerust hart de dood ingaan.

God doet recht
Mohammed is na zijn huwelijk met
de zakenvrouw Chadidja meegegaan
met de handelskaravanen en kwam op
die manier in aanraking met Joden en
christenen. Zo hoorde hij christelijke
predikers spreken over het oordeel
dat zou worden voltrokken bij de wederkomst van Jezus Christus. En dat
sprak Mohammed bijzonder aan. Het
betekende dat de misdadigers die hier
op aarde ongestraft waren gebleven,
alsnog verantwoording zouden moeten
afleggen!
Deze prediking van Joden en christenen
heeft Mohammed zó aangesproken dat
hij hen daarin is gaan volgen. De prediking van het Oordeel is een belangrijk
onderdeel geworden in de islam.
Ook heeft Mohammed afscheid genomen van het polytheïsme van zijn
volksgenoten. Voor hem was het vereren van meerdere goden en godinnen
kenmerkend geworden voor sociaal onrecht. Dat zal ongetwijfeld zijn bevorderd door de reli-business in Mekka. Er
kwamen veel pelgrims naar deze stad
voor de verering van de diverse goden
en godinnen. Dat bracht veel geld in
het laatje.
Juist met de prediking van het Laatste
Oordeel heeft Mohammed kwaad bloed
gezet bij zijn volksgenoten. En dat is
ook wel te begrijpen. Zij vroegen hem
namelijk: hoe zit het met onze voorouders, zijn zij verwezen naar de hel? Toen
Mohammed daarop een bevestigend
antwoord gaf, was dit het startschot
voor een periode van plagerijen en
bedreigingen. Dit heeft voortgeduurd
totdat Mohammed uitweek naar de

stad Medina in het jaar 622. Dit jaar is
het begin van de moslimse jaartelling
geworden.

Breekpunten
Aanvankelijk was in Medina de verhouding tot met name de Joodse stammen
die daar woonden, wel goed. Dat blijkt
wel uit het feit dat Mohammed zijn
volgelingen leerde te bidden met het
gezicht in de richting van Jeruzalem.
Ook werd de Grote Verzoendag gevierd
door de vroege moslims.
Al gauw kwam er een kink in de kabel
en werden de verhoudingen verstoord.
Mohammed heeft zelfs een complete
Joodse stam uitgemoord – een zwarte
bladzijde in de geschiedenis van de
jonge islam.
Om kort te gaan: de wegen tussen
enerzijds de moslims en anderzijds de
Joden en christenen gingen steeds verder uiteen.
Met alle gevolgen voor het godsdienstige leven. Niet langer werd gebeden
in de richting van Jeruzalem. Mekka
werd het oriëntatiepunt. En zo kwamen
er meer veranderingen.
Wel bleef Mohammed vasthouden aan
het geloof in de enige God en ook aan
de prediking van het Oordeel. Toch zien
we ook op deze beide geloofspunten de
verschillen groeien. En in het kader van
dit artikel denk ik dan met name aan
de voorstellingen rond het Laatste Oordeel, hemel en hel.

Hemel en hel
Momenteel ben ik bezig met de voorbereiding van een publicatie over ‘hemel
en hel in christendom en islam’. Het
is boeiend om te zien hoe de bijbelse
gegevens van hemel en hel in de islam
een geheel eigen vorm hebben gekregen. Een van de opmerkelijkste verschillen is toch wel dat het islamitische
paradijs vooral een lustoord is voor
mannen. En in dat lustoord mogen ze
dingen doen die hier op aarde juist ten
strengste zijn verboden, denk aan het
drinken van wijn. In Koran 78,31-34
staat geschreven over het paradijs:
‘Maar voor de godvrezenden is er een
triomf, boomgaarden en wijnstokken,
rondborstige gezellinnen die even oud
zijn en een vol gevulde beker.’ Kennelijk

kunnen de mannen ook trouwen, want
in Koran 36,55-56 is het volgende te
lezen: ‘Zij die in de tuin thuis zijn houden zich vandaag blij bezig. Zij en hun
echtgenotes zijn in een schaduwrijke
omgeving terwijl zij er op ligbanken
achteroverleunen.’ Dat behoeven niet de
vrouwen te zijn waarmee ze op aarde
waren getrouwd, want in Koran 52,20
staat geschreven: ‘En wij geven hun gezellinnen met sprekende grote ogen ten
huwelijk.’
In de Bijbel lezen we dat in het komende paradijs geen sprake is van het
huwelijk: ‘Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet
uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in
de hemel’ (Mat. 22:30).
Ook het beeld dat in de Koran wordt
geschetst van de hel, is heel anders
dan in de Bijbel. Het is hier nu niet de
plaats daarover uit te weiden. Wel kan
op voorhand worden geconstateerd dat
de Bijbel veel terughoudender is in het
spreken over hemel en hel.

Het recht zal zegevieren
De overtuiging van Jan Mulder over het
‘grote niets’ is niet uniek. Hij denkt als
de Arabieren in de tijd van Mohammed.
En alle eeuwen door is wel beweerd
dat met de dood alles eindigt. Deze
overtuiging is niet alleen erg arm, maar
heeft ook ingrijpende gevolgen voor
het recht. In deze wereld kan niet alles
worden rechtgezet. Onze rechters kunnen niet meer doen dan een ‘voorlopig
rechtzettend oordeel’2 uitspreken. Voor
wie niet in God gelooft, kan dat heel
onbevredigend zijn. Vandaar dat na
een misdaad vaak wordt geroepen om
de doodstraf, die het liefst op een gruwelijke manier moet worden voltrokken. Wie gelooft dat God eens volledig
recht zal doen, kan in die wetenschap
rust vinden ook na het ondergaan van
het grootste onrecht.
Noten:
1

Atheïsten ontkennen het bestaan van
God – agnosten weten niet zeker of er
een god bestaat.

2

Deze uitdrukking ontleen ik aan de theoloog Oliver O’Donovan.
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Kerkgeschiedenis
Peter Drost

Reformatie en Contrareformatie in Oostenrijk Geheim protestantisme en gedwongen emigraties
Geloven in het geheim
Het was nog een hele toer om in het geheim protestants te blijven. Het was vooral moeilijk om in het
geheim het geloof aan je kinderen door te geven. Er is
een document gevonden waarin een aantal adviezen
wordt gegeven hoe je het beste als ‘geheime protestant’ kunt leven. Een paar adviezen daaruit:
- Kom je een pastoor, kapelaan of een
monnik tegen? Stel
je vriendelijk en hoffelijk op en bewijs hun
de eer die ze verdienen. Een bedelmonnik moet je ook de
verlangde aalmoes
geven.
- Pas op dat je niet je
laat verleiden tot geloofsgesprekken als
je in een herberg zit
en ga al helemaal niet
discussiëren. Het kan
zomaar gebeuren dat
het de pastoor ter ore
Hondskerk
komt.
Officieel waren er
- Zolang de kinderen
geen protestanten
naar school gaan,
meer, maar ondermoet je ze niets vergronds was de protellen over de protestestantse beweging
tantse leer, ze zouden
in Oostenrijk nog
door hun onverstand
springlevend. Onen onbezonnen praten
dergronds zeg ik,
je makkelijk kunnen
maar misschien kan
verraden.
ik beter zeggen: bo- Als je ziek wordt,
vengronds, want veel
moet je het avondprotestanten vluchtmaal gebruiken. Het
ten de bergen in. Daar
laatste oliesel moet
waren ze veilig voor
je zo lang mogelijk
het leger van de inquiHondskerk
uitstellen en tegen de
sitie. Veel van de buipastoor zeggen dat de situatie nog niet zo ernstig is,
tenlandse soldaten durfden namelijk niet zo hoog de
zodat hij niet langskomt. Komt hij toch en wil hij per
bergen in. In de bergen hield men ook kerkdiensten.
se het laatste oliesel bedienen, dan moet je dat maar
Bekend geworden is de zogenaamde hondskerk. Het
gewoon ondergaan, want je zult er niet om verloren
is een rotstekening waarop een kerk zichtbaar is en
gaan. Wie deze punten in de gaten houdt, wordt niet
onder andere een hond. Deze hond is waarschijnlijk
zo makkelijk ontdekt.
een verwijzing naar Peter de Hond, een Nederlandse
jezuïet die zeer fanatiek was in het vervolgen van de
Je land of je geloof
protestanten. Hij is beter bekend onder zijn Latijnse
Het kwam vanaf 1600 regelmatig voor dat er toch nog
naam: Petrus Canisius. In de katholieke kerk wordt
protestanten ontdekt werden. Zij werden dan voor
hij als heilige vereerd. In Oostenrijk werd hij gede keuze gezet: je land of je geloof. De lutherse gevreesd.
In juli 2019 ben ik met mijn gezin naar Graz in Oostenrijk vertrokken om daar als gereformeerd predikant
een gereformeerde kerk te stichten. In verband daarmee ben ik erg geïnteresseerd in de geschiedenis van
het protestantisme in Graz. In enkele artikelen wil ik
daar graag iets over vertellen.
De vorige keren heb ik verteld dat de leer van de
Reformatie in Graz
snel bekend werd.
Vanwege de dreiging
van de Turken kreeg
het protestantisme
gelegenheid zich uit
te breiden. Na aanvankelijke bloei van
het protestantisme
kwam er steeds meer
tegenwerking van het
rooms-katholieke
vorstenhuis. Vanaf
1600 waren er officieel geen protestanten
meer in Oostenrijk.
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lovigen die hun geloof niet wilden afzweren, werden
vervolgens het land uitgezet. Het meest bekend is het
verhaal van de Salzburger protestanten. In 1731/32
werden maar liefst 20.000 protestanten door de
nieuwe bisschop van Salzburg het land uitgezet. Een
deel van hen kwam in Nederland terecht. In Zeeland
vind je nog de sporen van deze Oostenrijkse protestanten.
Gedwongen emigratie
Minder bekend en ook veel kleinschaliger was de
deportatie van protestanten uit het Ennsdal. Dit vond
plaats in 1752. Aartshertogin Maria Theresia was aan
de macht. Zij wilde het rijk zo zuiver mogelijk roomskatholiek hebben. Een ijverige pastoor in Tauplitz
en omstreken hielp daar graag bij. De protestanten
werden voor de keus gezet: het land uit of je geloof
afzweren. Dat laatste wilden ze niet. Ze kregen te
horen dat ze moesten emigreren en dat ze hun gezinnen en bezittingen mochten meenemen. Maar toen ze
aankwamen bij het verzamelpunt in Stainach, bleek
dat de officier die de deportatie begeleidde, dit anders
uitlegde. Kinderen onder de 14 jaar moesten in Oostenrijk blijven en zouden in gastgezinnen of weeshuizen worden ondergebracht, waar ze goed katholiek
zouden worden opgevoed. En om de goede opvoeding
die ze zouden krijgen te bekostigen, moesten ze ook
hun geld inleveren. Zo trok uiteindelijk uit het westen

van Stiermarken een bedroefde en berooide groep
protestanten naar het oosten. In Iklad in Hongarije
werden ze opgevangen en mochten ze een nieuw
bestaan opbouwen. Maar de omstandigheden waren
moeilijk en velen van hen stierven al snel na aankomst.
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer…
In minder dan twee eeuwen werden zo bijna alle
sporen van het eens bloeiende protestantisme in
Oostenrijk uitgewist. Bijna elke spoor, maar toch niet
helemaal.

Uw vertrouwde christelijke bladen blijven lezen?
Dat kan via de CBB!
Als uw zicht vermindert en het lezen steeds moeilijker gaat heeft
de CBB de oplossing: lees uw favoriete en geliefde kranten en
tijdschriften bij de CBB!
De CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden,
heeft een grote collectie christelijke lectuur in passende leesvormen.
Kijk op www.cbb.nl, bel naar 0341-56 54 77 of mail naar
klantenservice@cbb.nl en vraag onze gratis catalogus aan.
CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Postbus 131 • 3850 AC Ermelo • Tel. 0341-56 54 77 • www.cbb.nl • klantenservice@cbb.nl
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Een proefschrift over kinderen
aan het avondmaal
Ds. Peter Sinia, predikant bij de NGK Ede, promoveerde vorig
jaar bij de TU Kampen met een studie over kinderen aan het
avondmaal in de gereformeerde traditie. Het proefschrift is

onlangs verschenen onder de titel From the least to the grea-

test. Zoals de titel aangeeft, is het boek in het Engels geschre-

Gelezen
Arjan de Visser

ven. Dit zal ongetwijfeld het internationale bereik vergroten.
De gemiddelde kerkganger zal er misschien niet zo snel naar grijpen, ook al
vanwege de intimiderende omvang:
600 pagina’s tekst en 100 pagina’s
bibliografie. De titel van het boek is
ontleend aan Jeremia 31:34 (‘van de
kleinste tot de grootste’).
Na een inleidend hoofdstuk biedt de
schrijver in hoofdstuk 2 een overzicht
van kindercommunie-gebruiken door
de eeuwen heen. We weten weinig van
de eerste eeuwen na Christus. Het is
interessant te lezen dat in de tijd van
Cyprianus en Augustinus (derde tot
vijfde eeuw) kinderen kennelijk deelnamen aan het avondmaal. Halverwege
de middeleeuwen werden er beperkingen aangebracht (minimumleeftijd
7 jaar). De Reformatie ging in dit spoor
verder, maar beklemtoonde dat kinderen pas toegelaten konden worden tot
het avondmaal na het afleggen van geloofsbelijdenis. Een belangrijke tekst in
dit verband was 1 Korintiërs 11 (over het
zichzelf beproeven voordat men eet,
en het onderscheiden van het lichaam
van de Heer). De leeftijd varieerde van
7 jaar (Luther) tot 13 (de Nederlandse
vluchtelingengemeente in Londen). Het
schijnt dat pas in de negentiende eeuw
de leeftijd omhoogging tot 17/18 jaar.
Het derde hoofdstuk geeft een overzicht van de geschiedenis van kinderen
en kindertijd in maatschappij en kerk
van de afgelopen tweeduizend jaar,
beginnend met de plaats van kinderen
in het Romeinse Rijk en het Jodendom,
en uitlopend op de westerse samen
leving vandaag. De achterliggende
gedachte is dat de visie op het kind in

de maatschappij invloed kan hebben op
ontwikkelingen in de kerk.

Invoering
Het vierde hoofdstuk beschrijft de invoering van kindercommunie in drie
gemeenten, een in Nederland (GKv
Rijsbergen), een in de USA (CRC in Holland, Michigan) en een in Canada (CRC
in New Westminster, BC). In Rijsbergen
gebeurde dit al meer dan vijftig jaar
geleden (en het veroorzaakte heel wat
opschudding in de GKv), in de twee
CRC-gemeenten pas later.
Hoofdstuk 5 biedt een overzicht van
de discussie over kindercommunie
in kerkbladen en andere publicaties.
Voor wat betreft de ontwikkelingen in
Nederland passeren allerlei theologen
de revue, onder anderen B. Kamphuis,
A.N. Hendriks (GKv), H. de Jong (NGK),
Herman Ridderbos (GKN). Het valt op
dat de meeste theologen van naam
gekant waren tegen het invoeren van
kindercommunie. Voor wat betreft
Noord-Amerika beschrijft dit hoofdstuk
hoe synodes van de CRC na verloop van
tijd toegroeiden naar het toelaten van
kinderen aan het avondmaal.
In hoofdstuk 6 analyseert de schrijver
de factoren die een rol speelden in de
opkomst van kindercommunie als onderwerp van discussie, en hoe het te
verklaren is dat het avondmaal opengesteld werd voor kinderen ondanks de
theologische bezwaren. De conclusie is
dat de sociale context een belangrijke
rol heeft gespeeld. De twintigste eeuw
kenmerkte zich door een bijzondere
aandacht voor het kind en dit had

invloed op ontwikkelingen in de kerk.
Ook de geest van emancipatie en gelijkheid speelde een rol. Soms was er
sprake van invloed van andere kerkelijke tradities. Opvallend is dat emoties
een rol speelden, misschien zelfs sterker
dan theologische argumenten. Een van
de conclusies is dat ‘de theologen lang
niet in alles vooropgingen’ (p. 607).

Onderzoeksmethode
Een interessant aspect van het onderzoek van dr. Sinia is de onderzoeksmethode die hij koos: de zogeheten thick
description van Clifford Geertz, zoals
uitgewerkt in het boek Fundamental
Practical Theology van Don S. Browning.
Het uitgangpunt hierbij is dat praktisch
theologisch onderzoek een multidimensionale onderneming is waarin allerlei
perspectieven in acht genomen dienen
te worden. De onderzoeker moet niet
alleen aandacht hebben voor theologische visies maar ook menselijke
emoties, niet alleen historische traditie
maar ook eigentijdse context, niet alleen ethische overwegingen maar ook
functies die mensen hebben in het geheel. Het voorbeeld van Browning volgend, onderzocht Sinia drie gemeenten
als case studies. Hij deed daarbij niet
alleen bronnenonderzoek, maar interviewde ook verschillende betrokkenen.
Na lezing van de dissertatie moet ik
zeggen dat deze benadering helpt om
de complexiteit van ontwikkelingen te
begrijpen. Aan de andere kant blijf ik
zitten met het gevoel dat de veelheid
van factoren niet altijd in hun diepte
gepeild zijn (hierover straks meer). Ik
vermoed dat dit sowieso een risico is
als je de methode van Browning volgt.
Het meest waardevolle aspect van
Sinia’s dissertatie vond ik de historische
delen: hoofdstuk 2 met het overzicht
van de geschiedenis van kindercommunie van de vroege kerk tot de twintigste
eeuw; en hoofdstuk 5 met het overzicht
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van de discussie in landelijke kerkbladen en op de synode van de onderzochte kerkgenootschappen. Om een
voorbeeld te noemen: het was mij niet
bekend dat theologen als H. de Jong en
Herman Ridderbos destijds gewaarschuwd hebben tegen het openstellen
van het avondmaal voor kinderen. Dat
de dissertatie korte samenvattingen
geeft van hun bijdragen (en ook die
van anderen zoals bijv. B. Kamphuis en
A.N. Hendriks), verhoogt de waarde van
het boek.

Emoties
De beschrijving van de invoering van
kindercommunie in drie gemeenten
(hoofdstuk 4) geeft een goed beeld
van de ontwikkeling van het proces op
plaatselijk niveau. Ik had wel wat meer
kritische analyse willen zien. Om een
voorbeeld te noemen: we lezen over
een ontstelde moeder die de dominee
onder druk zet en dreigt de kerk te
verlaten tenzij haar dochter (ongeveer 13 jaar oud) toegelaten wordt tot
het avondmaal (p. 231). We lezen over
teenagers die gekwetst en boos zijn
omdat ze niet toegelaten zijn tot het
avondmaal. We lezen over kinderen die
zo ontsteld zijn dat de tranen over de
wangen rolden (p. 258). Er waren dus
duidelijk emoties en er was kennelijk
ook emotionele druk. Dit wordt genoemd, maar verder niet geanalyseerd
of van commentaar voorzien. Je blijft
als lezer met de vraag zitten: welke rol
heeft emotionele druk in de ontwikkelingen gespeeld en was dit terecht?
Dat ik uiteindelijk met een onbevredigd
gevoel bleef zitten, heeft vooral te maken met het laatste hoofdstuk. Sinia zet
de factoren nog eens op een rij, maar al
die factoren blijven vervolgens wel allemaal naast elkaar staan. De trend van
het boek is duidelijk (Sinia is een voorstander van kindercommunie), maar
een overtuigende theologische uitwerking heb ik gemist. Zo worden bijvoorbeeld verschillende interpretaties van 1
Korintiërs 11 tegenover elkaar gezet, zowel de klassiek-gereformeerde als meer
recente opvattingen, maar een diepgaande afweging van de argumenten is
er niet echt. Sinia concludeert eenvoudig dat er ‘legitieme alternatieven’ zijn

voor de klassieke uitleg van 1 Korintiërs
11 (p. 598).

Evaluatie
Terwijl Sinia’s dissertatie dus interessant en waardevol is vanwege de
veelheid aan informatie die hij geeft
over kindercommunie-gebruiken (en
discussies erover), verwacht ik niet dat
dit boek mensen zal overtuigen die
moeite hebben met deze praktijk. Laat
ik drie aspecten noemen die ik in dit
verband graag verder uitgewerkt had
willen zien.
In de eerste plaats een bijbels-exegetisch aspect. Volgens 1 Korintiërs 11
moet ‘wie eet en drinkt’, in staat zijn
om ‘het lichaam te onderscheiden’.
Sommige exegeten zeggen dat ‘het lichaam’ hier verwijst naar de gemeente
als lichaam van Christus. Ik geloof dat
niet, want in het voorafgaande heeft
Paulus het duidelijk gehad over het
lichaam en bloed van Christus. Maar

zelfs als het zo zou zijn, dan nog kan
de gemeente van Christus niet losgemaakt worden van Christus zelf. Wie
niet in Christus gelooft, kan ook de kerk
niet als zijn lichaam zien. Daarom moet
wie deelneemt aan het avondmaal, in
staat zijn zichzelf te onderzoeken of
hij/zij deze dingen ook van harte gelooft.
In de tweede plaats een confessioneel
aspect. In artikel 35 NGB belijden we
dat de Here het avondmaal ingesteld
heeft ‘om te voeden en te onderhouden
degenen die Hij reeds wedergeboren
deed worden’. Dit is een belangrijk

aspect en het roept de vraag op: hoe
zullen we het geloof van kinderen taxeren? Aan de ene kant moeten we het
werk dat de Heilige Geest in de harten
van kinderen doet, nooit onderschatten. Dat is tenslotte ook een belofte
die kinderen ontvangen bij hun doop!
Aan de andere kant mogen we ook niet
zomaar aannemen dat alle gedoopte
kinderen wedergeboren zijn. Hoe werk
je dit uit als het gaat om toelating van
kinderen tot het avondmaal?
In de derde plaats een pastoraal aspect.
Sinds de tijd van de Reformatie hebben
gereformeerde kerken de gewoonte
gehad dat belijdenis van het geloof
toegang geeft tot de viering van het
avondmaal. Dat is niet iets wat letterlijk zo in de Bijbel staat, maar het is
wel een stukje kerkelijke vormgeving
dat pastoraal en wijs is. Het schept een
kader van een aantal jaren waarin er
ruimte is voor catechetisch onderwijs.
Het geeft teenagers die er nog niet aan
toe zijn en die nog door de wilde jaren
heen moeten, ruimte zich te ontwikkelen. Er zijn stellig voorbeelden te noemen van jongelui die gefrustreerd zijn
omdat ze nog niet mee mogen doen
aan het avondmaal. Er zijn ook jongelui
die dat wel mochten en die later zeggen dat ze er eigenlijk nog niet aan toe
waren.
Het lijkt me dat er in de gereformeerde
traditie ruimte is om jongeren op jongere leeftijd geloofsbelijdenis te laten
doen, mits de kerk erop toeziet dat de
jongelui het catechetische onderricht
ontvangen dat ze nodig hebben. Het
lijkt me geen goed idee om de geloofsbelijdenis als toegang naar het avondmaal te laten vervallen.
N.a.v.: Peter G. Sinia, From the least to
the greatest. Children at the Lord’s Supper: Paedocommunion in the Dutch
Reformed Tradition (dissertatie TU
Kampen), Delft, Eburon, 2018, ISBN 97894-6301-174-7, 700 pag., prijs € 36,Dr. A.J. de Visser is hoogleraar Ministry en
Mission aan het Canadian Reformed Theological Seminary te Hamilton.
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Een bijzonder bijbels dagboek
Sinds eind vorig jaar is er een Bijbels dagboek voor tieners, en
wel speciaal voor tieners met autisme. Dat is best bijzonder
en het zal in een behoefte voorzien, want zoiets bestond nog
niet terwijl die behoefte er wel was.

Gelezen
Marja Zwikstra-de Weger

Doelgroep
Mensen met autisme willen graag
weten wat er gaat gebeuren en hoe.
Daardoor kunnen zij moeite hebben
met bepaalde bijbelgedeelten, bijvoorbeeld die waarbij je een zeker voorstellingsvermogen moet hebben (zoals
profetieën over een eeuwige toekomst)
of gelijkenissen of waar symbooltaal
gebruikt wordt. De auteurs hebben hun
best gedaan om beeldtaal te vermijden,
een heldere uitleg te geven en concrete
toepassingen te laten zien. Vandaar de
ondertitel: ‘Helder, informatief, concreet’.
Mensen met autisme hebben vaak een
hoog kennisniveau, maar sociaal en
emotioneel scoren ze nogal eens lager.
Het dagboek is daarom geschreven
voor jongeren met een gemiddelde
intelligentie. Dat betekent niet dat het
in simpele taal geschreven is. Ik vond
veel dagstukjes behoorlijk pittig. Er is
dan ook lang niet altijd gekozen voor
bekende en voor de hand liggende bijbelgedeelten.

Indeling
Het dagboek is bedoeld voor een heel
jaar, er zijn 52 weekthema’s. Ieder
weekthema is onderverdeeld in vijf
bijbehorende dagthema’s. Volgens het
voorwoord is dat met opzet zo gedaan:
met een inhaalmogelijkheid voor de
zaterdag en zondag.
Elk dagstukje beslaat een pagina en
heeft een vaste indeling en structuur:
van een langer bijbelgedeelte wordt
één specifieke tekst uitgelicht. Daarna
volgen – en dat is het grootste verschil
met ‘gewone’ bijbelse dagboeken met
korte meditaties – twee perikoopjes:
het eerste over de betekenis van de
tekst en het tweede over de betekenis
ervan voor jou. In grotere letters staat

daaronder een kernzin om te onthouden of over na te denken. De bladzij
besluit met een gebed en vaak ook een
extra tip voor een lied, film of boek of
een interessant weetje.
De inhoud van de thema’s is heel divers, behalve bijbelse
onderwerpen worden
ook praktische zaken
aan de orde gesteld.
Na de eerste week over
de vraag ‘wie is God?’
volgen onder meer
de Drie-eenheid, het
gezag van de Bijbel,
geweld in het Oude
Testament, wedergeboorte en bekering,
de duivel, gaven en
vruchten van de
Geest, de tien geboden, doop en avondmaal, zonde, gebed,
de Apostolische Geloofsbelijdenis.
Verder uit het dagelijks leven: omgaan
met geld, seksualiteit, geloof en wetenschap, de minste zijn, heiligheid, lijden,
huiswerk, wie ben ik?, enzovoort. Een
behoorlijke veelzijdigheid dus.

Auteurs
Aan dit dagboek heeft een hele rij
mensen meegewerkt, die allen professioneel deskundig zijn en/of in hun
gezin ervaring hebben met autisme. Zij
zijn afkomstig uit de reformatorische
kerken en daarom is gebruikgemaakt
van de Herziene Statenvertaling. Dat
kan voor onze jonge mensen een nadeel zijn, want als je thuis en in de kerk
gewend bent aan de NBV en misschien
zelfs aan de Bijbel in Gewone Taal, is dit
wel even omschakelen.
Wat ik daarnaast jammer vind, is dat in
de titel expliciet ‘tieners’ als doelgroep
genoemd worden en dat het niet breder ‘jonge mensen’ is geworden. Ook

jongeren met autisme die zichzelf (net)
geen tiener meer noemen, zouden nog
veel aan dit dagboek kunnen hebben,
het is zeker niet ‘kinderachtig’.
Dat het boek door veel verschillende
mensen is geschreven, is wel te merken: de een schrijft wat vlotter en wat
toegankelijker dan de ander. Niet altijd
drukken ze zich helder en/of concreet
uit: Naäman kan alles, het slavinnetje
kan niets – is die tegenstelling helder?
(p. 119); je mag vragen stellen in de
kerk – hoe is dat dan
concreet? (p. 127). De
keuze van 1 Johannes
5:7 als eerste tekst bij
het thema ‘Drie-eenheid’ is wat wonderlijk:
in onze kerken is al in
de jaren ’80 door de
generale synode bij
artikel 9 NGB aangetekend dat verwijzing
naar deze tekst is geschrapt omdat die in
oude handschriften niet
wordt gevonden (zie
kerkboek). En helaas vond ik nogal wat
storende foutjes (bijv. ‘ik wordt’, p. 99)
en slordigheidjes (bijv. tweemaal
‘dag 4’, p. 144-145).
Maar verder ben ik wel enthousiast
over dit initiatief. Al met al kunnen
meer tieners/jongeren er iets aan hebben dan alleen diegenen met een autistische beperking!
Ik zou in elk geval ouders willen aanbevelen om het dagboek samen met
je tiener(s) te lezen, aan tafel of voor
het naar bed gaan. Het kan tot mooie
gesprekken leiden en wellicht ook tot
meer begrip voor je tiener als die door
zijn/haar autisme voor jou vaak een
raadsel is.
N.a.v.: Tera Voorwinden en Jenneke
Wolvers (red.), Bijbels dagboek voor
tieners. Helder, informatief, concreet,
Columbus, Heerenveen, 2018, ISBN
9789085434016, 271 pag., prijs € 19,95
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Het stille strand
Na dichte blikjes bier, Heinz’ Condiment,
rubber handschoenen, gele plastic helmen
voorzien van initialen, kwamen inktvisruggen. Meer en meer door meeuwen uitgehold

Gedicht
Gert Slings

kalkachtig schuim, gestold, geen spoor van mantel,
zak of armpje, waar je ook begon.
We stapelden ze op, liepen als obers
zwaar beladen langs de branding naar de
kinderen te wenken dat ze moesten
komen maar geen sprake. Lieten zich door
golven hoger dan ouders meenemen, gleden
krijsend de schepen na, kleren zoek onder bergjes
opwaaiend zand ver weg. Flarden los schuim
als je ze zag, hun witte
springende ruggen. Daar stonden we met onze handen
vol ontuig dat zij nooit verlangd, gevraagd,
gekozen of van ons, toen dat nog kon,
als neiging tot behoud begrepen hadden.
Eva Gerlach
Uit: Niets bestendiger, 1998

Ouders met kinderen aan het strand.
Is er iets heerlijkers?
De ouders zoeken allerlei aangespoelde spulletjes bij elkaar.
Maar de kinderen tonen geen enkele belangstelling.
Hun hoofd staat naar zwemmen in de hoge branding.
Is het verzamelde afval symbool voor allerlei misverstand in de opvoeding?
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Persrevue
Perry Storm

Kerkverband of rekverband

De openingsvergadering van de Generale Synode van de CGK op 14 juni jl. in Dordrecht

Deze Persrevue stel ik samen kort nadat
de generale synode van de CGK voor
het eerst bijeen is gekomen. Het zal nog
maanden duren voordat er echt nieuws
is, omdat dan de inhoudelijke zittingen
pas beginnen. Maar duidelijk zal zijn
dat deze synode rechtstreeks te maken
krijgt met de in korte tijd hoogopgelopen spanningen binnen de CGK. In een
eerdere editie van deze rubriek was al
te lezen dat prof. Selderhuis gesproken
heeft over een crisis. Die crisis is onderhand alleen maar verdiept doordat nu
een plaatselijke kerk ertoe overgegaan
is om metterdaad uitvoering te geven
aan haar besluit om een zuster als
ouderling te bevestigen (de CGK-GKv
gemeente te IJmuiden). En dat tegen
de geldende kerkelijke afspraken in. En
een paar andere kerken zijn van plan te
volgen. Onder andere in Arnhem, waar
het kennelijk in de lucht hangt om je
niet aan kerkelijke afspraken te houden.
Immers ook de GKv daar kan er wat
van door kinderen aan het avondmaal
te gaan toelaten. Deze ontwikkelingen
hebben ook alles te maken met een zich
almaar verder doorzettende verschui-

ving die steeds meer kerken (al dan niet
bewust) op kerkrechtelijk gebied aan
het maken zijn. Namelijk van presbyteriaal kerkrecht naar congregationalistisch kerkrecht. Nu zal niet gelijk op het
gezicht van elke lezer een blijde blik van
herkenning verschijnen bij deze termen. Daarom is het goed om kennis te
nemen van een rede die CGK-emeritus
prof. dr. A. Baars onlangs hield. Een
samenvatting daarvan publiceerde
hij in het Reformatorisch Dagblad van
17 juni 2019 onder de titel: ‘Is de rek
uit het kerkverband van de Christelijke
Gereformeerde Kerken?’ Daaruit wil ik
nu het een en ander doorgeven. Eerst
geeft hij een typering van het gereformeerde kerkrecht dat presbyteriaal
van karakter is en bijvoorbeeld meerdere vergaderingen kent waarnaar
ambtsdragers worden afgevaardigd
die samen bindende besluiten kunnen
nemen. Vervolgens geeft hij een schets
van congregationalistisch kerkrecht:
De congregationalistische visie neemt
hiervan radicaal afstand: De kerk is de
plaatselijke gemeente van gelovigen die

rechtstreeks onder Christus, het Hoofd
van de Kerk, staat. Als een andere gemeente of een heel kerkverband zich
inlaat met het kerkelijke en geestelijke
leven van die éne gemeente, wordt dat
beschouwd als een inbreuk op de kroonrechten van Koning Jezus. Toch onderhouden deze kerkenraden en gemeenten
wel contacten. Soms is er zelfs breder
onderling overleg. Maar dat noemt men
liever geen synode, maar bij voorkeur
een conferentie of platform. Deze ontmoetingen worden vooral beschouwd
als een overleg- of adviesorgaan over zaken die de kerken in het algemeen raken
en niet als een synodale vergadering die
uitspraken kan doen met bindend gezag.
Dit alles betekent ook dat congregationalisten krachtig pleiten voor de vrijheid
van het geweten en tolerantie in middelmatige zaken. Zij zijn namelijk zeer
beducht voor elke vorm van dwang. Zo
hebben zij moeite met een al te strakke
belijdenis en kerkorde. Zeker, er bestaan
congregationalistische belijdenissen,
maar die gelden niet als een formulier
van eenheid met bindend gezag. Er zijn
ook congregationalistische kerkorden.
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Maar daarin staan vooral de wezenskenmerken van hun kerkbeschouwing, terwijl er verder veel vrijheid bestaat en er
veel minder zaken geregeld worden dan
in andere kerkorden. De invloed van het
congregationalisme nam in Nederland
sterk toe door de opkomst van het evangelicalisme, vanaf de jaren 60. Bovendien sluit het naadloos aan bij allerlei
recente ontwikkelingen in maatschappij
en kerk.
Baars stelt dan dat de Bijbel weliswaar
geen blauwdruk geeft voor de structurering van ambt en kerkverband,
maar dat de gereformeerde leer over
de inrichting van de kerk wel het meest
recht doet ‘aan de volle breedte van de
Schriftgegevens’. Dat werkt hij zo uit:
De kritieke punten in het debat met de
congregationalisten zijn namelijk de
volgende. Allereerst ligt in het NT inderdaad veel nadruk op de plaatselijke gemeente. Maar het woord
‘Kerk’ in het NT omvat
méér dan de plaatselijke
kerk of een verzameling
christelijke gemeenten. De
wereldkerk is door verborgen banden een hechte onderlinge eenheid. Daarom
bidt de Heere Jezus: ‘Opdat
zij allen één zijn, gelijk als
Wij één zijn’ (Johannes
17:22v). Dat hangt samen
met het feit dat de Kerk
in het NT niet allereerst
een werk van gelovigen is
die zich vrijwillig scharen
onder het énige Hoofd,
Christus. De Kerk is allereerst het werk van de drieenige God. Zij wordt het
volk van God genoemd,
het lichaam van Christus
en de tempel van de Heilige Geest. De
gegevens uit het NT vragen ten slotte
ook om een bovenplaatselijke structuur.
De eerste aanzetten daartoe zijn al in
het NT zelf te vinden. Binnen de gereformeerde traditie zijn deze principiële uitgangspunten (zeker in Nederland) nooit
als een bijkomstige kwestie beschouwd,
maar altijd van wezenlijk belang geacht
voor een gezond kerkelijk én geestelijk
leven. Als de Nederlandse Geloofsbelijdenis in artikel 30 spreekt over de regering

van de kerk en over de ambten, stelt zij
nadrukkelijk dat God deze structuur
heeft ingesteld ‘om door dit middel de
ware religie te onderhouden’.
Grondfout congregationalisme
De hoofdfout van het congregationalisme is dat het ‘van beneden af’ is opgebouwd. Men gaat in principe uit van
de gelovigen die samen een gemeente
vormen. Daarbij is men geneigd (vaak
onbewust) de gelovigen te hoog aan
te slaan. Men gaat namelijk uit van de
gedachte: wanneer de gemeenteleden
allen in geloof en heiliging leven, bloeit
de gemeente en beantwoordt zij aan
haar doel. Laat duidelijk zijn dat dit in
principe volstrekt Bijbels is en dat de
gemeente tot deze hoge standaard is geroepen. Maar beseft men wel voldoende
dat niet alle gemeenteleden gelovigen
zijn en dat allen die de Heere vrezen
zwakke, zondige mensen blijven?
De 17e-eeuwse Engelse congregatio-

Kerkgebouw CGK Arnhem
(foto: André van Dijk, Veenendaal)
nalisten waren zich dit zeker bewust.
Zij preekten scherp onderscheidenlijk,
ontmaskerden huichelarij en hadden
een diep geestelijk inzicht in de zonde
die in elke gelovige overblijft. Maar als
deze zekeringen gaan ontbreken, komt
de gelovige mens met zijn beslissingen,
opvattingen en gaven steeds meer onvernederd en onverbroken in het middelpunt. En dat is in de geschiedenis van
het wereldwijde congregationalisme gebeurd. Daarom moeten wij goede kerke-

lijke regels hebben, gebaseerd op Schrift,
belijdenis en kerkorde, die ons bewaren
voor on-Bijbelse opvattingen, geestelijke
dwaalwegen en kerkelijke verwarring.
Als zulke regels op verantwoorde wijze
en in de juiste gezindheid door een
meerdere vergadering worden vastgesteld, hebben zij gezag. Zij zijn namelijk
vastgesteld door een vergadering van
wettig gekozen ambtsdragers in strenge
gebondenheid en onderhorigheid aan
Gods Woord. Als we hun vertrouwen
gaven door hen te verkiezen en af te
vaardigen, zullen we in hun beslissing
bewilligen, zelfs als we op onderdelen
een andere opvatting hebben.
Maar hoe zit het dan met de vrijheid
van de gelovige en de gemeenten? Christus maakt mensen toch vrij van allerlei
banden van zonde, menselijke tradities
of door mensen opgelegde beslissingen? Jazeker, dit motief wordt in het NT
krachtig onderstreept. Maar laten we
wel beseffen dat de Bijbel grenzen stelt
aan deze geestelijke vrijheid. Het is een vrijheid
‘in Christus’ en ‘door de
Heilige Geest’. We kunnen ook zeggen dat deze
vrijheid staat in het kader
van een leven in geloof en
heiligmaking. Dat betekent dat echte geestelijke
vrijheid altijd vrijheid in
gebondenheid is: principiële gebondenheid aan
het Woord van God en gezamenlijke gebondenheid
aan de belijdenis en de
kerkorde. Dan moeten we
ook niet al te snel zeggen
dat bepaalde artikelen van
de kerkorde of synodale
uitspraken ons in onze
christelijke vrijheid belemmeren. Dan spelen we het
gezag van de synode en onze christelijke
vrijheid tegen elkaar uit, terwijl dat nu
juist niet de bedoeling is van een gezond
presbyteriaal kerkmodel.
Maar kan een synode dan geen vrijheid beknotten en gewetens knechten?
Helaas kan dat en de geschiedenis geeft
daarvan ook voorbeelden genoeg. Maar
juist het presbyteriaal-synodale model
zoekt maximale zekerheden in te bouwen om een goede balans te vinden tussen gezag en vrijheid.
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Houding synode
Dit alles legt overigens wel een geweldige verantwoordelijkheid op de synode.
Zij moet beslissingen nemen die ‘evident
Bijbels’ zijn. Maar het is niet zo gemakkelijk om op allerlei vragen van vandaag
een ‘evident Bijbels’ antwoord te vinden.
Er is doorgaans grondige studie nodig
voor een goed onderbouwde
visie. Naar mijn overtuiging
heeft onze synode zich in het
verleden daarvan goed gekweten. Ik verwijs nu alleen naar
de besluiten over de openstelling van de ambten voor de
zusters van de gemeente en
onze houding jegens homofiele
gemeenteleden. Wie het daarmee oneens is, moet niet allereerst om ruimte vragen voor
zijn opvattingen. Het is zijn dure plicht
tegenover de Heere en het kerkverband
om aan te tonen dat de synode-uitspraken ongefundeerd of onvolledig zijn. En
dan is het de dure plicht van de synode
tegenover de Heere, het kerkverband en
de appellant om die argumenten zorgvuldig te wegen en tot een weloverwogen uitspraak te komen.
De beslissingsbevoegdheid van een synode is niet te vergelijken met de macht
van een absolutistische vorst. Een synode
decreteert niet en stelt geen tirannieke
eisen. Als dat gebeurt, verliest zij voor
God alle rechten om bindende uitspraken te doen. De synode is namelijk een
vergadering van ambtsdragers, dat wil
zeggen van dienaren van Christus en
van herders van de kudde. Daarmee
komt (als het goed is) over alle uitspraken een pastorale gloed te liggen. Dat
betekent dat besluiten en uitspraken
van een pastorale synode tactvol en met
invoelingsvermogen moeten worden
gecommuniceerd. Zo nodig gaan zij
vergezeld van nadere uitleg of een pastorale toelichting. Naar mijn mening is
onze synode die weg gegaan, zowel met
betrekking tot haar standpunt over de
vrouw in het ambt als over homofiele
gemeenteleden.
Op één punt heb ik echter al veel langer
moeite met de weg die onze kerken van
synode tot synode zijn gegaan. Inzake
de samenwerking met de GKv en de NGK
zijn plaatselijke gemeenten voortdurend
aangemoedigd om de samensprekingen
en samenwerking zoveel mogelijk te in-

tensiveren. Op hetzelfde moment werd
de synode in het aangaan van contacten
op landelijk niveau steeds terughoudender. Dat heeft minstens naar twee
kanten bevreemding en vervreemding
gewekt. De synode zou er wijs aan doen
om serieus op de pijn die dit heeft veroorzaakt in te gaan. Bovendien is het

naar mijn mening nodig een evenwichtige langetermijnvisie te ontwikkelen op
hoe de contacten met andere kerken van
gereformeerd belijden gestalte moeten
krijgen, juist nu het klimaat in de kerken
om ons heen en ook in eigen kring snel
verandert.
Middelmatige zaken
Moet de synode dan overal uitspraken
over doen en alles vastleggen? Natuurlijk niet! Ook in gereformeerde kring
heerst de overtuiging dat er vrijheid
bestaat in allerlei middelmatige zaken
waarover wij verschillend denken. Dat
wordt aardig gezegd in de oude regel: ‘In
noodzakelijke dingen eenheid, in twijfelachtige dingen vrijheid en in dat alles
liefde.’ Nu is het niet altijd eenvoudig om
vast te stellen wat noodzakelijke en twijfelachtige dingen zijn. Maar laat ik een
poging wagen om dit kort op formule
te brengen: alle dingen van leer en leven
waarbij de Schrift, de belijdenis en de
kerkorde in het geding zijn, kunnen niet
tot de middelmatige dingen gerekend
worden. Dat betekent naar mijn diepe
overtuiging concreet dat het toelaten
van de vrouw tot het ambt geen middelmatige of twijfelachtige zaak is.
Niet eindeloos
Ik kom terug op de vraag: ‘Is de rek uit
ons kerkverband?’ Het is moeilijk, zo niet
onmogelijk deze vaag zonder meer met
‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Wij staan
bekend als een kerk met een grote veelkleurigheid. Dat is al heel lang zo. We

oogstten hierom bij andere kerken vaak
onbegrip, verbazing, bewondering en
soms ook een lichte afgunst. ‘Hoe doen
jullie dat, dat je elkaar zo lang al telkens
weer weet vast te houden?’ Er is ons inderdaad veel aan gelegen om elkaar vast
te houden. Niemand zit te wachten op
een nieuwe kerkscheuring of een afsplitsing van een of meer gemeenten. Dat verhoede God!
De rek in een presbyteriaal-synodaal model is echter niet eindeloos. Wanneer kerken, zonder
de kerkelijke weg te gaan,
ingaan tegen Schriftuurlijk
onderbouwde synodebesluiten,
zetten zij het kerkverband onder zware spanning en hebben
zij daarmee in feite gebroken.
Als we een presbyteriaal-synodaal kerkverband willen blijven, kunnen
we een dergelijke rek niet dragen en willen we dat ook niet. Het alternatief zou
zijn: onze hele kerkstructuur ontmantelen en de kerkelijke jas van het moderne
congregationalisme aantrekken. Maar
die brug is mij veel en veel te ver.
Wat Baars naar voren brengt, lijkt me
niet alleen van het grootste belang
met het oog op de situatie in de CGK.
Maar minstens net zo hard ook op die
in de GKv. Het geeft bovendien nuttige
handvatten voor het toetsen van de
concept-kerkorde die onlangs aangeboden is ten bate van de Gemeenschap
van de Verenigde Nederlandse Evangelisch-Gereformeerde Kerken of hoe de
beoogde fusiekerk GKv-NGK ook maar
gaat heten.
In hetzelfde nummer van het RD stelt
Maarten Stolk een paar vragen aan
prof. Baars. In zijn antwoorden benadrukt Baars dat gemeenten die vrouwen in het ambt bevestigen, in feite
gebroken hebben met de CGK. Classes
zullen moeten optreden. Dan volgt
de vraag: ‘Gemeenten die vrouwen in
het ambt bevestigen, kunnen beter
de CGK verlaten?’ Baars’ opmerkelijke
antwoord: ‘Die beslissing hebben ze zelf
genomen door vrouwelijke ambtsdragers te benoemen. Als ze de lijn van een
ander kerkverband kiezen, dan is het
een kwestie van nuchterheid en eerlijkheid om de consequentie daarvan te
trekken en zich aan te sluiten bij de GKv
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of NGK. Dat besluit nemen de CGK; die
keuze maken deze gemeenten zelf.’
Een dag later verscheen een artikel in
het RD van de Urker CGK-predikant
A.C. Uitslag (titel: ‘Situatie in CGK
vraagt om handelen synode’). Daaruit
blijkt zo mogelijk nog duidelijker dat
voor een deel binnen de CGK de grens
van wat je in elkaar binnen het kerkverband kunt dragen, echt bereikt is.
Op zich vindt hij het positief dat er in
zijn kerkverband een cultuur bestaat
van veel geduldig wachten op elkaar en
lang praten en elkaar willen vasthouden. Dat is echter niet onbeperkt:
Het komt er ook op aan om daadwerkelijk de wacht te houden bij Schrift en
belijdenis. Dat gaat verder dan steeds
weer het gesprek te zoeken met elkaar.
Dat gaat ook verder dan het roepen dat
grenzen bereikt zijn, want dat wordt al

meente door een classis. Het is warempel
toch geen onschriftuurlijke gedachte om
zonden te weren uit de gemeenten van
Christus?
Scheur
En als dat betekent dat zich hierdoor een
scheur voltrekt binnen de CGK, dan zij
dat maar zo. Dat schrijf ik met pijn in
het hart. Beslist! Niemand wil dat. Maar
het kan toch ook niet zo zijn dat we de
eenheid van de kerk zo hoogachten dat
dit zelfs ten koste gaat van de waarheid
van Gods Woord en de heiligheid van
Gods gemeente?
Voor wachters op de muren van Sion
hoort het immers hand in hand te gaan:
het verwachten van God en de wacht
houden bij de poort. En als er iets onheiligs naar binnen dreigt te glippen, klinkt
het vanaf de muur: ‘Wacht! Wendt u!’
En waar nodig weten zulke poortwachters van wanten en grijpen ze in. Wach-
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Kerkgebouw CGK Urk
decennialang gedaan. Het vraagt ook
om te handelen.
Denk bijvoorbeeld maar aan de praktijk
rondom homoseksualiteit en homoseksuele relaties. De generale synode heeft
zes jaar (!) geleden daarover al duidelijke
uitspraken gedaan. Er zijn echter nog
steeds kerkenraden die in hun beleid
daarvan afstand nemen en een eigen
koers varen. Op classisvergaderingen
heeft dit al uren vergadertijd gevraagd
zonder dat het iets verandert aan ingenomen standpunten. Je kunt niet
eindeloos blijven koffiedrinken. Er zullen
ook besluiten moeten worden genomen.
Welke? Dat is evident: het daadwerkelijk
weigeren van de lastbrieven van zo’n ge-

ten in zo’n situatie is immers geen optie,
want dan is de strijd verloren. Want dan
wordt het wel: ‘en alsnog verteerd…’ En
wie zal dan niet wenen?
Het gaan spannende maanden worden
in het nieuwe winterseizoen. Eerst tijdens de synode van de CGK. Vervolgens
wanneer die van de GKv begint. Laat er
veel gebeden worden om het bewaren
en hervinden van de eenheid. Maar dan
wel de enige eenheid die als vrucht van
Christus’ Geest ontvangen mag worden:
die in de waarheid.
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Predikant en academie

Niet zo lang geleden maakte ik de bevestiging van een predikant mee. Ergens
op die dag zei hij tegen de mensen dat
hij zichzelf vooral als dienaar van het

een symptoom van het veel diepere probleem dat wij ons bij de concentratie op
het Woord als centrale gestalte van de
openbaring vandaan bewegen.
Veel protestanten ervaren God al lang
niet meer primair in de belofte, de Bijbel
en de prediking. De meesten ervaren
God veel meer in praise, in de bloemetjes
en de bijtjes, in mystieke verstilling, in
de Geestesgaven, in het (groeps)gebed,

dikant heeft niet alleen academische
kennis van de talen en de exegese, maar
ook van de filosofie en de theologiegeschiedenis, van het dogma en nog veel
meer nodig als zijn werk opgevat moet
worden als dienst aan het Woord. In de
concentratie op het Woord komt al dat
moeilijke mee. In de vertolking van het
Woord wordt het uiterste van een mens
gevergd. Daarom beschouw ik het predikantschap als de meest uitdagende baan
die er is.

Woord verstond. Tot voor kort zou dit
een cliché zijn geweest. Maar nu kwam
er na afloop iemand naar hem toe die
zei: ‘Dienaar van het Woord, dat is een
interessante visie op het ambt! Daar
moet ik eens over nadenken.’
Dit incident is tekenend voor de situatie
in de Protestantse Kerk in Nederland.
Daar wordt serieus gepraat over de
vraag of het noodzakelijk is dat een
predikant een universitaire opleiding
heeft gehad. Kort geleden was het antwoord daarop: ‘Ja, want een predikant
moet de Bijbel uitleggen en toepassen,
en daarvoor is kennis van Hebreeuws en
Grieks nodig, en dat wordt alleen aan de
universiteit onderwezen.’ Waarom volstaat dit antwoord voor velen niet meer?
Omdat de crisis in de kerk op veel meer
betrekking heeft dan alleen op de predikantsopleiding. Deze discussie is slechts

op momenten waarop het mee- of juist
tegenzit. Het Woord is ongeloofwaardig
geworden. Dat geldt voor het woord van
politici en beleidsmakers, van ideologen
en filosofen, maar het geldt ook voor
de verkondiging van de kerk. Words,
words...
Vanuit deze crisis vlucht de kerk in een
verandering van het ambt. De predikant
zou niet langer verkondiger moeten zijn,
maar iets anders: coach, psycholoog,
gemeentebouwer, organisator, leider,
verbinder, pionier, missionaris, liturg. De
concentratie verschuift van het Woord
naar alle mogelijke vormen van handelen en vieren. In dat kader wordt de
academische opleiding van predikanten
inderdaad iets onbegrijpelijks. De pre-

Maar dan moet er wel een kerk blijven
die gelooft in de herscheppende kracht
van het Woord. ‘Alleen het Woord bereikt de ziel’, schreef Luther. Dat geldt
nog steeds. Als de kerk de band tussen
academie en predikantschap losmaakt,
houdt zij op dienst aan het Woord te
zijn. Dan zal zij spoedig als Protestantse
Kerk niet meer bestaan.

In De Nieuwe Koers van juni 2019 reageert ds. Willem Maarten Dekker in zijn
column op de huidige discussies binnen
de PKN om de band tussen academie
en predikantschap los te maken:

U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten op rekening NL42 RABO 0324 6259 01 ten name
van de Stichting Woord en Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testamentair willen gedenken, kunnen
gebruikmaken van de volgende formulering: Ik legateer (... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en
Wereld, statutair gevestigd te Haarlemmermeer. Wij zijn een ANBI-instelling.
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