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Gij liept goed. Wie is u in de weg 
gekomen, dat gij aan de waarheid 
niet meer gehoorzaamt? Die over
reding kwam niet van Hem, die u 
roept. Een weinig zuurdeeg maakt 
het gehele deeg zuur. Ik voor mij 
ben van u overtuigd in de Here, dat 
gij geen andere mening zult hebben. 
Maar wie u in verwarring brengt, 
zal zijn straf hebben te dragen, wie 

. hij ook zij. 

(Galaten 5:7-10) 

In allerlei situaties kunnen we geroe
pen worden een oordeel te vellen. Dat is 
werk op het scherp van de snede. Een 
paar voorbeelden. 

Een kerkenraad moet zich buigen 
over de toelating tot het avondmaal van 
een asielzoeker. In het land van her
komst was hij lid van een kerk van een 
andere traditie dan de gereformeerde. Is 
hij verantwoordelijk voor alles wat in 
zijn vroegere kerk wordt gedaan en 
geloofd en moet hij dat eerst als dwaling 
erkennen? Of moet je over zijn vroegere 
kerk niet eens willen praten en hem 
zonder reserve aanvaarden? Hoe moet je 
oordelen als kerkenraad? 

Het kan ook zijn dat je te maken 
krijgt met christenen uit andere kerken. 
En dan kerken waarin dwaalleer voor
komt. Moet je vandaaruit een rechte lijn 
trekken naar alle leden van die kerken 
en ze allen voor ongelovigen houden? 

Niet over één kam 

Of moet je je over die dwaalleer niet 
druk maken? Hoe oordeel je zorgvuldig? 

Als gereformeerde kerken werden we 
geplaatst voor een oproep tot bekering 
door een aantal broeders en zusters die 
van oordeel zijn 'dat onze Gerefor
meerde Kerken officieel, in haar meeste 
kerkelijke vergadering, de kenmerken 
van de ware kerk niet meer vertonen. 
Integendeel, de kenmerken van de valse 

Schriftlicht P. Niemeijer 
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kerk zijn zichtbaar geworden' (LATEN 
WIJ ONS BEKEREN. DE GEREFORMEERDE 
KERKEN NA 'ZUIDHORN': EEN OPROEP TOT 
REFORMATIE, p. 81) .  Dat is een vérstrek
kend oordeel over de kerk die belijdt 
tempel van God te zijn. De oproep ver
scheen in een advertentie, ondertekend 
door veertig broeders en zusters. Hoe 
moet een kerkenraad daarover oordelen? 
Zijn ze alle veertig op dezelfde manier 
verantwoordelijk voor hun bejegening 
van de tempel Gods (1 Kor. 3)? 

Waarom veroordeelt de Catechismus 
in zondag 30 niet alle misgangers en 
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1 
misvierders, maar de mis zelf? Is er ver
schil tussen de leer van de mis en de 
concrete misganger? Moet je misschien 
zelfs onderscheid maken tussen de ene 
en de andere misganger? 

Ik heb niet de pretentie in dit artikel 
een sluitende theorie te bieden voor dit 
soort vragen. Dat kan ook niet. Er valt 
voor een gebroken werkelijkheid geen 
sluitende theorie te leveren. Toch wor
den van ons wel concrete keuzes en 
beslissingen gevraagd. Met het oog 
daarop vraag ik in dit artikel aandacht 
voor een aantal algemene overwegingen, 
die in de praktijk nog aangevuld en in 
concrete situaties nader afgewogen moe
ten worden. 

Het verschil met het 
begin 

Het was met de Galaten indertijd zo 
mooi begonnen. Toen Paulus hun het 
Evangelie was komen brengen, hadden 
ze hem met open armen ontvangen. Als 
een bode van God, ja als Christus Jezus 
zelf, schrijft de apostel (4:13,14). Ze 
hadden de Geest ontvangen op zijn pre
diking (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 liep goed! En het woord dat 
hij voor 'lopen' gebruikt, ziet niet op 
slenteren of sukkelen of kuieren. Het is 
een woord uit de atletiek: rennen, hard
lopen. Een mooi getuigenis dus van de 
Galaten: ze zetten alles op alles en de 
'vorm' was er ook! Het was een 
gemeente waar dynamiek in zat. Die 
ervoor 'ging'. 

Maar zo was het niet gebleven. 
Inmiddels moet de apostel constateren 
dat ze aan de waarheid niet meer 
gehoorzamen. Onthutst hoor je Paulus 
vragen: wie is u in de weg gekomen? 
Wat voor krachten zijn hier actief? Waar 
komt dit vandaan? Zo was u toch hele
maal niet? 

Nee, zo waren ze niet! Maar zo was 
het wel geworden! 

Onze vertaling heeft in vers 7: wie is 
u in de weg gekomen? Wie heeft u 
dwars gezeten, gehinderd? Eigenlijk gaat 
het nog om wat ergers. De apostel 
gebruikt een woord dat ziet op het ver
nielen en onbegaanbaar maken van een 
weg. Het wordt wel gebruikt in militair 
verband. Voor het bewust stukhakken 
van wegen en het onklaar maken van 
bruggen. Je maakt het mensen onmoge-
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lijk die weg nog te gebruiken. In de atle
tie�eeft het woord aan dat het je 
onmogelijk wordt gemaakt om de wed
strijd uit te lopen. Je kunt niet verder, 
het is over! 

Wie is de schuldige? 

Dat de Galaten aan de waarheid niet 
meer gehoorzaamden, lag kennelijk niet 
aan henzelf. Zij liepen goed! Hun hui
dige stagnatie schrijft Paulus toe aan 
factoren van buiten. Wie is u in de weg 
gekomen? Door wie is u het verder 
lopen onmogelijk gemaakt? 

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 gaan niet onmogelijk, Hij 
bleef hen er juist toe roepen! Dat u niet 
meer gehoorzaamt, schrijft Paulus dan 
ook in vers 8, komt niet door God 'die 
u roept'. Niet: geroepen hééft, in het 
verleden. Maar: roept, tegenwoordige 
tijd! De Here breekt de weg niet op, Hij 
roept u juist om door te rennen! 

Waar komt het dan vandaan, 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 ánder evangelie verkondigd hebben 
dan zij van Paulus hebben gehoord. Wat 
die boodschap preciés geweest is, doet 
op dit moment niet zoveel terzake. Waar 
het in dit artikel om gaat, is dat ze met 
een ander evangelie kwamen. 

Kennelijk hebben ze dat overtuigend 
weten te brengen! Met kracht van argu
menten. Je prikte er maar zo niet door
heen. Paulus gebruikt in vers 8 tenmin
ste het woord 'overreding'. Het klonk 
allemaal heel overtuigend. En de Gala
ten hadden er niet tegen opgekund. Dat 
was de Galaten in de weg gekomen. 
Daardoor waren ze niet meer gehoor
zaam aan de waarheid. 

De apostel schetst een ernstige situa
tie. De Galaten zijn 'in verwarring', zegt 
vers 10. Het klinkt als een understate
ment. Ze zijn in gevaar. Er is hun een 
ander evangelie gebracht. En zij zijn 
erdoor bedorven. Ze zijn aan de waar
heid niet meer gehoorzaam. En dat ter
wijl 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. 

Het is een waarschuwing aan ons. 
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Wat is het een rijkdom om onder het 
Evangelie te mogen leven. Maar nie
mand moet denken dat daarmee alle 
gevaar bezworen is en waakzaamheid 
niet meer hoeft. De Schrift waarschuwt 
ons voortdurend voor valse gerustheid 
en gearriveerdheid. Wees nuchter en op 
uw hóede. Overal steekt telkens weer de 
dwaalleer de kop op. En er is maar een 
beetje zuurdeeg nodig om het hele deeg 
zuur te maken. 

De verwarring van de Galaten moet 
ons niet alleen waakzaam maken, maar 
leert ons ook bescheidenheid en zacht
moedigheid. Niemand moet oordelen 
vanuit een ivoren toren. Vanuit een hoge 
zetel waar je je onaantastbaar voelt. Je 
kunt jarenlang gereformeerde kerk 
geweest zijn, maar dat houdt de zonde 
echt niet buiten de poorten. Ook wij 
zijn vatbaar voor zonde en dwaalleer. 

Compleet 
afgeschreven? 

De Galaten zijn in verwarring. Ze 
zijn niet meer gehoorzaam aan de waar
heid. Ze zijn ingepalmd door een ander 
evangelie. Zware termen, jazeker! Maar 
op dát niveau stelt de apostel de zaken. 

Schrijft hij vervolgens in één klap 
heel de gemeente en alle leden ervan af? 

Dat zeker niet! Hij spreekt in vers 8 
over God die nog altijd 'roept'. De Here 
heeft nog geen gedane zaak gemaakt 
met de gemeenten in Galatië. Hij blijft 
ze roepen. Dat is een eerste punt dat 
van belang is bij ons kijken naar onszelf 
en naar anderen: de roeping van God. 
Wij moeten ervoor uitkijken dat we niet 
afschrijven wie door God nog steeds 
geroepen worden. Dan zouden we tegen 
de Here in getuigen! 

Vervolgens horen we de apostel in 
onze tekst ook heel duidelijk onder
scheid maken. Hij heeft het over 'u' -
van wie hij overtuigd is dat ze geen 
andere mening hebben dan hij en dan 
vroeger - én over 'hen die u in verwar
ring brengen'. Paulus maakt onderscheid 
tussen de dwaalleraars en hun 'slachtof
fers'. Sterker nog: hij geeft aan dat het in 
Galatië maar om een kleine groep van 
dwaalleraars ging. Hij heeft het immers 
over 'een weinig zuurdeeg' dat het hele 
deeg zuur maakt. Dat 'weinig zuurdeeg' 
is de kleine groep van dwaalleraars die 
de hele gemeente - het hele deeg - infec
teert en bederft. 

Het is belangrijk dat we het onder
scheid dat de apostel maakt, niet verge-

1 
ten. Er is verschil tussen de Galaten die 
in verwarring 'gebracht zijn', en degenen 
die hen in verwarring 'brengen'. 

Waarom? 

Van de Galaten zelf zegt de apostel: 
ik voor mij ben van u overtuigd in de 
Here, dat u geen andere mening zult 
hebben. Geen andere overtuiging en 
gezindheid dan ik heb en dan die u 
vroeger had, toen u goed liep. 

Waarom zegt Paulus dat? Is het een 
uiting van beleefdheid? 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 (1 :10)! En ergens anders in 
zijn brieven schrijft hij dat hij niet met 
sluwheid mensen wil winnen. 

Het is geen handigheidje. Het is 
Paulus' overtuiging dat de Galaten 
dezelfde mening hebben als hij !  

Maar waarop baseert hij dat? Onder
schat Paulus de ernst van de dwaalleer? 
Nee, want hij omschrijft die als zuur
deeg die heel het deeg bederft. 

Is het dan misschien zijn optimisti
sche kijk op mensen in het algemeen en 
op de christenen in Galatië in het bij
zonder? Vertrouwt hij op hun innerlijke 
kracht? Nee, want we moeten wel pre
cies lezen. Paulus is niet overtuigd 'van 
de Galaten' ! Hij is, zoals er eigenljk 
staat, 'ten aanzien van' hen overtuigd. 
Hij is 'met betrekking tot' hen over
tuigd. 

En wat is de grónd van zijn overtui
ging? Hij is overtuigd 'in de Here', die 
roept (vers 8). De Here is het, in wie 
Paulus vertrouwen heeft. De Here, die 
de goede Herder is. Die zijn gemeente 
leidt en beschermt en verzorgt. De scha
pen kennen zijn stem en zullen die zeker 
ook herkennen in wat Paulus schrijft. 
Nu zijn ze in verwarring. En ze hebben 
zich laten weglokken bij de Herder van
daan. Maar Paulus is ervan overtuigd 
dat ze in zijn brief de stem van hun 
Herder Christus zullen herkennen en 
zullen terugkeren op hun schreden. Pau
lus 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 
hen de roep van Christus in het onder
wijs van Paulus doen herkennen en Hij 
zal hen die roep doen volgen. 

Wij kijken vaak naar mensen en hun 
opstelling. Maar laten we nooit vergeten 
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dat de Here er is en dat Hij roept en dat 
zijn Geest werkt. Die schapen de stem 
van hun Herder, zodra ze die horen, 
doet herkennen. Daarom kun je in de 
kerk ook tolerantie oef enen. Niet een 
moderne tolerantie in de trant van: het 
maakt.niet zoveel uit wát je gelooft. 
Maar een tolerantie uit vertrouwen op 
het werk van Gods Geest. Tolerantie 
onder het beslag van Gods Woord. Ver
draagzaamheid om de ander te laten 
gróeien tot bekering en geloof. 

Een paar tussentijdse 
conclusies 

We trekken op dit moment alvast 
een paar conclusies: 

1 .  We mogen nooit alle leden van 
kerken of gemeenten over één kam sche
ren. De apostel leert ons onderscheid 
maken tussen hen die in verwarring 
'brengen' en hen die in verwarring 
'gebracht worden', tussen dwaalleraars 
en hun 'slachtoffers'. Die slachtoffers 
kunnen natuurlijk maar zo 'verkondi
gers' 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 alleen
recht heeft, ook het 'slachtoffer' kunnen 
zijn van verwarring. En geen propagan-

. disten. Ze kunnen meegezogen zijn zon
der zelf precies door te hebben dat en 
waar de schoen wringt. Dat is trouwens 
ook intern, in onze eigen kerken, van 
belang. Er is onderscheid tussen hen die 
in verwarring brengen en die in verwar
ring 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 gaat 
verbreiden, wordt daarop aangesproken. 
Dat kan en mag je niet dulden. Anders 
raakt het hele deeg bedorven. 

2. In het voorgaande is sprake van 
'slachtoffers'. Dat bedoel ik ook echt: 
slachtoffers. Het gaat niet over mensen 
die van dwaalleer niets kwaads willen 
horen of die valse leer koesteren of er 
zelfs van profiteren. Nee, het gaat om 
slachtoffers! Mensen die hulp niet 
afslaan, maar aangrijpen! Zulke 'slacht
offers' móet je ook helpen. Als broeders 
en zusters. Paulus liet de Galaten niet 
aan hun verwarring over, hij hielp ze. 
Hij deed niets af van hun eigen verant
woordelijkheid. Hij zei niet: ach, jullie 
zijn sláchtoffers en dus weegt het alle-

1 
maal niet zo zwaar. Nee, hij zei: jullie 
zijn ongehoorzaam aan de waarheid en 
je moet weer verder met de wedloop. 
Hij schreef ze zijn brief. En hij ver
trouwde erop dat ze zich door hem zou
den laten helpen en dat ze door zijn 
onderwijs tot inkeer zouden komen. 
Paulus berustte niet in de situatie, maar 
deed wat hij kon. De Galaten moesten 
terug naar de Schrift en moesten breken 
met het andere evangelie! En waar die 
dwaalleer gekoesterd bleef door de 
dwaalleraars, zouden ze met die leraars 
moeten breken en zich voegen bij de 
kudde die Christus' stem hoort en her
kent en volgt. Geen 'tolerantie' zonder 
onderwijs! 

3. Paulus' vertrouwen inzake de 
Galaten was gebaseerd op de Here. Ver
trouw niet op het goede van mensen. 
Op hun goede wil of hun goede bedoe
lingen. Maar zie op de Christus, die al 
de zijnen kent en ze op zijn hart draagt 
en verzorgt. Vertrouw op de Geest, die 
woont en werkt in allen die van Chris
tus zijn. De werkelijkheid in de kerk 
kan gekenmerkt worden door verwar
ring en ongehoorzaamheid. Maar er is 
altijd ook een andere werkelijkheid: de 
Christus die de zijnen door vervolging 
en verleiding leidt en op zijn tijd door 
zijn Geest ook terechtbrengt. 

Dat is ook een belofte voor ons. We 
kunnen door allerlei ontwikkelingen in 
kerk en wereld in verwarring verkeren. 
En geen weg weten in alles wat vandaag 
de dag op ons afkomt. Maar we hebben 
Christus' belofte dat de schapen zijn 
stem zullen herkennen uit duizenden. 
Laten we ons erin trainen die stem te 
kennen. Er zijn genoeg mogelijkheden 
voor bijbelstudie! Voor oefening in de 
godsvrucht! 

Tucht over 
dwaalleraars 

Wie u in verwarring brengt, schrijft 
Paulus in onze tekst. Dat staat in het 
enkelvoud. Maar dat enkelvoud bete
kent niet dat het maar om één persoon 
zou gaan. In 1 :7 is sprake van 'sommi
gen die u in verwarring brengen': meer
voud! En dat sluit aan bij het slot van 
vers 10. De apostel doet hier een alge
mene uitspraak over 'wie ook maar' de 
gemeente in verwarring brengt. 

In verwarring brengen. Dat is méér 
dan: een andere mening propageren. Zo 
wordt vandaag dwaalleer vaak omschre
ven: een andere mening. Heel onschul-
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dig. Maar Paulus noemt het: in verwar
ring brengen; ongehoorzaam maken aan 
de waarheid. 

Wie dat doet, zal zijn straf hebben te 
dragen, schrijft Paulus. 

Wat voor straf, zegt Paulus niet. 
We kunnen denken aan de bestraf

fing van de kerkelijke tucht, zoals die 
heel concreet over de persoon en het 
amhteliik functioneren geoefend moet 
worden ('wie' u in verwarring brengt, 
schrijft Paulus). Al gaat het maar om 
een paar dwaalleraars, zegt Paulus, de 
uitwerking van hun optreden zal gigan
tisch zijn. Er is maar een heel klein 
klontje zuurdeeg voor nodig om het hele 
deeg zuur te maken. Dwaalleer vreet 
door als hij niet gestopt wordt. Daarom: 
doe weg dat zuurdeeg. Al gaat het maar 
om één man. Wie afbreuk doet aan het 
Evangelie, is levensgevaarlijk. Bestráf 
wie u van Christus afvoert. Dat is 
opdracht voor elke kerk van Christus. 
Gesjoemel daarmee zal uiteindelijk lei
den tot bederf. 

Wie u in verwarring brengt, zal zijn 
straf hebben te dragen, 'wie hij ook 
wezen mag'. Als er tucht nodig is, dan 
moet die geoefend worden. Hoe mach
tig en aanzienlijk of hoe sympathiek de 
desbetreffende dwaalleraar ook is en hoe 
dicht je ook bij hem staat. Hoeveel men
sen hij achter zich heeft staan en wat 
voor kwaad hij de kerk ook allemaal 
berokkenen kan met zijn wraak. Wie u 
in verwarring brengt, zal zijn straf te 
dragen hebben, wie hij ook is. 

Die tucht is naar haar aard niet als 
definitief bedoeld. Ze bedoelt juist tot 
inkeer te brengen en dwaalleraars op 
hun schreden te doen terugkeren. En als 
dat dan gebeurt, is er geen argwaan, 
maar blijdschap! 

De straf van God 

Voor dwaalleraars die door de kerke
lijke tucht niet worden teruggebracht, 
wacht de straf van God. Daarmee zeg ik 
niet dat de kerkelijke tucht géén straf 
van God zou zijn, want tucht in de kerk 
wordt in Gods naam bediend: wie op 
aarde gebonden wordt, zal in de heme
len gebonden zijn; de tucht is sleutel van 
het hemelrijk. 

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 
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weghoont. De Here kan ze ook ziek 
maken en doen sterven. 

Maar de Here straft ook in de eeu
wigheid. Wie hier de Here heeft tegen
gestaan en zijn gemeente in verwarring 
heeft gebracht, zal zijn vonnis niet ont
lopen. Al was hij hiér niet te stoppen en 
ontspröng hij de dans bij elke kerkelijke 
vergadering, de Here zal hem uiteinde
lijk 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. En die tucht gaat ook 
alleen maar over wie van de kerk zijn. 
Allen die buiten de kerk 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 heeft de Here aan 
Zichzelf voorbehouden. 

En waar het om zijn oordeel gaat, zal 
ook niemand zijn rechtvaardige straf 
ontgaan. 

Wie de gemeente van Christus in 
verwarring brengt en haar van Hem 
afvoert, zal zijn straf hebben te dragen, 
wie hij ook mag zijn. 

Dat klinkt dreigend. Dat is het ook. 
Voor wie de gemeente in verwarring 
brengt! 

De laatstgehouden synode van de 
Gereformeerde Kerken zette een 
nieuwe koers uit voor liturgische 
zaken. Dat betreft de artikelen 65 
en 67 van de Kerkorde. Daarin zijn 
afspraken gemaakt over de ere
dienst. Hoe moeten we de komende 
tijd met deze zaken omgaan? Er 
was reden om ons op die vraag te 
bezinnen. Liturgische discussies 
hebben de laatste jaren veel onrust 
gebracht. Ze komen vaak neer op 
het herhalen van zetten, zonder 
dat we met elkaar op een zinvolle 
manier verder komen. De synode 
van Leusden gaf de deputaten voor 

1 
Maar voor de gemeente van Christus 

zelf klinkt het bemoedigend. Want het 
betekent dat de Herder over zijn kudde 
waakt. Ook over de allerkleinsten. Wie 
hen verleidt, het zou beter zijn dat hij 
met een molensteen om zijn hals in zee 
geworpen en verzwolgen was. 

De Here waakt over zijn kudde. Hoe 
sterk de tegenkrachten in deze wereld 
ook zijn en wat voor verwarring 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! 

Oordelen 

We begonnen met een aantal situa
ties waarin we hebben te oordelen. We 
hebben gezien hoe gevaarlijk dwaalleer 
is. Die moet weerstaan en bestraft wor
den. Tegelijk zagen we dat er door Pau
lus onderscheid gemaakt wordt tussen 
wie in verwarring brengt en wie in ver
warring gebracht wordt. Er zijn 'mislei
ders' en 'slachtoffers'. Er zijn 'gewitte 
graven' en 'schapen zonder herder'. 
Tegenover de een trad de Here Jezus 
anders op dan tegenover de ander. 
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Om dat nog even concreet toe te 
spitsen in de richting van die asielzoeker 
uit een andere traditie dan de gerefor
meerde: een kerkenraad zal erop uit zijn 
te achterhalen wat die traditie inhoudt. 
Om de achtergrond van de desbetref
fende asielzoeker te kennen. En te weten 
waar eventuele knepen zitten. Tegelijk 
zal de kerkenraad hem of haar - wan
neer hij of zij geen geestelijk leider is -
niet vastpinnen op de standpunten uit 
die traditie: er is verschil tussen wie in 
verwarring brengt en wie in verwarring 
gebracht wordt. Een kerkenraad zal zo'n 
asielzoeker het onderwijs van de Schrift 
en de gereformeerde belijdenis �oorhou
den. En wanneer hij zich voor dat 
onderwijs niet afsluit maar zich ervoor 
openstelt, gastvrij aanvaarden. In ver
trouwen op de Here die hem roept en 
op Gods Geest en Woord die werken in 
zijn leven. 

Onze liturgische 
koers 
Kerkrecht en Kerkorde opdracht 
om de kerken van advies te dienen. 
Op basis van hun rapport heeft de 
synode van Zuidhorn een nieuwe 
koers uitgezet. 

De synode besloot eerst tot een 
voorlopige standpuntbepaling. Daar 
heb ik destijds in de Kroniek kritisch 
op gereageerd (NADER BEKEKEN jrg. 9, 
nr. 7/8). Ik deed dat naar aanleiding 

Kroniek J.W. van der Jagt 
-

'. 

van de verslagen in de krant over het 
debat ter synode. Daarin proefde ik een 
manier van spreken, die geen recht deed 
aan de aard van het gereformeerd kerk
verband. Ik vroeg me ook af of de 
synode het subjectivisme, dat achter de 
wens naar verandering kan schuilen, 
voldoende gepeild had. Van een aantal 
synodeleden kreeg ik daar kritiek op. 
Zij herkenden zich niet in het kranten
verslag van het synodedebat en dus ook 
niet in mijn kroniek naar aanleiding 
daarvan. Ook had ik geen rekening 
gehouden met het rapport van deputa
ten voor Kerkrecht en Kerkorde. Dit 
commentaar veronderstelde dat mijn 
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Keizer Justinianus met stralenkrans en aartsbisschop Maximianus van Ravenna met misdienaars 

gereed voor de liturgie. Middeleeuws mozaïek. 

oordeel dan anders zou zijn uitgevallen. 
Er is dus reden om op deze zaken terug 
te komen. 

Niet alleen ik kende het deputaten
rapport niet. Dat geldt ook voor de ker
ken. Het betreft een aanvullend rapport. 
Het is niet een half jaar van tevoren aan 
de kerken toegezonden. Zij konden zich 
er geen oordeel over vormen. Dat is te 
betreuren. Dit rapport legt namelijk de 
basis voor een radicale koerswijziging. 
Men kan zeggen dat de kerken in de 
generale synode zelf bijeen waren. Dat 
klinkt kerkrechtelijk zuiver. Maar het is 
toch te verkiezen dat dit niet alleen for
meel zuiver is, maar dat de kerken ook 
inhoudelijk weten wat in hun gezamen
lijke vergadering aan de orde is. Zeker 
als er een koers wordt verlegd. Het is 
daarom van belang dat de kerken alsnog 
van dit rapport kennisnemen. De depu
taten hebben opdracht gekregen om de 
uitgezette koers om te zetten in concrete 
kerkordeartikelen. Op de komende 
synode zal de koerswijziging kerkorde
lijk haar beslag krijgen. Dat is ook de 
laatste gelegenheid om, zo men dat 
wenst, de nieuwe koers bij te sturen. 

Daarvoor is dit rapport onmisbaar. 
Bovendien is het ook inhoudelijk waar
devol genoeg om kennis van te nemen. 

Kerkordewijziging 

Er wordt dus een wijziging van de 
kerkorde voorbereid. Dat betreft overi
gens niet alleen de afspraken over de 
liturgie. De deputaten moeten ook naar 
andere zaken kijken. Maar het gaat me 
er nu even om, dat de laatste synode 
ook een procedure voor het wijzigen van 
de kerkorde heeft aanvaard. Daar zit een 
opmerkelijk punt in. Zoals bekend 
nemen de kerken volgens artikel 31 KO 
hun besluiten bij meerderheid van stem
men. Daar wijkt het procedurebesluit 
van af. Daarin is opgenomen dat voor 
een wijziging van de kerkorde driekwart 
van de stemmen nodig is. Ik vraag mij 
af waar deze stemverhouding op stoelt. 
Het lijkt mij dat de synode hiermee in 
strijd met de geldende kerkorde komt. 
Ik signaleer dat zonder er verder op in te 
gaan, omdat ik het over de liturgische 
koers wil hebben. 
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Als de kerken een andere koers kie
zen, ligt het voor de hand dat de kerk
orde gewijzigd wordt. 

Wat dit betreft hebben de 40 broe
ders en zusters van Reformanda, die ons 
oproepen tot vrijmaking van de synode
besluiten, te vroeg gesproken. Zij zeggen 
in hun brochure over artikel 65 en 67: 
'De artikelen worden niet gewijzigd of 
afgeschaft. Maar wel geeft de synode 
aan hoe we als kerken met die artikelen 
om moeten gaan' (LATEN WE ONS BEKE
REN, p. 68). Even later lezen we: 'Er 
komen verder geen regels voor de litur
gie. Artikel 65 moet in bovenstaande 
zin voortaan uitgelegd en gebruikt wor
den. Daarmee heeft artikel 65 zijn 
waarde verloren en is inhoudsloos 
geworden.' Ze menen dat 'artikel 65 van 
zijn betekenis ontdaan wordt'. Kennelijk 
denken zij dat de synode de bestaande 
artikelen laat bestaan, maar ze van een 
andere interpretatie voorziet. Daar zijn 
ze het duidelijk niet mee eens. 

Dan zullen ze wel blij zijn met het 
aanvullend deputatenrapport. Daarin 
staat de lezenswaardige paragraaf 4 over 
de hantering van de kerkorde. Deputa
ten zeggen daarin: 'Het is niet juist als 
een strikt geformuleerd voorschrift als 
in art. 65 KO . . .  wordt afgezwakt door 
verwijzingen naar andere artikelen die 
ook niet zo strak worden gehanteerd als 
er staat . . .  .' Ze hebben er kritiek op dat 
artikel 84 KO, waar we afgesproken 
hebben om ons toe te leggen op het 
naleven van de afspraken, gebruikt 
wordt als een alibi om je er niet zo strak 
aan te houden (par. 4.2). Het wordt 
'niet plausibel' genoemd om stringente 
bepalingen in de kerkorde te laten staan, 
maar ze in rapporten van deputaten of 
uitspraken van een synode ruimer te 
interpreteren (par. 4.3). Dit lijken mij 
gezonde overwegingen, die ook de 
bezwaarde broeders en zusters vermoe
delijk met instemming zullen lezen. Ik 
vraag me wel af hoever deze instemming 
gaat. Hun brochure geeft de indruk dat 
zij sowieso grotere variatie voor de litur
gie afwijzen. Er wordt nl. nogal massief 
over de kerkorde gesproken. De regels 
daarvan 'zijn gebaseerd op wat de 
Schrift ons leert over kerkregering en 
onderlinge omgang. Veel van die regels 
zijn niet direct terug te vinden in de Bij
bel. Maar wel zijn ze daarop gefun
deerd' (a.w., p. 67). Geeft dat niet de 
indruk dat men eigenlijk niet mag 
afwijken van de kerkorde zoals we die 
sinds 1978 hebben? Maar dat kan toch 
niet juist zijn. Niemand kan beweren 
dat alle kerkordelijke afspraken op Gods 
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Woord gebaseerd zijn. Neem alleen 
maar de opbouw van ons kerkverband 
via classis, particuliere en generale 
synode. Dat is niet op Gods Woord 
gefundeerd. Die komt voort uit de poli
tieke structuur van ons land in de tijd 
waarin de kerkorde ontstond. Zo zijn er 
meer afspraken die men niet op grond 
van de Schrift gemaakt heeft, maar van
uit het praktisch inzicht dat men in 
bepaalde zaken had. Zulke afspraken 
kunnen zonder principieel bezwaar ver
anderd worden. Artikel 84 zegt 'wan
neer dit in het belang van de kerken is, 
behoren ze gewijzigd, aangevuld of ver
minderd te worden'. Wijziging moet dus 
zelfs wanneer dat in het belang van de 
kerken is! Ook over de liturgie kunnen, 
wanneer daar behoefte aan bestaat, zon
der bezwaar andere afspraken worden 
gemaakt. Dat lijkt mij te verkiezen 
boven allerlei interpretaties die kerkor
deartikelen van een andere interpretatie 
voorzien. Wat dit betreft helpt het depu
tatenrapport ons om genuanceerd over 
de kerkorde te spreken. 

Meer variatie 

De bedoeling van het deputatenrap
port en de standpuntbepaling is duide
lijk. Men heeft gezocht naar een weg 
waarlangs meer liturgische variatie 
mogelijk wordt en meer verschillen tus
sen plaatselijke kerken kunnen bestaan. 

. Om dit te bereiken kiest het rapport 
positie vanuit artikel 32 van de Neder
landse Geloofsbelijdenis. Vanuit dat 
startpunt wordt ingegaan op de verhou
ding tussen eenheid en verscheidenheid 
in het kerkverband (par. 5). Een belang
rijke opmerking maakt het rapport als 
het met verwijzing naar artikel 30 KO 
stelt: 'De mate waarin tot uniformiteit 
kan worden besloten en de kerken die 
uniformiteit na onderling overleg bij 
meerderheid van stemmen in enige zaak 
aan elkaar kunnen opleggen, is in het 
gereformeerd kerkrecht beperkt. Als ker
ken zich in een regionaal of nationaal 
verband aaneensluiten krijgen ze daar
mee nog niet het recht om in die kring 
aan elkaar allerlei bepalingen bindend 
op te leggen' (par. 5.5). De vraag is dan 
wel met welke criteria de kerken kunnen 
uitmaken waarin zij uniform willen zijn. 
Er wordt onderscheiden tussen noodza
kelijke en aanbevelenswaardige unifor
miteit. Als criterium wordt o.m. het 
bewaren en bewaken van de eenheid en 
de zuiverheid in de leer genoemd. Ook 
de rechtsgelijkheid kan een criterium 

1 
zijn, of dat een plaatselijke kerk 
bepaalde zaken niet alleen behartigen 
kan, zoals een predikantsopleiding of 
het samenstellen van een kerkboek 
(par. 5.8-15). 

Vervolgens geeft het rapport aan
dacht aan de verhouding tussen de 
bevoegdheden in het kerkverband. Het 
signaleert dat op de synode van Ommen 
1993 de wensen die men in een deel van 
de kerken had, uitgangspunt werden 
voor het liturgisch beleid. Intussen 
waren er ook kerken die deze wensen 
niet hadden. Moeten deze laatste veran
deringen accepteren waar zij zelf niet 
om gevraagd hebben (par. 6.2)? Er is de 
laatste jaren gezocht naar een interpreta
tie van art. 65 die aan dit verschil 
ruimte geeft. Maar een bevredigende 
oplossing is niet gevonden (par. 6.3&4). 
De kern van dit probleem is volgens het 
rapport dat 'een orde van dienst een zeer 
precies document is' (par. 6.5). Het 
wordt ook wel getypeerd als een 'draai
boek' dat vastlegt wat in de eredienst 
gedaan moet worden. Maar de deputa
ten vinden dat men uniformiteit in deze 
zaken moet kunnen motiveren (par. 
6.8). 'Concreet, het moet dus beargu
menteerd kunnen worden, dat er een 
bindende orde van dienst moet zijn èn 
dat de instantie die die orde vaststelt de 
generale synode is, en dat er dus voor 
alle gereformeerde kerken in Nederland 
gelijke orden van dienst moeten gelden' 
(par. 6.8). In het geheel van het rapport 
is dit een belangrijke overweging. 

Het deputatenrapport gaat in par. 7 
ook in op de plaatselijke verhoudingen. 
Daarin worden zinvolle opmerkingen 
gemaakt over het plaatselijk beleid, 
waarmee iedere kerkenraad zijn winst 
kan doen. 

De koers 

De synode heeft dit rapport verwerkt 
in haar 'koersbepaling inzake de effec
tuering van de artikelen 65 en 67 KO'. 
Veel daarvan moet ik laten liggen. De 
kern ligt m.i. in punt 2. 'De synode is 
ten aanzien van artikel 65 KO van oor
deel dat in de kerkorde geen directe bin -
ding moet worden vastgelegd aan com
plete en precieze orden van dienst. De 
hoofdregel moet zijn, dat de kerkenra
den er binnen het algemeen geldend 
kader verantwoordelijk voor zijn dat op 
verantwoorde wijze aan de kerkdiensten 
invulling wordt gegeven. In generaal
synodaal verband ontwikkelen en aan -
vaarden de kerken diverse orden van 
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dienst bij wijze van voorbeeld en als 
aanbevolen orden, waarvan de kerken 
gebruik kunnen maken.' 

In de toelichting wordt omschreven 
wat onder een verantwoorde invulling 
van de eredienst wordt verstaan. Dat 
wordt afgebakend door vier randvoor
waarden. De invulling van de eredienst 
moet gebeuren: 

in gehoorzaamheid aan de Schrift; 
in verbondenheid met (de liturgie 
van) alle heiligen in hemel en op 
aarde; in de liturgie komt immers 
de heilige, algemene en apostolische 
kerk samen; 
in verbondenheid met de 
gereformeerde belijdenis, waarbij ook 
bedacht moet worden dat liturgie de 
leer van de kerk weerspiegelt; 
met in achtneming van eigentijdse 
levensvormen, van plaatselijke 
contexten en van het karakter van de 
plaatselijke kerk. 

De rol van de gezamenlijke kerken 
wordt dus teruggedrongen. Die blijft 
beperkt tot het 'uitzetten van algemene 
kaders die op basis van de eenheid in 
het geloof maatgevend moeten zijn voor 
de vormgeving en invulling van de ere
diensten in alle kerken'. Daarnaast zor
gen zij voor voorzieningen, zoals een 
bundel en een lijst van liederen, orden 
van dienst, formulieren, een liturgisch 
katern en andere zaken. 'De kerken 
kunnen daarvan binnen de algemene 
kaders naar eigen keus gebruik maken.' 

Als ik het geheel overzie, kom ik 
terug op een onderdeel van de kritiek 
die ik op de voorlopige koersbepaling 
leverde. In het krantenverslag proefde ik 
een manier van spreken, die niet past bij 
de gereformeerde zienswijze op het kerk
verband. Dat vind ik in het deputaten
rapport niet terug. Dat probeert recht te 
doen aan het uitgangspunt dat de ker
ken zelf in de synode bijeen zijn. Die 
kritiek neem ik dus terug. Wel blijf ik 
het in de koersbepaling van de synode 
een wonderlijke zin vinden, als gezegd 
wordt 'in de besluitvorming zal de 
indruk worden vermeden dat een 
synode op liturgisch gebied de plaatse
lijke kerken "van bovenaf" aanstuurt.' 
Moet dat zo nadrukkelijk gesteld wor
den als we met elkaar van mening zijn 
dat de kerken zelf in de synode bijeen 
zijn? 

De kritiek van de 40 Reformanda
bezwaarden lijkt mij ook niet terecht. 
Hun conclusie is: 'De eenheid van de 
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kerken wordt in deze koersbepaling 
geschaad. Kerkenraden hebben een vrij
brief voor de invulling van de eredien
sten (en je kunt zelfs, als je wilt, ook 
lezen: een vrijbrief voor het aantal ere
diensten), iedere kerkenraad mag laten 
zingen wat hij wil' (a.w., p. 70). Het 
wordt" getypeerd als 'toenemend inde
pendentisme.' 

Het lijkt mij een karikatuur om over 
een vrijbrief te spreken. Dan ga je te 
gemakkelijk voorbij aan de bezinning 
die deputaten over het kerkverband 
gegeven hebben. Het plaatselijk beleid 
blijft ingekaderd in randvoorwaarden 
die principieel verantwoord zijn. De 
opmerking over het aantal kerkdiensten 
is niet juist. Het rapport van deputaten 
geeft in par. 8 een schetsontwerp voor 
nieuwe kerkordeartikelen. Het eerste 
daarvan luidt: 'De gemeenten zullen om 
de dag van de Here te vieren tweemaal 
in publieke kerkdiensten samenko-
men . . .  .' De typering van independen
tisme lijkt mij te zwaar aangezet. De 
kerken hebben het recht om de liturgi
sche ruimte anders te bepalen dan wij 
jaar en dag gewend zijn. Dat kan alleen 
als independentisme worden getypeerd, 
als men de huidige afspraken voor de 
enige principieel juiste afspraken houdt. 
Maar dat kan toch moeilijk volgehou
den worden. 

Eén oog 

Dit neemt niet weg dat er bij deze 
koersbepaling wel een aantal kritische 
vragen is te stellen. Ook de Refor
manda-critici hebben niet op alle pun
ten ongelijk. Al lezend groeide bij mij 
het gevoel dat liturgie wel erg met één 
oog wordt bezien. Ik wijs op de vol
gende zaken. 

1 .  'In het Nederlandse gereformeerde 
protestantisme is dit (de orde van 
dienst, JWvdJ) (gezien als) een 
zaak van de plaatselijke kerken. 
Daarom is iedere kerk bevoegd en 
geroepen zélf de kerkdiensten op 
verantwoorde wijze in te richten.' 
Zo stelt de synode. 'De onderlinge 
herkenbaarheid en eenheid van de 
gereformeerde kerken zijn in de 
kerkhistorie nooit een zaak geweest 
van strakke uniformiteit in liturgicis.' 
Het rappon van deputaten geeft 
aan dat er voor het eerst in 1 933 
sprake was van een aanbevolen 
orde van dienst. Dat was niet een 
liturgisch doordachte orde, 'maar 
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een "stroomlijning" van de bestaande 
praktijk met diverse variaties' 
(par. 3). Pas in 1 978 wordt 
vastgelegd dat de kerken zich zullen 
houden aan de goedgekeurde orde 
van dienst. 
Deze gegevens moeten het 'nooit 
een zaak van strakke uniformiteit' 
onderbouwen. Is dat terecht? 
Het lijkt mij dat hieruit met 
evenveel recht tot de wenselijkheid 
van uniformiteit kan worden 
geconcludeerd. De laatste 25 jaar van 
uniformiteit horen immers ook bij 
de geschiedenis van het gereformeerd 
protestantisme. Het stroomlijnen in 
1 933 zal in elk geval gebeurd zijn 
omdat men aan een bepaalde mate 
van uniformiteit hechtte. Het besluit 
van 1 933 heeft naar mijn indruk ook 
uniformerend gewerkt. Met andere 
woorden: het beroep op de historie 
maakt niet plausibel dat we terug 
moeten naar de toestand van vóór 
1933. 

2. Het deputatenrapport beroept 
zich ook op art. 47 van de 
kerkorde. Dat gaat over onze 
relatie met buitenlandse kerken. 
'Op ondergeschikte punten van 
kerkorde en kerkelijke praktijk zullen 
buitenlandse kerken niet veroordeeld 
worden', is de afspraak. Het rapport 
leidt daaruit af dat wij ons eigen 
kerkrecht en kerkelijke praktijk niet 
als de beste keus voor alle culturen 
moeten beschouwen. Daar ben ik 
het helemaal mee eens. Maar, zegt 
het rapport dan, dat geldt 'ook voor 
cultuurverschillen tussen onze eigen 
gemeenten in Nederland. Ook daar 
geldt, dat we ervoor moeten oppassen 
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om . . . elkaar niet te veroordelen en 
via een meerderheidsbeslissing elkaar 
klem zetten.' Deze vergelijking is niet 
overtuigend. De verschillen tussen 
de plaatselijke kerken in ons land 
zijn van een heel andere orde dan die 
tussen Nederlandse en buitenlandse 
kerken. Bij alle verschil is er in 
ons land veel gemeenschappelijks 
in cultuur, taal en geschiedenis. 
Je leeft in één kerkverband 
waarin je afgesproken hebt hoe 
beslissingen genomen worden. Die 
gemeenschappelijkheid is een groot 
verschil t.o.v. buitenlandse kerken. 
Ik zie niet in waarom dat geen rol 
mag spelen in liturgische keuzen die 
worden gemaakt. 

3. De randvoorwaarden die de 
koersbepaling geeft, bieden ruimte 
aan variatie. Ze geven minstens 
zoveel reden om te kiezen voor 
uniformiteit. Het is waardevol 
dat de liturgie beleefd wordt in 
verbondenheid met alle heiligen. Mag 
dan niet in de eerste plaats gedacht 
worden aan de verbondenheid met 
de kerkgemeenschap waarin je met 
elkaar samenleeft? Het is een zinrijke 
opmerking dat de liturgie de eenheid 
in de leer weerspiegelt. Volgens 
het rapport is een van de motieven 
om uniformiteit na te streven 'het 
bewaren en bewaken van eenheid 
en zuiverheid in de leer' (par. 5 . 1 1 ). 
Dan ligt het voor de hand dat die 
eenheid in de liturgie tot uitdrukking 
komt - wat weerspiegelt er anders? -
en dat voor een bepaalde uniformiteit 
gekozen wordt. 

4. Het gaat om de eredienst. Die is 
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publiek, een publieke presentatie van 
de kerk naar buiten toe. Het rapport 
erkent dat dit ook een motief voor 
uniformiteit kan zijn (par. 5. 14). 
Als voorbeelden worden de 
bijbelvertaling, de psalmen, gezangen 
en formulieren genoemd. Maar 
wa"arom valt de liturgie buiten deze 
opsomming? Daar wordt ineens 
genuanceerd over gesproken: er zijn 
gemeenteleden die in een kerkdienst 
elders graag dezelfde liturgie 
meemaken als thuis, maar anderen 
vinden de afwisseling verrijkend. 
Dat kan natuurlijk met evenveel 
recht gezegd worden m.b.t. de 
bijbelvertaling of de formulieren. Het 
rapport heeft hier iets willekeurigs. 
Intussen houdt het er geen rekening 
mee hoe vervreemdend het kan 
zijn, wanneer de eredienst in een 
zusterkerk nauwelijks lijkt op wat 
men in de thuiskerk gewoon is. 

5. Het rapport is ook eenzijdig in 
de beoordeling van de kritiek 
op de grote variatie die er in 
zusterkerken kan zijn. 'Maar al 
te gauw kan er in de roep om 
uniformiteit, uniforme orden van 
dienst, uniforme gezangenpraktijk, 
uitgebreide synoderegelgeving enz. 
iets wantrouwigs en on-katholieks 
komen, waarbij we anderen maar al 
te graag binden aan ónze inzichten. 
De apostel Paulus zou zeggen: "Is 
het Woord soms bij u begonnen? 
heeft het soms u alleen bereikt?"' 
(par. 5. 17). Dit gevaar wordt m.i. 
terecht gesignaleerd. Hier moeten we 
op bedacht zijn. Toch lijkt het mij 
eenzijdig. Is het een wonder, als men 
veranderingen met zorg beziet? We 
komen uit een jarenlange praktijk 
van liturgische eenvormigheid. En 
men wordt geconfronteerd met 
experimenten en wildgroei. Dat 
maakt toch kritisch? Is het niet ook 
'onkatholiek' wanneer een kerk 
of een voorganger gezamenlijke 
besluiten van de kerken niet in acht 
neemt en steeds weer met nieuwe 
eigen vondsten op de proppen komt? 
Het Evangelie is toch ook niet bij 
die kerkenraad of die voorganger 
begonnen? Is het rapport hierin niet 
aan één oog wat blind? 

6. In de koersbepaling heet het: 
'In generaal-synodaal verband 
ontwikkelen en aanvaarden de kerken 
diverse orden van dienst bij wijze 
van voorbeeld en als aanbevolen 
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orden, waarvan de kerken gebruik 
kunnen maken.' Hoe 'voorbeeldig' 
zijn deze orden? Kan men die ook 
naast zich neer leggen om (eventueel 
iedere week anders) een geheel 
eigen orde te ontwikkelen? Wat is er 
dan nog de zin van dat er over vijf 
aanbevolen orden gesproken wordt? 
Is die variatie niet groot genoeg? 
Zijn we in de grond van de zaak niet 
heel krampachtig bezig om voor alle 
denkbare variatie ruimte te creëren? 
Dezelfde krampachtigheid zie ik 
ook met betrekking tot art. 67 KO. 
Er is een liedbundel die door de 
synode wordt vastgesteld en een 
lijst van liederen die ook gezongen 
kunnen worden. 'De kerken maken 
door deze selectie de gezamenlijke 
afspraak om voor de kerkdiensten 
hun keuze uit deze liederen te maken. 
Afwijking van deze afspraak dient 
een kerkenraad te verantwoorden 
en behoort een uitzondering te 
zijn.' Men vraagt zich in gemoede 
af, waarom naast bundel en lijst 
nog ruimte moet blijven om van 
die selectie af te wijken. Zijn we 
inmiddels zo verkrampt dat we 
vooral ruimte moeten geven voor 
elke gewenste keus? Intussen wordt 
met deze mogelijkheid in wezen 
het prescriptief karakter van de 
liedafspraak ondermijnd. Geven we 
op deze manier geen voet aan een 
individualistische hantering van 
gezamenlijke afspraken? 

7. De standpuntbepaling spreekt ook 
over liturgische zaken waarvan de 
kerken 'expliciet hebben afgesproken 
dat ze prescriptief zijn. Te denken 
is aan de geldende afspraken die in 
art. 59, 6 1  en 70 KO zijn vastgelegd 
over het verplichtend gebruik van 
formulieren of aan het liturgisch te 
gebruiken liedcorpus.' Maar wat is 
het criterium om het één wel en het 
ander niet prescriptief te verklaren? 
Het deputatenrapport noemt een 
aantal zaken waarin uniformiteit 
noodzakelijk of wenselijk is. De 
synode heeft dat niet tot besluit 
verheven. Het rapport zegt ook dat 
kerken niet aan deputatenrapporten 
gebonden zijn, maar alleen aan 
besluiten die genomen worden 
(par. 6.12). Maar de synode heeft 
geen criteria vastgesteld. Dat valt te 
meer op, omdat het rapport zegt dat 
de kerken moeten beargumenteren 
waarom een zaak door de kerken 
gezamenlijk besloten moet worden. 
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Hier is de bezinning nog niet klaar, 
maar tot de koerswijzigin& is al wel 
besloten. 
Illustratief is hier de afwijzing die 
de kerk van Groningen-Oost van de 
synode kreeg. Deze kerk vroeg ruimte 
om het avondmaal te vieren zonder 
het gebruik van de formulieren. De 
synode wees dat af en verwees daarbij 
naar de koersbepaling 'waarbij erop 
dient te worden gelet dat artikel 61  
KO genoemd wordt als een artikel 
dat prescriptief (voorschrijvend) is 
bedoeld'. Ik stel me voor dat men in 
Groningen-Oost weinig content met 
dit antwoord is. De koersbepaling 
zegt niet op grond waarvan artikel 6 1  
prescriptief is. De volgende synode 
zal nog duidelijk moeten maken waar 
het verschil tussen art. 61 en art. 65 
KO ligt. 

Slot 

Al met al zijn er bij deze nieuwe 
koersbepaling kritische vragen te stellen. 
Ik geef ze graag in overweging. Daar
mee pleit ik niet voor een strakke uni
formiteit. Het lijkt mij juist dat een orde 
van dienst niet als een draaiboek moet 
worden opgevat. Al was het alleen al om 
het gevaar van ritualisme te vermijden. 
Het is dan ook een wonderlijke tegen
spraak dat de synode deze draaiboekidee 
afwijst, maar wel met de zeer ordevaste 
ordinariumliturgie verder gaat. Maar al 
wijst men de draaiboekgedachte terecht 
af, deze koersbepaling schiet m.i. door 
naar de andere kant. Is ze daarin niet 
een kind van onze zeer individualisti
sche tijd? 

Afgesloten 2 mei 2003. 
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In het maartnummer van NADER BEKE· 
KEN stelde dr. HJ.C.CJ. Wilschut mij 
enkele vragen naar aanleiding van 
mijn opstellen in het boek WOORD 
OP SCHRIFT. In datzelfde nummer 
reageerde ik. In het aprilnummer 
kwam Wilschut met een tweede 
ronde en nodigde hij mij uit daarop 
te antwoorden. Graag maak ik van 
die gelegenheid gebruik. Inmiddels 
ben ik ook bezig met artikelen voor 
DE REFORMATIE, waarin ik inga op de 
kerkelijke discussie rond WooRD 
OP SCHRIFT. Voor verdere uitwerking 
verwijs ik de lezer naar dit 'zuster
blad'. 

Langs elkaar heen? 

Wilschut vraagt in zijn artikel: 'Of 
praten wij langs elkaar heen en vergis ik 
'mij?' Ik wil niet gemakkelijk scoren, 
maar meen dat dit inderdaad het geval 
is. In mijn eerste antwoord gaf ik voor
beelden van de invloed van buitenbij
belse kennis op de uitleg van bijbelge
deelten. Wilschut vindt dat ze de kern 
van de kwestie niet raken. Maar dat 
komt doordat hij kennelijk het punt van 
vergelijking in die voorbeelden mist. Hij 
omschrijft dit als: 'Buitenbijbelse gege
vens kunnen het bijbelse beeld scherper 
maken'. Maar het gaat om meer. Bij elk 
van de voorbeelden die ik noemde, 
wordt de exegese van een onderdeel van 
de bijbeltekst beslissend beïnvloed door 
omgevingskennis. Alleen vanuit de tekst 
van de Bijbel of het grote geheel van de 
Schrift zou je nooit op de betreffende 
uitleg gekomen zijn. Daarom is er niets 
mis met de zin die ik bij een bepaalde 
exegese schreef en die Wilschut nu 'ont
hullend' noemt: 'kennis uit de omge
ving van de tekst brengt mij erop.' Zo 
werkt het vaker. We komen soms op een 
uitlegmogelijkheid naar aanleiding van 
buitenbijbelse kennis. En pas in tweede 
instantie gaan we na of de betreffende 
uitlegmogelijkheid 'past bij' de tekst en 
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De Schrift zelf: 
hoe werkt dat? 

Een tweede reactie op dr. Wilschut 
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Koburgerbijbel, Genesis 1 

het geheel van de Schrift. 
Ik blijf staande houden dat wij van 

deze werkwijze bij minder ingrijpende 
passages geen probleem maken, maar er 
in de omgang met 'gevoelige' bijbelge
deelten (zoals Genesis 1-11) ineens 
moeite mee hebben. Dat is begrijpelijk 
en bij deze bijbelgedeelten moeten we 
ook zorgvuldig te werk gaan. Maar toch 
ligt hierin een inconsequentie. In begin
sel mag je ook bij die gevoeliger passages 
op deze zelfde manier opereren. 

In het licht hiervan helpt het weinig 
als Wilschut mij een reactie vraagt op 
een opmerking van B. Kamphuis. Die 
schreef: de Schrift zal zelf wel duidelijk 
maken hoe zij opgevat wil worden. Dat 
ontken ik niet, maar het verschilpunt 
met Wilschut ligt ergens anders: hoe 
werkt dat nu als de Schrift zelf ons iets 
al dan niet duidelijk maakt. Daarbij 
hanteert Wilschut (met velen uit de 
gereformeerde traditie) bij sommige pas
sages een 'smallere' methode dan bij 
andere. 

Reactie A.L.Th. de Bruijne 
-

���� � ���� 

Voorbeelden 

Met een voorbeeld dat Wilschut zelf 
aanlevert, maak ik mijn punt duidelij
ker. Je kunt het verbond van God goed 
plaatsen in het licht van de oudoosterse 
vazalverdragen, zegt hij. Maar hij zal 
toch moeten toegeven dat niemand ooit 
op die gedachte gekomen was zonder 
buitenbijbels, Hethitisch materiaal. 
Tegelijk moet hij zich realiseren dat deze 
benadering van het verbond wel 'past 
bij' de tekst van de Bijbel, maar niet als 
enige mogelijkheid. Er zijn meer moge
lijkheden die ook 'passen bij' de tekstge
gevens. De 'vazalverdrag-benadering' 
heeft ook nadelen. Dat het verbond een 
liefdesgemeenschap is, valt zomaar weg. 
Je kunt dus niet zeggen: de Bijbel zelf 
vraagt van ons dat wij het verbond 
opvatten als een soort vazalverdrag. 
Deze uitleg is beslissend beïnvloed door 
buitenbijbelse kennis. Toch mag ze 
onder ons vrijuit naar voren worden 
gebracht, zoals Wilschut zelf bewijst. 
Het criterium dat de Schrift haar eigen 
uitlegster is, hanteren wij hier dus 'bre
der' dan Wilschut doet voorkomen. 
Zoals je vanuit omgevingskennis bij het 
verbond de exegesemogelijkheid van het 
vazalverdrag openlijk mag overwegen, 
zo mag je ook vanuit omgevingskennis 
de exegesemogelijkheid van een niet-let
terlijke opvatting van bijvoorbeeld 
Genesis 6 : 1-4  openlijk overwegen. In 
uitgangspunten en methode bestaat tus
sen beide voorbeelden geen verschil. 

In het geval van Genesis 6 : 1-4 
beroepen trouwens ook de andere exege
sen zich op zulke omgevingskennis. We 
lezen daar hoe de 'zonen Gods' komen 
tot de 'dochters der mensen'. De uitleg 
die in de gemeente gangbaar is - gelo
vige jongens zoeken ongelovige meisjes -
is haast onhoudbaar. Vrijwel alle uitleg
gers (ook de orthodoxe) stellen dat 
tegenwoordig. De beste en oudste exe
gese zegt: het gaat hier over engelen of 
'goden' die seksueel verkeer zoeken met 
vrouwen. Deze uitleg - die onder ons 
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vrijuit is voorgestaan! - is afhankelijk 
van een buitenbijbelse bron, namelijk het 
apocriefe boek 1 Henoch. Mijn voorstel 
vormt er een variatie op. In het licht van 
de gehele Schrift (bijv. Mat. 22) vind ik 
het moeilijk aan te nemen dat engelen 
die letterlijk deden. Bovendien weten we 
dat allerlei volken zulke verhalen had
den en dat zij deze verbinding tussen 
goden en mensen verheerlijkten. Zou de 
Bijbel misschien zulke verhalen antithe
tisch oppakken? Ontmaskert de Geest 
zo op een symbolische manier dat histo
rische moment waarop de mensheid tot 
afgodendienst kwam: dat is niet om te 
verheerlijken, maar riep Gods seraf van 
de zondvloed op. Nu bestaat er onder 
orthodoxe bijbeluitleggers nog een exe
gese. Deze zegt: het kan hier ook gaan 
om 'tirannen' die zich te buiten gingen 
aan grof geweld en veelwijverij. Opval
lend genoeg leunt ook die uitleg sterk op 
buitenbijbelse gegevens, met name op 
een opvallende parallel met het Gil
gamesj-epos. Genesis 6:1-4 is een moei
lijke tekst en elk van de genoemde exe
gesen 'past' op sommige punten wel en 
op andere niet bij de tekst. Maar waar 
het gaat om de vraag of de Schrift haar 
eigen uiclegster blijft, staan ze in uit
gangspunt en methode op één lijn en is 
er geen dwingende reden om een ervan 
op principiële gronden bij voorbaat uit 
te sluiten. 

Metaforische taal? 

Een ander verschilpunt doet zich 
voor rond metaforische taal in de bij
belse geschiedschrijving. Volgens Wil
schuc suggereer ik ten onrechte dat de 
gereformeerde traditie niet zoveel moest 
hebben van metaforische taal. Hij geeft 
allerlei voorbeelden van het tegendeel. 
Maar dan schrijft hij: het gaat hier om 
'literatuur, waar je metaforen verwach
ten mag: poëzie en profetie'. En hij 
voege eraan toe: 'Ik dacht dat we het 
over een afgegrensd gebied hadden, te 
weten over de bijbelse geschiedschrij 
ving.' Even later laat hij weten wel te 
willen overwegen of de Bijbel in haar 
geschiedschrijving metaforische momen
ten kent. Maar, zegt hij, als dit de aard 
zou zijn van de bijbelse geschiedschrij
ving, moet de Bijbel dat zelf aangeven. 

Maar ik heb nergens beweerd dat de 
gereformeerde traditie in het algemeen 
te weinig oog voor metaforie heeft. 
Daarom vind ik op mijn beurt Wil
schuts verwijzing naar Ridderbos en 
anderen niet ter zake. Ik gaf in WOORD 
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OP SCHRIFT voorbeelden waaruit blijkt 
dat wij in twee opzichten reserve bij 
metaforie hebben. In de eerste plaats bij 
de exacte formulering van waarheid. En 
in de tweede plaats als wij werkelijke 
gebeurtenissen weergeven, bijvoorbeeld 
in geschiedschrijving. Ik vind dat Wil
schuc van die tweede reserve nu zelf een 
voorbeeld wordt. Zonder problemen 
'verwacht' hij metaforie in poëzie en 
proza, terwijl bij geschiedschrijving zijn 
uitgangspositie kennelijk is: geen metafo
rie. Daar 'verwacht' hij het niet. Maar 
waarom niet? Ik herken hier in zijn 
schrijven de 'verborgen kentheoretische 
voorkeur' voor letterlijkheid binnen de 
gereformeerde traditie, waarvan hij zelf 
meent dat die niet zou bestaan. 

Geschiedschrijving 

Overigens vormt mijn kritiek op 
deze kentheoretische voorkeur voor mij 
een bijzaak. Als ik mijn betoog alleen 
daarop had gebouwd, zou het tekort
schieten. Ik baseer mij op onderzoek 
naar de aard van de bijbelse geschied
schrijving door een van de meest voor
aanstaande huidige kenners van dit ter
rein, Baruch Halpern. Daaruit blijken 
minstens twee dingen: 
a. Bijbelse geschiedschrijving voldoet 

aan de kenmerken van echte 
oudooscerse geschiedschrijving. 

b. Tot de vertelmiddelen van de 
oudoosterse geschiedschrijvers 
behoorde ook het bewust invlechten 
van meer 'metaforische' elementen in 
hun geschiedverhaal. 
Wie de Bijbel recht wil doen zoals 

God ons deze geeft, mag deze twee 
inzichten niet vergeten. Natuurlijk is de 
Bijbel tegelijk meer dan geschiedschrij
ving. Ook wijst Wilschut terecht op het 
voorlopige karakter van dit soort weten
schappelijke inzichten. Maar je kunt er 
toch niet omheen, dat je het bijbelse 
genre 'geschiedschrijving' niet moet 
meten aan wat wij onder geschiedschrij
ving verstaan. Dat doen we bij andere 
genres in de Bijbel toch ook niet? Bij
belse poëzie verhelder je als oudoosterse 
poëzie, niet met moderne poëzie. In het 
'zo zege de HERE' bij de profeten, herken 
je de oudoosterse bodespreuk. En de 
verschillende vormen van Mozes' wetten 
kun je verhelderen met de genres van 
andere wetten van destijds. Als de bij
belschrijvers geleid door de Geest 
gebruik maken van een genre uit hun 
tijd, mag je in beginsel werken met de 
kenmerken van dat genre en nagaan of 

Nader Bekeken mei 2003 

ze passages in de Bijbel helpen uitleg
gen. Als het waar is dat oudoosterse 
geschiedschrijvers gebruik maakten van 
metaforie, mogen hypothesen waarmee 
je een mogelijke metaforische opvatting 
van een historische bijbeltekst onder
zoekt, deel uitmaken van het arsenaal 
van een gereformeerde exegeet. 

Willekeur en criterium 

Wilschut blijft vragen naar een crite
rium om te bepalen wanneer je mecafo
rie mag aanwijzen in historische stof. Ik 
zou zelf de behoefte daaraan verwoord 
hebben in WOORD OP SCHRIFT. Hoe kan 
ik dan nu schrijven: een criterium is niet 
nodig? Maar ik heb in WOORD OP 
SCHRIFT alleen maar gezegd dat de her
kenning van metaforie voor ons moeilijk 
is. Daarbij heb ik het bestaande crite
rium gehandhaafd en verfijnd: metaforie 
moet je herkennen vanuit de tekst of het 
geheel van de Bijbel, maar het kan ook 
naar voren komen door een wisselwer
king met kennis van buiten de Bijbel. Ik 
beweerde dan ook niet dat een criterium 
onnodig is, maar dat we kunnen vol
staan met het criterium dat we al heb
ben. 

Daarom wijs ik het af om 'zomaar' 
een metaforische uitleg te opperen bij 
een concrete tekst, alleen omdat metafo
rie 'kon voorkomen'. Mecaforie was een 
vertelmiddel in een letterlijke context. 
Er moet wel degelijk een 'aanleiding' 
zijn: in de tekst of het geheel van de 
Schrift, in een evidente parallel uit de 
omgeving van de tekst of in beide. In 
het voorbeeld dat ik geef uit Genesis 6: 
1-4, noem ik deze alle drie: waarnemin
gen in de tekst, in de rest van de Bijbel 
en in de historische omgeving. 

Misschien zijn verfijndere criteria 
wenselijk, zoals Wilschut meent. Maar 
laten we niet vergeten dat dit dan ook 
het geval is bij andere methoden die we 
als gereformeerden zonder moeite hante
ren. Als je het veld van mogelijke bete
kenissen van een Hebreeuws of Grieks 
woord overziet, moet je niet vergeten 
dat je die betekenissen kent uit buiten
bijbelse literatuur en dat je soms een 
betekenis zou kunnen kiezen, die de 
hele uitleg op de kop zet en de Schrift 
laat buikspreken. Strikt genomen heb
ben we ook hier geen verfijnder crite
rium waarmee we dit gevaar van mis
bruik kunnen afwenden. En in de 
tweede plaats vind ik het ook wat 
gemakkelijk om mijn pleidooi voor her
kenning van metaforie in geschiedschrij-
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ving onderuit te halen door aan te wij
zen dat een nader criterium ontbreekt. 
Ik pretendeer nergens alle vragen te heb
ben opgelost. Misschien zijn nadere cri
teria wel wenselijk. Dan zou dat een 
zaak van verder onderzoek zijn. Ik nodig 
Wilschut uit om daaraan zelf ook een 
bijdrage te geven, en niet alleen de han
den vrij te houden en bestaande stand
punten te herhalen zonder zelf op ver
dergaande hermeneutische vragen in te 
gaan. 

Duidelijkheid en 
vakman 

Opnieuw uit Wilschut zijn vrees dat 
bij mij de gemeente uitgeleverd wordt 
aan de vakman. Hij erkent dat niet elk 
gemeentelid de vaardigheden van de 
vakexegeet bezit. Maar vervolgens mini
maliseert hij het feit dat de gemeente 
hierdoor op sommige punten echt 
afhankelijk is van de vakman. Hij 
omschrijft diens bijdrage als 'hand- en 
spandiensten verrichten'. Dat vertroebelt 
het punt in geding. Als de 'vakman' bij 
een bepaalde tekst komt vertellen dat 
een bepaald woord anders vertaald moet 
worden, of dat de 'beste handschriften' 
iets anders zeggen (bijvoorbeeld bij de 
aloude bewijstekst voor de Drie-eenheid 
uit 1 Johannes 5), dan is de gemeente 
op zo'n punt niet in staat dit zelf te 
beoordelen en dus werkelijk afbankelijk 
van de vakman. Natuurlijk kunnen 
gemeenteleden zich verdiepen in het 
Grieks en in andere bronnen die ook de 
vakman gebruikt, maar dat is ook het 
geval bij gedeelten waarin de vakman op 
grond van stijlkenmerken en vergelijking 
met buitenbijbelse literatuur metaforie 
aanwijst. Het gaat daarbij immers niet 
om een konijn uit de hoge hoed, maar 
waarnemingen in de tekst en omge
vingskennis spelen in de argumentatie 
van de vakman een rol. Ik zie niet in dat 
dit punt principieel verschilt van andere 
punten van afbankelijkheid van de vak
man. 

In mijn eerdere antwoord stelde ik 
dat de leer van de duidelijkheid van de 
Schrift niet betekent dat elke afzonder
lijke schriftplaats en alle aspecten van de 
uitleg voor iedereen duidelijk zijn. Die 
leer slaat op de Schrift als geheel in haar 
betekenis voor het leven uit het geloof. 
Zij sloot nooit afbankelijkheid op pun
ten uit. Bovendien zit er achter allerlei 
gangbare meningen in onze gemeenten 
vaak ook afbankelijkheid van vakmen
sen van vroeger en vandaag. Het is 
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gevaarlijk als dat niet onderkend wordt 
en als deze meningen zich verabsolute
ren uit naam van de 'klaarblijkelijkheid' 
van de Schrift. 

Verder valt de afbankelijkheid juist 
mee, waar het gaat om eventueel 'sym
bolische' elementen. Want of de verwij
zing naar de geschiedenis nu direct of 
indirecter is, de strekking van een 
gedeelte blijft vaak gelijk. Of Genesis 6 
nu bedoelt dat engelen 'letterlijk' 
gemeenschap met vrouwen hadden of 
indirect wijst op de verbinding tussen 
goden en mensen, in beide gevallen 
maakt de tekst duidelijk dat de mens
heid buiten de orde treedt die God in de 
schepping stelde en daardoor Gods oor
deel over zich afroept. 

Exegetische vergis
singen bij Paulus? 

In het kader van een gedachte-expe
riment besprak ik in WOORD OP SCHRIFT 
de mogelijkheid dat Paulus zich zou 
hebben vergist in zijn uitleg van een 
tekst uit het Oude Testament. Wilschut 
is blij dat het mij er niet om ging die 
mogelijkheid echt te opperen, maar tege
lijk bezorgd dat ik haar niet bij voorbaat 
lijk uit te sluiten. Maar ook hier gaat hij 
niet in op het argument dat ik erbij aan
voerde. Wij geloven in de betrouwbaar
heid van de Schrift. Toch is het onder 
ons niet uitgesloten dat je aanneemt dat 
er op kleine marginale punten volgens 
onze moderne maatstaven een 'vergis
sing' gemaakt is, bijvoorbeeld in het 
citeren van een tekst. Hoe komen som
migen tot die visie? Doordat zij in de 
praktijk van de omgang met de Schrift 
op zulke puntjes zijn gestuit. Nu zou het 
denkbaar zijn dat iemand ook daarbij 
zegt: vanwege de betrouwbaarheid van 
de Schrift moet je deze mogelijkheid bij 
voorbaat helemaal uitsluiten. Maar dat 
hebben wij nooit van elkaar geëist. De 
aard van de betrouwbaarheid van de 
Schrift beslis je niet per vooroordeel, 
maar leer je kennen in de omgang met 
de Schrift. Op dezelfde manier kijk ik 
naar de uitleg door apostelen van oud
testamentische bijbelgedeelten. En op 
grond van mijn (beperkte) kennis daarvan 
zeg ik: de apostelen lijken zich soms te 
vergissen, maar als je goed nagaat wat 
zij met teksten doen, is dat toch niet het 
geval. 

In dit verband gebruikte ik het voor
beeld van de dissertatie van Van Hou-
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welingen over 2 Petrus. Hij overweegt 
op het niveau van argumenten de vraag 
of Petrus wel de auteur was. Want in die 
tijd werden volgens velen geschriften 
soms op naam van iemand anders gezet. 
Wilschut bagatelliseert dit voorbeeld. 
Hij doet het voorkomen alsof de vraag 
naar het auteurschap automatisch mee
komt in een dissertatie over een bijbel
boek. Maar daarmee gaat hij voorbij aan 
de spits van dit onderzoek. Daarin is de 
vraag naar het auteurschap niet en pas
sant aan de orde, maar vormt deze juist 
de kern. En die vraag wordt methodisch 
gezien open gehouden. 

Genesis 1 

In mijn reactie weigerde ik mij uit te 
laten over Doedens' opvatting over 
Genesis 1 ,  die ook in WOORD OP 
SCHRIFT te vinden is. Wilschut vindt dat 
ik dat toch moet doen, omdat ik zelf 
naar Doedens verwijs. Maar hij hecht 
aan die verwijzing te veel gewicht. Uit 
redactionele overwegingen werd het 
wenselijk geacht dat er af en toe verwij
zingen naar de bijdragen van anderen in 
het boek werden opgenomen. Aan dat 
verzoek heb ik voldaan. Daarbij ging het 
mij niet om een instemming met alles 
wat geschreven is, maar om een aanwij
zing voor de lezer op weg naar meer 
kennis in hetzelfde boek. Zo verwijs ik 
naar Trimp in zijn schrijven over het 
onderscheid tussen 'Woord en Schrift', 
terwijl ik tegelijk wat andere accenten 
zet dan hij. Ook mijn verwijzing naar 
Doedens is zo bedoeld. 

Nu Wilschut mij echter uitdaagt, 
zou ik het tegenover Doedens niet juist 
vinden om er verder helemaal niet op in 
te gaan. Doedens' artikel levert inder
daad een goede illustratie van de 
methode die ik voorsta. Hij let maxi
maal op het vertelkarakter en daarmee 
op de boodschap van Genesis 1. Ook 
het niet letterlijk nemen van de 'dagen' 
acht ik waarschijnlijk. Wel vind ik ver
dere bezinning nodig, omdat nu gemak
kelijk de indruk ontstaat dat 'Gods 
scheppingsweek' uit Genesis 1 alleen 
maar een vertelmiddel is dat afgeleid is 
van 'onze week'. Zelf denk ik dat 'onze 
week' op de een of andere manier echt 
teruggaat op 'Gods scheppingsweek' en 
dat dit sterker benadrukt zou kunnen 
worden. Maar het exegetisch voorstel 
dat Doedens doet, valt naar mijn over
tuiging binnen het kader van een gere
formeerde omgang met de Schrift en 
verdient open overweging. 
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We gaan het gesprek met drs. De 
Bruijne afsluiten. Al is het gesprek 
voor mijn gevoel nog niet echt afge
lopen. Op de één of andere manier 
lijken wij elkaar niet te bereiken. 
De Bruijne blijft bij mij een verbor
gen voorkeur voor letterlijkheid 
bespeuren. Terwijl ik het idee heb 
dat ik niet werkelijk een antwoord 
van hem krijg op mijn vragen en 
kritische kanttekeningen. Toch 
willen we beiden - daarvan ben ik 
overtuigd - naar elkaar luisteren en 
van elkaar leren. Ik doe een laatste 
poging om mijn bedoeling duidelijk 
te maken. 

Omgevingskennis 

De Schrift zelf, hoe werkt dat? Dat 
is inderdaad de kwestie. Over het uit-

. gangspunt zijn De Bruijne en ik het als 
gereformeerde theologen bij voorbaat 
eens: de Schrift is haar eigen uitlegster. 
Alleen, hoe vul je dat hermeneutisch
methodisch in? Daarover loopt ons 
gesprek. En dan met betrekking tot een 
afgegrensd terrein: dat van de bijbelse 
geschiedschrijving. Kunnen daarin 
bewust metaforisch bedoelde elementen 
door de auteur zijn ingevlochten? 

Hoe beslist de Schrift over haar 
eigen uitleg? Of, om de vraag in het 
kader van dit gesprek toe te spitsen: 
welke rol speelt de omgevingskennis bij 
het verstaan van de Schrift? Dat die 
omgevingskennis een legitieme rol 
speelt, lijkt mij buiten discussie. De 
Schrift is geen tijdloos document, maar 
is geschreven door concrete mensen en 
in concrete omstandigheden. Andere tij
den. Een ander wereldbeeld. Het speelt 
allemaal een rol. De Bijbel staat in een 
bepaalde context. Voor een goed ver
staan van de Schrift zijn hulpweten
schappen op het gebied van taal, archeo
logie en geschiedenis nodig. Mocht De 
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Om de klaar
blijkelij kheid 
Antwoord aan drs. A.L. Th. de Bruijne 

Bruijne menen dat ik daarvoor geen oog 
heb, dan neem ik graag dit misverstand 
weg. Van harte sluit ik mij aan bij wat 
prof. dr. J. van Bruggen hierover schrijft 
in HET KOMPAS VAN HET CHRISTENDOM. 
ÜNTSTAAN EN BETEKENIS VAN EEN 
OMSTREDEN BIJBEL, Kampen 2002, 
p. 7lv. 

Maar het verhaal wordt anders, wan
neer 'omgevingskennis' speelruimte 
moet bieden om een stuk historiografie 
(i.c. Genesis 6: 1-4) eventueel metafo
risch op te vatten. Ik weet het, De 
Bruijne overweegt deze mogelijkheid pas 
nadat hij is vastgelopen met exegeses die 
Genesis 6 :1-4 letterlijk opvatten. Pas 
dan roept hij de omgevingskennis te 
hulp: de mythen buiten Israël, die een 
seksuele vermenging kennen tussen 
hemelse wezens en mensen (WOORD OP 
SCHRIFT, Kampen 2002, p. 19lv.). Tegen 
deze achtergrond zou dan ook Genesis 
6 :1-4 gelezen kunnen worden. Ik noteer 
opnieuw dat De Bruijne hier voorzichtig 
formuleert, het gaat om het signaleren 
van een mogelijkheid. En toch blijf ik 
deze eventuele toepassing van 'omge
vingskennis' een station te ver vinden. 
Genesis 6 :1-4 is de opmaat voor het 
zondvloedverhaal van Genesis 6 tot 9. 
Een verhaal dat naar zijn klaarblijkelijke 
bedoeling feitelijke gebeurtenissen ver
telt. Zo gaat het vervolg van de Schrift 
er ook mee om. Met Genesis 6 tot 9 
vormt Genesis 6:1-4 één geheel. Dat 
betekent mijns inziens: het geeft zich, 
net zoals het vervolg, als feitelijk 
gebeurde geschiedenis. Nergens is er een 
indicatie in de tekst zelf, dat de auteur 
dit onderdeel metaforisch bedoeld heeft. 
Daar blijft mijn probleem zitten met de 
door De Bruijne geopperde exegesemo
gelijkheid. De tekst zelf staat in een let
terlijk bedoelde context. Dan mag de 

Thema HJ.C.CJ. Wilschut 
-

-------

uitleg voor problemen stellen. Maar dan 
geeft deze moeite nog niet het recht om 
tegen de kennelijke bedoeling van de 
tekst in, een metaforische uitleg te over
wegen. Dat heeft wat mij betreft dus 
niets te maken met een verborgen ken
theoretische voorkeur voor letterlijkheid. 
Wat volgens de Schrift zelf letterlijk 
bedoeld is, wil ook zo opgevat worden. 
Anders ontkom je niet aan willekeur. 

Even tussen haakjes, volgens De 
Bruijne beroepen ook orthodoxe uitleg
gers zich bij hun uitleg van Genesis 6 : 1-
4 (zonen Gods = engelen/'goden') op 
een buitenbijbelse bron: het apocriefe 
boek 1 Henoch. Ik dacht dat de exegese 
'zonen Gods = engelen' eerder terug 
ging op de in Genesis 6 gebruikte term 
'zonen Gods', in de Bijbel meermalen 
gebruikt voor engelen (denk bijv. aan 
Ps. 29). Inderdaad is dan het probleem: 
engelen hebben geen seksuele gemeen
schap (Mat. 22). Maar dan heb je het 
over engelen in de hemel. Niet over 
gevallen gedegenereerde engelen op de 
aarde (P.H.R. van Houwelingen, 
2 PETRUS/JUDAS. TESTAMENT IN TWEE
VOUD, serie CNT, Kampen 1993, p. 60). 
Hiermee blijf je binnen de perken van 
de Schrift zelf. Al kun je twisten over 
het verbinden van 2 Petrus 2 met Gene
sis 6. Maar dat is weer een kwestie 
apart. 

Vooronderstelling 

Moet bijbelse geschiedschrijving dan 
altijd letterlijk opgevat worden? De 
Bruijne signaleert dat ik metaforie ver
wacht in poëzie en profetie, maar blijk
baar niet in de bijbelse geschiedschrij
ving. Daartegenover stelt De Bruijne: 
metaforie was een vertelmiddel in een 
letterlijke context. Dit in het spoor van 
Baruch Halpern: a) bijbelse geschied
schrijving voldoet aan de kenmerken 
van echte oudoosterse geschiedschrij-
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ving, en b) tot de venelmiddelen van de 
oudoosterse geschiedschrijvers behoorde 
ook het bewust invlechten van meer 
'metaforische' elementen in hun 
geschiedverhaal. 

Hier is sprake van een dubbele voor
onderstelling. Allereerst dat oudoosterse 
geschiedschrijvers (soms) bewust 
gebruik maakten van metaforische voor
stellingen. Daar zijn de nodige gronden 
voor aan te voeren. Maar het gaat wat 
erg ver om dit element compleet door te 
berekenen bij de eerste vooronderstel
lin& bijbelse geschiedschrijving voldoet 
aan de kenmerken van echte oudoos
terse geschiedschrijving. Tenminste, 
wanneer dat moet inhouden dat de bij
belse geschiedschrijving alle kenmerken 
van die oudoosterse geschiedschrijving 
met huid en haar heeft overgenomen. 
Met H. Bavinck zeg ik: de Schrift is 
geheel goddelijk en geheel menselijk 
(GEREFORMEERDE DOGMATIEK I, Kam
pen 1976, zesde druk, p. 405). Tot de 
menselijkheid van de Schrift hoort 
ongetwijfeld het feit dat zij van ook 
elders gebruikelijke literaire vormen en 
genres gebruik maakt. Daarom is er wat 
mij betreft geen behoefte aan een aparte 
hermeneutica sacra (= heilige hermeneu
tiek), wals bepleit o.a. door S. Greijda
nus in zijn SCHRIFTBEGINSELEN TER 
SCHRIFTVERKLARING, Kampen 1946, 
p. 11). 

Alleen, besef wel dat je in de Schrift 
met een apart, heilig boek te maken 
hebt. Ingegeven door de Geest van God. 
En dat dat consequenties heeft voor de 
toepassing van je hermeneutische regels. 
De oudoosterse geschiedschrijving 
spreekt regelmatig herkenbaar metafori
sche taal: de taal van de mythe en van 
het volksverhaal. Waar openbaring ont
breekt, ontkom je daar ook niet aan. 
Maar is dat niet het grote verschil met 
de bijbelse geschiedschrijving? Kan en 
mag je de oudoosterse metaforie zo 
maar doortrekken naar de goddelijke 
openbaring? Dat moet nu juist eerst 
bewezen worden. Heeft de bijbelse 
geschiedschrijving niet een eigen karak
ter, al leidt dat nog steeds niet tot een 
aparte heilige hermeneutiek? Ter verge
lijking wijs ik op de evangeliën. Ze wil
len werkelijk geschiedenis schrijven, 
hebben daarin allerlei raakvlakken met 
de biografie. En toch verschillen ze van 
de gebruikelijke biografie, hebben ze een 
uniek karakter (J. van Bruggen, CHRIS
TUS OP AARDE. ZIJN LEVENSBESCHRIJVING 
DOOR LEERLINGEN EN TIJDGENOTEN, serie 
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CNT, Kampen 1987, p. 61v). Geldt dit -
mutatis mutandis - ook niet voor het 
oudtestamentische geschiedenisverhaal? 
Ik heb hier mijn grote twijfels. Allereerst 
principieel. En vervolgens om de prakti
sche consequenties. Iemand als A. Noor
degraaf gaat in menig opzicht verder 
dan De Bruijne. Toch laat hij - terecht -
een voorzichtige waarschuwing horen: 
'Als het waar is, dat de Geest niets men
selijks heeft versmaad in de teboekstel
ling van de openbaring, is dat (namelijk 
het gebruik van volksverhalen, mythen 
en sagen, HW) niet op voorhand uit te 
sluiten. Tegelijk heb ik hier grote aarze
lingen, omdat elementen als mythen en 
sagen maar al te vaak zijn aangegrepen 
om de feitelijkheid van het gebeuren te 
ontkrachten' (THEOLOGIA REFORMATA, 
jaargang 46, no. l ,  p. 20). 

Hier wreekt zich naar mijn mening 
het opereren met het begrip 'metaforie'. 
Van een taalkundige categorie (beeld
spraak, vergelijking) is het opgerekt tot 
een hermeneutische categorie, waarmee 
de aard van een complete passage wordt 
getypeerd, zonder dat de desbetreffende 
passage direct zo herkenbaar is. Dat de 
bijbelse geschiedschrijving afwijkt van 
de modern-wetenschappelijke, is het 
punt in geding niet. 'Notariële precisie' 
ontbreekt. Ook van het taalkundige 
stijlmiddel van de metaforie wordt 
gebruik gemaakt. Maar dat is wat 
anders dan om een passage die zich aan
dient als weergave van een historische 
gebeurtenis, als geheel metaforisch op te 
vatten. Die stap zie ik De Bruijne steeds 
weer maken. En die maak ik niet met 
hem mee. Omdat (ik weet dat ik in her
haling val) wat zich - mijns inziens -
aandient als een kennelijke beschrijving 
van feitelijkheden, zo ook gelezen dient 
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te worden. Het gaat mij om de klaarblij
kelijkheid! 

Genesis 1 

Ik ga niet op alle onderdelen van De 
Bruijnes reactie even uitgebreid in. Als 
het gaat om eventuele exegetische vergis
singen bij Paulus, blijf ik bij wat ik daar
over in het aprilnummer van ons blad 
gezegd heb. Bij auteurs, geleid door de 
Geest van God, acht ik - bij wijze van 
geloofsapriori - dergelijke vergissingen 
uitgesloten. 

De Bruijne geeft duidelijkheid ten 
aanzien van de bijdrage van drs. J .J .T. 
Doedens over Genesis 1. Op een onder
deel plaatst hij voorzichtig een kantteke
ning. Meer dan Doedens laat uitkomen, 
vraagt De Bruijne aandacht voor het feit 
dat 'onze week' op de één of andere 
manier teruggaat op 'Gods scheppings
week '. In het kader van zijn eigen bij
drage vind ik deze kanttekening herken
baar. Bij De Bruijne blijft er in de meta
foor - hoe dan ook - een lijntje naar de 
feitelijkheid lopen, al is het ook indirect. 
Maar ik noteer dat - afgezien van deze 
kanttekening - De Bruijne Doedens' 
artikel een goede illustratie vindt van de 
methode die hij voorstaat. Het exege
tisch voorstel van Doedens zou vallen 
binnen het kader van een gereformeerde 
omgang met de Schrift en verdient open 
overweging. 

Dat laatste is voor mij zeer de vraag. 
Bij de bijdrage van Doedens over Gene
sis 1 heb ik in het maartnummer van 
ons blad al enkele kritische 
kanttekeningen/vragen geplaatst. Bij 
Doedens zie ik de beschreven werkelijk
heid verdwijnen achter het verhaal, nog 
sterker dan in De Bruijnes eigen bijdra
gen. Dat betekent dat mijn bezwaren 
tegen De Bruijne door een vergrootglas 
gelden voor Doedens. Ik raak er steeds 
meer van overtuigd, dat deze weg van 
de metaforie binnen de gereformeerde 
hermeneutiek een onbegaanbaar pad is. 
Begrijpt u mij goed, ik zet geen vraagte
kens achter de confessionele integriteit 
van De Bruijne (of van Doedens). Maar 
ook met integere bedoelingen kun je je 
vergissen. 

Relatief? 

Is het sop de kool wel waard? Of de 
verwijzing naar de geschiedenis nu 
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direct of indirecter is, de strekking van 
een gedeelte blijft vaak gelijk, merkt De 
Bruijne op. Met andere woorden, het 

· verschil is maar relatief. De uiteindelijke 
uitleg wordt er niet anders van. 

Die zinsnede heeft mij verbaasd, 
juist uit de pen van De Bruijne. Ik lees 
aan het slot van zijn tweede bijdrage in 
WOORD OP SCHRIFT: 'Een eventuele 
metaforische hantering van geschiedenis 
vormt een tweede laag bovenop de let
terlijke intentie, die als onderlaag daar
voor juist onmisbaar is' (p. 194). Inder-

1 

daad. Anders komt het verhaal in de 
lucht te hangen. Met alle gevolgen voor 
de uitleg. Voor de geestelijke zin is de 
letterlijke zin richtinggevend. Graag ver
wijs ik weer naar het boek van prof. Van 
Bruggen, HET KOMPAS VAN HET CHRIS
TENDOM, p. 167v. 

Kortom, ik denk dat we hier niet van 
een relatief verschil moeten spreken. 
Laat de Schrift zelf beslissen over haar 
uitleg. Daarover zijn we het eens. Over 
het hoe (en dan ten aanzien van de pro
blematiek van metaforische elementen 
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binnen een letterlijke context) lijkt me 
het laatste woord nog niet gezegd. Ik 
hoop dat het gesprek in breder kring zal 
worden voortgezet. Wat mij betreft zijn 
de vragen en bezwaren meer toe- dan 
afgenomen. Ook dat moeten we in 
Gods kerk hardop tegen elkaar kunnen 
zeggen, zonder elkaar af te schrijven. 
Met grote woorden over een ander is de 
discussie niet gebaat. Tegelijk, het gaat 
wel om een grote uzak: om het lezen en 
verstaan van het Woord van God. Daar 
kun je niet alert genoeg op zijn! 

Kijk ook eens bij :  

www.woordenwereld .nl  
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Het kwam dit keer niet per mail .  
Zelf voel ik me meer en meer 
bezwaard om dat o zo handige 
communicatiemiddel te gebruiken. En 
ik wilde wel dat anderen dat bezwaar 
met mij deelden. Het is  im mers zo 
gemakkelijk. Wat je op je hart hebt, 
staat zomaar op het scherm. En met 
een muiskl ik is het verzonden. Zo 
ontvang ik ook geregeld klachten, 
en kritiek op mijn  preken. Soms word 
ik ook - met een eenvoudig cc'tje -
betrokken bij een onderlinge discussie 
tussen gemeenteleden. Misschien wil 
dominee even meelezen. 

Maar ditmaal werd de preekkritiek 
persoonl ijk bezorgd. Al was het 
de vraag of het tijdstip gelukkig 
was gekozen.  Ik was in de tuin, op 
een mooie maandagmorgen. De 
droogte viel vroeg dit jaar en dus 
wilde ik mijn gras wat water geven. 
Ik worstelde met de slang aan de 
bu itenkraan. Toen kwam een stem 
van achteren. Dominee, ik  aarzel een 
beetje, maar ik dacht: laat ik het toch 
maa r even gaan zeggen. Die preek 
van u op biddag. Over uw kippen. De 
gemeente lachte wat. Maar ik niet. Ik 
vond het oneerbiedig. Wie bidt er nu  
voor drie kippen? 

Met dat mijn beste broeder zijn 
kritiek had verwoord, gl ipte de 
tuinslang uit mijn handen, en spoot 
hem recht in het gezicht. Even was hij 
verbouwereerd, maar toen lachte hij. 
Zie je, zei ik, nu lacht u toch ook! 

Ik schrijf deze column een uur nadat 
mijn kippen zijn geruimd .  Het is 
woensdag 23 april, de zon schijnt, 
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Kippen pest 

de tui n  bloeit, het is d rie u u r. I k  was 
erbij. Twee geschoeide handen pakten 
de n ietsvermoedende hen. Een spuitje 
in de nek, en het koppie hing. 

Ik was er al bang voor. En vlak voor 
biddag deelde ik mijn  zorg mee aan 
een collega. H ij trok een g rij ns en zei: 
Bid voor ze op biddag. 
Ik begon daarmee mijn preek. Mijn 
preek over het gebed van Salomo 
bij de inwijd ing van de tempel. 
Dat grootse gebed, dat voor alle 
wereldproblemen bidt, en toch ook 
oog heeft voor onze klei ne zorgen. 
Koning Sa lomo vraagt van de hemel 
aa ndacht voor wie-ook-maar met welk 
gebed en welke smeki ng ook naar de 
tempel komt. leder met de plaag va n 
zijn eigen hart, staat er in 1 Koningen 
8:38. 

En zo hield ik het mijn gemeente 
voor. Ik zei dat we zouden gaan 
bidden voor de honger in  Afrika, en 
ik zei dat ik gelegenheid zou geven 
voor een stil gebed, opdat ieder 
de vraag die leeft in zijn hart, zou 
voorleggen aan onze goede God. En 
als voorbeeld gaf ik mijn  eigen zorg, 
om mijn  kippen. Het waren er slechts 
drie. En ze waren klein. Drie klei ne 
krielkippen. Twee hennen en een 
haan. Ze scharrelden in  mijn tuin.  En 
als ik de gelegenheid had om ze te 
bekijken, dan keek ik graag. En ik zag 
dan meer dan je zou vermoeden. Een 
toompje kippen, vrij op je erf. Hebt 
u zo'n samenleving wel eens bezig 
gezien? De zorg die ze met en voor 
elkaar hebben. De haan, die voor zijn 
hennen u itloopt en kokkelt als hij wat 
vindt. H ij gunt het lekkers aan zijn 

hennen en houdt intussen de wacht. 
Ook was hij a lert op het voer dat hem 
op vaste tijden werd toegeworpen. 
En als dat uitbleef, tikte hij op het 
raam. En dan, die geza menl ijkheid bij 
het leggen va n een ei. Dat gekakel 
als het kennelijk  zwaar karwei is 
geklaard. Als de schemering viel, 
werd la ngzaamaan het nachthok 
opgezocht. 

I k  zou er best een boekje over ku nnen 
sch rijven .  Missch ien moet het wel om 
d it trauma te verwerken. I ntussen 
ben ik blij met wat ik in dit kleine 
mocht beleven. En graag geef ik het 
door. En wie erom lacht, laat je lach 
maar gaan.  Wie het bespottel ijk 
vindt, denke even na. Want het is 
toch onvoorstelbaa r dat we in  korte 
tijd met zoveel pesti lentiän worden 
geconfronteerd. Wat heeft ons dat 
te zeggen? En wie verdient het 
gebed? H ij die zijn schade clai mt 
voor de ruiming van zijn leg atterij, 
of degene, die een stu kje se pping 
vernietigd zag worden. Miss hien 
moeten we dat gebed leren. ie les 
zou wel eens de beste remed e tegen 
de veepest kunnen zijm 

G. Zomer Jzn. 
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Wat wordt er de laatste tijd veel 
over de jeugd geschreven. Het ND 
en vrijwel alle kerkelijke bladen 
besteden meerdere kolommen aan 
het verschijnsel jeugdkerk, aan de 
plaats van de jeugd in de eredien
sten en aan de levensstijl van de 
jeugd. 
Langzamerhand dringt zich wel de 
vraag op: herkennen alle jongeren 
zich in die berichten? Of is er een 
(groot) deel dat gewoon meelevend 
is en dat meer wil weten van God en 
zijn beloften? 

In gesprekken met zulke meelevende 
jongeren kunnen we horen: 'Voor mij 
hoeven die nieuwe gezangen niet. De 
liturgie veranderen? Goed hoor, maar is 
dat wel nodig? ' 

Dan kan het zomaar gebeuren dat 
kerkelijke vraagstukken, waarom oude
ren zich zeer druk maken, voor jongeren 
eigenlijk niet zo belangrijk blijken te 
zijn. 

En hoe drukker de ouderen zich 
maken om die dingen, hoe groter het 
risico dat de jongeren daar met enige 
verbazing naar gaan kijken en hun eigen 
weg kiezen. Een weg die vaak niet 
onbijbels is. Een weg die voor veel van 
die jongeren leidt naar vertrouwelijk 
omgaan met de Here. En die misschien 
wel leidt tot een toekomstige kerk die 
haar taak in de wereld verstaat. 

De golfbeweging 

Zoals gezegd: er wordt veel over de 
jeugd van de kerk geschreven. En dat 
vaak in kritische zin: de jeugd zou zich 
verzetten tegen starre dogmatiek. De 
jeugd wil alles overhoop gooien in de 
kerk. Vernieuwen zou in de ogen van de 
jongeren belangrijker zijn dan beargu
menteerd ontwikkelen. 

Is dat heimwee van oudere scriben
ten naar hun eigen onstuimige jeugdja
ren? Is het bezorgdheid? Toen we zelf 
jong waren, ontwikkelden we - met val
len en opstaan, met vragen en stellig 
poneren - een visie op gezin, kerk en 
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Zuin ig op de jeugd 

Tsunami 

maatschappij, brachten die visie - voor 
zover mogelijk - in praktijk, en wat 
gebeurt er? Er komen weer nieuwe jon
geren na ons, die - het is toch niet te 
geloven - het weer beter denken te 
weten. 

Wat dat betreft, lijkt het kerkvolk 
wel op de zee. Het meest fascinerende 
aan de zee is de eindeloze golfbeweging. 
Onder invloed van zon en maan en 
wind rollen golven naar de kust in een 
steeds maar doorgaande rusteloosheid. 
Soms met een trage opeenvolging van 
rijzen en dalen, dan weer met korte 
kleine golfjes, een andere keer met een 
woestheid die vele kijkers trekt. 

Golven staan niet op zichzelf. Alleen 
door een onderzeese aardbeving kan in 
één keer een enorme tsunami ontstaan, 
maar normaal gesproken begint een 

Rondblik H. Walinga 
-
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woeste zee niet woest, maar worden de 
golven, mede vanwege hun onderling 
verband, steeds hoger. 

De mensheid is met de zee te verge
lijken. Dat doet de Bijbel, met name in 
de Openbaring aan Johannes, ook heel 
indrukwekkend, maar niet altijd even 
positief. 

In ons beeld kunnen we jeugd 
beschouwen als een golf in de zee. 
Opgestuwd door de wind en de aantrek
kingskracht van zon en maan, maar ook 
mee- en opgetrokken door voorgaande 
golven. 

En dan voelt u al waar ik naar toe 
wil. Nadenkend over de levensstijl van 
'de jeugd' zien we invloeden van bui
tenaf en samenhang met voorgaande 
generaties. 

Nu wil ik me beperken tot de levens
stijl van jeugd in de kerk. Het gaat me 
daarbij niet om hun kleding, hun 
muziek of hun taalgebruik, hoewel ook 
die niet losstaan van de genoemde 
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invloeden. Het gaat me wel om hun 
aanwezigheid in de kerk, hun geloofsbe
leving, hun kritiek, hun houding ten 
opzichte van wat de voorgaande genera
ties hebben opgebouwd. 

Maar, als u de voorgaande paar zin
nen goed hebt gelezen, dan is u mis
schien opgevallen dat er geen 'de' staat 
voor 'jeugd in de kerk'. Ik wil hier dan 
ook geen aandacht vragen voor de jeugd, 
maar voor een deel ervan. Voor die jon
gere die hongert naar zekerheid, die - o, 
zeker, met de nodige grollen en grappen 
- geïnteresseerd is in het bestaan van 
God.· Die een goed gesprek niet uit de 
weg gaat. En die vragen heeft. In deze 
benadering ligt de scheidslijn niet in de 
kleding. Niet in het feit dat ze 
soms gekleed gaan in een 
zwarte broek waarvan de 
zomen permanent over de 
grond slepen (skaters), of in 
keurig verzorgde, vlotte kleren 
(kakkers). Wel of ze hun hart 
wel of niet willen openstellen 
om Christus te volgen. Dat 
komt - dank zij het werk van 
Gods Geest - veel voor. Zowel 
bij punkers als bij anita's, bij 
skaters en gabbers, en ook bij 
jongeren die hun schouders 
ophalen als hun gevraagd 
wordt in welke cultgroep ze 

ingedeeld moeten worden. 
Kunnen we ook in het 

opzicht van honger en geloofs
. beleving spreken van een golf
beweging? Worden jongeren in 
hun geloofsbeleving meege
trokken door de voorgaande 
golf, de ouders en de ouderen? 
Is er in de kerk sprake van invloed van 
zon, maan en wind, waardoor de 
geloofsgolven van de jongeren steeds 
hoger opgestuwd worden? 

De kern 

Het eerste wat je van 'dé jeugd' moet 
zeggen, is dat die niet bestaat. De kerk
leden die we met 'jeugd' of 'jongeren' 
aanduiden, vormen een gemengd gezel
schap dat bestaat uit personen met elk 
een eigen karakter. 

Ze leven allemaal in een wereld die 
weinig normen, maar des te meer waar
den kent. Daarover is al vaak geschre
ven: de kleding en de muziek van de 
jongeren. In de wereld 'hoor je er niet 
bij' als je geen merkkleding draagt en 
niet op de hoogte bent van de top-40. 
De invloed van die waarden, die waar-
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dering, gaat de jongeren die 's zondags 
de kerk bezoeken, niet voorbij. Er valt 
ook in de kerk onderscheid te maken 
tussen jongeren die een bepaalde kle
ding dragen en naar één soort muziek 
luisteren. Daarvan moeten we wel 
bedenken dat die waarden voor de 
meesten de buitenkant betreft. 

Het is goed om in de kerk dat soort 
uiterlijkheden niet te verheffen tot het 
belangrijkste onderwerp van gesprek. 
Dat het een vorm van wereldgelijkvor
migheid en identificatie is, is natuurlijk 
waar. Maar daarop hebben jongeren niet 
het patent. Kijk maar naar de parkeer
terreinen van de kerken op zondag, de 
eet- en drinkgewoontes van kerkmensen 

boven de 25, of naar hun huizen en tui
nen. 

Het is goed om over die uiterlijkhe
den te praten, want ieder kerkmens 
loopt gevaar om in zo'n identificatie 
door te schieten en de kenmerken van 
de 'groep' waarbij zich men thuis voelt, 
zo belangrijk te vinden dat er geen 
ruimte is voor iets anders. 

Maar als het gesprek alleen over 
uiterlijkheden blijft gaan, dan raken we 
de kern niet en komen we er niet aan 
toe om de rijkdom van het christelijk 
geloof op een enthousiaste manier over 
te brengen. 

Het is daarom vaak goed de ogen 
wat meer dicht te doen voor de kleding 
en de oren wat wijder open te zetten 
voor de vragen en de kritische opmer
kingen. En die dan niet meteen terzijde 
te schuiven omdat ze rebels overkomen. 
Want die vragen en die opmerkingen 
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zijn niet in eerste instantie bedoeld als 
revolutie, maar als vragen naar de weg. 
Jongeren rammelen aan de zekerheden 
van ouderen om ze te testen. Zo deden 
de jongeren van vroeger dat indertijd 
ook. Misschien op een andere manier, 
waarschijnlijk wat minder onverbloemd 
en zo, maar met dezelfde intentie. Dat is 
misschien wat moeilijk herkenbaar als 
een jongere uitroept: '. . .  dit gaat hele
maal nergens over! ' Maar de oudere van 
vandaag herkent zichzelf ook niet in de 
muziek van tegenwoordig. 

Zuinig op jeugd 

In elke gemeente zal het 
voorkomen dat er sprake is 
van meelevende jeugd en van 
jeugd die niet is geïnteres
seerd in het kerkelijk leven. 
Maar van allemaal geldt dat 
ze leden van het lichaam van 
Christus zijn. De ongeïnte
resseerden lijken te zeggen: 
'Omdat ik niet het oog ben, 
behoor ik niet tot het 
lichaam.' Of misschien nog 
sterker: 'Hoezo lichaam?' 

Maar wanneer de kerke
lijke gemeenschap op die 
jeugd reageert - hetzij in her
haalde opmerkingen over 
uiterlijkheden, hetzij in 
lichaamstaal - op een manier 
die feitelijk zegt: 'Jij lijkt 
helemaal niet op een hand 
van het Lichaam. Hoor je er 
eigenlijk wel bij ? ', dan moet 
het niemand verwonderen als 

ze reageren met: 'Nee, inderdaad, daar 
wil ik niet bij horen.' 

En de meelevende jeugd? Weet u wat 
die - bijna unaniem - zegt? Dat er in de 
kerk te weinig voor de jongeren gedaan 
wordt. 

Als de kerkelijke gemeenschap dat 
alleen maar afdoet met 'oud nieuws', 
dan maakt ze zelf de weg vrij voor 
jeugdkerken. Dan betrekt de gemeente 
de jeugd niet bij het kerkelijk leven, dan 
is het gesprek, waaraan zoveel behoefte 
is, afwezig en zoekt de jeugd elkaar wel 
op. Dan horen ze tenminste ergens bij. 

Het is zaak om als gemeente zuinig 
op de jeugd te zijn. Natuurlijk is dat 
moeilijk bij jongeren die met de rug 
naar de kerk toe staan. En gemakkelij
ker bij jongeren die meelevend zijn. 

Maar als we daar, geleid door de 
Trooster, werk van maken, dan zult u 
zien gebeuren wat Joël, aangehaald door 
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Petrus op de eerste Pinksterdag, profe
teerde: ' . . .  en uw zonen en dochters zul
len profeteren, en uw jongelingen zullen 
gezichten zien, en uw ouden zullen dro
men dromen . . .  .' 

Geloven we dat eigenlijk wel? Die 
woorden van Petrus, beschouwen we die 
als b�belse werkelijkheid of als een ide
aal dat ver van ons bed staat? Hebben 
we ons neergelegd bij de onverbeterlijke 
'jeugd van tegenwoordig'? En dat niet 
alleen: hebben we ons ook niet neerge
legd bij de gedachte dat zulke profetieën 
wel prachtig in de Bijbel staan, maar ja, 
dat was toen en dat was de eerste pink
stergemeente, vandaag aan de dag heb
ben we te maken met de nuchtere wer
kelijkheid van een weerbarstige wereld. 

En als we die profetie wél geloven, 
zijn we dan ook bereid tot een geloofs
daad? Vraagt u dan wat we moeten 
doen? Net als de mensen, die diep in 
hun hart getroffen, naar Petrus luister
den? Daarop weet Petrus het antwoord: 
'Bekeert u.' 

Dat is het dus: iedereen in de 
gemeente moet zich bekeren. Omkeren 
van de wegen van eigenbelang, wegen 
van eigen status, wegen van 'grote en 
kleine' zonden. 'Want voor u is de 
belofte en voor uw kinderen . .  .' 

Weten de kinderen van de gemeente 
dat? En welke beloften zijn dat dan? 
Vertelt u ze van die beloften? En als ze 
die beloften aanvaarden (de meelevende 
jeugd), bent u dan zo blij daarmee dat u 
ze ook samen met u laat optrekken op 
de wegen van de gemeente? En als ze die 
beloften vooralsnog niet aanvaarden (de 
randjongeren), laat u dan zien in uw 
gewone dagelijkse leven dat die beloften 
realiteit zijn? 

Nee, dat kan niet door allerlei din
gen 'te organiseren'. Dat is op zich wel 
goed, maar daar moeten we het niet van 
verwachten. Waar we het van moeten 
verwachten, is van de Geest van God, 
die ook door uw spreken en handelen 
wil werken. De Heilige Geest, die Here 
is en u levend maakt. Laat u dat werk 
van de Geest in uw leven zien aan de 
jongere? Is dat uw levensstijl? Blijd
schap, dankbaarheid voor alles wat de 
Here u geeft? Straalt u dat uit? Zodanig 
dat de jongere liever daarbij wil horen 
dan bij de wereldse gabbers en skaters? 
Weet u nog: ze hebben een identificatie
model nodig. 

En dat kunt u zijn: vertel ze maar 
van de dromen die u als oudere droomt. 
Vertel ze van het ideaal dat u hebt in 
Christus. Spreek vrijmoedig over de 

1 
liefde van God voor zijn kinderen, en 
dus ook voor u. En profeteer van de 
grote daden van de Here. Niet alleen 
van die daden in Egypte, bij de uitlei
ding van het volk Israël, maar ook van 
de grote daden in uw eigen leven. En in 
het leven van de gemeente waar u toe 
behoort. 

Ervaart u die grote daden niet in uw 
eigen leven? En niet in het leven van uw 
gemeente? 

Dan kunt u ze ook niet doorvertel
len. En mag u ook niet verwachten dat 
de meelevende jeugd die daden op hun 
beurt doorvertelt. En mag u al helemaal 
niet verwachten dat de ongeïnteresseerde 
jeugd wil blijven. 

Honger 

Hiervoor schreef ik over honger van 
jongeren naar zekerheid. Is die er wel? Is 
dat geen ideaalbeeld van mij of van 
broeders en zusters die in jeugdwerk 
bezig zijn en vaak positiever oordelen 
over jonge gemeenteleden dan het 
gemiddelde kerklid? 

leder mens hongert naar zekerheid, 
dat staat wel vast. Het opbouwen van 
een pantser van onverschilligheid en 
relativisme lijkt de andere kant op te 
wijzen, maar is in veel gevallen een hou
ding die juist onzekerheid moet verbloe
men. Praat maar eens door, dan merkt u 
dat bij vrijwel ieder mens. Vraag maar 
eens naar kennis, vraag maar eens naar 
ontroering, dan zult u door dat pantser 
kunnen prikken. 

Laatst sprak ik met jongeren over 
kinderdoop, volwassendoop en overdo
pen. 'Ja, als die mensen het mooi vinden 
om bewust de doop te ondergaan en 
daarmee een soort belijdenis te doen, 
dan is dat eigenlijk best wel goed,' 
merkten ze op. 

Even daarvoor hadden ze prima het 
verschil aangegeven tussen kinderdoop 
en overdopen: bij de kinderdoop spreekt 
God zijn beloften uit. Dat kleine kindje 
weet er niks van. Bij overdopen spreekt 
de mens: 'Ik kies voor Jezus.' Dat had
den ze uitstekend gezien. 

En toen ik ze vroeg of er ook toppen 
en dalen in het geloof konden zijn, 
knikten ze allemaal. De stap naar de 
vastheid van Gods beloften tegenover de 
wisselende geloofsbeleving van de mens 
was toen maar klein. En dan kun je ver
tellen van de wankelende, wisselende 
mens, die gisteren nog vanuit de grond 
van zijn hart 'halleluja' riep, en zich 
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vandaag afvraagt waar God is in honge
rend Afrika. 

Dan is het even stil. 
En dan mag het klinken: 'De 

almachtige Schepper van de aarde, van 
die eindeloze kosmos met z'n melkweg
stelsels, de ontelbare sterren, de schepper 
van de mens, die spreekt en het is er. Bij 
Hem is spreken en doen hetzelfde. Bij 
de mens niet. Roep maar eens: 'Spijker 
in de muur!', en je zult toch echt een 
hamer en een spijker moeten halen en 
moeten timmeren. Bij de Almachtige is 
dat anders: zijn beloften zijn daden. Zijn 
spreken is onwrikbare zekerheid.' 

En dan is het weer even stil. En ze 
knikken. Zo is het. Amen. 

Ze zijn dan op weg om te belijden, 
dat is te beamen: God koos voor mij, 
voor ons. Hij beloofde mijn Vader te 
zijn. Christus beloofde mij te verlossen. 
De Geest beloofde mij kracht te geven 
om heilig te leven. Wow, wat is dat 
moeilijk, zeg. Maar toch: ik zeg er 
'amen' op. Want die beloften staan vast. 
Onwrikbaar. 

Mijn 'amen' kan ik meenemen in de 
dalen van mijn geloofsbeleving. Maan
dag op een top van mijn geloof en dins
dag in een dal. Het kan zomaar gebeu
ren. Maar aan die beloften kan ik me 
dan weer optrekken, want die gaan niet 
mee het dal in. 

Volgende golf hoger 

Zo zal in de kerk de volgende golf 
hoger moeten worden door de invloed 
van de wind en aantrekkingskracht van 
de zon, zeg maar door de Geest van 
God en door het Licht van zijn genade. 
En door de zuigende kracht van de 
voorgaande golf, de vorige generatie. 

Maar dan moet die volgende golf 
wel weten van die wind en die zon. En 
dan moet de voorgaande golf wel kracht 
hebben, en niet kabbelen. De vorige gol
ven moeten zich ervan bewust zijn dat, 
als gekabbel en gekibbel zo'n grote 
plaats innemen in het kerkelijk leven dat 
er voor het zonlicht en de wind geen tijd 
meer is, zelfs de meelevende jeugd de 
schouders gaat ophalen. 

Kerk: wees zuinig op uw jongeren, 
koester hen, trek ze mee, vertel ze 'des 
HEREN roemrijke daden, zijn kracht en 
de wonderen die Hij gewrocht heeft' 
(Ps. 78:4). 
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Rembrandts ets 'De zondeval' riep 
altijd al bewondering en kritiek op. 
Men vond de hoofdfiguren uitge
sproken lelijk, onontwikkelde typen 
met uitzonderlijk weinig charme. 
Een eigenzinnige ets die gebrek aan 
smaak verraadt. Anderen zagen in 
de ets typisch Rembrandt aan het 
werk, voorbeeldig en zelfstandig. 
Wat is het nu? Is de ets eigenzin
nig of zelfstandig? Toont de ets 
gebrek aan smaak of is Rembrandts 
aanpak voorbeeldig? Hoe leer je 
eigenlijk kijken naar een ets van 
Rembrandt? Kun je al kijkend een 
ets van Rembrandt leren lezen? Wil
lem L. Meijer neemt ons mee op een 
reisje 'kunst kijken' aan de hand 
van de ets 'De zondeval'. 

Lelijk of schoon, draak 
of slang? 

Het was Tümpel, die in het onaan
·gename uiterlijk van Adam en Eva een 
toespeling leest op de gevolgen van de 
zonde: ouderdom, sterfelijkheid en het 
besef van goed en kwaad. Wat het eerste 
mensenpaar oorspronkelijk gesierd moet 
hebben, schoonheid en waardigheid, is 
hun ontnomen. Meijer is door deze dui
ding overtuigd. 

In het verlengde hiervan ziet Tümpel 
de vervanging van de slang door de 
draak. In het laatste bijbelboek blijkt de 
eigenlijke verleider, de duivel, voor te 
komen in de gedaante van een draak. 
Zoals bij Adam en Eva de aangekon
digde dood al zichtbaar wordt, zo ook 
iets van het einde in de gedaante van de 
slang als draak. Meijer wijst op het ver
bindende element van beide aspecten. 
Beide maken Gods oordeel zichtbaar in 
zijn uitwerking. 

Kijkend lezen 

Al lezend laat Meijer ons kijken. 
Tussen de wankele Adam en de scheve 
boom staat Eva stevig in het centrum. 
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De zondeva l in  
beeld 

De zondeval. Ets, Rembrandt 

Van twee kanten wordt aan haar getrok
ken. Precies op de verticale middenlijn 
van het beeldvlak houdt zij de vrucht 
vast. Ze heeft nog geen hap genomen. 
De verleider beloofde dat het eten van 
de vrucht haar de ogen zou openen. 
Adam weerspreekt dit bedrog met klem. 
Ze kan nog terug. Hoe pakt het uit? 

Let op het vermanend spreekgebaar 

Rondblik H.J. Boiten 
-

- - -

van Adam. De geschiedenis begint bij 
het eerste verbod. Dat is typisch de aan
pak van Rembrandt. De orde in de ets 
ontleent hij aan het gesproken woord. 
Adam richt zich tot Eva. Ze houdt een 
appel vast. Ze heeft het oor geleend aan 
de verleider. Ze is bezig de vrucht naar 
haar mond te brengen. Adam waar
schuwt haar. Ze speelt met haar leven. 
Traditioneel komt God in beeld als een 
oude man die het gebod inprent. Maar 
Rembrandt draagt de daad van het 
waarschuwen over van God op Adam. 
Alle opdrachten die God verstrekte, gaf 
Hij Adam, omdat Eva er nog niet was. 
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Adam, hoofd van de mensheid, moet de 
geboden: doorgeven. In het beeldvlak 
staat Adam ook hoger dan Eva. Hij 
wijst naar boven, hij houdt haar het 
gebod van God voor. Je proeft de span
ning: links de mens die spreekt wat God 
hem voorhield, rechts het dier dat zegt 
wat Satan hem ingaf. In het midden 
Eva, van beide kanten gedrongen. Ze 
heeft al gekozen. Schuldbewust trekt ze 
haar hoofd in, schuw kijkt ze opzij. Het 
gaat om Adam. Boven Eva's hoofd 
houdt de draak een tweede vrucht 

Als Agnes Amelink in haar boek DE 
GEREFORMEERDEN ook een hoofdstuk 
opneemt over de kerkelijke tucht, 
geeft ze dat de typerende titel 'In 
het gareel' mee. 'In de praktijk 
kwam het erop neer', schrijft ze, 
'dat wie zich niet gedroeg volgens 
de gereformeerde normen, of opvat
tingen huldigde die in strijd waren 
met de gereformeerde leer, met de 
ouderlingen te maken kreeg.' Ofte
wel, de tucht als 'machtig wapen 
van een kerkenraad om de kudde te 
leiden.'1 Alleen - dat het zo (vaak) 
gewerkt heeft en nóg wel werkt, 
wil nog niet zeggen dat het zo ook 
móet werken. 

Onze kerkorde bijvoorbeeld, slaat 
een heel andere toon aan: 'De kerkelijke 
tucht zal naar het Woord van God en 
tot zijn eer bediend worden. Zij heeft 
ten doel dat de zondaar met God en zijn 
naaste verzoend wordt en de aanstoot 
uit de gemeente van Christus wordt 
weggenomen' (art. 72 KO). Tucht, niet 
in dienst van de kerkenraad, maar van 
Gods eer, van verzoening en van de 
vrede in de gemeente van Christus. Hoe 
dat kan? Daarover gaat dit artikel. 

Onderling toezicht 

Het beeld dat Agnes Amelink 
schetst, is niet helemaal uit de lucht 
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gereed. Adam is in tweestrijd, hij steekt 
zijn hand tussen de appel en Eva's 
mond. Eva beschermt de buit met de 
andere hand. Adams haar zit in de war. 
Hij is bezig zijn hoge positie te verlaten. 
Hij zet de stap die het begin van het 
einde betekent. Hij trekt ook zijn schou
ders in. Met zijn goedheid verliest hij 
zijn waardigheid. 

Meijer leest nog andere accenten: de 
rol van de seksualiteit, de positie van de 
olifant in de diepte en ook het perspec
tief van het heil. Echt heel boeiend. De 

Tucht 

gegrepen. Voor het besef van veel men
sen is tucht inderdaad iets van en voor 
de kerkenraad - met zulke moeilijke en 
tere dingen hoeven zij als 'gewone' 
gemeenteleden zich (gelukkig!) niet 
bezig te houden. En toch is dat een ver
keerde opvatting, want tucht maakt deel 
uit van de gemeenschap der heiligen. 

Zo op het eerste gezicht lijkt dat 
misschien een heel vreemde stelling: 
'tucht maakt deel uit van de gemeen
schap der heiligen'. Maar dat komt, 
omdat we gemeenschap der heiligen 
vaak gemakkelijk verwarren met 'gezel
ligheid' en 'het goed hebben met elkaar'. 
In werkelijkheid echter betekent 
gemeenschap der heiligen, dat ieder voor 
zich persoonlijk verbonden is aan Chris
tus, en dat we in Hem ook met elkaar 
verbonden zijn. Of, zoals Johannes het 
onder woorden brengt: 'Hetgeen wij 
gezien en gehoord hebben, verkondigen 
wij ook u, opdat ook gij met ons 
gemeenschap zoudt hebben. En ónze 
gemeenschap is met de Vader en met 
zijn Zoon Jezus Christus' (1 Joh. 1 :3). 

Nu, en als Christus ons verbindt -
dan betekent dat, dat als één van ons 
afdwaalt, in leer of leven, ook de onder-
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ets 'De zondeval' laat zien hoe voorbeel
dig en zelfstandig Rembrandt werkte. 
En Meijer leert je die kunst te lezen. Zo 
maakt kunst wijs. 

N.a.v. Willem L. Meijer, Oude en 
nieuwe accenten in Rembrandts ets De 
zondeval, in DE KRONIEK VAN HET 
REMBRANDTHUIS 2000/1-2, 
ISSN 0166-0381 .  

linge verbondenheid gevaar gaat lopen. 
Op allerlei manieren en om allerlei rede
nen kunnen we dan misschien nog wel 
een band voelen, maar de échte, geeste
lijke verbondenheid dreigt dan verloren 
te gaan. En dus hebben we dan in actie 
te komen, door die dwalenden aan te 
spreken en te vermanen. En dáár begint 
ook de tucht, bij dat onderling toezicht. 
Zo heeft de Here Jezus het ons ook 
opgedragen: 'Indien uw broeder zon
digt, ga heen, bestraf hem onder vier 
ogen' (Mat. 18 : 15 ;  vgl. ook art. 73 KO). 
Tucht is allereerst een zaak van de 
geméénte! 

De gemeente 

Naar het bevel van Christus is tucht 
dus allereerst een zaak van de gemeente, 
en niet van de kerkenraad. Maar dat 
kan het wel wórden, want de Here Jezus 
heeft nog meer gezegd: 'Indien hij niet 
luistert, neem dan nog een of twee met 
u mede, opdat op de verklaring van 
twee getuigen of van drie elke zaak vast
sta. Indien hij naar hen niet luistert, zeg 
het dan aan de gemeente' (Mat. 18 : 16-
17a). Of, concreter: aan het college dat 
daar in de gemeente voor is aangesteld, 
dat is de kerkenraad. 

Maar als op die manier de kerken -
raad bij een zonde betrokken wordt, wat 
staat die raad dan precies te doen? Nu, 
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artikel 76 van onze kerkorde zegt daar
over: 'De kerkenraad zal de toegang tot 
het avondmaal van de Here ontzeggen 
aan hem, die de kerkelijke vermaning 
hardnekkig verwerpt.' Met andere woor
den: de eerste verantwoordelijkheid van 
de raad is de kerkelijke vermaning, de 
vermaning door de ambtsdragers van de 
gemeente. 2 Pas als dit vermaan hardnek
kig verworpen wordt, kan en mag de 
wndaar de toegang tot het heilig avond
maal worden ontzegd. 

Op deze regel is volgens de kerkorde 
één uitzondering: in het geval iemand 
'een openbare of in ander opzicht ern
stige zonde begaan heeft'. Als een ker
kenraad geconfronteerd wordt met een 
gemeentelid voor wie dat geldt, mag de 
raad meteen tot afhouding overgaan. 
Alleen - dan moet één en ander door de 
kerkenraad wel eerst zijn vastgesteld, en 
dat wil in de praktijk nog wel eens voor 
problemen zorgen. Bijvoorbeeld in de 
situatie dat een dergelijke zonde vlak 
vóór een avondmaalszondag aan het 
licht komt, waardoor er geen gelegen
heid meer is om na te gaan hoe de vork 
precies in de steel zit. In dergelijke 
gevallen kan de kerkenraad niet over
gaan tot afhouding in de zin van artikel 
76 van de kerkorde (de zogenaamde 
'disciplinaire afhouding'). Wel kan er 
dan besloten worden tot een zoge
naamde 'enkelvoudige afhouding', die 
(nog) niet in het kader van de tucht 
staat, maar de kerkenraad wel de gele
·genheid biedt om na de viering van het 
heilig avondmaal een nader onderzoek 
in te stellen. 3 

Het 'kerkelijk vermaan', zowel vóór 
als na het besluit tot afhouding van het 
heilig avondmaal, is een zaak die veel 
geduld en energie van een kerkenraad 
vraagt. Tussen de aangifte bij de kerken
raad en de uiteindelijke afsnijding moe
ten volgens de kerkorde 'talrijke verma
ningen' hebben plaatsgevonden. Het is 
moeilijk om een concrete bezoekfre
quentie aan te geven, maar regelmaat 
blijkt in de praktijk vaak wel van groot 
belang. En daarnaast ook een gedegen 
rapportage op en notulering door de 
kerkenraad. Uiteraard hoeven rapporten 
en notulen niet onnodig lang te zijn, 
maar duidelijk moet wel worden (vastge
legd) of de broeder of zuster in kwestie 
volhardt in de zonde, of dat er sprake is 
van berouw en bekering. Met het oog 
op de instemming die naar artikel 77 
van de kerkorde vóór de tweede afkon
diging van de classis gevraagd moet 
worden, is het tevens van belang dat de 
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Mozes toont de stenen tafel. Een schilderij van Rembrandt 

data waarop bezoeken zijn gebracht, 
worden vastgelegd, zodat de classis zich 
een goed beeld kan vormen van het ver
maan dat heeft plaatsgevonden. 

De afloop 

Het voert in dit kader te ver om de 
hele procedure van de kerkelijke tucht 
bij langs te lopen, maar wel moet er nog 
iets gezegd worden over de afloop ervan. 
Zoals boven al is aangegeven, is het doel 
van de tucht dat de zondaar zich met 
God en de naaste verzoent en zo de aan
stoot uit de gemeente wordt weggeno
men. Dus niet om ' iemand de kerk uit 
te werken', maar om iemand te behou-

den - opdat er vreugde zij in de hemel 
(vgl. Luc. 15:7)! 

Helaas is deze gewenste afloop lang 
niet altijd ook de werkelijkheid. In veel 
gevallen geeft de broeder of zuster in 
kwestie te kennen, zich aan de gemeen
schap van de kerk te onttrekken. 
"Schrap me maar", krijgen de ouderlin
gen dan te horen. In die gevallen is het 
goed om te bedenken wat de Generale 
Synode van Utrecht 1905 heeft uitge
sproken: dat 'een kerkeraad niet te haas
tig behoort te zijn in het accepteren van 
zodanige verklaring, maar moet trach
ten, zoveel in zijn vermogen is, het 
betrokken lid te bewegen, om op zijn 
verklaring terug te komen' (ACTA, art. 
14). Regel is, dat een onttrekking schrif-
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telijk moet worden meegedeeld dan wel 
mondeling ten overstaan van ten minste 
twee afgevaardigden van de kerkenraad. 

Bekeert noch onttrekt een zondaar 
zich, dan 'zal de kerkeraad als uiterste 
remedie tenslotte tot de excommunicatie 
overg�an' (art. 76 KO). Oftewel, dan 
wordt hij buiten de gemeente gesloten. 
Een heel verdrietig gebeuren, maar het 
formulier dat daarbij gebruikt wordt, 
maakt duidelijk dat zelfs dit middel nog 
de bekering als doel heeft. 'Deze uitslui
ting dient om hem tot schaamte over 
zijn zonde te brengen . . .' (GEREFOR
MEERD KERKBOEK, p. 534). Kortom, tot 
het laatst toe is de tucht niet bedoeld als 

1 
als middel in dienst van het behoud van 
de zondaar en zo van Gods eer! 

Noten: 
1 Agnes Amelink, DE GEREFORMEERDEN. 

Amsterdam 2002, p. 5 1 .  

2 Dat met 'kerkelijke vermaning' vermaning 
door de kerkenraad bedoeld wordt, wordt dui
delijk uit de 'oude versie' van art. 76: 'Zoo wie 
hardnekkiglijk de vermaning des Kerkeraads 
verwerpt, en desgelijks wie eene openbare of 
anderszins een grove zonde gedaan heeft, zal 
van het Avondmaal des Heeren afgehouden 
worden.' 
3 In zijn bekende KORTE VERKLARING VAN DE 

KERKENORDENING noemt Joh. Jansen ook nog 
machtig wapen van de kerkenraad, maar andere situaties waarin er tot 'enkelvoudige 
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afhouding' kan worden overgegaan: 'Ingeval 
iemand, die een openbare, ergerlyke zonde 
bedreef, maar oprecht berouw toont, toch, om 
de ergernis weg te nemen, nog één- of meer
malen van het Avondmaal wordt afgehouden; 
of wanneer een ernstig en ingewikkeld tucht
geval in beginsel wel tot oplossing kwam, 
maar z6ó dicht voor het Avondmaal, dat het 
niet meer afgewikkeld kan worden' Qoh. Jan
sen, KORTE VERKLARING VAN DE KERKENORDE

NING, Kampen 1923, p. 330). 

Pastoraat en recht 

'Anna belde in paniek haar pastor 
op. Haar man had bij de rechter 
om toewijzing van de kinderen 
gevraagd, voor de duur van de 
echtscheidingsprocedure. Zij was 
immers wat overspannen "" De pas
tor wilde de schrik wegnemen en 
stelde haar impulsief gerust met de 
opmerking dat het alleen ging om 
de periode van de procedure. Na de 
echtscheiding zou haar kans komen. 
Hij adviseerde haar om even tot 
rust te komen. Een paar maanden 
later sprak de rechter uit dat de 
kinderen ook na de echtscheiding 
bij haar ex-man konden blijven.' 

Deze anekdote kunt u lezen op de 
achterflap van een lijvig boekwerk met 
de titel RECHT DOOR DE GEMEENTE. }URI
DISCHE GIDS VOOR HET PASTORAAT, 
geschreven door mr. M. Verhage-van 
Kooten, docent hulpverleningsrecht aan 
de Christelijke Hogeschool in Ede. 

In het boek komen juridische rege
lingen aan de orde, die bij pastorale 
situaties een rol spelen. De schrijfster wil 
predikanten en andere pastorale werkers 
wegwijs maken in het woud van wetten 
en juridische regels en hen daarmee 
behoeden voor juridische misstappen, 
zoals in het beschreven voorbeeld. Die 
pastor gaf een goedbedoeld advies, maar 
met niet voorziene gevolgen. 

Het recht en de rechter 

In het boek wordt eerst een inleiding 
gegeven in het Nederlandse rechtsstelsel. 
Daarin wordt o.a. het verschil uitgelegd 
tussen strafrecht, burgerlijk recht en 
bestuursrecht. Je kunt lezen hoe een wet 
is opgebouwd, wat voor rechters er zijn 
en waar je de uitspraken van de verschil
lende rechters kunt vinden. Ook wordt 
informatie gegeven over het verloop van 
een strafzaak en hoe de rechtshulp is 
geregeld. Uiteraard moest de schrijfster 
zich hier erg beperken. Dat levert wel 
een zekere onevenwichtigheid op. Ik 
noem als voorbeeld de schematische 
weergave die op p. 30 en 31 wordt gege
ven van de verschillende rechtsgebieden 
en rechtsbronnen. Wordt bij het burger
lijk en het strafrecht heel precies onder
scheiden tussen het materiële en het for
mele recht (zeg maar: de inhoud en de 
procedure), bij het bestuursrecht worden 
beide op een hoop geveegd met de 
mededeling dat je daarvoor bij diverse 
wetten te rade moet gaan. Dat is jam
mer, omdat sinds 1994 een groot 

Boek van de maand 

D.A.C. Slump 

gedeelte van het formele bestuursrecht is 
vastgelegd in één wet, de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Het procesrecht is 
dus op betrekkelijk eenvoudige wijze 
toegankelijk geworden. 

Allerlei onderwerpen 

De hoofdmoot van het boek wordt 
gevormd door de behandeling van 
onderwerpen waarmee de predikant, 
ouderling of diaken in aanraking kan 
komen bij zijn pastorale werk. Deze 
onderwerpen zijn ingedeeld in vier 
hoofdgroepen: 'Samenlevingsvormen', 
'Gezinsleven', 'Rechtsbescherming 
zwakkeren' en 'Levenseinde'. In het 
hoofdstuk over 'Samenlevingsvormen' 
komen huwelijk, echtscheiding, geregi-
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streerd partnerschap en samenwonen 
aan de orde. Bij 'Gezinsleven, proble
men en overheidsingrijpen' gaat het om 
het ouderlijk gezag, de kinderbescher
ming en de pleegzorg. In de hoofdgroep 
'Rechtsbescherming zwakkeren' wordt 
de positie van de psychiatrische patiënt 
en de verstandelijk gehandicapte bespro
ken, maar ook kindermishandeling en 
seksueel misbruik van minderjarigen. 
Ook wordt in dit deel aandacht gegeven 
aan de geestelijke verzorging tijdens 
gevangenschap. In het laatste deel gaat 
het om vragen rondom het levenseinde, 
zoals euthanasie, hulp bij zelfdoding en 
orgaandonatie. 

Het is duidelijk dat de schrijfster een 
keuze heeft gemaakt. Daarbij moeten 
we niet al te moeilijk doen over de 
samenhang. Aan de hand van een uitge
breide inhoudsopgave kom je snel 
genoeg bij het onderwerp dat je zoekt. 
Een echt zakenregister ontbreekt. 

Ieder onderdeel begint met de 
beschrijving van een situatie die je in 
het pastoraat kunt tegenkomen, zoals 
het voorbeeld op de achterflap. Daarna 
worden (deels historische) achtergron
den van het probleem geschetst. Er 
wordt aangegeven hoe het een en ander 
juridisch is geregeld en tenslotte wordt 
vrij uitvoerig informatie verstrekt, hoe je 
meer te weten kunt komen over het 
onderwerp. Het gaat daarbij om litera
tuur en internedinks, maar ook over fol-

. ders van Postbus 51 en adressen van 
(belangen) verenigingen. 

De casusbeschrijvingen vormen vaak 
een aanloop om bepaalde facetten van 
het onderwerp direct duidelijk te 
maken. Ze wekken de interesse op voor 
het meer zakelijk beschreven vervolg en 
laten zien dat het recht alles te maken 
heeft met praktische vragen. 

Voorbeeld 

Bij het onderwerp 'huwelijk' wordt 
eerst geschetst hoe een jong stel bij de 
dominee komt, om hem mee te delen 
dat ze het burgerlijk huwelijk gaan aan
vragen om snel voor huisvesting in aan
merking te komen. Als ze daarover kun
nen beschikken, komen ze terug om een 
afspraak te maken voor de sluiting van 
het kerkelijk huwelijk. 

Vervolgens wordt beknopt de histo
rie van het huwelijk weergegeven en de 
verhouding tussen het burgerlijk huwe
lijk en de kerkelijke bevestiging daarvan. 

1 
Er wordt aan de hand van CBS-cijfers 
geïllustreerd hoe het aantal gesloten 
huwelijken 'meebeweegt' met de con
junctuur. Daarna volgt een korte, maar 
vrij volledige beschrijving van de rege
ling van het huwelijk in de Nederlandse 
wetgeving. Zelfs wordt aangegeven wat 
men op het gemeentehuis moet betalen 
om officieel te kunnen trouwen. Dat 
bedrag varieert per gemeente en per dag. 
Er wordt uitvoerige informatie gegeven 
over de juridische en praktische gang 
van zaken bij een echtscheiding, inclu
sief de mogelijkheden van scheidingsbe
middeling. 

Op deze wijze maakt de schrijfster 
de vele facetten van het onderwerp 
inzichtelijk. 

Bruikbaar naslagwerk 

Het is een bruikbaar boek voor men
sen die niet juridisch geschoold zijn, 
maar die door hun werk in en rond het 
pastoraat te maken krijgen met juridi
sche onderwerpen. Ik denk dat het in 
een behoefte voorziet. De recensent van 
het REFORMATORISCH DAGBLAD noemt 
het boek 'populair-wetenschappelijk', 
maar dat vind ik minder passend. Het is 
eerder een op de juridische kanten van 
het pastoraat toegespitst naslagwerk. 
Pastorale werkers die te maken krijgen 
met situaties die in het boek aan de orde 
komen, kunnen hier basale informatie 
krijgen. Zij moeten vervolgens niet aller
lei juridische adviezen gaan geven. 
Daarvoor biedt het boek veel te weinig 
en bovendien lijkt me dat in het geheel 
niet de taak van een ambtsdrager. Het 
kan wel een hulp zijn om de aan hun 
pastorale zorg toevertrouwde broeders 
en zusters beter te begrijpen, beter te 
begeleiden en ook beter door te verwij
zen. 
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Mevrouw Verhage geeft niet bij elk 
onderwerp uitdrukkelijk aan hoe ze de 
ontwikkelingen op dat gebied als chris
ten taxeert. Dat is ook niet de bedoeling 
van het boek. In de keuze van de onder
werpen, in de beschrijving van achter
gronden en ook bij het noemen van 
allerlei levensbeschouwelijke instanties 
verraadt zij wel haar eigen achtergrond. 
In de literatuurlijst hadden verwijzingen 
naar christelijke publicaties (bijv. uit de 
kring van de wetenschappelijke bureaus 
van RPF, GPV, ChristenUnie en van 
een organisatie als het GSEV) niet mis
staan. 

Het nadeel van een boek als dit is, 
dat het snel veroudert. Om dit probleem 
wat te ondervangen kunt u op de web
site www.kerkrecht.nl aanvullingen vin
den. Op het moment dat ik dit schrijf, 
zijn er onder meer aanvullingen gepubli
ceerd over 'schulden', met informatie 
over o.a. schuldsanering, en over 'adop-

. ,  
ue . 

Het lijkt me een nuttig boek voor 
predikanten, ouderlingen en diakenen. 
Wellicht iets voor de boekenplank in de 
kerkenraadskamer, naast de ringband 
van de prekenserie WAARHEID EN RECHT, 

het COMPENDIUM BIJ HET LIEDBOEK VOOR 

DE KERKEN en de ACTA van de Generale 
Synoden. 

N.a.v. mr. M. Verhage-van Kooten, 
RECHT DOOR DE GEMEENTE. )URIDISCHE 

GIDS VOOR HET PASTORAAT. Boekencen
trum, Zoetermeer, 2002, 345 pag. 
ISBN 9023908732. Prijs € 24,50. 

Mr. D.A. C. Slump is rechter in de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State en ouderling in de Geref Kerk 
van Capelle aan den IJssel-Noord. 
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WEGLOPEN 

Ik loop de weg steeds verder weg. 
Nu ben ik zonder huis. 
En ieder woord dat is gezegd 
duwt me vooruit. 

De avond doet gordijnen dicht. 
De wind trekt aan mijn haar. 
Het regent wat op mijn gezicht. 
Of huil ik nou? - Wat raar! 

Er komt een fietser op de dijk. 
Wat doet die hier zo laat? 
Ik wil niet kijken maar ik kijk 
tot vader voor me staat. 

Ik wil niks zeggen maar ik praat. 
Zijn hand ligt op mijn haar. 
Kom, zegt hij, kom, het is al laat. 
Stil nu maar. 

Nu gaan we samen op de fiets. 
Ik denk aan niets. 

Johanna Kruit 

Uit: VANNACHT ZIJN WE VERDWENEN 1993 

Kort commentaar: 

Een kind loopt weg van huis. 
Er zijn harde woorden gesproken. 

Liefdevol en wijs handelt de vader. 
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Gezegend wanneer je als kind zo'n vader hebt. 
Gezegend zijn wij met onze Vader. 

G. Slings 

Gedicht 
' -
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In de vorige Persrevue ruimde ik 
royaal plaats in voor een aandachtrek
kend interview met prof. dr. J. van 
Bruggen over het schriftgezag. Hij laat 
zich daarin kritisch uit over de groei
ende onzekerheid binnen orthodoxe 
kring rond het gezag en de uitleg van de 
Schrift en de bruikbaarheid van de his
torische kritiek. In ÜPBOUW (van 28 
maart) volgde een reactie op dit inter
view van drs. H. de Jong (onder de titel: 
Knabbelen aan de randen van de bijbel) . 
Dat verdient ook aandacht. Juist De 
Jong is het die binnen de zgn. gerefor
meerde gezindte al veel langer dan ande
ren van tijd tot tijd knuppels pleegt te 
gooien in het hoenderhok van het gere
formeerde schriftgeloof. In de jaren 
tachtig trok hij kritische aandacht met 
zijn spreken over een rand van onzeker-
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Kna bbelen a a n  
Va n Bruggen 

Jona verlaat de vis. Schilderij van Jan Bruegel de Oude 

heid aan de Bijbel. In de jaren negentig 
stelde hij voor om niet langer te spreken 
over de Bijbel als Gods Woord. God 
spreekt wel in de Bijbel, maar de Bijbel 
is niet Gods Woord. Dit oude onder
scheid, altijd door de gereformeerden 
verworpen, maakte hij tot het zijne (in 
een geruchtmakend interview in KOERS, 

1 sept. 1995). Door het interview met 
Van Bruggen in TERDEGE voelde hij zich 
aangesproken en reageerde, vertelt de 
redactie van ÜPBOUW. We lezen mee: 

Hebben we vandaag niet iets beters te 
doen, vraagt Van Bruggen zich af Ik ben 
dat wel met hem eens en daarom zijn er 

Persrevue P.L. Storm 
-

- - - ---- - - -

van mij uit het naaste verleden ook geen 
kritische geluiden meer gehoord. Ik ben 
daar al enige tijd mee opgehouden vanuit 
de gedachte dat ik over de bijbel liever 
positieve dingen zeg. Vooral gezien de ach
teruithollende kennis van de bijbel lijkt 
me dat een logische stap, want het is 
onzinnig kritische opmerkingen te maken 
over een geschrift dat niet meer bekend is. 

We hebben vandaag inderdaad iets beters 
te doen. 

Betekent deze instemming met Van 
Bruggens intentie een verblijdend inslik
ken van De Jongs eerdere bijdragen? 
Nee, bepaald niet: 

Jona 
Toch is het niet zo dat kritiek aan de ran
den van de Schrift noodzakelijk ingegeven 
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wordt door de zucht om de bijbel aan te 
passen aan zogeheten moderne inzichten of 
aan de geringe neiging van de mens van 
deze tijd om in wonderen te geloven. Over 
het boek Jona schrijft Van Bruggen: 
"Waarom zouden we de passage over de 
vis symbolisch moeten duiden? Moet God 
eersraan mij verantwoording afleggen hoe 
Hij dat gedaan heeft voor ik het geloof? 
Dat is een houding die gereformeerde 
mensen niet past': Van harte mee eens. 
Van mij doet de uitspraak de ronde dat 
als het over de almacht van de Here gaat 
ik het onvoorwaardelijk zou geloven als de 
bijbel me vertelde dat niet het zeemonster 
Jona maar Jona het zeemonster had opge
slokt. Een overdreven uitspraak natuur
lijk, maar toch met een duidelijke strek
king. Voor mij en anderen onder ons is 
niet het wonder het probleem. Wel de 
vraag: verplicht de bijbel ons om in het 
verhaal over Jona in het wonder te gelo
ven? En: geeft het bijbelverhaal zelf geen 
aanleiding om in een andere richting te 
denken? In het boekje Jona (om daar nu 
maar even bij te blijven) valt mij, in 
onderscheiding van andere bijbelboeken, 
de wonderdichtheid op. Het feit dus dat 
in het korte bestek van enkele hoofdstuk
ken een stuk of vijf wonderen verteld wor
den. Niet dat het onmogelijk is dat ze 
allemaal zo gebeurd zijn, maar is het ook 
waarschijnlijk? Gaat de Here God zo met 
zijn profeten om? Regeert Hij zo de werke
lijkheid van zijn wereld? 

De suggestie die van deze vragen 
uitgaat, is duidelijk genoeg. Een wel heel 
vreemd hermeneutisch principe wordt 
hier geïntroduceerd: wonderdichtheid om 
te helpen beslissen of iets om geschiede
nis gaat of om iets anders (metafoor bij
voorbeeld). Blijf maar eens even niet bij 
het boekje Jona. En laat dit principe 
eens los op de bijbelhoofdstukken die 
over de zondvloed vertellen. Of over 
Elia (bijv. losgebeden droogte, Elia 
gevoed door raven, het niet oprakend 
meel en de olie van de weduwe van 
Sarefat en vervolgens de opwekking van 
haar zoon, allemaal in één bijbelhoofd
stuk met een hoofdstuk verder het 
indrukwekkend gebeuren op de Karmel 
en de losgebeden regen). Of over Elisa. 
En dan durf ik nog niet eens te denken 
aan de evangeliën. Of de geschiedenis in 
de eerste hoofdstukken van Handelin
gen. Over wonderdichtheid gesproken . . .  

Het kan wel wat lijen 
Zelf heb ik altijd een slag om de arm 
gehouden en gezegd dat je nooit moet uit
sluiten dat de Schrift het letterlijk zo 

1 
bedoelt als het er staat. Maar dat dit niet 
betekent dat je je voor andere opties afsluit 
als daar aanleiding toe is. Het ging me 
daarbij vooral om een discussieruimte, 
zodat we niet onmiddellijk bij elk punt de 
vraag van geloof of ongeloof te berde hoef 
den te brengen. Het kan wat lijen. Als 
Van Bruggen voorstelt om te zeggen: "God 
heeft Jona de profeet gezonden. Hoe het 
precies met die vis zit weet ik niet, maar 
niets is voor de Here te wonderlijk ·: dan 
is mijn reactie: Bravo! Ik had het zelf 
kunnen schrijven. Maar de tendens van 
Van Bruggens interview is dat hij wél 
weet hoe het precies met die vis zit. Exact 
namelijk zoals het beschreven staat. Hij 
had dit m.i. niet kunnen schrijven. Maar 
toch ben ik blij dat hij het doet. Ik hou 
wel van wat inconsequentie bij dingen die 
te moeilijk voor ons zijn. 

Het is me, eerlijk gezegd, niet duide
lijk op welke charmante inconsequentie 
Van Bruggen hier eigenlijk betrapt 
wordt. Glashelder lijkt me Van Brug
gens punt: ook al vertelt de Bijbel over 
een bepaalde wonderlijke gebeurtenis 
niet zoveel dat je precies weet 'hoe het 
ging en hoe het kon', dat is op zich geen 
reden om daaruit de conclusie te trek
ken: en dus geeft de Bijbel ruimte om 
het verhaalde eventueel maar niet meer 
'letterlijk' te nemen. Het feit komt als 
feit toch niet ter discussie te staan 
omdat de feitelijke gang van zaken niet 
in de finesses uit de doeken wordt 
gedaan? 

De Jong vervolgt: 

Herkenning 
Van Bruggen zou Van Bruggen niet zijn 
als hij niet ook een paar juwelen van 
opmerkingen door zijn verhaal heen 
gestrooid had. Als hij het bijvoorbeeld 
heeft over 'aanzien des persoons' onder 
theologen. Hij schrijft: "Het is niet zo 
moeilijk om kritisch over Kuitert en Den 
Heyer te schrijven, maar gaat het over 
mensen uit eigen kring, dan zie je de toon 
ineens veranderen". Of, over het met alle 
geweld willen overkomen bij de buiten
wacht: '.ltan alle kanten is een soort evan
gelisatiedwang ontstaan. Met daarbij een 
zekere schaamte, gepaard aan een overdre
ven activisme, als er geen mensen tot geloof 
komen". De lezer zal van mij wel willen 
geloven dat ik dit herken. Ook als Van 
Bruggen waarschuwt tegen het slordig 
omgaan met het auteurschap van bijbel
boeken. Ik heb het ook altijd vreemd en 
onwaarschijnlijk gevonden dat brieven die 
onterecht op naam van Paulus' naam zijn 
gezet de kritische zeef van de gemeente 
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gepasseerd zouden zijn. Alsof in het woord 
pseudepigrafie niet het woord pseudos, 
'leugen: verborgen zit. 

Speelruimte 
Maar kijkend naar het geheel van zijn 
artikel had ik hem graag wel wat genuan
ceerder willen zien schrijven. 
Waarschuwen is goed, maar het moet niet 
in alarmeren ontaarden. Ik denk dat 
jonge bijbelgeleerden, ook als ze gelovig 
zijn, wel eens door een fase van kritiek 
heen moeten. Hun liefde tot de Schrift 
willen ze afgrenzen tegen het 'alles voor 
zoete koek slikken'. Ik denk dat de Schrift 
ons deze speelruimte wel gunt. Ouder 
wordend ga je vanzelf het betrekkelijke 
van wat je in je kritische houding denkt 
gevonden (te hebben inzien. Laat dar!) 
"geschikt lezen van de bijbel" (waar ds. C. 
Vonk het altijd over had) als residu van 
die kritische benadering overblijven! Ook 
in die zin dat je de bijbel leest zoals die 
zichzelf geeft (zoals van Bruggen zegt). 
Want Van Bruggen heeft gelijk als hij zegt 
dat wij op onze eigendommen vaak zuini
ger zijn dan op Gods eigen Woord. Men
sen die, als het over de bijbel gaat, de 
gedachte van letterlijke inspiratie ver van 
zich werpen, passen die leer zonder 
schroom op hun eigen geschriften toe en 
schreeuwen moord en brand als iemand 
maar met een kritisch-vragende vinger 
naar hun uitlatingen wijst. 

Het lijkt me niet terecht om een kri
tische houding van die 'jonge bijbelge
leerden' zo verschonend voor te stellen 
als een soort theologische puberteitsfase 
die wel weer bijtrekt. Er is heel wat ver
schil tussen het voor jezelf door zo'n 
periode je heenworstelen of de gemeente 
daarin te laten delen en mee te verwar
ren. Ik herinner nog maar weer eens aan 
de volgende opmerking van Van Brug
gen uit het bewuste interview: "We 
moeten worden als de kinderen. Laten 
we als theologen opletten dat we niet 
één van deze kleinen ergeren en aan
stoot geven. Het zou niet best zijn als 
wij met het plaatsen van vraagtekens er 
de oorzaak van zijn dat de kleinen gaan 
doorstrepen"! 

Noot: 
1 De zin is hier in OPBOUW in ongerede 
geraakt. Tussen haakjes heb ik hier aangevuld 
wat volgens mij weggevallen moet zijn. 
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In de titel voor dit stukje Persrevue 
zit pikwerk. Dat mag gelukkig onbe
perkt in deze rubriek. Het pikwerk zit 
'em in dit geval in wat tussen aanha
lingstekens staat. Op 12 april kwam 
deze uitdrukking voor in de ND
column van ds. A.H. Verbree (zal 
Adrian waarderen dat ik hem zo aan
duid). In een hilarisch en tegelijk de 
werkelijkheid dicht op de huid zittend 
stukje gispte hij de 'oorverdovende stilte' 
waarin je als gastpredikant bij sommige 
kerkenraden ontvangen wordt tijdens de 
minuten wachten vooraf aan de dienst. 
Bij zijn wens dat zulke kerkenraden 
vanaf heden niet meer bestaan, sluit ik 
me graag aan. 

Waarom begin ik hierover? Ook ik 
wil iets doorgeven over een 'oorverdo
vende stilte' in de consistorie. Maar niet 
over die vooraf aan de dienst. Maar over 
die daarna. Die stilte komt ook veel 
voor. Ik ontdekte tot mijn verrassing dat 

. er nogal verschil bestaat in hoe het in de 
consistories toegaat na de dienst. En dat 
verschil zit in dit geval niet zozeer bin
nen onze kerken (daar geldt dat maar 
een klein - hoewel niet onbelangrijk!
beetje naar mijn waarneming) als wel 
wanneer je gaat vergelijken tussen con
sistories in onze kerken en die in de 
CGK. Tenminste, ik kan geen andere 
conclusie trekken wanneer ik een hier
onder aan te halen artikel in DE WEK
KER van 28 maart lees (geschreven door 
Richard Groenenboom). Dat artikel 
(titel: Bespreking in de consistoriekamer 
verdiept de prediking) signaleert de zorg 
van een aantal CGK-ambtsdragers over 
het dreigend teloorgaan van wat eens 
een veelvoorkomende gewoonte was, nl. 
een poosje inhoudelijk napraten over de 
preek die zojuist is beluisterd. Zonder 
het verder van commentaar te voorzien, 
wil ik een paar stukjes doorgeven. Om 
zelf eens door te denken over het pro
bleem dat wij dit probleem niet heb
ben . . .. Ik gun de CGK geen problemen. 
Maar ons gun ik hun probleem eigenlijk 
wel. 
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De 'oorverdovende 
sti lte' in  de 
consistoriekamer 

Allereerst komt ds. J.H. Velema aan 
het woord: 

'1k was nog niet zo lang geleden in een 
gemeente waar de preek naar mijn idee 
goed gevallen was. Na de dienst heeft de 
kerkenraad er niets over gezegd. Dat vind 
ik een gebrek. Het is niet bepaald geeste
lijk. " 

Dan wordt doorgesproken over de 
reden waarom dit gebruik aan het uit
slijten is. 

''Een gebrek aan schriftkennis is een 
belangrijke oorzaak. Dat heeft weer te 
maken met het hele geestelijke peil van de 
gemeente. De ambtsdragers komen ten
slotte uit de gemeente. In de gemeente 
wordt vandaag veel minder gekend en 
gelezen dan vroeger en dat zie je dan ook 

bij ambtsdragers terug. Soms hoor je 
opmerkingen in de consistoriekamer en 
dan denk je: mensenkinderen, zijn dit nu 
ambtsdragers? Ze weten van toeten noch 
blazen. Men heeft vaak geen kijk op de 
inhoud van de Schrift. Laatst preekte ik 
ergens over Numeri en toen ging men ach
ter in de bijbel zoeken. Dan zeg ik: weet 
je als ouderling nu nog niet dat Numeri 
voor in de bijbel staat? Dit vind ik heel 
ontdekkende dingen die niet voor zouden 
mogen komen': 
Volgens ds. Velema is gebrek aan kennis 
niet de enige reden voor het minder wor
den van het consistoriegesprek. "Mensen 
hebben tegenwoordig allemaal haast. Een 
gesprek over de preek vraagt altijd extra 
tijd en men wil naar de koffie toe. je zou 
kunnen zeggen: er is vandaag een minder 
geestelijke sfeer in veel consistories. " 
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Opbouwend 
Ds. Velema vindt het erg belangrijk om 
van de kerkenraad te horen hoe de preek is 
geland. '1k heb vroeger veel geleerd van 
ouderlingen die na de dienst vragen stel
den over m'n preek. Ik ben predikant 
geweest in Bunschoten en daar waren 
ouderlingen die erg goed thuis waren in 
Schrift en belijdenis. Die kenden Calvijn 
ook erg goed. Na de preek gingen ze in de 
consistoriekamer tien minuten zitten en 
werd er over de preek gepraat. Dan kon er 
zo'n mooie opmerking komen van: 'Cal
vijn heeft het zo gezegd of zou het ook zo 
kunnen, dominee?' Ik vond die vragen en 
opmerkingen altijd erg opbouwend. Dit 
type ouderling kom ik vandaag niet zo 
veel meer tegen. " 
. . .  "Ik hoor wel vaker van predikanten dat 
ze het jammer vinden dat er niet meer 
wordt nagepraat over de preek. Sommige 
dominees die in Zwaagwesteinde komen 
preken zeggen: 'Wat fijn dat er bij jullie 
nog wordt nagesproken over de preek. Ik 
maak het zo vaak mee dat ik van de kan
sel kom en er niets meer wordt gezegd� "  

Vervolgens komt een ouderling uit 
die gemeente aan het woord: 

"Bij ons in de gemeente is het wel altijd de 
gewoonte geweest om na te praten. De ene 
keer wat langer dan de andere keer, maar 
het gebeurt wel. Zo'n gesprek is zeker niet 
altijd makkelijk. Zeker niet als je wat kri-

Onder deze kop stond alweer een 
poosje terug (nl. op 14 februari) een 
instructief artikeltje van K. van der 
Zwaag in het REFORMATORISCH DAG
BLAD. Het brengt de grotere gezinnen 
onder de diaconale aandacht. 

De stap voor kerkelijke gezinnen met 
financiële problemen om bij de diaconie 
aan de bel te trekken is groot. "De diaco
nie is voor de armen en wij zijn toch geen 
armen?" Zo redeneren veel gemeenteleden, 
zegt jan de Kluijver, diaconaal consulent 
van de hervormde gemeente in Ede. Hij 
heeft veel contacten met plaatselijke diaco-
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tische vragen hebt bij een preek. Toch 
hoort het bij je taak als ouderling om toe
zicht te houden op de prediking. Je merkt 
wel dat het door de predikant meestal wel 
gewaardeerd wordt als je opbouwende kri
tiek hebt. " 

Even later valt hij ds. Velema bij 
inzake het kennispeil van ambtdragers 
van nu: 

'1k geloof wel dat de ambtdragers nu min
der schriftkennis hebben dan 40 jaar gele
den (toen hij voor het eerst ouderling 
werd, PLS). Om daar iets aan te doen, 
hebben we elk jaar een kerkenraadsverga
dering waarin we gedetailleerd een 
bepaald onderwerp bespreken. Dat is 
belangrijk, omdat je merkt dat niet alle 
ambtsdragers even goed bijbels gefundeerd 
zijn. Je merkt ook dat er kerkenraad.sleden 
zijn die DE WEKKER niet lezen. Dit komt 
ook doordat men het druk heeft. Wij als 
kerkenraad proberen ervoor te zorgen, 
mede door zo'n bezinningsavond, dat we 
de huisbezoeken in ieder geval verant
woord kunnen doen. "  

Nog een ervaren ouderling uit een 
andere gemeente komt aan het woord. 
Hij vertelt dat ook in zijn gemeente het 
gesprek over de preek steeds plaatsvindt. 
Zowel bij de eigen predikant als bij gast
predikanten. Hij vertelt: 
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"Een gesprek moet ook vallen. Als één of 
meerdere broeders goed gekerkt heeft, dan 
valt zo'n gesprek. Dat zijn gezegende 
momenten tot eer van God. Maar ook als 
dat minder is, dan is er reflectie op de 
preek. We hebben nu een eigen predikant, 
ds Wallet. Er is altijd wel stof tot discussie: 
vanuit de exegese of de toepassing. Ds. 
Wallet is nu bezig met een serie over de 
Dordtse Lee"egels. Daar komt bijvoor
beeld het onderwerp verkiezing aan de 
orde. De vraag is dan of je daar vijf of 
tien preken aan moet wijden. Dat is ook 
een onderwerp waar je dan over praat. " 

Wat de kritiek van ds. Velema 
betreft, ten aanzien van het afnemende 
kennispeil bij ambtsdragers zegt hij: 

'1k vrees dat hij de spijker op de kop slaat. 
In onze eigen gemeente wordt hier wel 
aandacht aan besteed. Wij hebben een 
kleine kerkenraad: drie ouderlingen en 
twee diakenen. Een aantal van ons is 
actief in het lezen van bijvoorbeeld Da 
Costa en het bestuderen van de dogmatiek 
van de professoren Van Genderen en 
Velema. Anderen hebben delen van de 
INSTITUTIE en de REDELIJKE GODSDIENST 
van à Brakel doorgenomen. " 

Zucht . . . .  

"Diacon ie? We ziin 
toch geen armen?" 

nieën en fungeert als contactpersoon voor 
de relatie met de sociale dienst in zijn 
woonplaats. 

Hebben grote gezinnen het financieel 
moeilijker dan kleinere gezinnen? De 
Kluijver kan die vraag moeilijk met een 
duidelijk ja beantwoorden. "Er zijn hier
voor geen algemene regels te stellen. Veel 
hangt af van het vermogen in gezinnen 
om met een bepaald budget rond te 
komen. Als mensen met een strikte budget
tering de kosten in de hand kunnen hou
den zonder dat het een obsessie wordt, is 
het redelijk vol te houden. Als je een karig 

loon verdient en bovendien een aantal 
kinderen hebt, dan kun je wellicht net 
rondkomen. Maar als zich onverwachts 
iets voordoet, zit je gauw onder de rode 
lijn. De spoeling wordt dunner wanneer je 
meer kinderen hebt. Vooral als je kiest 
voor één inkomen, dan is het erg goed op 
je tellen passen. Voor tweeverdieners of 
mensen met anderhalf inkomen is het 
weer een ander verhaal. " 

Meer lef 
De Kluijver vindt dat diakenen soms 
'meer lef' moeten hebben om de nood 
onder gezinnen met meerdere kinderen 
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bespreekbaar te maken. "Er zijn gezinnen 
die soms te lang wachten voordat ze aan 
de bel trekken. Ze weten vaak niet van 
allerlei sociale voorzieningen waar wij hen 
op kunnen wijzen. We werken hier nauw 
samen met de sociale dienst. Soms bespreek 
je met consulenten van deze afdeling 
gevallen die ze over het hoofd zien of 
waarvoor niet genoeg aandacht is. " 

Diakenen kunnen doorgaans direct bij
springen als het om kleine bedragen gaat. 
Voor grotere bedragen is er gezamenlijk 
overleg in de diaconie nodig. "Er zijn soms 
meelevende kerkelijke mensen die alles in 
het werk stellen om er netjes bij te lopen. 
Ze laten de kleren ook door andere kinde
ren gebruiken en kunnen het met elkaar 
erg gezellig hebben. Rondkomen kdn dus 
en het is ook vaak een kwestie van instel
ling. Maar het is wel wenselijk dat diake
nen meer oog voor deze gezinnen hebben 
en mogelijk iets voor hen kunnen regelen. " 

De kerk kan creatiever zijn dan ze nu 
vaak is als het gaat om de kleine noden in 
de eigen gemeente, zo is De Kluijvers over
tuiging. Een belangrijk initiatief wordt al 
jaren in hervormd Ede uitgevoerd: alle 
gemeenteleden staan 2 procent van hun 
vakantiegeld af voor gezinnen die goed een 
extraatje kunnen gebruiken in de vakantie 
en daarvan mogelijk enkele dagen uit 
kunnen. Dat levert in de hervormde 
gemeente zo'n 8000 euro per jaar op. 
Dergelijke initiatieven zouden vanuit de 
kerk meer gedaan kunnen worden, vindt 
De Kluijver. "De kerk is er niet alleen 
voor de noden in 'Verweggistan' maar ook 
voor de leden in de eigen gemeente. " 

De Kluiver heeft de ervaring dat grote 
gezinnen geen structurele problemen ken
nen zolang ze nog in de kleine kinderen 
zitten. "Wat eten en kleding betreft, kun
nen ze vaak wel creatief met de budgette
ring omgaan. Een groter probleem wordt 
het wanneer het oudere en studerende kin
deren betreft. Je hebt dan direct al een 
logistiek probleem. Als je kleinere kinderen 
hebt, kun je nog wat stapelbedden neerzet
ten, maar als ze tieners zijn, wordt dat al 
weer een stuk moeilijker. Als ze bovendien 
huiswerk hebben, is er ook een rustige 
plaats nodig om dat te maken. Dat is al 
een logistiek probleem. Daarbij komen 
nog de studie- en reiskosten en het school
geld. Dat zijn forse bedragen, die vaak 
worden onderschat. " 

Daar mag ook nog wel eens bij 
genoemd worden de reiskosten van 
ouders uit de tussengroep, die heel graag 
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hun kinderen naar een gereformeerde 
school willen laten gaan, terwijl die niet 
vlak in de buurt zit en het inkomen 
weer net zo is, dat ze voor ondersteu
ning uit een landelijk vervoerfonds net 
niet in aanmerking komen. Het artikel 
vervolgt: 

Studenten aan hbo- of universitaire oplei
dingen zijn daarom genoodzaakt een bij
baantje te hebben ter aanvulling op hun 
beurs. "Ouders met een laag inkomen 
kunnen redelijk gecompenseerd worden 
door diverse regelingen, maar als je net 
boven de grens zit en je bent niet bemid
deld genoeg om wat bij te springen, kan 
het moeilijk worden. Die tussengroep zit 
heel krap. Want je krijgt wel allerlei extra 
aanslagen voor syllabi en readers, culturele 
weekenden, enzovoorts. Dat zijn extra 
kosten die je nergens op kunt verhalen. " 

De Edese consulent is het niet eens met de 
stelling dat kosten voor studie ook zelf 
gedragen moeten worden omdat het een 
vrijwilligheidskarakter heeft. 'Als iemand 
goed leren kan en hij doet vwo en gaat 
daarna studeren, moet hij daarvoor de 
kans krijgen. Als diaconie is het ook goed 
om de vragen rond dit punt met elkaar te 
bespreken. Het kan natuurlijk niet zo zijn 
dat de diaconie gevraagd wordt om voor 
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zes jaar de studiekosten over te nemen, 
maar als men tijdelijk klem zit, kan er 
met incidentele bijdragen goed worden 
geholpen. "  

Het is volgens De Kluijver belangrijk 
mensen bewust te maken van de hoogte 
van de maandelijkse kosten. "Ik vroeg pas 
op catechisatie aan de jongeren eens op te 
schrijven wat de vaste lasten in het gezin 
waren. Ze schrokken er toch wel van. Het 
leven is tegenwoordig zonder meer duur
der geworden. Dat staat buiten kijf. En de 
verleidingen via reclame en afbetaling 
zijn ook groot. Je kunt tegenwoordig iets 
kopen wat je over een jaar pas hoeft te 
betalen, maar je betaalt wel 20 procent 
rente op jaarbasis. Als mensen een mobiel
tje kopen, moet je er wel rekening mee 
houden dat er abonnementskosten aan 
verbonden zijn. Als mensen dat alles door
hebben, zijn ze meestal grotendeels gehol
pen. Voor de diaconie is het de taak om 
alert te zijn op signalen van gezinnen die 
het moeilijker in deze tijd krijgen en die 
toch zelf geen signalen durven af te geven."  
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Gebedsgenezing, ziekenzalving, 
dienst van de bevrijding, het mag zich 
in veel aandacht verheugen op het ogen
blik. Ook in toenemende mate in gere
formeerde kring. In het vorige nummer 
van NADER BEKEKEN was daarover het 
nodige te lezen in artikelen van M.C. 
Mulder en A.N. Hendriks. Hieronder 
voeg ik daarbij een klein stukje uit een 
lang interview van ds. S. de Jong met 
prof. mr. drs. W. Nieboer (in de GERE
FORMEERDE KERKBODE GRONINGEN ETC, 
4 april 2003). Het slot van dit fragment 
is m.i. niet alleen het overwegen waard 
met het oog op gebedsgenezingsamen
komsten, maar ook in de recente discus
sies over de zgn. jongerenkerken. 

Aan Nieboer wordt een reactie 
gevraagd op een bepaalde Gebedsgene
zingactie (in Vilvoorde). Hij zegt o.m.: 

a) De Gebedsgenezingactie is naar mijn 
overtuiging gevaarlijk. Want men gebruikt 
hier genezing op creationeel niveau om de 
werking van Geest en gebed te demonstre
ren. Alle godsdiensten hebben de neiging 
om eigen juistheid te bewijzen met wonde
ren. Ik wil de mogelijkheid van wonderen 
niet uitsluiten. Er gebeuren inderdaad wel 
dingen die ik niet kan begrijpen. Maar 
waar het mij om gaat is: God heeft de cre
ationele wonderen aan ons vandaag niet 
beloofd - niet om ze te verrichten en niet 
om ze te krijgen. De beginfout van de 
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Gebedsgenezing en 
het wezen van ae 
eredienst 

Actie is direct al dat zij hieraan voorbij 
gaat. 
b) Verder moeten we ons door de Schrift 
laten waarschuwen dat Satan zich zal 
voordoen als een engel van het licht en dat 
hij de macht krijgt om wonderen te doen. 
Eén van Satans methoden is: het werk van 
God imiteren. In de Actie zie ik duidelijke 
imitaties. Ik noem: 

(1) De christelijke gemeente is een door 
haar Heer bijeengeroepen verzameling 
van 'ellendige' mensen die nochtans 
verlost zijn (Rom. 7:2415). Zij viert de 
ambtelijke erediensten door te luisteren 
naar het verlossende Woord en om te 
danken voor haar eeuwige bevrijding. 
De imitatie is: het bijeenbrengen van 
zieken die genezing zoeken voor 'tijde
lijke' kwalen. Vaak wekt men hierbij 
bewust een Jomanda-achtige sfeer op 
in de hoop daardoor krachten te mobi
liseren die hun werk doen los van welk 
geloof dan ook. 
(2) De voorganger van de christelijke 
gemeente is een dienaar van het 
Woord. De imitatie is een figuur die 
wellicht helende scheppingsgaven heeft, 
maar die omgeven wordt door het 
aureool van een hemelse bemiddelaar 
en daarmee zijn eventuele gaven mis
bruikt. 
(3) De christelijke gemeente mag nu al 
het begin meemaken van de vervulling 
van Gods beloften, die over dood en 
graf heen reiken. De imitatie is o.a. 

een folder vol met impliciete beloften, 
die niet in de Schrift te vinden zijn en 
die creationeel geluk in dit tijdelijke 
leven toezeggen. 

c) Dergelijke imitaties staan helaas niet op 
zichzelf Al eeuwen lang zijn er stromin
gen geweest die krachten van de schepping 
willen gebruiken voor eigen doelen en legi
timatie. 
Daarom geldt bovengenoemde waarschu
wing ook algemener. Want naarmate de 
levende verkondiging van Gods Woord de 
harten niet meer diep kan ontroeren, 
troosten en in vlam zetten gaat de religi
euze mens intensiever op zoek naar andere 
middelen. Nu het Woord hem niet meer 
voldoende boeit blijft alleen de schepping 
over. Welnu, daar liggen de boeiende 
middelen voor het grijpen. En dan kies je 
natuurlijk die moderne methoden die 
jouw religieuze gevoel het meest aanspre
ken. Dat is vandaag onder meer de 
(massa)psychologie met haar bewustzijns
vernauwing, gesteund door lichteffecten en 
indringende muziek - dáár word je nog 
eens door geraakt! Je voelt je helemaal blij 
en hebt tijdens die betovering wellicht zelji 
'bijzondere ervaringen'. Het gevolg is 
onder meer dat je 'een goed gevoel' krijgt 
bij welke boodschap dan ook. Want je 
bent geen kritisch hoorder meer maar hebt 
jezelf tijdelijk 'psychisch afhankelijk' 
gemaakt. 

Neem een proefabonnement op NADER BEKEKEN! U ontvangt het blad 3 maanden lang voor maar € 5,-. 
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenkabonnement op NADER BEKEKEN. 
Het kost u slecht € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang! 
Bel 050-3013636 of mail woordenwereld@scholma.nl of kijk op www.woordenwereld.nl. 
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Een prachtig belijden isgeschenk! 3e druk van: 

Tot versterking van ons geloof 

Ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal 

door ds. L.E. Leeftink 

Hoe bereid je je voor op het avondmaal? 
Deze bundel avondmaalsmeditaties kan daarbij helpen. 
Het boekje is eenvoudig van opzet: elk hoofdstuk bevat een leesrooster 
voor elke dag in de voorbereidingsweek en één onderdeel van het 
avondmaalsformulier, waar wat dieper én heel persoonlijk over 
nagedacht wordt. 
Die overdenking wordt voorafgegaan door één of twee schriftgedeelten 
en afgesloten met een psalm of gezang. 
Tot versterking van uw geloof1 

Nieuw ! Voor uw (klein)kinderen ! 

Nu reeds uitverkocht, herdruk binnenkort verkrijgbaar!  

Jong maar wakker 
De Catechismus voor kinderen 

door J. Wiskerke-van Dooren 

Is de Catechismus voor kinderen van de basisschool te moeilijk? 
In dit boekje worden alle 52 Zondagen uitgelegd in eenvoudige taal, met 
duidelijke voorbeelden en passende illustraties. 
Het is een leesboekje en tegelijk een leerboekje. 
Als ouders meelezen, kan erover doorgepraat worden. 
Wanneer op zaterdagavond die Zondag gelezen wordt, waarover de 
volgende dag gepreekt wordt, voelen de kinderen zich steeds meer bij de 
kerkdienst betrokken. En zo zullen ze opgroeien en toenemen in de kennis 
van de Here Jezus Christus. 

Inl ichtingen en abonnementen: 
Stichting Woord & Wereld, Postbus 7, 9780 AA Bedum 

Telefoon 050 - 30 1 36 36, www.woordenwereld.nl 


