Boek van tk maand
Persrevue

'Wie is wijs? Hij lette op deze din
gen, laat men acht slaan op de
gunstbewijzen des Heren.'

(Psalm 107:43)

Dat is een intrigerende vraag, aan
het slot van Psalm 107: 'Wie is
wijs?' Deze vraag heeft geen adres.
. Het wordt heel in het algemeen
gevraagd. Wie wordt er aangespro
ken? Ongeadresseerd drukwerk
gooien veel mensen ongelezen weg.
Dat gaat hun niet aan. Maar gaat
dit ons niet aan? Wie zou niet wijs
willen zijn? Deze algemene vraag
geldt iedereen. Kennelijk spreekt

Wie is wijs?

het niet vanzelf om wijs te zijn.
Daarom intrigeert deze vraag. Ze
confronteert ieder met zichzelf: ben
ik wijs? Zijn wij wijs?

Kerklied
Deze vraag zonder adres wordt
gesteld in een bepaalde kring. De psalm
begint als een loflied op de Here: 'Hij is
goed, zijn goedertierenheid is tot in eeu
wigheid.' En deze lof gaat over in een
oproep aan de kring van de verlosten
om mee te zingen: 'dat de verlosten van
de Here zo spreken' (vs. 2). Het zijn zij
die door de Here verlost zijn 'uit de
macht van de tegenstander en die Hij
uit de landen bijeen gebracht heeft, uit

het oosten, het westen, het noorden en
de zee'. Uit alle windstreken heeft de
Here hen verzameld. Het is de kring
van de kinderen van de Here, die uit de
ballingschap zijn verlost. Daar wordt dit
lied gezongen. Daar loopt het zingen uit
op de vraag: 'wie is wijs?'
We mogen deze kring ook ruimer
trekken. Niet alleen Israël is uit alle
windstreken bijeengebracht. In het per
spectief van Gods Woord wordt dat ook
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van de gemeente van Christus gezegd.
Wordt het nieuwe Jeruzalem niet
bewoond door volken die binnenstro
men door poorten die naar alle wind
streken open staan? Psalm 1 07 is een
kerklied. De vraag 'wie is wijs?' wordt in
de kerk van alle eeuwen gesteld. Ook in
de kerk zijn we niet vanzelfsprekend
wijs.

Achterom zien
De psalm geeft zelf het antwoord. Je
bent wijs als dat antwoord op je past.
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Wie de schoen past, trekke hem aan!
'Wie wijs is, lette op deze dingen.' De
vraag en het antwoord horen we aan het
einde van de psalm. Het kan niet anders
of 'deze dingen' zijn de dingen die in dit
lied bezongen zijn. Het gaat hier om de
wijsheid van de terugblik. Niet alleen
omdat we in deze psalm zelf moeten
terugkijken. Als we 'deze dingen' nog
eens lezen, zijn het allemaal gebeurtenis
sen in de verleden tijd. 'Er wáren er die
in de woestijn dwaalden', 'er wáren er
die in diepe duisternis zaten.' 'Er wáren
dwazen die gepijnigd werden', 'er wáren
er die de zee bevoeren.' Wie wijs is, kijkt
dus achterom naar wat vroeger is ge
beurd en wat achter ons ligt.
Heeft dat dan zin? Heb je er iets aan
als het verleden nog eens de revue pas
seert? Dat is vandaag niet populair. Bij
jongeren hoef je over de kerkgeschiede
nis niet te beginnen. En dat is de brede
trend vandaag. Het is met de kennis van
de geschiedenis bedroevend gesteld,
werd laatst, na onderzoek, geconsta
teerd. Als er met kennis van zaken over
vroeger geschreven wordt, proeft de
lezer nog wel eens de distantie. Het ver
leden wordt gemakkelijk weggeschreven.
Is het evolutiedenken, dat het verleden
altijd ziet als minder dan vandaag? En
het getuigt van weinig kennis als 'vroe
ger' wordt geromantiseerd als de tijd
waarin alles beter was dan nu. En is er
ook niet veel gebeurd waar een mens
liever niet aan herinnerd wordt?
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Na de tweede wereldoorlog hebben
mensen decennia lang geleefd zonder
dat zij spraken over die verschrikkelijke
tijd. Het vreselijke verdriet dat de
watersnoodramp van 1953 teweeg
bracht, is lang meegedragen zonder dat
er aandacht voor was. Dat doen we van
daag anders. Verdriet wordt bespreek
baar gemaakt. Hulpverlening wordt
ingezet om trauma's te voorkomen, te
herstellen of dragelijk te maken. En dat
kan van grote betekenis zijn voor wie
een vreselijke herinnering bij zich
draagt. Maar dat is niet de wijsheid die
de dichter van Psalm 107 bedoelt. Hij
geeft ons oog voor een andere dimensie,
die vandaag vaak geen aandacht krijgt.
'Laat men acht slaan op de gunstbewij
zen van de Here.' Het maakt uit hoe wij
achterom zien en hoe wij het verleden
bij ons dragen. Zien wij de gunst van de
Here God? Dat is kennelijk het verschil
tussen wijs en dwaas.
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Doodsnood
De naam van de Here moet dus val
len. Dat kan toch ook niet anders in de
kerk? Nee, als die naam valt, doet dat
op zich aan de nood en de ellende niets
af.
Je zult maar zonder water en voedsel
zwerven in de woestijn. Geen plaats vin
den om te wonen. Zwerven zonder toe
vluchtsoord (vs. 4, 5). Denkt de dichter
aan Israël op zijn reis door de woestijn?
Dat kan. Het wordt niet gezegd. Zin
speelt hij op wat ballingen tijdens hun
thuisreis hebben doorgemaakt? Het staat
er niet. Honger en dorst kan iedereen
overkomen, die in de woestijn ver
dwaalt. En het is dodelijk om daar te
moeten zijn zonder eten en, in de hitte,
zonder drinken vooral.
Je zult maar in de gevangenis zitten.
In ijzer geklonken in een donkere cel.
Geen licht en geen lucht. Ook geen
enkel uitzicht dat je daar ooit uit wordt
bevrijd. Daar kwijn je weg. Moeten we
denken aan koning Manasse, die opge
sloten zat als straf voor zijn goddeloos
bewind? Is het uitzichtloze ellende die
ballingen hebben doorstaan? Het kan
evengoed op andere gevangenen slaan.
De nood is er niet minder om. Je zult
maar wegsterven, vergeten in een don
kere cel!
Je zult maar gepijnigd worden, zodat
je er doodziek van bent. Zoiets wordt in
het vierde voorbeeld genoemd (vs. 171 8). Is het de pijn van een ziekte? Is het
slachtoffer gemarteld en er daarom zo
erg aan toe? Mensen kunnen hun slacht
offer verschrikkelijk martelen. Dat heb
ben de eeuwen wel laten zien. Het
slachtoffer is er zo erg aan toe, zelfs het
eten staat hem tegen. Dat is lijden tot de
dood erop volgt.
En dan die zeelui (vs. 23-27). Met
hun koopvaardijschip zijn ze onderweg.
Ze raken in een vliegende storm. Ze
hebben alles gedaan om meester te blij
ven van het schip. Maar al hun wijsheid
wordt verslonden. Heel hun stuurmans
kunst, al hun zeemanschap hielp niets.
Ze zijn ten einde raad. Hun wacht een
zeemansgraf in kolkend water. Het slaat
niet speciaal op ballingen. Het doet eer
der denken aan wat Jona overkwam op
zijn vlucht voor God. Maar zo kan ieder
schip vergaan.
De nood wordt algemeen getekend.
Het kan ieder overkomen. Het is men
sen vaak genoeg overkomen. Het gaat er
kennelijk niet om dat wij deze noodtoe
standen precies kunnen aanwijzen. En
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groot is de nood. In doodsnood waren
ze. En is een mens dan niet altijd zoals
het van die zeelui wordt gezegd: ten
einde raad? Word je dan niet klein,
zoals je je voelt bij de enorme kracht van
de storm en het geweld van het water?
Klein in het aangezicht van de dood.
Wat is de oorzaak van deze grote
nood? We vragen als mensen graag naar
het 'waarom'. We zoeken naar een ver
klaring van wat ons overkomt. De dich
ter noemt soms ook een oorzaak. De
gevangenen zaten in de cel, omdat zij
tegen Gods Woord waren ingegaan. Die
doodzieke stakkers werden gepijnigd
vanwege hun zondige wandel. Zonde en
ongeloof worden genoemd. Maar bij de
andere voorbeelden lezen we daarvan
niets. Daar wordt geen oorzaak aange
wezen. Kennelijk is het dat niet, wat
deze noodsituaties aan elkaar verbindt.
Het gaat de dichter niet om de oorzaak
van de ellende. Maar wel wijst hij alle
keren aan wat de nood bij deze mensen
uitwerkte: 'Toen riepen zij tot de Here
in hun benauwdheid.' Als een refrein
komt dat vier keer terug. Dat is wat
deze mensen verbindt: zij riepen in hun
nood tot de Here God. Ten einde raad
als ze zijn, voelen zij zich klein voor de
Here.

Leert nood bidden?
Leert de nood hun soms bidden? Zo
lijkt het. Zeggen Gods kinderen niet
vaak dat de moeiten die zij doormaak
ten, hen dichter bij de Here hebben
gebracht? Door beproevingen wordt het
geloof gelouterd. Het komt aan het licht
als kostbaarder dan vergankelijk goud
(1 Petr. 1 :7). Maar een andere ervaring
is er ook. Er zijn mensen die door de
nood niet leren bidden. Zij gaan veeleer
vloeken. Ze vervloeken God, omdat Hij
hun ellende niet voorkomt. Zij moeten
geen God die zoveel rampen laat gebeu
ren. Er is tweeërlei uitwerking. Er zijn
dwazen die zich afkeren van God; er
zijn ook wijzen die in hun ellende hun
toevlucht nemen tot de Here God.
Nood leert bidden. Zo lijkt het van
daag ook te gaan, wanneer grote ram
pen gebeuren. Samenkomsten worden
belegd om te herdenken, te troosten en
het leed te verwerken. Ieder zoekt troost
in zijn eigen geloof. Iedere religie krijgt
een plaats. De samenleving is multi-cul
tureel. Ze is ook multi-religieus. En
multi-religieus wordt ook het gebed.

1

Het doet denken aan de bemanning
van het schip waar Jona aan boord ging.
Ze raakten in een zware storm verzeild
en dreigden te vergaan. Toen riep ieder
tot zijn eigen god. Ook Jona werd
gewekt om tot zijn God te bidden. Toen
moest hij, hoewel op de vlucht voor de
Here, verantwoording doen van zijn
geloof: 'Ik ben een Hebreeër en ik vrees
de Here, de God van de hemel die de
zee en het droge heeft gemaakt'
(Jona 1 :9). Die God, de Here, beschikte
over de wind en het water om zijn weg
gelopen knecht terug te halen.
In het refrein van Psalm 107 komt
dat terug: zij riepen in hun nood om
hulp. Zij riepen tot de Hére! Het was
geen kreet in de ruimte. Niet een
schreeuw tot het onbekende. Ze riepen
tot de Here. Zo wordt Hij genoemd:
Jahwe, de God van het verbond. Zij rie
pen Hem die zij kenden omdat Hij hun
zijn verbond gegeven had. God, de
Schepper van hemel en aarde. Niet mul
tireligieus, maar heel gericht en geadres
seerd is deze roep: zij riepen door het
geloof in de Here God.
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Psalm 107 wil dat wij terugkijken op
wat er is gebeurd. Wie wijs is, geve acht
op deze dingen. Welke dingen? Op de
nood, op de noodkreet van verloren
mensen. Maar ook op het geloof in die
noodkreet. En meer nog: 'Laat men acht
slaan op de gunstbewijzen van de Here.'
Deze laatste woorden brengen ons
terug bij het begin. Daar wordt de
gemeente opgeroepen om de goedertie
renheid van de Here te prijzen. Daar
staat hetzelfde woord: gunstbewijzen,
goedertierenheid. Wie met deze psalm
terugkijkt, krijg ook geen kans om aan
die gunstbewijzen voorbij te zien. Het
refrein houdt de aandacht wel vast: 'Zij
riepen tot de Here en Hij verloste hen
uit hun benauwdheid en hun angsten'
(vs. 6, 13, 19, 28). Dat is zijn goede
gunst.
Hij verloste hen. Zo deed hij met
hen die zonder aanwijsbare oorzaak in
nood kwamen. Hij deed het evengoed
bij hen die door eigen zonde en schuld
in doodsnood zaten. Ook hen liet Hij
niet zitten in de gevolgen van hun eigen
schuld. Hij verloste hen uit hun nood.
Zo kennen wij onze God. Onze góede
God. Hij zocht ooit in zijn wijsheid en
zijn goedheid de mens op, die zich 'in
de lichamelijke en geestelijke dood
gestort had en zich volkomen rampzalig
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P.L. Storm
had gemaakt' (NGB art. 17). Eigen
schuld. Desondanks beloofde Hij verlos
sing, door Christus, zijn Zoon. Zo ken
nen we Hem, de Hoorder van het gebed
(Ps. 65 :3). Hij zegt zelf: 'Roep mij aan
ten dage van de benauwdheid. Ik zal u
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redden en gij zult Mij eren' (Ps. 50:15).
De Schrift is vol van de belofte van hulp
voor ieder die tot Hem roept.
De verlosten van de Here kunnen
het zelf getuigen. Was de ballingschap
niet te wijten aan hun eigen schuld?
Toch bracht de Here hen uit alle wind
streken terug. Want, zoals Jesaja met het
oog op deze terugkeer zegt: Hij zal 'niet
altijd twisten en niet voor eeuwig toor
nig zijn, omdat anders de geest van de
mens bezwijken zal' (Jes. 57:16). Zo is
Hij begaan met mensen die klein zijn
onder het geweld van zijn toorn en die
zich ook klein weten voor God. Hij doet
ons niet naar onze zonden en vergeldt
ons niet naar onze ongerechtigheden
(Ps. 103). Deze gunst, onverdiend, heeft
de Here bewezen in het geschenk van
zijn Zoon, die de zonden heeft wegge
daan door zijn bloed. Is Hij niet het
grote en het meest overtuigende bewijs
van de goede gunst van onze God?
Dan is het ook geen wonder dat de
verlosten van de Here opgeroepen wor
den om deze goedertierenheid te prijzen.
Die oproep komt in de psalm na iedere
verlossing als een refrein telkens terug:
'dat zij de Here loven om zijn goedertie
renheid' (vs. 8, 15, 21, 31). En bij de
vierde, de laatste verlossing wordt aange
geven waar deze lof gebracht moet wor
den: in de 'gemeente van het volk' en
'in de raad der oudsten' {vs. 32). De
samenkomst van Gods kinderen is de
plaats om de Here te prijzen om zijn
gunst. In veel psalmen komt dat terug:
de samenkomst van de gemeente is de
plaats van het lofoffer.
Zo wordt de Here dan ook bezongen
in het tweede deel van de psalm. Hij
maakt waterstromen tot een woestijn en
een vruchtbaar gebied tot zoute grond
(vs. 33v). Dat maakt Hij even later weer
ongedaan: een woestijn maakt Hij tot
een waterpoel en kurkdroge grond waar
geen sprietje groeit, maakt hij tot water
bronnen {vs. 35v). Het gaat over natuur
en milieu. Waar mensen kunnen wonen
en waar deze wereld onbewoonbaar is.
De tegenstelling is enorm. Maar in de
psalm wisselt het elkaar zomaar af. De
verandering is heel abrupt en snel. Waar
wij man en macht nodig hebben om het
milieu te beschermen en de aarde leef
baar te houden, laat de Here daarin - zo
lijkt het - spelenderwijs woestijnen
oprukken of ook weer inkrimpen.
Het heeft op het oog ook iets wille
keurigs. Hij geeft hongerigen een plaats
om te wonen. Daar kunnen ze door
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landbouw en veeteelt in hun eigen
onderhoud voorzien. Maar zijn ze door
zijn zegen tot bloei gekomen, dan komt
de neergang. Ze verminderen en zinken
weg. Het lijkt willekeurig. Mogelijk
drukt de psalm hiermee uit, hoe wij als
mensen dergelijke veranderingen erva
ren. Voor onze ogen blijft Gods beleid
onnaspeurbaar. Maar het is wel de Here.
Hij wordt hier bezongen. Zijn ingrepen.
Zijn zegen. Zijn macht. Nu de Here op
deze wijze bezongen wordt, krijgt het
een duidelijke zin, als de psalmdichter
verder gaat: 'Over edelen giet Hij
schande uit. Hij laat hen ronddwalen in
ongebaande wildernis. Maar de arme
beschermt Hij tegen verdrukking en Hij
maakt geslachten talrijk als een kudde'
(vs. 40, 41). Een mens kan een hoge
positie innemen, onaantastbaar zijn wel
licht. Maar nu de Here deze wereld,
haar nood en haar verlossing beheerst,
ben je ook op die hoge plaats niet veilig
voor de hand van God. Hij vernedert
edelen. Maar ook: een mens kan arm
zijn en moeten leven zonder uitzicht op
een vrij en goed bestaan. Toch is zijn
leven niet uitzichtloos. Want de Here is
er. Zoals Hij edelen kan vernederen,
kan Hij armen en verdrukten bevrijden
en verhogen. Zo wordt het zo vaak in de
Schriften betuigd, waarschuwend en
vertroostend, de Here is het die verne
dert en verhoogt {verg. bijv. Ps. 75;
Luc. 1:51-53).

Wijs
Wie wijs is, kijkt achterom en let op
de redding die de Here in zijn gunst
gegeven heeft. Dan zie je de verlossing
waar Psalm 107 over zingt. Al die
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andere keren dat de Here zijn kinderen
heeft gered. Vooral zie je dan de redding
die Hij door Christus geschonken heeft.
In dat licht leer je vervolgens ook de
hand van de Here te zien in de geschie
denis van wereld en kerk, en in ons
eigen leven. De Here die mensen klein
maakt in hun nood en op hun hulproep
verlost. En wie oog voor zijn werk heeft,
zal Hem prijzen met zijn kerk. Juist in
een wereld waar vaak de noodtoestand
geldt en allerlei rampen gebeuren, is het
noodzakelijk om op te merken hoe de
Here vroeger zijn gunst bewezen heeft.
Zeker ook wanneer verlossing vandaag
niet, zoals in de voorbeelden van deze
psalm, stante pede komt. Dan wordt
geduld en volharding gevraagd. De
gunstbewijzen van de Here zullen daar
het voedsel voor zijn. En voor de lof van
God in de samenkomst van de
gemeente. Zelfs als de uitkomst niet in
dit leven geschonken wordt. Geeft Gods
gunst in Christus geen perspectieven
van redding, die verder reiken dan het
graf? Dwaas is het het verleden af te
schrijven. Dat maakt blind voor Gods
gunst. Het neemt alle hoop en verwach
ting weg. Er zal tenslotte geen reden
blijven om met de verlosten de Here te
loven. Is er geen verband tussen de
onwetendheid over vroeger en de leeg
loop van de kerk?
Wie is wijs? Het wordt in de kring
van de verlosten gevraagd. Het spreekt
niet vanzelf dat de wijsheid van Psalm
107 daar gevonden wordt. Het vraagt
om bezinning hoe wij tegenover de
gunstbewijzen die de Here vroeger
bewezen heeft, staan.
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Meer van de Geest
'Gods Geest werkt!' De activiteiten
van de werkgroep die onder deze
naam opereert, kunnen u niet ont
gaan zijn. Het NEDERLANDS DAGBLAD
besteedde er brede aandacht aan.
Allereerst in het nummer van
19 april 2003, een gesprek met
twee leden van de werkgroep. En
vervolgens in het nummer van
13 mei 2003, waarin een verslag
van de bijeenkomst te Zwolle op
10 mei. Opzienbarend nieuws: 1600
tot 1700 bezoekers, waarvan - naar
schatting

-

98% vrijgemaakt-gere

formeerd, die meer van de Heilige
Geest willen ontvangen.

Te weinig
Waarom meer van de Geest? De
leden van de werkgroep, Margreet Bal
kenende en Henk Grit, zijn er helder
over. Op dit moment is er binnen de
Gereformeerde Kerken in Nederland te
weinig aandacht voor de Persoon en het
werk van de Heilige Geest. En dat nog
. wel binnen kerken die zoveel waarde
hechten aan schriftgetrouwheid. We
moeten ernaar streven om vol te worden
van de gaven van de Geest, zoals
1 Korintiërs 12 daarover spreekt. Er
moet groei komen in aanbidding en het
aan elkaar vertellen over Gods daden.
Zoals er ook echte openheid voor en
overgave aan God moet komen. Weten
en geloven wat God geeft in Jezus
Christus, is niet hetzelfde als die liefde
en genade ontvangen. Kennis, ervaring
en beleving zijn hier de kernwoorden.
Tegelijk betekent 'meer van de Geest'
ook: meer aandacht voor de bijzondere
gaven van de Geest, zoals tongentaal en
profetie. Margreet Balkenende blijkt
hier het nodige geleerd te hebben van de
Nederlands gereformeerde predikant
Dick Westerkamp te Houten. Balken
ende en Grit zien in de Schrift geen
aanwijzing dat we de genoemde bijzon
dere gaven van de Heilige Geest hier en
nu niet meer zouden mogen verwachten.
Laten er in charismatische en pinkster
kringen excessen zijn op dit gebied, als

gereformeerden zijn we weer naar de
andere kant doorgeslagen. 'Dat heeft
ons zo voorzichtig gemaakt dat we niets
meer van God durven verwachten en
dat we dreigen te verdorren.' Aldus
Henk Grit.

Behoefte
De werkgroep blijkt duidelijk in een
behoefte te voorzien. Dergelijke signalen
waren er al eerder binnen de kerken.
Hier en daar kwam dat aan de opper
vlakte. Bijvoorbeeld in een plaatselijke
kerkbode, waarin reclame werd gemaakt
voor het te Houten gepropageerde 'bid
den in de Geest'. Op de bijeenkomst te
Zwolle op 10 mei bleek echter, dat het
hier niet om incidenten gaat. 1600 tot
1700 bezoekers, dat is niet mis. Meer
van de Geest! Dit verlangen blijkt te
leven bij menigeen binnen onze kerken.

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut
-

Niet alleen bij jongeren. Ook bij oude
ren. Zoals wel blijkt uit de foto in het
ND van 1 3 mei van een oudere broeder,
met beide handen in vervoering in de
lucht. Mensen willen vol worden van de
Geest! Leven met een trechter op hun
hoofd. Je moet er natuurlijk wel voor
openstaan. De normale christen is de
christen die vol is van de Geest (ds. Jos
Douma).
Dat houdt ook in: openstaan voor de
bijzondere gaven van de Geest. We wil
len God niet dwingen om mensen in
tongen te laten spreken. Maar het kan
gebeuren {Grit). Ook ds. Henno Smit
vindt het een wijdverbreid misverstand
om te denken dat de bijzondere gaven
van de Geest vandaag niet meer nodig
zijn. Ook voor zichzelf heeft hij laten
bidden om te mogen spreken in tongen.
Er gebeurde niets. Had hij zijn mond
maar moeten opendoen, kreeg hij als
commentaar. Onze kerken zitten vol
oudste zonen, die moeilijk de dingen
kunnen loslaten. Met een handopleg
ging bleek Smit meer gebaat. Zijn preek
taakte mensen, in de kerkenraad was
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ineens iedereen het met hem eens. Ik
weet het, ik ga af op een krantenverslag.
Maar geen van de sprekers heeft tegen
deze weergave achteraf een protest laten
horen. Het spoort ook met de reacties
op de site www.godsgeestwerkt.nl. Het
zijn voornamelijk enthousiaste verhalen,
die liet krantenverslag van 13 mei uit
bundig bevestigen. Het ligt ook geheel
in de lijn van het artikel van 19 april. Ik
vertel dus geen indianenverhalen.

Beleving
Laat mij openhartig zijn: ik ben van
deze berichten geweldig geschrokken.
Allereerst van de manier, waarop een
isgelijkteken gezet wordt tussen het werk
van de Heilige Geest en onze menselijke
beleving. Meer willen ontvangen van de
Geest blijkt vooral een zaak van erva
ring te zijn, van er meer bij voelen.

1

Wat ik maar zeggen wil, is: waar de
Geest zijn werk doet, 'mikt' Hij niet
eenzijdig op een stuk uitbundigheid en
louter positieve ervaringen. Daar mikt
Hij op geloof en geloofsvrucht, de
vruchten van de Geest. Dat is voor mijn
besef toch wat anders dan op een chris
telijke manier uit je dak gaan, opgejut
door opwekkingslied, praiseband en
lichteffecten. Laat je maar gaan. 'Knie
len, klappen, dansen, is toegestaan', zegt
Margreet Balkenende dan. Ongetwijfeld
zal menigeen erop kicken. Maar is dat
nu 'meer van de Geest' op z'n bijbels? Ik
heb er mijn grote vragen over. Niet al
onze geestdrift is ook werkelijk Geest
drift!

Nu is er met zaken als 'gevoel' en
'ervaring' niets mis. Geloven is iets
waarbij je hele menszijn betrokken is. Je
hart, je ziel, je verstand. Dus ook je
gevoel. Tegelijk gaat geloven boven
menselijke functies als denken, voelen
en ervaren uit. Geloven is zekerheid
hebben uit kracht van de Heilige Geest.
Je leert God kennen in de bijbelse zin
van het woord. Zeker, dat werkt door in
heel je menszijn. Maar het valt er niet
zonder meer mee samen. Ook waar
gevoelsstoornissen zijn, kan de Geest
zijn werk doen en kan er nog steeds
geloof zijn. Gelukkig wel!
Bovendien, wanneer het geloof uit
kracht van de Heilige Geest een stempel
gaat zetten op je geloofsleven, leidt dat
niet alleen tot positieve gevoelens als
opgetogenheid over de Here, ervaren van
Gods nabijheid enz., enz. Het geloof
kent ook gevoelens van verdriet over
eigen schuld voor God. Gods kind merkt
het - hoe zwaar je het ook met dergelijke
gevoelens kunt hebben - met geestelijke
blijdschap en heilige vreugde (!) in zich
zelf op, zeggen de Dordtse Leerregels in
1,12. Daarnaast kent het geloof de wor
steling met God: Here, waarom voelt U
soms zo ver weg? Om in de weg van die
worsteling te leren dat een mens niet
kan drijven op eigen beleving, maar
alleen op Gods belofte. Een ervaring
apart. Ook wanneer mijn beleving me
in de steek laat, is daar nog steeds Gods
belofte, waarop ik ja en amen zeg - door
de Geest!

Bijzondere gaven
Het tweede waarvan ik geschrokken
ben, is de manier waarop gesproken
wordt over de bijzondere gaven van de
Geest. Overigens is dat een aanvecht
bare term. Het lijkt mij juister om te
onderscheiden tussen blijvende en niet
blijvende gaven van de Geest. Om de
zaak niet gecompliceerder te maken dan
deze al is, gebruik ook ik voor het
gemak de term 'bijzondere gaven van de
Geest'. Het blijkt met name te gaan om
de gaven van de tongentaal en de profe
tie. Zowel de werkgroep als ds. Smit
gaan ervan uit dat de Geest deze gaven
ook vandaag nog uitdeelt. Wie er anders
over denkt, maakt volgens Smit een
denkfout. De aanwezigheid van de
Stichting Evangelisch-Charismatische
Organisatie te Zwolle spreekt dan ook
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boekdelen. Hier klinken onversneden de
idealen van de charismatische beweging.
Al wijst men de excessen in charismati
sche en pinksterkringen af, principieel
lopen er - wat de bijzondere gaven van
de Geest betreft - klokken gelijk.
Deze onkritische navolging maakt
dat er diverse vragen onbeantwoord blij
ven. Ik wil niet vervelend doen, maar waar heb je het eigenlijk over, wanneer
je het hebt over 'spreken in tongen' ?
Denk je dan aan het in extase uitstoten
van allerlei onverstaanbare klanken? Zo
is de praktijk in charismatische en pink
sterkring. Vorig jaar was er in het blad
ONZE TAAL (71e jaargang, mei 2002)
een boeiend verhaal van een ervarings
deskundige over te lezen. Toch is het
nog maar zeer de vraag of dat onder de
bijbelse 'tongentaal' van 1 Korintiërs 14
verstaan moet worden. Met goed recht
is in plaats van 'spreken in tongen' de
vertaling 'spreken in talen' daar te ver
dedigen. Jammer dat de [Nieuwe Bijbel
vertaling] hier kiest voor 'klanktaal'.
Ook dat wekt de suggestie van taal die
louter uit klanken bestaat. Zo doet men
het - terecht - niet bij Handelingen 2.
Terwijl het gaat om verwant woordge
bruik. Bovendien moet je - voordat je
lijnen doortrekt naar vandaag - ook
eerst goed onderzoeken, wat nu precies
de functie is van de bijbelse 'tongentaal'.
Komt deze ter sprake, dan blijken er zo is mij opgevallen - altijd Joden in de
buurt te zijn. Het heeft er veel van, dat
het 'spreken in talen' een heilshistorisch
bepaald teken voor het Joodse volk is.
Pinksteren: het Evangelie klinkt in alle
talen (Hand. 2) . Maar voor een ongelo
vig volk verbergt God dat Evangelie in
een vreemde taal (1 Kor. 14). 'Spreken
in tongen' een blijvende gave van de
Geest? Dat moet eerst nog maar eens
aangetoond worden. Exegetisch heb je
er de Schrift niet in mee.
Eenzelfde verhaal is te vertellen over
de profetie. De christelijke kerk is
gebouwd op het fundament van aposte
len en profeten (Ef. 2:20) . Gezien de
volgorde hebben we hier te denken aan
nieuwtestamentische profeten. 'Het bij
zondere van de profeten in de oudste
gemeenten is, dat zij verborgenheden
mogen aanschouwen en door openba
ringen over bijzondere kennis beschik
ken' (J. van Bruggen, AMBTEN IN DE
APOSTOLISCHE KERK. EEN EXEGETISCH
MOZAIEK, K ampen 1984, p. 34). Instru

menten van goddelijke openbaring dus.
Als fundamentfiguren even eenmalig als
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de apostelen. Hun boodschap werd vast
gelegd in het Nieuwe Testament. De tijd
van inhoudelijk nieuwe openbaringen is
voorbij. Wat we weten moeten over
Gods heilsplan in Christus, staat in de
Schrift. Wat willen we nog meer? Gees
telijk onderscheidingsvermogen? Maar
dat is weer iets anders dan profetie. Hoe
zei Paulus dat ook al weer? 'Profetieën,
ze zullen afgedaan hebben, tongen, zij
zullen verstommen . . .' (1 Kor. 13:8) .
Nee, hij zei er niet bij wanneer dat zou
gebeuren. Maar je kunt niet zo maar
zeggen, dat zaken als profetie en tongen
taal er zullen blijven tot de Jongste Dag.
Zie hiervoor breder: J.W. Maris, GELOOF
EN ERVARING. VAN WESLEY TOT DE PINK
STERBEWEGING, Leiden 1992, p. 247v.;
zie ook A.N. Hendriks, DIE IN DE WAAR
HEID LEIDT. BIJDRAGEN OVER DE HEILIGE
GEEST EN ZIJN WERK, Heerenveen 2002,
p. 84v.

·

Kortom, ik noteer een onkritische
aansluiting bij het gedachtegoed in cha
rismatische en pinksterkring. Eigenlijk
vind ik dat organisatoren en sprekers dat
niet kunnen maken. Men klaagt over te
weinig aandacht voor de Persoon en het
werk van de Heilige Geest in gerefor
meerde kring. Ik ben zo vrij om ook
hier een vraagteken te zetten. Binnen de
Gereformeerde Kerken in Nederland
hebben - om ons tot de afgelopen jaren
te beperken - C. Trimp en A.N. Hen
driks heel wat geschreven over de Heilige Geest en zijn werk. Zoals zij ook
geschreven hebben over de bijzondere
gaven van de Geest. Zie onder andere de
bovengenoemde publicatie van Hen
driks. Ik noemde ook al de naam van
J.W. Maris uit christelijke gereformeerde
kring. De man schreef een gedegen
proefschrift over deze materie. En voor
wie dit te hoog gegrepen is, is er altijd
nog het boekje van dezelfde auteur, DE
CHARISMATISCHE BEWEGING EN WIJ
(Woord en Wereld nr. 32, 1996). Hier is
ook te wijzen op W. van 't Spijker, DE
HEILIGE GEEST ALS TROOSTER, Kampen
1986. Met geen woord wordt door
werkgroep of sprekers het daar aange
dragen materiaal genoemd, laat staan
weerlegd. De literatuurlijst zoekt het bij
andere auteurs. Waarbij ik aanteken dat
F.J. van Hulst in het NO van 19 april
ten onrechte als vrijgemaakt predikant
wordt gepresenteerd. Van Hulst is geen
lid meer van onze zusterkerken in
Australië. En dat heeft nog met dwaal
leer te maken ook. Een verwijzing naar
zijn boek DE ACHILLESHIEL VAN HET CAL
VINISME, Barneveld 1998 (zie over dit
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boek de Kroniek in NADER BEKEKEN jrg.
6 nr. 5, mei 1999) lijkt me dan ook geen
aanbeveling. Zonder een werkelijke con
frontatie met wat in gereformeerde
kring geschreven is, neemt men de taal
van de charismatische beweging over.
En dan maar klagen dat er in gerefor
meerde kring zo weinig aandacht is voor
het werk van de Geest . . ..

De Geest van de Vader
en de Zoon
Meer van de Geest. Meer aandacht
dus voor Persoon en werk van de Hei
lige Geest. Meer zelfitandige aandacht
voor de Geest dus. Op dezelfde dag dat
men te Zwolle bijeenkwam, belegde het
Evangelisch Werkverband - actief bin
nen de SoW-kerken - een themadag
onder het motto 'Overleven of herle
ven? ' Daar was een soortgelijk geluid te
horen uit de mond van de al eerder
genoemde Nederlands gereformeerde
predikant te Houten, ds. Dick Wester
kamp. Binnen de christelijke kerk wordt
dan wel het trinitarisch geloof beleden,
in de praktijk was het vaak binitarisch:
alleen voor het werk van de Vader en de
Zoon was en is aandacht (RD van 12
mei 2003). Met andere woorden, de
Geest als zodanig moet meer aandacht
krijgen.
Maar het is zeer de vraag of de Hei
lige Geest van een dergelijke aandacht
gediend is. Hij is de Geest van de Vader
en de Zoon. Zeker, Hij geeft in de
Schrift ook openbaring over Zichzelf en
over zijn werk. Maar nooit komt Hij
daarbij op Zichzelf te staan. Om het zo
maar eens te zeggen (al gaat hier elke
vergelijking ergens mank) : Hij is geen
zelfstandig ondernemer, maar medefir
mant in het ene drie-enig bedrijf. Hij is
de Geest van de Vader, die je 'Abba,
Vader!' leert zeggen. En omdat niemand
tot de Vader komt dan door de Zoon,
bindt Hij door het geloof aan Christus.
Pinksteren, het feest van de Geest, is
een christelijke feestdag. De Geest ver
wijst naar Christus. Leest u er Hande
lingen 2 maar op na. De Geest concen
treert onze geloofsaandacht op de Vader
en de Zoon, die door Hem in mensen
harten willen wonen. Een mens moet
dan ook niet het werk van de Geest op
zich beschouwen. Het leidt onherroepe
lijk tot (on)geestelijke navelstaarderij.
Alle verzelfstandigde aandacht voor het
werk van de Heilige Geest leidt onher-
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roepelijk tot mensmiddelpuntigheid.
Komen binnen de Gereformeerde
Kerken en binnen de bredere gerefor
meerde traditie de Persoon en het werk
van de Geest tekort? Volgens mij valt
dat nogal mee, al kan het natuurlijk
altijd beter. 't Is maar net om welke aan
dacht het gaat. Wie zelf overaccentueert
- of dat nu gebeurt in charismatische
hoek of in bevindelijk-gereformeerde
kring - zal bij de ander altijd een tekort
opmerken. Maar wat wil een mens nu
eigenlijk meer van de Geest dan wat Hij
uitdeelt in het Evangelie en onder de
prediking van het Evangelie, die bedie
ning van de Geest?

Dubieuze taal
De normale christen is de christen
vol-van-de Geest. Tja, dat is maar net
wat je ermee bedoelt. In de context van
'Gods Geest werkt' vind ik dit een dubi
euze uitspraak. Vol van de Geest zijn
blijkt te betekenen: voortdurend leven
op de toppen van het geloof. Maar zo
vind ik het in mijn Bijbel niet terug.
Gelukkig maar. De God van de Bijbel is
een stuk barmhartiger. Hij weet van
toppen, maar ook van dalen in het leven
van het geloof. Bij Hem hoef je niet per
manent 'super' te zijn, ook niet door de
Geest, alsof dat het gewone is. Nee, dan
voel ik mij meer thuis bij de gezonde
bijbelse taal van prof. dr. H.J. Selder
huis, MORGEN DOE IK HET BETER. GIDS
VOOR GEWONE CHRISTENEN (Barneveld
2002). Ik kan mij trouwens niet aan de
indruk onttrekken - gezien de woord
keus - dat ds. Douma het boekje van
Selderhuis in het achterhoofd had. Zeg
dat dan ook ronduit.
Even dubieus vind ik de taal van ds.
Henno Smit over het effect van de
handoplegging. Ik vind het een beetje
triest dat Gods zegen betekenen gaat,
dat iedereen op de kerkenraad het
ineens met je eens is. Wat is dat voor
een eng succesverhaal? Zegen is toch
meer dan dit soort oppervlakkig succes?
Bovendien, werd bij je bevestiging als
predikant je niet Gods zegen meegege
ven, een zegen waarop je je telkens weer
biddend beroepen mag? Nee, dan zal je
preek niet altijd even goed landen. Je
krijgt ook niet altijd gelijk. Alsof dat het
hoogste geluk is. Maar je mag wel de
Here bij je weten. Ook als je in je amb
telijk werk teleurstellingen moet verwer
ken. Aan Jeremia werd bij zijn roeping
als profeet geen tastbaar succes verze-
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kerd. Integendeel, de man kon z'n borst
nat maken voor alle tegenstand die hij
zou ontmoeten. Maar Gods zegen ging
met hem mee. Vrees niet, want Ik ben
bij je (Jer. 1 : 19).

Van kwaad tot erger
U begrijpt, met deze Kroniek teken
ik protest aan tegen deze ontwikkeling.
De eerste move binnen de kerken was
die van de evangelische beweging. Het
heeft bij velen het bijbels-gereformeerd
denken over verbond en verkiezing, kerk
en ambt uitgehold. Nu wordt er nog een
stap verder gegaan: van evangelisch naar
charismatisch. Ik wil het hardop zeggen:
ik maak deze move niet mee. De geest
van het spiritualisme is wezensvreemd
aan de schriftuurlijk-confessionele gere
formeerde leer. Is er ook niet mee te ver
enigen. Het tekent de geest van verwar
ring binnen onze kerken dat 1600 tot
1700 mensen op de conferentie van
'Gods Geest werkt' afkomen. Ongetwij
feld met integere bedoelingen. Maar
daarmee nog niet in gereformeerd spoor.
Tussen haakjes, het is geen wonder dat
wie op de manier van 'Gods Geest
werkt' het geloof wil beleven, zich in een
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gewone gereformeerde kerkdienst niet
meer echt thuis voelt. Die sobere dienst
zonder toeters en bellen. Hier zit echt
een wereld van verschil.
Dat twee gereformeerde predikanten
deze ontwikkeling promoten, is voor mij
onbegrijpelijk. En eigenlijk ook niet
acceptabel. Laat men stoppen met
pogingen om de Gereformeerde Kerken
in Nederland te verbouwen tot een cha
rismatisch gezelschap. Dergelijke gezel
schappen zijn er al in overvloed.
Bovendien vraagt een mens zich af:
wat zullen onze christelijke gerefor
meerde broeders en zusters hiervan vin
den? En dan met name degenen die
toch al de nodige moeite hebben met
onze kerken. Deze ontwikkeling is
koren op bepaalde molens. En ik kan
het nog begrijpen ook, wanneer dit
soort ontwikkelingen kopschuw maakt.
Dit kan niet in een gereformeerde kerk.

Bemoedigend

meerde Bijbelstudiebond. Ruim 1400
zusters en broeders, die willen leren van
Maarten Luther. Jammer dat deze
bondsdag er in de verslaggeving van het
ND wat bekaaid af kwam. Had daar nu
maar eens een halve of driekwart pagina
aan gewijd! Luthers boodschap is het
waard. Die boodschap dat een mens
niet als superchristen, maar als zondaar
- goddeloze! - wordt gerechtvaardigd
voor God, alleen uit genade, in de weg
van het geloof. Leven met de Here:
leven onder het kruis. Ook dat is er bin
nen de kerken: geloofsconcentratie op
het hart van het Evangelie, de bood
schap van de vrije genade. Dat bemoe
digt. Gods Geest werkt. Jawel. Hij
werkt al eeuwen onder Gods volk. Hij
laat er vruchten rijpen voor God. Hij
geeft er gaven om samen gemeente van
Christus te zijn, ook gaven voor het
ambt. Hij doet er wonderen van geloof
en bekering. Meer is niet nodig. Met
minder kunnen we niet toe.
Afgesloten op 21 mei 2003.

Tenslotte, het is niet enkel kommer
en kwel. Donderdag 15 mei 2003:
bondsdag te Steenwijk van de Gerefor-

Rond de catechmus
prediking
Wie geen vreemde is in kerkelijk
Jeruzalem, weet dat er rond de
catechismusprediking vandaag heel
wat te doen is. Voor de leer van de
kerk is steeds minder belangstel
ling. Velen ervaren een preek over
een zondag uit de Heidelbergse
Catechismus als een 'ver van mijn
bed show'. Zij willen dat een preek
gaat over de vragen en moeiten die
hun bezighouden. De eigen beleving
moet op de preekstoel aan de orde
komen en deze beleving staat ver af
van de vragen die het eeuwenoude
leerboek van de kerk behandelt.

Daarbij komt dat wij ook onder ons
te maken krijgen met een teruglopend
bezoek van de tweede kerkdienst.
Doordat allerlei liturgische vernieuwin
gen, muzikale extraatjes en belangrijke
gebeurtenissen (zoals bevestiging van
ambtsdragers, bediening van de doop,
openbare belijdenis) vooral in de mor
gendienst plaatsvinden, wordt de eerste
dienst al meer beleefd als de hoofd
dienst, waarbij de middagdienst minder
belangrijk wordt gevonden.
Op de generale synode van Zuid
horn 2002 van de Gereformeerde Ker
ken diende een rapport waarin deputa-

De leer is 'uit' en de ervaring is 'in'.
Het woordje 'leer' alleen al doet
jongeren steigeren. Zij willen een
woord over de Heer horen waaraan
ze in de week wat hebben.

Thema A.N. Hendriks
-

ten met vergaande voorstellen kwamen
om tot een nieuwe invulling te komen
van de tweede kerkdienst.
Er is dus alle aanleiding om in dit
artikel eens wat breder stil te staan bij
de catechismusprediking. Waarom gaat
het? Moet het roer om? En als er ver
nieuwd moet worden, in welke richting
moeten wij het dan zoeken?

Uit de historie
In de catechismusprediking zoals
wij die kennen, hebben wij te doen met
een lange reformatorische traditie.
Reeds Luther en Calvijn stonden een
regelmatige behandeling van de leer van
de kerk in de prediking voor. In de
Nederlandse vluchtelingenkerk te Lon-
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Petrus Datheen

den werd in de zestiende eeuw de Grote
Catechismus van À Lasco in de namid
daggodsdienstoefening uitgelegd. De
keurvorst van de Paltz, Frederik 111, liet
in zijn Kerkorde van 1563 vastleggen
dat op zon- en feestdagen 's middags de
Heidelbergse Catechismus gepredikt
moest worden.1
In ons land werd het voorbeeld van
Londen en van de Paltz spoedig
gevolgd. Pieter Gabriël te Amsterdam
preekte reeds in 1566 elke zondag uit de
Heidelberger, terwijl men in Dordrecht
al vóór 1574 de gewoonte kende om de
Catechismus in de namiddagdienst te
verklaren.
De Heidelberger won in ons land
terrein als het leerboek van de kerk,
doordat Petrus Datheen hem vertaalde
en opnam achter zijn psalmberijming.
In 1586 werd door de nationale
synode van 's-Gravenhage bepaald: 'De
dienaers sullen allomme tsondachs ordi
narelijken inde naemiddachsche predica. tiën de somma der Christelijker leere
inden Katechismo, die teghenwoordich
inde nederlantscher kerke aenghenomen
is, vervatet, corttelyk wtlegghen, alsoo
dat de selue jaerlijx mach gheeyndicht
worden, volghende de affdeijlinghe des
Catechismi selffs, daer op ghemaect.'2
Historisch blijkt dat de catechismus
prediking zich heeft ontwikkeld uit de
behoefte de jeugd en de volwassenen
nader te onderwijzen in de leer van
Gods Woord. Het onderricht van de
jongeren viel aanvankelijk samen met de
opbouw van de gemeente. In een later
stadium krijgt de catechismuspreek
meer een eigen plaats in de tweede
dienst.

Moeite rond deze
prediking
De ACTA van de provinciale synoden
uit de 16e en 17e eeuw maken ons dui
delijk dat het voorschrift van de synode
van 's-Gravenhage 1586 lang niet overal

werd nagekomen. Vooral in kerken op
het platteland is dit het geval geweest.
Hier speelden diverse factoren. Er waren
predikanten die meer dan één dorp
moesten bedienen. Er was ook onkunde
en zelfs onwil bij predikanten. Ook
bleek het moeilijk de dorpsbewoners 's
zondags af te houden van werk op het
land. Ds. Johannes Lydius moest bij zijn
komst te Oudewater in 1603 bekennen,
dat hij in zijn vorige gemeente nog nooit
ook maar een enkele vraag van de Cate
chismus had uitgelegd.3
Vooral in Gouda lapte men de bepa
ling van 's-Gravenhage 1586 aan zijn
laars. De plaatselijke overheid wilde van
geen catechismusprediking weten,
'omdat zij het onstichtelijk hield en niet
overeenkomstig een ware hervorming,
een menséhelijken tekst den volke van
den preekstoel voor te lezen en te ver
klaren'.4 Hier horen wij een argument
dat met name predikanten die door
arminiaanse dwalingen besmet waren,
naar voren brachten. J.H. Maronier vat
het oordeel van de Remonstranten over
de Heidelberger zo samen: 'Er kwamen,
volgens hen, plaatsen in voor, die deels
niet schriftmatig waren, deels de bedoe
lingen van den heiligen Geest niet uit
drukten en daarom ergernis gaven: de
grondwaarheden van het Christendom
werden er niet met behoorlijke nauw
keurigheid in onderscheiden van de leer
stellingen, welker kennis minder nood
zakelijk en van minder belang was; er
werden zelfs tegenstrijdige stellingen en
leeringen in gevonden'.5
Doordat de catechismusprediking in
vele dorpen nog steeds verzuimd werd
en vanwege de afkeer van de Remon
stranten tegen de Heidelberger, zag de
grote synode van Dordrecht (1618-1619)
zich genoodzaakt het besluit van 's-Gra
venhage 1586 nadrukkelijk te bekrachti
gen. Wij lezen in de ACTA: '... is beslo
ten, dat dit artikel inzonderheid ver
nieuwd en aan alle predikanten, niet
alleen in de steden, maar ook in alle
dorpen, ernstiglijk en onder zware, ker
kelijke censuur, belast zal worden. Men
zal op de Zondagen, des namiddags,
altijd catechetische predikatiën doen,
waarin de Heidelbergsche Catechismus,
in onze kerken aangenomen, naar die
orde verklaard zal worden, gelijk in het
voornoemde artikel belast wordt. Deze
namiddag-predikatiën zullen om het
kleine getal toehoorders, dat in sommige
dorpen zou mogen voorgewend worden,
niet mogen verzuimd of nagelaten wor
den, al is het, dat de predikanten in het
eerst voor weinige toehoorders, ja slechts

Nader Bekeken juni 2003

alleen voor hunne familiën zouden moe
ten prediken, dewijl zonder twijfel,
indien de herders met het voorbeeld
hunner familie voorgaan, en anderen, in
het bijzonder hen, die de Gereformeerde
Religie toegedaan zijn, naarstiglijk ver
manen, mettertijd, velen genoeg tot die
predikatiën zullen komen'.6
Het voorschrift om 'ordinaarlijk in
de namiddagse predikatiën de somma
der christelijke leer, in de Catechismus
vervat, kortelijk uit te leggen', werd in
artikel 68 van de Dordtse Kerkenorde
mng opgenomen.

Het karakter van deze
prediking
Het valt op dat de synoden spreken
over de 'namiddagse predikatiën.' Dit
spreken maakt duidelijk dat onze gere
formeerde vaderen de catechismuspreek
voluit als prediking, als bediening van
het Woord zien. Krachtig wordt tegen
over de Remonstranten gesteld: catechis
musprediking is niet de prediking van
een ménselijk geschrift, maar de predi
king van het Woord van God, zoals dit
in de Catechismus naar ons toekomt.
Om dit te onderstrepen, kenden de
meeste kerken lange tijd de gewoonte
om vóór de preek de voornaamste
schriftplaatsen te lezen waarop de belij
denis van de betreffende zondagsafde
ling rust.
A. Kuyper schrijft met het oog op de
overtuiging van onze vaderen: de cate
chismusprediking was voor hen niet
'niet-prediking van de Schrift, maar een
predikatie over alle die teksten, die uit
drukkelijk onder elke vraag vermeld
stonden. Die aanhaling van teksten
onder den catechismus is dus geen bij
zaak, maar hoofdzaak. Het is niet: zóó
denkt de Heilige Schrift er ook over ! ,
maar: uit die en die goudaderen van de

Schrift is dit goud opgedolven'.7
Artikel 68 van de Dordtse Kerkenor
dening spreekt over het uitleggen van
'de somma der christelijke leer, in de
Catechismus vervat'. De Kerkorde die
wij vinden in het GEREFORMEERD KERK
BOEK, heeft het over een verklaren van
'de leer van Gods Woord zoals die
samengevat is in de Heidelbergse Cate
chismus'. In de catechismuspreek komt
de leer van Gods Woord aan de orde. Het
gaat om die leer, die waarheid, waarvan
in het Nieuwe Testament zo vaak sprake
is (vgl. bijv. 'de leer des Heren', Hand.
13:12; 'de gezonde leer', 1 Tim. 1 : 10;

1
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'de leer der godsvrucht', 1 Tim. 6:3; 'de
leer van Christus', 2 Joh.:9). Deze leer is
wat anders dan leerstelligheid. Ze is niets
anders dan 'het onderwijs van de apos
telen' (Hand. 2:33), 'het geloof
(Kol. 2:7), 'het woord der waarheid, het
evangelie' (Ef. 1 : 13).
Onze vaderen hebben de tweede
dienst bepaald niet gezien als een dou
blure van de morgendienst. 8 De mid
dagdienst staat van meet af aan in het
teken van het nader onderwijzen van de
gemeente in de leer van Gods Woord.
We kunnen spreken van een tweede
vorm van bediening van het Woord. Nu
niet het verklaren en uitleggen van een
bepaalde tekst, maar de verkondiging
van een bepaald deel van de leer, zoals
de Catechismus dat samenvattend
belijdt in de zondagsafdeling die aan de
beurt is. Men preekt anders over bij
voorbeeld de rechtvaardiging uit het
geloof wanneer Romeinen 5 : 1 de tekst
is, dan wanneer men zondag 23 behan
delt.
Ik zou de catechismusprediking dan
ook willen typeren als leerprediking,
Daarin vat ik twee dingen samen. Aller
eerst dat het gaat om de verkondiging
van de leer van Gods Woord. In de
tweede plaats is deze vorm van predi
king er bijzonder op gericht de gemeente
te leren.
Voor deze bijzondere vorm van pre
diking kunnen wij teruggrijpen op het
Nieuwe Testament. Naast de woorden
'verkondigen' (kèrussein) en 'getuigen'
(marturein) vinden wij ook het woord
'leren' (didaskein) als aanduiding voor de
prediking van het Evangelie. De Here
Jezus gaf de opdracht te 'leren' al wat
Hij de leerlingen geboden had
(Mat. 28: 19). Handelingen vermeldt dat
de apostelen niet alleen 'getuigden'
(Hand. 2:40; 4:33), maar ook 'leerden'
(Hand. 4:2; 5 :28). Timoteüs krijgt het
bevel: 'Leer en vermaan . .' (1 Tim. 6:2).
.
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Terwijl 'verkondigen' ons herinnert
aan het werk van een heraut, stamt het
woord 'leren' uit de sfeer van het religi
euze onderwijs. 'Leren' bouwt voort op
wat in eerste instantie 'verkondigd' is.
Het gaat bij het 'leren' niet zozeer om
een proclamatie van de heilsfeiten als
wel om een nadere uiteenzetting van de
betekenis daarvan. Herman Ridderbos
schrijft: 'Juist omdat de Nieuwtestamen
tische openbaring zich vóór alles als
woordverkondiging meedeelt, eist deze
aankondiging van meet af ontvouwing
van de zin en van de consequenties van
deze openbaring, aansluiting aan de
voorafgaande openbaring, afgrenzing

A. Kuyper

tegenover andere religieuze kennis en
voorstellingen, verdediging tegenover
dwaalleer en ketterij. Dit alles is ruim
schoots in het Nieuwe Testament te vin
den. Dit alles valt onder het begrip
'leer', meer dan onder 'kerugma'.9
In aansluiting op wat 'leren' in het
Nieuwe Testament inhoudt, kunnen wij
de catechismusprediking als leerpredi
king karakteriseren. Ze draagt een sterk
onderwijzend karakter en heeft als doel
de gemeente op te bouwen met de leer
van Gods Woord.

Betekenis
Regelmatige catechismusprediking is
van grote betekenis voor de gezonde
opbouw van de gemeente. Iedere predi
kant bedreigt het gevaar eigen voorkeur
in zijn preekarbeid te volgen. De keus
van preekteksten is nu eenmaal niet ker
kelijk vastgelegd. Wil de prediking wer
kelijk opbouwend zijn, dan moet de pre
diker naar het voorbeeld van de apostel
Paulus 'al de raad Gods' (Hand. 20:27)

verkondigen. Hier komt de regelmatige
catechismusprediking hem te hulp, want
zij noodzaakt de dienaar des Woords
om de gehele leer van Gods Woord uit
te leggen. Juist de catechismusprediking
bewaart de gemeente voor 'liefhebberij'
van de dominee en voor 'aforistische
stichting'.10
Het belang van deze prediking ligt
voorts in het voortdurend onderwijs in
de leer. De gemeente moet ook 'groeien'
in kennis (Kol. 1:10; 2 Petr. 3 : 18). Zij
mag niet 'onmondig' blijven (Ef. 4 : 14),
maar moet jagen naar een 'volledig
inzicht' (Kol. 2:2) en 'volle' kennis
(Kol. 3: 10). Hierbij is de catechismus
prediking een uitnemend instrument.
Ze houdt de kennis van de leer in de
gemeente overeind en verdiept die.
Regelmatige catechismusprediking
helpt de gemeente de eenheid van Gods
werk te verstaan. Bij de prediking over
een tekst uit de Schrift gaat het erom
juist het specifieke deelaspect naar voren
te brengen, de Catechismus behandelt
de waarheid van Gods Woord meer the
matisch en verhindert ons de samen
hang van de heilsgeheimen uit het oog
te verliezen. Hij leert ons waar het in de
Schrift om gaat. Het is het 'preludium'
van antwoord 1, dat ontvouwd wordt in
de drie 'melodieën' van antwoord 2.
Deze melodieën worden vervolgens
afzonderlijk geanalyseerd, terwijl de
samenklank niet wordt vergeten.11 Door
deze structurering fungeert de Catechis
mus als 'stemvork' voor de hele predi
king. Ze geeft de toon aan. Ze leert hoe
er over het Evangelie gesproken moet
worden.
Catechismusprediking bewaart ons
bij de ware schriftuurlijke bevinding,
Altijd dreigt het gevaar van verschraling
van het leven met de Here. Die ver
schraling kan zich manifesteren in
gebrek aan diepgang, maar ook in
doperse verinnerlijking. De Heidelberger
is in zeer persoonlijke toon gesteld en
zegt hoe de Geest ons vernieuwt. Hij
noemt de aanklachten van ons geweten
en zwijgt niet over wat Gods kinderen
ervaren. Tegelijk onderwijst hij ons hoe
het leven uit de Geest zich laat zien in
de praktijk van alle dag door een brede
behandeling van de Tien Geboden. Hij
leert ons dat er een verborgen omgang
met de Here is, maar van daaruit ook
een gehoorzaam leven.
Het Formulier voor de bevestiging
van dienaren des Woords rekent ook tot
de taak van de predikanten 'alle dwalin
gen met Gods Woord te weerleggen'.
Daar is bij uitstek de catechismuspredi-
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king geschikt voor. Het nieuwtestamen
tische 'leren' heeft ook in zich de afwij
zing van dwaalleer en de toerusting van
de gemeente om de geesten te beproe
ven. De catechismusprediking is wel bij
zonder het instrument om de gemeente
weerbaar te maken ook tegenover
moderne dwalingen.
Tenslotte sterkt de catechismuspredi
king de gemeente in de 'eenheid van het
ware geloof (antw. 54 HC). Haar belij
denis komt in deze prediking aan de
orde. Ze hoort opnieuw wat zij met de
kerk van alle eeuwen belijdt. In onze
tijd van individualisme en personalisme
krijgt de catechismusprediking een
nieuwe actualiteit. Ik heb maar niet
'mijn' geloof en ik belijd Gods waarheid
maar niet op mijn manier, maar ik
belijd het geloof van de kerk. Wij moe
ten opnieuw beseffen dat het gaat om
'het geloof, dat eenmaal de heiligen
overgeleverd is' (Jud.:3), en om 'uw
(meervoud!) allerheiligst geloof'
(Jud.:20).
'De kerk is een koor, dat in de
wereld staat te zingen. Als ik belijdenis
doe, ga ik bij dat koor staan en ga ik
meezingen. Dat betekent zonder enige
twijfel, dat ik met mijn stem het geluid
van het koor versterk. Maar het bete
kent nog veel meer, dat ik op mijn beurt
ook weer door het zingen van het koor
gedragen wordt. Hoe zou ik anders, op
m'n eentje, de wijs kunnen houden? Ja,
hoe zou ik het - in deze ontzagwek. kende wereld - kunnen volhouden, te
zingen?'12
De catechismusprediking doet ons
het loflied van de kerk van alle eeuwen
horen. Het is het lied van 'samen op
weg' (vgl. Ef. 3:18), het lied in gemeen
schap met hen die ons voorgingen. Ze
leert ons dit lied en houdt ons bij dit
lied. Ze zet ons steeds weer in het koor
dat in de wereld staat te zingen. Zo wor
den we bewaard voor ons eigen lied en
voor kakofonie in de kerk. De catechis
musprediking verenigt ons doordat ze
ons voert naar ons allerheiligst geloof.

Vernieuwing
Het zal duidelijk zijn dat onze ker
ken zich wel tien keer moeten bedenken
voordat zij de regelmatige catechismus
prediking opgeven. Het is waar dat ons
leerboek de sporen van zijn ontstaanstijd
draagt. Soms zien wij dat in de vraag
stelling (bijv. zondag 5; zondag 37),
soms in de aandacht (bijv. drie zonda
gen over het avondmaal). We kunnen

1

niet ontkennen dat bepaalde thema's
onderbelicht blijven (bijv. het koninkrijk
van God; de uitverkiezing; de ambten;
de missionaire roeping). Daartegenover
staat dat de Catechismus op zo'n door
dachte, evenwichtige en pastorale
manier over de leer van Gods Woord
spreekt, dat hij nog altijd als een klei
nood van hen die ons voorgingen,
geroemd mag worden. Juist doordat in
de Catechismus de leer meer thematisch
aan de orde komt, is er alle ruimte er op
eigentijdse, aansprekende manier over te
preken, waarbij de strijd van de kerk van
nu voluit aandacht kan krijgen.
De vernieuwing van de tweede
dienst moet dan ook niet gezocht wor
den in een afscheid van de catechismus
preek.13 Wel lijkt het me aanbevelens
waardig om binnen de regelmatige pre
diking van de Catechismus ruimte te
geven aan de verkondiging over thema's
die vandaag bijzonder actueel zijn, bij
voorbeeld over de beleving van het
geloof, de ambtelijke dienst, de gaven
van de Geest, de missionaire opdracht,
de vragen waarmee jongeren zitten
enzovoort.
Ook lijkt het me goed om meer dan
nu vaak het geval is, de tweede dienst
meer af te stemmen op de jongeren. Het
valt me op dat er vaak 's morgens een
korte samenvatting van de preek voor de
(kleine) kinderen gegeven wordt, terwijl
dit 's middags achterwege blijft. Ik denk
dat dit juist 's middags op zijn plaats is,
gelet ook op de historische achtergrond
van de tweede dienst!
Er zou ook over nagedacht moeten
worden hoe de tweede dienst meer ver
bonden zou kunnen worden met de
catechisaties. De laatste leiden tot nu toe
vaak te veel een eigen leven.
Ik meen dat wij niet de kant op
moeten van categoriale middagdiensten,
gericht op bepaalde 'doelgroepen'.14 De
kerkdienst moet blijven de samenkomst
van de Here met zijn volk. Wanneer het
diensten van doelgroepen worden, heb
ben wij wel de kerkdienst principieel
veranderd! Ik wijs op het voorbeeld van
de apostelen. Zij prediken tot heel de
gemeente, maar dat verhindert hun niet
bepaalde categorieën aan te spreken (vgl.
Ef. 6:1-9; 1 Joh. 2 : 1 2-14). Wat God
samenvoegt, moeten wij niet scheiden!
Deputaten die rapporteerden aan de
generale synode van Zuidhorn 2002,
stelden voor om na het onderwijs in de
leer een (groeps)bespreking te houden in
de dienst.15 Het lijkt me sowieso litur
gisch een monstrum, maar ik heb er ook
anderszins moeite mee. Het Woord dat
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ambtelijk verkondigd is, vraagt om ver
werking, Daarvoor is tijd nodig. We
moeten het 'vasthouden' (Luc': 8: 15),
'bewaren' en 'overwegen' in ons hart
(Luc. 2: 19). De ambtelijke verkondiging
mag niet gezien worden als een verhaal
waarover te discussiëren valt. Het komt
mij voor dat dit een reële verzoeking
wordt, wanneer de kerken op het spoor
van deputaten gaan. Ik vrees dat dit de
moderne visie op de preek in de kaart
zal spelen: de dominee komt niet met de
boodschap van de Here tot zijn volk,
maar biedt slechts deskundige hulp in
het verstaan van de leer.16 Ik vind de
suggestie ook rijkelijk naïef. Wie kennis
heeft van discussies op gemeenteverga
deringen, weet hoe weinig verheffend
vaak het verloop is. Publiek fijngevoelig
en ter zake discussiëren is slechts weini
gen gegeven.
Terecht wijzen de genoemde deputa
ten erop dat de tweede dienst een van
de morgendienst onderscheiden karakter
moet hebben. Dominees hebben op dit
punt soms enige boter op het hoofd.
Het komt voor dat de catechismuspreek
als twee druppels water lijkt op de preek
in de morgendienst, doordat er gewoon
over een bepaald schriftgedeelte
gepreekt wordt. Maar kerkenraden heb
ben hier ook enige schuld. Wie van tijd
tot tijd 's morgens Catechismus laat pre
diken, werkt in de hand dat de
gemeente op den duur geen enkel ver
schil meer ziet in de eerste en de tweede
dienst.
De generale synode van Zuidhorn
besloot - heel wijs - het door deputaten
voorgestelde nog niet vrij te geven, maar
de kerken op te roepen er kennis van te
nemen en te reageren. Zij achtte nadere
bezinning op de invulling van de
tweede dienst gewenst.
Dit artikel moge aan deze bezinning
bijdragen. Een andere orde van dienst
dan 's morgens, geen bezwaar.17 Inte
gendeel. Laat de middagdienst een eigen
karakter hebben. Maar ik pleit ervoor
in elk geval de tweede dienst voluit als
eredienst te blijven zien, als samenkomst
van de gemeente onder het ambtelijk
verkondigde Woord. Het Woord dat
dan verkondigd wordt, zoals het beleden
en samengevat is in onze onvolprezen
Catechismus!
Het bezoeken van de middagdienst
loopt terug. Ik heb dit artikel ook
geschreven om te laten zien hoe belang
rijk de tweede dienst voor de opbouw
van de gemeente is. Juist nu de kennis
van Gods waarheid geringer wordt,
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Bloedd ru k

Neemt u mij n iet kwa lijk: ik ben ook

ik waag me niet aan een dergel ijke

maar een leek. En i k heb daarom

'toepassing'. Laat i k alleen maar het

een heel simplistische kijk op ons

beeld van die overdruk vasthouden .

menselijk l ichaam. Als i k er n u dan

De spa n n i ng stijgt. En a l s de

toch iets over sch rijf, verzoek i k al le

spa n ni n g stijgt, dan merk je dat het

medici onder de lezers vriendelijk

eerst bij de zwakke plekken. Je krijgt

deze bijd rage maar over te slaa n.

daar een u itstu lping (net als bij een

Voor u een volgende keer beter!

fietsband). En in zo'n u itstu lping is
wel sprake va n een grotere spa n n i ng,

Er zijn heel wat mensen met een

maar n iet meer van beweg ing. Terwij l

hoge bloeddruk. Ik stel me dat altijd

het bloed moet stromen, komt het op

heel letterlijk voor, wa nt ik ben naast

sommige plaatsen stil te sta an. Dat

simplistisch ook nog eens heel visueel

kan natu u rlijk nooit goed zijn.

Anders stroomt het bloed i m mers n iet
meer.
Ik denk dat ik een echte zwakke plek
kan aanwijzen. Die zwakke plek is dat
n iet 'zij', maar dat 'wij' er moeite mee
hebben om echt te l u i steren. Eerst
al naar de Here. I k twijfel eraan of
de Bijbel voor ons, voor m ij, wel zo'n
open boek is. Hoe vaak doe ik dit
boek n u eigenl ij k echt open? Maar
als wij het l u isteren naar de Here
m i n i m a l iseren ( i n tijd al leen al), d a n

i ngesteld: op de een of andere manier

is het toch n iet zo heel vreemd dat we

komt er meer bloed in je aderen. Of

Er komt meer en meer spa n ni n g in

er ook moeite mee krijgen o m naar

misschien n iet meer bloed, maar

ons kerkelijk leven. Het l ijkt voor de

het wordt opgestuwd. Dan krijg je

hand te l iggen dat bij oplopende

natuurlijk druk op de wanden van je

spa n n i ng d it het eerst merkbaar

bloedvaten. Als deze vaten jong en

zal zijn op die pu nten waa r ons

veerkrachtig zij n, ku n nen ze vast wel

kerkelijk leven zwak is. En nu denkt u

een beetje druk verdragen. Maar als

missch ien al even snel vooruit aan de

de bloedvaten wat ouder zij n , zij n ze

plekken die u zwak vindt: misschien

· intussen mi nder soepel geworden en

de veel te vooru itstrevende jeugd? Of

hebben misschien zelfs wel zwa kke

zijn het j uist de uiterst traditionele

plekken. Logisch dat een verhoogde

ouderen? Maar m isschien denkt u

bloeddruk dan geva a rl ijk wordt. Als

ook wel aan zwakte op het gebied

er niets aan gedaan wordt, dan zou er

va n kennis of kij kt u richting de

zomaar een vat kunnen springen. Ik

apathie en het i nd ivid ualisme, die je

moet er n iet aan denken dat dat in je

bij een grote groep kerkleden kunt

hoofd gebeurt!

waarnemen.

Soms heb ik de i nd ru k dat op

Ik ben het met u eens dat we zo

het kerkelijk terrein de bloeddruk

heel wat zwakke plekken kun nen

ook stijgt Maar dat is misschien

aa nwijzen. Het eigenaardige is dan

wel een open deur. Nu wil i k het

wel dat wij zelf mooi bu iten schot

beeld van het menselijk lichaam

blijven. Nietwaar: als al die a ndere

met z'n bloedvaten niet helema al

mensen nu eens precies zo zouden

doortrekken naar de kerk. I k weet

denken als ik, dan was er helemaal

dan bijvoorbeeld geen raad met

geen enkele reden tot spann i ng ! Dat

wat het bloed nu precies is. Is dat

is waar. Geen spa n ning meer. Maar

een soort levensstroom, die in ons

het zou tegelijk ook een dooie boel

kerkelijk leven aa nwezig is en zomaar

worden. Hoge bloeddruk is schadelijk,

kan weglopen door een lek ergens

maar er moet natu url ij k wel spra ke

in een gemeentelijk bloedvat? Nee,

zijn van een beetje normale d ruk.

elka a r te luisteren? En dan heb je
zomaar te hoge spa n ning!
De remedie: als we n u eens eerst
de Here laten uitspreken. Sa men
lu isteren. Aandachtig en eerbiedig.
En als we dan vervolgel1$i met wat
we gehoord hebben, op zoek gaan
waa r we ons kerkelijk leven moeten
versterken. N iet om van dat kerkelijk
leven een proeftuin te make , maar
een plaats wa ar het Woord v n de
Here l u id, du idelij k en versta nbaar
gehoord kan blijven worden.

oor

jong en oud. Eigenlijk heel e nvoudig
d us: we l u isteren om samen e leren
nog beter te l u i steren. En wi

deze

remed ie volgt, zal vast wel e n
eeuwigheid nodig hebben o

de Here

te danken voor wat H ij ons i tussen
verteld heeft

R.Th. Pos
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Door de bri l va n
Verbrug h
'Er zal in de kerk ook een weerleg

organisatie werd wel gemaakt tegen de

ging uit de Heilige Schrift moeten

achtergrond dat het toen vrijwel de

zijn van dwalingen die in ondermeer

grootste politieke jongerenorganisatie

de politieke wereld het denken, het

was en dat je dus wel terdege moest let

geargu menteerde spreken en de

ten op invloed en belangenbehartiging.

programma's voor beleid en wetge

Zou je in zo'n landelijke club niet een

ving van de lidmaten beheersen of

keer, een verandering, ten goede kun
nen brengen? Zou je die folders en

kunnen beheersen.'

boekwerkjes niet kunnen bijstellen? Het
Bovenstaand citaat is weggeplukt uit

gaf in die tijd onder de gereformeerde

een artikel van Verbrugh in een bundel
uit 1984.1 De wijze van formuleren, de

Blijf je in een soort zelfgekozen isole

politieke jongeren een forse discussie.

compactheid en de bijna definitieachtige

ment of wil je je breder presenteren?

tekst zijn kenmerkend voor de schrijfstijl

Dat thema heeft ook het leven van Ver

van Verbrugh.

brugh gekenmerkt.

Het citaat deed bij mij een herinne
ring naar boven borrelen. Op een maan
dag aan het eind van de jaren zeventig

Verbrugh

werd ik als secretaris van de GPV-jonge
renorganisatie gebeld door Verbrugh.

Met het overlijden van het vroegere

Wat was er gebeurd? Bij Verbrugh was
op zondag in de Gereformeerde kerk

Tweede- Kamerlid voor het GPV,

Dr. A.j. Verbrugh

van Dordrecht gebeden. De GPV-jonge
ren zouden op het verkeerde spoor zijn

ers van het eerste uur weggenomen.

gekomen en Verbrugh vroeg me wat er

Daarmee werd geprobeerd tussen de ver

aan de hand was. In de termen van het

schillende klippen door te zeilen.

citaat hierboven zou de dwaalleer vanuit
kunnen komen. En wanneer dat zo zou

Bij lezing van JONG ZIJN EN OUD
WORDEN, het laatste boek van de onlangs

zijn geweest, had de betreffende predi

overleden Verbrugh, kwam het gebeuren

kant daar uiteraard terecht de vinger bij

weer op het netvlies. Het is eigenlij k

een organisatie in de kring van de kerk

gelegd. Het zou dan wel elegant zijn

wanneer je het boek van Verbrugh leest,

geweest daar ook even een rechtstreeks

een behoorlijk typerend voorbeeld uit

belletje aan te wagen, maar goed.
Het lag echter iets complexer. De

het leven van Verbrugh, waarin dit soort
voorbeelden veel meer aanwezig is.

zaak in kwestie betrof een waarnemer

Enerzijds bij Verbrugh een heel

schap dat de GPV-jongeren in een lan

bewuste keus in de jaren dertig om gere

delijke koepel van politieke jongerenor

formeerd christen te worden en een

ganisaties hadden gekozen. Toentertijd

bewuste keus voor de 'vrijgemaakten' na

inderdaad een behoorlijk omstreden

terugkeer uit Indië in het naoorlogse

zaak ook in de jongerenorganisatie zelf.

Nederland. Anderzijds daarbij een afwe

Het addertje zat in allerlei folders en
politieke werkjes die onder verantwoor

leven doelen wil bereiken, dat beter kan

ging dat iemand die in het politieke

delijkheid van deze koepel werden uitge

doen vanuit de grote groep als basis dan

geven. Tegelijk werd deze keuze

vanuit de kleine groep. 2 De keus voor de

gemaakt tegen de achtergrond van een

'vrijgemaakten' spoorde niet met het

stevige discussie binnen het GPV over

perspectief van een politieke carrière.

politieke samenwerking. Vandaar dat

De toenmalige keus van de jongeren-

niet gekozen was voor het lidmaatschap,
maar voor een waarnemerschap dat een

Rondblik L.

betere onderbouwing van een keus op
een later moment mogelijk zou maken.

dr. A.J. Verbrugh, is een van de GPV

-

Bezemer

-

������--

Verbrugh heeft de ruim vijftigjarige
geschiedenis van het GPV van nabij
meegemaakt. Een man die bij de wieg
van het GPV stond en nog steeds actief
was bij de fusie van GPV en RPF tot

cu.
En dat hij er een actieve rol in ver
vulde, kan niemand ontkennen. Die
actieve rol was er toen hij jong was en
bleef tot op hoge leeftijd. Voor velen
was Verbrugh de partij-ideoloog, de
man die lijnen uitzette voor deze gere
formeerde politieke partij. Een man die
voor de ontwikkeling van het GPV tot
een inhoudelijk stevige politieke partij
veel heeft mogen betekenen.
In de afgelopen jaren heeft Ver
brugh tijd en kracht gevonden in een
boekwerk een terugblik te geven op zijn
persoonlijke indrukken. Zelf schrijft hij
in het 'woord vooraf dat het niet gaat
om een terugblikken met de auteur als
hoofdpersoon. Hij geeft aan dat God
de hoofdpersoon is, 'wiens scheppende
leiding in de voortgang van de geschie
denis van zowel mens als samenleving
glans aan de herinnering moet geven.'
Al met al is het een persoonlijk
boek geworden waarin Verbrugh zijn
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doende of moet er een politiek program
komen? Bij dat laatste doemde bij velen

en politieke indrukken enigermate inge

de angst op dat zo'n program een rol

bed in een schets van de betreffende

zou gaan vervullen als bij de ARP het

lijnen gaat samen met het eerste optre

tijd. Het is knap om op zo hoge leeftijd

geval was. Een program dat in feite in

den van het GPV op nationaal niveau.

nog zo'n prestatie te mogen leveren.

politiek opzicht op de plaats van Schrift

In 1963 komt het GPV met een prima

en belijdenis was gekomen. Tegelijk

kamerlid op de proppen in de persoon

schrijver ook nadelen. Het boek is niet

wilde men in een op te stellen politiek

van Jongeling. Het is onmiskenbaar dat

in alle perioden zo leesbaar. Het is een

program zich duidelijk profileren. Wan

de rol van Verbrugh van groot belang is

compact geschreven boek met heel veel

neer er een program zou komen, zou dat

persoonlijke feiten, feitjes en indrukken.

geen verouderde kopie van het AR-pro

geweest voor de inhoud van de politieke
boodschap van het GPV. Kloeke werken

De bril van Verbrugh heeft altijd oog

gram moeten zijn. Men wilde met iets
onderscheidends komen.

Tegelijk heeft die insteek van de

voor het detail opgeleverd. Wellicht is
zijn chemische opleiding daar debet aan.
Bij het lezen van het boek moet je
ook bedenken dat het inderdaad die bril

Het lezen van het boek van Ver

Die totstandkoming van èigen richt

als

UNIVERSEEL EN ANTIREVOLUTIONAIR

hebben gedurende vele jaren een rich
tinggevende functie gehad voor gerefor

brugh laat zien hoe Verbrugh - toen nog

meerde politici. En die boodschap van

brilloos - naar die problematiek keek.

het GPV vond weerklank in de samenle
ving.

van Verbrugh is, waardoor je meeleest.

Hij was toch een zekere outsider, omdat

Het bezien van hetzelfde gebeuren door
de bril van een ander zou boeiende

hij 'geen gereformeerde lucht' had, zoals

nuanceringen kunnen opleveren.

1948 werd meegedeeld.3

hem rond het Amersfoorts Congres van

Daarmee stoten we op een tweede
kernpunt in het politieke leven van Ver

Pas aan het eind van de jaren vijftig
Verbrugh heeft niet de gewone

brugh. De boodschap vindt weerklank,

komt de doorbraak op dat punt voor

maar degenen bij wie die weerklank

levensloop van veel gereformeerden

Verbrugh en de voorstanders van een

klinkt, kunnen niet zonder meer lid van

gehad. Afkomstig van buiten het gere

gereformeerd politiek programma, uit

het GPV worden. Het GPV was een

formeerde milieu heeft hij een heel

mondend in een

voornamelijk 'vrijgemaakte' organisatie.

bewuste keus gemaakt voor de Gerefor
meerde Kerken. Een man die met die
gemaakte keus zich direct met veel ener

·

Weerkl ank

LIJNEN

PROGRAM VAN

RICHT

in 1966.

Verbrugh schetst de positie van de
gereformeerde politiek heel aardig. Hij

Verbrugh geeft daarbij zijn discussie met
prof. Kamphuis van rond 1960 weer. De
problematiek van de belangstelling van

gie, ijver en intellectuele bevlogenheid

ziet aan de ene kant een route naar een

anderen zou door bondgenootschappen

wierp op de thema's die binnen die ker

politiek die in afnemende mate de eer

kunnen worden opgelost. En Verbrugh
zou Verbrugh niet zijn, wanneer hij daar

ken speelden. Wanneer je zijn boek

van God vooropstelt. Men gaat kiezen

leest, is de leesgierigheid en de publieke

voor kleine oplossingen en christelijke

niet een model onder zou leggen:

gerichtheid van het begin tot het eind

stuwkracht ontbreekt. Verbrugh ziet de

geloofsgemeenschap en werkgemeen

van het boek aanwezig. Verbrugh geeft

christen-democratie op die route.

aan iets te zeggen willen hebben. Al in

Anderzijds ziet hij de weg naar een soort

schap. Het verklaart de latere contacten
en onderbrenging van niet-vrijgemaakte

het begin van de jaren veertig van de

theocratische oplossingsrichting. De

kiezers in een NEV (Nationaal Evange

vorige eeuw schreef hij (in het toen nog

kerk wordt dan als het ware staat en er

lisch Verband).

vrije Indië) kritisch over Kuyper en de

is geen verschil tussen burgerlijk bestuur
en geestelijke zaken. Op die route is de

kerken de verontrusting over de koers

wilde aandacht voor de eer van God in

SGP te plaatsen. Daartussen ziet Ver

van die kerken toeneemt, hoopt Ver

het publieke leven. Daarmee kleurde hij

brugh de route voor de gereformeerde

brugh op politieke steun uit die hoek.

tegelijk een van de draden die in zijn

politiek: voer de scheppingsopdracht

Dat heeft in de jaren zeventig wel stem

neutraliteit van de overheid. Verbrugh

Wanneer in de grotere christelijke

levensloop leidend werd. Boeiend wordt

goed uit, geef God de eer, erken dat de

mers opgeleverd, het levert het GPV een

het, wanneer hij door artikelen van

wereld door God geschapen is en door

tweede Kamerzetel op, die Verbrugh

Schilder wordt gesterkt en gevormd in

Christus wordt geregeerd. Dat ziet hij

naast Jongeling gaat bezetten. Maar er is

het zetten van een christelijke politieke

als de richting van de nationaal-christe

geen echte kiezersdoorbraak uit die hoek

lijn, die zich keert tegen het toen gang

lijke politiek. Dat profiel is in het optre

gekomen. Daarvoor stonden velen te ver

bare staatsneutralisme. Daaraan kan hij
pas echt vorm geven wanneer hij na de

den van het GPV zeer herkenbaar

van de boodschap en politieke positie

geweest en komt in alle GPV-publicaties

van het GPV af. Overigens heeft ook de

oorlog terugkeert in Nederland.

naar voren.
Achteraf gezien is het inderdaad van

Gereformeerde politiek
Na enkele verkenningen om zich
heen om aanhang te vinden voor zijn
christelijke politieke idealen, wordt Ver

RPF daar slechts gedeeltelijk weerklank
gevonden. De toename van de zetels van

groot belang geweest voor de rol van het

RPF en GPV hangt immers voor een

GPV in de samenleving, dat toen in de

deel ook samen met de lagere opkom

jaren zestig een helder en duidelijk poli

sten vanaf het eind van de jaren tachtig.

tiek program geformuleerd is. Het GPV
heeft zich daardoor als een volwaardige

Uiteindelijk blijkt de lijn met bond

politieke partij kunnen waarmaken.

genootschappen een niet begaanbare

brugh steeds meer naar zijn 'vrijge

Uiteraard speelt dan de toon van de ver

weg. Vanaf het eind van de jaren zeven

maakte' basis gedrongen. Daarbij stoot

tegenwoordigers een heel belangrijke rol.

tig komt de samenwerkingsdiscussie in

hij op een discussie die het startende

Je wilt immers steun voor je opvatting

het GPV op gang. Van lijstverbinding

GPV vele jaren heeft bezig gehouden. Is
voor een gereformeerde politieke partij

hebben om daarmee het overheidsbeleid

via lijstineenschuiving en verruiming

te beïnvloeden.

van het toelatingsbeleid komt uiteinde

de basis van Schrift en belijdenis vol-

lijk de politieke fusie van GPV met RPF
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nagelaten. Hier zijn enkele inhoudelijke

2

Verbrugh was niet voor die fusie. Op de

krenten uit de pap gehaald. Maar voor

hem eigen wijze pleitte hij voor een

degenen die meer willen weten, is er

dam 2002, 328 pag. De beschrijvin g is te vinden op

bondgenootschap, een confederatie van
GPV en RPF. De uiteindelijk gekozen

maar een advies: lees het boek zelf.

A.J. Verbrugh, }ONG ZIJN EN OUD WORDEN, Amster

p. 100.
3 }ONG ZIJN, p. 124. Verbrugh werd naar zeggen van
iemand rond het Amersfoorts congres van 1948 niet

vorm van een Unie leek daar in zekere

gekozen voor een werkcomité, omdat zijn vrouw en

mate op. Vanuit het ziekenhuis zag hij

hij oorspronkelijk uit niet-gereformeerde gezinnen

Noten:

in dié tijd nog kans om met amende
menten via de Dordtse kiesvereniging de

1

partijorganen te bewerken.

BEZIELD VERBAND, Kampen 1984, p. 289-313. De

zouden komen.

A.J. Verbrugh, 'Programmatisch isolement', in:

bundel opstellen is opgedragen aan prof. J. Kamp
huis ter gelegenheid van diens jubileum. Verbrugh

Neem en lees

behandelde in zijn artikel enkele voorbeelden van
dwaalleer uit organisaties of instellingen, die van

Verbrugh heeft op zijn eigen wijze en
door zijn eigen bril ons een levensschets

daaruit overgebracht werd naar het inwendige van
de kerk.

Kijk ook eens bij :
www.woordenwereld . n l
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De tijden zijn veranderd. Op allerlei
gebied. Ook op dat van de studiefi
nanciering.
'Vroeger' bestond een ingenieus
systeem van kinderaftrek en kin
derbijslag. Het werd gebruikt om
er kinderen van te laten studeren.
Was het niet voldoende, dan vroe
gen ouders voor hun kinderen een
'beurs' aan. Bij het rijk. En al naar
gelang het inkomen van de ouders
was, werd die al of niet (geheel of
gedeeltelijk) toegekend.

Dat laatste gebeurde niet voor de
studenten in Kampen. Waren ouders
niet in staat de studie van hun zoon vol
ledig te financieren, dan hadden we in
de kerkorde artikel 19 staan: 'De kerken
zullen ernaar streven, dat er studenten
in de theologie zijn. Zij zullen, als dit
nodig is, financiële steun verlenen.' Zo
kenden we als kerken 'deputaten ad arti
kel 19 KO'. Zij zorgden voor de noodza
kelijke aanvullende steun van studenten
in de theologie. Dat deden ze via de
omslag voor 'hulpbehoevende studenten'.

De synode van
Berkel 1 996
Inmiddels kent ons land a l jaren
geen kinderaftrek en kinderbijslag meer.
Daarvoor in de plaats kwam een wet
studiefinanciering. Voor jongeren van
18 jaar en ouder bestaat er een 'basis
beurs', waarbovenop eventueel (en al
naar gelang het inkomen van de ouders
is) 'aanvullende' steun geboden kan
worden. Is ook dat niet toereikend, dan
is er de mogelijkheid een rentedragende
lening aan te vragen, die na de studie
moet worden terugbetaald.
Aanvankelijk werd voor studenten in
Kampen de 'basisbeurs' (als vervanger
van kinderaftrek en kinderbijslag) aan
vaard, maar werd voor alle aanvullende
steun een beroep gedaan op de kerke
lijke steunverlening ad art. 19 KO. Sinds
de synode van Berkel 1996 is dat veran
derd. Vanaf dat moment maken ook de
Kamper studenten volledig gebruik van

Bijklussen; ook onze predikanten?

de wet studiefinanciering.
In de gronden voor haar besluit
wees de synode op de eigen verant
woordelijkheid van theologische stu
denten, hun ouders of voogden om zelf
zich van de noodzakelijke middelen te
voorzien met het oog op een verant
woorde financiering van de theologi
sche studie (art. 19 spreekt immers over
financiële steun 'als dit nodig is'). De
synode overwoog verder dat de aanvul
lende beurs die kan worden aange
vraagd boven de basisbeurs, niet terug
betaald hoeft te worden. En zelfs als
basisbeurs en aanvullende beurs niet
toereikend zijn, kan een rentedragende
lening worden aangevraagd. Daardoor

Rondblik P. Niemeijer
----

-�-�-�-��

ontstaat weliswaar studieschuld, maar
dat achtte de synode niet onverant
woord. Een dergelijke schuldvorming op
grond van studie is, aldus de synode,
een algemeen aanvaard maatschappelijk
gegeven.
Voor studenten die bijvoorbeeld van
wege hun leeftijd of verandering van
studie geen mogelijkheden hebben om
gebruik te maken van de wet studiefi
nanciering, blijft een beroep mogelijk op
financiële ondersteuning krachtens art.
19 KO.

Probleem
Met de besluiten van Berkel ont
stond een nieuwe situatie voor de ker
ken: die hoeven gezamenlijk vanaf Ber
kel aanzienlijk minder geld uit te geven
aan de financiële steunverlening ad art.
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19 KO. Dat laat zich raden.
Maar er ontstond ook een nieuwe
situatie voor beginnende predikanten.
Bij de kerkelijke steunverlening naar art.
19 KO verviel de terugbetalingsverplich
ting voor de studieschuld op het
moment dat een student als predikant
zijn intrek nam in de pastorie. Een
dominee begon zijn ambtelijke loopbaan
dus zonder studieschuld (althans als hij
door deputaten ad art. 19 KO onder
steund werd, en niet als gehuwd student
een beurs had moeten aanvragen bij het
rijk). Dat is bij de wet studiefinanciering
niet meer het geval. Jonge predikanten,
over het algemeen al gehuwd tijdens
hun studie, gaan over het algemeen de
pastorie in met een studieschuld. Soms
ook nog van hun vrouw. Een schuld die
in de vele duizenden euro's kan lopen.
De synode van Berkel onderkende
het probleem van de door haar gescha
pen situatie. In een van haar gronden
sprak ze uit dat het de eigen verant
woordelijkheid van kerkenraden is om te
bezien of de studieschuld van predikan
ten een dermate grote belasting is dat de
kerk voor haar predikant desgevraagd
een regeling dient te treffen. Met het
oog op de voorziening van behoorlijk
onderhoud (art. 1 1 KO) kunnen kerken
raden, aldus de synode van Berkel,
gebruik maken van de richtlijnen van
het GMV. Kunnen kerken met een
jonge dominee een dergelijke regeling
niet financieren, dan kunnen zij een
beroep doen op deputaten ad art. 1 1
KO ('hulpbehoevende kerken') . Aldus
de GS Berkel 1996.
Daarmee was op papier alles keurig
geregeld. Maar in de praktijk ging het
anders. In de eerste plaats paste het
GMV de richtlijnen voor traktementen
van beginnende predikanten niet aan de
nieuw ontstane situatie aan. Vervolgens
bleken consulenten niet altijd evenveel
zicht op 'cijfertjes' te hebben. En ker
kenraden tenslotte vinden het vaak hun
eer te na om 'hulpbehoevende kerk' (ad
art. 1 1 KO) te worden.
En zo moeten jonge dominees-met
studieschuld het doen met traktementen
uit de tijd dat dominees in de pastorie
zaten zonder studieschuld. En zo wordt
het onvermogen van kerken om aan hun
financiële verplichtingen te voldoen,
afgewenteld op de predikanten.

Oplossing?
De maatschappij kent uiteraard veel
meer afgestudêerde 'starters met studie-
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schuld'. Daar zie je dat de oplossing
vaak wordt gezocht in een goedkope
starterswoning, een vrouw die aan het
werk gaat en een flexibele opstelling op
de arbeidsmarkt, waarbij een verbetering
in honorering en arbeidspositie meteen
wordt aangegrepen. Maar dat ligt bij
een startende dominee anders. Hij moet
in een ambtswoning met vaak forse
onkosten. De gemeente verwacht het
een en ander van de predikantsvrouw.
Bovendien mag de baan van de pas
toorse geen inbreuk maken op de full
time beschikbaarheid van de dominee.
En de dominee kan niet verkassen wan
neer hij dat wil of hem iets beters gebo
den wordt. Gevolg: de studieschuld kan
niet worden afbetaald en de rentelasten
lopen op.

Rijk beladen tafel.
Ook weggelegd voor onze predikanten?

Na een poos kopzorg en gepuzzel dat
zijn arbeidsvreugde wegneemt en zijn
vermogen om zich in te zetten aanvreet,
wendt de dominee zich tot zijn kerken
raad. Vol schaamte: hij voelt zich falen,
hij is natuurlijk niet zuinig genoeg.
Vervolgens gaat de vraag van de
dominee de kerkenraad een hele vracht
energie kosten. Hoe komt het? Is de
dominee wel zuinig genoeg met zijn geld
omgegaan? Zijn we wel verantwoord
bezig als we zijn traktement optrekken?
Hoeveel kan de gemeente nog opbren
gen? Enz.
Na het verstrijken van een veel te
lange periode, die aan beide kanten veel
negatieve energie kost, wordt uiteinde
lijk een financiële regeling getroffen die
de dominee voor zijn gevoel met 'morele
koorden' aan zijn gemeente bindt.
Verkijkt u zich niet op de ernst van
de problematiek! En denkt u ook niet
dat het zich in de tweede gemeente wel

vlot zal oplossen. Want op het moment
dat de dominee in een volgende
gemeente komt en iets meer financiële
armslag krijgt, is zijn gezin ook weer
ouder geworden. Met de bijbehorende
kosten van de kinderen. Ook dan is het
moeilijk om schulden die uit de vorige
gemeente zijn meegenomen, af te lossen.
Zelfs van de hoge traktementen die u in
de jaarcijfers van de kerk ziet staan.
Ja, die 'hoge traktementen'. Veel
gemeenteleden zouden ze graag verdie
nen! Maar vergeten wordt vaak dat er
hoge vaste lasten tegenover staan. Van
die traktementen moeten immers ook de
ambtskosten betaald worden. Plus de
belastingen en premies, incl. bijvoor
beeld de WAZ, een premie voor de wet
arbeidsongeschiktheid voor zelfstandi
gen. Uit onderzoek binnen en buiten
onze kring blijkt dat predikanten ca.
70% van hun traktement kwijt zijn aan
vaste lasten: rijks- en gemeentebelastin
gen, premies, particuliere ziektekosten
verzekeringen, andere verzekeringen,
energie, woonlasten, onderwijs van de
kinderen (lesgeld, boeken, vervoerskos
ten), ambtskosten (werkplek, vaklitera
tuur, bureaumateriaal, representatie),
auto, telefoon etc. Om u een indicatie te
geven: in een gezin met zes kinderen
tussen 8 en 20 jaar, dat niet in een gere
formeerde onderwijsconcentratie woont,
belopen de vaste lasten al heel snel zo'n
€ 50.000,-. En dan is er nog geen eten
of kleding gekocht, laat staan gespaard
voor reparaties of voor vervanging van
inventaris etc. Dan wordt een open
staande (studie)schuld een molensteen!

Aanvangstraktementen
Denkt u niet dat dit artikel geschre
ven is door een gefrustreerde predikant
die met financiële problemen worstelt.
Ik weet niet wat studieschuld is. Ik ben
geheel door mijn ouders onderhouden.
Ik heb gediend un gemeenten en ik
dien nu in een gemeente waar op een
open manier over ons levensonderhoud
gesproken werd en wordt, en waar wij
wat dat betreft nooit echte zorgen gehad
hebben.
Denkt u ook niet dat dit het zoveel
ste negatieve verhaal is over het predi
kantschap. Want het is een rijke zaak de
Here te mogen dienen. En de Here
zorgt echt voor zijn knechten. Ook op
materieel gebied. De wonderen zijn de
wereld nog niet uit!
Waar het me in dit artikel om gaat,
is dat onze synode oog heeft gehad en
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een weg heeft gewezen voor een proble
matiek die nog steeds niet overal is
opgepakt. Helaas zijn er nog altijd
gemeenten waar geen regelmatig en
geen gestructureerd overleg tussen ker
kenraad en predikant plaatsvindt. Waar
op allerlei punten ook geen openheid
naar -elkaar bestaat. Dan komt er ook
geen oog voor de in dit artikel geschet
ste problematiek.
Naar mijn idee zullen kerkenraden,
consulenten en classes hun verantwoor
delijkheid moeten nemen waar het gaat
om de aanvangstraktementen in kleinere
gemeenten. Die moeten echt omhoog!
Opdat jonge dominees niet met de
molensteen van een studieschuld om
hun financiële hals hoeven werken. Of
zo u wilt: als een os moeten dorsen met
een muilband om.
Het verhogen van de aanvangstrak
tementen dient meteen een ander
belang. Kerkenraden en predikanten
lopen binnen onze kerken tegen steeds
ingrijpender problemen op. Er wordt
van 'kandidaten' heel wat verwacht. Wat
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dat betreft mogen we blij zijn met man
nen die op latere leeftijd naar Kampen
gaan: de zij-instromers, waar Kampen
zich uitdrukkelijk op richt bij de wer
ving van studenten. Zij hebben vaak
gezinnen met oudere kinderen en hoge
lasten. Wat gebeurt er als die zich met
hun gezin melden in hun eerste gemeen
te? Waar worden ze ingeschaald met
hun dure gezin? Toch zeker niet in de
laagste categorie met een paar dienstja
ren? Helaas blijkt dat in de praktijk tegen adviezen van het GMV en andere
deskundigen in! - wel meer dan eens te
gebeuren.
Inzake de studiefinanciering zijn we
ons gaan richten naar wat maatschappe
lijk aanvaard mag heten. Laten we daar
ook oog voor hebben als het om het
onderhoud van onze beginnende domi
nees gaat. Opdat ze hun werk kunnen
doen zonder geremd te worden door de
zorg om hun bestaan. Hun werk in de
bewaring en verbreiding van het Evan
gelie.

Keuze
Trouwens: laten niet alleen kerkenra
den van jonge dominees eens in een
open gesprek doorpraten over de materi
ele omstandigheden van hun predikant.
Maar ook die van oudere predikanten
met een duur gezin. Laat er gezocht
worden naar een structuur waarin ker
kenraad en predikant in vertrouwen met
elkaar kunnen omgaan. En kunnen
bepalen wat nodig is. Of moeten we het
maar gewoon gaan vinden, dat predi
kanten alleen kunnen overleven dankzij
de steun van hun familie of doordat hun
vrouw gaat werken voor het huishoud
geld? En dat predikanten dus grote
delen van de week aan huis gebonden
zijn en niet meer fulltime beschikbaar,
omdat hun vrouw moet werken? Wat
voor predikanten krijgen we dan? Wil
len we die kant echt op?

Samenwerking
tussen kerken en
predikanten
Gemeenten zijn zelfstandig, en
predikanten daarbinnen zo moge
lijk nog zelfstandiger. Toch hebben
we ons aan elkaar verbonden in
een kerkverband, en dat kan meer
inhouden dan vier keer per jaar
classis en een keer per jaar kerk
visitatie. Het is de moeite waard
eens na te denken over vormen van
samenwerking, die verder gaan dan
we tot nu toe gewend zijn.

We zijn er de laatste jaren in (vrijge
maakt) kerkelijk Nederland steeds meer
aan gewend geraakt, dat predikanten
ruilen. Eén keer per zondag gaan ze
voor in hun eigen gemeente, de andere
dienst wordt met een collega geruild. De
predikanten die week in week uit twee
maal in hun eigen gemeente voorgaan,
zijn steeds meer met een lantaarntje te
zoeken.
Soms ligt het initiatief om te ruilen

bij de predikant, soms bij de kerken
raad, maar de achterliggende reden is
steeds dezelfde: meer tijd en ruimte krij
gen voor de andere taken die op het
bordje van de predikant liggen.
Daarnaast is het voor een predikant
prettig om een preek waar hij veel tijd
en energie in gestoken heeft, ook nog
eens in een andere gemeente te houden.
En voor de gemeente kan het prettig
zijn om regelmatig andere predikanten
te horen. Verandering van spijs . . . .

Ruilen
Het ruilen van preekbeurten is dus
gemeengoed geworden. Niemand kijkt

er nog van op, en we verkeren in onze
kerken - gelukkig! - in de omstandig
heid dat predikanten kunnen ruilen.
Niet alleen omdat er voldoende collega's
in de buurt zijn, maar vooral ook omdat
we als kerken openstaan voor onze pre
dikanten.
We kennen niet het fenomeen dat de
kansel van sommige gemeenten gesloten
is voor een bepaalde categorie predikan
ten, en ik hoop van harte dat dat ook in
de toekomst zo blijft! (Of schets ik hier
een te optimistisch beeld, en is de prak
tijk inmiddels al anders?!)
Je zou het ruilen tussen predikanten
een soort samenwerking kunnen noe
men. En zeker als twee of meer predi
kanten een vast ruilrooster hebben, als
er dus regelmaat en continuïteit in de
ruilingen zit, kun je spreken van een
vorm van samenwerking tussen ... . . ja,
tussen wie?
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Zijn het kerkenraden, die deze vorm
van samenwerking aangaan? Zij zullen
formeel moeten instemmen met elke
ruiling, maar in de praktijk is dat vaak
niet meer dan een formaliteit.
Ik denk dat kerkenraden allang blij
zijn dat er voorziening is voor de kerk
diensten, en dat hun predikant op deze
manier ruimte krijgt voor werk dat
anders misschien blijft liggen. In de
praktijk zijn het vooral de predikanten,
die ruilen, die dus op het terrein van de
prediking een stukje samenwerking zoe
ken met een collega.
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KO
De KO heeft op het punt van
samenwerken niets vastgelegd. Alleen
art. 17 gaat over twee of meer predikan
ten, die aan één gemeente verbonden
zijn. Hun taken moeten zoveel mogelijk
gelijk verdeeld worden. Maar van
samenwerking tussen twee of meer pre
dikanten die elk in een eigen gemeente
staan, en van samenwerking tussen ker
ken op het gebied van prediking, cate
chese en pastoraat spreekt de KO niet.
Nu is dat helemaal niet erg, een KO
is geen dichtgetimmerd wetboek, maar
de reden dat ik toch hier de KO noem,
is dat onze KO juist sterk de nadruk
legt op de zelfstandige plaatselijke kerk,
en op de predikant die altijd aan een
plaatselijke kerk verbonden moet zijn. In
. die gemeente heeft hij zijn taak (art.
16), en voorgaan in een andere kerk
mag alleen met toestemming van de
betrokken kerkenraad (art. 10). Wij
kennen in onze kerken dan ook geen
predikanten in algemene dienst (in
dienst van het kerkverband).
Deze bepalingen in de KO zijn
voortgekomen uit de tijd van de Refor
matie, waarin de Gereformeerde Kerken
zich aan de ene kant verzetten tegen de
rooms-katholieke geestelijke stand (los
van welke plaatselijke kerk ook, blijf je
geestelijke).
En aan de andere kant schermden de
kerken zich af tegen zogenaamde rond
reizende predikers, die overal in kerken
voorgingen, sacramenten bedienden,
maar zich met geen enkele kerk echt
verbonden.
Vandaar de nadruk op de verbon
denheid van predikant en gemeente, en
de taak die de predikant in die ene
gemeente heeft.
Vanuit de geschiedenis is deze kop-

Samenwerken

Toch kan het mijns inziens geen
kwaad, ook een andere kant wat meer
naar voren te halen. Zou het niet goed
zijn, eens wat meer na te denken over
vormen van samenwerking tussen ker
ken? Bepaalde taken binnen de
gemeente, die een andere predikant voor
zijn rekening neemt, en de eigen predi
kant, die in een zustergemeente werk
zaamheden verricht.
Ik noemde al het ruilen van preek
beurten, wat je een vorm van samenwer
ken zou kunnen noemen. Een deel van
de prediking wordt dan door een of
meer andere predikanten gedaan.
Waarom zou je dat beperken tot preken,
en niet uitbreiden met bijvoorbeeld vor
men van catechese, toerustingscursus
sen, vormen van (specifiek) pastoraat
enz.?

hoe strikt is dat? Predikanten hebben
ook hun taken in het kerkverband, en
we kennen ook de onderlinge hulp die
geboden wordt bijvoorbeeld via visitaties
en consulentschappen.
Veel belangrijker is denk ik de bij
belse notie, om vanuit gaven te denken.
We weten allemaal dat ook predi
kanten op het ene gebied meer gaven en
mogelijkheden hebben dan op het
andere gebied. Natuurlijk wordt ver
wacht dat hij alle onderdelen van zijn
ambtswerk beheerst, maar er blijven
sterke en minder sterke kanten. En juist
iemands sterke kanten moet je zo opti
maal mogelijk benutten.
Als iemand gaven heeft in het jeugd
werk, of zich gespecialiseerd heeft in
bepaalde onderdelen van bijzonder pas
toraat, zou je als predikant die kennis en
mogelijkheden dan niet ook kunnen
inzetten in een genabuurde gemeente,
waarbij een collega dan een stukje van
jouw werk overneemt?
Ik denk dat elke predikant wel eens
een cursus of een bijzondere catechesese
rie gegeven heeft, waarvan hij denkt: die
zou ik best nog eens ergens willen
geven.
Alleen al vanuit efficiency zou je het
moeten overwegen (hoeveel voorberei
dingstijd wordt er vaak niet gestoken in
een cursus of een serie, die je vervolgens
één keer houdt en daarna in de kast
legt).

Formeel kun je zeggen, vanuit de
KO: een predikant is verbonden aan één
gemeente en heeft daar zijn taak, maar

Nadenken over vormen van samen
werking kan best lastig zijn. Voor predi
kanten, die het liefst taken naar zichzelf

peling tussen gemeente en predikant
goed te begrijpen, en er is ook veel voor
te zeggen de band tussen predikant en
'eigen' gemeente zoveel mogelijk in
stand te houden. Op die manier kan een
predikant gericht met opbouw van de
gemeente bezig zijn, en kan de kerken
raad echt inhoud geven aan toezien op
leer en leven van de predikant (Formu
lier voor bevestiging van ambtsdragers,
GEREF. KERKBOEK, p. 551).

Meer samenwerken?

181

toetrekken en aan het idee moeten wen
nen dat ook een ander in 'zijn' gemeente
werkzaam is. Voor kerkenraden, die
moeten aangeven waar verantwoorde
lijkheden liggen en welke werkzaamhe
den voor samenwerking in aanmerking
komen. Voor de gemeente, die opeens
een genabuurde predikant ziet optreden,
'en die hadden we toch niet beroepen' ?
Toch hoeft koudwatervrees of onbe
kendheid het nadenken hierover en een
discussie over de wenselijkheid niet in
de weg te staan. En ik wil dan ook
afsluiten met een paar aanzetten tot
nadenken.
Vormen van samenwerking bieden
predikanten meer de mogelijkheid,
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de sterke kanten, gaven zo u wilt, te
ontwikkelen en te benutten. Dat is
voor de gemeente(n) goed, maar ook
voor henzelf. Bezig zijn met dingen
waar je goed in bent, en dingen waar
je minder goed in bent, aan anderen
kunnen overlaten, kan positief zijn
voor je werkvreugde en mogelijk
zelfs bepaalde vormen van vroegtij
dig afhaken voorkomen.
Met elkaar als kerken leven in een
kerkverband betekent elkaar ook
daar tot een hand en een voet zijn.
Waarom zou je samenwerking beper
ken tot zending en evangelisatie?
Kerken die elkaar van dienst zijn en
concreet samenwerken op allerlei

gebied, geven ook op die manier
invulling aan het gebod samen één
te zijn in het geloof in Christus.
Vooral kleinere kerken zijn gebaat bij
meer vormen van samenwerking.
Daar ontbreken vaak de mankracht
en de mogelijkheden om allerlei cur
sussen, bijzonder pastoraat, extra
jeugdwerk en gemeenteopbouwwerk
op te zetten. En al dergelijke dingen
van je eigen predikant verwachten is
ook niet reëel. Via samenwerking
kun je als kerken onderling - groot
en klein - juist op deze terreinen
elkaar helpen.

Geen tijd voor de
eeuwigheid
Ooit volgde ik een natuurweten
schappelijke opleiding. De hele
week zat je 's morgens in de col
legebanken. Alle middagen werden
besteed aan practicum. Je boog je
over een microscoop. Of je stond in
een laboratorium eindeloos schei
kundige proefjes te doen. Honder
den, zo niet duizenden andere stu
denten hadden voor je al dezelfde
proeven verricht. De uitkomst was
al lang bij de practicumassistent
bekend. Lopendebandwerk.

Vaak bekroop mij een gevoel van
vervreemding. Wat als onderzoek van de
werkelijkheid gold, werd in de college
zaal of onder de microscoop zo abstract,
zo kleinschalig, dat ik de verbinding
met Gods wereld om mij heen leek kwijt
te raken. Buiten scheen de zon en tjilp
ten de vogels, binnen stond je gebogen
over molecuulstructuren, reactiemecha
nismen en plantencellen.

Voorliefde
Gelukkig kregen we ook weten
schapsfilosofie. Ook wetenschap bleek
niet waardevrij te zijn. Achter een
gebruikt model zaten altijd veronderstel
lingen of verborgen motieven. Als tref-

fende illustratie gold de docent die zijn
onderzoek 'maatschappelijk relevant'
achtte, maar bij doorvragen toegaf ook
gewoon zijn brood te moeten verdienen.
Sinds die tijd heb ik een speciale
voorliefde gehouden voor het snijvlak
tussen wetenschap en levensbeschou
wing. Geboeid las ik daarom indertijd
in het ND de columns van Ad Vlot,
ingenieur in de luchtvaart- en ruimte
vaarttechniek én christen. Op 15 mei
2001 benoemd tot hoogleraar, maar op
18 april 2002, na een ziekte van slechts
enkele maanden, opgenomen in de
hemelse heerlijkheid. Zijn vroegtijdig
overlijden was schokkend en diep ver
drietig, ook al kende je hem niet per
soonlijk. Zijn werk was veelbelovend.
Op verzoek van Ad Vlot heeft
E. Schuurman een onafgewerkt manus
cript uitgegeven, met de sprekende titel:
TIJD VOOR DE EEUWIGHEID. 'Techniek
staat voor iets', meldt de ondertitel. Het
boekje bevat artikelen, essays, lezingen
en boekbesprekingen. Achttien hoofd
stukjes in totaal. Ad Vlot bezat de gave

Boek van de maand
J.

Wesseling

Prof dr. ir. A d Vlot

het complexe helder te verwoorden.
Bovendien weet hij op onnavolgbare
wijze een brug te slaan tussen techni
sche wetenschappen en levensbeschou
wmg.

Klok
De eerste vraag die Vlot aan de orde
stelt, is: wat was de meest invloedrijke
uitvinding van de afgelopen eeuw? De
antwoorden variëren van de transistor
(waaruit de micro-elektronica en de
informatietechnologi,e is voortgekomen)
via het laserlicht (gebruikt bij het ver
vaardigen van micro-elektronica, het
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lezen van streepjescodes en cd's) tot het
mobieltje: binnen een paar jaar onmis
baar, zelfs voor de middelbare scholier.
Het meest invloedrijk is de verborgen
techniek: de aanwezigheid valt niet eens
meer op. Het wordt een bijna onmerk
baar verlengstuk van jezelf.
Voigende vraag: wat was de meest
invloedrijke uitvinding van het afgelo
pen millennium? Antwoord: de klok.
Meer nog dan de stoommachine heeft
de klok de weg geplaveid voor onze
moderne westerse, geïndustrialiseerde
samenleving. Uitgevonden binnen de
kloostermuren om de gebedstijden te
reguleren, maakte de klok het mogelijk
de tijd in te delen, los van menselijke en
natuurlijke gebeurtenissen.

Timen

...

De wereld werd meetbaar; gebeurte
nissen kon je gaan 'timen'. Het leven in
het westen kwam onder het beslag van
de klok, veel meer dan in oosterse cultu
ren, waar het tijdsbesef vaak losser is.
Wachten is daar geen tijdverspilling,
maar een functie van het sociale leven.
De abstracte klokkentijd is essentieel
voor transport en productie. Het leidt
tot arbeidsbesparende machines en het
belang van productiviteit. Een ander
tijdsbesef in ontwikkelingslanden staat
die ontwikkeling gemakkelijk in de weg.
Het westerse wereldbeeld van dynamiek,
. orde, efficiëntie en jachtigheid zit
inmiddels diep bij ons ingebakken. De
apparaten waardoor wij naar de wereld
kijken (klok, spiegels, microscoop en
telescoop, fotografie, televisie en inter
net), beïnvloeden diepgaand de westerse
beleving en ook de spiritualiteit.

Geen tijd

ding van de mens en geeft een tastbare
vorm aan zijn kennis, zijn streven en
zijn waarden. Zo wordt techniek het
aanwenden van fysische wetmatigheden,
om met behulp van gereedschappen
menselijke doeleinden te bereiken en de
mogelijkheden van de mens te vergro
ten. Ze is nauw verbonden met de
geschiedenis: naast technische factoren
geven ook sociale, esthetische en econo
mische factoren richting.
Dit proces loopt uit op de technisch
wetenschappelijke maatschappij van de
twintigste eeuw. In de tweede helft
daarvan kenmerkt de ontwikkeling zich
door militarisering en informatisering.
Het afwerpen van de eerste atoombom
was het resultaat van een gigantisch
samenwerkingsproject tussen leger, uni
versiteiten en laboratoria. De Koude
Oorlog levert een sterke impuls voor de
ruimtevaart. In het zog van de ruimte
vaart ontketenen transistor en computer
een derde industriële revolutie. Produc
tie wordt verregaand geautomatiseerd,
vrije tijd neemt toe, robots doen hun
intrede in fabrieken, communicatie- en
informatiesystemen komen beschikbaar,
nieuwe technieken vullen de vrije tijd.
De aarde wordt klein en culturele ver
schillen worden overbrugbaar. De con
sumptiemaatschappij ontstaat.

ben we nog nauwelijks woorden voor
wat echt mooi en belangrijk is in ons
leven: schoonheid en spirituele en men
selijke ervaring. De kloof tussen de
christelijke boodschap en ons leven
doordeweeks is diep geworden.
'De wereld die we zien is een virtuele
schijnwerkelijkheid, waarin geen plaats
of tijd is voor rust, contemplatie en
overdenking. De eeuwigheid is er dan
uit verdreven, omdat er gewoon geen
tijd is voor de eeuwigheid.'
Paradoxaal eigenlijk: de uitvinding
van de tijd heeft ertoe geleid dat wij ons
geen tijd meer gunnen voor de eeuwig
heid. Wie herkent dat niet? Te druk om
te bidden, overvolle agenda's, gestrest en
gejaagd leven, de zondag onder druk. ...
En wat misschien wel het ergste is: we
hebben niet alleen geen tijd meer voor
de eeuwigheid, we beleven ook zomaar
niets meer van de Eeuwige. Rusteloos
dolen we rond, als postmoderne men
sen... , op zoek naar dingen die ons nog
raken, discussies die ons nog wat zeggen
en ervaringen die ons het gevoel geven
dat God er echt wel is.

Dramatisch
Techniek ontwikkelt een groeidyna
miek in zichzelf. Het is geen middel
meer, maar doel. Het vooruitgangsge
loof wordt al sterker. Technische voor
uitgang lijkt onvermijdelijk. Vanaf 1950
beginnen de dramatische gevolgen dui
delijk te worden.
Buiten het paradijs gaat meestal de
wet van behoud van ellende op. De tijd
die we met de auto besparen, weegt
absoluut niet op tegen de arbeidstijd die
we moeten investeren om hem te bekostigen. De magnetron is handig als je
haast hebt, maar veroorzaakt ook haast.
De haard van vroeger bond samen,
maar de centrale verwarming geeft ieder
op z'n eigen kamertje het zijne. Die
kostprijs vergeten we vaak of wentelen
we af.
Vlot signaleert diverse gevaren. Een
psychologisch gevaar: de stress en werkdruk zijn groot, velen gaan er onderdoor
en vervreemding slaat toe. Ook doet
zich een sociale problematiek voor. In
onze samenleving grijpen de vervlakking van onze cultuur, het materialisme,
de verstedelijki ng, de individualisering,

...

Hier wordt een van de hoofdlijnen
van Vlot al zichtbaar. Techniek beïnvloedt je beleving van de werkelijkheid.
De vraag daarbij is of ons christelijke
wereldbeeld wel zo haaks staat op dat
van de hedendaagse wetenschap. Nemen
wij de tijd voor de eeuwigheid, voor
kerk, familie, stille tijd, of zijn wij net
zo druk? Waar is ons besef van tijd?
Vlot signaleert dat de abstracte klokkentijd leidt tot gevoelsarmoede. Vroeger was een beroep nog een roeping die
van generatie op generatie werd overgedragen, maar nu is het een professionele
functie, uitgedrukt in 'fte's'. Taal wordt
oppcrvlakkig. Daardoor heb -
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Ontwikkeling
Vlot slaagt erin de ontwikkeling van
de techniek en de geschiedenis van het
menselijk denken aan elkaar te verbinden. In den beginne was de wereld bar
en boos. Techniek was in eerste instantie bittere noodzaak: de mens had haar
nodig om te kunnen overleven, om zijn
lichaam te verwarmen, te beschermen
en te voeden. Daartoe maakte hij
gereedschappen en bewerkte materialen.
Techniek is essentieel om de bedreigende natuur te kunnen be-heer-sen.
Toch is techniek meer. Zij is ook uitdrukking van de creativiteit en verbeel -

_
_

_
_

__________

_____________-__-----__-____

________-____-_________-________
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de vereenzaming, de verkeersopstoppin
gen en de criminaliteit om zich heen.
Tenslotte zijn er de risico's, zoals milieu
problemen, energie en grondstoffen
schaarste enz. Per jaar sterven duizenden
planten- en diersoorten uit, regenwou
den verdwijnen, zure regen valt, de
ozonlaag verdunt, de bodem erodeert.
Grensverleggende technieken als genen
manipulatie en reageerbuisbevruchting
vragen om bezinning. Toenemende
medische mogelijkheden dwingen tot
ethische en financiële keuzes in de
gezondheidszorg. Hongersnoden, gewa
pende conflicten en vluchtelingenstro
men zijn aan de orde van de dag. Je
hoeft geen zwartkijker te zijn om te sig
naleren dat onze maatschappij op gren
zen stuit en vastloopt.

Techniek als verlosser
Maar de trein van de ontwikkeling
rijdt door, voortgestuwd door het geloof
in de heilzame werking van economi
sche groei. Rampen, veroorzaakt door
de techniek, worden met meer geavan
ceerde techniek bestreden. Daarbij is
sprake van een materialistische, gesecu
lariseerde heilsverwachting. Maar zon
der geestelijke diepgang en eenheid
wordt techniek gewelddadig en opper
vlakkig. Verzakelijking, vercommerciali
sering en professionalisering maken zich
meester van onze samenleving. 'Effi
ciency' is een toverwoord. Onderwijs,
boerderijen en ziekenhuizen zijn in haar
greep. Zij gaat kerken niet voorbij.
De drijfkracht erachter is het techni
cisme, dat is de drang naar macht en de
wil om alles naar onze hand te zetten.
Als voorbeeld wijst Vlot op de ruimte
vaart en de uitspraak van Wubbo
Ockels: 'Een hogere positie geeft meer
perspectief en dat perspectief geeft de
mogelijkheid meer macht te krijgen. De
toren van Babel had als doel de mensen,
die allemaal één taal spraken, de hemel
te laten bereiken.'
Maar dit vooruitgangsgeloof heeft
een intense spanning met de natuur
opgeroepen. Nu koeien zijn verworden
tot melkfabrieken op vier poten met
streepjescodes, verlangt de mens weer
naar de ongerepte natuur. Moderne
techniek verheft de mens, maar maakt
hem ook klein. De ruimtevaart was een
vervulling van een eeuwenoude droom,
maar tegelijk ook een nachtmerrie. De
mens die bezig leek te zijn aan de ver
overing van het universum en de bestor
ming van de hemel, bleek verloren te
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zijn in een hoekje van het onmetelijke
heelal.

Uit-een-rukken
Wat de wetenschap niet kan observe
ren en waar de techniek niet aan kan
sleutelen, bestaat voor veel mensen
gewoonweg niet. Tekenend daarvoor is
de Russische kosmonaut die bij een
ruimtewandeling uitroept: "God is hier
niet!" Langzaam maar zeker is de reële
God van Abraham, lsaäk en Jakob uit
ons alledaagse leven en denken verwij
derd.
In plaats van de godsdienst functio
neert de wetenschap als openbaring, de
techniek als verlosser en de kapitalisti
sche economie als richtsnoer voor onze
samenleving.
De relatie tussen de mens en zijn
leefwereld is gebroken. K. Schilder
beschreef al het proces van ontbinding
door de zonde. De menselijke geest
begon te oot-binden. Dat wil zeggen: te
abstraheren, het geheel uiteen-te-ruk
ken. Het leven spat uit elkaar. Gods
dienst, wetenschap, kerk, politiek en
samenleving komen los van elkaar te
staan. Vakken op school kunnen als
losse scherven worden ervaren. Wis
kunde, talen, scheikunde, muziek, biolo
gie staan op zichzelf.
Het is niet waar dat techniek voor
niets staat. Techniek staat voor een
bepaalde mentaliteit. Maar technologie
blijft aan de buitenkant en is absoluut
geen garantie voor geestelijke diepgang.
PowerPoint maakt de inhoud van een
presentatie echt niet beter. ICT is een
prachtig hulpmiddel, maar weegt niet
op tegen de persoonlijke aandacht van
de juf of de meester.

Welk doel?
In Gods schepping lagen ongekende
mogelijkheden besloten. De mens leerde
in de loop van de tijd materialen te
benutten. Duizelingwekkende ener
giestromen wist hij aan te spreken.
Complexe organisatiestructuren wist hij
te ontwikkelen. Maar met welk doel
voor ogen, nu we voldoende welvaart
bezitten om tevreden te zijn?
Gods rijk draait niet om beheersing
en om het materiële, maar het staat in
het teken van de Geest, van shalom en
sabbat, van harmonie met God, de
naaste en de natuur. Wij mogen voor
zichtig omgaan met de dingen die we in

bruikleen hebben gekregen. Vaak door
kleinschalig, persoonlijk handelen van
binnenuit.
Als voorbeeld wijst Vlot op de
Amish in Amerika. Vanuit hun doperse
oorsprong willen zij zich zonder conces
sies losmaken van de zondige wereld.
Elke technische ontwikkeling wordt
getoetst aan centrale waarden van de
Amishcultuur. Bewust kiezen zij voor
paard en wagen, omdat de auto een
extreem symbool is van waarden die zij
verwerpen, zoals individualisme, onge
bondenheid, sociale ongelijkheid, hedo
nisme en opschepperij. Met hun traditi
onele leefwijze, zonder auto's, telefoon,
tv of elektriciteit, dwingen zij ons tot
nadenken over hun nadruk op de diep
ste bronnen van menselijke voldoening:
het gezin, de gemeenschap, het besef
ergens bij te horen en godsdienstige
overtuigingen.

Liefde
Vlot voert een pleidooi voor liefde
als de draaggolf van onze relatie met
God, de naaste en de natuur. De eerste
vraag die Hij ons stelt is: 'Hebt gij Mij
lief?' Juist die liefdevolle, betrokken
vorm van kennis is afwezig in de hui
dige cultuur. Onze cultuur kenmerkt
zich door de technische geesteshouding
om dingen niet in hun waarde te laten,
maar naar onze hand te zetten en op
afstand te sturen.
Als liefde niet de grondslag is van de
cultuur, maar onverschilligheid de kop
opsteekt, dan leidt dat tot excessen zoals
de dood van Meindert Tjoelker en
andere slachtoffers van zinloos geweld.
Afstandelijkheid is ook inherent aan
moderne technieken, zoals internet en
tv. Ze creëren een afstompende schijn
wereld met vluchtige brokken amuse
ment en informatie. Mensen verworden
tot nummers en het werk wordt steeds
jachtiger en harder. In die cultuur zal de
liefde verkillen en voeren kerken een
geestelijke strijd.

Keuzes
We kunnen, zegt Vlot, ons niet meer
permitteren over God te zwijgen. Spre
ken over Hem is prioriteit nr. 1 . Anders
vallen er slachtoffers, die stuklopen op
de muren van ons stilzwijgen.
Kerken zullen de wijsheid moeten
vinden om rust en stabiliteit te paren
aan beweging, verandering en reforma-
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tie. In onze hyperdynamische tijd met
z'n gebrek aan eensgezindheid is dat
geen eenvoudige opgave. Oppervlakkig
heid en de vluchtige waan van de dag
winnen het doorgaans vaak van gron
dige bezinning en aanhoudend gebed.
Maar de kerk heeft, als het goed is,
de tijd en denkt in het perspectief van
de eeuwigheid. Waar liggen onze gren
zen en hoe staan wij als christenen
haaks op onze tijd? Voorop staat dat we
wakker moeten zijn om de tijdgeest te
onderkennen. Dat is geen populaire
boodschap. Want over termen als 'anti
these', 'vreemdelingschap' en 'cultuur
en natuurmandaat' hoor je niemand
meer.
Bij onze postmoderne tijd past geen
brede, christelijke cultuurvisie, maar
alleen losse antwoorden op individuele
problemen. Maar keuzes over Schiphol
en vliegvakanties, tv-programma's, klo
neren, reageerbuisbevruchting, internet,
gsm, housemuziek, 24-uurseconomie en
genetisch gemanipuleerd voedsel kun
nen niet geïsoleerd beantwoord worden.
Of je wel of niet voor een gsm kiest,
hangt van een bredere visie af.
Technische producten geven aan wat
we belangrijk vinden. Zo is Schiphol
een symbool en testcase voor hoe we
verder willen met onze technische en
economische groei. Moet het steeds ver
der, steeds groter, steeds meer, of ligt er
ergens een grens en moet het gewoon
anders?

Ideaal
Het is hoog tijd voor nieuwe, andere
idealen. Zijn ideaal is een kwalitatief
hoogstaande techniek die recht doet aan
de natuur, de lokale omgeving en de
werkelijke behoeften van de mens, met
als diepere 'grondslag' liefde, betrokken
heid en gerichtheid op de hemel. Maar
dat lukt alleen maar met de blik
omhoog.
In plaats van verder, sneller, hoger,
zouden bijvoorbeeld natuurverwoesting
en de schrijnende armoede op aarde ons
voldoende stof voor idealen kunnen
leveren. De miljarden investeringen in
Schiphol hadden ook op een andere
manier arbeidsplaatsen kunnen creëren.
Het gaat erom, aldus Vlot, hoe we
ontwikkeling en vooruitgang definiëren.
In onze westerse wereld heerst een per
manente spanning tussen de verticale,
geestelijke dimensie van het bestaan
(gericht op de zorg voor de natuur en de
medemens, tot eer van God) en de hori-
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zontale, materialistische en mechanisti
sche opvatting van de wereld, waarin
het najagen van economische groei en
technische vooruitgang centraal staan.

Aangrijpend ...
Het boek van Vlot heeft mij aange
grepen. En het laat mij voorlopig ook
niet los. Op een heel directe en aanspre
kende manier weet hij wetenschap en
het leven van alledag aan elkaar te ver
binden. De voorbeelden zijn zo herken
baar, zo uit mijn leven gegrepen, zo
onmiskenbaar een illustratie van wat hij
wil overbrengen.
Lees de krant maar. Tijdens het
schrijven van deze recensie meldt een
willekeurige pagina (NO 15 april 2003
p. 4): waterkokers vertonen gebreken;
SARS-besmetting in Europa; kleuren
code bepaalt binnenkort urgentie in het
ziekenhuis; ANWB verstrekt informatie
via gsm; meer ruimte voor veiligheid
juweliers; beperking snelheid op ringwe
gen; Artsen zonder Grenzen weer actief
in Irak; ZOA houdt treinactie voor
vluchtelingen; steeds meer apparaten
veroveren de keuken.
En diezelfde dag vallen de folders
van de Kijkshop in mijn brievenbus. En
van de Praxis, Halfords, Megapool,
Dixons. Volgestouwd met wasmachines,
magnetrons, pc's, telefoons, sanitair,
fotoapparatuur, huishoudartikelen en
accessoires. Welke gelovige zal stand
houden onder het doorlopende bombar
dement van prikkels, producten en
informatie, dat langs allerlei kanalen
onze huiskamer binnendendert, schrijft
Vlot.
We zitten er tot over onze oren mid
denin!
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...en alarmerend?
Maar". hebben we dat wel voldoende
door? Ik word onrustig van zo'n boek.
De waardering van Vlot voor wat de
Schepper in zijn aarde gelegd heeft en
mensen mogen uitvinden, maar ook zijn
scherpe signalering van de achterlig
gende mentaliteit in een technologische
cultuur, spreken aan. Bezielend is zijn
verlangen om een technische ontwikke
ling na te streven die gedragen wordt
door liefde voor God en zijn schepping.
Maar zijn boek alarmeert mij ook. Hoe
zijn wij eigenlijk christen in deze tech
nologische cultuur? Bezinnen wij ons
diepgaand genoeg? Durven wij als
'vreemdelingen en bijwoners' ook 'nee'
te zeggen? Of hollen we mee in 'mooier,
beter, meer', wereldgelijkvormig als we
kunnen zijn? Kritiekloos. Als kuddedie
ren. Zijn ook wij druk, begerig, materia
listisch, zo verschrikkelijk bij de tijd,
gehaast en gestrest, dat we eigenlijk nau
welijks of geen tijd hebben voor de eeu
wigheid?

Bazuin
Het boekje beschouw ik als een
stukje van Ad Vlots geestelijke nalaten
schap. Wat hadden we nog veel van zijn
gelovige denkkracht kunnen profiteren.
Na het lezen van dit boekje welt bij mij
een wens op. Geve de Schepper van
onze aarde ons mensen die als weten
schapper en christendenker willen wer
ken aan het ideaal van Ad Vlot. Gedra
gen door liefde voor God. En tot heil
van de mensheid. Er is genoeg werk aan
Gods 'winkel'.
Straks zal de bazuin klinken. Het
definitieve alarmsignaal, dat tegelijk
voor alle hemelburgers bevrijdend zal
zijn. Onze kreunende aarde zal van de
vergankelijkheid verlost worden. Er ver
schijnt een nieuwe wereldorde. Van
boven. God stelt ons gerust. Maar laten
wij onderweg niet nalaten goed te doen,
met het oog op alle mensen.
N.a.v. : Prof. dr. ir. Ad Vlot, TIJD
VOOR DE EEUWIGHEID. ÜE TECHNIEK
STAAT VOOR IETS, Barneveld, De Vuur

baak, 2001, 164 pag" ISBN
9055602507. Prijs € 12,50.
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TWEE PAARDEN

Twee paarden stonden tegenover elkaar.
Het was lente en zomer tegelijk.

Tegenover en naast elkaar
lente en zomer tegelijk.
Twee paarden met het hoofd
tegen de hals van de ander.

Verloren in de warmte
van het andere lijf
kijkend naar de horizon.

Zo staan en het gras vergeten.

Remco Ekkers

Uit: HARINGEN IN DE SNEEUW 1984
Kort commentaar:
Je ziet het voor je: twee paarden.
Prachtdieren.
Moeder en veulen?
In ieder geval liefdevol geschetst.
Groot is onze Schepper!
G. Slings

Gedicht
-
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Kan het niet allemaal een
beetje minder mee die opleiding
voor predikanten? Dat was in
feite de aandachttrekkende
vraag van de nieuwtestamenti
cus dr. P.J. Lalleman (in het
NO van 22 april en 7 mei
2003). Hee is wel aardig als
dominees de Bijbel in de oor
spronkelijke talen kunnen
lezen. Maar is het ook nodig?
Hee riep heel wat reacties op.
Vooral kritische, gelukkig. Toe
gang tot de grondtalen waarin
de Bijbel geschreven is, is niet
een leuke wetenschappelijke
plus, terwijl het ook wel zonder
kan. Hee heeft onmisbaar ker
kelijk belang. In de GEREFOR
MEERDE KERKBODE (Groningen
etc.) van 25 april 2003 zee ds.
J.H. Kuiper dat kort en goed
neer in een artikel onder de
eicel: 'Sneller klaar in Kampen?'
Hij schrijft:

·

De kosten van de opleiding in
Kampen worden tegenwoordig
streng bewaakt, enkele elkaar
opvolgende synodes hebben daar
over besluiten genomen. Dat
spreekt voor zichzelf alles wat
daar gebeurt, wordt doorberekend aan de kerken. Dat het allemaal zo
duur is, komt omdat we gekozen hebben
voor een wetenschappelijke opleiding tot de
dienst van het woord en dan spreekt de
overheid een woordje mee: als je weten
schappelijk wilt zijn, moetje aan haar
eisen voldoen.
Het is de vraag ofdat in de toekomst
mogelijk blijft; de eisen van de overheid
zijn geen statisch gegeven, maar zijn ook
voortdurend in beweging. Het kan zijn,
dat we - noodgedwongen - terugkeren
naar de status van een seminarie, een
beroepsopleiding voor predikanten. Dat er
meer aandacht komt voor de beroepsma
tige kant van dit ambt isprima overigens.
Dr. PJ Lalleman, gepromoveerd nieuw
testamenticus, gafin het NEDERLANDS
DAGBLAD van 22 april aan, dat het ook
helemaal niet erg zou zijn, als er minder
aandacht aan de grondtalen en filosofie

besteed zou worden. Hij komt in Enge
land tal van predikanten tegen, die met
een veel kortere opleiding toch uitstekend
functioneren. Meestal zijn ze wel met een
behoorlijke lading levenservaring aan dit
nieuwe traject binnen de kerk begonnen.
Lalleman wijst ook op de vele uitstekende
commentaren die er tegenwoordig zijn en
dit gemis kunnen ondervangen.
Zo'n pleidooi pastprima in een dat-zoe
ken-we-op-cultuur die ontstaat. Je hoeft
tegenwoordig niet alles meer te weten,
maarje moet wel weten, waarje het kunt
vinden. Het nadeel is, dat alles in discus
sie komt, omdat er nu eenmaal discussie
over is. Vergelijk bijvoorbeeld de vertaling
van Romeinen 8:28 in onze NEG-verta
ling en in de weergave van HET BOEK. De

Persrevue P. L. Storm
-

laatste legt het beslissende
moment in de bekering in de
actie van de mens zelf. Zonder
kennis van de grondtaal blijft
het onduidelijk en heeft de
weergave van HET BOEK een
even wettige plek als de verta
ling van het Bijbelgenootschap.
Vijfhonderdjaar geleden kwam
de grondtekst van de bijbel weer
in de belangstelling. Eeuwen
lang had de kerk geleefd bij een
geautoriseerde vertaling, die
ondanks zijn eerbiedwaardig
heid toch fouten bleek te bevat
ten. De reformatoren Luther en
Calvijn zijn in de leer geweest
bij deze pioniers van de grond
talen. Het heeft ertoe bijgedra
gen dat het evangelie in die
eeuw weerfris ging klinken.
Predikanten moeten geen napra
ters van commentaren zijn,
maar hun eigen weg in de bijbel
kunnen vinden. Daarbij gehol
pen door hun kennis van de
grondtalen. Ze hoeven niet alle
maal gepromoveerd bijbelge
leerde te zijn om toch hun zelf
standigheid daarin te behouden.
Dat ze geen monopolie hebben
op dejuiste manier van bijbellezen, spreekt daarbij voor zich.
Maar in de verscheidenheid van gaven
binnen de gemeente magje ook dankbaar
gebruik maken van die gave om Gods
woord te kunnen lezen in de taal waarin
het geschreven is.
Ik hoop daarom, dat we het lefhebben als
kerken om in die wetenschappelijke oplei
ding voor predikanten te blijven investe
ren. Je roeit daarmee tegen de stroom van
deze tijd op. Maar elke reformatie in de
kerk is tot nu toe begonnen met gewoon
precies en zorgvuldig lezen wat de Heer
van de kerk ons te zeggen heeft. Dan krijg
je preken met passie. Dat laatste moetje
overigens niet verwarren met gepassio
neerdheid. Het gaat om depassie voor het
evangelie die introverte mensen niet min
der hoeven te hebben dan de wat uitbun
diger types.
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De secularisatie
vreet door
Onder deze titel schreef de chr.
geref. ds. J. Jonkman een artikel in DE
WEKKER (16 mei 2003). Ik neem het
helemaal over en heb er niets aan toe te
voegen. Hij schrijft naar aanleiding van
een karakteristiek van onze samenleving
door dr. A. Verbrugge (filosoof aan de
VU, zie HET KATERN van het NO, 2
mei 2003). Deze karakteristiek hield
kortweg in dat onze (Europese)
'postchristelijke' samenleving niets meer
kent dat nog een samenbindende rol
speelt. Niets meer om voor te leven.
Niets meer om door te geven.

Hoe ziet het einde van een
volstrekt God-loos leven eruit?
Welke trends ontwikkelen zich
in samenlevingen die volledig
verwereldlijkt zijn en die aan
God en Zijn gebod geen bood
schap meer hebben? Het bij
belse antwoord is niet moeilijk
te geven: Het einde zal de
dood zijn, de eeuwige duister
nis. Maar is er wat meer te
zeggen van de ontwikkelingen
op de weg naar dat einde?
Een aantal opmerkingen daar
over, daartoe gestimuleerd
door wat defilosoofdr. Ad Verbrugge
gezegd heeft op een symposium onder de
naam 'De toekomst van het westen'.
Ontwikkelingen

Het lijkt niet mogelijk negatieve ontwik
kelingen te keren wanneer mensen los van
God leven. Geestelijke krachten bepalen
het leven van de mensen individueel en in
samenlevingsverband.
De vraag is uiteraard wat voor krachten
het zijn.
De ontwikkeling van samenlevingen
waarin geen vitale 'waarden en normen'
meer de moeite waard worden gevonden is
een ontwikkeling in neerwaartse richting.
We kunnen niet met stelligheid zeggen
langs welke lijnen de ontwikkelingen zul
len verlopen maar een bepaalde trend is
wel aan te duiden. Wanneer (bijna) ieder
een op zichzelfen voor zichzelfgaat leven
en het ideaal niet verder reikt dan het

consumeren van het bestaan in zijn aardse
eindigheid betekent dat de ontbinding van
een krachtige samenleving waarin mensen
gezamenlijk nog voor iets staan. Met
name op dit punt wees Verbrugge op
bovengenoemd symposium. Zijn verhaal
heeft de aandacht getrokken omdat hij op
rake wijze de trends van de voortgaande
secularisatie heeft weten te verwoorden.
Hij zei dat de Europese samenlevingen
bezig zijn ten onder te gaan aan een
gebrek aan gemeenschapszin. Ieder is voor
zichzelfgaan leven en daarom delen wij

geen gemeenschappelijke waarden meer.
Wij willen wel leven maar willen het
leven niet meer doorgeven. Europa is ten
prooi gevallen aan relativisme en twijfel.
Er worden geen krachtige en principiële
keuzes meer gedaan. De crisis in Europa
met het oog op het Amerikaanse ingrijpen
in Irak is er een sprekend voorbeeld van.
De Europeanen willen liever consumeren,
genieten, zichzelfontplooien en carrière
maken. We willen wel leven maar we
hebben geen hogere doelen meer om voor
te leven. Als deze innerlijke overtuiging
ontbreekt, is er ook geen reden meer om
nageslacht te verwekken. Wat voor belang
rijke waarden hebben wij nog aan kinde
ren door te geven? Uit gesprekken met stel
len die geen kinderen wensen bleek, dat ze
geen zin hebben om hun vrijheid op te
geven, geen verantwoordelijkheid voor een
kind willen dragen en hechten aan hun
autonomie.

Ons gebrek aan een gedeelde overtuiging
ondermijnt onze cultuur van binnenuit.
Wij gaan aan onze eigen 'vrijheid' ten
onder. De mensen van nu zijn producten
geworden van een 'letterlijk steriele' cul
tuur, die levensmoe is geworden.
In samenlevingen waarin een samen aan
gehangen godsdienst een centrale rol speelt,
liggen de dingen anders. Men staat samen
voor iets. Men ervaart warmte, inspiratie
en heeft iets om zich voor in te zetten en
te verdedigen. Men heeft iets om voor te
leven en om over te dragen aan een vol
gende generatie. Ook in de Ver
enigde Staten vindt men nog een
openlijk beleden geloofin demo
cratie, vrijheid van meningsui
ting en mensenrechten. Dit geloof
is een verbond aangegaan met
religie. Amerika is openlijk religi
eus. President Bush zegt: Vrijheid
is geen uitvinding van de mens,
maar een gift van God aan de
mensheid.
Op bovenstaande analyse is uiter
aard wel afte dingen. Maar er is
mijns inziens wel een ontwikke
ling aangeduid die ieder, die
nader toekijkt, kan opmerken.
Het gaat inderdaad niet goed in Neder
land en (West}-Europa. De vitaliteit en
kracht verminderen.
Na de secularisatie

Het was voor mij altijd een boeiende
vraag wat er komt na de secularisatie.
Wat de voldragen vruchten zijn van de in
alle opzichten doorgevoerde zelfbeschik
king van de mens. Het schijnt naar een
situatie te gaan waarin niets meer werke
lijke waarde heeft. Dat is erger dan aller
lei andere uitwassen van een samenleving
die de 'Wat kan mij het schelen'-mentali
teit in praktijk brengt. Uitwassen zoals
allerlei verslavingsproblematieken, uitin
gen van agressie en geweld, diefstal en leu
genachtigheid, ontrouw in relaties, grofen
onbeschoft woordgebruik, zelfverrijking
ten koste van anderen, geen verantwoorde
lijkheid willen en kunnen dragen en de
schuld bij de ander leggen. Daarbij een

188

verontrustende verzakelijking van alles
wat met menselijkheid, liefde en zorg te
maken heeft. Een alles vertalen in geld, in
modellen en tabellen. Kortom: de mens als
een (economisch) product. Het is legitiem
dat memen zich daaraan gaan onttrek
ken. je ziet dan ook een terugtrekkende
beweging van mensen in de samenleving.
Men zoekt ruimte om de persoonlijke
levenssfeer nog wat veilig te stellen en
enige warmte over te houden. Maar het
vermogen tot gemeenschappelijkheid
wordt steeds meer aangetast. Als dit alles
in negatieve richting doorgaat, betekent
het inderdaad de ontbinding van de cul
tuur. Dan komen de 'schorpioenen ': de
geestelijke kwellingen. Kwellingen die van
binnenuit komen: uit de leegte van hart
en ziel en kwellingen die opgeroepen wor
den door niet te beheersen en te sturen
gebeurtenissen van buitenaf Denk aan
nieuwe ziekten die plotseling opduiken,
bepaalde rampen die over ons komen zon
der dat wij er persoonlijke schuld aan heb
ben. In de voortgaande secularisering van
alle dingen voltrekt zich ook een oordeel
van de Allerhoogste. In het oordeel klinkt
de roep tot omkeer. Er gaat een appel naar
de memen uit om zich tot de levende God
te bekeren en zich te wenden naar het
Evangelie van de gekruisigde, opgestane en
wederkomende Here.
Kerk in deze wereld

In deze wereld heeft de kerk van jezus
Christus haar plaats. Zij wordt geroepen
. om in deze hedendaagse tijd voluit kerk
te zijn. Die opgave is ons te machtig. Wij
kunnen dat in één keer niet allemaal ver
werken. Wij kunnen dat niet aan. Van
daar dat we ook binnen de kerken bewe
gingen zien die aanvankelijk elkaar niet
lijken te verdragen. Oud en nieuw botsen.
Toch zullen we met elkaar wegen en
manieren moeten vinden om kerk te zijn
midden in de huidige samenleving met al
de trends die in haar werkzaam zijn. De
grenzen van het kerk zijn zijn gegeven
met het Woord van God en met de belij
denis van de kerk. Een kerk zonder belij
denis heeft binnen de kortste keren haar
eigen nieuwe, min ofmeer ongeformu
leerde belijdenis en die is altijd minder en
zwakker dan de door de kerk der eeuwen
geformuleerde belijdenissen. 'Gevoelsbelij
denissen' houden niet lang stand.
Wij zullen als kerken, van welk verband
ook ofvan geen verband, geen antwoord
hebben op de zuigkracht van de seculari
satie als ons antwoord niet opkomt uit de
Schriften zelf. Twee gevaren bedreigen ons
in alle ernst. In de eerste plaats: Dat wij
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Los van God, geen hoop

het vermogen verliezen om de Schriften
te verstaan, tot opJezus Chris
tus toe, tot op de drie-enige God toe. Dat
we niet maar over de Bijbel mooie dingen
zeggen, maar dat de Schriften onder ons
worden geopend en de krachten van het
eeuwige Koninkrijk onder ons werken. We
hebben een blijvende verootmoediging
nodig vanwege onze zonden en slapheid en
tegelijk een blijvend roepen om de vervul
ling met de Heilige Geest. Elke kerk of
groep die hier geen ernst mee maakt,
wordt een prooi van de voortvretende
secularisatie. Dat is inderdaad: De verwe
reldlijkte kerk waar geen smaak meer aan
is en waarvan de kracht geweken is.
In de tweede plaats: De gemeenten wor
den getoetst op de onderlinge gemeen
schap. De individualisering in de maat
schappij werkt door in de gemeenten! Wij
kunnen ook het vermogen om gemeenschap
te stichten en te onderhouden verliezen.
Het is net als met het experimenteren met
allerlei seksuele ervaringen. je verliest er
het vermogen door om liefde te ontvangen
en om liefde te geven. Met alle schadelijke
gevolgen ervan met het oog op het onder
houden van duurzame relaties.
werkelijk

De maatschappij op zich is niet te redden
vanuit beginselen die met de secularisatie
te maken hebben. Immers, los van God
kan er geen hoop zijn. Zonder God is er
geen toekomst. Voor geen enkele maat
schappij. Plotseling begint het totje door
te dringen hoe uniek en noodzakelijk het
Evangelie is en de verkondiging ervan.
Hoe ernstig de zaken staan. Het is letter
lijk een zaak van leven en dood.
In een vrijheid die enkel gericht is op de

mens zelf, verstikt die mens. Europa heeft
en krijgt al meer te maken met 'stikkende
mensen� Wat dat precies zal uitwerken,
durfik hier niet te schrijven. Wij hoeven
ook niet alles vooruit te weten om diep
ervan doordrongen te zijn wat onze hei
lige taak en roeping is als gemeente mid
den in de maatschappij. De gemeente
moet open zijn naar de maatschappij toe
maar tegelijk moet elke gemeente ook aan
zelfbescherming doen. Aan innerlijke ver
sterking. Want als in een geestelijk dode
maatschappij ook kerken geestelijk dood
gaan dan blijft er inderdaad niets meer
over dan de geestelijke dood. Je huivert
als je het zo onomwonden neerschrijft.
God staat voor Zijn werk in. Wij mogen
medearbeiders Gods zijn. In liefde, in
zachtheid, maar ook met beslistheid en
wijsheid. Laat ieder die momenten zoe
ken waarin de ervaring krachtig is: Nu
ontmoet ik mijn God. Nu ga ik onder het
oordeel van het Woord door en word door
de Zaligmaker gered en bevrijd. De
krachtige momenten van de vernieuwing
van heelje innerlijk door de Heilige
Geest. Het is ofdit leven of het is op weg
zijn naar de ondergang. Kyrie eleison:
Here, ontferm U!
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Op een onderdeel van het voor
gaande wil ik nog even voortborduren.
Als eerste gevaar dat de kerk bedreigt in
onze samenleving, hebben we Jonkman
horen noemen: 'Dat wij het vermogen
verliezen om de Schriften werkelijk te
verstaan, tot op Jezus Christus toe, tot
op de drie-enige God toe. Dat we niet
maar over de Bijbel mooie dingen zeg
gen, maar dat de Schriften onder ons
worden geopend en de krachten van het
eeuwige Koninkrijk onder ons werken.'
Daarover gaat in feite de rede die dr.
A. de Reuver hield voor een contio van
de Gereformeerde Bond onder de titel
'De bijbel als bron van vroomheid', ( in:
DE WAARHEIDSVRIEND, 1, 8 en 15 mei) .
In die rede wil hij aandacht vragen voor
de omgang met de Bijbel in het zeven
tiende-eeuwse piëtisme. Met alles wat
over die beweging - ook in kritische zin
- gezegd kan (en moet) worden, ziet De
Reuver in die beweging vitale onderde
len die voor vandaag relevant zijn. Eén
van die onderdelen acht hij de intensieve
omgang met de Schrift. Het gaat hem
dan niet zozeer om het kopiëren van de
methoden, als wel om het honoreren
van de motieven, die hem ook voor van
daag van levensbelang lijken. Een twee
tal stukjes uit die rede geef ik graag
door.
Allereerst iets uit wat hij schrijft bij
zijn eerste stelling:

waarbij ónze geest, en óns Schriftverstaan
vervolgens wordt gelegitimeerd door een
beroep op Gods Geest. Deze dwaling is
echter in strijd met de bedae/ing. Dat de
Geest de letter uitlegt, betekent niet dat
het Woord van God is uitgeleverd aan
onze willekeur, maar dat onze willekeur
aan banden is gelegd door het Woord. Dit
Woord is immers niet het onze, maar dat
van de Heilige Geest. En deze Geest, Die
Gód is, vormt een kritische en co"ige
rende instantie tegenover ónze geest. Ik
heb Hem niet ter beschikking. Het gaat er
veeleer om dat Hij over mij zal beschik
ken. Wat betekent deze notie nu voor de
praktijk van het Schriftonderzoek? Dat de
lezing wordt voorafgegaan en vooral
gedragen door het gebed. 'Ontdek mijn
ogen - vraagt de dichter van die eindeloze
psalm - dat ik de wonderen van uw wet
aanschouw. ' Om eigenlijke vertrekpunt is
dan niet zozeer: 'Spreek, want uw knecht
hoort: als wel: 'Schep mij een ontvanke
lijk hart opdat ik hoor. ' Bij uitstek hier
geldt het woord van Luther: 'Wir sind
Bettler. ' Onze gang daor de Bijbel is vee/
belovend, omdat de Schrift de werkplaats
van Gods Geest is. Dit laatste betekent
echter dat omgang met de Bijbelgeen
eigenmachtige veroveringstocht is, maar
een hongertocht die bedelend wordt vol
trokken. Bedelend, ofde Geest onze gesto
len mondigheid zal herscheppen tot
geschonken horigheid.

De Geest legt de letter uit

Verderop in zijn rede raakt hij dan
heel rechtstreeks het punt waar ook
Jonkman aandacht voor vroeg. Het is
bij zijn derde stelling:

Het is een ziemwijze die de reformatoren
zonder reserve deelden, Luther voorop.
Kort en krachtig schrijft hij: 'De Heilige
Geest alleen verstaat de Schrift op de
rechte wijze, zoals God het wil hebben. '
Wie dus de Schrift wil verstaan, moet bij
de Geest in de leer. Dit standpunt is een
voudig, maar kwetsbaar. Het wordt
namelijk bedreigd daor een reëel gevaar.
Ik bedae/ de valkuil van het subjectivisme,

De Bijbel is vooral een meditatiebron

Met dit 'vooral' bedoel ik dat de medita
tieve omgang met de Schrift de voo"ang
heeft boven alle andere omgangrwijzen,
zoals de taalkundige, de exegetische, de
bijbels theologische en de systematische.

Die manieren mogen er zijn; ze moeten er
zelfs zijn. De noodzaak daarvan hoefik
niet toe te lichten. Maar ik zou willen
stellen dat ze slechts dan effect sorteren als
ze worden gedragen en bevrucht door de
overdenking van het Schriftwoord.
Misschien dat hier even wat wenk
brauwen gaan fronsen. Voorrang voor
de meditatie? Bepleit De Reuver medita
tie die voorafmoet gaan aan exegese bij
voorbeeld? Meditatie zal toch juist die
per gaan en vruchtbaarder zijn bij en na
ook de studerende omgang met de
Schrift? Maar dan begrijpen we De
Reuver toch verkeerd:

Hiermee beweer ik niet dat de ene manier
de andere uitsluit, en nog minder dat ze
per definitie met elkaar in strijd zouden
zijn. Het klassieke voorbeeld van samen
hang tussen meditatieve en studieuze
Schriftlezing vinden we bij Luther. juist
tijdem zijn meditatie-uren was hij hart
stochtelijk op zoek naar de bijbels theolo
gische zin van het Schriftwoord, gedreven
door zijn honger naar persoonlijke heilsze
kerheid. Doordenking en overdenking
gingen samen op. Uitgerekend onder het
mediterend herkauwen van de woorden
deed hij de exegetische en meteen existen
tiële ontdekking van zijn leven.
Het gaat me dus niet om chronologische
voorrang (!PLS). Wat ik met voo"ang
veeleer bedae/, is dat in de omgang met de
Bijbel een meditatieve imte//ingfonda
mentee/ is. Het is de elementaire gezind
heid van innerlijke betrokkenheid en ont
vankelijkheid, van ootmoed en ontzag.
Misschien laat ze zich het best karakterise
ren als verwondering, verbazing over het
ontzagwekkende wonder dat God spreekt,
tot 'mij'!
Bij Martin Buber heb ik eem gelezen over
een rabbi - Susja was zijn naam - die tel
kens wanneer hij hoorde lezen: 'En God
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sprak : zozeer in vervoering raakte, dat hij
naar buiten moest worden gebracht. Zijn
wij ons, als wij de Bijbel openslaan, niet
al te zelden bewust hoe onvanzelfiprekend
het is dat God Gód is en nochtans het
woord tot ons wil richten? Dat Hij met
schépselen communiceert, is al wonderlijk
genoeg - wij zijn niet van Zijn niveau! -,
maar dat Hij het gesprek hervat met zon
daren die de communicatie willens en
wetens verbraken, is ronduit overweldi
gend. Door deze verbazing wordt de
meditatie gekenmerkt.
Wie zich verwondert, heeft geen haast.

1

Hij houdt de pas in en kijkt zijn ogen uit.
Mediterend lezen is dan ook het tegen 
overgestelde van snel en vluchtig lezen.
Hoe zinvol het op zijn tijd ook is om een
bijbelboek in één adem door te lezen, de
meditatieve manier breekt het brood in
brokjes en proeft de woorden met een hon
gerig hart en luistert met gespitste oren.
Luther, die getuige de schat aan TAFELGE
SPREKKEN toch heel wat afgepraat heeft in
zijn leven, was vaak dagelijks enige uren
aanhoudend één en al oor. Het was de
erfenis van zijn kloosterverleden en van
een rijke vroomheidstraditie uit de Mid-
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de/eeuwen. De reformator had de
gewoonte om het bijbelwoord te 'smaken'
en te 'herkauwen'. En s avoWls sliep hij
in, met een telkens herhaald bijbelwoord
in gedachten. U moet het eens proberen!
In ieder geval lag Luthers kracht in de
overdenking van de Schrift en in de ver
wondering over de heilsbetekenis ervan
voor het hart. Hetpiëtisme zette deze
meditatieve lijn voort, doelbewust. En ik
ben ervan overtuigd dat wie dit spoor ver
laat, schade oploopt aan zijn ziel.

N ee tegen de
theolog ie va n N ee
Het is alweer een paar jaartjes gele
den dat met name via het ND heel
nadrukkelijk aandacht werd gevraagd
voor de boeken van de Chinese theo
loog Watchman Nee. Dat riep ook
nogal wat discussie op. Waar de één een
bron voor grote geestelijke verrijking en
opwekking meende aangeboord te heb
ben, zag de ander de kerk ermee op
dopers spoor gezet (zie bijv. het Woord
en Wereld-cahier uit 1997 ALLES IN
CHRISTUS, van de predikanten J. Wesse

ling en E. Brink). Sindsdien is het
alweer een poosje rustig rond deze
naam. Toch is de aandacht er kennelijk
nog wel degelijk, getuige het feit dat het
vuistdikke hoofdwerk van W. Nee
onlangs in een Nederlandse vertaling
verscheen: DE GEESTELIJKE MENS. In het
CG KERKBLAD VOOR HET NOORDEN (2
mei), schrijft ds. D. Visser de volgende
introductie en recensie:

Wie gelovig is, heeft de Heilige Geest ont
vangen. Hij is een geestelijk mens. Van
wie en wanneer kun je dat zeggen? Die
vraag kan gelovigen (gaan) bezighouden.
Waar is het antwoord te vinden. Helpt
het boek DE GEESTEUJKE MENS van
Watchman Nee daarbij, dat onlangs in
een Nederlandse vertaling verscheen? In
het volgende artikel wordt bekeken ofdie
laatste vraagpositiefkan worden beant
woord.

Watchman Nee (1903-1972) was één van
de belangrijkste christelijke leiders in
China. Hij heeft de basis gelegd voor de
huisgemeenten die de vervolgingen van het
communisme wisten te doorstaan. Vanaf
1952 tot zijn dood in 1972 za.t Nee in de
gevangenis op grond van valse beschuldi-

gingen. Zijn boek DE GEESTELIJKE MENS
voltooide hij in 1928. Een ander boek
van hem dat ook in Nederland grote
bekendheid geniet, is: HET NORMALE
CHRISTELIJKE LEVEN. Dat boek las ik ooit.
Ik had er waardering voor vanwege de
geestelijke toon en de toewijding aan God,
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al had ik ook exegetische vragen. Hetzelfde
doet zich voor bij: DE GEESTELIJKE MENS.
Bij dit boek zijn echter de vragen groter
en is de waardering kleiner.
Inhoud

Dit boek is een pil van bijna 800 bladzij
den en kent tien delen. Het eerste deel is
de inleiding en fundamenteel. Op basis
van bijbelse gegevens betoogt Nee dat de
mens uit drie delen bestaat: geest, ziel en
lichaam. Vervolgens schetst hij welke
gevolgen de zondeval heeft voor (deze drie
delen in) de mens en hoe hij wordt gered.
De delen 2, 3 en 4 gaan uitvoerig over
respectievelijk het vlees, de ziel en de
Geest. Deel 5 geeft een analyse van de
Geest en deel 6 schetst wat wandelen naar
de Geest betekent.
De delen 7, 8 en 9 geven een analyse van
de ziel: van de emotie, het verstand en de
wil. Ten slotte geeft hoofdstuk 10 aan
dacht aan het lichaam.
Waardering

Na deze opsomming van de inhoud begin
ik met mijn waardering. Nee moet een
zeer oprecht christen zijn geweest, die goed
thuis was in de bijbel en een diepe men
senkennis ht:Vi. Deze tw� tJ"Crbindend
aM!yseert hij het geloofsleven. Daarbij
wijst hij op de gevaren van schijngeloof
Hij laat zien dat wie ogenschijnlijk heel
goed en gelovig bezig is in werkelijkheid
heel vleselijk en aardsgezind kan zijn.
Bovendien wijst hij op het belang van
openheid naar de Here. Die openheid
brengt geestelijk leven met zich mee, die
innerlijke vrede geeft. Het maakt tot een
geestelijk mens, want het wordt geleid
door de Heilige Geest.
Moeite

Ondanks deze waardering heb ik grote
moeite met dit boek. Met enkele teksten
als uitgangspunt, met name 1 Tessaloni
cenzen 5:23 en Hebreeën 4:12, schrijft hij
een bijbelse psychologie, waarin de mens
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bestaat uit geest, ziel en lichaam. Voor de
zondeval regeerde de geest. Dat moet in
het geloofook weer gaan gebeuren. Bij
ongelovigen én bij vele gelovigen regeert
echter de ziel. Als en in zoverre dat zo is,
kan het geloofniet tot zijn recht komen.
Dan krijgt de geest niet de noodzakelijke
ruimte. Nee doet telkens een dringend
beroep op de gelovige lezers om de ziel aan
de geest te onderwerpen. Als dat niet
gebeurt, blijft de gelovige ziels. (Dat
woord komt in dit boek talloze keren voor,
maar het is mij vreemd blijven voorko
men). Nee was zelfzeer enthousiast over
zijn boek, vanwege de waarheid die er in
te vinden is. Het was zijn overtuiging dat
God die aan hem gaf Dat maakt het
moeilijk om met hem van mening te ver
schillen. Toch ben ik zo vrij om dat te
doen.
Er zijn vele theologen die op grond van de
bijbelse gegevens ontlenen dat er bij de
mens van een tweedeling sprake is:
lichaam en ziel. Met hen gaat Nee niet in
gesprek. Ook geeft hij geen aandacht aan
de bijbelse gegevens waarin zowel lichaam
(vlees) en ziel als ziel en geest min ofmeer
worden gebruikt als synoniemen en aan
duiding voor de hele mens (onder andere
Ps. 63:2; Ps. 84:3 en Lucas 1:46-47).
Dat past niet in zijn psychologie, die sterk
steunt op de twee genoemde teksten. In
Hebr. 4:12 staat dat het Woord van God
ziel en geest vaneenscheidt. In het vervolg
van die tekst staat ook dat het dit doet met
de overleggingen en gedachten van het
hart. Dat maakt de uitleg van deze tekst
wat ingewikkelder dan Nee denkt. Boven
dien besteedt hij in dit boek geen aan
dacht aan de notie van het hart, terwijl
dat in de bijbel een centraal gegeven is als
het gaat over de mens.
In zijn analyse van de geest onderscheidt
Nee drie hoofd.functies: intuïtie, gemeen
schap en geweten. Het is mij niet duidelijk
geworden waaraan hij dat ontleent. Ik
vermoed dat zijn eigen intuïtie hem deze
onderscheiding heeft ingegeven. Dat geldt
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van veel in dit boek. Mijn grootste pro
bleem daarmee is dat hij dit uitgeeft voor
dé goddelijke waarheid. Hij is in zijn
opvattingen erg resoluut en radicaal.
Ziekte

Die radicaliteit blijkt ook in het laatste
hoofdstuk over het lichaam. Daarin gaat
hij uitvoerig in op de vragen betreffende
ziekte en gezondheid; ziekte en zonden.
Hij ziet ziekte bij gelovigen vaak als een
kastijding van God. Zij moeten zich
afaragen waarom God hen straft, in
plaats van meteen op zoek te gaan naar
genezing. Hij vindt het gebruik van medi
cijnen niet helemaal verwerpelijk, maar
omringt het met zoveel reserves dat een
echte gelovige het toch niet gauw zal
wagen ernaar te grijpen. Als ze dat wel
doen, kiezen ze volgens hem voor de
gemakkelijkste weg en verlaten zo het slag
veld van het geloof Het komt aan op echt
vertrouwen en overgave, het zoeken van
genezing in een geestelijke weg. Deze radi
caliteit is typerend voor Nee.
Beperkte waarde

In feite is er maar één mogelijkheid: heel
de theologie van Nee aanvaarden als de
waarheid Gods. Daarom zeg ik nee tegen
de theologie van Nee. De kern is te specu
latief, gevormd als ze is door zijn uitleg
van enkele teksten. In dat patroon worden
andere bijbelse gegevens ingepast, terwijl
ook belangrijke gegevens buiten beeld blij
ven. Daarom heeft dit boek slechts een
betrekkelijke waarde. Het kan enig belang
hebben voor hen die snel en kritisch kun
nen lezen. Anderen raad ik aan er niet
aan te beginnen. Dit boek maakt duide
lijk dat het met de theologie van Nee (ook
in zijn andere boeken) oppassen geblazen
ts.
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Bezwa ren tegen

In de vergadering van 8 mei besloten curatoren de nieuwe
man

niet langer 'secretaris' maar 'directeur' te noemen. In die

drs. A.L.Th. De Bruijne afgewezen

benaming komt duidelijker uit dat zijn functie naast de rec

Verslag curatorenvergadering 27 maart,

omvat dan schrijfwerk. H ij draagt de verantwoordelijkheid

1 0 april en

8
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