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Vooraf
Dit boekje gaat over allerlei facetten van kerk-zijn en kerkelijk leven. En dat in een 

tijd waarin geloof bij velen een puur persoonlijke zaak lijkt. ‘Ik geloof wel, maar ik 

heb niks met een kerk’ is een gevoelen dat velen kenmerkt.

Anderen weten eigenlijk niet wat ze van tal van zaken in het kerkelijk leven moeten 

denken. Ambtsdragers willen er graag over nadenken en spreken, maar zoeken naar 

materiaal dat hun daarbij een handreiking biedt.

In dit boekje hoop ik te laten zien dat ze bij elkaar horen: geloof en kerk. Allerlei 

aspecten van het kerkelijk leven passeren de revue of worden aangestipt. Telkens 

vanuit concrete bijbelgedeelten. Ik hoop dat allen die zich hartelijk betrokken 

weten bij het kerkelijk leven – en onder hen zeker ook de ambtsdragers – er hun 

winst mee kunnen doen, omdat het gaat over zaken waarmee we in de gemeente, 

op de kerkenraad en in classisverband geconfronteerd worden. Ik hoop dat velen 

erdoor gestimuleerd worden in hun kerkenwerk! Het gaat om zaken die meer 

aandacht en enthousiasme verdienen dan ze tegenwoordig vaak krijgen. Wie weet 

kan dit boekje het onderlinge gesprek en de samenbinding in de kerken dienen in 

onze spannende tijd.

U vindt hier geen zorgvuldig opgebouwd en afgerond betoog. De opzet van dit 

boekje wordt bepaald door een heel concreet gebeuren. Van 12 maart tot en met 

7 oktober 2005 vergaderde de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 

Nederland in het kerkgebouw De Kandelaar te Amersfoort. De synode vergaderde 

op vrijdag en zaterdag. Op vrijdagmorgen hield ik als voorzitter een meditatie bij 

de opening van de zitting. In dit boekje vindt u de – hier en daar heel licht bewerk-

te – tekst ervan. De meditaties vindt u in de volgorde waarin ze zijn uitgesproken. 

Vaak kunt u een verwijzing vinden naar zaken die die week aan de orde zouden 

komen. Een enkele keer heb ik in het opschrift boven een meditatie een aanduiding 

opgenomen die duidelijk maakt waarom voor de desbetreffende tekst gekozen is. 

Het geheel wordt afgesloten met het grootste deel van de toespraak die ik aan het 

slot van de synode hield.

Voor mijn meditaties maakte ik in de voorstudie o.a. gebruik van eerder door 

mij vervaardigd materiaal: preken die ik in Den Helder hield en artikelen uit het 

maandblad Nader Bekeken (uitg. Woord en Wereld). Hoorders en lezers zullen dus 

hier en daar wel wat bekends tegenkomen.
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Zo nu en dan vindt u in de tekst tussen haakjes een naam zonder verdere literatuur-

aanduiding. Het gaat dan om een commentator op het desbetreffende bijbelge-

deelte naar wie ik voor de verwoorde gedachte verwijs. ‘Kenners’ weten meteen om 

welk boek het gaat. Anderen die geïnteresseerd zijn, zullen het snel vinden.

Indirect geeft dit boekje een indruk van de geest waarin de synode bezig is geweest 

met de aan haar voorgelegde zaken.

Zelf bewaar ik aan de synode goede herinneringen. Positief en onbekrompen gere-

formeerd, formuleerde ik in mijn slottoespraak, en besluitvaardig en samenbindend. 

In mijn dankwoord verwoordde ik het zo:

‘Al op één van de eerste vergaderdagen, toen we onder elkaar doorspraken over 

een aantal algemene aspecten van de synode, was er sprake van verbondenheid op 

persoonlijk en inhoudelijk niveau. En het heeft zich alleen maar verdiept, hoeveel 

eigenaardigheden van elkaar we ook ontdekten. Ik heb dat als een geschenk van 

onze goede God beleefd. Als kerken maken we turbulente tijden door, maar hier 

zou je dat niet gezegd hebben. Wat hebben we veel besluiten – ook in beladen 

zaken – unaniem mogen nemen. Je vraagt je af waar dat vandaan komt! Zou het 

geen goede gave van de Here aan de kerken zijn, juist in deze moeilijke tijden? We 

hopen dat de Here ons werk hier wil zegenen en aan de kerken ten goede wil doen 

komen. ...

We hebben stevig en opvallend zakelijk gediscussieerd: met elkaar en met deputa-

ten. Maar het gebeurde altijd op een onbekrompen en ontspannen manier. Niet de 

ontspannenheid van de gemakzucht of het relativisme, maar van het geloof. We 

hebben het regelmatig gehad over wat écht samenbindt in de kerk: hier hebben 

we het erváren. Er was verdriet en ernst, maar ook humor en zelfspot. En het werd 

gedragen door respect naar mensen, en eerbied voor God en zijn Woord. Dat Woord 

had een centrale plaats in onze vergaderingen.’

Hopelijk spreekt het voorgaande ook uit dit boekje, dat ik opdraag aan de leden 

van de synode en aan de kerk in Den Helder, die mij volledig vrijstelde voor het 

synodewerk.

Vooraf
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1  Veilig bij God 
  

 Psalm 46  |  18 maart 2005

Met welke verwachtingen en gevoelens u als afgevaardigden naar de synode geko-

men bent, weet ik niet. Wat uw omgeving u aan goede wensen en adviezen meege-

geven heeft, weet ik ook niet. Misschien hoorde u van bepaalde mensen helemaal 

niets, omdat een synode hun domweg niets zegt. Of omdat ze er geen boodschap 

aan hebben. Dat kan je verdrietig maken en motiveren om hier te gaan letten op de 

dingen die echt belangrijk zijn, en dat ook te communiceren. Aan de andere kant 

zijn er ook mensen die al hun hoop op deze synode lijken te stellen, en verwachten 

dat goede besluiten hier de kerken door alle onrust en verwarring kunnen leiden. 

Dan kun je hier zitten met een bijkans messiaans verantwoordelijkheidsgevoel.

En dan kom je hier met hooggestemde intenties, en is het eerste waarop je stuit 

– heel banaal! – het intranet en de worsteling om dat onder de knie te krijgen. En 

al die onbekende gebruiken op een synode waaraan je wennen moet. Je vraagt je 

af hoe dit moet en dat. En hoe het je ooit lukt om mee te doen. Daar zit je met je 

idealen.

En dan heb ik nog maar een paar praktische problemen aangeduid, die hopelijk 

gauw voorbij zijn. Maar we komen vandaag ook samen na twee begrafenissen van 

twee voormalige synodepraesides: de predikanten J. Kok en P. Groenenberg. Hun 

sterven bepaalt ons meteen bij de aanvang ook bij onze eigen positie als synode-

gangers voor God. De dood is gekomen als straf ook op ónze zonde. En ook als 

synodeleden, of misschien wel juist als synodeleden, hebben wij ons klein, kwets-

baar en afhankelijk van God te weten. We zijn hier bezig voor het aangezicht van 

de God die ons hart kent. En onze omgang met Hem. Die weet welke plaats zijn 

evangelie en zijn kerk echt heeft in het hart van ons die hier zometeen in allerlei 

besprekingen het woord gaan voeren.

De God van de kerkstad

Van beide predikanten die ik noemde, was bekend hoe ze de Here en zijn kerk lief-

hadden. Daarom lazen we samen zopas Psalm 46. Een lied over de stad van God. 

In die stad leefden zij en gaven zij hun krachten. In die stad hebben ook wij als 

synode onze plaats.
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Het zou interessant zijn om te bomen over de vraag wélke positie een synode 

precies inneemt. Zitten we hier in het stadhuis? Of zitten we hier in de alarmcen-

trale? Of in de dienst beveiliging en openbare orde? Of gewoon in een van de vele 

facilitaire bedrijven die de stad kent? Maar wat mij opviel, was dat Psalm 46 over 

alle gebouwen in de stad en over de activiteit van de inwoners eigenlijk niets zegt. 

Het gaat in heel de Psalm over de God van wie deze stad is. Als de HERE niet in 

deze stad was, dan stelt die hele stad niets voor en blijft er niets van over! Terwijl 

juist zijn aanwezigheid en hulp álles is! Haar identiteit en haar bestaan ontleent 

de kerk aan haar God. Als dié er niet is, baten synodes en deputaatschappen en 

welke activiteit dan ook niets! De kerk bestaat niet voort dankzij besluiten die hier 

genomen worden.

Jeruzalem was een stad op bergen. De Sion was een indrukwekkende burcht. Er 

was een koning met een leger. Maar dáár zingt de Psalm niet van. Gód is een 

toevlucht en sterkte! En door alle benauwdheden heen waren het niet de muren 

van Jeruzalem, die bescherming boden. Waren het ook niet de legers en voorraden 

en capaciteiten van de koning en zijn onderdanen, die het bestaan garandeerden. 

God is bevonden een hulp in benauwdheden te zijn.

Kennelijk heeft Jeruzalem het recent nog ondervonden: Gods bescherming en hulp 

in een penibele situatie. En ze beleden het daar: het was niet óns werk, niet ónze 

boog, niet óns zwaard dat redding gaf. Het was de HERE zelf die ons bevrijdde. En 

dan hoor je de burgers van Gods stad op de toppen van hun geloof! Bijna uitda-

gend zingen ze: wij zijn niet bang, al wankelt de aarde en storten de bergen in zee. 

Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. 

Het is dezelfde toon als Paulus na Pasen aanheft: Dood, waar is je overwinning? 

Dood, waar is je angel? Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Zoiets kun je alleen maar zingen als je de HERE kent. Buiten Hem is het overmoed 

en grootspraak. Maar als God je bolwerk is, dan hoef je zelfs tsunami’s niet te 

vrezen. Want als vanzelf denken wij na Kerst vorig jaar aan een dergelijk gebeuren 

als we in de verzen 3 en 4 lezen over een watervloed. Maar we hoeven het tot zo’n 

tsunami niet te beperken. Vaak is een watervloed in de Bijbel ook beeld van een 

woest offensief dat volk na volk overspoelt en verslindt. En als wij, volk van God 

in de nieuwe bedeling, deze verzen lezen, denken we haast vanzelf aan de cata-

strofe van de jongste dag. Als alles wordt omgekeerd en in het vuur gaat. Zelfs dán 

hoeven we met deze God niet bang te zijn. Zelfs voor dan geeft Hij zijn belofte in 

Christus.

Veilig bij God
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Het geheim van de kerkstad

In de verzen 5-7 zie je de Godsstad in het nauw. God moet haar helpen en bevrij-

den. Het komt erop aan. Ja, je kunt wel jubelen ná een uitredding zoals in de 

verzen 2-4. Maar hoe is het als je er middenin zit?

Een zwak punt in Jeruzalem was altijd weer de watervoorziening. De stad lag niet 

aan een rivier. En er stroomde ook geen rivier doorheen. Men was aangewezen op 

een bron die zomaar door de vijand kon worden afgesneden. En ‘geen water’ bete-

kende: geen overleven, vechten om water, gejammer en geklaag, geen perspectief.

Maar de HERE kent de zwakke plekken van zijn stad. Hij zorgt voor een rivier in de 

stad. En wat voor één. Eén met meerdere vertakkingen. Er is water, water van leven, 

in overvloed. Verklaarders wijzen hier op de rivier in de hof van Eden. Ook dat was 

een rivier die zich vertakte in de hof van God. En ze wijzen op de rivier die straks in 

het nieuwe Jeruzalem zal stromen door de stad van God. Als je die grote kaders van 

Gods werk ziet, dan maakt zo’n simpele rivier in een bedreigde stad je geweldig blij. 

Want in die bescheiden stroom zie je dan de zorg en hulp van de God die van de 

hof van Eden onderweg is naar het nieuwe Jeruzalem. Hij is het die zorgt voor zijn 

stad. En dan komt er een diepe vreugde in de stad. Zelfs tijdens de belegering! Een 

rivier – haar stromen verheugen de stad van God.

De HERE geeft vreugde. Door dat heel ‘gewone’ water. Want laten we dat water 

niet te snel vergeestelijken! (K. Schilder, Preken I, Goes 1954, p. 497v). Het gaat 

om water dat je nodig hebt om te kunnen leven en functioneren. Een heel gewone, 

alledaagse voorziening. En die stroomt in de Godsstad, omdat het de stad van God 

is. En vanwege de heilige woning van de Allerhoogste, die er is.

Opvallend die verbinding in vers 5 van de rivier in de Godsstad met de HERE, de 

Allerhoogste, en zijn woning. Dat laat zich wel verklaren. Want ik had het over 

‘gewoon’ water. Maar het is wel een wonderlijke rivier. Want Jeruzalem had geen 

rivier die erdoorheen stroomde of waaraan het lag. Deze rivier is een wonderlijke 

die ze danken aan de HERE en zijn huis. De Rots waaruit dit water stroomt, is de 

Christus onder hen (vgl. 1 Kor. 10:4). Aan het wonderlijke geschenk van die rivier 

merkten ze dat God onder hen was in Jeruzalem. En ze weten: zolang God in ons 

midden is, zullen we niet wankelen. Hij houdt ons op de been. Hij helpt ons tegen 

alle gevaar en verdrukking en geweld. Hij hoeft zijn stem maar te verheffen, en 

koninkrijken die uit waren op terreur en hun verwoestende spoor door de wereld 

trokken, moeten buigen en smelten weg.
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En juichend wordt het geheim van de stad van God bezongen: De HERE van de 

hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jakob. Jakob: dat was niet 

de erenaam van Israëls voorvader. Maar de naam die herinnerde aan zijn slinkse en 

zondige streken die hem ver van huis brachten: ver buiten het land dat Abraham 

beloofd was. Het is een naam die vaak van toepassing is op Gods kinderen: volk 

van Jakob. Maar hier mag het volk zingen van de HERE van de hemelse machten die 

juist hún God wil zijn! Het is een zondig volk: volk van Jakob. Maar in Christus is 

God hun genadig. En nabij. Immanuël.

De wereld rond de kerkstad

In de verzen 9-11 horen we de psalm dan zelfs oproepen om buiten de stad te gaan 

kijken. Wereldwijd zelfs. Daar werkt niet alleen de duivel. Daar werkt ook God. Het 

geloof ziet hoe Hij zijn tegenstanders te gronde richt. Geen wapen kan iets tegen 

Hem beginnen. Hij legt ze het zwijgen op. Hij is bezig zijn vijanden aan Zich te 

onderwerpen. En zijn stem klinkt wereldwijd: Ik ben God, en niemand anders! Alle 

volken moeten dat erkennen, of ze het nu willen of niet! Eigenlijk is het een profe-

tie van Gods eeuwig vrederijk. En dan klinkt het refrein van de Psalm nog eens als 

een machtig slotakkoord: De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de 

God van Jakob. Opnieuw Immanuël. Voor een zondig volk.

Wij komen samen als synode. In een land waar steeds meer een vrijheid wordt 

gepropageerd die onze vreemdelingschap aanscherpt, en waarin men steeds minder 

ruimte wil bieden aan de publieke dienst van onze God. Tegelijk is de rust weg. We 

zien angst en verwarring toenemen in de wereld. Want er wordt wel hard geroe-

pen, maar wat zit er een onzekerheid onder. Tsunami en terreur doen ons huiveren. 

Kerkelijk leven we al evenzeer in een onrustige en gespannen situatie. Onze agenda 

getuigt ervan. Waar is de vaste grond, de vaste burcht?

Ook voor déze dagen hebben we van de Here Psalm 46 ontvangen. Ja, meer dan 

deze psalm. De HERE zelf wil in ons midden zijn. Hij toont het in allerlei gaven en 

voorzieningen die we van Hem ontvangen. Van heel praktische en technische en 

alledaagse als waarvan ons synodebedrijf volzit: intranet en ordners, commissies 

en procedures. Tot hartverwarmende voortgang van zijn dienst in de plaatselijke 

kerken, in ons kerkverband, en in ons eigen leven en functioneren. Allerhande 

rapportages getuigen ervan: hoe ondanks zorgen de Geest zijn werk voortzet, en de 

kerk verfrist en verheugt. Ook in onze dagen stroomt de Godsrivier door de stad! En 

waar we om ons heen kijken in de wereld en de rapporten lezen van BBK en ZHT, 

zien we hoe onze God tot aan de einden van de aarde werkt. Komt en aanschouwt 

Veilig bij God
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Gods werken wereldwijd, zingt Psalm 46. Wie niet om zich heen kijkt in de wereld, 

ontgaat veel. Ook veel troost!

Maar laten we niet alleen de breedte zien, maar ook de diepte! Laat ons geheim 

mogen zijn dat de HERE der heerscharen met ons is. En dat Hij als God van Jakob, 

ook van ons kleine en zondige synodegangers, een burcht is.

God is met ons. Immanuël. Dat kan heel goedkoop en oppervlakkig worden aange-

heven. Zoals Juda het deed in de dagen van Jeremia. Dit is de tempel van de HERE 

en dus zijn we veilig, hoe wij Gods Woord ook negeren. Dan kan de HERE zeggen: 

Jullie mijn huis? Kijk naar Silo waar Ik ook gewoond heb. Kijk naar het aardse 

Jeruzalem en wat ervan over is. Gods huis is er verwoest. Gods beloften zijn geen 

vrijbrief!

God is met ons. Dat spreekt niet vanzelf. Je kunt het ook heel onterecht gebruiken. 

Het stond ook op de koppelriemen van de Duitse soldaten! Maar het is alleen waar 

in Christus, de Immanuël. Alleen in Hem ligt ons houvast en onze zekerheid. En 

dus zullen wij als synode het voortdurend bij Hem hebben te zoeken. En nergens 

anders.

Gustave Doré, houtsnede - 1865: Het nieuwe Jeruzalem
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2 Geestelijk werken aan  
de stad van God  

 Nehemia 3  |  1 april 2005

Zometeen hopen we het rapport en de voorstellen van deputaten ‘voorbereiding 

generale synode’ te gaan bespreken. Ergens in de behandeling van onze vragen en 

opmerkingen door hen vinden we de zin: ‘De synode neemt geen besluiten die voor 

niemand interessant zijn.’ Het is een statement dat bijna als een geloofsbelijdenis 

klinkt.

Ik hoor ook wel andere geluiden. Afgelopen zaterdag (26 maart 2005) nog werden 

in een gesprek in het Nederlands Dagblad discussies over de zondagsrust in kerke-

lijke organen gecontrasteerd met een charismatische vernieuwing waarop we als 

kerken zouden zitten te wachten. Met name besluiten over regelingen en regels 

moeten het dan nogal eens ontgelden. Om nog maar te zwijgen over de weg tot die 

besluiten. Saai, vermoeiend en geestdodend zulke discussies. Opmerkelijk dus, die 

opmerking van deputaten, en dat juist in een zaak die zo technisch en regelachtig 

is. ‘De synode neemt geen besluiten die voor niemand interessant zijn.’ Velen van 

u lijken het trouwens met deputaten eens te zijn, getuige de hoeveelheid opmer-

kingen die op hun technische verhalen is binnengekomen. Maar voor velen buiten 

onze synodekring is dat onbegrijpelijk. Dit soort dingen staat toch heel ver af van 

de Geest en zijn bruisende werk?

Dat kun je trouwens ook opvangen bij bepaalde bijbelgedeelten. Wat moet je met 

geslachtsregisters, met eindeloze opsommingen, en met bepalingen waaraan wij 

allang niet meer gebonden zijn? Een hoofdstuk als Nehemia 3 bijvoorbeeld. Doe je 

daar wat mee als door de Geest bevlogen mens? Dat kun je toch beter overslaan? 

Niemand zegt het wat, over de namen breek je je tong, en zelfs geleerde uitleggers 

weten niet te vertellen waar de poorten en stadsdelen lagen, die genoemd worden.

Ik maak over dat hoofdstuk graag wat opmerkingen.

Gods genade

De eerste is, dat het in Nehemia 3 niet om zomaar een bouwput gaat. Het is 

Jeruzalem dat herbouwd wordt na de ballingschap. Dat is iets groots. De HERE heeft 

zo’n 140 jaar eerder land en stad prijsgegeven vanwege hun onbekeerlijkheid. Juda 
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had Hem verlaten en ze hadden Hem met hun afgoderij gekwetst. Ze hadden naar 

zijn knechten, de profeten, niet willen luisteren. Toen had de HERE zijn volk wegge-

slingerd uit het land dat Hij hun vaderen beloofd en geschonken had (587 

v. Chr). Ze hadden het verspeeld. Hun trof de wraak en vloek van Gods verbond. 

Maar ondanks hun ontrouw heeft de HERE zijn volk toch weer opgezocht. En Hij 

heeft het vanuit de duisternis van Babel doen terugkeren naar Juda (538 v. Chr.). 

Hij geeft hun opnieuw een plaats onder de zon. Zijn huis is al eerder herbouwd 

(515 v. Chr.). Nu, in Nehemia 3, gebeurt dat met zijn stad die nog altijd grotendeels 

in puin ligt! Het spreekt van Gods genadige trouw. Ondanks de onbekeerlijk-

heid van zijn volk geeft de HERE een nieuw begin! Jeruzalem mag nog een keer 

herbouwd worden als stad van God. Het is werk dat alleen mogelijk is dankzij het 

werk van de Christus die komen zal.

En het is – dat vervolgens – werk met een belófte! De teruggekeerde ballingen die 

in Juda wonen, mogen de herbouw van Jeruzalem ter hand nemen in de kracht van 

de God van de hemel. Hij zal hen doen slagen (Neh. 2:20). Hij zal zijn stad laten 

herbouwen, opdat die stad eens zijn eigen Zoon binnen haar muren zal mogen 

ontvangen. De goede hand van Juda’s God vergezelt hen (Ezra) en zijn Geest 

geleidt hen. Dit werk staat niet tegenover of los van Gods Geest. Het wordt voltooid 

niet door eigen kracht of macht, maar door Gods Geest (Zach. 4). En het hart ervan 

is de dienst in de tempel, de dienst van de verzoening, die spreekt van het Lam 

van God dat komen zal. Heel het werk aan Jeruzalems herbouw wordt zo omgeven, 

gedragen en gevuld door de drie-enige God. Voluit Geestelijk werk!

In Nehemia 3 – mijn derde opmerking – is sprake van de herbouw van Jeruzalems 

muren en poorten. De muur wordt hersteld en opnieuw opgetrokken. In de poorten 

worden deuren, compleet met sluitbalken en grendels aangebracht. Het kwáád 

moet buitengesloten kunnen worden en víjanden op een afstand gehouden. 

De eigen aard en identiteit van stad en volk van de HERE moeten beschermd en 

bewaard blijven, totdat de HERE zelf in zijn Zoon naar stad en tempel toe komt om 

die te vervullen. We zien de HERE hier in Nehemia 3 dus waken over zijn beloften. 

En over de voortgang van zijn plan van heil en verlossing.

Ik wijs in deze week na Pasen op een detail: in vers 16 is sprake van ‘de graven van 

David’. Die blijken búiten de muren van de stad te komen liggen. En ze worden ook 

niet binnen de omheining van de stadsmuur getrokken. Er wordt immers gewerkt 

aan de muur tot ‘tegenover’ de graven van David. Die graven van David (en zijn 

huis) hoeven kennelijk niet per se bewaard te blijven. Ook al had David gezongen 
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van een graf waarin God zijn heilige zou beschermen en geen ontbinding zou laten 

zien (Psalm 16)! Maar dat ging dus niet over Davids graf. De heilige die geen 

ontbinding zou zien, was niet David zelf. Daarin zong hij van de Christus, vertelt de 

apostel Petrus op de pinksterdag (Hand. 2). Er staat nog altijd wat uit van Psalm 

16!

Gods Geest

Dat zijn een paar grote verbanden waarin Nehemia 3 staat: Gods genade, Gods 

beloften en Gods bescherming voor zijn stad. Het zijn de verbanden waarin wij nog 

altijd werken. Maar ik wil u op nog méér wijzen. En daarmee kruip ik wat dichter 

toe naar waar ik mee begon: die regels en regelingen en procedures die velen zo 

ongeestelijk vinden.

Het eerste wat opvalt, is de gestructureerde manier waarop alles in Nehemia 3 

toegaat. Overal zie je mensen alleen of met z’n tweeën of in groepjes aan het werk. 

Aan een afgebakend stukje van de muur. De een werkt ‘naast’ de ander. Hun werk-

velden sluiten systematisch op elkaar aan. Van de Schaapspoort in het noordoosten 

wordt – tegen de klok in – heel de muur stukje voor stukje hersteld en opgetrok-

ken. Uiteindelijk is in vers 32 de kring rond, en komen we uit bij de Schaapspoort. 

Ieder werkt niet op eigen houtje, naar de spontane ingevingen van zijn hart. Nee, 

er wordt sámengewerkt. Heel planmatig en efficiënt. Met een jaloersmakende over-

zichtelijkheid. Daar is kennelijk niks verkeerds of minderwaardigs aan. Nee, zo werkt 

de Geest.

Er laten zich ook allerlei mensen inzetten. We horen van priesters en Levieten, van 

tempelknechten en een bewaker van de Oostpoort, van zalfbereiders en goud-

smeden, van handelaars en politici. Mensen die in het normale leven heel andere 

dingen deden dan nu. Maar ze vinden het niet beneden hun stand (C. van den 

Berg, Naar een nieuw Jeruzalem. Bijbelstudie over Nehemia, Barneveld 2001, 

p. 34v). En ze wijzen het ook niet af uit elitaire of hooggeestelijke overwegingen. 

Nee, dit gewone handwerk met hout en steen, heel deze stoffelijke en stoffige 

onderneming: ze doen het voor de HERE, en ze weten het geheiligd in de HERE. Als 

er aanzienlijken zijn die niét meedoen, worden die – in vers 5 – apart genoteerd,   

tot hun eeuwige schande: de aanzienlijken van de stad Tekoa. Terwijl een zekere 

Baruch in vers 20 een eervolle vermelding krijgt om zijn grote ijver. Zelfs de doch-

ters van Sallum doen mee (vs. 12)! Laat niemand geringschattend doen over de 

materiële opbouw van Gods stad en de heel gewone regelingen en plannen die 

Geestelijk werken aan de stad van God
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daarvoor nodig zijn! Het klínkt wel vroom als men vandaag Geest en regelingen en 

plannen contrasteert, maar in Nehemia 3 gaan ze heel gewoon samen. Gods Geest 

werkt hier! En dan is geen politicus te hoog, geen goudsmid te luxe, geen zalfbe-

reider te fijnbesnaard, en geen dochter te weinig gehard. Dit is werk van de Geest, 

waarin Hij allen gebruiken wil. En wij moeten dan niet wat aanrommelen, maar 

zúlke kaders scheppen dat iedereen ook kan meedoen. Want ook daartoe dienen 

plannen en afspraken. Dat door een heldere opzet en afbakeningen van taken ieder 

zijn gaven optimaal kán inzetten. En dat ook iedereen houvast heeft bij problemen 

en weet waaraan hij of zij toe is. Dat is voluit Geestelijk!

Natuurlijk, je kunt met efficiency en schema’s en procedures heel óngeestelijk 

omgaan. Wat dat betreft valt in Nehemia 3 op, waarmee de opsomming van 

bouwers begint. Met de Schaapspoort: een poort van het tempelcomplex, waardoor 

de schapen voor de offerdienst werden binnengebracht. Daar werken de hogepries-

ter en zijn medepriesters. Zij gaan voorop. Hun werk zet de toon. En waar zij werken 

aan een stuk van de muur dat ook het tempelcomplex omzoomt, wijden zij dat 

apart in. Dat staat in Nehemia 3 bij geen enkele andere groep van werkers. Maar 

hier wel: bij de Schaapspoort naar de tempel. Jeruzalem is de stad van de tempel. 

En de muren van Jeruzalem zijn er bovenal voor de tempel. Niet zomaar een huis, 

maar het huis van God, de Heilige en Verhevene. Dat moet wel iedere bouwer en 

werker voor ogen houden. Dát staat voorop! De voortgang van de offerdienst. De 

voortgang van de bediening der verzoening. Als die niet voorop staat, blijft alles 

léég.

Gods mensen

Er is nog iets waarvoor ik uw aandacht vraag. Ik zei aan het begin dat velen een 

hoofdstuk als Nehemia 3 niet zo interessant vinden. Wat moeten wij met al die 

namen waarvan we er verder bijna geen één meer tegenkomen in de Bijbel? En wat 

moeten we met al die delen van de muur en al die poorten? Uitleggers kunnen ons 

vaak niet eens meer zeggen waar ze precies geweest zijn! Wat moet je dan met zo’n 

hoofdstuk! Het is toch ook niet belangrijk om te weten wie wat deed? Het gaat 

toch om het eindproduct? En dat had Nehemia 3 heel wat korter kunnen vertellen!

Toch ben ik blij dat Nehemia 3 zo luidt als het luidt! Het bewijst dat voor God 

al die werkers in zijn stad geen nummers zijn. Hij ziet ze ook niet als een grauwe 

massa. Hij kent ze allen bij name. En Hij weet heel precies wat ze gedaan hebben 

in zijn stad. Ze waren voor Hem maar niet ‘een van de zovelen’. Nee, ieder had 

voor Hem een eigen naam en een eigen gezicht. En al dat werk dat wij vandaag 
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inderdaad niet meer kunnen aanwijzen, is bij Hem niet in rook opgegaan. Hij 

vond het het optekenen in zijn Woord waard voor alle eeuwen! Mensen mogen het 

vergeten zijn en het allemaal niet meer kunnen plaatsen, bij de HERE is hun werk 

niet vergeefs en niet vergeten. Hij is ook niet alleen op het eindresultaat gespitst. 

Hij ziet ieder op zijn eigen plekje met zijn eigen gaven aan het werk. En voor Hem 

heeft het eeuwigheidswaarde. En als mensen voor hun concrete taken weglopen, 

dan ziet Hij dat ook. De aanzienlijken van Tekoa vormen een waarschuwend teken!

Hoofdstukken in de Bijbel die saai en overbodig lijken, kunnen ons zo ineens een 

blik geven in Gods Vaderhart. Hij kent de zijnen en hun werken!

Daarmee zijn onze regels en regelingen niet vanzelf en ongeclausuleerd Geestelijk. 

En we hoeven van de weeromstuit ook niet te zeggen dat regels vaststellen altijd 

heel principieel en boeiend en sprankelend is. Maar als het goed is, zijn we er wel 

op uit dat al onze afspraken, en ons werken eraan en ermee, in hetzelfde licht 

staan als alle kerkenwerk: in het licht van Christus’ evangelie, in het licht van Gods 

genade en Geest. Laat niemand Geest en kerkelijke regels contrasteren. Laten zowel 

procedurebedenkers als procedureverachters zich daarvoor hoeden! Als het goed is, 

zijn al onze regelingen en procedures doortrokken van en dienstbaar aan het werk 

van de Heilige Geest. Op dát niveau is het inderdaad waar wat deputaten schreven: 

van goede synodebesluiten en kerkelijke afspraken geldt nooit, dat ze voor niemand 

interessant zijn! Maar dat is wel... een geloofsbelijdenis!

Jeruzalem, Damascuspoort

Geestelijk werken aan de stad van God
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3 Samenleven in de kerk 
Romeinen 14  |  8 april 2005

Wij hopen vandaag een gesprek met elkaar te hebben over een aantal algemene 

aspecten van ons synodewerk. Welke trends en samenhangen zien we in de ons 

voorgelegde zaken? Waar zijn we blij mee en wat zijn valkuilen die vermeden 

moeten worden? Wat hebben de kerken nodig en hoe zetten we koers? Zo’n gesprek 

zou niet nodig zijn als we het in de kerken over alle zaken die aan de orde zijn, 

eens zouden zijn en er alleen een paar zaken technisch geregeld zouden moeten 

worden. Maar dat is niet de situatie. We kennen een kerkelijk leven waarin over tal 

van zaken verschillend gedacht wordt, en waarin door kerkleden en synodegangers 

ook uiteenlopend geoordeeld wordt over de vraag welke bedreigingen gesignaleerd 

en weerstaan moeten worden. Dat is iets wat ons ootmoedig maakt en ons gebed 

om de wijsheid van Gods Geest intensiveert. Maar waar dat gebeurt, mogen we 

ook vertrouwen dat juist die veelkleurige inbreng bijdraagt aan een goed en helder 

inzicht.

Soms hoor je in discussies Romeinen 14 en 15 aanhalen. Op de klank af wordt daar 

dan als hoogste wijsheid uit afgeleid: laten we elkaar vrijlaten en laat in de kerk elk 

in zijn eigen gevoel ten volle overtuigd zijn. Zegt de apostel dat ook niet met zoveel 

woorden?

Sterken en zwakken

Het is niet zo duidelijk wat de situatie is waarin Paulus schrijft. Vaak hangt de 

opvatting van de uitlegger af van de concrete situatie waarin hij zichzelf bevindt. 

De een zegt dat er verschil van mening bestond over de binding aan concrete 

regels. De zwakken zijn dan de wetticisten, en de sterken zij die leven in de chris-

telijke vrijheid. Anderen passen de woorden van de apostel toe op het dilemma 

conservatief of progressief. De zwakken zijn dan de behoudzuchtigen, en de sterken 

zijn zij die verder willen. De christelijk-gereformeerde evangelisatieconsulent Stefan 

Paas wijst in zijn boek De werkers van het laatste uur op de missionaire situatie 

waarin Paulus schrijft. De zwakken zijn volgens hem de pasbekeerden uit jodendom 

en heidendom, die nog niet zo lang tot de gemeente behoren; de sterken zijn zij die 

al langer tot de gemeente behoren, en vaststaan in en gegroeid zijn in het geloof. 

Een suggestie die het overwegen en narekenen zeker waard is en de zwakken wat 

sympathieker maakt.
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In ieder geval betekent ‘zwak’ in Romeinen 14 niet, dat die zwakken niet zo’n 

sterke overtuiging hebben. Het is voor hen een heel bewuste keus. Ze eten niet ‘om 

de Here’ en ze danken God voor hun standpunt (vs. 6). Hun moet zelfs verboden 

worden te ‘oordelen over’ hen die wel eten (vs. 3). Of ze voor hun eigen besef dus 

ook ten volle overtuigd zijn...!

De ‘sterken’ zijn niet de onwankelbaren. In 15:1 rekent Paulus zichzelf tot de ster-

ken. Maar dat doet hij na in Romeinen 7 van zijn eigen zwakheid geen geheim 

gemaakt te hebben. Behalve in 15:1 horen we de apostel dat woord ‘sterken’ trou-

wens nergens gebruiken! Laten wij het dus ook maar niet al te veel in de mond 

nemen voor een bepaalde stellingname. Ook de meest gevorderde in Gods bevrij-

dende dienst is van zichzelf zo zwak, dat hij geen ogenblik kan standhouden zonder 

de krachtige steun van Gods Geest.

Wat sterken en zwakken verbindt, is dat ze van de Here zijn en voor Hem willen 

leven. De apostel wijst daar uitdrukkelijk op: niemand van ons leeft voor zichzelf en 

niemand van ons sterft voor zichzelf. Of we leven of sterven, we zijn van de Here. 

Daarin zijn sterken en zwakken één. Ze trekken die houding ook beiden door op 

het omstreden punt van eten en drinken. De een eet wél en doet dat ‘om de Here 

te eren en hij dankt God ervoor’. De ander eet niét en doet dat ook ‘om de Here te 

eren en ook hij dankt God ervoor’ (vs. 6).

De situatie

Wat het probleem precies was en wat erachter zat, is niet helemaal duidelijk. In 

1 Korintiërs 8 gaat het over het eten van vlees dat met de afgodendienst te maken 

heeft, maar hier gaat het over het niet-drinken en het alleen eten van groenten. 

Wat wel duidelijk is, is dat het voor Paulus niet om een wezenlijk verschil gaat. In 

de eerste plaats zegt hij dat sterken én zwakken beiden van de Here zijn en voor 

Hem willen leven. En in vers 17 – het vers waarin Paulus een samenvattende regel 

geeft – schrijft hij: het koninkrijk van God hangt niet af van uw geschil inzake eten 

en drinken. Het is belangrijk om daar eerst maar eens op te letten.

We kunnen Paulus er moeilijk van beschuldigen dat hij een relativist is. Hij weet als 

het moet, heel scherp de grenzen te trekken. Tot en met vervloekingen van dwaal-

leraars toe (Gal. 1). Zijn grenzen liggen in het onderwijs van Christus en zijn apos-

telen. Het ‘onderwijs’: niet alleen maar de leer, maar ook de geboden voor het leven 

horen daarbij.

Terwijl Paulus aan de ene kant waakt over de grenzen van het evangelie, horen we 

Samenleven in de kerk
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hier van hem dat er ook zaken zijn waarover je van mening kunt verschillen binnen 

de kerk. Kennelijk is niet elk punt even principieel. Wij hebben nog wel eens de 

neiging om bepaalde zaken heel principieel neer te zetten, en vervolgens de redene-

ring van beide kanten tot in de uiterste consequentie door te rekenen en dan strijd 

te leveren op punten die door de ander helemaal niet gezegd zijn. Van Paulus leren 

we om eerst zorgvuldig af te bakenen: waar gaat onze discussie echt over en wat is 

het kader waarbinnen we discussiëren? Wat is principieel? En wat niét? Zijn we dat 

met elkaar eens en kunnen we dat aan elkaar duidelijk maken?

Gerechtigheid

Maar daarmee volstaat Paulus niet. Hij voegt er in vers 17 een kardinale regel aan 

toe: het rijk van God is geen zaak van individualistisch opererende zielen die precies 

weten waarvan ze zelf ten volle overtuigd zijn, maar ‘van gerechtigheid, vrede en 

vreugde door de Heilige Geest’. Daarmee reikt de apostel ons een aantal belang-

rijke noties aan.

Allereerst gerechtigheid. Dat is meer dan discipline of gehoorzaamheid. Het ziet op 

onze positie voor God en onze houding tegenover Hem. Als je rechtvaardig bent, 

weet je wat je tegenover God verschuldigd bent, en ben je erop uit om naar zijn wil 

te leven. Je kent je eigen schuld en onmacht en je weet je aangewezen op het werk 

van Christus en op zijn Geest.

Wij zijn in discussies vaak gericht op eigen gelijk en eigen gevoel. Maar voor Paulus 

is niet de hoogste wet of ik voor mijn eigen besef ten volle overtuigd ben, maar of 

ik weet wat de Here van me wil en of ik zie wat Hij in mij en in anderen bewerken 

wil. Paulus benadrukt in Romeinen 14 dat wij allen knechten van de Here zijn, dat 

wij van Hem zijn, vóór Hem hebben te leven en dat wij allen eens door Hem geoor-

deeld zullen worden. Zo beroepen sterken en zwakken zich in Romeinen 14 ook niet 

op hun eigen gevoel, maar wordt hun intentie en houding beheerst door hun posi-

tie voor de Here. Zowel sterken als zwakken nemen hun standpunt in ‘om de Here’ 

en beiden ‘danken God ervoor’. Zó hoort het ook! Ieder moet zijn eigen overtuiging 

volgen, zegt Paulus in vers 5.

Vrede

De tweede notie die de apostel noemt, is: vrede. Vlak voor vers 17 heeft hij gespro-

ken over een handelen overeenkomstig de liefde. En vlak na vers 17 spreekt hij over 

het streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. 
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Breek het werk van God in de gemeente, waarin ook uw broeders en zusters hun 

plaats en taak hebben, niet af. Laat hen voor wie Christus gestorven is, niet verloren 

gaan door uw standpunt en de praktisering ervan.

Geef geen aanstoot of ergernis, zegt Paulus. Kwets uw broeder of zuster niet. Het 

zijn woorden die vaak verkeerd worden opgevat. Alsof je een ander niet mag irri-

teren. En alsof er iets mis is gegaan als iemand emotioneel wordt. Maar dan zou 

je in de kerk nooit meer iets kunnen doen of zeggen. Men kan het immers in het 

leven nooit zo maken of de een zal het prijzen en de ander het laken. Bij ‘aanstoot’ 

gaat het niet om irritatie, maar om een struikelblok dat je voor een ander neerlegt, 

waardoor die ander ten val komt. En voor ‘ergeren’ gebruikt de apostel een woord 

dat betekent: de ander wordt gestrikt, raakt vast in een strik van satan. Ook het 

‘kwetsen’ is meer dan iets onaardigs doen: het gaat erom dat je iemand daadwerke-

lijk verwondt of geestelijke schade toebrengt. Kijk uit, bedoelt Paulus, dat uw mede-

kerklid niet door u in zonde valt en hij niet verder kan op Gods weg.

Voor Paulus is het duidelijk niet genoeg dat je voor jezelf ten volle overtuigd bent. 

Zelfs niet dat je een ander zíjn mening gunt. Want dat kan ook uit een verkeerd 

tolerantiedenken voortkomen: uit onverschilligheid voor het heil van de ander. 

Paulus zegt: Kijk uit dat door u een kerklid het spoor van de Here niet bijster raakt 

of struikelt op de weg van God en zo het heil verspeelt. En hij gaat nog een stap 

vérder. Voorkóm niet alleen zonde bij uw medekerklid, maar streef pósitief naar 

groei en opbouw van zijn geloof. Laat het werk van God in de gemeente en in uw 

medekerkleden niet afgebroken, maar juist bevórderd worden.

Het mag opvallen dat de apostel deze oproepen juist in de richting van de sterken 

doet. Want in de verzen 13v spreekt hij met name hén aan. Waren het vooral de 

sterken die zich te buiten gingen in de discussie, en de zwakken – in de opvatting 

van Paas de pasbekeerden – geen ruimte gunden? Dat zou wel eens het geval 

kunnen zijn, als we zien hoe Paulus in hoofdstuk 15 erop wijst dat God toch echt 

van meet aan gericht is geweest op het binnenhalen van heidenvolken in zijn rijk. 

Echt sterk-zijn, zegt Paulus dan in 15:1, is: de zwakke binnenkomer helpen en niet 

je eigen belang proberen te verzilveren. En hij zet het nog wat sterker aan met een 

beroep op de houding van Christus: de smaad die Hij op Zich nam, en de ingang in 

Gods rijk die Hij voor Joden én heidenen verwierf. Richt u dus op het belang van de 

ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.

Samenleven in de kerk

Cahier 68Niemeijer.indd   21 02-03-2006   13:31:31



Start met de Schrift

22

Vreugde

De derde notie die de apostel noemt, is: vreugde.

Die blijdschap stond onder druk door de wijze waarop gediscussieerd werd. Als 

zwakken geen royale entree krijgen in de gemeente van Christus, maar ze onderuit-

gehaald worden en tot zonde gebracht worden, lopen ze de vreugde mis die God in 

zijn rijk uitdeelt. Dat moet toch niemand willen: anderen het heil en de vreugde in 

Christus laten mislopen.

Maar die vreugde stond op nóg een manier onder druk. Al dat gediscussieer kan 

ook vreugde wegnemen: als zwakken gedwongen worden te eten terwijl ze er zelf 

nog niet aan toe zijn. Daarover gaat het slot van hoofdstuk 14. Gelukkig, schrijft 

Paulus daar, is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging. Maar wie twijfelt 

of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet – en dus de handelwijze 

van de sterken volgt – al veroordeeld. Want het eten komt bij die zwakke dan niet 

voort uit gelóóf. En alles wat niet uit geloof voortkomt, is zondig. Dat laatste is een 

gevleugeld woord geworden. Maar het staat dus in het verband dat een zwakke 

gedwongen wordt tot iets waarvan hij nog niet zeker is en waar hij dus niet blij 

over is. Laten wij ervoor uitkijken dat wij het denken van zwakken niet op losse 

schroeven zetten of uithollen. Laten we erop uit zijn dat de vreugde van ánde-

ren niet dooft doordat wíj – zonder goede reden – van alles ter discussie stellen. 

Een belangrijke overweging! Laat niet problemen en discussies, maar vréugde in 

Christus en in zijn héldere evangelie de toon zetten.

De Heilige Geest

Vreugde, vrede en gerechtigheid zijn voor ons niet ‘maakbaar’. Wij maken er telkens 

weer een puinhoop van. Daarom wijst Paulus op Christus. En op de Heilige Geest. 

Hij is het die dit alles wil bewerken, op het vurig en aanhoudend gebed van Gods 

volk. Híj is het die het wonder van geloofseenheid in de kerk bewerkt: tussen harts-

tochtelijke en flegmatieke persoonlijkheden, tussen enthousiastelingen en tobbers. 

Hij is het die zwakken doet volhouden, doet groeien en sterker maakt (vs. 4). En Hij 

doet sterken en zwakken sámen, eendrachtig en eenstemmig, lof brengen aan de 

God en Vader van onze Here Jezus Christus.
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4 Heilig spreken  
Matteüs 5:33-37  |  15 april 2005

Mogen we in de kerk nu zweren of niet? Over de samenleving zijn we het als gere-

formeerden wel eens: als de overheid het vraagt en als er ook inderdaad noodzaak 

toe is, dan mag het. Maar in de kerk, waar we als christenen onder elkaar zijn: geldt 

dáár niet het verbod van de Here Jezus? Hij zegt het toch duidelijk tegen zijn disci-

pelen: helemaal niet zweren!

Er zijn er inderdaad die stellen dat de Here in Matteüs 5 elk eedzweren binnen 

de kerk verbiedt. Als er op andere plaatsen in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld 

door Paulus, wél gezworen wordt, dan zou het gaan om een afwijking van Christus’ 

verbod vanwege een hoger belang. Er zijn, zo wordt dan gezegd, situaties waarin 

je het absolute verbod van Christus moet afwegen tegen een ander, nog groter 

kwaad, en dan kan het zweren als een minder kwaad worden toegestaan. Ondanks 

het categorische verbod van Christus.

Anderen stellen hiertegenover: nee, de Here verbiedt zonder enige uitzondering alle 

zweren binnen de kerk. Omdat we in de kerk in feite elke seconde zweren. Als zij die 

deze opvatting voorstaan, stuiten op ‘eedformules’ in de brieven van Paulus, dan 

geven zij aan dat het daar helemaal niet om eden gaat, maar om een ‘soort eden’: 

de apostel geeft dan aan op welk niveau hij áltijd spreekt. Hij zweert niet ‘apart’. 

Hij zweert altijd!

Beide groepen lezen in Matteüs 5 en in een gedeelte uit de brief van Jakobus, dat 

hier dicht bij aansluit (5:12), een categorisch verbod op het eedzweren binnen de 

kerk.

Zweren

Wat is ‘zweren’ eigenlijk? Roep je dan de Here erbij? Alsof God altijd ver weg is en 

niks hoort, behalve als Hij erbij geroepen wordt? Alsof Hij dan ineens scherp gaat 

letten op wat gezegd wordt? Misschien leeft dat idee: als je zweert, roep je God er 

als getuige bij.

Maar die opvatting deugt niet! Wij hoeven de HERE nergens bij te halen. Hij is er! 

En zou Hij die het oor gemaakt heeft, niet horen?! Telkens weer horen we in de 

Bijbel dat mensen die denken dat de HERE hen niet ziet en dat ze ongemerkt hun 
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gang kunnen gaan, zich deerlijk vergissen! Hij hoort zelfs elk loos en ijdel woord. 

En vraagt daarvan eens rekenschap.

Als we een eed zweren, halen we dus niet God erbij. Hij is er al! Er gebeurt, als 

we zweren, niet wat met God, maar met ons. Wij stellen ons voor Gods aangezicht 

en we bidden tot God. Wie zweert, zegt: Ik spreek, Here, – helaas! – een heleboel 

dingen uit zonder me te realiseren dat U meeluistert. Elke dag heb ik aan U veel 

schuld te belijden op dit punt. Ook als christen ben en blijf ik zwak en zondig. 

Maar nu ik zwéér, nu spreek ik tegenover U uit dat ik me ervan bewust ben dat U 

meeluistert. En ik wil U er ook als getuige bij. Ten behoeve van de triomf van de 

waarheid. En als ik nú dus onwaarheid spreek, mag U me straffen! Ik roep God 

aan, zegt de Catechismus, of Hij die als enige het hart kent, voor de waarheid wil 

getuigen en mij wil straffen, als ik vals zweer (HC, antw. 102).

Integraal verboden?

Wordt zúlk eedzweren door Christus integraal verboden binnen de kerk?

In het Oude Testament horen we meer dan eens kinderen van God ‘zweren’. En we 

horen de HERE zeggen dat ze in Israël – kerk van de oude bedeling! – bij zijn naam 

móchten zweren. De Here verbiedt het onnodig zweren en het zweren bij andere 

goden. Maar bij zijn naam mag gezworen worden. De HERE kan zelfs een goede tijd 

aankondigen waarin zijn volk alleen bij zijn naam zweren zal (vgl. Deut. 10:20; 

Jes. 45:23; 65:16; Jer. 12:16).

Ook in het Nieuwe Testament horen we ‘zweren’. Paulus verklaart zich er bewust 

van te zijn dat hij spreekt met God als getuige. God is mijn getuige, schrijft hij aan 

de kerk in Rome (1:9). En ook tegen de kerk in Korinte beroept hij zich op God 

die zijn getuige is (2 Kor. 1:23). Het zijn teksten die onder antwoord 101 van de 

Catechismus worden genoemd als bewijsplaatsen dat de eed door de heiligen in 

het nieuwe verbond terecht werd gebruikt. En ook onder antwoord 102 wordt naar 

Paulus’ spreken tegen de kerken in Rome en Korinte verwezen als onderbouwing 

van de definitie die in dat antwoord van ‘zweren’ wordt gegeven. Als Paulus het 

heeft over God als zijn getuige, is dat maar geen ‘soort eed’ of iets wat ‘eigenlijk 

geen eed is omdat Paulus elke seconde zweert’, het zijn échte eden volgens de 

Catechismus. En daar houd ik het ook maar op!

Ik ga nog een stap verder. Ook de Here Jezus zelf is onder ede gesteld. Voor de 

kerkelijke rechtbank van het Sanhedrin. Ik bezwéér u, zegt de hogepriester, dat U 

ons zegt ... En de Here heeft, onder ede staande, geantwoord (Mat. 26:63,64)!
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In Hebreeën 6 kan zelfs gesproken worden over een eed van God: een eed van God 

bij Zichzélf, aan Abraham. Zoals we in het Oude Testament ook horen van eden van 

God bij zijn eigen heiligheid aan David en zijn huis (Ps. 89:4,36; Jer. 44:26; 

Am. 4:2; 6:8).

De opvatting dat Christus in Matteüs 5 álle eedzweren binnen de kerk zou verbie-

den, past dus niet in het geheel van de Schrift.

Surrogaat-eden

Maar wat verbiedt onze Heiland dan in Matteüs 5?

Hij roept zijn discipelen in de bergrede op tot een gerechtigheid die groter moet 

zijn dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën. Die beperken zich veel te veel 

tot wat de mensen merken. Ze gaan eraan voorbij dat ze voor de ogen van de HERE 

leven en dat hun gerechtigheid voor Hem moet kunnen bestaan. En Híj ziet ook 

wat voor ménsen verborgen is!

Hoe stond het dan met het zweren onder de Joden van Christus’ dagen? Kennelijk 

werd er amper gezworen bij God. In Matteüs 5 trekt een aantal eedformules aan 

ons voorbij: eden bij ‘de hemel’, bij ‘de aarde’, bij ‘Jeruzalem’, bij ‘je eigen hoofd’, 

maar géén eed bij Gód! Ook Jakobus noemt eden bij ‘de hemel’ en bij ‘de aarde’ en 

‘welke andere eed ook’. Maar ook hij noemt – heel opvallend – de eed bij God niet. 

In Matteüs 23 lezen we zelfs van een eedpraktijk waarin de eed bij God bewust 

vermeden werd. Wee jullie, blinde leiders, horen we daar van de Here Jezus, jullie 

zeggen: Wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet geldig. Alleen wie zweert 

bij het goud van de tempel, is aan die eed gebonden. Wanneer iemand zweert bij 

het altaar, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij de offergave óp het altaar, is aan 

die eed gebonden.

Kennelijk kende men een arsenaal aan surrogaat-eden, die een heel betrouwbare 

indruk moesten maken, maar bedoeld waren om anderen op het verkeerde been te 

zetten. Je deed alsof je zwoer, maar dat deed je juist niet! En als je later dan werd 

aangesproken op de ‘eed’ die je toch gezworen had, dan kon je zeggen: ja, maar 

het wás helemaal geen eed! En dus was ik niet gebonden! Men zwoer eden bij van 

alles en nog wat, maar achtte zich aan al die eden niet gebonden. Want alleen bij 

een échte eed was je maar te pakken! Alleen echte eden mag je niet breken. Alleen 

die echte eden moet je gestand doen. En zo kwamen er allerlei nep-eden: in dienst 

van leugen en bedrog (H. de Jong, Maar Jezus zegt... De Bergrede uitgelegd voor de 

gemeente, Kampen 1981, p. 56-61)!

Heilig spreken
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Het is deze praktijk die onze Heiland aan de kaak stelt. Die praktijk van eden bij 

van alles en nog wat, maar juist niet bij God! Terecht wordt in het schriftbewijs 

onder antwoord 102 van de Catechismus dan ook naar Matteüs 5 en Jakobus 5 

verwezen als het gaat om eden die niet bij God, maar bij een schepsel worden 

gezworen.

Voor Gods oren

De Here Jezus verbiedt in Matteüs 5 het zweren bij God dus niet. Ook niet binnen 

Israël en binnen de kerk. Als Paulus spreekt met God als getuige, is dat geen 

aanvulling of afwijking van Christus. De Here Jezus is geen dopers perfectionist die 

vindt dat christenen ‘eigenlijk’ hier en nu al zonder eed moeten kunnen, omdat ze 

Rembrandt - 1660 : Petrus verloochent de HERE met een eed
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elke seconde zweren. Zover zijn we als zwakke kinderen van God nu nog niet. De 

kerk mág aparte beloften en jawoorden vragen ‘voor God en zijn heilige gemeente’.

Wat de Here wél verbiedt, is de conclusie die er door schriftgeleerden en Farizeeën 

aan werd verbonden: dat het er alleen bij een ééd maar op aan zou komen dat 

je de waarheid spreekt (H. de Jong). Denk erom, zegt de Here, ook als je het je 

misschien niet bewust bent, is de HERE er nog wel! Overal leef en spreek je voor zijn 

aangezicht. Ook als je niet zweert en niet speciaal verklaart dat je je ervan bewust 

bent. Hij ís er altijd en Hij luistert overal mee. Realiseer je dat! Wees transparant en 

waarachtig. Ménsen kun je bedriegen. Maar God niet (J. van Bruggen, De bergrede. 

Reisgids voor christenen, Kampen 1985, p. 41-44).

Christus leert ons daarmee de jawoorden gestand te doen, die we uitspreken ‘voor 

God en zijn heilige gemeente’: bij doop en belijdenis, huwelijk en ambt. Maar dat 

niet alleen. Deputaten huwelijk en echtscheiding in hun rapport en A.L.Th. de 

Bruijne in Woord op schrift laten zien, dat we als kerk niet uit de hoogte en van een 

veilige afstand aan anderen Gods geboden voor kunnen houden. We staan allen 

onder de norm. En we moeten ons in de gemeente allemáál geroepen weten tot 

gehoorzaamheid en heiliging. Ook als je niét zweert, spreek je wel voor Gods oren! 

Ook zonder eed steekt het nauw binnen de kerk! Overal!

Kerkelijke afspraken

Neem wat je zegt en belooft, serieus! Zeker binnen de kerk. Dat geldt ook voor onze 

kerkelijke afspraken. We gaan vandaag spreken over allerlei zaken van kerkrecht en 

kerkorde.

We leven als kerken in een federatief verband. We zijn geen bedrijf met een centrale 

directie die van hogerhand zijn bevelen uitdeelt en ongevraagde oekazes uitvaar-

digt. Voor die stijl hebben kerkelijke vergaderingen zich te wachten. Ook wíj. We 

maken als kerken uit vrije beweging ‘afspraken’ met elkaar.

Er worden hier ook geen onherroepbare wetten van Meden en Perzen gemaakt en 

afgekondigd. Er worden ‘afspraken’ gemaakt. Die veranderd kunnen worden als 

we het er samen over eens zijn dat dat nodig is. Dat hebben we in onze belijdenis 

(NGB, art. 7 en 32) en kerkorde (art. 84) ook uitdrukkelijk met elkaar afgesproken.

Afspraken dus. Maar vóórdat iemand denkt dat het ‘dus’ zo nauw niet steekt: het 

zijn wel afspraken gemaakt voor het aangezicht van de God van Matteüs 5. De God 

bij wie het ja niet tegelijk nee is, maar bij wie het ja ja is. En die van óns ook wil 

dat ja ja is, en nee nee.

Heilig spreken
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Laten we ervoor uitkijken dat we niet te veel en te vlot spreken voor het aange-

zicht van de HERE. We kunnen beter niks zeggen dan onnodige of loze afspraken 

maken. Maar áls we wettige afspraken gemaakt hebben, dan zullen we ons er ook 

aan houden. Ook al hebben we zelf om die concrete afspraak niet gevraagd en 

denken we misschien ook wel eens dat we er schade door ondervinden. We hebben 

afgesproken dat we gemeenschappelijke afspraken als bindend zullen aanvaarden, 

tenzij ze in strijd zijn met Gods Woord. Daar mogen we elkaar aan houden. Dat is 

geen formalisme. Maar een geestelijk belang! Een serieus nemen van ons samenle-

ven voor het aangezicht van God. En een serieus nemen van een omgang die aan 

anderen houvast geeft en die van ons trouw vraagt (vgl. 2 Kor. 1:15-24).

Trouw, eerlijkheid en integriteit: zijn dat geen sleutelwoorden voor alle dienst aan 

Christus?! Is dat niet wat van ons verwacht mag worden en waarop we aan het 

einde van onze dienst beoordeeld zullen worden door de Enige op wiens oordeel 

het aankomt (1 Kor. 4)?! Trouw! Trouw aan God; de God die trouw is en geen nee 

bedoelt als Hij ja zegt. Trouw aan de God van de kerk en van het ambt en van het 

huwelijk. Trouw aan de gemeente die niet in het onzekere gelaten mag worden en 

die ook niet heen en weer geslingerd mag worden. Trouw aan onze eigen woorden 

en afspraken, al hebben we tot onze schade gezworen.

Ook bij kerkrecht en kerkorde gaat het echt ergens om! Om Geestelijke belangen. 

En om een Geestelijke houding! Wie zich binnen deze kaders en op dit niveau bezig 

weet, realiseert zich zijn eigen schuld en tekorten. Soms regelen we te veel. Soms 

zeggen we méér dan we achteraf blijken te kunnen waarmaken. Maar we kunnen 

ook te gemakkelijk voorbijgaan aan eerlijke afspraken. Ook hier kunnen we niets 

zonder Christus en zijn Geest!
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5 Christus’ nieuwe Israël
  
   Marcus 3:13-19  |  22 april 2005

In Marcus 2 is beschreven hoe de vijandschap van de Farizeeën tegen de Here Jezus 

is gegroeid. In 3:6 overleggen ze al met de Herodianen hoe ze Hem uit de weg 

kunnen ruimen. In het begin van Marcus lezen we bovendien van een enorme acti-

viteit van boze geesten. De duivel heeft zijn kazernes opengezet en is een bliksem-

offensief (vgl. Luc. 10:18) begonnen nu het Zaad van de vrouw (met een hoofdlet-

ter) op aarde is om zijn werk te doen.

In die setting van vijandschap van de kant van de Farizeeën en van de boze gees-

ten, lezen we van de Here dat Hij naar de berg gaat. Waarschijnlijk een berg waar 

Hij vaker naartoe ging: om te bidden en om zijn discipelen te onderwijzen. De Here 

laat de scharen achter. Hij roept mee en bij Zich wie Hij zelf wil. Van hen stelt Hij er 

twaalf aan als apostel.

Twaalf. Naar het getal van de stammen van Israël. In de twaalf die Christus bij Zich 

roept, vormt Hij een nieuw Israël. Het is een nieuw Israël: met een groep mannen 

uit het Israël van dat moment slaat de Here een nieuwe weg in. Maar er is ook 

continuïteit. Het gaat om mannen uit Israël! En het zijn er twáálf: naar het aantal 

stammen van Israël. De weg van Gods Israël in het oude verbond loopt verder via 

dit nieuwe Israël, bestaande uit Jood en straks ook Griek. In het nieuwe Jeruzalem 

zullen op de poorten de namen van Israëls stammen staan én op de fundamenten 

de namen van de twaalf apostelen van het Lam.

Hun namen zullen op de fundamenten staan. In vers 16 staat dat de Here aan 

Simon de bijnaam Petrus gaf. Petrus. Dat betekent: rots. Of Simon die naam op dit 

moment gekregen heeft of op een ander, is niet duidelijk. Maar dat Marcus deze 

notitie hier plaatst, zegt veel. Simon, u weet wel: Petrus. De man die de rots was 

waarop Christus zijn gemeente bouwen zou. Zoals Simon Petrus vormden eigenlijk 

al deze twaalf het fundament van Christus’ nieuwe Israël. Hun leer zou grondleg-

gend zijn voor de gemeente vanaf Pinksteren. Die gemeente zou zich kenmerken 

door trouw te blijven aan het onderricht van de apostelen (Hand. 2:42).

Christus’ keus

Christus grondvest een nieuw Israël: voortzetting van het oude Israël, en toch iets 

nieuws: uit Israël en straks uit de volken. Typerend voor deze ‘doorstart’ is dat 
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Christus diegenen bij Zich riep, op wie Hij zijn keus had laten vallen. En wie Hij 

koos en riep, die kwamen ook! Het nieuwe Israël dat Christus grondvest, vindt zijn 

bron in Christus’ keus en wil. Dát is het geheim van het nieuwe Israël, het Israël van 

God: Christus’ eigen keus en eigen wil.

Ons valt in het rijtje van twaalf meteen de naam van Judas op. Judas, die een paar 

jaar later Christus uitlevert aan het arrestatieteam. Hoorde hij ook bij de mannen 

die Christus wilde en die Hij koos? Hij hoort in dat rijtje toch helemaal niet thuis? 

Toch staat er ook van hem: dat Christus hem riep omdat ook op hem de keus 

van Christus gevallen was. Hoe kan dat? De Here Jezus wist toch hoe Judas was? 

Hij wist toch dat die Hem verraden zou? Ja, Hij kende ‘de zoon van het verderf’ 

(Joh. 17:12, vert. 1951). En toch wilde Hij ook Judas bij de twaalf. Hij wist dat de 

Schriften zeiden dat Hij door een vriend, een van zijn metgezellen, uitgeleverd zou 

worden. En Hij schikte Zich daarnaar. Hij nam die ene die Hem uitleveren zou, op 

in de kring van zijn vrienden en metgezellen. Hij wilde de Schriften vervullen en zijn 

leven geven voor al de zijnen. Zijn keus van Judas was een bewuste. Hij was bereid 

tot het offer voor de zijnen.

Scheiding van kerk en staat

Christus grondvest een nieuw Israël. De bron daarvan is zijn eigen keus, zijn eigen 

wil. Dát is het geheim van Christus’ kerk. Van Gods Israël.

De Here heeft ervoor gekozen zijn nieuwe Israël niet langer te laten samenvallen 

met een bepaald volk: noch met de staat Israël noch – voeg ik er nu aan toe – met 

de Nederlandse staat. Nergens vallen daarom de grenzen van land en christendom 

samen. De Here vergadert zijn gemeente uit Israël en uit alle volken. Hij geeft ons 

niet een eigen territoir ergens in de wereld. Hij doet zijn volk leven midden in zijn 

wereld, hoe vijandig die ook is.

Die positie valt ons wel eens zwaar. En die ís ook zwaar. De Bijbel reikt ons liede-

ren en gebeden aan om die nood aan de HERE te klagen en om in die nood bij 

Hem en zijn naam bescherming te zoeken. Maar als we de Here die nood klagen, 

dan moeten we ook de diepte in willen. Dat wij apart staan in de wereld, komt 

maar niet door onze karaktertrekken, maar is vrucht van Christus’ keus. Omdat Hij 

roept wie Hij wil. Omdat zijn keus op ons gevallen is. Omdat Hij ons uit de wereld 

uitgekozen heeft. En dan zeggen Petrus en Paulus daarvan: het lijden dat dááruit 

voortkomt, is dus geen ellende of uw noodlot, het is genade als u op die manier 

moet lijden (Fil. 1:29; 1 Petr. 1:1v,6; 2:20; 4:12-16). Als we op de realiteit van een 

vijandige wereld botsen, moeten we ons uit die wereld dan ook niet teleurgesteld 
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terugtrekken, maar dan moeten we terug naar dié bron en daar onze kracht uit 

putten. Niet blijven steken in kleinmenselijke overwegingen. Het ook niet zoeken in 

kleurloze aanpassing. Maar terug naar de bron! We zijn niet zelf een project begon-

nen. We zijn door de Here geroepen! Zijn bruid zijn we. Onderweg naar de bruiloft. 

De bruiloft van het Lam. Die hoop moet al ons leed verzachten.

Missie

De twaalf moeten zich dan ook niet opsluiten in hun eigen kringetje. Ze worden 

aangesteld als ‘apostel’, gezondene. Ze moeten straks Israël in om het goede 

nieuws van Jezus Christus en Gods rijk bekend te maken. Op die taak ziet ook 

de bijnaam die de beide zonen van Zebedeüs, Jakobus en Johannes, krijgen. 

Boanerges: zonen van de donder. De donder is hier aanduiding van Gods stem uit 

de hemel. Denk aan Psalm 29 waar de donder wordt genoemd ‘de stem van de 

HERE’. Als Jakobus en Johannes ‘zonen van de donder’ genoemd worden, dan zijn 

ze ertoe bestemd om Gods hemelse stem te laten klinken: het evangelie van het 

koninkrijk (J. van Bruggen). Zo moeten de twaalf zometeen Israël in: Gods machtige 

stem vertolken!

Op hun toekomstige missie in Israël krijgen de twaalf volmacht om boze geesten uit 

te drijven. Dat is geen op zichzelf staand vermogen om boze geesten uit te drijven. 

Dat blijkt verderop in het evangelie wel als een vader met zijn zieke zoon bij de 

twaalf komt en vraagt of zij zijn zoon genezen kunnen, en zij daar niet toe in staat 

zijn (Mar. 9:18). Kennelijk beschikten de twaalf niet over een permanent charisma 

van exorcisme of iets dergelijks.

Het ‘boze geesten uitdrijven’ is in onze tekst gekoppeld aan de opdracht om te 

preken in Israël. Je ziet eraan hoe machtig het evangélie is. In de tijd van de Here 

Jezus nemen we een ongehoorde activiteit van boze geesten waar. Nog wel in 

Israël! Alsof de duivel weet hoe laat het is op Gods klok en hij de poorten van zijn 

rijk heeft opengezet om Christus, het Zaad van de vrouw, tegen te werken en dwars 

te zitten. Maar met al hun hels geweld kunnen de demonen tegen Christus en zijn 

gezanten niet op. Het Zaad van de vrouw overwint alle macht van de duivel!

Zuiver geluid

Die demonen moest om nog een reden het zwijgen worden opgelegd. We lezen bij 

Marcus hoe de demonen brulden dat ze wel wisten wie de Here Jezus was: de heili-

ge van God, de Zoon van God. De Here Jezus is van die propaganda niet gediend. 

Christus’ nieuwe Israël 
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Hij legt hun het zwijgen op. Hij kiest Zich zijn eigen predikers: de twaalf. Niet door 

demonen, maar door zijn apostelen wil Hij verkondigd worden. Hij waakt over de 

zuiverheid van de boodschap.

Dat doet Hij ook nog op een andere manier. De twaalf worden niet meteen na hun 

aanstelling uitgezonden. Dat komt pas in hoofdstuk 6. Tot aan die tijd moeten de 

twaalf de Here ‘vergezellen’. Om straks uitgezonden te kunnen worden, moeten 

ze eerst een poos bij de Here in de leer: zijn preken horen, zijn wonderen zien, 

getuige zijn hoe Hij Zich als Herder opstelt voor de verloren schapen van Israël, vol 

ontferming en geduld. Want ze moeten niet met hun eigen ideeën en op hun eigen 

impulsen het land in, maar met wat ze van Christus hebben gehoord en gezien. In 

zijn gezindheid van liefde en geduld. Zoals Johannes later zal schrijven: ze moeten 

verkondigen wat ze uit de eerste hand gezien, gehoord en getast hebben van het 

Woord van het leven. Het nieuwe Israël moet niet gebouwd zijn op verzinsels of 

persoonlijke opvattingen of op het fanatisme van de twaalf. De Here waakt over de 

zuiverheid van zijn evangelie en over de gezindheid waarin het verkondigd wordt.

Als wij vandaag in de kerk verder willen bouwen op het door Hem gelegde 

fundament, vergt dat ook van ons zorgvuldigheid en trouw en de gezindheid van 

Christus. Dan gaat het in onze organisatie rond radio- en tv-diensten en rond de 

Theologische Universiteit niet om ‘moeilijk doen’. Ook niet om een ‘de Geest met 

je gereformeerde belijdenis en met je confessionele trouw in de weg staan’. Maar 

dan maak je er ernst mee om voort te bouwen op het door Christus met zoveel zorg 

gelegde fundament.

Verscheidenheid en samenbinding

Het lijstje namen van Christus’ apostelen begint met Petrus, Jakobus en Johannes. 

Het zijn de drie die later een aantal malen getuige zijn geweest van bijzondere 

gebeurtenissen (de opwekking van de dochter van Jaïrus, de verheerlijking op 

de berg, Getsemane). Zij behoorden met Andreas tot de eerste discipelen van de 

Here (Mar. 1:16-20). Andreas volgt in de namenlijst meteen op hen. De broer van 

Petrus en net als hij indertijd eerst discipel van Johannes de Doper. Daarna volgen: 

Filippus uit Betsaïda; Bartholomeüs, die dezelfde is als Natanaël, de Israëliet in wie 

geen bedrog was; Matteüs de tollenaar, die we ook kennen onder de naam Levi; 

Tomas, de man van het ongeloof na Pasen (ik wil eerst de wonden in zijn handen 

en zijn zij zien); Jakobus, de zoon van Alfeüs, die waarschijnlijk dezelfde is als 

Jakobus de jongere, wiens moeder één van de vrouwen bij het kruis was; Taddeüs, 
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die op andere plaatsen ook wel Judas heet; Simon de Zeloot, een man uit Kana, die 

kennelijk nogal vurig of streberig was (J. van Bruggen); en Judas, de man uit het 

Judese dorpje Keriot, die Christus zou uitleveren.

Wat een rij! Er zitten Galileeërs bij en Judeeërs: normaal niet zulke beste maatjes! 

Je hebt Petrus, altijd haantje de voorste, en Jakobus, de zoon van Alfeüs, van wie 

nog niet eens één enkele vraag bekend is. Je hebt Natanaël, de Israëliet in wie geen 

bedrog was, en Judas, de man die de Here verraden zou met een kus. Matteüs, de 

gewezen tollenaar die met de Romeinen had samengewerkt, en Filippus die uitzag 

naar de koning die Israël bevrijden zou.

Wat een verschillen! Hoe moest dit ooit goed gaan? Wat bond hun samen? In ieder 

geval geen vleselijke banden. Dat blijkt als Marcus Petrus en Andreas niet naast 

elkaar zet, terwijl ze toch broers waren: Petrus staat op nr. 1 en Andreas op nr. 4. 

Hoe belangrijk bloedbanden ook zijn, in het nieuwe Israël dat Christus grondvest, 

zijn ze niet doorslaggevend. Niet zíj binden samen. Dat doet Christus. Zijn keus, 

zijn evangelie en zijn Geest: dát houdt de kerk bij elkaar! Dát schept een band, een 

gemeenschap. Dát doorstaat de stormen en de tijden.

Voor ons nu komt het erop aan dat we die door Christus en zijn Geest gesmede 

eenheid bewaren en onderhouden. Daarmee is alle kliekvorming onverenigbaar. 

In de kerk zijn niet bloedbanden beslissend of karaktereigenschappen of morele 

opvattingen of liturgische smaken. Met de door Christus gesmede eenheid is ook 

alle vrijblijvend pluralisme onverenigbaar. Beslissend is wie door Christus gekozen 

is. Wie Hij bij zijn kerk wil hebben. Híj bindt al die broeders en zusters met al hun 

onderlinge verschillen samen. En Hij wil dat iedereen in de kerk zijn of haar bijdra-

ge levert aan het grote geheel. Aan de gemeenschap!

Wij bespreken zometeen het rapport van deputaten diaconale zaken. Diakenen 

hebben onder ons een belangrijke plaats en taak: componisten van de gemeen-

schap (F.H. von Meyenfeldt)! Laten zij ons er telkens weer bij bepalen dat echte 

eenheid geen vrucht is van efficiency of van mooie liturgische vórmen of van vrij-

blijvend pluralisme. Wij moeten niet op zoek naar bandbreedte of grenzen van de 

confessie. Wij moeten naar Christus, het hart van de Schrift. Het gaat om de héle 

Christus en de héle Schrift. In het omhelzen van Hem ligt onze eenheid: alleen zo 

houden we elkaar vast. Houdt Hij ons vast en bij elkaar. Laten we daarin investeren 

met elkaar: opdat – zoals ons bevestigingsformulier voor diakenen het zo mooi zegt 

– in de kerk allen volop delen in de vreugde van Gods heil.

Christus’ nieuwe Israël 
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6 Het recht van God 
Prediker 7:15-22  |  29 april 2005

‘Wees niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom 

zou je jezelf te gronde richten?’ Een merkwaardig woord. Kun je ooit te rechtvaardig 

zijn? En overdreven wijs? Rechtvaardigheid en wijsheid zijn in de Bijbel toch uiterst 

positieve deugden? Hoe kun je als zondaar nu ooit ‘te’ rechtvaardig zijn? Of ‘te’ 

wijs? Het wordt nog vreemder als Prediker in vers 18 zegt: Wie ontzag heeft voor 

God, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid. En dat terwijl elders in de Bijbel 

rechtvaardigheid en ontzag voor God juist altijd samengaan. Ontzag voor de HERE 

wordt het begin van de wijsheid genoemd. Maar hier gaat het om al te veel recht-

vaardigheid en overdreven wijsheid, waaraan je juist ontsnapt als je eerbied voor de 

HERE hebt. Hoe zit dat?

‘Gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas.’ Al weer 

zo’n merkwaardig woord. Dus een beetje onrechtvaardig mag wel en een beetje 

dwaas ook? Wat is dit voor raadselachtig woord?

Niet rechtvaardiger dan God

Wees niet al te rechtvaardig. Het is een gevleugeld woord geworden in onze 

gesprekken over levensstijl en standpunten. Niet overdrijven, niet doorslaan, de 

gulden middenweg kiezen. Zo vatten we wat Prediker zegt, vaak op. We maken van 

de tekst een ethisch dogma.

Maar staat de tekst bij Prediker ook in dat verband? In het kader van de vraag hoe 

je je van extremisme onthoudt in een ethisch debat? Nee, dat staat hij niet. Bij 

Prediker gaat het om een andere context. Die is te vinden in vers 15.

Prediker heeft om zich heen geconstateerd: een rechtvaardig mens gaat aan zijn 

rechtvaardigheid ten onder; en een onrechtvaardig mens leeft lang ondanks zijn 

slechte daden. Dat is het probleem waarop Prediker botst. Goeden krijgen de klap-

pen, slechten hoeven zich geen zorgen te maken. Het is een herkenbaar probleem! 

Je bent christen, je doet eerlijk je werk, je voedt je kinderen op in de Here, en 

opeens wordt een van je kinderen ziek, of verlies je je baan. En intussen betrek-

ken wie van God niet willen weten, een mooier huis, gaan die een keer extra op 

vakantie en maken die promotie. Hoe kan dat? Is er dan helemaal geen recht in de 
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wereld? Is er geen God die recht doet? Het gaat om onze omgang met Gods beleid.

In dat verband zegt Prediker: wees niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen over-

dreven wijsheid aan. Wat bedoelt hij daarmee?

Wij mensen hebben vaak een heel rechtlijnige opvatting over hoe het moet gaan. 

Het goede moet meteen beloond, het kwade moet ogenblikkelijk gestraft. Aan die 

‘rechtsregel’ kun je vervolgens alles af gaan meten. Zelfs de HERE reken je erop af. 

Denk bijvoorbeeld aan de vrienden van Job. Job wordt getroffen door allerlei onheil. 

Dan moet hij wel gezondigd hebben! Zo kunnen ook wij wel eens redeneren, als ons 

ellende treft. Waaraan verdién ik dit? Heb ik zoveel misdreven? En je gaat graven en 

wroeten, en je wordt horendol. Ja, horendol. Je richt jezelf te gronde, zegt Prediker.

Je kunt ook reageren op een andere manier. Je wordt niet hyperkritisch op jezélf. 

Maar je hebt je oordeel over de Here klaar. Waarom overkomt me dit? Het is puur 

onrecht wat ik moet ondergaan. Een God die zulke dingen doet en toelaat, kan me 

gestolen worden. Je verschanst je in je eigen recht, je raakt de Here kwijt. En zo 

richt je jezelf te gronde.

‘Te rechtvaardig.’ Dat is: je verafgoodt wat jij recht vindt, en meet daaraan alles af, 

tot de HERE toe. Jezelf ‘overdreven wijsheid’ aanmeten. Dat betekent: je doet alsof 

je God kunt narekenen en Hem kunt voorschrijven wat recht en wijs is. Dat heeft 

weinig meer met ontzag voor God te maken. Wie de HERE vreest, wacht zich ervoor 

Hem de maat te nemen.

Goddeloos in het kwadraat

Prediker waarschuwt voor nog een reactie op Gods beleid. Je kunt je eigen rechts-

gevoel niet alleen op de troon zetten. Je kunt het ook overboord gooien. Je reageert 

op onrecht dat je ziet gebeuren, met: als dát allemaal kan en mag, als God dát laat 

passeren, dan houd ík me ook niet meer aan wat recht is en aan wat Hij zegt en 

wil. Als onrecht toch niet bestraft wordt en eerlijkheid alleen maar afgestraft, dan 

weet ik wel wat ik voortaan ga doen! Dan zet ik ook de bloemetjes buiten. En zoek 

ik ook middelen om mezelf te verrijken.

Prediker waarschuwt: gedraag je niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig 

dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? Prediker weet dat op goddeloosheid bij 

God de doodstraf staat. God kán die straf uitstellen: in zijn geduld. Maar dat hóeft 

niet. Hij kan ook ineens toeslaan. Hoe goddelozer je leeft, hoe groter de kans op 

een voortijdig einde (J.P.M. van der Ploeg). Speel dus niet met het recht van God! 

Dat is levensgevaarlijk. Waarom zou je sterven voor je tijd?

Het recht van God
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Maar wat bedoelt Prediker nou met ‘al te onrechtvaardig’ en ‘overmatig dwaas’? 

Mag je dus wel een beetje dwaas en onrechtvaardig zijn? Als het maar niet ‘te erg’ 

wordt?

Nee. Natuurlijk niet. U moet bedenken dat Prediker schrijft bínnen Israël. En hij 

weet hoe gevaarlijk het is als juist kerkmensen aanstoot gaan nemen aan Gods 

beleid. Want als zij vanuit hun eigen rechtsideaal gaan reageren, dan slaan ze – als 

God het niet verhoedt – gauw door. Dan worden ze goddeloos ‘in het kwadraat’. 

‘Erger’ dan onrechtvaardig. ‘Overmatig’ dwaas. Zijn ex-christenen vaak niet de venij-

nigste criticasters van geloof en God?! Dát bedoelt Prediker: kijk uit, want voor je 

het weet, breek je met God en sla je door!

Ontzag voor God

Samengevat: zonde wordt lang niet altijd onmiddellijk gestraft. God biedt zondaars 

in zijn geduld vaak nog een hele tijd om zich te bekeren. En gehoorzaamheid aan 

God wordt lang niet altijd meteen beloond met voorspoed en gezondheid: God kan 

zijn kinderen beproeven en louteren door ellende heen.

Prediker zegt: reageer niet op wat u ziet gebeuren door uw eigen rechtsgevoel op 

de troon te zetten, en zelfs de HERE daaraan te onderwerpen en af te meten; doe 

niet alsof u rechtvaardiger bent dan God. Reageer ook niet door uw geweten over-

boord te zetten en erop los te leven, zonder God en zonder gebod.

Wees niet al te rechtvaardig en niet overdreven wijs. En wees ook niet al te onrecht-

vaardig en goddeloos. Van het ene wordt u horendol. Het andere wordt uw onder-

gang.

Maar hoe ontkom je aan die beide verkeerde houdingen en hun schadelijke gevol-

gen?

Prediker zegt: door ontzag voor God te hebben (vs. 18). Door u niet te laten leiden 

door wat u allemaal om u heen ziet. Maar door allereerst omhoog te kijken. Naar 

de HERE. Door ontzag voor Hem te hebben als een God van genade en trouw, van 

liefde en recht. Voor ons die ná Christus leven, is dat nog veel rijker geworden. Want 

wij mogen Hem kennen als de Vader van onze Here Jezus Christus. Wij mogen Hem 

kennen van Golgota. Op Golgota zie je aan de ene kant hoe hoog Hij de zonde 

opneemt. Hij laat die echt niet ongestraft. Hij straft er zijn eigen Zoon om met de 

kruisdood. Maar Golgota laat Hem aan de andere kant ook zien in zijn liefde en 

trouw voor ons. Christus verwierf voor ons vrijspraak en eeuwig leven. Moeten wij 

deze God verdenken van onrecht? Willen wij Hem ónze wegen voorschrijven?
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Het oordeel van de Here

Het goede wordt niet altijd meteen beloond en het kwade niet altijd meteen 

gestraft.

Er zijn er die vinden dat dat wel zou moeten! Onrecht dat hun is aangedaan, moet 

en zal aan de kaak gesteld worden. Ze meppen eigenhandig terug. Of ze zoeken het 

wel netjes bij de rechter, maar bijten zich vast in hun zaak. De onderste steen zál 

boven komen. Het gaat hun leven beheersen. En terwijl de dossiers groeien, neemt 

de vreugde in de Here af.

Dat kan in de samenleving gebeuren. Het kan ook in de kerk voorkomen. In kerkelij-

ke kwesties en appèlprocedures bijvoorbeeld. Dan hoor je spreken van het recht des 

Heren, de zaak des Heren, de strijd des Heren. Men vecht door tot het bittere einde. 

En het einde is ook vaak bitter. De krachten worden verteerd zonder vrucht.

Er ís een recht des Heren dat niet gebogen mag worden. Er ís een zaak des Heren 

waarvoor alles opzij moet. En er ís een strijd des Heren die gevoerd moet worden.

Maar er is ook een hand van de Here waarin we dingen moeten kunnen leggen. 

Er is een vrede van de Here die we mogen genieten, als we onrecht moeten lijden 

terwijl we alleen maar goed hebben gedaan. En er is een oordeel van de Here, dat 

komen zal. Dát ontzag voor God – iets anders dan lijdelijkheid! – behoedt ons 

ervoor dat ons gelijk een obsessie wordt en we ons steeds dieper ingraven in ons 

ongenoegen. We weten dat de Here eens zijn vonnis vellen zal. Dáárin vinden we 

rust. We raken niet verstrikt in gevecht voor eigen recht.

Maar word je dan geen ‘doetje’ en laat je dan niet ‘over je lopen’, zoals men wel 

smaalt? Nee, zegt Prediker, als je je zaak in Gods handen weet te leggen en je je 

recht van Hem verwacht, dan heb je veel meer macht dan tien stadsbestuurders 

samen (vs. 19). Dan ben je pas echt sterk! Je bent niet bang, want je weet je recht 

bij de Here veilig. En je weet je in het lijden van onrecht op de weg achter Christus 

aan. En dat is de weg naar het leven!

Op die weg zet je ook je geweten niet overboord. En zeg je niet: als kwaad niet 

bestraft wordt, dan doe ik er ook maar lekker aan mee. Wie achter Christus aan het 

oordeel van de Here tegemoet leeft, wacht zich voor goddeloosheid en dwaasheid. 

Die leeft vol ontzag voor God, de Rechter en weet dat alleen in Christus het leven 

is.

Het recht van God
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Zelfkennis

Veel kwaad wordt niet onmiddellijk bestraft, veel goeds wordt niet meteen beloond. 

Als mensen hebben we het daar vaak moeilijk mee. We zien onrecht het liefst 

meteen beëindigd en vereffend. En als dat niet gebeurt, klagen we over ons ‘recht’ 

dat we niet krijgen. We zien de schuld van anderen en snappen niet waarom de 

Here niet ingrijpt.

Prediker leert ons een andere toon. Hij zet ons op onze plaats voor God. Spelen wij 

de vermoorde onschuld? Hebben wij het over onze ‘rechten’? Prediker zegt: Wat 

zou er gebeuren als u zelf voor God moest verschijnen? Jakobus zegt in het Nieuwe 

Testament: Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen. 

Prediker heeft hem dat al vóórgezegd. Zelfs veel breder! Er is geen mens op aarde 

die nooit zondigt, die alleen maar goed is, altijd rechtvaardig. Laten we ons alsje-

blieft niets verbeelden. Tegenover de Here staan we allemaal schuldig. Dat weten 

we toch? En dat leeft toch ook voor ons? Wij kunnen helemaal niet spreken vanuit 

ons eigen recht.

Prediker gaat nog een stap verder. U kunt wel heel scherp luisteren naar wat 

anderen zeggen en op iedere slak zout leggen. U kunt zich wel opwinden over wat 

anderen van u zeggen. Maar hoe staat het met uzelf? De maat die u naar anderen 

aanlegt, geldt ook uzelf. U kunt wel boos zijn over wat u is aangedaan, maar hoe 

vaak hebt u zichzelf laten gaan in uw spreken en optreden. Zouden uw naasten zich 

ook door u niet vaak gekwetst en onrecht aangedaan voelen?

Prediker kent onze wereld en hij kent het leven. Hij weet dat zelfkritiek niet altijd 

onze sterkste eigenschap is. Je voelt je eigen pijn immers altijd sterker dan die van 

een ander.

Zo zet Prediker ons op onze plaats. Je kunt niet spreken over Gods beleid als je 

niet begint bij je eigen positie voor God en bij wat je met je eigen zonde verdient. 

Dat betekent: je kunt niet over Gods beleid spreken buiten Christus om en buiten 

zijn werk voor ons om. Je kunt altijd alleen maar je tot God wenden in de naam 

van Christus. Schuilend bij zijn bloed en biddend om zijn Geest. In het besef dat je 

zonder Hem niets kunt en bent.

Wie zich dat realiseert, zingt vanzelf een toontje lager over eigen recht. En over 

Gods genade en barmhartigheid een toontje hoger! Dan ontdek je hoe groot de 

liefde van Christus is en hoe rijk zijn werk. Dan zie je dat voor argwaan of wantrou-

wen richting God geen enkele reden is. Deze God is goed, in heel zijn wezen goed. 

Hij is ons vertrouwen meer dan waard. Aan Hem kunnen we het overlaten recht te 

doen!
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7 Missionair  
 Handelingen 2:47  |  13 mei 2005

Overmorgen is het Pinksteren. Dan vieren we dat Christus, die uit de dood is opge-

staan en naar zijn Vader in de hemel is opgevaren, zijn Geest heeft uitgestort over 

zijn gemeente. Dat ging indertijd gepaard met opvallende tekenen: een geluid als 

van een hevige windvlaag, een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreid-

den en een spreken in vreemde talen. Dat waren de tekenen op de pinkstermorgen. 

Later op de dag vindt er nog een wonder plaats: op de prediking van Petrus laat 

een menigte van zo’n drieduizend mensen zich dopen onder aanroeping van Jezus 

Christus. En die aanwas van de gemeente van Christus zet door in de periode die 

volgt. Pinksteren betekent een vliegende start, mee door de vele tekenen en wonde-

ren die de apostelen verrichten.

Het is inderdaad een wonder, die stormachtige start. Zo zal het niet blijven gaan. 

De Here Jezus zelf heeft zijn discipelen vervolging voorzegd en vijandschap om zijn 

naam (Mat. 5:11; Joh. 15:18-21). In de wereld zullen ze het zwaar te verduren krij-

gen (Joh. 16:33). En zijn Openbaring aan Johannes spreekt van beproeving en van 

een aangevochten kerk. De kerk in Filadelfia, die geprezen wordt om haar trouw, 

blijkt maar klein in getal en invloed (Op. 3:8). Maar dit begin is er dan toch in ieder 

geval! Christus laat de kracht van zijn Geest zien. Die is in staat bekering te bewer-

ken op een soevereine manier.

Niet los verkrijgbaar

Zij die zich lieten dopen, vertelt Lucas, bleven trouw aan het onderricht van de 

apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden 

zich aan het gebed. Het deelhebben aan de Geest van Christus uit zich in een 

gemeente die niét leeft bij bevliegingen, maar die zich kenmerkt door trouw en 

door een blijven volharden (vert. 1951). Wat haar onderscheidt, is haar trouw aan 

het evangelie van Christus, haar indrukwekkende manier van gemeente-zijn waarin 

geld en goed worden ingezet voor hen die het nodig hebben, haar blijde viering 

van het avondmaal en haar dagelijkse afhankelijkheid van en lof voor God.

Die vier kenmerken uit Handelingen 2:42 horen bij elkaar. Je kunt niet trouw zijn 

aan het evangelie van Christus zonder inhoud te geven aan de gemeenschap der 
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heiligen en zonder avondmaal te vieren en zonder de Here dagelijks te zoeken 

in gebed en dank. En het breken van het brood (het vieren van het avondmaal, 

zouden wij zeggen) is niet los verkrijgbaar. Je kunt het geen moment losmaken van 

de binding aan het onderricht van Christus en zijn apostelen, noch van het serieus 

nemen en in praktijk brengen van de onderlinge verbondenheid tussen de avond-

maalgangers in het lichaam van Christus noch van een leven als priester voor God: 

in lof en in afhankelijkheid. Ze horen bij elkaar: trouw aan het onderwijs van de 

apostelen, de gemeenschap der heiligen, het avondmaal en de omgang met God. 

Het gemeenschappelijke en het persoonlijke, het luisteren naar de Here en het oog 

hebben voor elkaar.

Houding naar buiten

Opmerkelijk is vervolgens de notitie in vers 46. Het brood wordt niet publiek in de 

tempel, maar in de beslotenheid van de eigen huizen gebroken: het avondmaal is 

niet ‘open’, maar een zaak van de gemeente!

Dat maakt de gemeente intussen niet introvert. Elke dag zijn ze in de tempel. Daar 

was het volk dat ze met het evangelie van Christus bereiken wilden. En daar sprak 

zoveel van het Lam dat Zich voor hen gegeven had.

Over de opstelling naar buiten spreekt ook vers 47: ‘ze stonden in de gunst bij het 

hele volk.’ Dat is eigenlijk een vreemd zinnetje. Want in vers 43 is ook al gesproken 

over de reactie van de omgeving. Daar werd die reactie omschreven met ‘ontzag’. 

Dat lijkt wat anders dan gunst, genegenheid, zoals hier staat. Daar komt nog wat 

bij. De verzen 46 en 47a beschrijven wat de discipelen van Christus deden. Zij 

kwamen samen in de tempel, braken het brood, gebruikten hun maaltijden met 

onverdeelde vreugde en loofden God. Zou er dan nu ineens iets komen wat het volk 

deed in hun richting? Wat de discipelen passief ondergingen?

We vinden in de Bijbel een aantal keren een beschrijving over het ‘in de gunst 

staan’ van iemand bij zijn omgeving. In 1 Samuël 2 wordt van de jonge Samuël 

gezegd dat hij zeer geliefd was (vs. 26), zowel bij de HERE als bij de mensen. In 

Spreuken 3 wordt van hem die liefde en trouw betracht, gezegd dat God en de 

mensen hem genegen zullen zijn (vs. 3,4). En in Lucas 2 wordt over de opgroeiende 

Jezus verteld dat Hij steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen (vs. 52). 

Wat opvalt in die drie gevallen, is allereerst dat de gunst bij God én mensen daar 

in één adem wordt genoemd. En verder valt op dat in de Griekse versie van die 

teksten andere voorzetsels gebruikt worden dan hier in Handelingen 2. Terwijl het 

in die andere teksten om voorzetsels gaat die aangeven dat de gunst bij de omge-
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ving leeft of van de kant van de omgeving komt, wordt hier in Handelingen 2 een 

voorzetsel gebruikt dat een richting aangeeft: náár het volk (K. Bornhäuser, Studien 

zur Apostelgeschichte, Gütersloh 1934, p. 36). En hier worden ook – anders dan in 

de plaatsen die ik noemde – God en volk niet in één adem genoemd, maar wordt er 

onderscheid gemaakt: ze loofden God en hadden gunst naar het volk.

Ze ‘hadden’ gunst naar het volk. Het werkwoord dat in het Grieks gebruikt wordt, 

kan evengoed betekenen: ze betoonden gunst naar het volk, als: ze ontvingen gunst. 

En uit wat ik tot dusver opmerkte, hebt u wellicht begrepen dat m.i. de vertaling 

‘betoonden’ zelfs de voorkeur verdient in vers 47. Ze loofden God en betoonden 

gunst/genegenheid naar het hele volk. Het gaat maar niet om iets wat de gemeen-

te al of niet van haar omgeving ondervond: passief. Maar het gaat om een activiteit 

van de gemeente náár haar omgeving! Het gaat maar niet om het image dat de 

gemeente al of niet terecht had, maar om haar eigen opstelling! Heel concreet.

En dan wordt het een loffelijk getuigenis dat we hier vinden: ze loofden God en 

betoonden genegenheid richting het hele volk. Daarmee toonden ze dat Gods wet 

in hun hart geschreven stond. Beide tafels van de wet. Ze hadden God lief en dien-

den Hem met hart en ziel; en ze hadden hun naasten lief, niet alleen hun broeders 

en zusters binnen de gemeente, maar heel hun omgeving. Niks geen introvertie. 

Ook geen passiviteit. Actief betoonden ze gunst en genegenheid aan de mensen 

om hen heen. Dat is de houding die we ook elders in het Nieuwe Testament vinden: 

liefde voor hen die buiten zijn, vriendelijk zijn jegens allen en goed bekend staan bij 

de buitenwacht. Dat is de vrucht van Pinksteren. Een gemeente die van harte zich 

richt naar beide tafels van Gods wet.

Taak van de kerk

Daarop schenkt de Here zijn zegen: de Here breidde hun aantal dagelijks uit 

met mensen die gered wilden worden. Dat doet de Here naar zijn welbehagen. 

Hij brengt tot geloof allen die Hij voor het eeuwige leven bestemd heeft (Hand. 

13:48). Hier heten diezelfde mensen: mensen die gered wilden worden. Dat zijn in 

Handelingen 2 de mensen die de naam van de Here aanroepen (vs. 21): de naam 

van de Here Jezus. Dat aanroepen van Christus om behoud, dat is de weg waarin 

de Here zijn welbehagen uitvoert.

De Here breidde hun aantal uit, staat er in vers 47. De Here voegde aan hun kring 

toe, staat er in de vertaling van 1951. Naar het Griekse werkwoord dat hier gebruikt 

wordt, heette vroeger het vak dat wij nu kennen als evangelistiek: prosthetiek. Het 

vak dat ging over het toevoegen. Waaraan? Aan de bestaande gemeente!

Missionair
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Ik vraag voor dat woord ‘toevoegen’ speciaal aandacht. Er wordt in de evangelisa-

tie actief nagedacht over de vraag naar de plaats van de kerk in de evangelisatie. 

Moet je meteen over de kerk beginnen in de evangelisatie of is dat iets van later? 

Moeten mensen niet eerst maar eens in Christus geloven, en merken ze dan later 

vanzelf wel hoe het met de kerk gaat? Is de kerk niet een zaak van de tweede orde?

Terecht waarschuwen onze deputaten voor evangelisatie ervoor, Christus en zijn 

kerk van elkaar los te maken. En ze wijzen erop dat wat wij van de kerk geloven, 

zijn plaats moet hebben in de leer van Christus. Als het gaat om de inhoud van ons 

geloof, dan gaat het om geloof in de Christus en in zijn werk. Ook zijn werk van 

kerkvergadering.

Maar we hebben in de evangelisatie niet alleen te maken met de kerk als ‘inhoud 

van de leer’, maar ook met de kerk – om zo maar eens te zeggen – als missio-

naire grootheid. Het is immers de kerk die het evangelie uitdraagt. Zij is pijler en 

fundament van de waarheid (1 Tim. 3:15). Zonder kerk zou er geen prediking en 

sacramentsbediening zijn. Zonder kerk zou er geen evangelisatie zijn! En ‘tot geloof 

komen’ heet in Handelingen 2 heel typerend: toevoeging, uitbreiding. Het is maar 

geen individueel gebeuren tussen God en de ziel. Je wordt toegevoegd aan de kring 

(vert. 1951). De gemeente wordt uitgebreid. Of evangelisatie en kerk dus met elkaar 

te maken hebben! Heel sterk en heel primair!

Onze deputaten wijzen erop hoe zelfs in de methodiek van de evangelisatie juist de 

gemeente een belangrijke plek heeft. Mensen gaan over het algemeen niet eerst 

geloven en dan tot de gemeente behoren. Vaak gaat het precies andersom. Juist 

door gastvrij in een gemeente te zijn opgenomen, komt men tot geloof. Believing 

volgt belonging. Het is een belangrijk uitgangspunt van het Emmaüs-materiaal.

Laat me voor die kant van de zaak uitdrukkelijk aandacht mogen vragen vanmor-

gen. In gereformeerde evangelisatie kun je niet om de kerk heen. Als ik dat zeg, 

doel ik maar niet alleen op discussies over de plaats van ‘de kerk’ in Gods Woord en 

in onze evangelisatie. Maar dan doel ik ook heel concreet op de taak en plaats die 

wij als gemeente hebben. Soms spreken wij nogal abstract over ‘de plaats’ van ‘de 

kerk’ in de leer van de Schrift, en vergeten we dat we het over onszelf en over onze 

taak hebben. Dat we zélf evangeliserende gemeente hebben te zijn. Het gaat in de 

evangelisatie niet om een grootheid buiten onszelf, in de léér, maar om onszelf als 

gemeente in de missionaire praktijk. Niet voor niets heten onze deputaten: depu-

taten toerusting evangeliserende gemeente. En het is dan ook ontnuchterend voor 

ons als gereforméérden, als deputaten menen te kunnen constateren dat de richt-
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lijnen van de synode van Kampen-1975 over de gemeente die naar haar aard het 

evangelie wil verbreiden, nog niet voldoende geïmplementeerd zijn bij ons.

Zopas zei ik bij het ‘gunst betonen naar het hele volk’, dat dat veel actiever is dan 

alleen maar ‘een bepaald image hebben’. Het gaat om een concrete activiteit van 

de gemeente. Hier zeg ik het nog een keer. Als het gaat om ‘de kerk in de evange-

lisatie’, wijzen we niet alleen onkerkelijke of interkerkelijke evangelisatie af, maar 

gaat het vóór alles om onze eigen taak. Zijn we dat niet te vaak vergeten? We 

hielden met een beroep op ‘niet-kerkelijk’ terecht veel verkeerde activiteit van onze 

tafels. Maar hadden we wel oog voor wat wél onze taak is? Staan we echt open 

voor wie de Here aan zijn gemeente wil toevoegen? Zijn we er echt op uit dat de 

Here ons aantal uitbreidt?

Gered worden

Laat me daar nog een andere vraag aan toevoegen. De Here breidt in Handelingen 

2 zijn gemeente uit met hen ‘die gered willen worden’. Dáárom gaat het kennelijk 

in de kerk en in de evangelisatie: om gered worden! Om behoud vinden in het 

aanroepen van de naam van de Here.

Kennen wij die ernst in onze preken en ons optreden? Realiseren we ons dat het 

daarom gaat? Wat doen wij eraan dat mensen in de gemeente niet alleen steun en 

opvang, maar redding vinden? Dat ze de ene naam die God tot redding gegeven 

heeft (Hand. 4:12), leren kennen en belijden? En dat ze aan Hem trouw blijven? 

Worden ze onder ons bewaard bij de verlossing die Hij verwierf? Is de kerk bij ons 

een veilig huis? Zijn we zuinig op het evangelie van Christus’ reddende bloed en 

Geest? Laten we de Here onder ons zijn redding bewerken? En laten we zijn Geest 

onder ons werken tot eeuwig behoud?

Dat vergt van ons dat we trouw blijven aan het onderricht van de apostelen, dat we 

ernst maken met de gemeenschapsoefening in de kerk, dat we in het avondmaal 

echt Christus gedenken en zijn dood verkondigen, en dat we dagelijks leven als 

priesters: God lovend en biddend (Hand. 2:42). Laat onze viering van Pinksteren 

komende zondag en laten onze besprekingen op de synode vandaag ons daartoe 

motiveren!

Missionair
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8 Liturgie en liefde   
Matteüs 5:23,24  |  20 mei 2005

Vanmorgen beginnen we met de behandeling van de zaken rond de liturgie. 

Liturgie is een verheven zaak. Het is de vormgeving van de ontmoeting met onze 

heilige God. Wat een voorrecht om bij Hem te mogen komen! Om voor zijn troon te 

staan. Om Hem het offer van onze dank te brengen en te luisteren naar zijn Woord. 

Dat vergt eerbied en stijl.

Onze liturgie vindt intussen plaats in een gevallen en gebroken wereld. Het onder-

wijs van de Here Jezus bepaalt ons daar uitdrukkelijk bij. Hij spreekt over een offer 

dat je wilt brengen, en plotsklaps schiet je te binnen dat een broeder of zuster je 

iets verwijt. Ja, wij houden onze erediensten in een wereld en een kerk waarin ook 

ordinaire ruzies helaas meer dan eens voorkomen. Daar zit spanning in! Grote 

woorden, verheven offers, de geur van wierook. En tegelijk slechte daden, bescha-

mende conflicten, zuigende bagger en drek.

Hoe reageer je op die realiteit? Door offers en eredienst af te schrijven als een 

enorm stuk schijnheiligheid? Als iets wat helemaal geen waarde heeft? Los eerst je 

ruzies maar eens op: dat is veel belangrijker.

Of reageer je op die spanning door te zeggen dat je in de kerk niet moet kijken 

naar wat mensen verkeerd doen in de kerk: het gaat toch om onze dienst aan God! 

En ga je dus verheven aan alle ruzies en zonden voorbij?

De Here Jezus zegt: wanneer je je offergave naar het altaar brengt en je herinnert 

je daar dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat dan je gave bij het altaar achter; 

ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.

Geen opdelen van het leven

Er zijn er die het woord van de Here Jezus opvatten alsof dat zou zeggen dat 

verzoening met je broeder belangrijker is dan verzoening met God. Kijk maar, 

zeggen ze, je moet je offer aan God bij het altaar laten liggen en het éérst goed 

maken met je broeder. Dat gaat voor. Dat is belangrijker. Vrede met je naaste is 

‘hoger’ dan een offer aan God.

Anderen vinden het precies omgekeerd. Zij snappen niks van Christus’ woord. 

Offeren aan God, zeggen ze, is toch veel belangrijker dan je verzoenen met je 

familie? Ze kunnen kerkgang en gebed best combineren met ruzies en conflicten in 
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familie of gemeente. Dat heeft toch niks met elkaar te maken?! De Here dienen is 

toch veel meer dan welke kwestie ook die er in je leven speelt? Het gaat toch niet 

om mensen in de kerk?!

Al in het Oude Testament valt op hoe de HERE alle onderling gefeest en gefuif dat 

buiten Hem om gaat, niet kan luchten of zien (Jes. 1; Mal. 1). Al heeft men het 

in de onderlinge omgang nog zo goed met elkaar, als de HERE daarin geen plaats 

heeft, moet Hij er niets van hebben. Er kan een opperbeste sfeer hangen, de HERE 

zegt: Waar is de eerbied voor Mij? Ik wil dat u het niet alleen met elkáár goed hebt, 

maar Ik wil ook dat u ootmoedig wandelt met Míj, uw God.

Het misnoegen van de HERE opwekken kan ook andersom. De tempel draait op 

volle toeren, het ene na het andere offer wordt gebracht, maar intussen worden 

armen uitgeknepen. Er wordt geen recht gedaan. De sterkste wint. Er wordt jaloezie 

gekweekt en haat gevoed. Dan zegt de HERE: Zó wil Ik geen offers krijgen! Ik wil 

geen offers zonder barmhartigheid en gehoorzaamheid. Ik wil dat u getrouwheid 

liefhebt en dat u recht doet onder elkaar (Am. 5; Mi. 6). Hoe kunt u Mij nou lief-

hebben en tegelijkertijd uw naaste haten?

De Here verbiedt alle opdelen van ons leven. Hij verbindt het offeren aan God en 

het leven in vrede met onze naaste aan elkaar. Je kunt God geen offer brengen, 

zegt de Here Jezus, als je het niet eerst goedgemaakt hebt met je broeder of zuster. 

En aan de andere kant moet je ook niet denken dat vrede met je naaste álles is. 

Want de HERE wil terdege het voor Hem bestemde offer ontvangen. Als je het goed-

gemaakt hebt met je broeder of zuster, kóm dan ook je offer brengen, zegt de Here 

Jezus. Lees over dat slot van vers 24 niet heen: verzoen je met de ander en ‘kom 

daarna je offer brengen’! Christen-zijn gaat niet op in goede verhoudingen tussen 

mensen. Er hoort ook offeren aan de HERE bij! Je bent niet klaar met onderlinge 

verzoening. Ook de HERE wil gediend en gedankt zijn (vgl. J. van Bruggen, De berg-

rede. Reisgids voor christenen, Kampen 1985, p. 33v).

De Here zegt in Matteüs 5 dus niet dat naastenliefde en het bijleggen van onder-

linge conflicten belangrijker zijn dan kerkgang en liturgie. Hij zegt ook niet het 

omgekeerde: dat onze erediensten belangrijker zijn dan onze onderlinge verhoudin-

gen en dat het in de kerk niet om de mensen gaat. Hij verbiedt ons om het een van 

het ander los te maken en ons tot een van beide te beperken! Gods liefde voor ons 

eist van ons zowel eerbied voor Gód als liefde tot onze nááste. De kerk is van de 

Here, maar het is ook een zichtbare vergadering van mensen.

Liturgie en liefde
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Wij mogen dus niet met een beroep op onze dienst en offers aan God ons gebrek 

aan liefde tot onze naaste goedpraten, of ruzies laten voortduren. We kunnen niet 

zeggen: onze verhouding tot onze naaste is niet best, maar ‘we geloven wel’ en we 

brengen onze offers. Alsof je daarmee je onderlinge conflicten kunt compenseren. 

Het is juist omgekeerd. Zelfs onze beste werken worden bezoedeld door onze ruzies. 

Liturgie verbindt ons niet alleen heel verheven met de kerk der eeuwen en de kerk 

in de hemel, maar ook heel concreet met die van vlees en bloed hier en nu!

Zelf actie ondernemen

Er kunnen natuurlijk conflicten sluimeren zonder dat je je daar bewust van bent! 

De Here Jezus heeft het niet voor niets over gevallen die je je herinnert. Die je te 

binnen schieten. Wij kunnen niet iets doen met dingen waarvan we helemaal niet 

wéten. Maar zodra we het wel weten, is de Here heel radicaal. Radicaler dan wijzelf 

en broeders en zusters bij allerlei conflicten in de gemeente.

Wij zijn vaak geneigd ons te beperken tot onze eigen gevoelens. Tot dat waar we 

zelf last van hebben. Maar de Here Jezus zegt in Matteüs 5: Als je je herinnert dat 

je broeder of zuster je iets verwijt. Hij formuleert vanuit de ánder! Die zit ergens 

mee. Hem of haar zit wat dwars. Door jouw schuld! Dat kan al een simpel scheld-

woord zijn tegen iemand die je heel na staat en tegen wie je dus wel het een en 

ander denkt te kunnen zeggen zonder dat het kwaad kan: een onheus of er zomaar 

uitgeflapt woord tegen je broer of zus thuis. De Here Jezus zegt: je mag zélf geen 

haatdragend hart hebben als je bij de HERE komt. Maar je moet je ook realiseren 

dat je niet verantwoordelijk mag zijn voor bitterheid bij een ánder!

En als van dat laatste sprake is – je weet van bitterheid bij je broeder of zuster of 

bij je broer of zus – dan moet je niet gaan zitten wachten tot hij of zij bij jou komt. 

Daar hebben wij nog wel eens een handje van. Bij het avondmaal bijvoorbeeld. 

Dan beproeven we de ander. En we vragen ons af of we vanwege de zonde van 

een ánder wel aan tafel kunnen. En die ánder moet het dan éérst hebben goedge-

maakt! Maar de Bijbel leert ons onszelf te beproeven. En dan niet met de vraag of 

we wel zullen eten en drinken, maar hoe we dat zullen doen. Zelfbeproeving is niet: 

een belemmering bij jezelf constateren, daar niks aan doen, en vervolgens ook nog 

eens wegblijven van het avondmaal, omdat ’er iets zit’. Wie in de zelfbeproeving 

een verhindering voor het avondmaalvieren ontdekt, moet zich daar niet bij neer-

leggen en Christus’ roep aan zich voorbij laten gaan. Maar die moet op het bewuste 

punt aan het werk, en dan eten en drinken! Niet in eigen zonde of verwijt aan een 
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ander blijven hangen en je van de tafel onthouden, maar de zonde belijden en 

dan de dood van Christus verkondigen! De Here Jezus zegt dat dat zelfs geldt als 

je weet dat een ander iets tegen je heeft: als je je dat realiseert terwijl je al in de 

tempel bent en vlak voor het altaar staat, laat je dat niet zitten, maar ga je naar de 

betrokkene toe. Je ontwikkelt zelf actie: je gaat je verzoenen. En daarna breng je je 

offer!

Radicaal

Ga je eerst met die ander verzoenen, zegt de Here Jezus. Je moet naar hem of haar 

toe: niet op hoge benen of om hem of haar ‘eens goed de waarheid te zeggen’. 

Ook niet om die ander duidelijk te maken dat ‘die zich niet moet aanstellen’, of te 

bezweren dat die ‘nou eens op moet houden’. Je moet die ander ook niet in zijn 

sop laten gaarkoken. Of postmodern doen alsof een ruzietje zo erg niet is en jouw 

verhouding met de Here niet raakt. Maar je moet je met die ander verzoenen. Goed 

maken allereerst wat je zelf verkeerd gedaan hebt. Al is het nog zo minimaal wat 

je misdreven hebt: zet het recht. Trouwens, wat is minimaal? Een keer ‘nietsnut’ 

zeggen tegen je broer of ‘dwaas’ tegen je zus: hoe vaak gebeurt het thuis niet?! 

Maar het is al genoeg voor een veroordeling door het Sanhedrin, zegt de Here. Wat 

zeg ik? Voor het vuur van de hel. De Here maakt duidelijk hoezeer zijn gerechtig-

heid meer is dan het gewone, en die van Farizeeën en schriftgeleerden overtreft 

(Mat. 5:20).

Het is wel heel radicaal wat Christus hier zegt. Draaft Hij niet door? Het is goed als 

we ons van het voor ons volstrekt onhaalbare van dit onderwijs bewust zijn. En als 

we hierop aanspreekbaar zouden zijn. Als we onze eigen zwakheid en ons tekort-

schieten zouden kennen. En des te vuriger bij de Here om vergeving en vernieuwing 

zouden smeken. Het zou ons nederiger maken naar God. En zachtmoediger naar 

onze naaste. We zongen zopas: Here, U doorgrondt en kent mij. Toets mij en ontdek 

me eraan als ik een heilloze weg aan het gaan ben (Ps. 139). Concreet betekent 

dat: geef mij zicht op wat ik verkeerd doe en waardoor ik er zelf de oorzaak van ben 

dat mijn broeder of zuster mij iets verwijt. Geef mij kracht om dat royaal recht te 

zetten en de minste te zijn. Dat zongen we. Maar daarmee vroegen we nogal wat!

Meer dan Mozes

Wie is hiertoe in staat? Wie brengt dit ooit op? Niemand van ons doet dit van zich-

zelf. Wij zoeken nogal eens onszelf te handhaven en overeind te blijven.

Liturgie en liefde
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Daarom is het belangrijk om te zien wie ons dit gebod voorhoudt. Hij die méér is 

dan Mozes en de profeten. Die laatsten moesten zeggen: Zo spreekt de HERE. Hier 

spreekt Hij die zeggen kan: Ik zeg u! Hij is onze God en Here zelf.

Hij is ook degene die weet wat er in deze wereld allemaal verkeerd zit en hoe het 

eigenlijk moet zijn. En Hij laat het niet aan ons over om alles recht te zetten en 

goed te maken. Hij is het zelf die het koninkrijk der hemelen komt brengen. Het rijk 

van vergeving en verzoening, van vrede en welvaart.

Hij is het die kwam om daarvoor alles prijs te geven, tot zijn eigen leven. Hij gaf zijn 

bloed tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij is het op wie ons geloof 

zich richten mag, en bij wie het rust en vrede vinden mag. Die ons vervult van dank-

baarheid.

Hij is het die met Pinksteren niet zijn zweep over ons liet knallen, maar zijn Geest 

uitstortte over zijn gemeente, opdat die in ons zou wonen en ons vernieuwen en 

heiligen zou.

Het gebod van onze tekst komt naar ons toe uit de mond van Hem die kwam om 

zijn volk te troosten en om zijn evangelie te brengen aan armen, aan zondaars. 

Het komt uit de mond waaruit eerst de zaligsprekingen hebben geklonken: voor 

nederigen van hart, voor zachtmoedigen, voor treurenden, voor hen die hongeren 

en dorsten naar gerechtigheid. Uit die mond komt het gebod van onze tekst. Dan 

is het niet angstwekkend meer, maar sanerend. Wat van zijn lippen komt, is immers 

lieflijkheid (Ps. 45:3)?! En dan komt het ook niet meer op onze eigen kracht en 

volmaaktheid aan. Hij staat ons terzij: Gods eigen Zoon.

Biddend

Wij zijn op de synode deze dagen bezig met mooie dingen. Wij spreken over het 

grootste dat er in deze wereld van zondaars is: de omgang met en de dienst van 

onze heilige en heerlijke God. Ons eigen en ons kerkelijk leven steekt daar nog wel 

eens schril bij af. Dat maakt ons klein. Laten we bidden dat onze dienst aan God 

geheiligd wordt door het bloed en de Geest van Christus. Want we hebben een 

verheven God die hoogmoedigen op een afstand houdt. En juist bij schuldbewus-

ten wonen wil. Dat besef is vóór alles nodig voor christelijke liturgie, voor trouwe 

ambtsdienst en voor kerkelijke eenheid in waarheid.
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9 De katholieke kerk van 
Christus 

 Psalm 22:23-32  |  27 mei 2005 
 ontvangst buitenlandse kerken

Van harte heet ik u allen welkom! Het is heel bijzonder voor ons allen om met afge-

vaardigden uit zoveel kerken en zoveel landen in deze vergadering samen te zijn in 

de ene naam van onze Here.

Bijbels gesproken zijn we allen ‘christenen uit de heidenen’. Uit hoeveel volken en 

rassen zijn we hier wel niet bijeen! En we zijn hier samen als broeders. Niemand van 

ons heeft rechten boven de anderen. Niemand kan zich hier opwerpen als eerst-

geborene. Want dat is er maar Een: onze Here Jezus Christus. Als er mensen zijn 

die ‘eerste rechten’ kunnen laten gelden, dan zijn het de Messiasbelijdende Joden: 

eerstelingen van Gods oogst, natuurlijke takken aan de olijfboom die Gods Israël is 

(Rom. 11)! Hen missen we vandaag dan ook echt.

Tot aan de einden der aarde

De benaming ‘christenen uit de heidenen’ voert ons terug naar bijbelse tijden: naar 

de eerste pinksterdag in Jeruzalem. Vanaf toen is de Here met zijn evangelie de 

wereld ingegaan. Dat ging niet zomaar. Onze God is de Schepper van hemel en 

aarde. En zijn ogen en zorg gingen de eeuwen door over alle volken. Maar vanaf 

Abraham kende Hij slechts één volk in het bijzonder: Israël. Dát was het volk waar-

mee Hij een verbond aanging. Dat mocht zijn woorden horen, bewaren en versprei-

den. Dat voorrecht moesten de andere volken missen.

Totdat Christus kwam. De Knecht van de HERE. Die maar niet alleen Gods dienaar 

was om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te 

brengen. Maar die door God gemaakt werd tot een licht voor de volken en redding 

brengen zou tot aan de einden van de aarde (Jes. 49). Dat zou niet zomaar gaan. 

De Knecht zou daarvoor zijn leven moeten geven (Jes. 53). Als in Johannes 12 dan 

ook een aantal Grieken dat in Jeruzalem is om God te aanbidden, vraagt of ze Jezus 

kunnen ontmoeten, wijst de Here op dat sterven van Hem. Als een graankorrel niet 

in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt 

hij veel vrucht. Pas Christus’ dood zal maken dat Hij volop vrucht gaat dragen in 

Israël en onder de volken. Zijn wereldkerk is vrucht van zijn lijden!
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Davids lijden en verlossing

Dat vinden we ook terug in Psalm 22. In die psalm horen we David zingen. Maar 

het kost ons na Golgota geen moeite om ook Davids Zoon en Heer hier te horen 

zingen. Zijn Geest is het die David in Psalm 22 inspireert, en laat zingen van het 

lijden van de Christus en van zijn glorie daarna. Op tal van punten zien we Psalm 

22 immers terugkomen en vervuld worden in het evangelie van Golgota. Mijn God, 

mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Allen die mij zien, bespotten mij, ze schud-

den meewarig het hoofd: Wend je tot de HERE! Laat Hij je verlossen, Hij houdt toch 

van je? Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Ze hebben mijn handen en voeten 

doorboord. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. 

David bezingt zijn eigen lijden, maar ook dat van de Christus!

In al zijn moeite blijft David de HERE zoeken. Hij weet hoe Die zijn voorouders heeft 

verlost en beschermd. En hij schreeuwt het uit: HERE, houd U niet ver van mij, snel 

mij te hulp. Bevrijd mij, red mij, bescherm mij. En dan komt aan het slot van vers 22 

de ommekeer: ‘U geeft mij antwoord.’ En de vreugde breekt los! David gaat de HERE 

loven en hij roept heel zijn omgeving er ook toe op. De HERE leek een tijdlang ver 

weg. Maar het was anders geweest dan het leek: God heeft hem niet veracht en zijn 

blik niet afgewend. Hij heeft zijn hulpgeroep gehoord. En David, die in de nood de 

HERE een gelofte heeft gedaan, gaat die nu betalen. Met een vredeoffer. Waarin hij 

heel zijn volk laat delen: de kinderen van Jakob, het volk van Israël. En ze genieten 

allen met volle teugen. De HERE staat in het middelpunt. Voor Hem is alle lof.

En David ziet nog een heel stuk verder. Overal, tot aan de einden van de aarde, zal 

men de HERE gedenken en zich tot Hem wenden. Voor de HERE zullen zich buigen 

alle stammen en volken. In zijn vreugde zullen zich allen voegen die in hun moeite 

de HERE zochten. Overal vandaan.

Vreugde van de wereldkerk

Wij lezen deze Psalm na Golgota. Christus voelde Zich maar niet verlaten zoals 

David, Hij was verlaten door zijn Vader. En niet vanwege zijn eigen zonden, maar 

om onze schuld. Voor Hem was de nacht veel zwarter dan voor David. David 

zou nooit hebben kunnen dragen wat onze Heiland moest doorstaan. Maar ook 

Christus blééf vertrouwen op zijn God. Dieper en vaster dan David ooit heeft 

gekund. Zonder enig gebrek of enig tekort. Door zijn lijden en sterven is er een 

redding gekomen die veel en veel grootser is dan die David kreeg. Vrede met God. 
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Heil dat nooit vergaat. En Christus wil, net als David, dat in zijn heil en vreugde 

allen delen die tot zijn volk behoren. Hij zoekt meteen na zijn opstanding de kring 

van zijn discipelen. Hij brengt ze bijeen. En door hun dienst gaat Hij zijn kerk 

bouwen. Hij wil niet alleen blijven met zijn vreugde en zijn eerbetoon aan God. 

Hij wil dat Gods naam bekendgemaakt wordt in de kring van zijn volk. Hij wil een 

geestelijk huis waarin de vreugde en de lof van God weerklinken. En dat reikt veel 

verder dan alleen ‘de kinderen van Jakob’ en ‘het volk van Israël’. Dat is voor álle 

stammen en volken. Tot aan de einden van de aarde. Christus brengt daar – om zo 

te zeggen – zijn toast op uit (vs. 27): ‘Voor altijd mogen jullie leven!’ Dat is rijker 

dan: Gezondheid! Het is: op het komende koninkrijk van mijn Vader waar Ik de wijn 

nieuw met u zal drinken! Met u allen: uit noord en zuid en oost en west.

Deze vreugde, waarin we als kerken uit alle delen van de wereld nu al in beginsel 

mogen delen, heeft Christus verworven op Golgota. Als wij hier vandaag bij elkaar 

zijn, spreekt dat niet vanzelf. Wat moest er bij ons veel zonde en zelfhandhaving 

worden afgebroken om samen te zijn, zoals dat hier vandaag gebeurt. Daar was het 

bloed van Christus voor nodig. En daar is de Geest die Christus verwierf, voor nodig, 

dag aan dag.

Als we hier vandaag samen zijn, is dat dan ook niet alleen te danken aan een 

wereld die steeds kleiner wordt en aan almaar beter vervoer. Het is ook maar 

niet te danken aan gulle geldschieters of aan onze behoefte aan contact of aan 

stoer menselijk doordrukken. Dat wij hier samen zijn, wortelt in Christus’ werk op 

Golgota. Het heeft rechtstreeks te maken met de kern van het evangelie. Voor onze 

betrekkingen is duur betaald. Ook hiervoor heeft onze Heiland zijn bloed gegeven! 

Laat dat bij al onze contacten ons steeds voor ogen staan en laat het ons telkens 

weer manen tot zorgvuldigheid. Het geeft ons ook wederzijds vertrouwen. Onze 

contacten hebben een diepe wortel. Ze kunnen wat stormen aan, als het goed is. 

En als ze stormen aan kunnen, dan gaan ze zeker niet stuk aan open, eerlijke en 

opbouwende kritiek!

Messiaans

David zingt van het feest dat hij aanricht na zijn redding. David is niet zomaar 

iemand. Hij is de koning. En een koning die internationaal in hoog aanzien staat. 

Dat blijkt wel uit de reacties op zijn verlossing. De HERE baart wereldwijd opzien 

met zijn redding van David. Hij doet overal van Zich spreken. Er vaart een golf van 

bewondering door de wereld. Overal, tot aan de einden van de aarde, zal men de 

De katholieke kerk van Christus

Cahier 68Niemeijer.indd   51 02-03-2006   13:31:43



Start met de Schrift

52

HERE gedenken en zich tot Hem wenden. Voor Hem zullen zich buigen alle stammen 

en volken. Hij laat zijn koningschap voelen over de volken. De verlossing van David 

is er één waar niemand, waar ook ter wereld, omheen kan.

Het gaat in Psalm 22 niet om het lijden en de verlossing van ‘zomaar iemand’. 

Het gaat om de koning. Maar zelfs in David, met al zijn luister en internationale 

prestige, is niet vervuld wat hier staat. Ten tijde van David zijn ze nog niet gekomen 

van de einden der aarde. Dat betekent dat de Psalm vérder reikt dan David en zijn 

tijd. De Heilige Geest doet David hier zingen van een groter Koning dan hij zelf 

ooit geweest is. Hij zingt hier van zijn grote Zoon, die ook zijn Wortel en zijn Heer 

is: Jezus Christus. Hij is de Heiland van de wereld. Hij is door zijn Vader gezet in de 

troon van de wereld. En het blijde bericht van zijn verlossing gaat inderdaad heel 

de wereld over. En belooft redding voor ieder die gelooft.

Psalm 22 krijgt in het slot een Messiaanse klank! Dat blijkt niet alleen in vers 28 

als het gaat over ‘de einden van de aarde’ en over ‘alle stammen en volken’, maar 

ook in vers 30. Daar is sprake van hen die in overvloed leven, maar ook – en daar 

gaat het me nu om! – van hen die ‘in het graf zijn neergedaald’. Ook die knielen 

voor de HERE en betuigen Hem hun hulde.

Het Oude Testament is over het algemeen heel sober over wat er na de dood is. 

Er wordt maar weinig gesproken over het leven van de gestorvenen bij de HERE. 

Andere psalmen kunnen zingen: de doden loven U niet, o HERE (Ps. 30; 115). Maar 

hier zie je de vreugde uit zijn voegen barsten en dwars door alle grenzen heen 

breken. Ook zij die in het graf zijn neergedaald, zullen de HERE prijzen. Psalm 22 

reikt tot Messiaanse hoogten.

Katholiek

Vandaag zouden we zeggen: David zingt in Psalm 22 van de katholiciteit van de 

kerk. Het is de kerk van alle plaatsen – tot aan de einden van de aarde wordt God 

geprezen – en van alle tijden – niet alleen de levenden, maar ook de gestorvenen 

uit vroeger tijden vormen één menigte die de HERE bejubelt – en van alle typen 

mensen – armen en koningen, ze zijn één in de lof van de Almachtige en van het 

Lam.

We zijn hier vandaag samen uit allerlei culturen. We kennen onderling tal van vari-

aties en verschillen. Maar we zijn één in de lof van onze God en van onze Heiland. 

We weten ons verbonden niet alleen met elkaar, maar ook met Gods kinderen uit 

vroeger eeuwen. We weten dat God in heel verschillende situaties gediend moet én 
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kan worden. Het gebeurt in moderne westerse omstandigheden met een overvloed 

aan geld en technische middelen. Het gebeurde ook in de geschiedenis in catacom-

ben en hagenpreken. En het gebeurt in woonhuizen en in gebouwen van planken, 

bamboe en golfplaten. En het een is niet beter of minder dan het ander. Er wordt 

dezelfde lof gezongen op dezelfde God. Er is hetzelfde evangelie en dezelfde vreug-

de. We hebben niet alleen een boodschap aan elkaar, we zingen ook met elkaar!

Kerken die dit beleven, zijn niet bekrompen. En sluiten hun ogen ook niet voor de 

wereld om zich heen. Maar die zijn erop uit dat er steeds méér komen die God als 

Koning aanvaarden en zich voor Hem buigen. Niet voor niets heeft de missiologie 

een grote plaats in onze oecumenische samenwerking.

Nieuwe generaties

Kerk van alle plaatsen en van alle tijden. Alle tijden! Ook van de toekomst! De 

Psalm besluit met de komende generaties die de HERE moeten gaan dienen. Aan 

die kinderen moet verteld worden wie de Here is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij 

doet. En wat Hij zál doen.

Als kerken hebben we de opdracht om het evangelie te verbréiden in de wereld. 

De katholieke kerk van Christus

Zendeling ds. Jerry Mhlanga gaat voor in de dienst van de zendingsgemeente te Soshanguve-Zuid, een zwarte 

township 30 km ten noorden van Pretoria (foto F. Koning)
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Als kerken kunnen we elkaar daarin helpen. Met trainingen en cursussen. En op 

internationale vergaderingen. Maar dat is niet het enige. Want het evangelie moet 

ook bewaard en overgedragen worden aan volgende generaties. De HERE is immers 

de God die zijn verbond sloot en sluit met de gelovigen en hun kinderen! De Psalm 

eindigt met het zingen over ‘kinderen’ aan wie verteld wordt van de HERE en over 

het volk ‘dat nog geboren moet worden’. Die uitdrukkingen herinneren ons aan 

thuis: aan de huizen en gezinnen in de kerk.

We beleven hier vandaag en morgen prachtige dagen: we ontmoeten elkaar in 

een feestelijke vergadering. Maar dat heeft alleen toekomst als in onze gezinnen in 

Nederland en India en Kenia en Australië en waar dan ook, verteld wordt van de 

HERE aan de kinderen. Als die maar niet weetjes krijgen aangereikt, maar als die 

leren de HERE te dienen. Uit overtuiging en met bezieling. Als ze dat voorgelééfd 

krijgen. Van ons. Er zal alleen maar toekomst zijn als de Geest van God niet wijkt uit 

ons hart en als Gods woorden niet wijken uit de mond van ons en van onze kinde-

ren en kleinkinderen (Jes. 59).
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10  De Heerser over de vorsten   
 van de aarde    

Nahum 3:18,19  |  3 juni 2005

Morgen hopen we te gaan spreken over de geestelijke verzorging van militairen 

en over onze krijgsmachtpredikanten. Met het oog daarop heb ik voor vanmorgen 

mijn oog laten vallen op het slot van Nahum 3. Het gaat daar over de koning van 

Assyrië en zijn herders: de politieke top van het land. Het gaat er over de hande-

laars en ambtenaren in Ninevé. En ook over de leiders: in de samenleving, de 

economie en de krijgsmacht. En over het volk.

Oordeel over Ninevé

De profeet Nahum kondigt Gods oordeel over Ninevé aan, de hoofdstad van 

Assyrië. In de dagen van Jona is de stad nog gespaard, maar nu zal de HERE haar 

definitief verwoesten.

Opvallend is hoe goed de HERE in hoofdstuk 2 Ninevé blijkt te kennen. Gods aardse 

huis staat in Jeruzalem. Maar de afstand verhindert Hem niet om Ninevé heel gron-

dig te kennen: beter dan welke inlichtingendienst ook. Hij weet hoe onaantastbaar 

Ninevé zich voelt. Hij weet van haar ligging aan rivieren. Van haar prachtige vijvers. 

Hij kent haar paleizen en weet wat er allemaal in haar schatkamers ligt. Hij weet 

hoe de koningen als hobby de leeuwenjacht hebben, en hoe ze zichzelf ook graag 

als leeuwen zien en zichzelf leeuwen noemen. Al die kennis van Ninevé zal de HERE 

gebruiken bij zijn oordeel over haar.

In hoofdstuk 3 wordt verteld wat de reden van Ninevés ondergang is. Het is een 

bloedstad die verscheurt wat op haar weg komt en rooft wat ze grijpen kan. Zó kende 

men Ninevé in die dagen, overal in de wereld. Mensen tellen amper! Ze zijn koop-

waar waarmee gesjoemeld wordt. Verslagen volken en eigen burgers zijn rechteloos.

In vers 4 wordt de stad een hoer genoemd (vgl. Op. 17). Dat wijst op de verleidende 

kracht in haar cultuur. Ze wist wat genieten was en hoe ze mensen en volken in 

haar web kon krijgen. Behalve dat was de stad ook groot in magie en occultisme.

Tegen deze stad gaat de Here optreden. Ninevé zal ondergaan wat het anderen 

heeft aangedaan. De Here weet precies van al Ninevés gruwelen en wreedheid. En 

Hij is er niets van vergeten. Alles vergeldt Hij. Het komt als een boemerang terug 
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op hun eigen hoofd. Al weigeren zij Hem te erkennen en te eerbiedigen, er ís een 

God die recht doet!

Laat Ninevé zich de borst maar nat maken. Laat het maar alvast, zegt vers 14, een 

watervoorraad aanleggen. Die zullen ze nodig hebben voor een langdurig beleg! 

Laat ze hun muren maar versterken. Het zal niet helpen. Juist waar Ninevé zich het 

sterkst en het veiligst voelt, zal de Here er de brand in steken. Van de bloeiende 

handel en economie blijft niets over. De koning van Ninevé voelt zich heel wat met 

zijn staf om zich heen en zijn generaals en zijn hof. Maar al die mannen in hun 

schitterende uniforms zijn niet meer dan een zwerm sprinkhanen die in de kou op 

een muur neerstrijken, maar de volgende dag weer spoorloos verdwenen zijn.

Spotlied op de koning

Dan komen de verzen 18 en 19: de balans van Ninevés verwoesting wordt opge-

maakt in de vorm van een spotlied op de koning.

De koning wordt rechtstreeks aangesproken. Je herders slapen, ‘koning van 

Assyrië’! De HERE is geen streekgod of stamgod die zich beperkt tot een eigen terri-

toir. Hij is de Koning van heel de wereld, en van alle volken en vorsten. Ook voor 

de allermachtigste, zoals de koning van Assyrië in de dagen van Nahum, heeft Hij 

een rechtstreekse boodschap. Naar Hem moeten niet alleen zijn kinderen luisteren, 

maar alle volken en zelfs de grootmachten die er op aarde zijn.

Ja, niet alleen de koningen, de regeringsleiders. Ook hun ministers, ambtenaren en 

adviseurs. De hele politieke en ambtelijke bovenlaag. Op hen doelt Nahum als hij 

zegt: uw ‘herders’ slapen. Met dat slapen doelt hij op de slaap van de dood. Niet 

alleen de leeuw, de koning van Ninevé, maar ook Ninevés herders zijn getroffen 

door Gods gericht. De politici en adviseurs van de koning, ze zijn geveld door de 

HERE.

Behalve de herders van Ninevé zijn ook de ‘handelaren’ en de ‘leiders’ getrof-

fen door Gods oordeel. Allen die over macht beschikken. Economische macht. 

Wetenschappelijke macht. Maar ook militaire kracht: de officiers en manschappen 

uit de krijgsmacht (vgl. vs. 13). En het ‘volk’, ten slotte, is de bergen ingejaagd en 

doolt daar rond: zonder woning, zonder leider. Schapen zonder herder. Niemand die 

ze beschermt tegen rovers en roofdieren. Niemand die ze te eten geeft en verbindt. 

Denk aan de vluchtelingen op tv en krantenfoto’s.
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Iedereen verantwoordelijk

Alle lagen van de bevolking worden genoemd. Er is geen president of vorst die zich 

aan Gods oordeel onttrekken kan. Al is het de president van Amerika.

Maar niet alleen zij worden door God geoordeeld en gestraft. Ook hun ministers, 

ambtenaren en adviseurs. Die komen er niet mee weg door te zeggen: Ik moest 

alleen maar beleid ‘uitvoeren’. Of: Ik heb alleen maar ‘geadviseerd’.

Ook wetenschappers en zakenlui worden door de HERE persoonlijk verantwoordelijk 

gesteld. Ze kunnen maar niet wegkruipen achter het algemeen wetenschappelijke 

klimaat of achter de wet van de economie. Ze kunnen niet doen alsof ze wel ‘moes-

ten’.

Ook de strijdkrachten worden door de HERE voor zijn rechterstoel gedaagd: bevel-

voerende officieren én gewone manschappen. Militairen kunnen zich niet verschui-

len achter ‘de politiek’, of achter: ‘bevel is bevel’. Ze hebben een eigen verantwoor-

delijkheid als het gaat om het respecteren van Gods grenzen!

Zelfs het volk, de gewone mensen, moeten niet doen alsof ze slachtoffers zijn die 

niet anders kónden. Nee, als er tot zonde wordt opgeroepen of gedwongen, dan 

geldt de wet: God meer gehoorzamen dan de mensen en de publieke opinie. Want 

Hij is de Koning der koningen en de Schepper en Eigenaar van heel de wereld.

Niemand kan zijn verantwoordelijkheid voor God ontlopen. De HERE verbiedt geen 

overheidsdienst, geen economie, geen wetenschappen en ook geen krijgsmacht. 

Het is allemaal werk in zijn wereld! Maar Hij zegt wel: Realiseer je dat je allemaal 

voor Gods rechterstoel moet komen. En dan zal het erop aankomen welke stijl je 

vertoond hebt in je leven. Die van het oude Ninevé uit Nahums dagen en die van 

het grote Babylon uit de Openbaring aan Johannes? Of die van Jezus Christus en 

zijn koninkrijk? Hebben we ons leven gebouwd op geld en macht en aanzien? Of 

op het offer van onze Heiland Jezus Christus? Leefden we voor de macht en voor de 

welvaart? Of uit de genade van onze God?

Definitief

De HERE slaat bij de verwoesting van Ninevé niemand over. Assurs koning, zijn 

ambtelijke en politieke staf, kooplui, soldaten, het volk: ze worden allen geveld. 

Definitief. Want, zingt Nahum, er is geen herstel of verzachting voor uw breuk, en 

uw wonde is ongeneeslijk.

Zo is het ook gegaan. Ninevé is radicaal verwoest. Eeuwenlang heeft men er niets 

De Heerser over de vorsten van de aarde
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van teruggevonden. Pas in de negentiende eeuw werd duidelijk waar het ooit gele-

gen heeft. Pas toen herkende men bepaalde puinhopen als het oude Ninevé! Zo 

compleet is het verwoest!

Ninevé. Wat was het een stad met cultuur en kennis en beschaving: prachtige 

vijvers, schitterende bouwwerken, een paleis vol kunstschatten en jachttrofeeën.

Een machtige stad: de wereld sidderde voor de geweld en terreur zaaiende legers, 

die onverslaanbaar leken en alle volken hun wil oplegden.

Een bedrijvige stad: ministers, ambtenaren, handelaren, hoge heren, lieden aan 

wie iedereen zich vergaapte. Op hun beslissingen wachtte de wereld en draaide de 

samenleving.

Een bruisende stad. Je kon er uit je dak gaan en je hartstochten uitleven. Je kon er 

te kust en te keur bij voorspellers, waarzeggers en tovenaars. Fascinerend en verlei-

delijk!

Maar als de HERE tegen de stad optrekt, blijft er niets van over! Helemaal niets! Er 

is geen verzachting voor haar wond, haar letsel is niet te genezen.

Deze verwoesting ondergaat Ninevé niet maar omdat het een stad is. Nergens in 
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de Bijbel zijn steden en machten en bedrijvigheid en wetenschap en amusement en 

legers in zichzelf slecht en verdorven. Je kunt er prima christen in zijn! Maar Ninevé 

was een stad waar de vijandschap tegen God en de spot met God het stadsleven 

beheersten en kenmerkten. Dát wekt de toorn van de HERE op. Daarover gaat Gods 

oordeel. Over alle macht en genot buiten Christus om en tegen Christus in zelfs. 

Daarom wordt de stad verwoest. Voor altijd!

In de verwoesting van Ninevé laat de HERE een glimp zien van wat er straks gaat 

gebeuren met het Babylon waarover Johannes schrijft in Openbaring 17 en 18. 

Want de profetie van Nahum grijpt boven Ninevé uit: naar de macht van satans 

rijk dat eens voorgoed in de poel van vuur en zwavel gaat. Een onuitblusbaar vuur 

waar de worm niet sterft.

Dat geeft ook rust. Een christen werkt als het goed is vanuit een andere houding 

bij de overheid en de krijgsmacht dan iemand anders. Je hoeft er niet op te sláán, 

concurrenten op een gemene manier beentje te lichten of je heil te zoeken in 

nationalisme, omdat het anders mis zou gaan. We kunnen ons gerust aan de HERE 

toevertrouwen. Hij zal niet toestaan dat terreur en afschrikking blijven bestaan op 

aarde. En Hij zal ons beschermen, ook als wij ons volslagen machteloos voelen. De 

HERE is goed en een burcht voor wie bij Hem schuilen.

Mensenrechten? Gods recht!

Wie hoort wat er met jou gebeurt, zegt Nahum tegen de koning van Assyrië, klapt 

in zijn handen, want wie heeft niet voortdurend geleden onder jouw wreedheid?

Hoort u die vraag? De HERE zal Ninevé van de kaart vegen. Niet maar om wat het 

Juda heeft aangedaan, maar alle volken. In hoofdstuk 3 wordt dát geaccentueerd. 

Er is geen volk dat niet geleden heeft onder hun wreedheid. En niet maar even, 

maar ‘voortdurend’.

Het is een opmerkelijk motief voor Ninevés straf. De HERE zegt niet: die volken 

hadden die terreur ook verdiend met hun onrecht en afgoderij. Dat zegt de HERE 

wel van Juda: Ik heb u vernederd om uw zonden en afval (1:12). Maar dat horen 

we niet van de volken, terwijl het ongeloof daar echt niet minder is geweest dan in 

Juda. Hoezeer ze wellicht terreur verdienden, de HERE bestraft Ninevé om de terreur 

die het over die volken heeft uitgeoefend.

De HERE zegt ook niet: Ik vind alleen de verdrukking van mijn kerkvolk maar erg. 

Nee, bij de HERE vind je geen rechtvaardiging voor bekrompen racisme of nationa-

lisme. De HERE vindt het erg als welk volk dan ook verdrukt en vertrapt wordt. Ze 

De Heerser over de vorsten van de aarde
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zijn zijn schepselen! Geschapen om Hem te dienen. En wie dat ánderen onmogelijk 

maakt, verdient zijn straf.

Wij hebben als christenen wel eens moeite met de manier waarop in allerlei verban-

den gesproken wordt over ‘mensenrechten’. Misschien denken we stiekem wel eens 

dat alleen het kwaad dat aan christenen wordt aangedaan, ons aan het hart mag 

gaan en dat we alleen hén maar zouden mogen helpen. Maar hier horen we de 

HERE spreken over zijn recht, dat over alle mensen gaat. En dat geweld en genocide 

tegen wie dan ook verbiedt. Dat is geen humanisme. Dat is het recht van God 

erkennen. En het is dus terecht dat onze krijgsmachtpredikanten en broeders mili-

tairen opdracht krijgen dat recht in de krijgsmacht uit te dragen.

Als het goed is werk je niet in de krijgsmacht om je macho-instincten uit te leven. 

Of om lekker uit het christelijke leven van thuis verlost te worden. Je werkt er ook 

niet om alleen voor christelijke volken en mensen op te komen. Je weet je in dienst 

te staan van de God van hemel en aarde. Je werkt mee aan een vrij land en een 

veilige wereld, zodat álle volken en mensen ruimte hebben om de HERE te vinden 

en te dienen. Je bent er dus niet om bloedbaden aan te richten en zoveel mogelijk 

mensen te doden. Je bent er ook niet voor de olie. Maar je bent er om vrede en 

vrijheid in de wereld te helpen verdedigen en bevorderen. Je vecht tegen terreur die 

mensen de adem beneemt om God te loven. Wie zo bezig is, dient in de krijgsmacht 

en bij de overheid dezelfde God als in de kerk.
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11 Fundament en pijler van  
de waarheid   

1 Timoteüs 3:15  |  10 juni 2005 
ontvangst Nederlands Gereformeerde Kerken

Paulus heeft een dringende boodschap voor zijn jonge collega Timoteüs. Hij hoopt 

hem spoedig in Efeze op te zoeken, maar hij weet niet of dat gaat lukken. Daarom 

neemt hij het zekere voor het onzekere en richt zich per brief tot zijn collega. Dan is 

hij zeker op tijd!

De haast van de apostel onderstreept het belang van de zaak die hem bezighoudt. 

De gemeente in Efeze loopt gevaar. Dwaalleraars en ruziemakers roeren zich. Ze 

overzien weliswaar het effect niet van hun spreken en ze doorzien de kwesties niet 

waarover ze zich uitlaten (1 Tim. 1:7). Maar ze komen wel met de pretentie dat zij 

weten hoe je de wet moet uitleggen. Soms openlijk, soms bedekt, soms direct, soms 

indirect gaan ze in tegen de gezonde leer, tegen het evangelie waarin God zijn 

majesteit als Verlosser openbaart. Timoteüs krijgt opdracht zich op te stellen tegen-

over alles wat afwijkt van het Woord van God.

In dat kader – van strijd vóór de waarheid – krijgt Timoteüs ook instructies over de 

voorbede, de plaats van de vrouw en de vereisten waaraan ambtsdragers hebben 

te voldoen (1 Tim. 2 en 3). Ook dat heeft kennelijk te maken met wat de kerk is: 

fundament en pijler van de waarheid.

De waarheid

De kerk wordt door Paulus niet fundament en pijler van waarheden genoemd, maar 

van de waarheid. Enkelvoud. De waarheid. Daarmee bedoelt Paulus ongetwijfeld 

het evangelie van Christus dat hij overal verkondigt. Of, zoals hij het elders ook wel 

noemt: de heilzame leer (1 Tim. 1:10; 2 Tim. 4:3). Ook alweer enkelvoud!

Hetzelfde is het geval in Romeinen 12, waar Paulus schrijft over een profeteren 

‘in overeenstemming met het geloof’. En in Titus 1, waar hij zegt dat oudsten zich 

moeten houden aan de betrouwbare boodschap ‘die in overeenstemming is met de 

leer’. Wéér dat enkelvoud!

Dat enkelvoud is wezenlijk voor de christelijke leer. Heel de Schrift is samen te 

vatten in één naam: Christus. Van Hem getuigen wet en profeten. Hem verkondigen 
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de apostelen. Hij noemt Zichzelf ‘de waarheid’. Overal gaat het om zijn woorden, 

om wat zijn Geest in ons hart legt, om wat Hij bevolen heeft. Hij staat persoonlijk 

in voor de eenheid van Gods Woord: dat bevat geen onverenigbare traditiesporen 

of conflicterende waarheden, maar de ene waarheid. En je kunt dus niet tornen aan 

een deel zonder schade te doen aan het geheel!

De apostel vat deze éne waarheid heel kort samen in hoofdstuk 2: er is maar één 

God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die 

Zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. En in hoofdstuk 3 vat hij het nog eens 

samen, als hij op Christus wijst als de inhoud van ‘de waarheid’, het grote geheim 

achter onze godsvrucht, het mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een 

sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, 

verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.

Hoort u dat ? De waarheid wordt een lied: een lofzang op Christus! De leer is geen 

theorie, het is de leer van Hem die het grote mysterie is van ons geloof, schrijft 

Paulus, het geheim achter onze godsvrucht. Gods waarheid is geen theorie die zelfs 

de duivelen beamen kunnen (Jak. 2:19). Gods waarheid brengt in ons hart geloof 

en nieuw leven: het echte, eeuwige leven. Godsvrucht. Waarheid is niet te combine-

ren met onheiligheid en onrecht.

Deze waarheid is niet een minimale kernwaarheid. Het is de waarheid die ons in 

het geheel van de Schrift wordt geopenbaard. Oude en Nieuwe Testament leren 

ons niet allerlei losse en theoretische waarheden, maar de ene waarheid van God 

en van zijn Christus. Daarom richt het geloof zich ook niet op een aantal ‘basis-

waarheden’ ergens in de Schrift, maar op alles wat God ons in zijn Woord geopen-

baard heeft (HC, antw. 21). Op alles wat Christus ons door zijn Geest en apostelen 

opgedragen heeft. Op ‘de leer van het Oude en Nieuwe Testament’, die ‘de ware en 

volkomen leer van de verlossing’ is (vgl. het formulier voor de openbare geloofsbe-

lijdenis).

Wij hebben deze leer samengevat in de drie formulieren van eenheid. Die formu-

lieren vatten Gods Woord samen. Dat wil zeggen: ze moeten ‘in alle delen geheel 

met Gods Woord overeenstemmen’, zoals het in ons ondertekeningsformulier voor 

ambtsdragers is verwoord. Als we als kerken in onze confessie aan iets ánders of 

aan méér zouden binden dan aan de Schrift, zouden we niet katholiek en christe-

lijk, maar sektarisch zijn. Onze binding aan de drie formulieren is inhoudelijk geen 

andere dan onze binding aan de leer van Gods Woord. We binden ook niet bóven 

het Woord uit: als onze confessie een verzameling van losse, discutabele leerstukken 
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zou bevatten, zou ze geen belijdenis van geloof, maar samenstel van theorieën zijn.

Bij de toegang tot het avondmaal vragen we als kerken instemming met deze 

leer. Het leerboek waarin we deze leer aan onze doopleden overdragen, is de 

Catechismus. Wat catechisanten daarin krijgen aangereikt, is niet een deel van de 

leer van de Schrift, waarmee je instemt in de hoop dat andere belijdenisgeschriften 

je niet voor verrassingen zullen plaatsen. Nee, de Catechismus leert – alweer! – ‘de 

ware en volkomen leer van de verlossing’. Wie zich de Heidelberger niet verstande-

lijk of abstract – geabstraheerd, losgemaakt van de Schrift –, maar gelovig heeft 

toegeëigend, komt in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels 

wel voor invulling, maar niet voor aanvulling te staan. Wel voor – soms verrassende 

– verdieping, maar niet voor diepe verrassingen. Want met de Catechismus eigen je 

je de leer van de Schrift toe: de waarheid. En die is zeker niet minder breed en diep 

dan de leer van de kerk!

Waarheid en kerk

De apostel Paulus noemt de kerk van de levende God ‘fundament en pijler van 

de waarheid’. Opvallend is dat het in de vertaling van 1951 precies andersom 

staat: pijler en fundament. Dat wijst erop dat we de beide woorden niet te sterk 

van elkaar moeten onderscheiden. Het gaat om een woordpaar dat staat voor 

het karkas, het skelet van een bouwwerk. Het eerste woord ziet op iets dat een 

ondersteunende functie heeft. Bij het tweede gaat het om iets dat stabiliteit geeft. 

‘Fundament en pijler’ duiden het samenstel aan dat stabiliteit geeft aan een bouw-

werk. Het huis dat de kerk is, vormt als het ware een soort draag- en kooiconstructie 

voor de waarheid.

Dat klinkt op het eerste gehoor wonderlijk. Is de waarheid voor haar bescherming 

afhankelijk van de kerk? Dat is toch rooms?! Dáár zegt men dat de kerk over de 

waarheid gaat en vaststelt wat waarheid is en wat niet. Maar dat is toch niet 

bijbels of gereformeerd?

Het is zaak om hier goed te luisteren naar de apostel. Ik wijs op een viertal punten.

 1. Paulus heeft het niet over de kerk van welke mens dan ook. Hij heeft het over 

de kerk die huis van God is. Het is zijn huis! Hij is de Eigenaar. En in zijn huis mag 

geen enkele ambtsdrager (al heet hij paus) of kerkelijke vergadering (al is het de 

synode) absoluut of onvoorwaardelijk gezag voor zichzelf opeisen. Juist het hoofd-

stuk waarin Paulus de kerk ‘fundament en pijler van de waarheid’ noemt, is ook 

het hoofdstuk waarin ambtsdragers duidelijk wordt gemaakt dat zij dienaren zijn, 

onderworpen aan Gods regels voor het ambt.

Fundament en pijler van de waarheid
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 2. Het verdient aandacht dat Paulus spreekt over de gemeente van de levende God. 

Die naam ‘levende God’ geeft aan dat Hij Zich niet laat wegdrukken of Zich het 

zwijgen laat opleggen. Hij is de God die in deze kerk laat merken dat Hij leeft en 

het voor het zeggen heeft. Als de levende God onderscheidt Hij Zich ook van de 

afgoden. De gemeente van de levende God, dat is de gemeente die zich bewust is 

van de onvergelijkelijkheid van haar God en van zijn soevereiniteit. Ze peinst er niet 

over Hem in te ruilen voor welke andere god dan ook. Hij regeert en laat Zich niet 

wegdrukken of tot zwijgen brengen!

 3. De kerk waarover Paulus spreekt, is niet een kerk die er éérder was dan de waar-

heid. Het is precies andersom. De waarheid was er eerder dan zij. Die waarheid is 

geen dood iets, daarin zit de kracht van God. De levende God. De kerk is tot leven 

geroepen door de verkondiging van de waarheid (Jak. 1) en ze kan alleen maar 

bestaan en groeien door zich aan de waarheid te houden (Ef. 4). Deze kerk stelt 

niet eigenmachtig vast wat waarheid is. Zij lééft van de waarheid die haar door 

God geopenbaard is. Ze heeft als ‘huis van God’ geen andere taak dan ‘huis voor 

de waarheid’ te zijn.

 4. Dat de apostel de kerk ‘fundament en pijler van de waarheid’ noemt, betekent 

niet dat het met haar als kerk vanzelfsprekend en automatisch goed zit. Heel de 

brief waarin de kerk ‘fundament en pijler van de waarheid’ genoemd wordt, is één 

voortdurende oproep om bij de waarheid te blijven. Dat de kerk fundament en pijler 

van de waarheid is, verheft haar niet bóven, maar stelt haar juist ónder de norm 

van de waarheid.

Wacht rond de waarheid

De kerk van Christus is fundament en pijler van de waarheid. Dat geldt van de 

katholieke kerk van alle tijden en alle plaatsen: alle heiligen samen. Maar Paulus 

schrijft het hier aan Timoteüs met het oog op de plaatselijke gemeente in Efeze 

waar Timoteüs is, met haar opzieners en diakenen. Die concrete gemeente is funda-

ment en pijler van de waarheid. Ze heeft de waarheid die van Boven komt, lief te 

hebben en zich ten dienste van haar te stellen. Ze heeft die waarheid te bewaren 

en haar de ruimte te bieden om haar werk te doen. Dááraan wordt haar kerkelijk 

leven afgemeten: hoe heeft ze – niet maar eigen waarheden!, maar – de waarheid 

voortgeholpen? Aan die vraag ontkomt ook geen gereformeerde kerk!

De Here zelf waakt over zijn Woord en de voortgang ervan. Gelukkig! Het is de 
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onwankelbare troost van de kerk als een golf van dwaling over haar heen dreigt 

te slaan. Maar de Here maakt daarbij gebruik van zijn gemeente en haar ambts-

dragers. Met deze roeping maken we ernst in ons ondertekeningsformulier: Daarin 

beloven wij dat wij de leer van de drie formulieren van eenheid, die dan misschien 

niet in haar punten en komma’s, maar wel in al haar ‘delen’ geheel met Gods 

Woord overeenstemt, met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen, 

zonder dat wij openlijk of anderszins, al of niet rechtstreeks, iets zullen leren of 

publiceren wat daarmee in strijd is. En wij beloven dat wij niet alleen elke dwaling 

die in strijd is met deze leer, zullen afwijzen, maar die ook zullen weerleggen, 

bestrijden en helpen weren.

Dat klinkt inderdaad niet erg postmodern. Maar laat ook niemand het als ‘statisch’ 

of ‘massief-gereformeerd’ uitschelden. Het sluit leergierigheid en groei in inzicht 

en vernieuwing van gehoorzaamheid niet uit. Het vereist wel dat de wacht rond 

de waarheid betrokken wordt. Dwaalleer moet worden afgewezen. En schijnzeker-

heden en bindingen bóven 

Gods Woord uit moeten worden 

ontmaskerd. Niet in rigorisme, 

zonder oog voor de roeping tot 

lankmoedigheid. Maar ook niet 

vrijblijvend, zonder oog voor het 

doel van alle geduld in de kerk, 

nl. dat alle mensen de waar-

heid leren kennen (1 Tim. 2:4). 

Want echt christelijke tolerantie 

wil eraan meewerken dat het 

Woord van Christus regeert en 

de ware leer haar loop heeft, en 

dat eendrachtig en eenstemmig 

lof gebracht wordt aan de God 

en Vader van onze Here Jezus 

Christus (Rom. 15:6).

Daarom kennen onzekerheid, 

verscheidenheid en lankmoe-

digheid binnen de kerk een 

duidelijke grens. Die grens wordt 

overschreden wanneer binnen 

Fundament en pijler van de waarheid
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de kerk allerlei wind van leer vrij spel krijgt of wanneer ruimte geclaimd wordt voor 

bestrijding van de waarheid. Omdat Christus Jezus niet ja en nee tegelijk is, mag 

ook zijn gemeente niet tegelijk bouwer en sloper van het geloof zijn. Wij hebben 

slechts één bevoegdheid: opbouwen!

De gemeente van Christus is fundament en pijler van de waarheid. Daarom is haar 

hoogste lof dat ze de waarheid liefheeft en alles wat daarmee in strijd is, haat 

en verwerpt. De kerk die het Woord van God liefheeft, wijst alle schriftkritiek en 

verlangen naar openbaring buiten die van God, de deur. En de kerk die Gods soeve-

reine genade belijdt in de verkiezing van dode zondaren en de rechtvaardiging van 

goddelozen, verwerpt hartgrondig alle arminianisme. Binnen de muren van de kerk 

dient de leer van de Schrift veilig te zijn!

De Here sterke ons om ons, elk op eigen plaats en in eigen verantwoordelijkheid, te 

gedragen zoals dat moet in het huis van de levende God. Laten we daarbij de blik 

gericht houden op Hem die de waarheid is: Jezus Christus, God geopenbaard in het 

vlees!
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12  Meewerken aan de 
verkondiging van de waarheid
 

3 Johannes  |  17 juni 2005 
ontvangst Christelijke Gereformeerde Kerken

De derde brief van Johannes is niet gericht aan een gemeente, maar aan een zeke-

re Gajus. We weten van hem niet meer dan we uit deze derde brief van Johannes 

kunnen opmaken. We krijgen niet de indruk dat hij ambtsdrager was. Hij wordt 

althans nergens zo genoemd. En we lezen ook geen oproep om ambtelijk op te 

treden tegen Diotrefes, hoewel daar toch alle aanleiding toe was. Kennelijk was 

Gajus een gewoon gemeentelid.

Johannes spreekt Gajus aan als zijn geliefde broeder. En hij laat ook merken waarin 

zijn liefde voor Gajus wortelt. Gajus is trouw aan de waarheid en volgt de weg van 

de waarheid. En er is niets wat bij Johannes groter vreugde losmaakt en groter lief-

de bewerkt, dan dat! Zó is dat in de kerk. Daar is méér aan de orde dan persoon-

lijke sympathieën en antipathieën. Méér dan mensen die je al of niet ‘liggen’. Daar 

gaat het om een door de waarheid geheiligde liefde.

Oproep tot gastvrijheid

De brief die Johannes schrijft, lijkt een aanbevelingsbrief te zijn die hij meegegeven 

heeft aan mannen die in dienst van het evangelie ook de gemeente van Gajus 

zullen aandoen. Aan het slot wordt ene Demetrius genoemd. Hij is wellicht een van 

deze mannen geweest.

Johannes durft een beroep op de gastvrijheid van Gajus te doen, omdat hij gehoord 

heeft van de liefde die Gajus al vele malen betoond heeft aan predikers van het 

evangelie. Gajus doet zelfs goed, zo luiden de verhalen, aan broeders die hij voor-

dien niet kende. Hij bewijst ze liefde puur en alleen omdat ze op reis zijn in dienst 

van het evangelie. In deze brief roept Johannes Gajus op zich gastvrij te blijven 

opstellen tegenover mannen die zich bij hem komen presenteren. Terwijl Johannes 

in zijn tweede brief heeft verboden mensen in huis te ontvangen die niet bij de 

leer van Christus blijven, vinden we hier de keerzijde: ontvang gastvrij wie op reis 

is vanwege de Naam, de ene naam tot behoud, en werk zo concreet mee aan de 

voortgaande verkondiging van de waarheid.
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Die gastvrijheid voor gezanten van het evangelie sprak in de gemeente waartoe 

Gajus behoorde, niet vanzelf. Dat kwam door ene Diotrefes die er de dienst wilde 

uitmaken en daarin ook behoorlijk leek te slagen. Diotrefes moest helemaal niks 

hebben van dienaren van Christus die van Johannes kwamen. Dat ondergroef zijn 

eigen machtspositie en de accenten die hij wettig vond. Johannes heeft zijn moeite 

met deze afwerende en onchristelijke opstelling van Diotrefes al in een eerdere 

brief aangekaart, maar Diotrefes heeft zich er niets van aangetrokken. Hij heeft 

de apostel alleen maar zwartgemaakt en werkt hem op allerlei manieren tegen. 

Eerdere afgezanten van de apostel heeft hij niet binnengelaten. Hij heeft zelfs hun 

die ze wel onderdak wilden bieden, het leven in de gemeente onmogelijk gemaakt. 

En dat is wat de apostel nog altijd vreest. Dat Diotrefes de gemeenteleden tegen-

houdt in hun gastvrijheid en hen zelfs de kerk uitjaagt. Daartoe had die Diotrefes 

kennelijk de macht!

Het lijkt erop dat de intimidatie van Diotrefes succes heeft gehad en dat er angst 

in de gemeente heerste om mannen die namens Johannes en Christus kwamen, te 

ontvangen. Des te dankbaarder is de apostel met het warme onthaal dat predikers 

bij Gajus ontvingen. En hij vraagt hem ook nieuwe gezanten onderdak te bieden 

en hun mee te geven wat ze voor het vervolg van hun reis nodig hebben. Ze zijn 

immers onderweg vanwege het evangelie. En van ongelovigen willen ze niets 

hebben. Ze willen leven van de liefde van hun broeders en zusters. Wees ze dan ter 

wille, Gajus, en verzorg ze op een hartelijke manier. Werk met hen samen voor de 

waarheid.

Gebod

Het is goed om nog wat scherper te kijken naar de ernst en de klem waarmee 

Johannes zijn beroep op Gajus doet. Hij noemt de opstelling van Gajus in vers 5 

een blijk van trouw. Dat betekent: met zijn gastvrijheid handelt Gajus op een 

manier die bij het evangelie past. Zó hoort het bij het wandelen in de waarheid. 

Gajus doet niet heel anders dan hij zegt. Nee, hij brengt zijn geloof in praktijk. En 

zo werkt hij mee aan de verkondiging van de waarheid. Zo werkt hij samen voor de 

waarheid.

In vers 11 horen we de apostel tot Gajus zeggen: Geliefde broeder, volg niet het 

kwade na, maar het goede. Wie goed doet, komt uit God voort; wie kwaad doet, 

heeft God niet gezien. Het kwade: dat is hier ongetwijfeld het optreden van 

Diotrefes. Zijn zelfgenoegzaamheid en heerszucht. Zijn afkeer van en ontoeganke-
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lijkheid jegens broeders uit zusterkerken. Het goede: dat is het openstellen van je 

huis voor gezanten en predikers van elders. Hun van dienst zijn.

Johannes heeft het over ‘het goede’ en ‘het kwade’. Het is niet allebei even goed. 

Het ene is zelfs niet wat minder goed dan het andere. Nee, het ene is fout en het 

andere is goed. De apostel stelt het heel scherp: wie het samenwerken voor de 

waarheid weigert, heeft God niet gezien. Die kent de HERE niet in Christus. Die 

handelt in ongeloof. Wie wél samenwerkt voor de waarheid, die is uit God. Het is 

de Heilige Geest die hem tot zijn optreden brengt. De Geest die Christus verhoogt.

Het kan dan amper meer verbazen, dat we in vers 8 lezen: Daarom horen wij zulke 

mensen gastvrij te ontvangen en zo mee te werken aan de verkondiging van de 

waarheid. Wij ‘horen’ zulke mensen te ontvangen. Het is niet iets wat we evengoed 

kunnen nalaten. Nee, we zijn het aan de Here verplicht. We mogen de verkondi-

ging van de waarheid niet belemmeren en niet afbreken, maar moeten er juist aan 

mééwerken door heel concrete samenwerking voor de waarheid. Dat is maar geen 

ideaal waarnaar je streven kunt. Ook geen verlangen dat je al of niet beheerst. Het 

is gebod. Het hóórt!

Zo plaatst Johannes ons allen heel expliciet voor de roeping om de waarheid niet 

in de weg te zitten, maar elkaar daarin heel concreet te helpen en bij te staan. Om 

de verkondiging van hen die het evangelie brengen, ook concreet verder te helpen. 

Geen verdachtmakingen, maar gastvrijheid en openheid. Dat is geen vrije keus, 

maar roeping.

Concreet en van harte

Johannes zegt nog meer over het optreden van Gajus. Hij typeert zijn opstelling in 

vers 6 met het woord ‘liefde’. Er is van uw liefde getuigd. Wat Gajus deed, deed hij 

niet met tegenzin. Hij ontving zijn broeders hartelijk. Ze proefden zijn liefde. En dat 

woord heeft bij Johannes een diepe klank!

De liefde van Gajus is des te opvallender waar hij zijn gasten voorheen niet kende. 

Hij kende ook hun eigenaardigheden en specifieke gewoonten niet. Maar het 

weerhield hem er niet van hun gastvrij onderdak en verzorging te bieden. Want ze 

waren op reis vanwege de naam van Jezus Christus. Dat was voor Gajus genoeg. En 

Johannes prijst het dat hij zich zo opstelde!

Johannes doet een beroep op Gajus om in deze geest ook verder te handelen met 

mannen die zich bij hem presenteren. Ontvang ze in uw huis en help hen bij hun 

vertrek weer verder ‘op een wijze die God waardig is’ (vs. 6). Kijk naar de Here God 

Meewerken aan de verkondiging van de waarheid
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en wat Hij nodig oordeelt. Bedenk dat het dienst aan de Here is die u verricht. En 

laat de manier waarop u broeders verder helpt, ertoe leiden dat God wordt groot-

gemaakt. Dát is het niveau! Zó werkt u mee aan de verkondiging van de waarheid. 

De leer van Christus. De ware en volkomen leer van de verlossing voor zondaren.

Wat opvalt, is dat dat meewerken voor de waarheid zo’n concrete vorm aanneemt. 

Het gaat om heel concrete gastvrijheid. En heel concrete hulp in proviand voor 

onderweg. Meewerken aan de verkondiging van de waarheid kan iedereen. Daar 

hoef je geen ambtsdrager of kerkelijke vergadering voor te zijn. Dat vergt ook niet 

alleen heel ‘geestelijke’ activiteiten. Maar ook ‘gewone’ broederliefde en trouw. 

Maar als het dát al vergt, hoeveel te meer dan ook kerkelijke inzet! Want het 

bestaat toch niet dat waar we het dichtst bij de Here zijn, in de kerk, we het verst 

van elkaar af zouden staan en het minst zouden samenwerken?!

Johannes spoort Gajus aan om concreet mee te werken aan de voortgang van de 

waarheid, ook als hem dat op tegenwerking en vijandschap van Diotrefes komt te 

staan. Hij moet zich daardoor niet laten weerhouden. Beken dan kleur, Gajus. Schrik 

er niet voor terug. Volg niet het kwade na, maar het goede! Ontvang gezanten 

van de waarheid in uw huis en geef ze wat ze nodig hebben voor onderweg. Wát 

Diotrefes er ook van zegt!

Dat is ook onze opdracht nu. Het kost noch aan de ene noch aan de andere kant 

moeite allemaal verschillen en verschillende accenten op te sommen tussen gerefor-

meerden en christelijke gereformeerden. Niemand mag daar achteloos aan voorbij-

gaan. Laten we maar naar elkaar luisteren en elkaar opbouwen. Maar laten we er, en 

ik kijk dan echt niet in één richting, voor uitkijken dat we niet méér van elkaar vragen 

dan geloof in Christus, onderwerping aan de Schrift en binding aan de belijdenis. Als 

het daarom gaat bij verschillen, zullen we elkaar aanspreken en naar elkaar luisteren. 

Maar voor wat niet meer zijn dan accenten of klimaatverschillen, geldt dat ze geen 

obstakel mogen zijn om samen te werken voor de waarheid.

Ten gunste van de waarheid

Meewerken aan de verkondiging van de waarheid. Wat een mooi doel is dat! 

Johannes wordt wel de apostel van de liefde genoemd. Maar wat zijn tweede en derde 

brief betreft kun je hem ook de apostel van de waarheid noemen. Hoe vaak valt dat 

woord niet in deze twee brieven!

Johannes roept Gajus op tot samenwerking ten gunste van de waarheid. Hij prijst 

dus geen samenwerking aan die ten koste gaat van de waarheid. Johannes heeft het 
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over gastvrijheid en de ruimte geven aan mannen die zijn uitgegaan ter wille van de 

Naam. Aan mannen als Demetrius aan wie een goed getuigenis gegeven is, ook door 

de waarheid zelf.

Als je zulke mannen helpt, komt dat ten goede aan de waarheid. De predikers die 

Gajus in huis nam, accepteerden geen geld van degenen aan wie ze het evangelie 

brachten. Dat was in die dagen wel heel gebruikelijk bij allerlei lieden. Er waren rede-

naars die een boodschap brachten en vervolgens veel geld vroegen: zelfverrijking dus. 

Maar christenpredikers deden dat niet. Zij lieten zien dat zij niet preekten om zelf rijk 

te worden en de mensen geld uit de zakken te kloppen. Ze accepteerden niets van 

hun gehoor. Dat zou hun boodschap alleen maar in de weg staan. Daarom was het 

zo belangrijk dat de gemeente die predikers van het nodige voorzag. Op die manier 

hielpen mannen als Gajus eraan mee dat de evangelieprediking niet in een verkeerd 

daglicht kwam te staan: alsof de predikers er zelf beter van werden! Zo steunde Gajus 

de verkondiging van de waarheid.

Het was bescheiden werk, wat Gajus deed. Maar u ziet hoezeer de apostel Johannes 

het waardeert. En de brief aan Gajus is opgenomen in Gods Woord voor alle eeuwen 

en alle plaatsen. Hij bepaalt ons allen bij onze roeping: zoeken wat wij op onze eigen 

plaats kunnen doen om het evangelie een goede naam en een goede geur te geven in 

de wereld. Daaraan moeten we willen meewerken! Als kerkelijke eenheid alleen maar 

onze eigen belangen zou dienen en alleen maar goed zou zijn voor ons eigen prestige, 

dan zou het allemaal zo nauw niet komen. Dan zouden we ons erbij neer kunnen 

leggen als het niet lukte. Maar het dient de waarheid. De voortgang van het verlos-

send evangelie van Christus. Daarom komt het erop aan!

Ik zeg niet dat een sterker samenwerken voor de waarheid tussen gereformeerden en 

christelijke gereformeerden alles anders zou maken in Nederland. De Schrift bereidt 

ons in de Openbaring aan Johannes voor op dagen van boycot en verdrukking voor 

de kerk die in de waarheid wandelt. Maar er zou zeker wat van uitgaan als broeders 

en zusters die bijeen horen, ook metterdaad samen zouden leven in de kerk (Joh. 

17). Want het is nog altijd waar dat op Sions berg, waar de broeders samenwónen, 

door God de zegen wordt geboden. Een zegen die vanuit Sion de wereld instroomt 

(Ps. 133). Hoe die zegen zichtbaar wordt, dat is vaak iets wat van tevoren niet te 

zeggen is. God laat dat vaak een verrassing blijven. Maar zegenen dóet Hij, als in 

gehoorzaamheid aan zijn Woord wordt samengeleefd. Laten vandaag en morgen 

en overmorgen onze gebeden zich vermenigvuldigen. Gebeden om bereidheid 

en kracht tot verloochening van onszelf en tot samenwerking voor zijn waarheid! 

Gebeden om het werk van Christus in ons en door ons.

Meewerken aan de verkondiging van de waarheid
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13 Het begint met diep ontzag 
voor de HERE

Psalm 111  |  24 juni 2005

In welke toonsoort staat ons leven en werken? De psalmen reiken ons daarvoor heel 

wat aan: klachten, smeekbeden, uitingen van vertrouwen, dankliederen: de psalmen 

zijn levensecht.

Psalm 111 is een loflied. Het leert ons de HERE te prijzen. De dichter opent met een 

halleluja, gaat ons vervolgens voor in de lof van de HERE – ik wil de HERE loven met 

heel mijn hart in de grote kring van oprechten – en aan het eind sluit hij af met: de 

roem van de HERE houdt stand, voor altijd. Het is goed om ons als synode door hem 

te laten onderwijzen nu we de eerste periode van ons werk afsluiten voor het reces, 

met o.m. de voorstellen kerkmuziek.

Gods trouw

Psalm 111 is in het Hebreeuws een zogenaamd alfabetlied: elke regel begint met 

een volgende letter van het alfabet. Dat heeft ongetwijfeld geholpen bij het memo-

riseren en het zich geestelijk eigen maken van deze psalm.

Wat verder opvalt, is het gebruik van wat ik – gemakshalve, maar niet zo zorgvul-

dig – omschrijf als ‘standaarduitdrukkingen’. De dichter lijkt niet erg origineel. Hij 

spreekt in bekende en vertrouwde woorden. Daarmee onderstreept hij de consisten-

tie van de HERE de eeuwen door. Psalm 111 vraagt voor die trouw van God uitdruk-

kelijk aandacht door een opvallend groot aantal keren de uitdrukking te gebruiken: 

‘voor altijd’, ‘eeuwig’. Vers 3: de rechtvaardigheid van de HERE houdt stand, voor 

altijd. Vers 5: eeuwig gedenkt Hij zijn verbond. Vers 8: Gods regels zijn onwrikbaar, 

voor altijd en eeuwig. Vers 9: Hij heeft voor eeuwig zijn verbond ingesteld. En vers 

10: zijn roem houdt eeuwig stand. Van zo’n God, die gisteren, vandaag en tot in 

eeuwigheid Dezelfde is, kun je zingen in vaste uitdrukkingen.

Toch zingt de dichter niet vanuit een versteend of verstard traditionalisme. Het 

zijn geen versleten clichés die hij gebruikt. Hij bezingt behalve Gods wet ook Gods 

werken en zijn doen. Daarbij gaat het niet alleen om het resultaat en het product 

van Gods werken, zoals die eens en voorgoed vastliggen. Maar ook om zijn concrete 

daden. Zijn concrete ingrijpen en regeren van zijn volk, telkens opnieuw. De dichter 
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somt niet onbewogen en gedachteloos een setje werken op. Hij heeft oog voor 

Gods concrete en voortgaande handelen.

Daarbij gaat het niet om daden die vlotweg als werken van de HERE worden 

bestempeld. Hoe verleidelijk dat voor ons ook is: allerlei zaken heel simpel en vlot 

uitgeven voor werken van God. Hier in Psalm 111 gaat het om werken die met liefde 

onderzocht moeten worden. Je moet ze liefhebben en onderzoeken, zegt vers 2. Pas 

door de Geest gaan ze voor zondaars open als grote daden van de HERE. Het vergt 

inspanning en gebed en liefde voor de HERE. En waar dát gebeurt, neem je er maar 

niet alleen kennis van, maar ontdek je er de HERE zelf achter in zijn trouw en recht, 

zijn genade, zijn liefde en zijn glorie. Je ziet Hem in zijn betrokkenheid op zijn kinde-

ren, in het verbond van zijn genade waarin Hij leeft met zijn volk en een beroep 

doet op hun hart. De dichter looft maar geen werken, maar de HERE!

Kerk en wereld

Opmerkelijk is dat de dichter zo heel persoonlijk inzet: Ik wil de HERE loven, maar dat 

hij verder niet zingt over een redding of weldaad die hem persoonlijk geschonken is. 

Eerst zingt hij heel algemeen over Gods werken en daden: zo breed als de wereld.

Dat spitst hij vervolgens toe in het zingen over Gods majesteit m.n. in zijn recht-

vaardige leiding en regering van zijn volk. Hij wijst op het voedsel dat God gaf in 

de woestijn en in het land van melk en honing dat Israël in bezit mocht nemen. Hij 

zingt van de kracht van de HERE en van de erfenis van het land, die Israël kreeg. 

Het begint met diep ontzag voor de HERE
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Van de wet waarmee God Zich aan Israël verbond en waarin Hij hun leerde met 

Hem om te gaan en met Hem te leven. En hij herinnert eraan hoe de HERE zelf 

wilde dat zijn wonderen van bevrijding herdacht zouden worden. Ouders moesten 

ervan vertellen. Feesten hielden de herinnering levend. Levieten moesten ervan 

zingen. De HERE gaf zijn Woord op schrift.

Terwijl hij zo zingt over Gods werken en zijn geboden voor zijn volk, weet de dichter 

zich daar helemaal in betrokken. Hij looft de HERE – vers 1 – met heel zijn hart. 

Het is voor hem geen routine of pure uiterlijkheid. Hij heeft de werken van de HERE 

lief en onderzoekt ze. Hij heeft de HERE lief met alles wat in hem is. En hij gaat in 

zijn lof zijn volksgenoten voor. Hij kan niet zwijgen en roept de grote kring van de 

oprechten op, hem te volgen.

Wijsheid

De samenvatting staat in vers 9: De HERE heeft zijn volk verlossing gebracht, voor 

eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. Om deze God, 

zo concludeert de psalm in vers 10, kun je dan ook niet heen. Het begin van wijs-

heid is ontzag voor de HERE. Wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn 

roem houdt eeuwig stand.

Wijsheid. Dat is de kunst om te leven en te functioneren naar je bestemming. 

Je weet de juiste middelen en wegen te kiezen om je doel te bereiken. Het is de 

samenvatting van de kwaliteiten die nodig zijn om in je leven de HERE te dienen, 

en bijvoorbeeld ook je synodewerk te doen tot eer van God en tot vrede en opbouw 

van zijn volk. Vaardigheid, deskundigheid, praktisch inzicht, onderscheidingsvermo-

gen. Lees het boek Spreuken om er een indruk van te krijgen. Zie vaklui en regeer-

ders hun werk doen. Overal zie je die wijsheid.

Diep ontzag

Voor echte wijsheid is ‘ontzag voor de HERE’ onmisbaar. Ontzag voor de HERE: dat 

is iets wat in ons moet zitten. Iets heel persoonlijks. Iets subjectiefs, om dat woord 

maar eens te gebruiken. Bij dat ontzag voor de HERE gaat het om iets in ons, iets 

van ons hart. Van onze binnenkant. En van onze buitenkant. Het gaat om ontzag 

dat diep in ons verankerd zit: door het werk van de Heilige Geest. En het is iets wat 

zich uit in een leven naar Gods wet, zegt vers 10. Het in praktijk brengen van Gods 

onwrikbare en heilzame geboden. Het gaat om een leven in het verbond van en de 

omgang met God.
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Van alle wijsheid is ontzag voor de HERE het begin. Dat betekent maar niet dat je 

ermee moet begínnen en dat je dat station op een goed moment gepasseerd bent. 

Nee, het betekent: voor wijsheid is ontzag voor de HERE onmisbaar. Wijsheid kun 

je op allerlei manieren verwerven (F. van Deursen): door te luisteren naar de wijs-

heid; door wijsheid te zoeken; door haar correcties aan te nemen; door te luisteren 

naar je ouders en anderen van wie je veel kunt leren; door om te gaan met wijze 

mensen; door navraag te doen bij het voorgeslacht; door goed om je heen te kijken 

en op te merken wat God je in zijn schepping duidelijk maakt; door goed na te 

denken. Maar allereerst is ontzag voor de HERE nodig. Je moet om Hém niet heen 

willen. Je moet oog hebben voor zijn werkelijkheid. Zonder dat ben je nog niet eens 

begonnen!

Dat geldt overal. In de kerk. Op geestelijk gebied. In je leven als gelovige. Maar niet 

minder op het terrein van aardse zegeningen als voedsel en land. Zo universeel als 

de HERE werkt en regeert en zorgt. Zo wijd als je wijsheid nodig hebt. En zo alge-

meen als het boek Spreuken die wijsheid verwoordt. Zo breed als de geboden van 

Gods wet uitwaaieren. Ook die bestrijken in het Oude Testament het hele leven, ook 

het burgerlijke. Nergens kun je om de HERE heen. Nergens mag je ontzag voor deze 

God ontbreken.

We zijn er in onze tijd getuige van dat men de HERE buiten allerlei zaken wil 

houden. In de discussies rond het Intelligent Design kwam het kortgeleden weer 

vlijmscherp aan de oppervlakte. Terwijl men leeft in Gods wereld en allerlei weten-

schappelijk onderzoek alleen maar kan verrichten dankzij Gods trouw in de onder-

houding en regering van zijn wereld, weigert men Hem te erkennen en met zijn 

Woord te rekenen: onder het mom van wetenschappelijkheid en objectiviteit. Maar 

het is schaamteloos onwijs en oneerbiedig!

Ook op de synode kunnen we trouwens in de val trappen van het omzeilen van dat 

ontzag voor de HERE. Als we alleen maar administratief en bestuurskundig bezig zijn 

met onze agenda. Ook voor ons praktisch bezig zijn en managen is een houding 

van ontzag voor de HERE onmisbaar. Oog hebben voor wie God is, wat Hij gedaan 

heeft en hoe Hij dingen doet. Ontzag voor Hem, niet maar omdat wij daar behoefte 

aan hebben, maar omdat Hij het gedenken van zijn wonderen instelde. En omdat 

Hij zijn regels gaf, voor altijd en overal. Hij roept ons op tot ontzag voor Hem. Door 

overal present en actief te zijn. Door zijn geboden. Door de feesten en feestdagen 

waardoor Hij ons bij zijn wonderen van verlossing bepaalt.

Het begint met diep ontzag voor de HERE
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Het geheim van de godsvrucht

Ontzag voor de HERE. Vreze des HEREN, zegt de vertaling van 1951.

Dat woord ‘vrees’ heeft in onze taal een negatieve klank. Je bent bang voor 

iemand. Je vreest dat er iets negatiefs zal gebeuren. In het Oude Testament kan 

het woord ‘vrees’ of ‘vrezen’ ook die negatieve klank hebben. Bang zijn voor God 

of mensen. Je hart vasthouden voor wat komen gaat. Maar in het Oude Testament 

kan het woord ook een positieve inhoud hebben: tegen Hem opzien, Hem vertrou-

wen, Hem willen dienen. ‘Ontzag’ is dan het woord dat wij gebruiken zouden. Om 

dat positieve ontzag voor God gaat het in onze tekst.

Hetzelfde is het geval met het woord ‘godsvrucht’ in het Nieuwe Testament. Dat 

woord ‘vrucht’ is het Duitse Furcht: vrees. Maar ook hier gaat het om een positieve 

zaak: vertrouwen op God en eerbied voor Hem.

De woorden ‘vreze des HEREN’ en ‘godsvrucht’ zijn voor ons woorden die nogal eens 

een zware en sombere lading hebben. Omdat ze in bepaalde kringen die bekend 

staan om hun angstige en soms ook wereldvreemde vroomheid, vaak gebruikt 

worden. Als vanzelf krijgen woorden als ‘vreze des HEREN’ en ‘godsvrucht’ dan een 

donkere kleur.

Maar temeer valt dan op hoe blij en positief de klank van Psalm 111 is! Het ontzag 

voor de HERE dat hier geboden wordt, is ontzag voor een heerlijk en genadig God, 

voor de HERE die liefdevol en trouw is, een God die machtig is en verlost! Wij 

worden opgeroepen om de HERE voor ogen te houden in zijn glorieuze regering, zijn 

verlossende zorg, zijn stralende liefde, zijn recht en zijn onwrikbare trouw. Dát is 

het begin van wijsheid. De HERE zo kennen. Heilig en ontzagwekkend. Over heel de 

breedte van de wereld en van ons leven.

Diezelfde positieve toets treft ons in het Nieuwe Testament. Als de apostel Paulus 

spreekt over het geheim van onze godsvrucht (1 Tim. 3:16), dan wijst hij op Christus 

en op de grote werken van God in Hem. Hij is God, geopenbaard in een sterfelijk 

lichaam. Hij is in het gelijk gesteld door de Geest. Hij is verschenen aan de engelen. 

Hij is verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, en is opgenomen in 

heerlijkheid. Hij is onze heerlijke Verlosser door zijn gehoorzaamheid, door zijn beta-

ling voor onze schuld, door de uitstorting van zijn Geest. Al die heerlijke werken van 

God in Christus laten zien hoe rijk wij zijn met deze God. Dit is het geheim van ons 

ontzag en van onze eerbied voor Hem. Deze genadige en verlossende God mogen 

wij dienen op de synode. Als we dát doen, valt alle tobberigheid van ons af. Wij 

dienen een machtig en genadig God, en zijn opgenomen in zijn heerlijke werken. 
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Dáármee begint inderdaad alle wijsheid en beleid die een synode moeten kenmer-

ken. Als je de HERE in zijn grote daden kent en zijn geboden eerbiedigt, heb je pas 

echt inzicht in de werkelijkheid. En onderscheid je pas echt goed.

Waar een synode zó werkt, draait het niet om haar lof. Maar wordt aan de HERE lof 

gebracht. En zo hoort het ook. Want zijn lof houdt stand, voor altijd. Om Hem en 

om zijn lof gaat het. En die roem van Hem, die houdt stand. Wat er ook gebeurt. 

Voor altijd. Ook als wij of andere mensen die roem niet zingen, houdt die roem toch 

stand! Straks aan de zee van glas in Openbaring 15 wordt Psalm 111 aangeheven: 

Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Here, onze God, Almachtige; rechtvaardig 

en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Dat perspectief werkt ontspan-

nend. De HERE komt aan zijn eer. Zelfs als wij Hem die zouden onthouden! Maar 

daar zul je toch wel voor uitkijken?! Je zult je toch verweren tegen wat aan deze lof 

afbreuk doet?! U trekt toch niet graag aan het kortste eind?! Echte wijsheid is: deze 

eeuwige God blij en dankbaar dienen, en Hem zingend je lof brengen!

Het begint met diep ontzag voor de HERE
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14 Bouwen aan de kerk

1 Korintiërs 3:10-15  |  9 september 2005

We pakken na het zomerreces ons synodewerk weer op. Werk aan en in de kerk. 

Kerkenwerk is heel gevarieerd. Allemaal verschillende mensen, die allemaal verschil-

lende dingen doen.

Paulus heeft het in 1 Korintiërs 3 over een bouwwerk, een tempel. Dat bouwwerk, 

die tempel, zegt hij tegen de gemeente in Korinte, dat bent u (vs. 9). De Geest van 

God woont in uw midden (vs. 16).

Het is een tempel in aanbouw. Het fundament ligt er al. Maar daarmee is het werk 

nog niet klaar. Er moet nog verder worden gebouwd.

Gelukkig gebeurt dat ook. Daarbij gaat het niet om het uitbouwen van de leer: om 

allerlei leringen die worden toegevoegd aan de fundamentele leer van Christus. 

Maar het gaat om het bouwen aan het bouwwerk: de tempel van God, en dat is de 

gemeente. Het gaat bij het bouwen waarover de apostel het heeft, dus om werk tot 

opbouw van Gods volk.

Het fundament

Paulus maakt onderscheid tussen het werk dat hij gedaan heeft – het leggen 

van het fundament – en het werk van de bouwers die op dat fundament verder 

bouwen.

Paulus heeft als eerste het evangelie van Jezus Christus in Korinte gebracht (Hand. 

18). Hij heeft het fundament gelegd. Met zijn prediking van de Christus.

Maakt dat Paulus nou trots? Welnee, in zijn brieven aan Korinte waakt hij ervoor 

zich ook maar ergens op te beroemen. Dát doen zijn tegenstanders. Die proberen 

met hun successen indruk te maken. Maar Paulus onthoudt zich voortdurend van 

alle zelfroem (vgl. met name 2 Kor. 10-13).

Ook in 1 Korintiërs 3 roemt de apostel niet zichzelf. Hij wijst erop dat het funda-

ment leggen van de gemeente in Korinte de taak was die hem door Gods genade 

was opgelegd. Hij deed het niet op eigen kracht en op eigen gezag.

Hijzelf is ook niet dat fundament. Dat is Jezus Christus. En je voegt er vanuit hoofd-

stuk 2 haast automatisch aan toe: Jezus Christus ‘en die gekruisigd’! De Christus 
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die Paulus op zo’n sobere manier is komen preken in Korinte (2:1). Het fundament 

van de kerk is het evangelie van de gekruisigde Christus, van Hem die met zijn 

dood en opstanding redding kwam bewerken voor verloren zondaren. Dat evange-

lie en heel dat evangelie, dat apostelen en profeten in opdracht van Christus zelf 

in de wereld brachten, dat is het fundament van de kerk. Zó geeft Christus aan de 

opbouw van de kerk houvast, draagkracht en richting.

Het enige

Paulus is niet trots. Hij is wel beslist! Hij heeft wel een taak gekregen ‘dankzij Gods 

genade’. Hij moest het fundament leggen. En op dát fundament moet nu verder 

gebouwd worden. Want het is het fundament dat hij gelegd heeft krachtens Gods 

genade.

Daarbij is hij te werk gegaan als een ‘kundig bouwmeester’. In het Grieks staat: als 

een wijs architect. Wijs! Hij heeft niet aangerommeld. Hij heeft heel kundig het 

fundament gelegd. Als een architect. Precies en berekend. In de wijsheid van God 

(1 Kor. 1 en 2).

Daarom kan Paulus ook zeggen dat het fundament dat hij gelegd heeft – Jezus 

Christus – het enige fundament is dat houdt! Een ánder fundament kan niemand 

leggen. Wat het pluralisme ook wil of beweert, er is maar één fundament waarop 

je echt bouwen kunt: het evangelie van Jezus Christus zoals Paulus het in Korinte 

gebracht heeft. Dat ‘ligt’. Niemand krijgt dat meer weg. Niemand kan daar 

omheen. Er is maar één Christus en maar één evangelie. Wie anders zegt of doet, 

die is vervloekt (Gal. 1; vgl. 1 Kor. 16:22).

Ook ons synodewerk is niets anders dan ‘verder’ bouwen! Op het fundament dat er 

al ligt. Wij beginnen geen nieuw bedrijf. Er gaat met ons niet iets nieuws beginnen! 

Laten we dat soort gedachten maar snel laten varen! Wat van ons verwacht wordt, 

is: vérder bouwen. Niet denken dat wij eindelijk als eerste de filosofie, het inzicht 

en de organisatiekracht hebben om er eens wat van te maken. Nee, we hebben 

vérder te bouwen op het ene fundament dat er al ligt, en dat ook het enige is dat 

houdt: het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Van dat evangelie, van 

die genade van God moeten we het zelf hebben. En dat evangelie is ook funde-

rend voor de kerk en voor al ons werk daarin. Wat we daarbuiten willen doen, is 

gedoemd om weg te zakken in het moeras of ontworteld te raken als er stormen 

komen.

Bouwen aan de kerk
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De bouwmaterialen

Niet alleen het fundament is belangrijk. Ook de materialen die je gebruikt.

Dit bijbelgedeelte is wel gebruikt om te beweren dat je in de kerk niet overal even 

zwaar aan moet tillen. We werken, zo is dan de redenering, in de kerk allemaal op 

onze eigen manier met onze eigen methodes en onze eigen opvattingen. De een 

werkt met goud, een ander met zilver, nog weer een ander met hout of zelfs met 

stro. Heel divers. Maar niemand moet daar moeilijk over doen, tenminste zolang we 

ons maar houden aan het ene fundament: Jezus Christus. Kijk maar in vers 15: zelfs 

wie met stro bouwt, wordt nóg gered! Zijn werk verbrandt wel, maar hijzelf wordt 

gered. Dus, zegt men, maak je niet te sappel om dwaalleer. Zolang het niet gaat 

om wat fundamenteel is, kan het wel wat lijden. We zijn in de kerk nu eenmaal 

verschillend en we wérken verschillend, maar ons behoud staat er niet mee op het 

spel! Op die manier wordt de boodschap van 1 Korintiërs 3: maak je niet te druk 

over de concrete manier waarop in de kerk gewerkt wordt, als je je maar houdt aan 

de kern.

Maar deze opvatting is in strijd met 1 Korintiërs 3. De apostel komt hier niet met 

een redenering dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt hoe en met welk materiaal 

je aan de kerk bouwt. Hij doordringt ons allen juist van de ernst en zorgvuldigheid 

die van ons geëist wordt. Nadat hij gezegd heeft: Denk erom dat je niet buiten het 

fundament bouwt dat er ligt, zegt hij nu: Kijk ook uit met welk materiaal je bouwt. 

Want eens komt het aan het licht waarmee je gebouwd hebt. En niet zo zachtzin-

nig. Namelijk door vuur dat eroverheen gaat. Op Gods grote dag. Dan zal blijken 

hoe duurzaam het door jou gebruikte materiaal is. Het is allemaal bouwmateriaal: 

goud, zilver, edelstenen, hout, hooi en stro. Ja, ook die laatste. Maar het is niet alle-

maal even duurzaam. Goud, zilver en edelstenen zullen het vuur doorstaan. Maar 

hout, hooi en stro zullen onherroepelijk in de vlammen opgaan: daar blijft niets van 

over.

De Nieuwe Bijbelvertaling heeft vers 12 heel mooi vertaald: Of er op het funda-

ment nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen óf met hout, hooi 

en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Het gaat inderdaad 

om twee soorten materialen: aan de ene kant goud, zilver en edelstenen die het 

verbrandend vuur doorstaan en er alleen maar beter van worden: gelouterd; en aan 

de andere kant hout, hooi en stro die in vlammen opgaan en compleet verteren. 

En de boodschap van de apostel is dan niet: het maakt niet uit waarmee je bouwt, 

maar juist: laat ieder erop létten hóe hij bouwt en waarméé. Want er komt een dag 
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waarop alles het vuur van Gods gericht in gaat! Concentreer je op wat blijft en 

duurzaam is. Dáár komt het op aan!

De apostel roept op tot ‘duurzame kerkbouw’. En dan is ‘duurzaam’ nog wat sterker 

dan men vandaag denkt. Het moet maar niet de tijd doorstaan, maar ook het vuur 

van de jongste dag. En wat dáár doorheen komt, weten we: alleen wat gereinigd is 

door Christus’ bloed en gedaan is naar Gods wil en in de kracht van zijn Geest: wat 

zijn keurmerk draagt.

Wij hebben op de synode te bouwen aan de kerk. Dat mag niet in het wilde weg: 

we moeten bouwen op het fundament dat er ligt. Het mag ook niet heel relati-

vistisch met alles wat wel wat lijkt. We moeten werken met duurzaam materiaal. 

Laten we ons daarop concentreren. En de verleiding weerstaan van het succes op 

de korte termijn. Hoeveel zaken die als hoogste wijsheid aan de man gebracht zijn, 

zijn inmiddels al weer van het toneel verdwenen?! En hoe vaak komt er ook niet 

juist verdeeldheid rond zaken die over een paar jaren weer voorbij zijn?! In Paulus’ 

tijd was er partijvorming rond talenten van prekers die een tijdje later al weer uit de 

mode waren. Wat een dwaasheid om prekers af te meten aan wat in een bepaalde 

tijd scoort. Dat is maar hooi of stro. Laten wij ons richten op wat de proef van God 

doorstaat. Alleen waar we ons werk doen in afhankelijkheid van God en in de belij-

Bouwen aan de kerk

Duurzame bouwmaterialen
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denis van zijn schuldvergevende genade, heeft het echt perspectief. Alleen in Hem 

is ons gezwoeg niet ijdel!

Afrekening

Op zijn grote dag houdt de Here afrekening. Wiens werk standhoudt in het vuur 

van Gods dag, zegt de apostel, zal loon ontvangen. En wiens werk geen stand zal 

houden, zal schade lijden. Die zal ervoor boeten, ook al wordt hij zelf door vuur 

heen gered.

Hij wordt zélf gered. Ja, want het ging wel om een bouwer aan Gods huis. Om 

iemand die op het fundament bouwde en er echt bouwmateriaal voor gebruikte. 

Want ook hout, hooi en stro waren wel bouwmateriaal in het oude oosten. Je was 

er wel mee aan het werk in de kerk. Het was alleen niet duurzaam. En daarom dus 

ook niet waarop het aankwam. En ook niet de norm om prekers op af te rekenen. 

Maar zulke bouwers waren geen ongelovigen...!

Men heeft uit dit gedeelte wel afgeleid dat je als gelovige twee keer voor Gods 

rechterstoel moet komen: eerst om op grond van je gelóóf vrijgesproken en gered te 

worden, en daarna nog een keer om aan God te laten zien wat je voor Hem gedáán 

hebt en om daarvoor je genadeloon te ontvangen. De een ontvangt méér luister en 

glorie dan de ander.

Ik zeg niet dat we op de nieuwe aarde allemaal gelijk zullen zijn: allemaal hetzelfde 

modeluiterlijk en allemaal hetzelfde witte kleed. Ieder van ons krijgt een eigen 

naam (Op. 2:17). Ieder zal dus zijn eigen plaats en taak hebben. Maar nergens 

zegt de Bijbel dat we hier en nu onze positie van straks moeten verdienen: dat de 

Here onze werken één op één vergeldt of met honderd vermenigvuldigt. De Here 

zal ons leven overzien en ons onvoorstelbaar verheerlijken op een manier die bij 

ons en in zijn plan-met-ons past. Wij zullen niet kniezen of op een houtje bijten 

als we te weinig goed gedaan hebben. Of een mooier plaatsje krijgen om wat we 

hier gepresteerd hebben. Wie van ons heeft méér dan houtje-bijten verdiend? Al 

onze goede werken zijn geschenken van God zélf en worden bij ons allen door onze 

eigen zondigheid ontsierd. De werken die de Here kroont, zijn zijn eigen gaven aan 

ons! Nergens zet de Bijbel ons leven hier dan ook in het teken van een jacht naar 

belóning later. De Bijbel roept ons op te leven en te werken niet voor ons eigen 

loon, maar voor de HERE! Zíjn eer is het grote doel van ons leven. We zijn van Hem 

en leven voor Hem!
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Het loon

Het valt op dat de apostel niet zegt waarin het loon bestaat voor hen die met duur-

zaam materiaal gebouwd hebben. Er staat alleen dat zij loon ontvangen. Niet wélk 

loon.

In het verband van 1 Korintiërs 3 ligt het voor de hand, dat het loon hierin bestaat 

dat je ziet hoe je werken je volgen, en hoe de Here je werk in en aan de kerk door 

de brand van de jongste dag heen draagt (Op. 14:13). Paulus kan in andere brie-

ven de gemeente waaraan hij schrijft, zijn eer op de dag van Christus noemen (Fil. 

2:16). Het is machtig als je ziet dat je niet voor niets hebt gewerkt, maar de Here 

je de vrucht van je werk laat zien op de nieuwe aarde. Je hebt altijd voor de Here 

willen werken en nu zie je de vrucht! Daarentegen zal het ontnuchterend zijn om 

te zien wat er allemaal niét door het vuur van de jongste dag is gekomen. Niet om 

erover te mokken. Maar om des te meer Gods genade te prijzen die je toch gered 

heeft.

Het is een stimulans bij alle werk dat te doen is. Je kunt aan het zwoegen zijn en 

zuchten onder je werk. Maar als je bezig bent te werken aan het huis van God met 

duurzaam materiaal, dan mag je weten van het loon dat komt: ’t is niet voor niets, 

je werk zal je volgen.

Het kan je ook nuchter maken. Er zijn wellicht een heleboel dingen waarvoor je je 

het vuur uit de sloffen loopt, misschien wel om waardering te oogsten bij mensen. 

Maar in Gods vuur blijkt het materiaal te zijn waarvan niets overblijft. Modegrillen, 

meer niet.

Daarom zoekt een ambtsdrager altijd weer zijn Zender. Hij staat sceptisch tegen-

over het oordeel van de publieke opinie, dat hooi en stro uitgeeft voor goud en 

zilver. Hij weet: alleen Christus’ bloed en Geest zijn meer dan gelouterd goud.

Bouwen aan de kerk
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15 Laat de kinderen komen
Marcus 10:13-16  |  16 september 2005

Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus, luidt het liedje. Of het echt om 

moeders gaat? Er wordt voor degenen die door de discipelen bestraft worden, 

een mannelijke vorm gebruikt! Er zijn dus in ieder geval leden van het mannelijk 

geslacht bij geweest.

Kinderen. De evangelist Lucas gebruikt een woord dat op baby’s ziet. Die worden 

hier bij Jezus gebracht. Ja, ze worden gebracht! Zelf lopen kunnen ze nog niet.

Hoe kwamen die ouders ertoe om hun kinderen bij de Here te brengen? Geen 

van de evangelisten vertelt het ons. Er is wel een joods geschrift dat een moge-

lijke achtergrond biedt van het gebeuren in onze tekst. Het blijkt in Israël gebruik 

geweest te zijn dat ouders op de avond van de grote verzoendag met hun kinderen 

naar rabbi’s gingen, opdat die rabbi’s hun kinderen zouden omarmen en de handen 

zouden opleggen. Nadat de HERE op de grote verzoendag een spons had gehaald 

over de zonden van Israël en een nieuw begin mogelijk had gemaakt, gingen 

ouders met hun kinderen naar de schriftgeleerden om onderwezen te worden over 

dat nieuwe leven dat nu weer voor hen lag. Vergeving alleen is niet genoeg! Er 

moet ook levensvernieuwing komen! Vandaar die gang naar de rabbi (J.P. Versteeg, 

Hoger onderwijs. Bijbeloverdenkingen, Kampen 1987, p. 35v).

Ouders en kinderen vanaf een bepaalde leeftijd kun je wat leren. Maar baby’s kun 

je nog niks vertellen. Die horen en begrijpen dat niet. Die kunnen dus ook nog niet 

onderwezen worden over het nieuwe leven dat de Here van ons verwacht. Maar 

over zulke baby’s gaat het wel in onze tekst! Hun ouders vragen dan ook niet meer 

dan dat Christus ze aanraakt, zoals Marcus zegt. Of dat Hij hun de handen oplegt 

en bidt, zoals Matteüs schrijft.

Het aanraken ziet op een heilzame aanraking door de Here Jezus. We horen in 

het Oude Testament van aartsvaders die hun zonen de handen oplegden en ze 

zegenden. Van de Here Jezus lezen we in de evangeliën dat Hij zieken aanraakte 

en genas. Zoiets positiefs willen de ouders die bij de Here Jezus komen, nu ook voor 

hun baby’s.

Je kunt van deze ouders zeggen dat ze in Christus nog niet méér zagen dan een 

gewone rabbi: net als de anderen. Maar zij komen wel bij de Here Jezus! Te midden 
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van alle rabbi’s die er zijn, kiezen zij voor Hém. Ze willen van Hem onderwijs over 

het nieuwe leven.

Dat is belangrijk. Het gaat hier om kinderen van ouders die bij Christus komen en 

zich door Hem laten onderwijzen en die juist zijn gebed voor hun kinderen willen. 

Het zijn kinderen van gelovige ouders, zouden we vandaag zeggen. Dat geloof van 

hun ouders is niet de grond dat Christus deze baby’s zegent, maar Christus’ zegen 

ontvangen ze ook niet zonder of buiten het geloof van hun ouders om. Ze worden 

gebracht door hun ouders!

Als er in de kerk kinderen gedoopt worden, danken die dat niet aan het geloof van 

hun ouders. Het is God die ze als zijn kinderen aanneemt. De doop die ze ontvan-

gen is teken van Gods verbond en van zijn belofte. Maar dat ze de doop ontvangen, 

gaat niet buiten het geloof van hun ouders om. God sluit zijn verbond met ‘de gelo-

vigen en hun kinderen’. Daarom vergewissen we ons als kerk er altijd van dat de 

ouders van een kind dat gedoopt wordt, het Woord van God aannemen als de ware 

en volkomen leer van de verlossing. Gedoopt worden alleen kinderen van gelovigen. 

Hun doop vindt niet plaats om het geloof van hun ouders. Maar ook niet zonder 

dat geloof. Het gaat om kinderen die door hun ouders bij Christus gebracht en ten 

doop gepresenteerd worden. Ouders geven gehoor aan Gods roep!

Ook voor hen?

De discipelen moeten er niets van hebben. Met baby’s bij de Here Jezus komen: het 

moet niet gekker worden! Ze houden de ouders niet alleen tegen. Ze berispen hen 

zelfs.

Waarom de discipelen dat doen, staat er niet. Sommigen zeggen: omdat Christus 

het te druk had. Hun Meester was overbezet en zij bewaakten zijn agenda. Maar 

Christus’ antwoord wijst in een andere richting. Het gaat niet om zijn gebrek aan 

tijd. Maar over de aard van het rijk van God. Christus zegt immers tegen zijn disci-

pelen: voor zodanigen is het koninkrijk van God. Kennelijk wilden de discipelen 

daar niet van weten: dat Christus ook kwam voor zulke schepseltjes als baby’s. Die 

kunnen niet eens op eigen kracht komen! Je kunt geen zinnig woord aan ze kwijt! 

Wat moet Christus met hen? Voor hen is het rijk van God toch niet?!

De Here Jezus is diep verontwaardigd als Hij het merkt. Hij is vaker furieus geweest. 

Tegen Farizeeën en schriftgeleerden. Tegen handelaars in de tempel. Tegen een 

Laat de kinderen komen
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onvruchtbare vijgenboom. Maar hier windt Hij Zich op over zijn discipelen! ‘Laat 

de kinderen bij Mij komen’, zegt Hij. Houd ze niet tegen. Want voor zulken is het 

koninkrijk van God. Christus is maar niet kwaad omdat zijn discipelen die ouders 

onfatsoenlijk behandelen. Hij heeft ook maar geen medelijden met die ouders. Zijn 

pijn zit ergens anders. Die baby’s vallen niet buiten zijn zorg. En niet buiten het 

rijk van God. Dat is ook voor zulken! Dát moeten de discipelen weten! En Christus 

omarmt de kinderen, legt hun de handen op en zegent ze.

De kinderdoop

Er zijn er die met het woord van de Here Jezus ‘voor zodanigen is het koninkrijk van 

God’ (vert. 1951) nog altijd moeite hebben en dat niet met de kinderdoop willen 

verbinden. Ze zeggen: Het gaat hier niet over de doop, de doop wordt zelfs niet 

genoemd, en je moet het zegenen dat hier gebeurt, principieel onderscheiden van 

de doop!

Laat me in reactie op zulke gedachten erop wijzen dat Christus wil dat de kinderen 

bij Hem komen. Is Hij minder dan de doop? En Christus spreekt over het ‘koninkrijk 

van God’ dat ook voor die kinderen is. Is dat rijk minder dan de doop?! De doop is 

toch teken van het horen bij dat rijk? Als voor zodanigen als die kinderen het rijk 

van God is, dan zeker de doop! Als niemand ze bij Christus vandaan mag houden, 

dan wel bij de doop?!

Er zijn er ook die het woord van de Here Jezus ‘voor zodanigen is het koninkrijk van 

God’ uitleggen alsof het toch weer niet voor de kinderen geldt. Het geldt, zeggen 

zij, voor volwassenen die ‘als kinderen’ zijn. Ze zeggen: er staat niet van hen (van 

die kinderen) is het koninkrijk (zoals in het omstreden Lied 335 uit het Liedboek), 

maar voor zodanigen is het koninkrijk. En dat is wat anders volgens hen. Christus 

zou hier ‘over het hoofd van de kinderen heen’ alleen maar wat willen leren aan 

zijn discipelen. Dat die alleen het koninkrijk kunnen ingaan als ze het als een kind 

doen.

Als deze redenering klopte, zouden we het klassieke doopformulier en een van de 

nieuwe formulieren die we deze week hopen vast te stellen, moeten herschrijven, 

want die passen dit gedeelte wel toe op de kinderen! En dat klopt echt. Want 

Christus spreekt hier wel tegen zijn discipelen. Maar Hij doet dat, omdat ze die 

baby’s bij Hem vandaan houden! Dát wekt Christus’ verontwaardiging. En Hij haalt 

die kinderen dan ook aan. Hij wil dat ze bij Hem komen. Hij omarmt ze, legt hun 

de handen op en zegent ze. En van die kinderen zegt Hij dan, dat voor zodanigen 
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het koninkrijk van God is. Het is volkomen terecht dat ons doopformulier deze tekst 

aanhaalt waar het gaat om de toegang tot het rijk van God door de doop. Het zou 

ook wel wat vreemd zijn als de Here zou zeggen dat het koninkrijk wel voor mensen 

‘als kinderen’ zou zijn, en niet voor die kinderen zelf!

Gods rijk is ook voor de kinderen. Niet voor alle, maar voor die van de gelovigen. 

Dat zeggen we ook tegen hen die beweren dat je over onze kinderen alleen maar 

kunt zeggen dat ze ‘kinderen des toorns’ zijn ‘totdat’ ze wedergeboren worden. 

Zeker, ze zijn van zichzelf kinderen van Adam, die Gods eeuwig oordeel verdienen. 

Bij de doop wordt ouders gevraagd dat ook te belijden. Maar in één adem wordt 

eraan toegevoegd, dat onze kinderen als kinderen van de kerk ook ‘in Christus 

geheiligd’ zijn. Ze zijn geen verworpenen totdat... Nee, ze zijn van zichzelf zondaren 

onder Gods toorn, maar ze horen van meet aan bij Gods verbond en zijn gemeente. 

Voor hen is de belofte van vergeving en van Christus’ Geest. Ze zijn door God apart 

gezet en moeten juist van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden. 

Ze zijn door God met gelovige ouders gezegend die hen in een christelijk huwelijk 

waarin God ze samenbracht, ontvangen hebben, en die hen – aan God gehoor-

zaam – laten dopen. Op de kinderen rust vanaf hun doop het bevel de Here en 

zijn belofte in geloof te aanvaarden (vgl. K. Schilder, Heidelbergsche Catechismus 

II, Goes 1949, p. 502). Anders worden ze buiten het rijk gesloten. Maar voor 

hen ís het koninkrijk der hemelen. Als ze dat bij het opgroeien afwijzen en Gods 

belofte verwerpen, is dat volledig hun eigen schuld! Nooit kunnen ze zich erachter 

verschuilen, dat het eigenlijk nooit echt voor hen geweest is.

Na de doop

Het rijk van God is ook voor baby’s. Ze krijgen van Christus wat bij hun kind-zijn 

past. Hij doet geen bijzondere dingen. Hij omarmt ze, legt hun de handen op en 

zegent ze. Die kinderen kunnen zelf niks. Dat hoeft ook niet. De Here handelt met 

ze. Naar de maat van hun leeftijd.

Zo gaat dat in de kerk. Kinderen hoeven geen minivolwassenen te zijn vóór ze 

meetellen. Ze krijgen van Christus zegen-op-maat. Ze krijgen christelijke zorg en 

liefde van hun ouders thuis, zoals alleen ouders die kunnen geven. Ze krijgen op 

school onderwijs dat op hun leeftijd toegesneden is, zoals niemand er beter voor 

toegerust is dan leerkrachten. Ze leren in de kerk wennen aan de kerkgang en het 

luisteren naar preken. We verwachten niet dat ze in de kerk alles op hun leeftijd 

begrijpen en beamen. Ze zitten er als kinderen, en ze doen kinderlijke dingen. De 

Laat de kinderen komen
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Here wil ze in de kerk zien. Om gewoon maar verbaasd te kijken hoe hun ouders 

luisteren en genieten. Om te ondergaan wat het is: zingen en bidden, luisteren naar 

de Here, zijn zegen meekrijgen. Om te leren verlangen dat ze er zelf ook van gaan 

genieten. Christus zorgt. En zegent. Langs zijn weg. Zelfs de allerkleinsten.

Van die kinderen wordt bij het opgroeien wel toenemende verantwoordelijkheid 

verwacht. Ze zijn gedoopt. Dat gebeurde met hen, zonder dat ze er zelf om vroegen 

of aan bijdroegen. Zo gaat dat bij de doop. Je wordt gedoopt. Dat kan als kind. 

Bij het avondmaal is dat anders. Dat vier je. Daar doe je zélf actief aan mee. En 

als kerk doen we ons best om de jeugd zover te krijgen dat ze méé gaan doen. We 

houden ze niet tegen, terwijl Christus ze bij Zich zou willen hebben. We doen juist 

ons best om ze erbij te krijgen! We bidden voor ze. We catechiseren ze om ze te 

leren geloven en zichzelf te beproeven. We leren ze het lichaam van de Here onder-

scheiden: voorwaarde om avondmaal te vieren. En we leren ze wat ze belijden, als 

ze met hun gáng naar de tafel de dood van de Here verkondigen. Zodra ze eraan 

toe zijn, laten we ze belijdenis doen en worden ze zó toegelaten tot het avondmaal.

Cahier 68Niemeijer.indd   88 02-03-2006   13:31:58



89

Laat de kinderen komen

Ontvangen

Gods rijk is voor de baby’s van gelovigen. Maar wij blijven niet altijd kinderen. We 

worden volwassen. Ook dan heeft de Here Jezus in onze tekst een duidelijke bood-

schap. Wij moeten het koninkrijk van God willen ontvangen als een kind (vert. 

1951). Wat betekent dat?

Er zijn er die wijzen op de onschuld van een kind. Of op het kinderlijk vertrouwen. 

De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het over ‘openstaan’ als een kind. Maar met al 

die zogenaamd kinderlijke eigenschappen moeten we oppassen. Nergens leert de 

Bijbel ons dat we ons kinderlijk moeten gedragen. De Here Jezus heeft het in onze 

tekst niet over een ‘kind’, dat op een kínderlijke manier reageert, maar over baby’s! 

Baby’s die nog niks kunnen. Die op de arm bij de Here gebrácht moeten worden! 

Dáárin hebben kinderen ons ten voorbeeld te zijn. Wij verdiénen het koninkrijk niet. 

Wij gaan het niet op eigen kracht binnen. We moeten het rijk van God ontvangen. 

Dát werkwoord gebruikt de Here Jezus. Het is een ongebruikelijk en dus opval-

lend werkwoord in dit verband (J. van Bruggen). Het geeft precies aan waar het 

om gaat. Het koninkrijk van God moet je ‘ontvangen’, zoals die baby’s indertijd 

Christus’ zegen ontvingen. Pas in die houding, van ‘willen ontvangen’, ga je het rijk 

van God binnen. En blijf je er!

Dat is dan ook de houding die van ons verwacht wordt in de kerk. Niet die van 

de mens die zijn pakket prestaties meeneemt en trots uitstalt. Voor zulken is geen 

plaats in Gods rijk. Je hebt hier alleen plaats als je je gebrácht weet. Door je hemel-

se Vader. En vooruit, laten we daar maar als een kind zo blij mee zijn!
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16 Laat de Geest u vervullen
Efeziërs 5:18b  |  23 september 2005

Laat de Geest u vervullen! In de vertaling van 1951 stond: Wordt vervuld met de 

Geest. Die laatste vertaling maakt duidelijk dat het hier niet gaat om een wéns dat 

de Geest zijn werk mag doen, maar om een ópdracht aan ons dat wij ons met de 

Geest laten vervullen.

Vol van de Geest

Laat de Geest u vervullen. Is dat een opdracht om je open te stellen voor het voor 

de eerste keer ontvangen van de Heilige Geest? Nee, dat kan het niet betekenen, 

want de Efeziërs, aan wie Paulus schrijft, zijn heiligen en gelovigen (1:1), verzegeld, 

gemerkt met het stempel van de Geest (1:13; 4:30). Ze vormen een tempel waar 

God woont door zijn Geest (2:22). Ze hebben door de Geest toegang tot de Vader 

(2:18). Ze hebben van de Geest een eenheid ontvangen die ze bewaren moeten 

(4:3). ‘Laat de Geest u vervullen’ is dus geen oproep om de Geest voor de eerste 

keer te ontvangen.

Laat de Geest u vervullen. Is dat dan misschien een oproep om te streven naar 

een ‘tweede fase’ van christen-zijn? Een extra stap, een surplus boven wat Christus 

geeft in het ‘gewone geloof’? Er zijn er die dat denken. Wie tot geloof gekomen is in 

Christus, is volgens hen nog maar halverwege. Die moet vervolgens streven naar ‘de 

vervulling met de Geest’. Pas als je die bereikt, is het volle evangelie je deel gewor-

den. De vrijspraak en vernieuwing van je leven, de wijsheid en verlossing die je in 

Christus hebt, zijn nog maar het halve verhaal. Een startkapitaal. De Geest moet je 

brengen tot de hogere fase van de volheid.

Wie zo spreekt, zoekt iets extra’s boven Christus en wil méér dan ‘geloof alleen’. En 

dat terwijl Paulus er in zijn brieven juist de nadruk op legt dat wij al onze zegen in 

Christus hebben (1:3-14). Dat wij in Hem delen in de goddelijke volheid. En dat wij 

heen groeien naar zijn volheid (4:13). Wie in Hem gelooft, heeft de Vader, en het 

leven, alles! Dat leven is er: in Christus, door het geloof alleen, sola fide. Zeker, er 

kan aan ons geloof nog van alles ontbreken. Het wordt aangevochten. Wij lijden 

nederlagen. We doen vaak niet wat we willen (Rom. 7:13-26). Ons geloof moet 

groeien. Maar het is wel het geloof in Christus, dat, al is het klein als een mosterd-
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zaadje, tot alles in staat is waartoe God het gebruiken wil (Luc. 17:6).

Wordt vervuld met de Geest! Is dat misschien een opdracht om te streven naar de 

volheid van zijn gaven? Moet je niet eigenlijk over alle gaven beschikken: tongen-

taal, genezing etc.? Bedoelt Paulus dat niet: sta open voor alle gaven van de Geest? 

Nee, ook dat bedoelt Paulus hier niet. Laat de Geest u vervullen, schrijft hij. Het 

gaat om Hem zelf en niet om zijn gaven! Bovendien leert de apostel elders dat 

niemand ooit over alle gaven zal beschikken (1 Kor. 12). Dat is bewust beleid van 

de Here. We zijn allen niet meer dan leden van een lichaam (oog of oor of hand of 

voet) en niet dat hele lichaam met al zijn leden. De Here geeft juist verscheiden-

heid van gaven. Die verscheidenheid is belangrijk om de valkuilen van enerzijds 

hoogmoed en anderzijds zelfhaat te vermijden. En ook om de eenheid van de kerk 

te onderhouden: we zijn niet selfsupporting; we hebben elkaar nodig en kunnen 

niemand missen. Ook in het directe verband van Efeziërs 5 worden we naar elkaar 

verwezen: zing met elkaar (vs. 19) en ga met elkaar om in een geest van dienst-

baarheid (vs. 21).

Laat de Geest u vervullen. Dat betekent ook niet dat we Hem steeds meer via rietjes 

of trechters in ons naar binnen moeten laten stromen. Alsof Hij slechts gedeeltelijk 

in ons woont en dat van buitenaf aangevuld zou moeten worden. De Heilige Geest 

is een persoon en niet een substantie die je eerst ‘gedeeltelijk’ en later ‘meer’ en 

nóg later misschien ‘volledig’ zou kunnen ontvangen (L. Floor). Hij is een persoon. 

Je hebt Hem ontvangen of je hebt Hem niet ontvangen. Bij het ‘vervullen’ waarover 

Paulus het heeft, gaat het dan ook niet om een van buitenaf volgegoten worden 

met de Geest, want Hij is niet veraf, maar dichtbij: in onze mond en in ons hart. 

Paulus wil dat de Geest, die in ons woont, ons van binnenuit zal vullen.

Daarmee ben ik gekomen bij waar het wél om gaat. Wordt vervuld met de Geest! 

Dat is de Geest die ons gegeven is en die in ons woont. Hij moet ons vervullen, 

betekent: we mogen Hem niet wegdrukken in een hoekje van ons leven, maar 

moeten Hem ons hart laten vullen. We moeten ons hart niet vol laten zitten met 

dingen die Hem in de weg zitten. Dat kan: dat je hart zo vol zit met oppervlakkig-

heid, gemakzucht, bitterheid, angst en wat al niet, dat je de Geest geen ruimte 

geeft. Je zit zo vol met de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de 

rijkdom, dat het zaad van het Woord stikt en de Geest uitdooft. Laat de Geest u 

vervullen, betekent: laat uw hart één en onverdeeld zijn en laat Gods Geest daarin 

regeren.

Laat de Geest u vervullen
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Opdracht

Wat opvalt, is dat de apostel het als een opdracht formuleert: Laat u met de Geest 

vervullen, wordt vervuld met de Geest! Het is kennelijk niet iets wat automatisch 

het geval is als je tot een bepaalde graad van geloof gekomen bent. Ook als je 

gelovig kerklid bent, ben je nog niet automatisch vol van de Geest en de zonde 

voorbij. Want dan zou Paulus de Efeziërs er niet meer toe hoeven oproepen. Zij 

wáren immers gezalfd en verzegeld met de Heilige Geest. Hij was voor hen het 

onderpand van hun verlossing. En toch roept Paulus ze op: Laat de Geest u vervul-

len. Zoals hij op andere plaatsen oproept om de Geest ‘niet te bedroeven’ (Ef. 4:30) 

of ‘uit te doven’ (1 Tess. 5:19). Kennelijk kan de Geest in je wonen en kun je het 

toch op heel verkeerde plaatsen zoeken! Kennelijk kun je Hem terugdringen door-

dat je zelf vol bent van andere dingen: vol angst zit, vol twijfel, vol bitterheid, of vol 

zit van de lol en de geneugten van de wereld, of in de ban verkeert van verboden 

dingen waarmee je niet breken wilt en die je hoe langer hoe meer in beslag nemen. 

Je kunt bij de kerk horen en toch elders je motivatie zoeken en een deel van je hart 

afsluiten voor de Geest van Christus.

Een opdracht als die van onze tekst maakt duidelijk dat het bij ons niet automa-

tisch oké zit. Zonde en ongeloof zijn ook voor christenen geen gepasseerd station! 

Wie dat denkt, moet zich wakker laten roepen: Ontwaak uit uw slaap en laat de 

Geest u vervullen. Geen vanzelfsprekendheidsdenken in de kerk! Het is niet stan-

daard dat we allen vol zijn van de Geest. Dat vergt aparte geloofsactiviteit. Niet 

maar één keer, maar telkens weer, zoals het Grieks duidelijk maakt. De apostel 

roept ons hier tot de gehoorzaamheid van het geloof.

U zou kunnen vragen: het gaat hier om een opdracht aan ons, maar kúnnen wij 

dit? Of de Geest ons vervult, is toch zijn zaak? Daar gaat Hij toch over? Jazeker! 

Het is de Geest die ons vervult. Laat de Geest u vervullen, schrijft de apostel. Dat is 

niet maakbaar! Het is een bevel dat niet anders dan biddend kan worden gehoor-

zaamd. Maar wel: gehoorzaamd! Niemand mag voor het bevel weglopen! Want 

we weten welke instrumenten de Heilige Geest gebruikt om zijn wil aan ons op te 

leggen en in ons door te zetten: de bediening en overdenking van zijn Woord, het 

gebruik van de sacramenten, de hulp in aansporing, bemoediging en correctie van 

onze broeders en zusters.

Er valt zelfs nog meer te zeggen over dit gebod. In dit bevel komt een belofte 

mee. De Here zou ons dit bevel niet hebben laten geven als Hij ons zijn Geest 
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niet belóófd had! Hij vraagt immers geen dingen van ons zonder ze ook te willen 

geven. Als de Here opdracht geeft: Laat de Geest u vervullen, dan wil de Geest dat 

kennelijk: ons vervullen. Niet één keer, maar telkens weer. Welnu, laat Hem zijn 

gang gaan. Geef hem doortocht. Dat Hij dat wil, dankt u aan Christus die dat voor 

ons verdiende. Hij die de Geest in al zijn volheid bezit (Jes. 11:2), die Hem uitstortte 

over zijn gemeente (Hand. 2:33) en die Hem aan ons beloofde in de doop (Mat. 

28:19). Daarop mogen we ons beroepen in ons gebed om de Geest en de vervulling 

met de Geest.

Concrete uitwerking

Laat de Geest u vervullen. Het is bij Paulus niet een losse en op zichzelf staande 

uitspraak waarop een dogmatisch leerstuk van ‘de vervulling met de Heilige Geest’ 

te baseren is. De oproep staat in een concreet verband. Paulus schrijft over het 

christelijk leven. Hij roept zijn lezers op: Let op welke weg u bewandelt; gedraag u 

als verstandige mensen, probeer te begrijpen wat de Here wil, bedrink u niet, maar 

zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft, dank God die 

uw Vader is en wees nederig en dienstbaar jegens elkaar.

De oproep ‘laat de Geest u vervullen’ staat dus in de het kader van de oproep tot 

een nieuw en heilig leven. Dáárover gaat het in Efeziërs 5 en met het oog dáárop 

moet de Geest ons vervullen: om als christen te kunnen leven. Hij is de bron daar-

van en de motor. Hij leert het ons en brengt ons ertoe.

Ik vraag binnen dat christelijk leven vanmorgen speciaal aandacht voor de blijd-

schap waartoe Paulus oproept. Hij noemt daarbij immers psalmen, hymnen en 

liederen die door de Geest worden ingegeven. En die staan deze dagen op onze 

agenda. Hun blijdschap en hun gezang moeten de Efeziërs niet putten uit alcohol 

of uit welke wereldse genotmiddelen ook. Die brengen hooguit een extase, een roes 

en een kater. Ze moeten zich er door de Geest toe laten aanzetten. Bij Hem moeten 

ze het zoeken. Hij alleen kan hen tot zo’n leven motiveren!

Hun blijdschap moet zich uiten in zingen en danken tot eer van God. Dat wordt 

hier genoemd als vrucht van de Geest die hen vervult. Er zijn ook kringen waar de 

Geest gezien wordt als vrucht van de muziek. Daar, waar men niet uitgaat van en 

rust in Gods verbond, maar telkens zelf tot dat niveau moet opklimmen, gebruikt 

men liederen om in de sfeer te komen en de komst van de Geest een handje te 

helpen. Maar bij Paulus staan de zaken anders! De Geest komt niet op óns gezang. 

Hij brengt óns tot zang en dank aan God en zijn Christus.

Laat de Geest u vervullen
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Bij de blijdschap waarover de apostel spreekt, gaat het om christelijke blijdschap. 

Geen ongericht en onbeheerst ‘uit je dak gaan’ of ‘jezelf uitleven’ of meedeinen op 

tunes uit de wereld van alcohol en drugs, maar lof tot eer van God. Het is gerichte 

vreugde en dank. Gericht op God en Hem grootmakend. Vrucht van de Geest.

En ook echte lof en echte blijdschap. Geen gemopper of zurigheid. Niet ‘bekvechten 

over’, maar ‘zingen met’ psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zingen niet ‘uit 

naam van het vrome gemoed’, maar ‘in de naam van onze Here Jezus Christus’.

Het wonder van ons nieuwe leven

Zulk zingen en zulke vreugde mag geen vroom eilandje zijn in een verder onheilig 

leven. Nee, die vreugde en dat danken van God staan hier in het geheel van een 

christelijke levenswandel.

Dat heeft te maken met de bron van onze liederen en ons zingen: de Geest die 

ons vervult. Dat is ook de Geest die ons heiligt. In Efeziërs 4 - 6 werkt de apostel 

dat nieuwe leven breed uit. En in dat nieuwe leven gaat de Geest ons steeds meer 

vervullen. Dat gebeurt niet als je je vrije tijd laat vollopen met de leegheid van 

sport, seks en film. Maar als je erop uit bent om te begrijpen wat de Here wil: 

biddend, lezend, mediterend. Door niets te doen zonder op Gods beloften te zien. 

Door de Here bij alles te vragen om de wijsheid en kracht van zijn Geest. Dan 

gaat de Geest al meer bezit van ons nemen en komt dat ook naar buiten. Niet in 

spectaculaire dingen, maar in een nieuwe levensstijl waarin we dingen doen die 

geen mens uit zichzelf kan en die daarom heel bijzonder zijn: uit zijn op de eer van 

God en niet op egotripperij, maar op de dienst aan de naaste. In die heel ‘gewone’ 

dingen blijkt de overmacht en volheid van de Geest. Laat niemand ze onderschat-

ten. Ze zijn vrucht van de Heilige Geest.

Die Geest zal ons sterken in ons gevecht tegen de zonde en in onze inzet om te 

leven voor de Here. De Geest van de Here! In ons christelijk leven zijn we maar 

niet aangewezen op menselijke kracht of vroomheid die het tegen de duivel en de 

zonde moeten afleggen, maar we mogen geloven in Gods Geest die doden levend 

maakt en een kracht heeft als bij de schepping bleek (DL, III/IV, 12). Dat Hij in 

ons werkt, geeft ons goede moed. En vertrouwen. Hij doet wat óns onmogelijk is. 

En eens komt de dag dat de Geest hemel en aarde gaat vervullen met wijsheid en 

vrede, recht en kennis van de HERE. Dan zal Christus alles tot voltooiing brengen. En 

hemel en aarde zullen vervuld zijn met de luister van onze God. Dan zal Hij alles in 

allen zijn.
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17 Oordeel met onderscheiding
Galaten 5:7-10  |  30 september 2005

In allerlei situaties kunnen we geroepen worden een oordeel te vellen. Dat is werk op 

het scherp van de snede. Een paar voorbeelden.

We spreken deze week over gasten aan het avondmaal. Kan dat sowieso? Moet je alle 

leden van kerken waar dwaalleer getolereerd wordt, niet voor ongelovigen houden?

Als Gereformeerde Kerken werden we de afgelopen jaren geconfronteerd met een 

breuk. Hoe moeten we over de broeders en zusters die gingen en op wie we deze week 

een appèl willen doen, oordelen? Zijn ze allen op dezelfde manier verantwoordelijk 

voor het schenden van de tempel van God (1 Kor. 3:17)?

De Catechismus veroordeelt in Zondag 30 de mis. Worden daarmee alle misvierders 

veroordeeld? Kan er ook verschil zijn tussen de ene en de andere misganger?

Ik wil voor een antwoord op deze vragen een en ander aandragen vanuit Galaten 

5:7-10.

Fraai begin

Het was met de Galaten indertijd zo mooi begonnen. Toen Paulus hun het evange-

lie was komen brengen, hadden ze hem met open armen ontvangen: als een engel 

van God, ja als Christus Jezus zelf, schrijft de apostel (4:13,14). Ze hadden de Geest 

ontvangen op zijn prediking (3:2,5). De vrucht van de Geest en de kracht van de Geest 

waren onder hen aan het licht gekomen. Er heerste blijdschap en geloof. Paulus vat 

het samen in: U was zo goed op weg! De Galaten vormden een kerk waar dynamiek 

in zat. Die ervoor ‘ging’.

Maar zo was het niet gebleven. De apostel moet constateren dat ze de waarheid niet 

meer volgen. Onthutst hoor je Paulus vragen: Wie heeft u dat verhinderd? Wie heeft u 

het verder lopen onmogelijk gemaakt?

Spaak in het wiel

Dat de Galaten de waarheid niet meer volgden, lag niet aan henzelf. Zij waren goed 

op weg! Hun huidige stagnatie schrijft Paulus toe aan factoren van buiten.

Paulus weet zeker: dat is niet door God gebeurd! Want het was zijn Geest die hen 

de weg van het evangelie had doen gaan! En de Here maakte hun ook het vérder 
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gaan niet onmogelijk, Hij bleef hen er juist toe roepen! Dat u niet meer gehoorzaamt, 

schrijft Paulus in vers 8, komt niet door God die u geroepen heeft. De vertaling-1951 

zegt het nog scherper – en terecht! –: die u roept, tegenwoordige tijd! De Here breekt 

de weg niet op, Hij roept u juist om door te gaan!

Hoe komt het dan, dat de Galaten de wedloop hebben opgegeven?

Als we heel de brief lezen, zullen we het ons zo moeten voorstellen: er zijn bij de 

Galaten mannen gekomen die hun een ander evangelie verkondigd hebben dan 

zij van Paulus hebben gehoord. Wat die boodschap precies geweest is, doet op dit 

moment niet zoveel terzake. Waar het nu om gaat, is dat ze met een ander evangelie 

kwamen. En kennelijk hebben ze dat overtuigend weten te brengen! De Galaten 

hadden er niet tegenop gekund.

De apostel schetst een ernstige situatie. De Galaten zijn in verwarring, zegt vers 10. 

Dat klinkt als een understatement. Ze zijn in gevaar. Er is hun een ánder evangelie 

gebracht. En zij zijn erdoor bedorven. Ze volgen de waarheid niet meer. En dat terwijl 

het allemaal zo prachtig begonnen was in Galatië. En de christenen daar zich wellicht 

van geen kwaad bewust waren. En van hun kant nog altijd het idee hadden dat ze net 

zo dachten als Paulus en als vroeger.

Dat is een waarschuwing aan ons. Het is een voorrecht om onder het evangelie te 

mogen leven. Maar niemand moet denken dat daarmee alle gevaar bezworen is en 

waakzaamheid niet meer hoeft. De Schrift waarschuwt ons voortdurend voor valse 

gerustheid!

Het moet ons ook bescheidenheid en zachtmoedigheid leren. Niemand mag oordelen 

vanuit een ivoren toren. Ook al ben je jarenlang gereformeerde kerk, dat maakt je niet 

onaantastbaar!

Onderscheid

De Galaten zijn in verwarring. Ingepalmd door een ander evangelie. Schrijft de apostel 

nu in één klap heel de gemeente en alle leden ervan af?

Nee. Hij spreekt over God die hen nog altijd roept. De Here heeft hen niet afgeschre-

ven. Hij blijft ze roepen. En niemand mag afschrijven wie door God nog steeds geroe-

pen worden.

We horen de apostel in Galaten 5 ook duidelijk onderscheid maken. Hij heeft het over 

‘u’ – van wie hij overtuigd is dat ze geen andere mening hebben dan hij en dan vroe-

ger – én over ‘degenen die u in verwarring brengen’. Paulus maakt onderscheid tussen 
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de dwaalleraars en hun slachtoffers. En die dwaalleraars vormen maar een kleine 

groep. De apostel duidt ze immers aan met ‘een beetje desem’ dat het hele deeg zuur 

maakt. Dat ‘beetje desem’ is de kleine groep van dwaalleraars die de hele gemeente 

– het hele deeg – infecteert en bederft.

Het is een belangrijk onderscheid dat de apostel maakt. Er is verschil tussen de 

Galaten die in verwarring gebracht zijn, en degenen die hen in verwarring brengen. 

Van de Galaten zelf zegt de apostel: Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat u 

en ik het eens zijn.

Waarom zegt Paulus dat? Een trucje om ze te vleien en in te palmen? In het begin 

van zijn brief heeft hij die weg al afgesneden. Als ik mensen trachtte te behagen, 

zou ik geen dienstknecht van Christus zijn! En ergens anders schrijft hij dat hij niet 

sluw te werk gaat.

Het is geen handigheidje. Paulus is ervan overtuigd dat de Galaten dezelfde mening 

hebben als hij! Waarop baseert hij dat? Onderschat hij de ernst van de dwaalleer? 

Nee, want hij omschrijft die als desem die heel het deeg bederft. Is het dan misschien 

zijn optimistische kijk op mensen in het algemeen en op de christenen in Galatië in 

het bijzonder? Nee, want we moeten wel precies lezen. Paulus dankt zijn overtuiging 

niet aan de Galaten. Maar aan de Here! De Here geeft mij de overtuiging, schrijft 

hij in vers 10. Dat is de Here, die de goede Herder is. Die zijn gemeente leidt en 

beschermt en verzorgt. De schapen kennen zijn stem en zullen die zeker ook herken-

nen in wat Paulus schrijft. Nú zijn ze in verwarring. Maar Paulus is ervan overtuigd dat 

ze in zijn brief de stem van hun Herder Christus zullen herkennen en zullen terugkeren 

op hun schreden. Paulus kent de Christus die zijn gemeente op het hart draagt, en die 

voor haar bewaring bidt en eraan werkt. Deze Christus roept de Galaten en werkt in 

hen door zijn Geest. En die Geest zal hun de roep van Christus in het onderwijs van 

Paulus doen herkennen en Hij zal hun die roep doen volgen.

Zo oefent de kerk tolerantie. Niet een moderne tolerantie in de trant van: het maakt 

niet uit wát je gelooft. Maar een tolerantie uit vertrouwen op het werk van de Geest. 

Onder het beslag van Gods Woord. Verdraagzaamheid om te laten groeien tot beke-

ring en geloof.

Conclusies

Ik trek op dit moment een paar conclusies:

1. We mogen nooit alle leden van kerken of gemeenten over één kam scheren. De 

Oordeel met onderscheiding
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apostel leert ons onderscheid maken tussen hen die in verwarring brengen en hen die 

in verwarring gebracht worden, tussen dwaalleraars en hun slachtoffers. Die slachtof-

fers kunnen natuurlijk maar zo ‘verkondigers’ worden van de valse leer waaraan ze ten 

prooi gevallen zijn. Dan stappen ze als het ware zelf over naar de andere categorie. 

Maar we moeten in rekening brengen dat leden van een kerk waar niet de zuivere 

verkondiging het alleenrecht heeft, ook het ‘slachtoffer’ kunnen zijn van verwarring. 

En ook in eigen kerk is er onderscheid tussen hen die in verwarring brengen en die in 

verwarring gebracht worden. Met iemand die door een valse leer wordt meegezogen, 

heeft de kerk geduld. En ze onderwijst hem. Maar wie zijn valse leer actief verbreidt, 

mag je niet dulden. Anders raakt het hele deeg bedorven.

2. Ik sprak van slachtoffers. Dat bedoel ik ook echt: slachtoffers. Het gaat niet over 

mensen die op dwaalleer niet aanspreekbaar zijn of er zelfs van profiteren. Het gaat 

om mensen die in verwarring gebracht worden. Zulke ‘slachtoffers’ moet je niet laten 

zwemmen, maar helpen. Paulus zei niet: Galaten, jullie zijn slachtoffers en dus geeft 

het niet wat jullie denken. Nee, hij zei: Jullie volgen de waarheid niet, maar je moet 

wel weer verder met de wedloop. Hij schreef ze zijn brief. En hij vertrouwde erop dat 

ze zich door hem zouden laten helpen en dat ze door zijn onderwijs tot inzicht zouden 

komen. Paulus berustte niet in de situatie, maar deed wat hij kon. De Galaten moes-

ten terug naar de Schrift en moesten breken met het andere evangelie! Tolerantie kan 

in de kerk niet zonder voortgaand onderwijs!

3. Paulus’ vertrouwen inzake de Galaten was gebaseerd op de Here. En niet op het 

goede van mensen, op hun goede wil of hun goede bedoelingen. Wij hebben op 

Christus te zien, die al de zijnen kent en ze op zijn hart draagt en verzorgt. De werke-

lijkheid in de kerk kan gekenmerkt worden door verwarring en ongehoorzaamheid. 

Maar er is altijd ook een andere werkelijkheid: de Christus die de zijnen door verdruk-

king en verleiding leidt en op zijn tijd door zijn Geest ook terechtbrengt. We hebben 

Christus’ belofte: de schapen zúllen zijn stem herkennen uit duizenden.

Gods straf

Wie u in verwarring brengen, schrijft Paulus. Dat is méér dan: een andere mening 

propageren. Paulus noemt het: in verwarring brengen; verhinderen de waarheid te 

blijven volgen. Wie dat doet, zal zijn straf hebben te dragen, schrijft Paulus.

Wat voor straf, zegt hij niet. We kunnen denken aan de bestraffing van de kerkelijke 

tucht, zoals die heel concreet over de persoon en het ambtelijk functioneren geoefend 

moet worden (degenen die u in verwarring brengen, schrijft Paulus; het gaat dus om 
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meer dan het simpel afwijzen van een opvatting). Want al gaat het maar om een paar 

dwaalleraars, de uitwerking van hun optreden zal gigantisch zijn. Er is maar een beet-

je desem voor nodig om het hele deeg zuur te maken. Dwaalleer vreet door als hij niet 

gestopt wordt. Daarom: doe weg dat zuurdeeg. Bestraf wie u van Christus afvoeren. 

Hoe machtig en aanzienlijk of hoe sympathiek de desbetreffende dwaalleraars ook 

zijn en hoe dicht je ook bij ze staat. Wie ze ook zijn...!

Die tucht is naar haar aard niet als onomkeerbaar bedoeld. Ze wil tot inkeer bren-

gen en dwaalleraars op hun schreden doen terugkeren. Als dat gebeurt, is er geen 

argwaan, maar vreugde!

Voor dwaalleraars die door de kerkelijke tucht niet worden teruggebracht, wacht de 

straf van God. Niet, dat de kerkelijke tucht géén straf van God zou zijn, want tucht in 

de kerk wordt in Gods naam bediend. Maar de Here kan zijn straf ook op een andere 

manier doen gevoelen. Rechtstreeks, buiten de dienst van de kerkelijke tucht om. Dat 

kan hier, in deze wereld, in de tijd. De Here kan dwaalleraars ineens door de mand 

doen vallen, zodat iedereen ze doorheeft en weghoont. De Here kan ze ook ziek 

maken en doen sterven.

De Here straft ook in de eeuwigheid. Wie de Here heeft tegengestaan en zijn 

gemeente in verwarring heeft gebracht, ontloopt zijn vonnis niet. Al was hij hier niet 

te stoppen en ontsprong hij de dans bij elke kerkelijke vergadering, de Here zal hem 

oordelen op zijn dag.

De Here zal dat doen. De kerk kan niet oordelen over iemands hart. Onze tucht gaat 

over wat wij zien en horen van iemand. Die tucht gaat ook alleen maar over wie van 

de kerk zijn. Wie buiten zijn, zal God oordelen. Hij. Niet wij. We moeten wel dwaalleer 

waar dan ook beoordelen: onderkennen en ons ervan distantiëren. Maar we mogen 

niemand buiten de kerk straffen. Dat is voor de Here. En waar het om zijn oordeel 

gaat, zal niemand zijn rechtvaardige straf ontgaan. Dat klinkt dreigend. Dat is het 

ook. Voor wie de gemeente in verwarring brengt!

Maar voor de gemeente van Christus zelf klinkt het bemoedigend. De Here waakt over 

zijn kudde. Hoe sterk de tegenkrachten in deze wereld ook zijn en wat voor verwar-

ring ze ook mogen stichten, de Here bewaart zijn kudde en zet eens alles recht. Zijn 

gemeente is zijn oogappel. Ze mag zich van zijn zorg en bescherming verzekerd weten. 

Wie zich ook tegen haar keert. De Almachtige komt voor haar op. Dan komt alles 

terecht!

Oordeel met onderscheiding
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18 Kerk van het Woord
Psalm 119:17-24  |  7 oktober 2005 

slottoespraak

Aan het eind van een synode komt de vraag op: hoe zou je haar typeren? Een lasti-

ge vraag. Niet alleen omdat anderen daarover vaak beter kunnen oordelen. Maar 

ook omdat een synode er – als het goed is – niet op uit is zichzelf te profileren, 

maar het plan van God wil dienen. We hebben positief en onbekrompen gerefor-

meerd, besluitvaardig en samenbindend willen zijn. Samenbindend: door een goede 

afstemming te zoeken tussen landelijk en plaatselijk en door ons heil niet te zoeken 

in gedetailleerde en dichtgetimmerde regels, maar in duidelijke kaders, waaraan we 

elkaar ook mogen houden.

Turbulent

We kwamen samen onder de koepel van Gods trouw, in een wereld waarvan Hij ons 

nog altijd leert zingen: van de HERE is de aarde en alles wat daar leeft. We werken 

onder een open hemel! Dat neemt niet weg, dat we leven in een turbulente tijd.

We lazen zopas een paar verzen uit Psalm 119. Een van de verklaarders noteert 

dat in dit deel van de psalm klacht en gebed domineren (H.J. Kraus). Vanwege de 

harde realiteit.

In vers 21 is sprake van ‘hoogmoedigen’ en ‘vervloekten’ over wie de dichter zich 

beklaagt. Mij viel die combinatie op: vervloekt en hoogmoedig. Mensen die zouden 

moeten huiveren voor Gods oordelen, zetten een grote mond op tegen de hemel. 

Je ziet het vandaag gebeuren. Terwijl de HERE laat zien hoe geducht Hij is – in een 

tsunami waardoor in één keer veel en veel meer slachtoffers vallen dan door alle 

terreur van de laatste jaren bij elkaar; door een orkaan die het land van de onbe-

grensde mogelijkheden met al haar techniek overrompelt; door één enkele vries-

nacht precies op dat moment in maart die de appeloogst van een heel jaar 

schaadt –, terwijl de HERE laat zien hoe geducht Hij is, wordt in de samenleving 

steeds meer opgeruimd wat tot ons christelijke verleden behoort en wat christenen 

zou kunnen ‘bevoordelen’. Hoogmoed zonder oog voor de bazuin van Gods huive-

ringwekkende majesteit.

Bij de ‘hoogmoedigen’ en ‘vervloekten’ van Psalm 119 gaat het trouwens niet om 
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mensen buiten de kerk, maar binnen Israël. En als zodanig hebben ook wij ons 

door dit woord te laten waarschuwen. Ook binnen de kerk is er voor trots geen 

reden. Ons werden – om me daar maar toe te beperken – een paar verdrietige en 

complexe appèlzaken voorgelegd. Zaken waarin we – mee dankzij het deskundig 

advies van onze deputaten appèlzaken – besluiten konden nemen, maar geen 

problemen konden oplossen, en die ons doen beseffen wat er door onze zonde van 

de wereld geworden is. De HERE houdt ons klein, als we zien hoe sterk de zonde nog 

onder ons is: alle kerkelijk leven zou onmogelijk zijn zonder Gods genade.

Aan het begin van de synode hebben we hoofd voor hoofd beloofd ons werk te 

zullen doen in onderworpenheid aan het Woord van God. Het is het Woord waar-

van Psalm 119 zo uitbundig zingt. Het zijn maar geen regeltjes of hekjes of bepa-

lingen waardoor mensen klem komen te zitten of tussen de wielen terechtkomen. 

Gods Woord verspreidt licht, het leert ons onderscheiden, het wijst ons Gods wegen, 
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het is wijs, het is betrouwbaar. Wij kunnen het niet lezen zonder telkens weer de 

stem van de drie-enige God erin te beluisteren, het onderwijs van onze hemelse 

Vader, het evangelie van Jezus Christus de Immanuël, het getuigenis van Gods 

Geest. Dat Woord houdt stand en niemand krijgt het de wereld uit. Het is voor 

alle plaatsen en alle tijden. Het biedt ook ons, in onze tijd, zekerheid. Het levende 

Woord dat ons goede raad en reden tot vreugde geeft (vs. 24). We verlangen 

ernaar dit Woord te horen.

Katholiek

De HERE is betrouwbaar. Zijn Woord houdt eeuwig stand. Daarom hoeven wij niet 

bang te zijn dat er op een gegeven moment geen kerk meer zal zijn waarin het 

Woord van de Here bewaard wordt. De vraag is wel of wij als kerken daarvan deel 

zullen uitmaken en of wij en onze kinderen ertoe zullen behoren. Wil dat het geval 

zijn, dan moeten we als kerken de eenheid onderhouden van het ware geloof van 

alle plaatsen en alle tijden.

De inhoud en grenzen van dat ‘algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof’ 

hebben heel specifiek aandacht gehad in onze besprekingen over het appèl op 

de nieuwe kerken die in de afgelopen paar jaar ontstonden, en in onze besluiten 

richting de Nederlands Gereformeerde Kerken. Naar die laatste toe hebben we 

het katholieke karakter van de binding aan de gereformeerde leer benadrukt. En 

richting de nieuw gevormde kerken hebben we aangegeven hoe wij van oordeel 

zijn dat we in de katholiek gereformeerde lijn zijn voortgegaan. Er was enig verschil 

over de wijze waarop we ons appèl op hen wilden overbrengen, maar inhoudelijk 

vonden we elkaar hier op de synode: geen leerstellige specialiteiten of ethische 

groepscodes, maar Schrift en belijdenis zijn bepalend voor de grenzen van de kerk. 

Die overeenstemming heb ik ervaren als een Godsgeschenk!

Persoonlijk

Gods Woord is voor alle plaatsen en alle tijden. En dus niet alleen voor andere 

plaatsen en andere tijden.

Soms lijkt het in de Bijbel over een totaal andere wereld te gaan dan de onze. De 

Bijbel spreekt van nood en ellende waaruit wij gered moeten worden. De Bijbel 

waarschuwt ons dat het een strijd is om in te gaan. En dat dat niet anders kan dan 

door veel verdrukkingen heen. Herkennen wij dat? Sluit dat aan bij onze werkelijk-

heid, kinderen van de welvaart en liefhebbers van gemak en genot als we zijn? 

Beleven wij de nood en ellende zo diep als ons dat in de Schrift wordt geleerd? 
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Waar liggen voor ons dan die verdrukkingen? Welke strijd hebben wij te leveren om 

bij het evangelie te blijven? In andere tijden en op andere plaatsen lagen en liggen 

de dingen heel zwart-wit. Maar bij ons? De martelaren weerstonden uit eerbied en 

liefde voor Christus de verleiding van de keizerverering. De reformatoren wezen het 

roomse wetticisme af. Toen kwam het erop aan, zeggen we. Maar is dat vandaag 

ánders? Wordt van ons niet dezelfde standvastigheid gevraagd tegenover de dicta-

tuur van de ‘paarse’ opinie en de zuigkracht van het amusementisme?! Herkennen 

we in ónze strijd tegen bezielingloze gemakzucht, genade-loze regelzucht en norm-

loze genotzucht de strijd op leven en dood tussen het licht van het evangelie en de 

duisternis van autonomie en zelfverlossing?

Ik vraag dit expres. Want ik had het over het geloof van ‘alle tijden en alle plaat-

sen’. Maar is dat ook ons eigen geloof? Dat wij met ons hart geloven en met onze 

mond belijden? Niemand moet zich vlot aan dit soort vragen onttrekken. Zeker op 

een synode niet.

Op een synode moet je nadenken over structuren. En over faciliteiten die je anderen 

biedt. Wij hebben ‘agenda’: dingen die gedaan moeten worden. Eigenlijk ligt dat 

ons als gereformeerden wel. We zijn immers actief en hebben een talent om dingen 

te organiseren. En we zijn beducht voor ‘ik’ en ‘ikkerigheid’. Dat zit in onze genen. Ik 

denk aan volkomen terechte opmerkingen als: ‘In het zingen van psalmen verwoord 

je niet alleen je eigen gevoel, je zingt in de kerk ook mee met anderen.’ Of: ‘Als 

het om de kerk gaat, moet je niet naar mensen kijken, en zeker niet naar mij, maar 

naar de Here.’ Of: ‘In je bijbellezen moet je uitkijken dat je niet via de binnenbocht 

van het biblicisme of het exemplarisme meteen bij jezelf uitkomt.’ Ik denk ook aan 

funeste, maar helaas onder ons wel voorkomende, uitlatingen als: ‘Natuurlijk gelden 

die regels, maar in mijn geval ...?’ ‘Persoonlijk gun ik je die gemengde verkering van 

harte, maar ja als ambtsdrager ...!’ En ik denk ook aan de schok die veel deelne-

mers aan de Alpha-cursus ondergaan. Omdat ze nieuwe dingen leren? Nee, omdat 

ze de Bijbel anders gaan lezen: directer op henzelf gericht.

In Psalm 119 viel me op hoe de dichter het heel persoonlijk zegt: ik ben een vreem-

deling. Niet: wij zijn vreemdelingen. Of: christenen zijn vreemdelingen. Of: mijn broe-

ders en zusters zouden eens wat meer vreemdelingen moeten zijn. Nee, ik ben een 

vreemdeling! Zonder distantie. Zoals heel deze psalm opvallend persóónlijk spreekt 

(H.J. Kraus). Is dat ook typerend voor ons geloof: die toe-eigening, dat ‘mijnen’, het 

‘niet alleen anderen, maar ook mij’?! Hoe beleef ik mijn schuld voor God? Als iets 

uit een boekje, of schaam ik me echt voor Hem en durf ik alleen in Christus voor 

Hem verschijnen in mijn gebed? Ik weet wellicht een heleboel over de leer van de 
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verzoening, maar weet ik mezelf ook met mijn Heiland gekruisigd op Golgota? Ik 

aanvaard van harte het feit van de hemelvaart, maar weet ik me ook met Hem 

geplaatst in de hemel? Vallen vanuit die werkelijkheid de beslissingen in mijn 

leven? Wij maken en horen preken over het gebed, maar hoe vaak ziet en hoort de 

Here onszelf bij Hem komen? We kenden in onze kring een kerkelijke stamboom: 

met een rechte lijn van de kerk in het paradijs via Israël en de door Paulus gestichte 

gemeenten naar ‘onze’ kerken. Dat riep de vraag op: kan dat wel zo rechtstreeks? 

Maar vandaag zou je meer kerkbesef willen: als de Schrift het over de kerk heeft, 

gaat het over ons en worden wij aangesproken! De wonderen, beloften en beve-

len van God in de Bijbel zijn tot ons onderwijs en tot onze vertroosting gegeven 

en opgetekend (Rom. 15; 1 Kor. 10). Zoeken we misschien bijzondere tekenen en 

verschijnselen, omdat we ‘de wonderen van Gods wet’ (vs. 18) in eigen leven kwijt 

zijn? In nieuw geselecteerde liederen klinkt vaak een opvallend persoonlijke toon. 

Net als in de psalmen. Zou ons dat ook niet wat kunnen léren wat we kwijt geraakt 

zijn?

Ik ben een vreemdeling, zingt de dichter van Psalm 119 heel persoonlijk. Maar hij 

is geen individualist. Dat blijkt strijk en zet. Hoe kan het ook anders? God is zijn 

verbond niet met individuen aangegaan, maar met zijn volk. Deze door en door 

persoonlijke psalm kan dan ook beginnen met een meervoud: Gelukkig wie de 

volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HERE. Over en met hen is 

de dichter blij. Hij beschiet ze niet vanuit zijn loopgraaf. Hij loopt niet weg voor 

het gesprek en voor het samen biddend nadenken. Hij laat het volk van God niet 

opdelen in stromingen. Hij is een vriend en wil dat zijn van allen die God vrezen 

(vs. 63,79). Wat is het een kwelling voor hem als hij juist de steun en gemeenschap 

van zijn broeders en zusters mist.

In Christus is die gemeenschap alleen maar verdiept. Hij stierf niet voor mij alléén, 

maar voor allen die in Hem geloven. Voor heel zijn kudde, zijn ene lichaam. 

Persoonlijk is dus heel wat anders dan individualistisch. Het gaat om het geheel 

van Gods werk. Met al zijn kinderen. Met heel zijn volk. Daarom is kerkelijke 

eenheid ook zo belangrijk met hen die met ons en net als wij de Here willen dienen. 

De besluiten die de synode op dat punt nam, gaan dan ook niet over luxe of onin-

teressante zaken. Het komt erop aan om echte kerkelijke eenheid in de waarheid te 

bevorderen en erover te waken dat daarbij het eigen kerkverband niet buitenspel 

gezet wordt. Ook voor de eenheid van Gods kinderen gaf Christus zijn leven.

Ik kan het nog anders zeggen: er mag op een synode niet onpersoonlijk gesproken 

worden. Maar er mag over een synode ook niet onpersoonlijk gesproken worden. 
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Helaas komt dat laatste wel voor. Men herkent zich niet in de synode en trekt 

zich er dus niets van aan. ‘Ik ben verder.’ ‘Wij weten wel beter.’ Nee, zo wordt het 

natuurlijk niet gezegd. We horen dan: de synode staat de Geest in de weg; de syno-

de houdt goede initiatieven tegen. En – geen misverstand! – dat kán natuurlijk! De 

Bijbel weet van een kerk en een volk dat het recht vertrapt en de Here in de weg 

zit. Er kan ongeestelijke stroperigheid zijn in de kerk. Maar laten we niet vergeten 

dat de Geest wel aan de gemeente gegeven is. En dan niet aan die ene plaatselijke 

van ons. De Geest spreekt tot ‘de gemeenten’. Het Woord van God is niet bij mij 

en zelfs niet bij ons begonnen. Het heeft ook niet alleen mij of ons bereikt. Maar 

al de gemeenten van God. En als die dan gezamenlijke afspraken maken, laten we 

die dan ook houden! Laat ons ja ja zijn, en ons nee nee. Het is een kunst – nee, er 

is Gods gunst voor nodig, om het persoonlijke en het kerkelijke op een goede wijze 

met elkaar te verbinden.

Zingen: Psalm 119:8

Vreemdeling

De dichter van Psalm 119 is geen relativist. Hij zingt van zijn vreugde om Gods 

richtlijnen (vs. 24) en van zijn verlangen naar Gods voorschriften (vs. 20). Het 

klinkt de hele psalm door! Wat God ons leert, is wijs en rechtvaardig. Hij leert ons 

dat en hoe we kwaad als geweld en oneerlijkheid, egoïsme en relativisme moeten 

ontvluchten. Hij leert ons liefde en trouw, dienst en recht te zoeken. Dát is pas 

leven! Dat christelijk anders-zijn, dat ‘meer dan het gewone’ (Mat. 5) maakt het 

leven de moeite waard! De dichter kan ervan zingen. En hij raakt niet uitgezongen.

Maar het verleidt hem niet tot routine of zorgeloosheid. Want Gods Woord is heer-

lijk, maar hijzelf is een zondaar. Meer dan eens heeft hij rondgedwaald als een 

verloren schaap (vs. 176). Hij belijdt het en smeekt de HERE om genade (vs. 58).

Ook in zijn goede dagen is het niet vanzelfsprekend dat hij Gods wegen ziet en 

gaat. Hij beschikt er niet zelf over. Hij moet het biddend in Gods hand leggen. In 

vers 17 vraagt hij: wees goed voor uw dienaar – dan zal ik leven en mij houden aan 

uw woord. Dat betekent niet: bewijs mij een weldaad, dan zal ik als tegenprestatie 

uw woord onderhouden. Maar het betekent: bewijs mij de weldaad dat u mij het 

echte leven geeft, waarin ik uw woord onderhoud (J. Calvijn). De dichter beschikt 

niet zelf over het vermogen om naar Gods Woord te leven, er is een weldaad van 

God voor nodig om dat te doen! En daar bidt hij om.

De dichter kent verwondering over Gods dienst. In vers 18 bidt hij: Neem de sluier 

van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is. De wet is wonderlijk 
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mooi en diep. Maar ik moet belijden dat, met al mijn liefde voor u en voor uw wet, 

mijn ogen er uit zichzelf dicht voor zitten. Ik heb de verlichting door uw Geest nodig 

om te zien wat er in uw wet allemaal zit. De wonderen van Gods wet: dat zijn niet 

onze ‘bevroren principia’ (F. van Deursen), maar dat wat ons inzicht te boven gaat 

(J.P.M. van der Ploeg). De dichter heeft ook als gelovige de wet niet onder de knie 

of in zijn binnenzak.

Hetzelfde zegt hij in de verzen 19 en 20. Ik ben een vreemdeling op aarde, zingt hij. 

Wij denken bij dat ‘vreemdeling’ al gauw: ja, dat is het gevolg als je Gods geboden 

onderhoudt, dan lig je eruit. Of we betrekken het vreemdeling-zijn op alles waarvan 

je je moet onthouden. Maar hier gaat het om wat anders. Wat het vreemdeling-

zijn hier inhoudt, blijkt uit het tweede deel van vers 19 en uit vers 20. De dichter 

voelt zich verloren op aarde. Hij weet niet wat hij moet in Gods wereld en wat zijn 

Beschermheer wil. Daarom bidt hij: Verberg uw geboden niet voor mij; mijn ziel 

kwijnt weg van verlangen naar uw voorschriften, dag en nacht. Hij verlangt naar de 

prediking en naar kennis van de rijkswet van God bij wie hij asiel zoekt.

Onvolmaakte mensen

Zulke gebeden zijn de doodsteek voor elk verbondsautomatisme, dat denkt dat het 

‘klaar’ is met de doop. En voor het zogenaamd ‘positieve denken’ dat wel spreekt 

van een onvoorwaardelijk ‘aanvaard zijn’ door God, maar daarbij Gods genade, 

de verzoening in het bloed van Christus en de noodzakelijke vrucht van de Geest 

verzwijgt. Het is ook de doodsteek voor alle volmaaktheidsdenken, van links en van 

rechts. De Bijbel leert ons geen evangelisch triomfalisme waarin je de zonde achter 

je kunt laten. En ook geen mogelijkheid om aan Gods geboden naar behoren te 

gehoorzamen. Het Woord van God is helder en volmaakt. Maar wij zijn dat niet. Het 

blijft voor ons met onze zonde en zwakheid een zaak van intens gebed en eerbie-

dige studie in Gods Woord om Gods wil te leren kennen.

Als kerken hebben we dat ondervonden. Via studiedeputaatschappen hebben we 

gezamenlijk moeten zoeken naar wat de HERE van ons wil rond sabbat en zondag, 

huwelijk en echtscheiding, liturgie en kerkmuziek. En we gaan zoeken naar zijn wil 

inzake man en vrouw in de kerk. We realiseren ons dat we daar méér voor nodig 

hebben dan gezond verstand en het vermogen om te redeneren en consequenties 

te trekken. We zijn aangewezen op de verlichting door Gods Geest (1 Kor. 2). En we 

hebben over die zaken gezamenlijke bezinning nodig. Individualistisch en eigenge-

reid handelen is uit den boze.
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Dat betekent niet dat overal uitgewerkte regels voor gevonden worden. We hebben 

een tijd in ons kerkelijk leven achter de rug waarin we het vérgaand eens waren 

met elkaar over allerlei praktische consequenties en vormgevingen van ons geloof. 

Als we uitzonderingen in bijvoorbeeld de liturgie niet simpel verboden, wilden we 

zelfs die tot in detail regelen. Eventueel vlogen we er elkaar om in de haren. Die 

manier van werken heeft helaas – door al maar meer uitzonderingen – ook wel 

eens tot opgerekte regels geleid. Het is tijd voor ‘wederkeer’ naar de basis. Zoals in 

de besluiten over echtscheiding gebeurt. Geen beheersingsdenken en ingewikkeld 

samenstel van gelegaliseerde uitzonderingen. Maar de bijbelse grondregel formu-

leren en wat daarvan afwijkt, op echt geestelijke wijze als kwaad beleven, dat ons 

doordringt van onze afhankelijkheid van Gods genade in Christus en ons verlangen 

verdiept naar het rijk van God. En als we nadere afspraken maken, dan niet in 

de vorm van precieze regels, maar van bijbelse kaders. Zo hebben we ook over de 

toegang tot het avondmaal gesproken. Vanuit de grondregel van art. 60 KO, die we 

handhaafden, wezen we op kaders voor een onbekrompen christelijke, heilige en 

kerkelijke viering!

Studie op ethisch gebied bergt risico’s in zich. Want het Woord van God is wel 

helder en eenduidig en betrouwbaar. Maar wij zijn zondige en beperkte mensen. 

Dat maakt allerlei bezinning tot een spannend gebeuren. Maar het is wel nodig! 

Om levende kerk te zijn in de 21e eeuw. Om ons het onderwijs van de Schrift ook 

in de specifieke situatie waarin wij nu leven, eigen te maken. Onze overtuigingen 

en vroegere zekerheden bieden geen bescherming. Maar met het Woord van God, 

waarvan Psalm 119 zingt, kunnen we het aan. Dat is ook voor onze eeuw geschre-

ven. En we hebben een levende Heer in de hemel en zijn Geest die ons leert en 

leidt in de waarheid.

Zingen: Psalm 119:7

Missionair

De vragen en opdrachten waarvoor we ons gesteld zien, hebben alles te maken met 

de wereld waarin we leven. Vanouds hebben we als gereformeerde kerken beleden 

dat Gods Woord niet alleen voor de zondag, maar ook voor door de week is. Het is 

ook niet alleen voor onszelf, maar ook voor de samenleving heilzaam en normerend.

Vanuit onze kerken is in het politieke, sociale en economische leven veel geïnves-

teerd. Maar als kerken zélf bewogen we ons minder in het publieke leven. Dat had 

natuurlijk alles te maken met het feit dat in ons land ook zónder ons het christen-

dom zich toch wel liet gelden: tot in regeringskringen en in allerlei burgerlijke waar-
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den en normen toe. Bovendien hadden we als gereformeerde kerken intern heel 

wat te doen op het terrein van bewaring van Gods Woord, toerusting en opbouw, 

zorg voor komende generaties. Inmiddels is de situatie compleet veranderd. De 

kwetsbaarheid van de christelijke uiterlijkheid in onze samenleving is gebleken. Wie 

verheft vandaag nog zijn stem vanuit het evangelie? Op deze synode heeft daarom 

de presentie van de kerk in het publieke leven meer dan eens de aandacht gehad.

Zo werd op voorstel van deputaten ‘relatie kerk en overheid’ besloten om op een 

herkenbaarder manier bij te dragen aan het publieke debat. We leverden meteen 

ook al zelf een inhoudelijke bijdrage: een bijbelse handreiking over de zondag! Voor 

kerk en wereld.

We namen op grond van een uitvoerig deputatenrapport dankbaar de Nieuwe 

Bijbelvertaling in gebruik: een vertaling voor het hele Nederlandse taalgebied. Een 

vertaling waarmee we ons niet 

terugtrekken in een eigen hoekje. 

Maar één vertaling waaruit kerk 

en staat, wetenschap en kunst 

kunnen putten en waarmee we 

iedereen kunnen aanspreken.

Zichtbaar en een getuigenis in de 

wereld is de manier waarop we 

werken aan kerkelijke eenheid. 

Dat dat veel tijd vergt, ligt niet 

alleen aan anderen. Zelf hebben 

we er ook 24 jaar over gedaan 

om met de Gereformeerde Kerke 

van Suid-Afrika een zusterker-

krelatie aan te gaan, nadat we 

ze al in 1981 als kerk van Jezus 

Christus hadden erkend. Eenheid 

in de waarheid vergt zorgvuldig-

heid en dus geduld: aan beide 

kanten! Laat dát ook maar duide-

lijk worden naar buiten toe.

Kerkrechtelijk werd ruimte gebo-

den tot werkzaamheid in de 

geestelijke verzorging in justitiële 

inrichtingen en zorginstellingen. Een van de gebouwen van de Theologische Universiteit Kampen
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De instructie van krijgsmachtpredikanten werd aangevuld op het punt van de 

sacramentsbediening in de krijgsmacht. We willen binnen de beperkte mogelijk-

heden en allesbehalve ideale omstandigheden op een verantwoorde manier met 

het evangelie present zijn, ook in publieke instellingen voor mensen met speciale 

noden.

Ik noem in dit kader ook het besluit om subsidie te vragen voor de Theologische 

Universiteit. U zult wellicht denken dat dat een puur financiële zaak is, maar in 

de discussies ter synode werd juist aandacht gevraagd voor de publieke rol van 

‘Kampen’. Wij hoeven ons niet schuchter afzijdig te houden van de academische 

wereld. We kunnen vrijmoedig met onze school voor de dag komen en ons beroe-

pen op het publieke belang ervan. Laat de keizer maar meebetalen aan dat wat 

immers ook de keizer ten goede komt.

Veel aandacht kregen de voorstellen van de deputaatschappen ‘zending, hulpver-

lening en training’, ‘toerusting evangeliserende gemeente’ en ‘aanvullende steun 

evangelisatie’. Er zijn op dit gebied binnen de kerken allerlei evangelische metho-

den in gebruik. De eerder genoemde Alpha-cursus verraadt zijn charismatische 

komaf. Daarom waren we dankbaar dat alle drie missionaire deputaatschappen 

werk hebben gemaakt van de doorvertaling van onze gereformeerde identiteit naar 

onze missionaire roeping. De synode besloot hun uitvoerige visiedocumenten niet 

alleen onderling op elkaar af te stemmen, maar ze ook te integreren in een visie 

op de gemeente. Dat betekent dat niet maar een paar missionaire gemeenten – de 

synode besloot in twee ‘witte vlekken’ nieuwe projecten te gaan steunen – maar ál 

onze gemeenten op termijn meer dan tot nu toe gericht zullen raken op de verbrei-

ding en uitstraling van het evangelie in de wereld. Zij zullen moeten laten zien wat 

leven van genade en leven in het verbond is, anderen daartoe oproepen en daarin 

helpen, en mensen ook aanspreken op hun positie voor God, hun ongeloof en onge-

hoorzaamheid. Het Woord van het leven vasthouden (Fil. 2:16, vert. 1951) is wat 

anders dan het stevig tegen onze borst gedrukt houden. Het is het vast- en voor ons 

uit houden als een fakkel (S. Greijdanus).

Dat zal ook voor onze levensstijl consequenties moeten hebben. Is onze godvrezen-

de levenswandel niet een middel bij uitstek om onze naaste voor God te winnen?! 

De dichter van Psalm 119 verlangt naar en smeekt om een leven naar Gods Woord 

ten overstaan van hoogmoedigen om hem heen (vs. 21). Ook door machtigen 

(vs. 23), mensen die sterker zijn dan hij en die boven hem staan, laat hij zich zijn 

vreugde in de HERE en zijn dienst niet ontnemen. Hij bidt om trouw tegen alle spot 

en verachting in. Zo’n leven is een appèl!
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In de eerste brief van Petrus wordt de aanvaarding van het evangelie beschreven 

als een breuk met en een verlossing van het zinloze leven dat zijn lezers tot dusver 

leidden (1:18). Hun voormalige kornuiten verwonderen zich erover dat zij zich niet 

langer met hen storten in liederlijke uitspattingen (4:3,4). Is dat ook het beeld dat 

wij vertonen? Of schamen we ons voor ons gereformeerd-zijn? Dit vergt overtuigde 

keuzes. En andere prioriteiten. Het rapport van deputaten ‘huwelijk en echtschei-

ding’ heeft ons daar ook uitdrukkelijk bij bepaald. Uit kracht van de heerlijkheid 

van Gods genade in Christus zijn we geroepen tot maximale toewijding aan Hem. 

Daarbij zullen we bereid moeten zijn tot offers en onthouding, en ons meer dan 

tot dusver hebben te richten op wat ons in het komende rijk van God wacht. Dát 

verheerlijkt God de Vader en heeft werfkracht.

Zingen: Psalm 119:9

Deputaten

Zo hier en daar heb ik al deputaten genoemd. Hun werk en optreden kreeg veel 

aandacht op de synode. Eerlijk gezegd stonden we nogal kritisch voorgesorteerd. 

Hebben we niet te veel deputaatschappen? Houden ze zich wel aan hun opdracht? 

Hebben ze niet de neiging zichzelf in stand te houden? Krijgen ze niet te veel 

macht? Blijft het allemaal wel te betalen?

Ik wil op dit moment graag naar voren halen dat er door deputaten veel goed werk 

is verricht, waarvoor we ze zeer dankbaar zijn. Ik doe een greep.

Deputaten ‘huwelijk en echtscheiding’ en ‘vierde gebod en zondag’ leverden ons 

voorstellen in gevoelige dossiers die – na de nodige amendering – in grote eensge-

zindheid werden aanvaard.

Via deputaten ‘zending, hulpverlening en training’ kregen we als een geschenk van 

wederkerigheid uit het werkveld van de gereformeerde oecumene ‘gereformeerde 

overwegingen bij de charismatische beweging’ aangereikt in The Candlestand 

Statement.

Deputaten ‘betrekkingen buitenlandse kerken’ onderhielden contacten met tal van 

kerken in het buitenland. Ze schreven een brochure over de ontwikkelingen in ons 

kerkelijk leven: Not beyond what is written. Daarvan konden we als synode dank-

baar gebruik maken in ons appèl op de broeders en zusters die ons verlieten uit 

zorg over het naar hun oordeel pluralistische karakter van onze kerken. Ons gebed 

is dat God dat appèl zegent.

Deputaten ‘diaconale zaken’ bezonnen zich op de nieuwe verhoudingen in onze 
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marktsamenleving. Ze stelden nieuwe criteria vast voor steun aan gereformeerde 

organisaties.

Pastorale deputaatschappen deden veel voor kwetsbare broeders en zusters. 

Deputaten ‘steunpunt gemeenteopbouw’ dienden tal van kerken op maat bij 

vragen en problemen in het gemeentelijk leven. Daarnaast gaven en vroegen ze 

aandacht voor jongerenwerk en catechese.

Wat er allemaal komt kijken bij het besturen van een universiteit, is voor een ‘leek’ 

niet meer bij te houden. Deputaten-curatoren deden het namens ons. De synode 

besloot tot een nieuwe structuur die aan de goede voortgang van het bestuur en 

daarmee aan de opleiding tot de dienst van het Woord zelf dienstbaar wil zijn.

Deputaten ‘eredienst’ en deputaten ‘kerkmuziek’ dienden ons met voorstellen 

waarin ze probeerden recht te doen aan de eisen van vandaag en de verbonden-

heid met de kerk van alle tijden. We kregen een paar fraaie doopformulieren, 

waarin de verdediging van de kinderdoop een extra accent en een prominente 

plaats kreeg. En een nieuw belijdenisformulier, waarin – heel fraai – de vraag naar 

het geloof in de drie-enige God, de God van onze doop, vooropgaat. Op het terrein 

van deputaten ‘eredienst’ stelde deze synode vast voor welke zaken onvoldoende 

draagvlak was in de kerken. Daarmee vond de liturgische inhaalslag die in Ommen 

1993 begon, een afronding. Nu rest de gewone voortgaande bezinning. Om elk 

misverstand te voorkomen, zij hier expliciet verklaard dat geen enkel revisieverzoek 

ons reden gaf om eerdere synodes of deputaten van strijd met Schrift of belijdenis 

te betichten.

Een tweede punt waarop ik wijs, is dat van de organisatie van de deputaatschap-

pen. Net als in politiek Den Haag stuitten we ook in de kerk op ‘verkokering’ en op 

langs elkaar heen werken. Er zijn deputaatschappen die als tijdelijk zijn ingesteld, 

maar al tal van jaren bestaan. Belangrijk is daarom dat een deputaatschap werd 

ingesteld dat op deze problemen gaat studeren en met nadere voorstellen moet 

komen. Een paar deputaatschappen meldden zelf al dat ze niet zelfstandig wilden 

verder gaan. In een enkel geval besloot de synode ertoe.

Zulk organisatorisch werk hoort bij de kerk, die immers niet leeft bij bevliegingen of 

bij spontaneïteit alleen. In onze kerken hebben de woorden ‘kerkrecht’ en ‘kerkorde’ 

nooit een verdachte klank gehad. We hebben er zelfs deputaten voor. Zij zullen 

de komende tijd bij hun werk ongetwijfeld gebruik gaan maken van het Detmer 

Deddens Kerkrechtcentrum, dat onze Theologische Universiteit sinds kort herbergt 

dankzij het uitzonderlijke geschenk dat ze ontving van de naamgever van het 
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centrum. Het werk van deputaten behelst o.a. een door de synode van Zuidhorn in 

gang gezette updating van de kerkorde, waarin bijvoorbeeld de kerkelijk werker 

een plaats krijgt. Die kerkelijk werker deed op deze synode niet zijn intrede in 

onze kerken. Maar deze synode was wel de eerste die er een formele plaats voor 

inruimde.

Dankwoorden

(Er volgen dankwoorden aan adviseurs, helpers en leden van de synode, die we hier 

niet opnemen.)

Ik ga besluiten. Na dankwoorden aan mensen past ons dank aan God. Hem hebben 

we willen dienen. Zonder zijn vergevende genade en zegenende kracht is ons werk 

zinloos. Wij vragen Hem om vergeving voor wat niet was en is naar zijn heilige wil. 

En voor het goede prijzen wij Hém. En we bidden Hem of Hij ons werk wil gebrui-

ken om ons als kerken te doen blijven bij zijn Woord. Het Woord waarvan Psalm 119 

zo opgetogen zingt. Die lof weerklinkt de eeuwen door. Ja, tot in eeuwigheid. Laat 

van ons niemand ontbreken als God zijn nieuw Jeruzalem uit de hemel doet neer-

dalen, waar zijn lof onverdeeld en onvermengd hemel en aarde zal vullen.

Zingen: Gezang 35

De synode volop in bedrijf (foto P.G.B. de Vries)
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