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PersmtUt 

Na deze dingen zag ik, en zie, er 
was een deur geopend in de hemel; 
en de eerste stem, die ik gehoord 
had, alsof een bazuin met mij sprak, 
zeide: Klim hierheen op en ik zal 
u tonen, wat na dezen geschieden 
moet. Terstond kwam ik in vervoe
ring van de geest en zie, er stond 
een troon in de hemel en iemand 
was op die troon gezeten. En die 
erop gezeten was, was van aanzien 
de diamant en sardius gelijk ". 

(n.a.v. Openbaring 4:1-3, 6-8) 

Een deur in de hemel! En die deur 
ging open! Veel mensen hebben een 
gesloten wereldbeeld. Ze denken dat je 
hier opgesloten zit in dit dode dal. Op 
een dag loop je hier vast en dan is het 
gebeurd. Dan houdt alles op. 

Maar je zit hier niet opgesloten. Er is 
een opening naar boven. Wij vieren niet 
voor niets deze maand de hemelvaart 
van Christus. De hemel is een huis met 
een deur. En Johannes zag dat de deur 
openstond. Niet dat hij zelf die deur 
opendeed. Dat kon hij niet. Dat kan 
geen mens. Vanuit de hemel ging de 
deur open. Maar dat gebeurde wel voor 
Johannes beneden! Hij kon zo naar bin
nen toe. 

De Hemelkoning, 
bron van 
licht en leven 

Naar de hemel 

Maar hoe kom je daar? Klimmen! 
Omhoog klimmen! 

Maar dat kan niet. Dat is onmoge-
lijk. 

Toch staat het er wel zo: 'Klim hier
heen op', kreeg Johannes te horen! 

Maar dat lukt toch geen mens! Zon-

Schriftlicht C. van den Berg 
-

der hulp van God niet, nee. Maar de 
Geest kan je wel zover brengen. En zo 
klom Johannes omhoog, helemaal naar 
de hemel. In vervoering van de geest. 

Of hij ver moest klimmen? Kilome
ters lang? Dagenlang? Vervoerd door de 
Geest is het niet zo ver, denk ik. Dat 
was het bij aartsvader Jakob ook niet, 
toen hij lag te slapen bij Betel. Daar zag 
hij een ladder van de hemel zo naar hem 
toe lopen. En hij kon zien wie er boven 
aan de ladder stond. God binnen oogaf
stand, om zo te zeggen. En al was het 
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1 
een dróóm, deze droom was geen 
bedrog. God was dichtbij. En engelen 
gingen mee met Jakob, op al zijn wegen. 

Johannes ging de deur binnen, de 
hemel in. En daar stapte hij in een heel 
bijzonder huis. Het huis van God. Daar 
kreeg hij te zien 'wat na dezen geschie
den moet'. Dus Johannes is daar om de 
toekomst te zien. Hij krijgt die niet op 
áárde te zien. Nee, daarvoor moet hij in 
de hémel zijn. Daar heeft iemand de 
toekomst in handen. Daar wordt de toe
komst gemaakt! 

De Koning: 
bron van licht 

Het eerste wat Johannes ziet, is een 
troon! Die springt er duidelijk uit en 
overheerst alles. 

Op Prinsjesdag in september kun je 
op de televisie ook een troon zien. In de 
Ridderzaal te Den Haag. In het midden 
van die zaal staat dan een troon. Daarop 
neemt koningin Beatrix plaats om dan 
de troonrede te lezen, met de beleids
voornemens van de regering voor het 
komende jaar. Om haar heen zie je hon
derden mensen zitten. De ministers. 
Oftewel de dienaren van de kroon. De 
leden van de Eerste en Tweede Kamer, 
die ons volk vertegenwoordigen. Heel 
indrukwekkend, zo'n gebeuren op Prins
jesdag. 

Wat Johannes zag, stijgt daar ver 
bovenuit. Hij zag een troon, en iemand 
op die troon. Daarop zat iemand die 
stráálde en schitterde. Als edelstenen. 
Als de jaspis en de sardius. 

En verder? Hoe ziet die koning er 
verder uit? Dat lees je niet. Dit is de 
enige zin over Hem. 

Daarna lees je over 24 oudsten, ook 
op tronen, in witte kleren, en met gou
den kronen op hun hoofden. En je leest 
over vier wezens, en hoe zij eruitzien: als 
een leeuw of een rund of een mens of 
een arend. Allerlei details kom je tegen 
bij die oudsten en die wezens. Maar bij 
de Koning op de troon slechts één zin. 
Hij straalt het wonderlijkste licht uit . . . .  
Hij schittert aan alle kanten. Verder 
gaat Johannes niet. Ik denk: verder kán 
hij niet. God is licht. Maar in dat licht 
doordringen lukt niet. Het is ontoegan
kelijk licht, schrijft Paulus in 1 Timo
teüs 6:16. Maar het is zo schitterend: als 
juwelen en diamanten. 
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Koningen op aarde dragen bij bij
zondere gelegenheden ook juwelen. 
Daarna worden die kostbare edelstenen 
weer veilig opgeborgen. Dan zie je aan 
zo'n koning eigenlijk niets bijzonders 
meer. De Koning in de hemel is zelf één 
en al schittering. Zo is Hij, zijn hele 
persoon. Bij álle gelegenheden. Elke 
dag. 

De troon 

Over de troon van de Koning lees je 
meer. Johannes zag een regenboog 
rondom de troon. Iedereen kent de 
regenboog. Als tijdens een regenbui de 
zon schijnt en het licht door de water
druppels valt, komt die boog tevoor
schijn. Een prachtgezicht. Die boog doet 
denken aan de ondergang van de eerste 
wereld, en aan het nieuwe begin na de 
zondvloed, in de tijd van Noach. Die 
boog zegt: vanaf nu blijft de wereld 
bestaan, seizoen in, seizoen uit. Daar 
zorgt dus die Koning voor. Dat heeft 
Hij in handen. Koningen op aarde niet. 
Die worden meegenomen in de stroom 
van de seizoenen. Daar hebben zij geen 
enkele greep op. Deze hemelkoning wel. 
Hij máákt die seizoenen. Eigenhandig. 

Van de troon gingen bliksemstralen, 
stemmen en donderslagen uit. Hierbo
ven schreef ik: deze Koning stráált en 
schittert! Een enorme uitstraling heeft 
Hij. Daar horen dus ook bliksemstralen 
bij. En dat licht is zo geladen. Daar zit 
zoveel kracht in. En dat gaat zo blik
semsnel. Fascinerend om die vurige 
slangen te zien bij onweer. Daar kan 
geen mens tegenop. Een kolossale bron 
van energie is die troon. En daar komen 
die donderslagen ook nog eens bij. Don
derslagen en bliksemstralen. Dat doet 
denken aan onweer. Wat kun je bij 
noodweer? Schuilen tot de storm voorbij 
is. En als er nieuwe en nieuwe stormen 
komen? Dan blijf je nergens meer. Dat 
merk je wel als je verder leest in het 
boek Openbaring. Voor deze Koning 
buig je diep óf je verdwijnt in de nacht. 

Nog één ding wat die troon betreft: 
daarvóór was een soort zee. Het leek wel 
een zee van glas, van kristal. Zo was de 
vloer vóór de troon. En glas houdt licht 
niet tegen. Glas is juist doorschijnend. 
En kristal verspreidt en versterkt al dat 
licht. Het licht van de troon en van de 
Koning op de troon. Een schitterende 
praalvloer. 
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Leven aan de voet van 
de troon 

Dat heeft Johannes opgeschreven 
ook voor ons vandaag. Wat doet die 
beschrijving je? Alleen die troon. En de 
Koning op die troon. Wees eens eerlijk: 
denk je daar vaak aan? En dan zo zoals 
Openbaring 4 het beschrijft? Wij heb
ben elke avond op de televisie de 
rubriek: Den Haag vandaag. En die vol
gen velen. Vanuit Den Haag wordt ons 
land geregeerd. Dat gaat ook over jouw 
leven. Maar ga nu eens van 'Den Haag 
vandaag' naar 'de Hemel vandaag'. Die 
troon, daar is het hart van alles. Het 
centrum van de hele wereld. Wij leven 
aan de voet van deze troon (Jes. 66:1). 
Ik weet niet of je het ook zo beleeft. 
Hoe minder je die troon in beeld hebt, 
des te minder ben je doordrongen van 
de werkelijkheid. Mensen komen snel in 
een schijnwerkelijkheid terecht. Je eigen 
kleine wereldje wordt jouw eigen 
koninkrijk. Je leeft je eigen leven. Zon
der God. 

Kijk omhoog! 'Ik hef mijn ogen op 
tot U die in de hemel troont!' (Ps. 123:1). 
Die troon boven is het meest wezenlijke 
van alles in je leven. God is Koning. Ook 
uw en jouw Koning. Wat bij Hem past? 
Geef je over en ga op de knieën. Elke 
dag. 

De wacht: 
·één en al leven 

Ik kijk naar de directe omgeving van 
de troon: 'midden in de troon en 
rondom de troon waren vier dieren.' Op 
alle vier hoeken van de troon staat er 
één. Zij zijn de wachters. Vroeger had
den koningen een lijfwacht, een lijf
garde. En zo gaat het vandaag nog. 
Denk aan de bodyguards bij belangrijke 
personen. Die vier in de hemel zijn uit
stekende wachten. Dat kun je merken 
aan hoe ze eruit zien: 'vol ogen van 
voren en van achteren.' Wij hebben alle
maal twee van die kijkers in ons hoofd 
en wij kunnen daarmee de hele wereld 
om ons heen bewonderen. Die leden van 
de wacht zitten overal vol ogen. Niets 
ontgaat hun. Niemand komt ongemerkt 
langs hen. 

Ze worden 'dieren' genoemd in de 
vertaling die we nu gebruiken. De Groot 
Nieuws Bijbel vertaalt met 'levende 
wezens'; daarin klinkt al het woord 
'leven' door. In het Grieks staat er één 

1 
woord en wel: 'levenden'. En dat typeert 
hen helemaal. Dat ze leven, kun je zien 
aan hen: het bruist van leven. Dat heb
ben zij van de Koning die hen gemaakt 
heeft. De Koning is Hij die eeuwig leeft! 
Bron van leven, van alle leven. Aan die 
vier wachters kun je zien hoe de Koning 
is die zij dienen: de God die lééft. 

Het bruist van leven bij die wachters. 
Vol ogen zijn ze. En ze hebben ook nog 
eens zes vleugels. Dat is drie keer meer 
dan wij gewend zijn en om ons heen 
zien bij de vogels. 

Dat het bruist van leven, merk je 
ook aan het volgende. Ze hebben 'dag 
noch nacht rust, zeggende: Heilig, hei
lig, heilig is de Here God, de Almach
tige . . .  .' Dag noch nacht rust! Dat hou
den wij nooit vol. Wij staan al gauw te 
tollen op onze benen. Zij niet! Nooit! 
Dat fs leven! 

24 uur paraat. In dienst. Actief. 

Leven is loven 

Actief waarmee? Met het eren van de 
Koning. Zo'n schitterende koning met 
zoveel uitstraling, dat roept om een 
reactie. Heilig, heilig, heilig! Eerbetoon 
op hemels niveau. Drie keer 'heilig', 
zoals je dat ook tegenkomt in het roe
pingsvisioen in Jesaja 6. Dat klinkt dag 
en nacht door. Dag in dag uit. 

Kun je je dat voorstellen? Hoe vaak 
doen wij dat: God lof toezwaaien? Uit
spreken, uitzingen hoe heilig God is. 
Met alle aandacht voor God en Hem 
alleen. Doen wij het dag in dag uit? Of 
alleen op zondag? En dan één dienst op 
zondag? Wij zijn in een tijd beland 
waarin de zondagmiddagdienst onder 
druk komt te staan. De vraag is hoe het 
op doordeweekse dagen is ten aanzien 
van het eren van God. Beginnen we de 
dag nog zo en eindigen we de dag nog 
op die manier? Met lied en/of gebed? 

Het is vreemd, maar mensen krijgen 
zelfs van het mooiste snel genoeg. Dag 
noch nacht rust kennen en God eren! 
Misschien zegt dat iets over hoe dicht je 
bij de hemelkoning leeft. Wij hier op 
aarde duidelijk minder dicht dan die 
vier levenden! Die kunnen hun mond 
niet houden, omdat ze telkens opnieuw 
zo onder de indruk komen van deze 
Koning. Steeds opnieuw raakt hun 
gemoed vol van Hem. Geraakt en bewo
gen door Hem. Uitspreken en bezingen 
wie God is. Hij is zo indrukwekkend, 

Nader Bekeken mei 2004 
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dat je het moet uitspreken! Heilig ... , 
juist dat woord. Zo hoog verheven. 
Uniek. Onnavolgbaar. God. Hij alleen. 

Gelijk in de hemel alzo 
ook op de aarde 

De vraag is: willen wij toegroeien naar 
een manier van leven zoals dat door
klinkt in Openbaring 4? Of zijn we 
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bezig dat los te laten? Heerlijkheid, eer 
en dankzegging voor Hem die op de 
troon zit. In de hemel vandaag gebeurt 
dat. Is het ook: 'gelijk in de hemel alzo 
ook op de aarde'? Uiteindelijk ben je er 
omdat de Koning het wil en niet anders. 
Ik denk aan het slot van Openbaring 
4: 'want U hebt alles geschapen, en om 
uw wil was het en werd het geschapen.' 
Dat je er vandaag bent en adem haalt, 
dank je aan Hem. Dat je leeft, komt van 
Hem. Omdat Hij het wil! Hij wil dat je 
er bent en dat je hier je plek inneemt en 
leeft. 

En leven is loven. Leven is natuurlijk 
meer dan dat. Maar loven is de hoogste 
vorm van leven. 

Dat die vier rond de troon léven, 
merk je aan het loven. Nooit lovensmoe 
worden en uitspreken hoe groot God is. 

In deze Kroniek wil ik aandacht 
geven aan de kerkelijke bezinning 
die momenteel plaatsvindt rond het 
verdrietige thema echtscheiding. Ik 
doe dat terwijl in de maand waarin 
ik dit schrijf (april), dat onderwerp 
ook in de samenleving weer even in 
het nieuws is. Dankzij onze minister 
van justitie Donner. Hij liet publiek 
weten graag af te willen van het 
fenomeen flitsscheiding. 

Ondanks alle dure bezweringen van 
het tegendeel, nog maar een enkel jaar 
geleden, blijkt deze simpele vorm van 
scheiden heel veel benut te worden. Het 
is hem een doorn in het oog, dat dit 
oneigenlijke gebruik van het zoge
naamde geregistreerde partnerschap tot 
gevolg heeft dat scheiden een admini
stratieve handeling is geworden, waar
aan geen rechter te pas hoeft te komen. 
Maar waarbij ook vaak een goede rege-

1 Nader Bekeken mei 2004 

Wij moeten weer leren de dingen hier 
op aarde bewust en intens te beleven. 
Openbaring 4 wil ons helpen te leren 
beleven dat wat wij hier doen, verbon
den is met wat hemelingen boven doen. 
Leer dat je er alleen maar bent omdat 
Hij het wil. En Hij wil dat je er bent. Je 
mag er zijn! Voor Hem. 

Leer God kennen, leer van de hemel 
vandaag. Boven staat de troon van licht 
en leven. Voor de allerhoogste Koning 
past maar één houding: je buigen en je 
overgeven. Leven krijg je alleen omdat 
Hij het wil. En dat dankzij het Lam 
(Op. 5). 

Het rapport 
ECHTSCHEIDING EN 

HERTROUWEN -

een doorbraak? 

ling met het oog op de kinderen ont
breekt. Bovendien is deze vorm van 
scheiden binnen het internationale recht 
ook een moeilijke figuur. Flitsscheiding 
wordt in het buitenland niet erkend. En 
daarom: geen scheiding zonder rechter
lijke uitspraak. Het liberale deel van 
onze volksvertegenwoordiging wist niet 
hoe snel het moest zijn om hier gelijk 
luidkeels protest te laten horen. En tege
lijk werden initiatieven aangekondigd 
die het tegendeel beogen van wat de 
minister opperde. Laat niemand komen 
aan deze grote verworvenheid van onze 
samenleving! Zo gemakkelijk als je vrij
willig met elkaar trouwen kunt, moet je 
er ook weer mee kunnen ophouden, zo 
werd van VVD-zijde betoogd. De flits
scheiding wordt opeens omhelsd als een 

Kroniek P.L. Storm 
-

waardevol goed, dat en passant ook de 
toch al overbelaste rechterlijke macht 
ontlast. 

Kerkelijke worsteling 

Ook zonder flitsscheiding is scheiden 
in onze samenleving al lange tijd relatief 
eenvoudig te realiseren. In zo'n samenle
ving worstelen wij als kerken ook met 
onze echtscheidingsvraagstukken. We 
moeten dus, zou je zo zeggen, tamelijk 
direct kunnen aanvoelen wat Christus 
ons erover leert. Of de apostel Paulus. 
Bij alle culturele verschillen met de 
joodse samenleving uit de jaren dertig 
van de eerste eeuw of de samenleving 
van het Romeinse rijk halverwege die 
eeuw, moet wat zij zeggen over het 
huwelijk en de (on)ontbindbaarheid 
ervan, tamelijk gauw herkenning vin
den. Je aan hun onderwijs gewonnen 
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geven is nu net zozeer als toen een zaak 
van 'vreemdelingschap'. Zij gaven 
immers onderwijs over Gods wil met 
betrekking tot huwelijk, echtscheiding 
en hertrouwen in samenlevingen waarin 
ook griezelig makkelijk gescheiden 
werd. Ook dit onderwijs was en is 'niet 
naar cfe mens'. Zelfs binnen de kerk was 
de primaire reactie op Christus' onder
wijs: 'Indien voor een man de zaak met 
zijn vrouw zó staat, is het niet raadzaam 
te trouwen.' Jezus' discipelen zeiden dat 
(Mat. 19: 10). Hun context - van bij
voorbeeld het tamelijk 'flitsscheidende' 
gebruik van de scheidbrief - maakte dat 
zij het onderwijs van hun Meester op 
het eerste gehoor ervoeren als nogal 
onpastoraal en tot niet geringe onbillijk
heden leidend. 

Toch (of misschien juist daarom) 
hebben wij het er moeilijk mee om de 
rechte herkenning en toepassing van dat 
onderwijs te vinden en het daar dan ook 
samen over eens te zijn. Huwelijkspro
blemen, scheidingen en vragen rond 
(on)mogelijkheden van hertrouwen zijn 
weliswaar ook in de kerk helaas van alle 
tijden, maar de afgelopen tientallen 
jaren wel in omvang en intensiteit 
gigantisch gegroeid. Kerkenraden 
komen voor ingrijpende en moeilijke 
vragen te staan te midden van een hoop 
persoonlijk leed van betrokkenen. En 
elke situatie is verschillend. Diezelfde 
kerkenraden handelen en oordelen ook 
bepaald niet steeds gelijk of vergelijk
baar. Dat wordt al een hele tijd als een 
probleem ervaren. Hoe doe je in al die 
moeilijke situaties recht aan het onder
wijs van de Here? 

1 
Is eenheid in beleid te 
bevorderen? 

De verschillen in het oordelen en 
handelen van kerkenraden werden al 
weer meer dan tien jaar geleden als zo 
groot ervaren dat in 1993, op verzoek 
van een Particuliere Synode, de Gene
rale Synode van Ommen besloot tot een 
deputaatschap dat één en ander eens 
moest inventariseren en bestuderen. Zou 
meer eenheid van beleid te bereiken zijn 
door nadere generale besluiten? Op de 
volgende synode (Berkel 1996) werd 
gerapporteerd en kwam het inderdaad 
tot besluitvorming. Die besluitvorming 
riep echter een hoop reacties op en bleek 
de gewenste eenheid in beleid bepaald 
nog niet dichterbij te brengen. Naar 
aanleiding van alle reacties en bezwaren 
stelde de synode van 1999 (GS Leusden) 
die besluiten bij en gaf tegelijk opnieuw 
een studieopdracht, nu aan een nieuw 
deputaatschap. Tot de opdrachten 
behoorden o.m. 'onderzoek te doen naar 
de hermeneutische vragen rond scheiden 
en hertrouwen in een breder perspectief 
(ACTA, art. 72, besluit 3.6). Op de vol
gende synode (Zuidhorn 2002) lag er 
een dik studierapport, dat er blijk van 
gaf dat deze opdracht diepgaand was 
opgepakt. Toch leidde het nog niet tot 
veel vernieuwende besluitvorming. Eerst 
moesten de kerken de gelegenheid krij
gen zich er langer en diepgaander op te 
bezinnen. Deputaten dienden daarvoor 
hun rapport tot een leesbaarder en 
beknopter geheel te bewerken, met ver
werking van de bespreking ter synode. 

En daarmee komen we in de actuali-
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teit van vandaag. Dat herschreven stu
dierapport ligt nu in het midden van de 
kerken. De titel is: ECHTSCHEIDING EN 
HERTROUWEN (hieronder afgekort: EH). 
De ondertitel: 'Aanzet tot een nieuwe 
benadering van echtscheiding, tucht en 
hertrouwen.' Die ondertitel laat al zien 
wat de niet geringe pretentie is van dit 
rapport. Of, vriendelijker gezegd, wat de 
sterke hoop is van de opstellers ervan. 
Die hoop is niet minder dan dat we met 
de door hen voorgestelde benadering tot 
een doorbraak kunnen komen. Een 
doorbraak in onze bezinning en in de 
mogelijkheden van kerkelijk beleid. Een 
nieuwe benadering en verwerking van 
de schriftgegevens die altijd een grote 
rol spelen in deze vragen (Mat. 5: 19; 
1 Kor. 7 etc.) en een nieuwe inkadering 
ervan in meer algemene schriftthema's 
als 'navolging van Christus' en 'passend 
zijn bij de stijl van het koninkrijk', zou
den mogelijkheden openen om een 
nieuwe eenheid als kerken te vinden op 
dit punt. Dat zou natuurlijk prachtig 
zijn. Een echte doorbraak. Voor de wil 
en poging daartoe kun je alleen maar 
respect hebben. Er is veel denkwerk in 
gestopt. De ernst om echtscheiding als 
een kwaad te blijven beschouwen en 
behandelen, spreekt uit heel het rapport. 
Die waardering blijft staan, ook als je 
uiteindelijk toch niet overtuigd raakt 
dat de gehoopte doorbraak daadwerke
lijk bereikbaar is op de manier van het 
rapport. En laten we ook nuchter zijn. 
Er moet ons wel veel geschonken zijn, 
willen we na bijna twintig eeuwen in de 
Schrift mogen ontdekken wat de kerk 
nog nooit eerder heeft mogen en kun
nen zien. 

Wat is het nieuwe? 

Wat is nu het nieuwe in deze voorge
stelde nieuwe benadering? Ik wil dat 
kort samenvatten, ook al is er onder
hand veel over geschreven. Wat deputa
ten betreft moeten we af van het spre
ken over echtscheidingsgronden. Tot nu 
toe hebben we de Schrift bevraagd op 
het punt: in welke situaties mag je schei
den? Op basis van Matteüs 5 en 19 
werd dan echtbreuk echtscheidings
grond, en op basis van 1 Korintiërs 7 
ook kwaadwillige verlating (hoe smal of 
breed ook opgevat) . Daartegenover 
bepleiten deputaten dat we in deze vra
gen het geheel van het onderwijs van de 
Schrift in rekening moeten brengen, 
met als uitgangspunt het onderwijs van 
de Here Jezus. De Here Jezus, die terug-
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gaat tot achter Mozes naar hoe de HERE 
het met de schepping heeft bedoeld. En 
dan wordt duidelijk: de Here Jezus geeft 
ons weer als duidelijke regel mee: echt
scheiding en hertrouwen zijn niet pas
send in de stijl van wie Hem volgen. 
Met andere woorden: we moeten met 
elkaat niet spreken over echtscheidings
gronden, want die geeft de Schrift ons 
niet. 

Dat is dus het eerste nieuwe: geen 
echtscheidingsgronden. 

Geeft de Here Jezus 
zelf geen echtschei
dingsgrond? 

Wie zich daartegenover beroept op 
de uitzondering die Jezus toch lijkt te 
maken voor overspel/ontucht, krijgt te 
horen: je overvraagt dan het onderwijs 
van Christus. Hij wil alleen zeggen dat 
Hij die situatie op dat moment buiten 
beschouwing laat, omdat het gevolg van 
overspel al in de wet van Mozes geregeld 
was (EH, p. 10). De stijl van het 
koninkrijk is, dat je ook in situaties van 
overspel zoekt naar mogelijkheden van 
vergeving en dus van herstel van het 
geschonden huwelijk. 

Hierover zou op zich al langer door 
te spreken zijn, maar ik weersta die ver
leiding. Ik ben overigens ook op dit 
punt niet overtuigd. Terecht wordt erop 
gewezen dat het ook na overspel de stijl 
van het koninkrijk is om, als het kan, te 
vergeven.1 Maar het blijft staan, volgens 
mij, dat je wel degelijk met beroep op de 
Here Jezus kunt zeggen, als er geen ver
geving mogelijk is: het huwelijk is ont
bonden, ook in de ogen van de HERE. 
Niet hertrouwen en niet kerkelijk beves
tigen, zoals deputaten graag als kerke
lijke regel zouden zien komen, daar ont -
gaat mij niet maar de billijkheid van, 
maar ook de dwingende bijbelse funde
ring. Of je het woord 'grond' wilt blij
ven gebruiken of niet, zakelijk is over
spel minstens in een heel aantal gevallen 
een door de Schrift toegelaten grond 
voor scheiding. 

Het tweede nieuwe 

Hoe dan ook, uitgangspunt voor 
deputaten is: geen echtscheidingsgron
den. Zelfs wie aarzelingen houdt bij dit 
uitgangspunt, kan er veel sympathie 
voor hebben. Er zit bij deputaten veel 
verzet achter tegen het werken met 

1 
gronden op de manier van de analogie
redenering. Ze analyseren uitvoerig en 
terecht hoe oeverloos zulk geredeneer 
(geweest) is. Zeker als het gaat om hoe 
1 Korintiërs 7 daarvoor gebruikt is. 2 En 
dat brengt ons bij het tweede, en eigen
lijk belangrijkste nieuwe van hun 
nieuwe benadering. Wanneer de regel 
van de Here Jezus zo duidelijk is en zo 
zonder uitzonderingen (nl. niet scheiden 
en niet hertrouwen), hoe verhoudt zich 
dit dan tot wat Paulus schrijft over het 
getrouwde gemeentelid dat zich mag 
neerleggen bij het 'kwaadwillige' vertrek 
van de ongelovige echtgenoot, en dat hij 
of zij in dat geval 'niet gebonden is' (vs. 
15) ? 

De beantwoording van deze vraag 
door deputaten is eigenlijk het belang
rijkste uit het hele rapport. Het is dé pij
ler onder de voorgestelde nieuwe bena
dering. En dat betekent ook: deugt deze 
pijler niet, dan valt daarmee heel de 
ermee gesteunde benadering. Deputaten 
vatten als kern zelf samen: 'Paulus leert 
dat zich onvoorziene situaties kunnen 
voordoen waarin de regel van het 
gebonden blijven onbillijke gevolgen 
kan krijgen. Er is geen reden om die 
onvoorziene situaties te beperken tot die 
situaties die zich in de Bijbel voordeden, 
of analogieën daarvan. Daarom moeten 
we zijn woord uit 1 Korintiërs 7 niet 
verwerken tot een echtscheidingsgrond, 
maar als voorbeeld van een mogelijke 
manier van handelen. Echtscheiding 
blijft in 1 Korintiërs 7 een kwaad maar 
het is te verkiezen boven een groter 
kwaad van compromis op het punt van 
geloof (EH, p. 13) .  

Deputaten willen eigenlijk twee din
gen ons aanleren. Allereerst dat Paulus 
zich als apostel de vrijheid veroorlooft 
om een uitzondering te maken op een 
regel van de Here Jezus. Want Paulus 
had te maken met een situatie die de 
Here Jezus niet had voorzien. En het 
tweede is dan: op gelijke wijze als Pau
lus moeten ook wij in onvoorziene situa
ties uitzonderingen kunnen vaststellen. 
Een belangrijk citaat: 'We vatten wat 
Paulus zegt over het niet tot elke prijs in 
stand houden van het huwelijk in 
1 Korintiërs 7 op als een incidenteel ont
slag van de binding aan de regel van de 
ontbindbaarheid van het huwelijk, zoals 
de Here Jezus erover spreekt. Het gaat 
in de woorden van Paulus dus niet om 
een nieuwe openbaring over een 
(tweede) echtscheidingsgrond - kwaad
willige verlating. In de gereformeerde 
traditie is te veel naar analogie hiervan 
te werk gegaan. Wat Paulus hier noemt, 
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is een richtingwijzer voor nieuwe en 
onvoorziene situaties, waarbij de toepas
sing van de regel van de onontbindbaar
heid zou leiden tot onbillijke en ver
keerde gevolgen. Wij willen ook een 
analogie hanteren, maar niet door alleen 
te zoeken naar de overeenkomst tussen 
wat Paulus noemt en onze situatie. De 
analogie is dat er kennelijk situaties 
kunnen zijn, waarin de regel van Chris
tus over de onontbindbaarheid niet zon
der meer moet worden toegepast, omdat 
die situatie in de oorspronkelijke context 
waarin gesproken werd, niet in beeld 
was. De analogie is dan dat we, evenals 
Paulus, de regel die uit het onderwijs van 
de Here volgt, niet van toepassing moeten 
verklaren. Echtscheiding kan in zulke 
situaties het "mindere kwaad" zijn' (EH, 
p. 17). 

Is hier een doorbraak 
bereikt? 

Wat levert deze benadering nu op? 
Wat mijzelf betreft in ieder geval dat het 
rapport (zowel in oude als nieuwe versie) 
een heel dubbele leeservaring geeft. De 
eerste leeservaring is die welke het meest 
het nieuws haalde toen de eerste versie 
net was verschenen: wat een streng en 
aan onze cultuur tegendraads rapport! 
Geen echtscheidingsgronden. Geen 
bevestiging van tweede huwelijken, zelfs 
niet wanneer het een huwelijk zou 
betreffen van een eerder schuldloos 
gescheiden man of vrouw. Maar aan de 
andere kant de leeservaring: wat een ver
rassende opening van mogelijkheden 
voor heel veel nieuwe 'incidentele' ont
slagen aan de regel van de Here Jezus! 
En dat zou dan in het voetspoor van 
Paulus zijn. 

Of ook: aan de ene kant scherpe en 
terechte kritiek op de steeds verder op te 
rekken analogieredeneringen naar aan
leiding van wat allemaal 'kwaadwillige 
verlating' zou zijn. Maar aan de andere 
kant het vervangen daarvan door toch 
weer een nieuwe analogieredenering, 
namelijk: gaan vaststellen wanneer er 
situaties zijn dat de regel van Christus 
over onontbindbaarheid niet kan wor
den toegepast, omdat dat tot onbillijk
heden in onze specifieke context leidt. 

Gaat dit nu de doorbraak opleveren 
die ervan gehoopt wordt? En eenheid 
van herstel in beleid en pastoraat? 

En zijn we ook toe aan die andere 
doorbraak, die zou volgen wanneer onze 
kerken deze voorzet tot nieuwe benade-



135 

ring straks zouden gaan vaststellen als 
uitgangspunt voor kerkelijk handelen? 

Want ook dat is hier aan de hand. 
De voorgestelde nieuwe benadering van 
echtscheidingsvraagstukken staat of valt 
bij het overnemen van een nieuwe bena
dering van de Schrift. De Schrift zou 
ons de leesregel aan de hand doen dat 
de kerk de eigen context van bijbelwoor
den op zo'n manier verdisconteert, dat 
vervolgens de eigen context van de kerk 
ons mag duidelijk maken dat we ons 
ontslagen mogen weten van duidelijke 
regels van de Schrift. Contexten ver
schillen nu eenmaal. En dan gaat het 
om regels die binnen de Schrift zelf niet 
als schaduwachtig of zo, hun heilshisto
rische plaats worden gewezen. 

Reactie 

Het is vooral op dit punt dat er kri
tiek op het rapport aan het groeien is. In 
dit verband wil ik met name aandacht 
vragen voor een uitvoerige bijdrage die 
twee predikanten uit onze kerken een 
tijdje terug publiceerden in de GEREFOR

MEERDE KERKBODE. Ik doel op het arti
kel 'Echtscheiding en hertrouwen' van 
de predikanten P.L. Voorberg en 
H. Pathuis (hierna: V&P).3 

In dat artikel uiten ze waardering 
voor de intenties van de rapportschrij
vers. Maar op enkele kernpunten uiten 
ze indringende kritiek. Hun eerste punt 

. moet ik noodgedwongen hier laten lig
gen. Dat betreft de manier waarop 
deputaten de gedachte van drs. H. de 
Jong bruikbaar achten, dat we nog 
steeds rekening moeten houden met het 
terugzakken van de gemeente tot het 
niveau van wat Mozes 'de hardheid van 
het hart' heeft genoemd in Deuterono
mium 24.4 

Ik wil wat breder weergeven wat zij 
aan kritiek hebben op de grote pijler 
onder het deputatenverhaal, namelijk 
hoe Paulus in 1 Korintiërs 7 zou 
omgaan met Christus' onderwijs. Ik 
meen dat hun kritiek hout snijdt. 

Paulus en de kerk 

V&P stellen allereerst kritische vra
gen bij de manier waarop Paulus en de 
kerk op één lijn geplaatst worden. Zeker, 
ook deputaten hebben er weet van dat er 
verschil is tussen Paulus met zijn unieke 
apostolische volmacht en de kerk met 
haar christelijke vrijheid. Toch zit het 
punt van overeenkomst volgens hen 'in 

1 
het gegeven dat zich onvoorziene situa
ties kunnen voordoen die ons voor 
nieuwe vragen stellen' (EH, p. 18). Pau
lus zou ons dan voordoen hoe hij zijn 
afwegingen maakt, wanneer een 
bestaande regel niet voldoet. V&P 
schrijven daarvan: 'Daartegenover vra
gen wij (naar analogie (!) van Galaten 
1:8) ons af: Kan iemand, al was het een 
engel uit de hemel, ooit Jezus' onderwijs 
niet van toepassing verklaren?'  (p. 198). 
En even later: 'Paulus is geïnspireerd 
apostel, man met gezag (vergelijk ook 
1 Kor. 7:25) . De kerk mag o.i. hiermee 
op geen enkele manier op één lijn gezet 
worden. Kom je anders niet in de buurt 
van het roomse kerkbegrip: "de kerk 
spreekt" ! ?  De kerk is toch niet geroepen 
om ontslag van regels te bieden, dispen
satie te geven? De kerk is geroepen om 
het woord onverkort te verkondigen' 
(p. 199) . 

Afgezien van deze principiële punten 
vraag je je af: hoe zou dit nu praktisch 
moeten? Hoe zal 'de kerk' bepalen dat 
er ontslag aan de regel verleend kan 
worden? Bij kerkenraadsbesluit? Dan zal 
blijken dat de Geest in plaats A nogal 
eens in een andere waarheid leidt dan in 
plaats B, een beetje onaardig gezegd. Of 
moet het per synodebesluit? Dan zal het 
voor kerkenraden lang wachten worden 
om in een bepaalde situatie te kunnen 
uitspreken: hier hebben we een verant
woorde uitzondering op de schriftuur
lijke regel. 

Maakt Paulus een inci
dentele uitzondering? 

Een kernvraag is natuurlijk: klopt 
het wel dat Paulus ons zo'n voorbeeld 
geeft van het creëren van uitzonderin
gen op regels van de Heiland? Of doet 
Paulus eigenlijk niets anders dan de 
regels toepassen in de specifieke situatie 
waarover hij schrijft? Ik denk dat dat 
laatste het geval is en veroorloof me hier 
een lang citaat waarin V&P dat volgens 
mij overtuigend neerzetten. Ze wijzen 
erop dat het in 1 Korintiërs 7 niet gaat 
om onvoorziene situaties, maar om niet
genoemde situaties. Dat is een belangrijk 
verschil. Ze schrijven: 
'Christus noemde de situatie van verla
ting om het geloof niet (waarschijnlijk 
omdat dit ten tijde van de Bergrede nog 
niet in beeld was) . Een dergelijke niet 
genoemde situatie gaat Paulus nu invul
len. Daar is hij zich ook uitdrukkelijk 
van bewust want hij geeft aan dat hij 
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voor deze situatie niet een expliciet 
woord van de Here kan noemen, in 
tegenstelling tot de situatie van 1 Kor. 7: 
lOv. Hij formuleert dus met eigen woor
den wat de Geest hem ingeeft. En zo 
geeft Paulus, in volledige overeenstem
ming met het uitgangspunt "binnen 
Gods volk géén echtscheidingen", zijn 
aanvullende regel in een situatie die niet 
eerder voorkwam. Namelijk de situatie 
in een zendingsgemeente waarbij een 
huwelijk met één been buiten de kerk 
staat, en de gelovige partners in gewe
tensnood komen. Ze waren getrouwd, 
kwamen tot geloof en worden nu verla
ten. Wat vraagt de Hére in deze situatie? 
Welke keus moet er worden gemaakt? 
Dan komt het antwoord, met aposto
lisch gezag. Ook als Paulus zich niet 
direct op een woord van de Here Jezus 
kan beroepen, is daarmee zijn gezag niet 
van een andere orde. Zijn antwoord 
komt hierop neer. Als de echtgenoot 
zegt: "jij komt er alleen in als jij je 
geloof overboord zet", dan gaat de band 
met de Here boven alles. Daaraan is een 
ieder allereerst "gebonden". Als de echt
genoot hem/haar daarom verlaat, mogen 
ze daarin berusten. De broeder of zuster 
is in dit geval niet meer gebonden aan 
die echtgenoot. Dat is niet een "reke
ning houden met zwakheid van man en 
vrouw" (EH, hoofdstuk 3 punt 5), maar 
dat is rekening houden met óngeloof en 
haat tegenover Christus en tegenover 
een christelijke levensstijl van het 
betrokken gemeentelid. 

Het is niet te begrijpen hoe hier een 
vóórbeeld aan de orde zou zijn, waarin 
Paulus laat zien, dat het onderwijs van 
de Here Jezus soms niet van toepassing 
is. Want dit sluit toch aan bij het onder
wijs van Christus zelf: "wie vader of 
moeder (en dán de analogie: wie man of 
vrouw) liefheeft boven Mij, is Mij niet 
waard"'(p. 198v) . 

Hoe gaan we met de 
Schrift om? 

V&P gaan ook in op wat ik hierbo
ven een tweede doorbraak genoemd heb, 
die dit rapport lijkt te willen bewerkstel
ligen. Namelijk op het punt van 
omgang met de Schrift. Terecht vragen 
V&P zich af hoe dat 'niet van toepas
sing' verklaren van woorden van de Hei
land zich verhoudt tot onze belijdenis 
dat de canon afgesloten is. Mag op 
gezag van de kerk dan wél aan de 
Schrift worden toegevoegd (nieuwe 
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bepalingen) of afgedaan {onderwijs van 
Christus niet van toepassing)? En wan
neer de kerk het gezag zou hebben om 
een woord van Christus voor 'niet van 
toepassing' te verklaren, geldt dat dan 
ook voor andere geboden en woorden 
van Christus? V&P: 'En als we die vrij
heid al hebben bij woorden van Chris
tus, dan nog veel meer bij woorden van 
apostelen? Kan dan bijvoorbeeld met 
betrekking tot woorden van Paulus over 
homoseksualiteit en de vrouw {niet) in 
het ambt eveneens gezegd worden dat 
ze niet van toepassing zijn?' (p. 199) . 
Ze signaleren ook terecht het gevaar 
van hopeloze casuïstiek en willekeur 
waarin we verzeild zouden raken, wan
neer de kerk moet gaan bepalen in 
welke gevallen wel en in welke niet ont
slag aan de regel van Christus geoor
loofd is, of in ieder geval het mindere 
kwaad is. Daar waar in het rapport 
door deputaten herhaaldelijk erop gewe
zen wordt dat in de haalbaarheid van 
wat je iemand oplegt, de mate van het 
aanwezige geloof en geloofsinzicht een 
grote rol speelt (EH, p. 19,20,22 bijv.), 
zie ik alleen maar meer reden voor deze 
zorg van V&P. 

V&P bepleiten geen biblicistische 
omgang met de Schrift. Terecht zeggen 
ze echter: 'Maar Paulus' onderwijs is in 
dezen wel eindstadium van het onder
wijs over echtscheiding en hertrouw. Er 
is voorzover ons bekend na 1 Kor. 7 
niets meer aan toegevoegd in de 
Schrift, en alleen die (Schrift) heeft 
gezag. Exegese moet uitmaken wat pre
cies bedoeld wordt met verlating om het 
geloof en met overspel. . .' ( p. 199). 

1 

Hun conclusie is dan ook: 'We heb
ben het gevoel dat de weg die deputaten 
hier wijzen gevaarlijk en onbegaanbaar is, 
vooral op het punt van de exegese en her
meneutiek in verband met 1 Korintiërs 
7.' En even later roepen ze op om ervoor 
te waken 'dat we in ons enthousiasme 
over grote delen van het rapport een 
gevaarlijke en verkeerde manier van Bij
beluitleg de kerk binnen halen die ver
bijsterende gevolgen kan hebben'. 

Ik wil hierbij aansluiten. De stijl van 
het koninkrijk is toch voor ons in onze 
context ook nog steeds de navolging van 
Christus in zijn vrijmoedig beroep op: 
'Er staat geschreven . .  . '? 

Slot 

Is een doorbraak nabij in de worste
ling van onze kerken om meer helderheid 
en eenheid te bereiken in de vragen van 
echtscheiding en hertrouwen? Uit het 
bovenstaande zal duidelijk zijn dat ik nog 
niet zie dat het studierapport die door
braak gaat brengen. En er vallen nog wel 
meer vragen te stellen aan het rapport.5 
Naast alle waardevols dat het biedt. Het 
is een moedige poging. Maar nog geen 
overtuigende poging. De enige doorbraak 
die ik erin zie gloren, is er één waar ik 
bang voor ben: een nieuwe hermeneutiek 
waarbij de kerk haar eigen context op 
zo'n manier inbrengt in haar lezen van de 
Schrift, dat, ondanks alle gevonden 
mooie thema's en lijnen uit de Schrift, 
het concrete schriftwoord het zwijgen 
opgelegd wordt. Dan raakt de Schrift het 
'kritisch tegenover' dat het had in de 

Nader Bekeken mei 2004 

context van de tijd van ontstaan, zoet
jesaan toch kwijt in de context waarin 
wij de Schrift nu ontvangen. Dat kan 
nooit de bedoeling wezen. Dat is ook 
per se niet de bedoeling van deputaten. 
Maar dat is desondanks wel de drei
gende consequentie van een nieuwe 
benadering, die juist op dat punt trou
wens zo nieuw helemaal niet is. Zouden 
we niet moeten beginnen met waar ik 
dit artikel mee begon? Namelijk eerlijk 
onder ogen zien dat het onderwijs van 
de Schrift over huwelijk en echtschei
ding nog net zo 'contextvreemd' is als 
toen het voor de eerste keer gegeven 
werd. 

Het zal niet gemakkelijk zijn voor 
de synode om te beslissen hoe het nu 
verder moet. Met V&P vraag ik me af 
of we als kerkenraden niet weer eenvou
dig hebben te leren handelen vanuit de 
voorschriften van Christus en van 1 
Korintiërs 7. Ze schrijven: 'Zou het 
misschien toch zo zijn, dat we (met de 
nodige voorzichtigheid, . . .  ) reden heb
ben om te spreken van twee echtschei
dingsgronden, overspel en verlating om 
het geloof, waarbij we ondertussen de 
waarschuwing van deputaten ter harte 
nemen dat we deze gronden niet moe
ten oprekken door geforceerde analogie
redeneringen?! '  

Noten: 
1 Op zich is dit niets nieuws. De deputaten die een 

uitvoerig studierapport hebben uitgebracht aan de 

synode van Leeuwarden 1920, wisten al te schrij

ven: 'En al staat naar Christelijk beginsel het hooger, 

wanneer de beleedigde echtgenoot, zoo de schuldige 

partij tot berouw komt, de begane zonde vergeeft en 

de huwelijksgemeenschap weer herstelt, toch kan zijn 

recht om de overspelige vrouw te verstooten naar 

Christus' uitspraak niet worden ontkend' (Gepubli

ceerd in: RAPPORTEN AAN DE GENERALE SYNODE VAN 

DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAAM 

TE KOMEN TE UTRECHT, AUGUSTUS 1923, Kampen 

z.j., p. 18, cursivering van mij). 

2 Het is overigens ontdekkend om te zien hoe we als 

gereformeerden zelf in de afgelopen eeuw daarin 

verschoven zijn. In de discussies voor de oorlog 

ging het nog om de vraag of er wel twee echtschei

dingsgronden zijn. Mensen als J. Ridderbos en 

S. Greijdanus erkenden alleen overspel als grond. 

Veel anderen verdedigden ook kwaadwillige verla

ting als grond. Het resulteerde uiteindelijk in 1933 

tot het synodebesluit daarover geen uitspraak te 

doen. Daarbij is dan nog te bedenken, dat ook bij 

de voorstanders van twee gronden kwaadwillige 

verlating een veel begrensder begrip was dan bij de 

discussies in de jaren '90, zie het in de vorige noot 

genoemde rapport, p. 22v. In de besluitvorming 

van Berkel is het punt waarover de kerken geen uit

spraak doen, omdat er geen eenstemmigheid over 
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heerst, de vraag: welke vormen van kwaadwillige 

verlating zijn er allemaal naar analogie van de verla

ting omwille van hec geloof in 1 Korintiërs 7 ce 

maken (ACTA BERKEL, are. 47, uitgangspunt 3 en 4)? 

De synode van Leusden maakt vervolgens eigenlijk 

helemaal een einde aan de analogieredenering. Maar 

daarvoor in de plaats komt dan hec uitgangspunt 

(dac nog steeds gelde!): 'Er zijn ook andere ernstige 

vormen van zonden tegen een van Gods geboden 

waardoor hec huwelijk fundamenteel wordt aange

tast. Er vale geen algemene regel te geven om ce 

beoordelen in hoeverre zulke zonden een grond vor

men om in een echtscheiding ce berusten' (ACTA 

LEUSDEN, are. 72, uicgangspunc 4). Eigenlijk is die 

een nieuw ingevoerde derde, onbepaalde grond, 

waarvoor niet eens meer geprobeerd wordt die aan 

een schriftwoord ce hechten! 

Onlangs verscheen van de hand van 
de hervormde predikant dr. LF. de 
Graaff een boeiend boek over de 
engelen.• A. Kuyper constateerde 
reeds 'dat de Engelen heden ten 
dage onder de Gereformeerden, 
en haast kan men zeggen, onder 
de Protestanten in het algemeen, 
niet die mate van opmerkzaam
heid genieten, die hun in de Heilige 
Schrift is gegund'.2 De Graaff gaat 
in zijn studie na hoe het kwam dat 
de engelen uit de kerk en de theolo
gie verdwenen. Hij ziet hier vooral 
invloed van de Verlichting die afre
kende met het mythische wereld
beeld waartoe ook het spreken over 
engelen en demonen behoort. 

Hoewel de invloed van de Verlich
ting nog altijd in de moderne theologie 
te merken is, is er de laatste tijd in aller
lei populaire publicaties weer nieuwe 
aandacht voor de engelen gekomen. Wij 
horen van engelenverschijningen aan 
ziek- en sterfbedden. Met name in evan
gelische kringen zijn de engelen als 
beschermers van Gods kinderen weer 
helemaal terug. Er klinken tal van getui
genissen hoe een engel reddend ingreep. 

In de gereformeerde theologie zijn de 
engelen gelukkig niet buiten zicht 

1 
3 GEREFORMEERDE KERKBODE Groningen etc. nr. 13, 

26 maan 2004, p. 196-199. 

• Hee becrefc hier overigens een belangrijk punt. 

Deputaten zien juist in hec voorkomen van 'hard

heid van hec hare' reden om hec door Paulus 

geleerde incidentele ontslag op de 'harde' regel van 

de Here Jezus coe ce passen. Mensen kunnen ce 

zwak, ce weinig in geloof gegroeid zijn, om hen aan 

de regel van de Here Jezus ce houden. Je zou dan 

oplossingen moeten zoeken die zo dicht mogelijk in 

de buurt blijven van de stijl van het koninkrijk. 

Afgezien van de vraag hoe je die als kerkenraad nu 

eerlijk en overtuigend zou moeten toepassen in de 

praktijk, is cerechc wat Voorberg en Pachuis schrij

ven: 'Maar die ontsnappingsroute van "de hardheid 

van hare" zouden we te minder moeten willen 

gebruiken, omdat de Here Jezus Christus in deze 
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wereld is gezonden en in Hem de liefde van God in 

volle heerlijkheid openbaar is geworden. Voor de 

schuld is betaald. De Heilige Geest wordt in onge

kende royaalheid over de gemeente uicgescorc. Waar 

Gods liefde sterker is gebleken en Gods krachten 

royaler werken, mag nauwkeuriger dienst aan de 

Here worden verwacht, een dichter bij de Here 

leven' (p. 197). 

5 Bijvoorbeeld over de manier waarop hec onderwijs 

van de Here Jezus in de Bergrede eer sprake komt. 

Aandacht voor de 
engelen 

geraakt. Wel laat de vraag zich stellen of 
A. Kuyper niet wat gelijk heeft. Zijn wij 
ons wel bewust van wat de Schrift over 
de engelen leert en beseffen wij nog hoe 
rijk is wat de Here ons over zijn hemelse 
dienaren verkondigt? 

Het boek van De Graaff vormt een 
goede aanleiding nog eens de Schrift 
hierop na te lezen. Nadat wij naar de 
Schrift geluisterd hebben, kom ik op dit 
boek terug. 

Hof raad 

Wie een concordantie raadpleegt, 
ziet dat er vele teksten in het Nieuwe 
Testament te vinden zijn waar engelen 
ter sprake komen. Het Oude Testament 
is hier soberder, maar er worden daarin 
toch heel wezenlijke dingen over Gods 
hemelse dienaren gezegd. 

In het Oude Testament komen wij 
verschillende keren de voorstelling tegen 
van een hemelse hofraad waarvan de 
engelen deel uitmaken. De HERE is er 
de Voorzitter van en heeft er de leiding 
over. De profeet Micha ziet de HERE op 

Themtl A.N. Hendriks 
-

�-----

zijn troon zitten, terwijl 'het ganse heer 
des hemels' aan zijn rechter- en aan zijn 
linkerhand staat (1 Kon. 22: 19). God 
stelt een vraag, waarop door de leden 
van deze hofraad verschillende voorstel
len worden gedaan. Wat er met koning 
Achab gebeuren moet, is onderwerp van 
een beraad waarbij Gods hemelse diena
ren betrokken zijn. Engelen mogen hun 
zegje doen, maar het is de HERE die uit
eindelijk de beslissing neemt. In Job 1 
en 2 blijkt dat de leden van deze 
hemelse raad zich van tijd tot tijd 'voor 
de HERE stellen' en verslag uitbrengen 
van hun 'zwerftocht' over de aarde. Ook 
in Daniël 7 komen wij deze hofraad 
tegen. God zet Zich als 'een Oude van 
dagen' op zijn troon neer, terwijl tien
duizend maal tienduizenden voor Hem 
staan. Het hemelse gerecht zet zich, 
omringd door ontelbaar vele engelen. 

Deze indrukwekkende hofraad 
spreekt van Gods hoge majesteit. Psalm 
89 zegt dan ook: 'God is zeer ontzag
wekkend in de raad der heiligen, 
geducht boven allen die rondom Hem 
zijn.' Wie zó'n hofhouding heeft, moet 
wel ontzagwekkend zijn! 

Binnen deze hemelse hofhouding 
blijkt er diversiteit te bestaan. Er zijn 
cherubs en serafs. 

De cherubs blijken heel bijzonder bij 
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Gods heilige troon betrokken te zijn. De 
'wezens' die Ezechiël Gods troon ziet 
dragen (Ez. 1 :5,26), worden nader aan
geduid als 'cherubs' (Ez. 10:15). De 
plaatsen waar in het Oude Testament 
over cherubs wordt gesproken, hebben 
meestal betrekking op de ark (Ex. 25: 
18-20) en op de wanden van de tempel 
(1 Kon. 6:29). We krijgen de indruk dat 
de Here troont boven de cherubs, die 
hun vleugels over de ark uitspreiden. Er 
is namelijk voortdurend sprake van de 
Here 'die op de cherubs troont' (1 Sam. 
4:4; 2 Kon. 19:15;  Ps. 99: 1 ;  Jes. 37:16). 
De aardse woning van God weerspiegelt 
zijn hemels paleis. Ezechiël ziet Gods 
hemelse troonzaal als een uitvergroting 
van het heilige der heiligen. 

In Openbaring 4 ontmoeten wij bij 
Gods troon vier 'dieren'. Deze wezens 
doen denken aan de wezens die Ezechiël 
zag. Zij echter dragen Gods troon niet, 
maar bewaken die troon. We zullen ze 
niet simpel als cherubs mogen duiden. 3 
Maar het zijn wel net als de cherubs 
troongeesten die Gods ongenaakbare 
heiligheid accentueren. 

Cherubs fungeren ook als bewakers 
van wat niet door zondige mensen ont-

1 

Lam Gods en engelen, mozaïek gewelf, Ravenna 

heiligd mag worden. Zij bewaken de 
weg naar 'de boom des levens' (Gen. 3:  
24). Over die bewakingstaak horen wij 
ook, wanneer de vorst van Tyrus verge
leken wordt met een 'beschuttende che
rub' (Ez. 28:14,16). 

Er zijn in Gods hemels gevolg ook 
serafs. Zij worden evenals de cherubs op 
symbolische wijze beschreven. Van hen 
horen wij in het roepingsvisioen van 
Jesaja. Zij staan boven Gods troon en 
loven Gods heiligheid (Jes. 6:2,3). Wij 
lezen ook hoe één van hen Jesaja's lippen 
reinigt door vuur van het altaar. Alle 
engelen hebben de taak de Here te loven 
(Ps. 103:20; 148:2). Mogelijk vormen 
de serafs een groep van engelen die heel 
bijzonder hun plaats hebben bij Gods 
troon en zijn heiligheid uitroepen. 

In dit loven van de engelen is er niet 
alleen de weerklank van Gods heerlijk
heid, maar ook van Gods werk. Engelen 
weten van dat werk. We horen het in 
Psalm 29, wanneer het gaat om Gods 
majesteit in het onweer. We horen het 
ook in Psalm 89, wanneer het gaat om 
Gods gunstbewijzen aan David en zijn 
volk. Het is ook te beluisteren in Open
baring 5, wanneer het engelenkoor lof-
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prijzend reageert op wat het Lam doet. 
De getallen die in Daniël 7 en 

Openbaring 5 worden genoemd, zijn 
symbolisch: ze wijzen ons erop dat het 
aantal engelen onvoorstelbaar groot is. 
Ook dat spreekt van Gods ontzagwek
kende majesteit. Daarbij krijgen wij de 
indruk dat er in de engelenwereld een 
rangorde is. Er zijn 'aartsengelen' 
(1 Tess. 4: 16). We kennen er één bij 
name: Michaël (Judas :6).  Er zijn 'vor
sten', waarvan ook weer Michaël één 
van de voornaamste genoemd wordt 
(Dan. 10: 13). In Kolossenzen 1 :16 lezen 
we over 'tronen', 'heerschappijen', 'over
heden', 'machten': benamingen die 
mogelijk ook wijzen op een rangorde 
onder de engelen. Dat er een rangorde 
bestaat, is ook af te leiden uit de plaats 
van satan. Hij is immers 'de overste der 
(boze) geesten' (Mat. 12 :24). Men is 
soms wel tot een nadere ordening van de 
engelen gekomen. Een voorbeeld daar
van is het beroemde geschrift OVER DE 

HEMELSE HI!l.RARCHIE van Dionysius 
Areopagita (6< eeuw). Maar voor w'n 
hiërarchische indeling geeft de Schrift 
geen aanleiding. 

Gods hemelse hofhouding wordt 
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ook nog aangeduid als 'de zonen Gods' 
(Job 1:6; 2:1) en als 'de heiligen' (Ps. 
89:8; Zach. 14:5). Benamingen die 
onderstrepen hoezeer de engelen thuis 
horen in de heilige sfeer van God. 

Dienst 

Over de dienst van de engelen ver
meldt de Schrift nog het volgende. Hun 
taak is allereerst de hemelse Majesteit te 
loven (Ps. 29:1 ;  Ps. 148:2; Jes. 6:3; 
Op. 5:11) .  Ook volbrengen zij Gods wil 
(Ps. 103:20). Zij zijn Gods boodschap
pers (Dan. 9:22; Luc. 1 : 19,26-37; 
Luc. 2:10; Mat. 28:5; Hand. 1 : 11). Als 
zodanig zijn zij ook uitleggers van wat 
God bekend wil maken (Dan. 8: 19; 
Zach. 1-6; Op. 17:7). De engelen zijn 
'krachtige helden' (Ps. 103:20), die strij
den tegen boze machten (Dan. 10: 13;  
Op. 12:7). Zij voeren Gods gerichten 
uit (Gen. 19:13; 2 Sam. 24:16; 
Hand. 12:23; Op. 8-11). De engelen 
zijn ook actief bij Christus' wederkomst. 
Zij verzamelen hen die de ongerechtig
heid bedrijven (Mat. 13:41), ook verga
deren zij de uitverkorenen (Mat. 24:31). 
Een aartsengel roept (1 Tess. 4: 16). Zij 
vormen een ere-escorte bij zijn verschij
ning in heerlijkheid (Mat. 25:31; 1 Tess. 
3:13). Gods hemelse dienaren volgen 
wat er in de gemeente op aarde gebeurt 
(1 Kor. 11 : 10). Zij verblijden zich over 
de zondaar die zich bekeert (Luc. 15: 

· 10), zij zien wat men de dienaren van 
het Evangelie aandoet (1 Kor. 4:9), zij 
horen de lofprijzing van de gemeente 
(Ef. 3:10). Ook bij het sterven van Gods 
kinderen komen engelen in actie: zij 
dragen hen naar de hemelse glorie 
(Luc. 16:22). 

Maar niet alleen bij het sterven van 
Gods kinderen hebben de engelen een 
taak. Heel het leven van Gods kinderen 
op aarde staat onder engelenbewaking. 
Wij lezen immers in Psalm 91 : 1 1 :  'Hij 
zal aangaande u zijn engelen gebieden, 
dat zij u behoeden op al uw wegen.' 

En in Hebreeën 1: 14 wordt van de 
engelen gezegd: 'Zijn zij niet allen die
nende geesten, die uitgezonden worden 
ten dienste van hen, die het heil zullen 
beërven?' Van die bewarende functie 
van de engelen horen wij reeds in het 
Oude Testament. De knecht van Abra
ham mag horen dat God zijn engel voor 
zijn aangezicht zal zenden (Gen. 24:7). 
Jakob ontmoet een 'leger Gods', dat met 
hem Esau tegemoet trekt (Gen. 32:1,2). 
De profeet Elisa wordt in Dotan 
beschermd door 'vurige paarden en 

1 
wagens' (2 Kon. 6:17). Daniël wordt 
zowel in de vuuroven (Dan. 3:25) als in 
de leeuwenkuil bewaakt door een engel 
(Dan. 6:23). 

Er is veel te doen geweest over het 
woord van de Here Jezus in Matteüs 18: 
10: 'Ziet toe, dat gij niet één dezer klei
nen veracht. Want Ik zeg u, dat hun 
engelen in de hemelen voortdurend het 
aangezicht zien van mijn Vader, die in 
de hemelen is.' Op grond van dit woord 
leert de kerk van Rome dat elke gelovige 
een eigen beschermengel heeft. Ook 
gereformeerde theologen zijn wel op dit 
spoor gegaan.4 Maar voor de leer van 
een persoonlijke beschermengel geeft dit 
woord geen grond.5 Er staat een meer
voud 'hun engelen', zoals er ook in 
Psalm 91 : 1 1  een meervoud staat. Wel 
mogen wij uit wat Christus zegt, opma
ken dat gelovigen die onaanzienlijk en 
kwetsbaar zijn, door een speciale groep 
van engelen (vgl. 'hun engelen') be
schermd worden. Er valt niets te 'ver
achten': voor de Vader van de Here 
Jezus zijn deze onaanzienlijken zo kost
baar, dat Hij hen onder bijzondere 
bescherming stelt. Hun engelen 'zien 
voortdurend het aangezicht' van die 
Vader. Dat betekent dat hun hemelse 
bewakers ononderbroken met God com
municeren over hun dienst. 

Uit het Nieuwe Testament blijkt ten
slotte nog dat engelen optreden om pre
dikers van het Evangelie te sturen 
(Hand. 8 :26), te bevrijden (Hand. 5 :19; 
12:7) en te bemoedigen (Hand. 27: 
23,24).6 

Wezen 

Er is door theologen heel wat 
beweerd over het wezen van Gods 
hemelse dienaren. Het valt echter op 
hoe uiterst sober de Schrift op dit punt 
is. Wij moeten erkennen dat wij geen 
ontologie (= zijnsleer) van de engelen 
kunnen formuleren. Hebreeën 1: 14 zegt 
dat zij allen 'dienende geesten' (/eitour
gika pneumata) zijn. En daarmee moe
ten wij het doen. Engelen zijn geesten. 
Dat impliceert dat zij geen deel hebben 
aan de lichamelijkheid, aan 'vlees' en 
'bloed' zoals wij mensen kennen. De 
Here Jezus zegt nadrukkelijk dat een 
geest (pneuma) 'geen vlees en beenderen 
heeft' (Luc. 24:39). Het bestaan van de 
engelen lijkt op dat van Gods gestorven 
kinderen in de hemel. Hebreeën 12:23 
spreekt dan over 'de geesten (pneumast) 
der rechtvaardigen'. Ook zij hebben 
geen 'vlees en beenderen'. Na het sterven 
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verkeren Gods kinderen in de hemel als 
'geesten', als 'zielen' (vgl. Op. 6:9). Tot
dat zij bij de grote opstanding een ver
heerlijkt lichaam krijgen (vgl. Fil. 3 :21), 
een nieuwe lichamelijkheid ontvangen. 
Al is er overeenkomst tussen het bestaan 
van Gods gestorven kinderen en dat van 
de engelen, wij zullen hier niet gelijk 
mogen schakelen. Menselijke 'geesten' 
blijven onderscheiden van de engelen als 
geesten. Ook na het sterven worden 
Gods kinderen geen engelen.7 

Wanneer engelen verschijnen, nemen 
zij een gedaante aan. Soms heel mense
lijk (Gen. 18:16: 'die mannen'), soms 
menselijk en toch heerlijk (Luc. 24:4: 
'twee mannen in een blinkend gewaad'). 
Er worden tal van verschijningen 
genoemd, waarbij wij niets horen van de 
gedaante waarin engelen zich aan men
sen laten zien (vgl. bijv. Mat. 1 :20; 
Luc. 1 : 1 1 ;  Hand. 5 : 19; 10:3; 12:9; 27: 
23). De vraag hoe mensen deze engelen 
als Gods hemelse boden herkenden, 
wordt niet beantwoord. Wij blijven hier 
met vragen zitten. De populaire voor
stelling dat engelen als gevleugelde figu
ren aan mensen verschijnen, vinden wij 
in de Schrift niet terug. Al zou het voor
komen van de gevleugelde cherubs bij 
de ark en de gevleugelde serafs in het 
roepingsvisioen van Jesaja een aanwij
zing kunnen zijn dat de Here juist in 
deze gedaante zijn hemelse boden liet 
uitgaan. 

Engelen blijken persoonlijkheid te 
bezitten: 1k ben Gabriël, die voor Gods 
aangezicht sta' (Luc. 1 : 19; vgl. Op. 22: 
9). Zij hebben een 'aard' die diep ver
dorven kan worden (Joh. 8:44). Ze zijn 
zich bewust van hun positie (Luc. 1 : 19; 
Op. 22:9). Zij hebben kennis van Gods 
werk (Mar. 13:32), kunnen horen 
(Ps. 103:20), spreken (1 Kor. 13:1), zien 
(Mat. 18 : 10;  1 Kor. 1 1 : 10), begeren 
(1 Petr. 1 : 12), kiezen (Judas :6), zich 
verblijden (Luc. 15 :7). Juist dit alles 
doet ons beseffen hoezeer het wezen van 
de engelen een geheimenis voor ons 
blijft. Hoe kan men zien zonder licha
melijke ogen en spreken zonder lichame
lijke mond? 

Het meest wezenlijke wordt van de 
engelen gezegd in Hebreeën 1 :14: 'Zijn 
ze niet allen dienende geesten die uitge
zonden worden . . .  .' Het woord 'engel' is 
afkomstig van het Griekse woord angelus 
dat 'zendbode' betekent. De nadruk ligt 
op wat de engelen doen. Hun bestaan 
wordt gekenmerkt door dienen. Ze zijn 
Gods hemelse dienaren die als zodanig 
uitgezonden worden. Daarbij moet het 
ons opvallen dat in Hebreeën 1 : 14 juist 
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De Ark met de cherubs 

hun dienst jegens Gods kinderen wordt 
genoemd. De Heilige Geest wil blijk
baar dat wij dit vooral van de engelen 
weten! 

Wat wij in de Schrift vinden, leert 
ons af om te spreken over 'engeltjes, 
door 't luchtruim zwevend'. Gods 
hemelse dienaren zijn ontzagwekkend 
heerlijk. Zij vertonen de glorie van hun 
Zender. Zij zijn zijn 'krachtige helden' 
(Ps. 103:20), zijn 'hemelse legermacht' 
(Luc. 2:13), zijn '(strijd)wagens' (Ps. 68: 
18), zijn 'vurige paarden en wagens' 
(2 Kon. 6:17), zijn 'leger' (Gen. 32:2), 
zijn 'heerscharen' (2 Sam. 6:2; Ps. 24: 
10).8 

Christus 

Wie het over de engelen heeft, kan 
over Christus niet zwijgen. Hij is een 
tijd beneden de engelen gesteld (Heb. 
2:9). Maar toen zijn lijden volbracht 
was, kreeg Hij de naam boven alle naam 
(Fil. 2:9) en alle macht in hemel en op 
aarde (Mat. 28:18). Hij is nu 'het hoofd 
boven al wat is' (Ef. 1 :22) en de Heer 
van de engelen (1 Petr. 3:22). Zij wor
den in het Nieuwe Testament dan ook 
zijn engelen genoemd (Mat. 13:41; 
24:31; 2 Tess. 1 : 10). 

In zondag 19 van de Heidelbergse 
Catechismus belijden wij dat de Vader 
door Christus alle dingen regeert. Die 
belijdenis zullen wij ook op de dienst 
van de engelen moeten toepassen. Enge
len hebben taken in Gods voorzienig 
bestel. Zij hebben ook een taak in de 
bescherming van Gods kinderen. Wij 
hoorden het. Hebreeën 1 : 14 (en Psalm 
91:11-12) zullen wij christologisch moe
ten lezen. Het is onze Here Jezus Chris
tus die nu zijn engelen uitzendt ten 

dienste van hen die het heil zullen beër
ven. Hij werd voor een tijd beneden de 
engelen gesteld, om ons met zijn engelen 
te kunnen beschermen. Al wat de 
Schrift over de macht en de zorg van 
Gods hemelse dienaren zegt, verkondigt 
ons nu de glorie van onze verheerlijkte 
Heiland. Hij is het die met ons is tot de 
voleinding van de wereld (Mat. 28:20). 
Daarin gebruikt Hij zijn engelen. En zó 
is het waar: ' . . .  Hij zal aangaande u zijn 
engelen gebieden, dat zij u behoeden op 
al uw wegen; op de handen zullen zij u 
dragen, opdat gij uw voet niet aan een 
steen stoot. 

, 

De Graaft 

Wie vandaag over de engelen 
schrijft, moet zeker het boek van 
dr. L.F. de Graaff lezen. Het munt uit 
in heldere opzet en betoogtrant. Zijn 
studie biedt veel informatie over wat de 
Schrift zegt en wat door theologen uit 
vroegere tijden naar voren is gebracht. 
De Graaff meent dat het in het voet
spoor van Calvijn tot een reductie in de 
leer van de engelen in de reformatori
sche theologie is gekomen: ze komen 
eigenlijk alleen nog ter sprake in hun 
beschermende functie voor de gelovigen. 
Het komt me voor dat de auteur hier te 
kort door de bocht gaat. Alleen al het 
boek van A. Kuyper DE ENGELEN Gons 
(1923) weerspreekt dit. Om van 
H. Bavinck in zijn GEREFORMEERDE 

DOGMATIEK (II, 1930) maar te zwijgen. 
Beiden spreken over 'de gewone dienst' 
van de engelen, waarbij zij als eerste 
noemen het loven van God. 

Hoe goed het boek van De Graaff 
zich ook laat lezen, het roept toch 
bedenkingen op. Vooral wanneer de 
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schrijver telkens stelt dat het Oude Tes
tament oude Nabij-Oosterse voorstellin
gen overneemt in de manier waarop het 
over de engelen spreekt. Hieruit zou 
blijken hoe groot de invloed van de 
Kanaänitische religie op de godsdienst 
van Israël is geweest (p. 84). Wie dit 
stelt, kan moeilijk volhouden dat wij 
ook in wat het Oude Testament over 
engelen zegt, met Goddelijke openbaring 
te doen hebben. 

Het lijkt me onhoudbaar te stellen 
dat engelen volgens de Schrift als voor
sprekers functioneren. Job 33:23 is hier 
een te zwak bewijs.9 In Zacharia 1: 12 is 
niet een gewone engel aan het woord, 
maar de Engel des HEREN, die voorbede 
doet voor Jeruzalem. De engel in Open
baring 8:3 doet zelf niet de gebeden van 
de heiligen opgaan voor Gods troon. 
Het reukwerk dat hem gegeven wordt, 
reinigt die gebeden: God zelf maakt de 
doorgang van de gebeden van zijn kin
deren mogelijk. Ik denk dan ook dat de 
Reformatie terecht met de engelen als 
voorsprekers en voorbidders heeft afge
rekend (vgl. NGB art. 26). 

De studie van De Graaff eindigt wel 
erg in mineur. In ons door de Verlich
ting bepaalde postmoderne klimaat 
kunnen de bijbelse voorstellingen van de 
engelen niet in kerk en theologie geïnte
greerd worden. Vooral ook doordat het 
gezag van de Schrift als goddelijke 
openbaring in twijfel wordt getrokken. 
De Graaff ziet dit als een zeer te betreu
ren verarming, maar ziet er eigenlijk 
geen oplossing voor. 

De uitweg die hij dan tenslotte wijst, 
is deze, dat kerk en theologie niet voor
bij kunnen gaan aan de ervaring van 
engelen, die postmoderne mensen - blij
kens vele getuigenissen - vandaag toch 
opdoen. Onderzocht zal moeten worden 
waarom moderne mensen daar troost en 
geborgenheid in vinden. Dit fenomeen 
kan leiden tot nieuwe bezinning en tot 
het besef brengen dat wij met de ver
dwijning van de engelen uit kerk en 
theologie een wezenlijk geloofsgoed zijn 
kwijtgeraakt. 

Afsluitend 

Het boek van De Graaff laat zien 
hoe onder invloed van de Verlichting 
het gezag van de Schrift werd aangetast. 
Daardoor raakten ook de engelen uit 
het zicht. De hemel wordt ontvolkt 
wanneer men niet meer buigt voor wat 
de Here in de Schrift zegt over zijn 
hemelse dienaren. Ook hier blijkt de 
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Schriftleer weer doorslaggevend! Daarbij 
moeten wij oppassen dat we niet antro
pocentrisch over de engelen spreken: 
engelen zijn er niet allereerst om ons te 
dienen. Ze zijn er allereerst om God te 
dienen. Zij loven Hem en getuigen in 
hun aantal en heerlijkheid van Gods 
heiligé majesteit. Zij volbrengen zijn wil 
en hebben hun plaats in zijn regering 
van alle dingen. Dat betekent: veel van 
wat de engelen doen, blijft voor ons ver
borgen. Er gebeurt veel meer dan men
sen ooit van hen kunnen ervaren. Zij 
staan in dienst van Jezus Christus die 
zijn kerk vergadert, maar die ook het 
rijk van de boze naar de ondergang 
voert. 

In dat grote werk van God en zijn 
Gezalfde is er ook de bewakingsdienst 
van Gods hemelse dienaren jegens de 
gelovigen. Dat te weten is een bijzondere 
troost en bemoediging. Calvijn wijst 
daarop wanneer hij schrijft: 'Dit ene 
behoorde wel meer dan genoeg te zijn, 
dat de Here verzekert, dat Hij onze 
beschermer is. Maar wanneer wij ons 
omgeven zien door zoveel gevaren, door 
zoveel bedreigingen, door zoveel soorten 
van vijanden, zou het soms, broos en 
zwak als we zijn, kunnen gebeuren, dat 
wij door angst bevangen werden, of 
door wanhoop bezweken, indien de 
Here niet naar de geringe mate van ons 
begrip, ons de tegenwoordigheid van 
zijn genade deed gevoelen. Hierom 
belooft Hij niet alleen, dat wij een voor
werp van zijn zorg zullen zijn, maar ook 
dat Hij ontelbare trawanten heeft, aan 
wie Hij de zorg voor ons heil opgedra
gen heeft, en wat voor gevaar ons ook 
bedreigt, dat wij buiten alle kans op 
ramp gesteld zijn, zolang als wij omge
ven zijn door hun hulp en bescher
ming.'10 

Een omstreden zaak blijft of deze 
hemelse beschermers nog zichtbaar soms 
verschijnen.11 Bekend is hoe juist in pië
tistische kring verhalen over een zicht
baar ingrijpen van engelen een rol heb
ben gespeeld. Ook bij afgescheidenen 
treffen wij deze verhalen aan. In mijn 
familie is er nog het relaas van een afge
scheiden voorvader die wonderlijk door 
een engel bewaard werd, toen twee 
mannen hem molesteerden. Er zijn ook 
verhalen bekend uit de geschiedenis van 
de zending. Ik denk dat wij hier beschei
denheid moeten betrachten. Wij kunnen 
Gods werk niet met een 'nooit meer' 
vastleggen. Tegelijk is het ontnuchterend 
dat De Graaff in zijn studie erop wijst, 
dat deze engelen zo anders verschijnen 
dan in de Schrift het geval is en dat het 

1 
uiterst moeilijk is verbeelding en werke
lijkheid van elkaar te onderscheiden. 
Het waarheidsgehalte is eigenlijk niet 
vast te stellen, omdat wij het altijd moe
ten doen met een heel persoonlijk (en 
mogelijk ingekleurd) relaas. 

Maar dat is niet erg. Want wij gelo
ven niet dat engelen ons beschermen, 
omdat mensen dit ook ervaren, maar 
omdat de Here ons dit zegt in zijn 
Woord. Ook al zien wij het niet, toch 
mogen wij weten dat engelen rondom 
ons zijn en hemelse legermachten de 
kerk bijstaan in haar strijd. Ook hier 
geldt de Paaswet: 'Zalig zij die niet heb
ben gezien, en toch geloven' Uoh. 
20:29). 

Christus herinnert ons in het gebed 
dat Hij ons leert, aan de dienst van de 
engelen. Daaruit leren wij hoe belang
rijk het onderwijs van de Schrift over 
Gods hemelse dienaren is. De engelen 
mogen niet in het vergeetboek raken! Ze 
zullen in prediking en catechese goede 
aandacht moeten houden. Want hun 
dienst wordt ons ten voorbeeld gesteld. 
Als de knechten zo toegewijd zijn en 
luisteren naar de klank van Gods stem, 
hoe moeten dan de kinderen zijn in 
trouw en gehoorzaamheid! Wat de 
Schrift openbaart over de dienst van de 
engelen, kan ons alleen maar drijven tot 
het gebed om het vernieuwende werk 
van de Heilige Geest, om onze eigen wil 
te verloochenen en Vaders wil zonder 
enig tegenspreken gehoorzaam te zijn. 
Van tijd tot tijd moeten wij door een 
open deur in de hemel kijken, zien wat 
de Schrift ons over de engelen zegt, om 
opnieuw te verstaan wat is het: Gods wil 
te doen! 

Noten: 
1 L.F. de Graaff, DE V ERDWIJNING DER ENGELEN UIT 

KERK EN THEOLOGIE, Uitg. Boekencentrum, Zoeter

meer 2004, 251 pag. ISBN 9023915380. 

Prijs € 22,50. 

2 A. Kuyper, DE ENGELEN Goos, Kampen 1923, 

p. 12 . 

3 H.R. van de Kamp, OPENBARING. PROFETIE VANAF 

PATMOS, Kampen (2000), zegt: 'Het zijn mengfigu

ren die de trekken van de gestalten uit Ezechiël 1 en 

de serafs uit Jesaja 6 in zich verenigen en ook nog 

herinneren aan de cherubs met raderen vol ogen uit 

Ezechiël 10,12' (p. 172). 

• Bijv. Zanchius, Riverus en Maccovius. Vgl. J. van 

Bruggen, MATTEÜS. HET EVANGELIE VOOR lsRAl'.L, 

Kampen (1990), p. 345: 'Vers 10 gaat er toch wel 

van uit, dat iedere gelovige de bescherming van een 

speciale engel geniet ... .' 

5 Ook Hand. 12:15: 'En zij zeiden: Het is zijn engel' 

geeft er geen grond voor. Blijkbaar bestond er in de 
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gemeente de idee dat er voor iedere gelovige een 

speciale beschermengel was, die mogelijk het even

beeld was van zijn beschermeling. 

6 Ik geef geen aandacht aan de figuur van de Engel 

des HEREN, omdat ik de door vele gereformeerde 

theologen voorgedragen opvatting deel, dat wij 

hierin te doen hebben met de Zoon van God vóór 

zijn vleeswording. Deze opvatting wordt bestreden, 

vgl. R.J. VreugdenhiJ, MAL'AK YAHWE. BEOORDELING 

VAN DE VISIE OP DE ENGEL DES HEEREN IN DE GERE

FORMEERDE THEOLOGIE (doctoraalscriptie TU Kam

pen (Broederweg)). Een overzicht van de standpun

ten pro en contra bij H. Kakes, WAAR ZIJN DE ENGE

LEN NU?, Kampen z.j., p. 89v. 

7 Wanneer de Here Jezus zegt dat Gods kinderen 'in 

de opstanding' zijn 'als engelen in de hemel' (Mat. 

22:30), heeft dat onmiskenbaar betrekking op het 

wegvallen van de huwelijksband. Dáárin zijn Gods 

kinderen straks gelijk aan de engelen, die geen 

huwelijksleven kennen. Met dit woord keert Hij 

Zich tegen de Sadduceeën, die te aards over de grote 

toekomst dachten. 

8 J. Meijer, DE ENGELEN IN DE OPENBARINGSGESCHIE

DENIS, Goes 1959, merkt op: 'Wanneer de HEERE 

Zichzelf doet kennen als "de God der legerscharen" 

of als "de HEERE der heerscharen", kunnen een 

enkele maal met die heerscharen de sterren bedoeld 

worden. Meestal zijn het óf de engelen óf de slagor

den van Israël óf beide. Met die naam geeft de 

HEERE dan te kennen, dat Hij strijdt, dat Hij in 

oorlog is. En dat Hij in die heilige strijd niet enkel 

Zijn kerk (de slagorden van Israël), maar ook Zijn 

engelen inschakelt' (p. 61). 

9 De Nieuwe Vertaling heeft hier: 'een engel ... een 

voorspraak.' Dat wekt de indruk dat deze hemelse 

bode iets ten behoeve van de doodzieke Job tot God 

moet zeggen. Maar het vervolg maakt duidelijk dat 

deze bode iets tot de lijder moet zeggen. Hij heeft 

een profetische taak, waarbij wij mogelijk aan de 

Engel des HEREN mogen denken, vgl. J.H. Kroeze, 

HET BOEK Jos, (Korte Verklaring), Kampen 1960, 

p. 236-237. 

10 INSTITUTIE, 1,14,11. J.J. Arnold werkt fraai uit, 

hoe wij ons door de zorg van de engelen bemoedigd 

mogen weten ('Pastorale opmerkingen over de enge

len', ALMANAK FIDES QUADRAT INTELLECTUM 1987, 

z.v.a., p. 197-198). 
11  Niet omstreden is dat engelen na Pinksteren niet 

meer verschijnen als getuigen van het heil. Engelen 

maken hier plaats voor mensen, vgl. Ef. 3:10. A. 

Kuyper, A.W., p. 3 1  meent dat engelen niet meer per

soonlijk zo worden gezonden, 'dat wij hen aan

schouwen kunnen'. Ook H. Bavinck, GEREFOR

MEERDE DOGMATIEK, Il, Kampen 1928, p. 433, stelt: 

'Alleen maar, zulke verschijningen zijn er niet meer.' 
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Onze koster vroeg of h ij de vlag zou 

uithangen. Op Hemelvaartsdag. Onze 

Koninkrijksdag. 

Zo had ik erover gepreekt op de 

zondag daaraan voorafgaand. 

Voorbereiding op Hemelvaartsdag ! 

Laten we er wat van maken. Als 

bijzondere christelijke feestdag 

immers komt de Hemelvaartsdag 

er maar bekaaid van af. Het zou 

een hoogtepunt mogen zijn.  Met 

feestelijke samenkomsten. Van heel 

de gemeente. Inderdaad, een dag om 

te vlaggen en gebak bij de koffie. 

Ik herinner me dat we eens als 

gemeente gingen fietsen. Da's 

natuurl ijk ook heel gezel lig op 

zo'n dag. Velen gingen mee. Ook 

· kleine kinderen. Ergens op een 

rustplaats vertelde ik het verhaal van 

Christus' hemelvaart. Speciaal voor 

de kinderen. En dan mag ik graag 

vertellen van die wolk. Die wol k  die 

eens door een kerkvader treffend 

de staatsiekoets van het koninkrijk 

der hemelen is genoemd. I mmers, 

de Bijbel vertelt vaker van die wolk. 

Vooral als het gaat om een bijzonder 

vervoer van de hemel naar de aarde 

en weer terug. I n  d ie wolk kwam 

de heil ige God naar de aarde om te 

spreken met Mozes. En ook, om zijn 

intrek te nemen in de tabernakel. 

Op die wijze betrok de Here God 

later Salomo's tempel. Met die wolk  

reisden Mozes en Elia naar  de berg 

van Christus' verheerl ijking. En toen 

kwam deze wolk naar de Ol ijfberg. 
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Mag ik alleen op 
een wolk? 

Om onze Here Jezus kon inkl ijk op te 

nemen naa r de hemel. 

Ik vertelde het kennelijk tot ver

beelding van de kinderen. Want toen 

ik ook nog uitlegde dat Christus eens 

terugkomt, en wel op de wolken, met 

meerdere wolken dus - natuurlijk om 

ons op te halen - vroeg één van de 

kinderen: Dominee, mag ik  dan al leen 

op een wol k? 

De Hemelvaartsdag is uitermate 

geschikt voor heel de gemeente, en 

ook voor heel de wereld. Op die dag 

kun je wat kwijt aan elkaar, aan je 

kinderen en aan de samenleving. En 

waar we soms zozeer ons best doen 

om met Kerst en Pasen denderende 

erediensten te hebben - en we zijn 

daar soms maandenlang druk voor! 

- daar zouden we met Hemelvaart 

a l les uit de kast mogen halen. Dit is 

hét feest van de kerk, en de wereld za l 

het weten. Ch ristus is opgevaren naar 

de hemel om Zich daar te bewijzen 

als het hoofd van zijn gemeente, door 

Wie de Vader a l le dingen regeert. 

Hoe is de praktijk? Ik weet niet 

hoe u het beleeft. Maar ik ervaar 

dat het moeil ijk is om heel de 

gemeente bijeen te hebben op 

deze feestdag. Vanouds is het 

een dag van natuurwandel ingen, 

sportevenementen en toogdagen. 

Zelf g ing ik in  mijn jonge jaren 

graag met een bus vol jeugd naar de 

bondsdag. Nu sta ik op de kansel in  

d ie  ene morgendienst d ie  we hebben 

met elkaar. De kerk is n iet bepaald 

overbezet. Wel is er een organist, 

maar het is kennelijk niet makkel ijk 

om - a l  was het maar - een trompet 

erbij te a rrangeren. 

Op de Hemelvaartsdag bl ij kt wat de 

bijzondere christel ijke feestdagen 

ons waard zijn.  We zouden er n iet 

om hoeven treuren als we dan de 

zóndag zouden weten te waarderen 

als de christelijke feestdag bij 

uitstek. Wekelijks doet God ons a l le 

heilsfeiten in één Evangelie vieren. 

Laten we dus die dag weten te 

maken. I n  de verwachting van dát 

heilsgebeuren, waarbij al les uit de 

kast gehaald wordt. En niemand van 

Gods kinderen za l daarbij gemist 

worden. De ontmoeting met Christus, 

op de wolken. 

G. Zomer Jzn. 
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Visverwerking -
een opvangkerk 

zij zich tot het Evangelie moeten opwer
ken. Maar de fout is volgens mij dat dit 
dan zonder meer op het lid-zijn van de 
kerk wordt toegepast. Daarom mag vol
gens dit boek een zondige - een seculiere 
- levensstijl toelating niet in de weg 
staan. Iemand moet wel lid van de kerk 
kunnen worden, maar kan dan nog geen 
ambtsdrager zijn. Het boek stelt zich 
nogal kwetsbaar op als het gaat over 
voorbeelden, nl. samenwonen en homo
seksualiteit. De drempel wordt naar 
mijn idee wel erg laag. Het pleidooi voor 
een barmhartige kerk die mensen 
opvangt, staat wel wat op gespannen 
voet met wat de Bijbel leert over de hei
ligheid van de kerk. Wie een hoge norm 
wil handhaven, moet de drempel niet te 
laag maken. 

De netten hangen te drogen .. .  

De Vroege Kerk 
Het boek DE WERKERS VAN HET LAAJ'STE 

UUR. DE INWIJDING VAN NIEUWKOMERS IN 

HET CHRISTELIJK GELOOF EN DE CHRISTELIJKE 

GEMEENTE ziet evangelisatie als inwij
ding in de kerk. Maar dat heeft con
sequenties voor de kerk. Dat bete
kent 'dat wij op de een of andere 
manier verschillende gradaties 
van lidmaatschap zullen moeten 
introduceren en tegelijk een voort
durende nadruk leggen op groei, 
levensheiliging en discipelschap. Zo 
geven we er in de gemeente gestalte 
aan dat genade gratis is, maar niet 
goedkoop' (p. 185). 

Lage drempel en 
hoge norm 

Dit vind ik een geweldige insteek, al 
is het in de praktijk wel moeilijk. Wie 
voor de hoge norm kiest, kan mensen in 
de weg staan. Wie voor de lage drempel 
kiest, kan iemand dopen zonder dat hij 
of zij overziet wat er gebeurt. Deze 
insteek vraagt om een wijze, geestelijke 
houding waarbij je biddend mensen 
begeleidt. 

Ook al is de insteek mooi - ik heb 
over de uitwerking wel de nodige vra-

gen. Een beheersende kijk op de begelei
ding van nieuwkomers is dat 'belonging' 
gaat voor 'believing'. Daarmee wordt 
bedoeld dat de bekering van iemand 
plaatsvindt tijdens het deel uitmaken 
van de nieuwe gemeenschap. Je moet 
met andere woorden geen al te hoge 
drempels opwerpen, maar iemand in de 
kerk brengen in de gemeente die op weg 
is naar God. En onderweg komen ze tot 
geloof in een proces . . .. 

Stefan Paas beschrijft het in een 
eerder boek zo: 'Het is in de context 
van Woord en gemeenschap dat 
mensen gaan geloven. Zij worden 
vaak eerst aangesproken door de 
gemeenschap van christenen en ver
volgens door het evangelie . . .  .' Hij 
wijst in dat boek ook op de 
Emmaüs-cursus als een methode die 
er rekening mee houdt dat gemeen
schapservaring komt voor geloven.1 

De diepe bijbelse waarheid is dat het 
Evangelie mensen verandert en niet dat 

Rondblik H. Drost 
-

-- - -- -- - -

De kerk mag en moet bekering vra
gen van zonden. In dit verband trof mij 
hoe het toeging bij het catechumenaat 
in de vroege kerk. W. Verboom vertelt 
over de gang van zaken bij de aanmel
ding van een nieuweling bij de leraren 
van de kerk. Er wordt dan o.a. 'gevraagd 
naar het beroep dat men uitoefent. 
Acteurs, beeldhouwers, gladiatoren wor
den in verband met het feit dat hun 
beroep vervlochten is met de heidense 
cultus niet toegelaten. Men moet ermee 
breken of men wordt weggezonden.'2 De 
oude kerk vroeg een duidelijke keus. 

Opvanggemeente 

Het gaat er in dit boek om 'dat 
een gemeente evangelisatie (opnieuw) 
gaat zien als een geheel van activitei
ten die gericht zijn op de integratie 
van mensen in de christelijke 
gemeente. Zo'n gemeente zal dan 
niet volstaan met het organiseren van 
acties, maar zal van meet af aan 
nadenken over de opvang en verdere 
groei van mensen die geraakt worden 
door het evangelie' (p. 206). 
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Waar de kerk serieus open wil staan 
voor nieuwelingen, zal dat moeten door
werken in het kerkelijk leven. Wie gast
vrij wil zijn, moet binnenshuis de zaak 
op orde maken. Het heeft betekenis 
voor bijvoorbeeld de erediensten en de 
catechese. Missionair-zijn doortrekt dan 
(weerJ ons kerkelijk leven. 

1. Eredienst 
Gods Woord leert ons in 1 Korinti

ërs 14 dat een eredienst toegankelijk en 
begrijpelijk moet zijn voor mensen van 
buiten de kerk. Dan zal het hart geraakt 
worden. We zien in de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) dat er op allerlei 
manieren geprobeerd wordt daar vorm 
aan te geven. Vaak worden aparte dien
sten met belangstellenden, welkomst
diensten of hoe ze ook maar heten, 
georganiseerd. De bedoeling is goed, 
maar . . .. 

Binnen de gemeente levert het nogal 
verschillende reacties en discussies op. 
Dat heeft vaak te maken met de eigen 
geloofsbeleving van een gemeentelid. 
Wie meer georiënteerd is op kennis, zal 
zich - vaak terecht - ergeren aan kleuter
klasniveau in dergelijke diensten. Aan 
de andere kant zie je het gevaar dat 
kerkmensen enthousiast zijn, omdat ze 
een aantal van hun eigen wensen ten 
aanzien van de eredienst vervuld zien 
worden in plaats van dat ze nu echt 
gericht zijn op het winnen van mensen 
voor Christus. Het lukt op die manier 
niet echt om missionaire erediensten een 
onderdeel te laten zijn van de wekelijkse 
samenkomsten. 

Er zijn kerken die dat feit accepteren 
en daarom aparte zoekersdiensten orga
niseren. Willow Creek is wel één van de 
bekendste. Het grote nadeel is, dat je 
twee groepen binnen de gemeente 
maakt. Bovendien komt het karakter 
van de eredienst - als ontmoeting met 
God - onder druk te staan, als het een 
samenkomst wordt waar je in een soort 
toeschouwerrol komt. De laatste tijd 
heeft de aanpak van de Redeemer 
Church in New York (met predikant 
Tim Keiler) veel invloed. De insteek is: 
Gods Woord is voor ieder mens en dat 
moet elke zondag een plek krijgen. Het 
ene Woord klinkt om de gelovige op te 
bouwen, en de ongelovige te verwelko
men en uit te dagen. 

Het lijkt me een uitdaging voor elke 
gereformeerde kerk om daar als predi
kant en kerkenraad over na te denken 
en voor te bidden. Terecht wordt gezegd 
in het boek dat laagdrempeligheid veel 
te veel in liturgische toepassingen wordt 

1 
gezocht: mensen komen om te 'horen 
hoe het zit'. Dat geeft nieuwe bezinning 
op de eredienst. Het zal - omdat het zo 
ontzettend moeilijk is - ook leiden tot 
nieuw bezig zijn met de Bijbel en de lei
ding van de Geest. Deze aanpak zou 
ook een nieuwe uitdaging voor onze 
Theologische Universiteit in Kampen 
kunnen betekenen, om predikanten te 
leren Gods Woord te brengen in ere
diensten waar zowel kerkmensen als toe
hoorders zijn. Het maakt het allemaal 
wel spannender. 

In ieder geval moet evangelisatie 
'ingedragen' worden in de eredienst, het 
hart van de gemeente. Dat kan door 
voorbede. Het kan door het toetreders
traject ook te verbinden met bepaalde 
erediensten. Wanneer een gast iets ver
telt aan de gemeente hoe hij of zij op 
zoek is naar Christus, kan dat een heel 
positieve indruk maken. Dat maakt het 
feest alleen maar groter als het moment 
van belijdenis en doop er is . . .  , de 
gemeente zag hem of haar groeien naar 
Christus en zijn gemeente. 

2. Catechese 
Wie catechisatie geeft en wel eens 

een evangelisatiegesprek voert, merkt 
dat het verschil niet zo groot is. Aan de 
ene kant lijkt het op het mislukken van 
de christelijke opvoeding thuis en het 
kerkelijk onderricht, wanneer jongeren 
niet verder komen dan vragen die 
iemand die aan het kennismaken is met 
het christelijk geloof, ook stelt. Aan de 
andere kant is het een fase die hoort bij 
het in de puberteit (opnieuw) ontdekken 
van een nu meer persoonlijk doorleefde 
geloofsleer. Beter dan daarover te jam
meren is het dus om dit gegeven als een 
feit te accepteren. Wanneer het in de 
kerk blijvend om leren gaat, kun je de 
vraag stellen hoe de kerkelijke catechese 
zich verhoudt tot missionaire leertrajec
ten die tegenwoordig worden aanbevo
len. 

Er is verschil in doelstelling en 
daarom ook de leerinhoud. De doelstel
ling van de gewone catechese is beant
woording van Gods beloften aan het 
verbondskind. Het gaat daarbij om per
soonlijk geloof, om kerkelijke betrok
kenheid en weerbaarheid als discipel van 
Christus in deze wereld. De leerinhoud 
is in de kerk altijd gegroepeerd geweest 
rond de drie leerkernen Geloof, Gebod 
en Gebed. De doelstelling van de mis
sionaire catechese is tweeledig: 'Er is 
sprake van een voorlopige en een uitein
delijke doelstelling. De voorlopige doel
stelling is dat deelnemers een aanvanke-
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lijke kennis van het christelijk geloof 
krijgen. De uiteindelijke doelstelling 
gaat verder. Het gaat er dan om dat zij 
komen tot een eigen geloofskeus en tot 
het toetreden tot de kerk.'3 

Ik denk dat je ook het criterium van 
de leeftijd kunt toepassen. In de Gere
formeerde Kerk gaat het erom jongeren 
tot een bewuste keus voor Christus en 
zijn kerk te leiden. Bij kerktoetreders 
gaat het vaak om mensen die op latere 
leeftijd de ontdekkingstocht beginnen 
met Christus en zijn gemeente. Dat pleit 
ervoor om het ook twee aparte circuits 
te laten blijven. Maar wanneer jongeren 
hun vrienden of vriendinnen van buiten 
de kerk willen meenemen, is het goed -
en vaak ook verrijkend - hen in de 
gewone catechese te laten deelnemen. 

Maar - of je nu via de catechese of 
via een toetrederstraject komt - het zegt 
iets over de manier van kerk-zijn op 
welk niveau van geloofskennis mensen 
belijdenis doen. De openbare belijdenis 
(en de volwassendoop) is het moment 
waarop men de keus maakt. Het niveau 
van dat belijden bepaalt mee het niveau 
van kerk-zijn, want deze jongeren en 
toetreders zullen de kerk van straks zijn. 

Dit is een tweede artikel n.a.v.: 
Stefan Paas, DE WERKERS VAN HET LAAT

STE UUR. DE INWIJDING VAN NIEUWKO

MERS IN HET CHRISTELIJK GELOOF EN DE 

CHRISTELIJKE GEMEENTE, Uitg. Boeken
centrum, Zoetermeer 2003, 
312 pag. ISBN 90 239 1520 8. 
Prijs € 22,50. 

Noten: 
1 Stefan Paas, JEZUS ALS HEER IN EEN PLAT LAND, 

Zoetermeer, 200I, p. I78 en 208 (noot 133). 

2 W. Verboom, DE ALPHA-CURSUS ONDERZOCHT, 

Zoetermeer 2002, p. 134. 

3 W. Verboom, A.W., p.I2. 
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In wat waarschijnlijk zijn laatste 
brief is ('het tijdstip van mijn ver
scheiden staat voor de deur', 2 Tim. 
4:6), zien we de apostel Paulus 
maatregelen treffen voor de tijd die 
komt. Lange tijd is hij spin in het 
web van de evangelieverkondiging 
geweest. Met hart en ziel heeft hij 
overal zijn medewerkers heenge
zonden: Timoteüs, Crescens, Titus, 
Lucas, Marcus, Epafras, Tychicus en 
al die anderen die we in het Nieuwe 
Testament tegenkomen. Nog even, 
en dan zal Paulus er niet meer 
zijn. Hij heeft zijn loop ten einde 
gebracht en wordt al als plengoffer 
geofferd. 

De apostel weet dat hij de zaak van 
de evangelieprediking niet op haar 
beloop mag laten. De kerk van Christus 
is immers pijler en fundament van de 
waarheid (1 Tim. 3 :15). Dat betekent: 
ze is verantwoordelijk voor de bewaring 
en verbreiding van het Evangelie van 
Jezus Christus. En de apostel geeft daar 
inhoud aan. Hij schrijft aan Timoteüs: 
wat u van mij gehoord hebt door vele 

getuigen, vertrouw dat toe aan ver
trouwde mensen die bekwaam zullen 
zijn om ook anderen te onderrichten 
(2 Tim. 2:2). Zonder te zeggen dat het 
daarin opgaat, geeft de apostel hier -
hedendaags gezegd - aan Timoteüs 
opdracht de opleiding tot de dienst van 
het Woord voor de tijd die komt, ter 
hand te nemen. 

Hoe Timoteüs aan de opdracht van 
de apostel gehoor gegeven heeft en 
welke vorm hij ervoor gekozen heeft, 
weten we niet. Wel dat het gebeurd is. 
En de eeuwen door bleef het Woord van 

1 Nader Bekeken mei 2004 

Geven voor 'Kampen' 

Kampen, ingang bibliotheek TU 

Christus Gode zij dank in de wereld 
verkondigd en bewaard. Het kwam en 
bleef tot dusver ook in ons land. 

Voor de kerken door de 
kerken 

In de 19< eeuw werd de zojuist 
genoemde opdracht van Paulus aan 
Timoteüs een sterke drijfveer voor de 
oprichting van wat toen de Theologi
sche School in Kampen ging heten 
(6 december 1854, dit jaar 150 jaar gele
den!). Een schitterend moment in onze 

Rondblik P. Niemeijer 
-

-------�---���----� 

kerkgeschiedenis: een opleiding tot de 
dienst van het Woord voor de kerken en 
door de kerken. Het werd een zaak waar
voor de afgescheiden kerken de Here 
dankten en waar ze zuinig op waren, 
ook toen in de gesprekken met de dole
renden over vereniging de plaats van 
Kampen ter discussie kwam. 

Nog altijd zien we het als een roe
ping voor de kerken om te zorgen voor 
de bewaring en voortgang van de dienst 
van het Evangelie. In artikel 18 KO 
hebben we het vastgelegd: De kerken 
onderhouden een theologische universi
teit voor de opleiding tot de dienst van 
het Woord. De kerken zullen daarvoor 
gekwalificeerde predikanten afzonderen 
die rechtens dienaren van het Woord 
blijven. De kerken nemen de verplich
ting op zich om naar behoren in het 
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onderhoud van die 'afgezonderde predi
kanten' te voorzien. Het zijn dominees 
die dominees opleiden: de keten van het 
Evangelie. 

De kerken zullen er verder naar stre
ven dat er studenten in de theologie zijn. 
En ook daar zullen de kerken, indien 
nodig"(een voorwaarde die in artikel 18 
ontbreekt!), financiële consequenties 
trekken (art. 19 KO). 

In zondag 38 wordt zelfs als eerste 
verplichting krachtens het vierde gebod 
genoemd: dat gezorgd wordt voor het 
instandhouden van de dienst des 
Woords en van de scholen. Met die scho
len worden niet scholen voor basis- en 
voortgezet onderwijs bedoeld, maar de 
scholen waar gewerkt werd en wordt aan 
het instandhouden van de dienst van 
het Woord. 

Geven 

De dienst van het Evangelie vergt 
allerlei maatregelen. Ook materiële. 
Paulus wijst erop dat dat al van oude 
dagen af zo is. Weet u niet, schrijft hij 

aan de gemeente in Korinte, dat zij die 
in het heiligdom de dienst verrichten, 
van het heiligdom eten en zij die het 
altaar bedienen, hun deel ontvangen van 
het altaar? Zo heeft de Here ook voor de 
verkondigers van het Evangelie de regel 
gesteld dat zij van het Evangelie leven 
(1 Kor. 9:13v). De kerk moet er wat 
voor over hebben om het Evangelie ver
kondigd, bewaard en verbreid te krijgen. 
Ze heeft het tot haar verantwoordelijk
heid te rekenen dat haar dienaren er de 
handen voor vrij hebben. 

Waar het gaat om het Evangelie van 
onze Heiland, zullen we dat doen: niet 
gedwongen, maar vrijwillig en blijmoe
dig. Het is opvallend hoezeer juist de 
vrijwilligheid door David benadrukt 
wordt, als het gaat om de bijdrage van 
het volk aan de oudtestamentische 
dienst van het Evangelie in de tempel. 
Als hij ziet wat het volk bijeengebracht 
heeft voor de tempelbouw, uit hij zijn 
blijde verwondering over de offervaar-

1 
digheid die de HERE zelf aan zijn volk 
geeft, en bidt hij de HERE om die 
gezindheid aan het volk te blijven geven. 
Want ik weet, mijn God, dat U het hart 
toetst en een welbehagen hebt in 
oprechtheid. Ik heb met een oprecht 
hart U dit alles gegeven; en nu zie ik 
hoe ook uw volk U vrijwillig gaven 
brengt (1 Kron. 29:13-18). 

Dat blijde karakter van 'geven' is ook 
iets waarop Paulus aandringt. Als hij 
schrijft over de hulp aan de kerk in Jeru
zalem, schrijft hij : de Here wil een 
milde gave en geen afgeperste gift. Laat 
daarom een ieder doen naar hij zich in 
zijn hart heeft voorgenomen, niet met 
tegenzin of gedwongen, want God heeft 
de blijmoedige gever lief (2 Kor. 9:5,7). 
Dat geldt ook voor het geven voor de 
predikantsopleiding. Daarvoor 'betaal' 
je niet per gedwongen opgelegde belas
ting. Daar gééf je voor, gericht en uit 
geloof. Je wilt dat de dienst van het 
Woord in stand gehouden wordt. 

C.J. Verplanke liet indertijd in zijn 
dissertatie zien dat dit karakter van 
'geven' een belangrijk argument was 
tegen het aanvragen van subsidie voor 
kerkbouw. Ik citeer hem letterlijk: 'Sub
sidiëring van de kerken door de Over
heid is ... niet het in vrijwilligheid verle
nen van een gunst of het brengen van 
een uit privaat bezit afgezonderd offer 
('geven', PN), maar het betrachten van 
uit de afweging en harmoniëring van 
(complexen van) belangen resulterende 
rechtsbedeling ('toedelen', PN). Juist in 
de vervulling van die taak verricht de 
Overheid haar dienst aan God; het 
brengen van offers (cues. van mij, PN) 
ligt niet op haar weg, is haar trouwens 
van nature vreemd, omdat zij over een 
publiek vermogen beschikt en alleen 
kan wegschenken wat zij met dwin
gende macht heeft verkregen ter behar
tiging van het algemeen belang' 
(C.J. Verplanke, SuBSIDitRING VAN DE 

KERKENBOUW, Arnhem 1963, p. 204; 
treffend is de uitspraak op p. 205: 'Als 
subsidiëring in strijd is met het wezen 
van de eredienst, doet het principieel 
niet veel meer ter zake, of bovendien 
nog afhankelijkheid van de Overheid 
ontstaat'). 

Meer dan dominees
school 

Gaat de oproep om voor 'Kampen' 
te geven, eigenlijk nog wel op? Die 
opdracht om te geven hangt immers 
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samen met het karakter van de universi
teit: opleiding tot de dienst van het 
Woord. Maar er gebeurt in 'l<ampen' 
toch veel méér? Mag je daarvoor een 
beroep op de kerken doen? 

De Theologische Universiteit is 
inderdaad geen opleiding waarvan alle 
studenten predikant (willen) worden. 
Dat is niet nieuw. Ook in het verleden 
herbergde 'Kampen' studenten die niet 
de pastorie ingingen. Maar vandaag de 
dag speelt dat nog sterker. Jongeren kie
zen vandaag hun beroep op latere leef
tijd dan vroeger. Er zijn nog altijd jon
gens die naar Kampen gaan 'om domi
nee te worden'. Maar hun aantal neemt 
- althans onder de studenten die direct 
van het voortgezet onderwijs instromen 
- zienderogen af. Het komt ook voor, 
dat studenten die het bij binnenkomst 
aan de TU wel van plan waren, bij 
nader inzien toch geen dominee willen 
of kunnen worden. Moet je ieder die 
nog niet weet of hij dominee wordt, van 
de opleiding weren? Moet je ieder die 
geen dominee (meer) wil worden, van de 
opleiding verwijderen? Moet je meisjes 
niet langer toelaten? Zijn wie zich op 
andere manieren willen inzetten voor 
werk in de kerk of in Gods koninkrijk 
overeenkomstig de gereformeerde leer, 
niet welkom in 'Kampen'? Als we dát 
echt zouden vinden en in de werving 
uitsluitend zouden mikken op a.s. predi
kanten, kon het wel eens zijn dat we 
onze opleiding in Kampen niet eens 
meer in stand zouden kunnen houden! 
Bij gebrek aan voldoende studenten. Of 
is dit gebrek aan geloof bij mij, omdat 
de Here immers de opleiding voor de 
dienst van het Woord wel in stand zal 
houden? Dat kunt u natuurlijk zeggen. 
Maar u kunt het wel alléén zo zeggen 
als de Here beloofd heeft en ook alleen 
in staat zou zijn voor predikanten te 
zorgen via de weg van Kampen als 
exclusieve predikantsopleiding! Maar zo 
is het ook in het verleden nooit gesteld. 
Ook toen hoefde je geen dominee te 
willen worden om te worden toegelaten. 
De roeping tot het predikantschap komt 
immers ook niet vóórdat je naar Kam
pen gaat, maar als je een beroep krijgt 
van een kerk. 

Het is niet nieuw dat 'Kampen' méér 
studenten toelaat dan die voor predikant 
willen worden opgeleid. We gaan nog 
een stap verder. Die anderen kun je niet 
alleen niet tegenhouden. Ze zijn ook 
welkom. Met elkaar zorgen ze voor stu
dentenaantallen die je nodig hebt voor 
een goed didactisch klimaat. En ze kun
nen ook helpen het gevaar van 'verkoke-
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ring' aan een exclusieve predikantsoplei
ding te voorkomen. En als ze dan wel
kom zijn, moet je daar ook de conse
quenties uit trekken. Je kunt ze niet toe
laten, en vervolgens zeggen: maar we lei
den alleen de aanstaande dominees 
onder jullie op. De rest moet maar 
zien .. . .  Je zult in Kampen dus breder 
moeten kijken dan alleen naar het oplei
den van predikanten. 

Betekent dat dat 'Kampen' dus geen 
opleiding tot de dienst van het Woord 
meer is? Omdat er ook anderen worden 
opgeleid? Dat het daarmee een 'alge
meen kenniscentrum' is geworden? 

'Kampen' is meer dan 'dominees
school'. Maar dat is wel het hart van de 
instelling! Dáárvoor hebben we 'Kam
pen' ! En dat wordt in het huidige Kam
pen ook volstrekt serieus genomen. 
Tegenover alle zorg over 'verwetenschap
pelijking' van de TU is het goed erop te 
wijzen dat aan de praktische kant van 
de 'beroepsvoorbereiding' in de oplei
ding nog nooit zoveel aandacht is gege
ven als tegenwoordig! Niet alleen in de 
reguliere opleiding, maar ook in 'terug
komdagen' en Post Academisch Onder
wijs om bij te blijven en verder toegerust 
te worden. Voor dat karakter van 'Kam
pen' schamen we ons niet. Daarvoor 
hebben en onderhouden we de universi
teit. Zou dat wegvallen, dan is het 
bestaansrecht van de TU weggevallen 
en ook de noodzaak van bekostiging 
door de kerken. Wat er ook allemaal aan 
de universiteit gedaan wordt, en welke 
'uitgangen' er mogelijk straks in con
creto zijn, karakterbepalend en beslis
send voor de roeping van de kerk om de 
universiteit in stand te houden, is - en 
laat het dat ook blijven! - dat ze 'weten
schappelijke opleiding tot de dienst van 
het Woord' is. Al het meerdere dat er in 
Kampen gebeurt, mag daaraan geen 
afbreuk doen. Het vloeit eruit voort en 
is eraan dienstbaar. Juist daarom is er 
een 'Kampen' en weten we ons als ker
ken voor 'het hele Kampen' verantwoor-
delijk. 

Ook onderzoek 

Geven voor 'Kampen' vanwege de 
opleiding tot de dienst van het Woord. 
Maar er wordt toch veel meer gedaan 
dan opleiden voor taken in kerk en 
koninkrijk? Naast 'onderwijs' is - net als 
aan andere universiteiten - 'onderzoek' 
een van de kerntaken van de docenten 
in Kampen. Mag je daarvoor geld vra
gen aan de kerken? 

1 
Laat me eerst zeggen dat niet alle 

onderzoek in Kampen altijd door de 
kerken bekostigd is. Er zijn sponsors 
geworven voor concrete onderzoeken. Er 
is subsidie van een instantie voor Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek ontvangen 
bij bepaalde projecten. Maar als het gaat 
om het veld van onderzoek als zodanig, 
geldt dat dat inderdaad ten volle gere
kend wordt bij het werk van onze uni
versiteit, dat door de kerken bekostigd 
wordt. En daar is ook reden toe. Het 
wetenschappelijk theologisch onderzoek 
gebeurt immers niet uit hobby of 
nieuwsgierigheid of omdat de overheid 

het voor erkenning (tegenwoordig accre
ditatie) van de TU eist. Het onderzoek 
heeft in Kampen zijn wettige plaats, 
omdat het nodig is om het onderwijs 
van aanstaande predikanten op peil te 
houden. Bovendien is het nodig voor 
'het uitleggen van de Schrift en het ver
dedigen van de zuivere leer tegen kette
rijen en dwalingen' (art. 18 KO).  Het 
Woord van de HERE is een onuitputte
lijke bron die we niet op een gegeven 
moment 'uit' hebben of 'onder de knie'. 
We moeten de Schrift steeds weer lezen 
en hanteren met het oog op onze eigen 
tijd. En het is nodig om ook in de theo
logische en kerkelijke wereld van van
daag op adequate manier de banier van 
de gereformeerde leer hoog te houden. 
Als dat in Nederland niet vanuit Kam
pen (en Apeldoorn) gebeurt, wie doet 
het dan? 

We zijn gewend om te spreken over 
'de opleiding tot de dienst van het 
Woord'. Misschien kunnen we ook zeg
gen: centrum voor onderwijs en onder
zoek ten dienste van de bewaring, ver
kondiging en verbreiding van het 
Woord van God. Ook bij het onderzoek 
gaat het immers om het bewaren, ver
kondigen en verbreiden van het Evange
lie: een rechtstreekse verantwoordelijk
heid van de kerk, en ook door haar 
'geven' te bekostigen. 
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Kerkelijke opleiding 

Maar moeten we echt zelf bekosti
gen? Voor het gereformeerde onderwijs 
accepteren we subsidie immers ook maar 
al te graag en dat komt niet in minde
ring op het gereformeerd karakter van 
dat werk. Waarom zou dat bij 'Kampen' 
anders liggen? 

Dat ligt in Kampen anders, omdat 
het daar om een kerkelijke universiteit 
gaat. Dat onderscheidt de school in 
Kampen van de gereformeerde scholen 
voor basis- en voortgezet onderwijs. Dat 
zijn geen kérkelijke scholen. Daar heb
ben de kérken en kerkenráden formeel 
ook niets te zeggen. Het zijn maatschap
pelijke instellingen waarvoor ouders of 
overheid verantwoordelijk zijn. Maar 
'Kampen' is 'school van de kerken. Het 
bestuur wordt gevormd door de kerken 
gezamenlijk in hun synode en deputa
ten-curatoren. Dat is een wezenlijk ver
schil als het om subsidiëring gaat! 

En de hoogleraren zijn kerkelijke 
ambtsdragers (art. 2 KO): predikanten 
afgezonderd voor de opleiding tot de 
dienst van het Woord. Dominees die 
dominees opleiden. Net zo min als onze 
dominees, ouderlingen en diakenen 
door een 'zilveren koorde' met de over
heid verbonden moeten zijn, moeten 
onze 'ambtsdragers-hoogleraren' dat: 
laten we een vrije kerk houden in een 
vrije staat! Het is wel de taak van de 
overheid om de dienst van het Evangelie 
te beschermen en Gods rijk te bevorde
ren met de haar door God gegeven 
instrumenten (art. 36 NGB). Maar het 
is niet de taak van de overheid om te 
zorgen voor de instandhouding van de 
dienst van het Woord. Daar zullen we 
als kerken zelf voor zorgen (vgl. 2 Tim. 
2:2). In Gods kracht. En in de blijd
schap van de Heilige Geest. 

Maar, werpt u wellicht tegen, in bij
belse tijden hebben toch ook overheden 
meebetaald aan tempelbouw en kerken
werk? Denk aan de giften van de Egyp
tenaren bij de uittocht van het volk 
Israël (Ex. 1 1 :2); denk aan de giften van 
volken en vorsten voor de tempel in 
Jeruzalem, die dankbaar geaccepteerd en 
blij bezongen zijn (Ezra 1:4; Ps. 68:30b; 
72:10v; Jes. 49:23; 60:10; Hag. 2:8)! 

Ik denk dat we ons allereerst moeten 
realiseren dat de verhouding van staat 
en kerk in Israël anders was dan nu. 
Bovendien gaat het bij subsidie vragen 
en ontvangen om iets anders dan om de 
gaven die Israël van heidenvolken en 
vorsten kreeg. Toen waren het gaven die 
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rechtstreeks door God zelf werden opge
eist en ook op Hem en zijn glorie 
gericht waren (Ex. 1 : 1-3; Ezra 1:2; 
Ps. 68:30a; 76: 12; Jes. 49:23b; 60:9; 
Hag. 2:9). Dat geldt niet voor een bij
drage die wij zouden aanvragen en krij
gen uit een algemene en helemaal niet 
specifiek op de eer van God gerichte 
regeling. Daarin onderscheidt bekosti
ging door de overheid uit fiscale midde
len zich ook van private sponsoring uit 
ideële motieven, die wel acceptabel is. 

Op kosten gejaagd? 

Een apart punt vormen nog de extra 
kosten die de opleiding heeft omdat ze 
aan eisen van de overheid moet voldoen. 
Mag je daarvoor geld aan de kerken vra
gen? Of moet je gewoon weigeren aan 
die overheidseisen te voldoen en dan 
maar je erkenning (accreditatie) prijsge
ven? Gewoon niet langer mikken op een 
erkende wetenschappelijke opleiding? 

Onze universiteit is inderdaad een 
wetenschappelijke opleiding. Daar heb
ben we als Gereformeerde Kerken niet 
alleen uitdrukkelijk, maar ook uit vrije 
wil voor gekozen: De kerken onderhou
den een theologische universiteit, zegt 
artikel 18 KO. Zolang het kan, willen 
we die pretentie ook naar buiten waar
maken. Dankbaar zijn we dan ook dat 
de universiteit als zodanig erkend wordt 
door de overheid (met de daaruit voort
vloeiende erkenning van titels en - niet 
te vergeten - de mogelijkheid van studie
financiering). Dan moeten we ook de 
consequenties daarvan aanvaarden: in 
overheidseisen en overheidstoezicht. 

Het uit de erkenning voortvloeiende 
toezicht van de overheid - niet op de 
inhoud, maar wel - op het wetenschappe
lijk niveau is bovendien de universiteit 
de afgelopen jaren op allerlei punten ten 
goede gekomen. Zo leidden de kwali
teitseisen die de overheid stelt, ertoe dat 
de opleiding op allerlei gebied ging vol
doen aan de standaard die we ook voor 
andere universiteiten waar gerefor
meerde jongeren studeren, normaal vin
den. Uiteraard stelt de overheid best 
eens eisen die we zelf en voor onszelf 
niet direct als prioriteit zien, maar om 
onzinnige eisen gaat het eigenlijk nooit. 
We kunnen dan ook moeilijk zeggen dat 
we door de overheid nodeloos 'op kosten 
gejaagd worden'. Als je echt universiteit 
wilt zijn, kost dat gewoon wat! Dat 
moet je niet op de overheid willen ver
halen. Daar moet je zelf blijmoedig voor 
géven. 

1 

Geven blijft nodig 

Waarom dit hele verhaal? 
De synode van Zuidhorn gaf curato

ren opdracht onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden en consequenties van 
subsidie. Daartoe moeten ze een aan -
vraag onder voorbehoud indienen bij het 
ministerie als een traject waarin duide
lijkheid verkregen kan worden over de 
voorwaarden en de hoogte van subsidie. 
Ook moeten ze beschrijven hoe zulke 
gelden intern een bijzondere bestem
ming kunnen krijgen met het doel dat 
de wil om als kerken de opleiding tot de 
dienst des Woords te dragen, levend 
blijft. In een goed onderbouwd voorstel 
voor de volgende synode moeten curato
ren ook de principiële vragen rondom 
het ontvangen van overheidssubsidie 
betrekken. De synode nam haar besluit 
o.a. op de volgende gronden: a. alleen in 
de weg van nadere verkenning bij de 
overheid is voldoende duidelijkheid te 
krijgen; b. als het onderzoek is afgerond 
en de aanvraag eventueel gehonoreerd, 
kan de eerstvolgende synode besluiten of 
de kerken deze subsidie aanvaarden of 
zelf de volledige bekostiging van de 
Theologische Universiteit willen blijven 
dragen; c. gewogen moet worden welke 
effecten het op de bekostiging van onze 
universiteit door de overheid heeft, wan
neer zij door (gedeeltelijke) financiering 
door de rijksoverheid afhankelijk wordt 
van fluctuatie in de toegekende gelden 
voor de theologische opleidingen. Ook 
dient onderzocht te worden welke maat
regelen er getroffen kunnen worden om 
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bezuiniging op of wegvallen van subsi
die door de kerken op te vangen. 

Na wat ik hierboven schreef, begrijpt 
u dat de synode spreekt over 'principiële 
vragen' en over 'de wil om als kerken de 
opleiding tot de dienst des Woords te 
dragen'. 

Maar ik heb nog een reden voor dit 
verhaal. Zo gemakkelijk gaat er van een 
aanvraag tot subsidie het signaal uit dat 
het voor 'Kampen' de komende tijd wel 
wat minder kan als het om onze giften 
gaat. Er wacht toch een 'kip met gouden 
eieren' ? Drie opmerkingen daarover. 
1 .  Naar mijn mening zal 'Kampen' 

altijd mede op ons géven aangewe
zen blijven. U moet weten dat de 
overheid één vast bedrag heeft voor 
subsidiëring van de gezamenlijke 
opleidingen. Die opleidingen worden 
in de wet genoemd. Vraagt 'Kampen' 
subsidie aan en wordt die aanvraag 
gehonoreerd, dan heeft dat tot gevolg 
dat de wét gewijzigd moet worden, 
en dat er voor de andere opleidingen 
minder geld overblijft dan nu het 
geval is. Dat op zich maakt al dat het 
ontvangen van subsidie niet heel ge
makkelijk is of vanzelf spreekt. Maar 
zelfs als die hobbels kunnen worden 
genomen en aan 'Kampen' 100% 
subsidie zou worden toegekend, zou 
dat vanwege de gevolgde bereke
ningswijze nog niet voldoende zijn 
om de universiteit volledig in stand te 
houden. Dat heeft te maken met de 
gevolgde berekeningswijze die o.a. is 
afgestemd op het (in Kampen lage) 
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aantal studenten. 
2. De synode wees op de voorwaarden 

voor subsidie die er nu zijn en die 
mogelijk in de toekomst worden 
gesteld. Van de universiteit in Apel
doorn weten we dat in de toekenning 
van subsidie aan hen een belangrijke 
rot heeft gespeeld, dat zij een brede 
instroom kennen en veel studenten 
uit andere kerken opleiden. We we
ten ook dat de overheid stevig aan 
het bezuinigen is en dat zij uit een 
oogpunt van bezuiniging of doelma
tiger besteding van subsidies kan aan
dringen op fusering van opleidingen. 
Daardoor kan maar zo een situatie 
ontstaan die ons toch weer voor eigen 
bekostiging zal doen kiezen. Daar zal 
dan wel een reservefonds voor moe
ten zijn. 

3. Minder geven zou zeker op dit mo
ment niet best zijn voor Kampen. De 

Het zal niet nodig zijn om de Gere
formeerde Bond voor te stellen. 
Die organisatie wilde altijd binnen 
de Hervormde Kerk opkomen voor 
de gereformeerde belijdenis. Zoals 
ze dat binnen de NHK deed, wil ze 
dat ook doen binnen de Verenigde 
Protestantse Kerk. Want ze gaat 
in deze fusie mee. Op initiatief van 
deze Bond verscheen vorig jaar een 
boek met de titel BELUDEN MET HOOFD 
EN HART. Het gaat over 'Gereformeerd 
leven tussen gisteren en morgen,' 
zoals de ondertitel zegt. Graag ves
tig ik de aandacht op dit boek. 

Laat ik maar direct zeggen dat ik het 
een belangwekkend boek vind. Het is 
een coproductie van vijf auteurs, onder 
redactie van J. van der Graaf. In zo'n 
570 pagina's wil het de actualiteit van de 
gereformeerde theologie laten zien. De 
auteurs confronteren zich met heden
daagse theologische vragen en komen op 
voor de gereformeerde belijdenis. Er 
wordt veel goeds geboden waar wij onze 
winst mee kunnen doen. Natuurlijk zijn 

1 
door de synode vastgestelde omslag is 
niet toereikend voor alle zaken die de 
school graag verwezenlijkt ziet. Het 
is genoeg voor de reguliere kosten. 
Maar verbouwing van het gebouw, 
viering van het 1 50-jarig jubileum, 
op peil houden van het onderzoek, 
uitstraling naar buiten (nationaal en 
internationaal): het vergt méér geld 
dan de TU door de synode is toege
kend. Gelukkig gaf de synode de TU 
de mogelijkheid om via aparte giften, 
legaten en sponsoring steun te ver
werven voor extra projecten en nieuw 
beleid via een universiteitsontwikke
lingsfonds. 

Laten we ons dus niet te snel rijk 
rekenen. Laten we liever rijk zijn in 
goede werken (1 Tim. 6: 17-19). Ook in 
het 'geven' voor de opleiding tot de 
dienst van het Woord. Er wordt hard 
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gewerkt. Zeker, dat gebeurt met onvol
komenheden, die ook wel eens bezorgd
heid of irritatie wekken. Maar het 
gebeurt wel met de oprechte intentie om 
ook in onze tijd gereformeerd te zijn en 
te blijven, en daarop aanspreekbaar te 
zijn. En met de wil om daarin dienst
baar te zijn aan de kerken. De nieuwe 
rector, prof. dr. G. Kwakkel, wees als 
prioriteit voor 'Kampen' aan de ontwik
keling van een wijze van theologiseren, 
die in de lijn van haar gereformeerde 
traditie staat en tegelijk aantoonbaar 
relevant is, doordat zij zich confronteert 
met de vragen van de huidige tijd en de 
kerkelijke actualiteit. Het is uw gebed, 
uw meeleven en uw (ook kritisch) mee
denken waard! 

Belijden met hoofd 
en liart 

er ook zaken waar vragen bij te stellen 
zijn of waar we het niet mee eens kun
nen zijn. 

Stand van zaken 

Het eerste hoofdstuk zou je een 
beschrijving kunnen noemen van de 
theologische stand van zaken. Dr. C.A. 
van der Sluijs heeft het geschreven. Hij 
gaf het de titel mee: 'Kantelend belijden 
in kantelende tijden.' Hij is van mening 
dat gereformeerde theologie zich reken
schap moet geven van de radicaal gese
culariseerde context waarin wij leven 
(p. 13). Zij moet de confrontatie aan
gaan om niet haar identiteit en actuali
teit te verliezen. 

Zelf gaat Van der Sluijs in gesprek 
met het postmodernisme, het histo-

Boek van de maand 

J. W. van der Jagt 

Dr. ir. J van der Graaf 

risme, het evangelicalisme en het ortho
doxisme. Hij discussieert met veel 
gesprekspartners, die hij ook onderling 
met elkaar in gesprek brengt. Vaak wijst 
hij aan dat vragen terecht zijn, maar dat 
geen recht gedaan wordt aan wat vanuit 
de gereformeerde theologie of belijdenis 
daarover gezegd kan worden. Al die 
gesprekspartners, discussieonderwerpen 
en nuanceringen maken, ook door de 
lange en soms ingewikkelde zinsbouw 
(op p. 30 een zin van negen regels!), dit 
hoofdstuk wel vermoeiend om te lezen. 

Dr. Van der Sluijs introduceert de 
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term 'schriftondervindelijk' (p. 29v) . Hij 
vormt dat woord uit 'schriftuurlijk' en 
'bevindelijk,' twee woorden die volgens 
het voorwoord in het hele boek kenmer
kend zijn (p. 9). Om te voorkomen dat 
deze twee aspecten los van elkaar func
tioneren, introduceert de auteur dit 
nieuwe woord. De bedoeling daarvan is 
wel duidelijk. Toch rijst de vraag of deze 
vondst echt veel oplevert. Blijven het 
toch niet twee aspecten die, om de zelf
standigheid van Gods Woord en de 
afhankelijkheid van onze bevinding, niet 
zonder meer inééngeschoven kunnen 
worden? Soms lijkt het alsof Van der 
Sluijs dat zelf te gemakkelijk doet. Hij 
signaleert dat de evangelicale denkwereld 
de nadruk te veel op de ervaring legt. En 
dan vervolgt hij: 'Het is meer schriftuur
lijk veranrwoord om te stellen dat het 
christelijk geloof verankerd is in de 
Schrift én in de ervaring dan wel in een 
Schriftondervindelijke prediking en een 
dienovereenkomstig verstaan' (p. 54). 
Hier krijgt het geloof een dubbele 
ankergrond. Naast de Schrift functio
neert de ervaring van de gelovige als 
zodanig. Dat lijkt mij te veel eer voor 
onze ervaring! Het gaat om de ervaring 
van het geloof. Dan kan die ervaring 
toch niet de ankergrond voor datzelfde 
geloof zijn? Of schuiven Schrift en erva
ring hier toch ineen? 

Zending 

Het tweede hoofdstuk is geschreven 
door C. Blenk. Het gaat over 'Gerefor
meerden ontdekken zending, Israël en 
wereldgebeuren'. Hij leidt elk onderwerp 
in met de opmerking dat de gerefor-

1 
meerde belijdenissen er weinig of niets 
over zeggen. Dan laat hij zien dat men 
deze thema's nog niet in de tijd van de 
Reformatie, maar pas later heeft ont
dekt. Dat maakt een historisch over
zicht onvermijdelijk. Daarin passeren tal 
van meningen en opvattingen de revue, 
gevolgd door een aantal bijbelse noties. 
Tussendoor trekt Blenk voordurend 
korte conclusies. Helaas geeft hij ner
gens een samenvatting. Zo blijft het 
geheel wat fragmentarisch. Dat wordt 
versterkt door een telegramachtige stac
catostijl, die ook de titel van het hoofd
stuk al laat zien. Intussen biedt Blenk 

Dr. C. Blenk 

wel veel informatie. Inhoudelijk over
tuigt hij mij niet altijd. Hij beweert dat 
de zending een blinde vlek is geweest 
voor de Reformatie. 'Zending was een 
"laatkomer"' (p. 133) . Daarbij noemt hij 
o.m. L.J. Joosse. Maar diens conclusie 
was juist dat de reformatoren wel aan 
zending hebben gedacht (REFORMATIE 

EN ZENDING, Goes 1988, p. 127). Blenk 
verwerkt deze conclusie kennelijk niet, 
maar geeft daar geen argumenten voor. 
Dat overtuigt niet. 

Of speelt hier een rol dat Blenk een 
versmald begrip van zending hanteert? 
Hij denkt aan de evangelieverkondiging 
'ver weg' (p. 132v) of als die de grens 
over gaat (p. 146). De Reformatie con
centreerde zich vooral op de uitbreiding 
van de kerk in haar eigen omgeving 
(Joosse, p. 128). Dat is toch ook zen
ding? Begon de zending van de aposte
len niet dichtbij in Jeruzalem, volgens 
het program dat de Here zelf in Hande
lingen 1 ontvouwde? 'Ook in de Bijbel 
is zending een laatkomer', beweert 
Blenk (p. 146). Het waren niet de apos
telen die de grens over gingen, maar 
gewone gemeenteleden. Dat klinkt als 
een verwijt, zeker wanneer de conclusie 
volgt: 'Als kerken falen (de cursivering is 
van mij, JWvdJ), doen "leken" (genoot
schappen) gelukkig het werk . . .  .' 

Maar is er sprake van falende aposte-
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len? Of gebeurden de dingen op Gods 
tijd, volgens Christus' program en onder 
regie van de Geest? 

Als we zending minder smal opvat
ten dan Blenk, merken we ook dat de 
belijdenis er meer over zegt dan Blenk 
aangeeft. Hij zegt op p. 134: 'De verkie
zingsleer hoeft dus geen barrière te zijn 
voor zendingsélan.' Akkoord. Hij trekt 
deze conclusie uit de aandacht die er in 
de eeuw van de Dordtse synode voor de 
zending 'ver weg' kwam. Maar zeggen 
de Dordtse Leerregels niet 'dat God ver
kondigers van de blijde boodschap zendt 
tot wie Hij wil en wanneer Hij wil' (DL 
1,3) ? Dat lijkt mij een belangrijke con
fessionele uitspraak, die verkiezing en 
zending aan elkaar verbindt. Wat te 
denken van zondag 12 over het chris
ten-zijn, wat wil zeggen dat je als pro
feet Christus belijdt, gewoon dichtbij. Is 
dat geen zending zoals de verstrooide 
broeders van Handelingen 1 1  deden en 
waartoe Petrus ons aanspoort in 1 
Petrus 3:15? Deze schriftplaats geeft in 
het voorwoord van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis aan dit geschrift een 
missionaire spits. 

Israël 

Ook over Israël zegt Blenk dat de 
belijdenisgeschriften daar zelden of 
nooit over spreken. Hij wil laten zien 
hoe dat komt en wat we daarvan hebben 
geleerd. Daarom geeft hij niet nog een 
Israëltheorie (p. 150) . Als je ziet hoeveel 
meningen hij in zijn overzicht noemt -
zelfs binnen de Gereformeerde Bond 
wordt er nog verschillend over Israël 
gedacht -, hebben we daar ook geen 
behoefte aan. Het overzicht is informa
tief en geschikt voor wie zich in korte 
tijd over dit thema wil oriënteren. 

Opvallend is dat Blenk van de 
'Gescheiden kerken' (zoals hij ze noemt, 
omdat ze van de Hervormde kerk afge
scheiden zijn) alleen de Gereformeerde 
Kerken (synodaal) en de Christelijke 
Gereformeerde Kerken noemt. Kent hij 
de bezinning niet die er in de Gerefor
meerde Kerken (vrijg.) is geweest? In 
1988 schreef bijvoorbeeld ds. R.Th. de 
Boer: 'God heeft zijn volk Israël niet 
vergeten en daarom mogen wij Israël 
niet vergeten. God blijft het hart van de 
"natuurlijke" kinderen van Abraham 
zoeken. Daarom moeten wij als "geeste
lijke" kinderen van Abraham hen goed 
gezind zijn en mogen we ons niet aan 
onze roeping ten opzicht van hen ont
trekken' (IsRA�L NIET TE VERGETEN. 
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JOODSE VOLK EN KERK IN BIJBELS LICHT, 
Goes 1988, p. 222). Twee jaar eerder 
werd de Stichting ter bevordering van 
evangelieverkondiging aan het joodse 
volk opgericht. Het werk van deze stich
ting is in 2002 overgenomen door de 
kerk te Ommen. 

De conclusie die Blenk uit de para
graaf over de gescheiden kerken trekt, 
kan ik niet delen. Deze luidt: 'Geschei
den kerken, die braken met de volks
kerk, hebben door hun eigen ecclesiolo
gie ook moeite met Israël; ze slaan door 
(GKN, de synodale kerken, JWvdJ) of 
Israël werkt niet door (CGK).' Deze 
conclusie legt een relatie tussen een 
bepaalde leer over de kerk en de moeiten 
m.b.t. Israël. Deze relatie wordt nergens 
aangetoond. Het is niet meer dan een 
onbewezen bewering. 

Ik kom even terug op het uitgangs
punt dat de gereformeerde belijdenissen 
zwijgen over Israël. Wanneer je alleen 
naar plaatsen zoekt waar Israël met 
name genoemd wordt, kan dat juist zijn. 
Maar er zijn ook andere noties die voor 
dit thema belangrijk zijn. Blenk is zelf 
art. 18 van de Nederlandse Geloofsbelij
denis (over afstamming van Christus uit 
David) en artikel 25 (over de wet en de 
profeten) tegengekomen (p. 151). Kan er 
ook niet gewezen worden op vraag en 
antwoord 19 van de Catechismus over 
de openbaring van het Evangelie, de ver
kondiging, de afbeelding en de vervul
ling ervan in Christus? Zeggen vraag en 
antwoord 74 over de kinderdoop niet 
impliciet iets over Israël en de kerk? 
Node heb ik zondag 21 gemist. Er zijn 
rond Israël veel theorieën, maar is de 
verhouding tussen Israël en de kerk niet 
in de grond van de zaak bepaald, door
dat de Zoon van God vanaf het begin 
van de wereld tot aan het einde een kerk 
(één kerk!) uit alle volken vergadert door 
zijn Woord en Geest in de eenheid van 
het ware geloof? In deze zondag ligt de 
onlosmakelijke relatie tussen Israël en de 
kerk. In een bepaalde periode (het oude 
verbond) wás Israël zelf de kerk en de 
kerk was Israël. Maar ook laat deze zon
dag de centrale betekenis van Christus 
zien, de onopgeefbare en blijvende 
noodzaak van het geloof in Hem en de 
prediking van het Evangelie, waardoor 
de Heilige Geest de uitverkoren kerk uit 
alle volken - Joden en heidenen - bijeen 
brengt. Geeft zondag 21 niet de coördi
naten om te midden van de vele theo
rieën schriftuurlijk over Israël te den
ken? 

1 
De kerk 

Dr. W. Verboom schrijft over 'Het 
wonder van de kerk'. Dat is een goed 
leesbaar hoofdstuk waarin hij 'enkele 
aspecten van een gereformeerde ecclesio
logie' laat zien. Het is niet alleen goed te 
lezen, we vinden er ook veel waardevolle 
inzichten en opmerkingen in. We kun
nen alleen stamelend over de kerk spre
ken, omdat zij een geheimenis is van 
God (p. 235). Bij de eenheid van de 
kerk merkt Verboom terecht op dat de 
ene kerk nooit een plurale kerk kan zijn 
'waarbij de eenheid is gefragmentari
seerd in vele - soms elkaar tegenspre
kende - meningen' (p. 235v). Op de 
vraag hoe de kerk in onze tijd de ene 
heilige, algemene christelijke kerk kan 
zijn, is zijn antwoord: 'Dat kan alleen 
als ze kerk van het Woord is. Dat wil 
zeggen als ze leeft onder de heerschappij 
van het Woord' (p. 238). Kerkelijke ver
deeldheid is 'naar bijbelse normen in 
strijd met het wezen van het kerk-zijn 
en daarom een ernstige zonde' (p. 236). 
Hij wijst op de kerk als 'vergadering' en 
als 'gezelschap'(p. 242). Het eerste wijst 
op Gods activiteit (p. 243), het tweede 
op het menselijk antwoord daarop 
(p. 249). Verboom verwerkt daarbij de 
leer van het verbond, dat door God 
gegeven wordt, maar dat tweezijdig 
bestaat door het geloof van mensen 
(p. 249v). Het is opvallend dat hij dit in 
verband brengt met het woordgebruik 
van Guido de Brès (congrégation et 
assemblée, of in het Latijn congregatio et 
coetus) waar ook K. Schilder zich op 
beriep, terwijl C. Trimp, die het zakelijk 
met Schilder eens is, het beroep op deze 
woorden weer relativeerde (KERK IN 
AANBOUW, p. 53v). Maar los van de 
woorden gaat het natuurlijk wel om vol
uit confessionele noties. 

Verboom zegt: 'Waar het Woord is 
daar is de kerk' (p. 245) en verbindt 
daaraan dat de kerk niet alleen iets 
onzichtbaars is, maar in de zichtbaar
heid treedt. Hij noemt de kerk 'moeder'. 
Dit moederschap 'realiseert zich door de 
bediening van het Woord, zoals die in 
haar midden plaatsvindt' (p. 245). We 
kunnen ons geheel in deze gedachten 
vinden. Dat is niet het geval, als Ver
boom de synode typeert als ambtelijke 
vergadering die de landelijke kerk 
regeert zoals de kerkenraad de plaatse
lijke gemeente regeert (p. 246v). Daarin 
horen we een hervormd denken dat zich 
van het gereformeerde kerkrecht verwij
dert. 

Er zou meer te noemen zijn. Maar 
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het is opmerkelijk hoeveel aspecten Ver
boom noemt die ook door K. Schilder 
naar voren zijn gebracht. Diens onder
wijs vindt de laatste jaren in de Gerefor
meerde Kerken steeds minder gehoor. 
De bijdrage van Verboom herinnert ons 
aan de rijkdom van die erfenis, een rijk
dom die we alleen tot onze schade kun
nen negeren. 

Kenmerken 

Intussen merk je wel dat het goede 
dat Verboom geeft, niet voluit kan func
tioneren. Hij komt per saldo ergens 
anders uit dan je zou verwachten. 

Dat begint eigenlijk al wanneer hij 
met J. van der Graaf stelt dat iedere kerk 
schuld aan de zondige verdeeldheid 
heeft. Dat geldt voor de kerk die onge
hoorzaam is aan Christus en het Evan
gelie, en daarom leden uitgeworpen 
heeft, maar ook voor de kerk die eigen
machtige wegen bewandelde en afschei
ding tot principe maakte (p. 236). Met 
alle respect, maar hier wordt de schuld 
te gemakkelijk toegewezen! Natuurlijk 
wordt in iedere kerkstrijd door alle par
tijen gezondigd. Maar hier wordt be
weerd dat het eigenmachtig (en dus zon
dig) is, wanneer men zich door een 
ongehoorzame kerk niet laat afbrengen 
van de trouw aan Christus en zijn Evan
gelie! Het kan toch niet waar zijn dat 
gehoorzaamheid én ongehoorzaamheid 
beide ons schuldig maken voor God? 

Deze gemakkelijke schuldtoedeling 
staat niet op zichzelf. Schrijvend over de 
drie kenmerken van de kerk, zegt Ver
boom: 'Bedoelt De Brès te zeggen dat je 
aan de hand van een drietal criteria 
kunt zeggen: kijk, deze kerk is een ware 
kerk en die niet? Ik denk het niet. Ik 
denk dat De Brès veel meer een weg 
wijst voor de kerk hoe zij zo kerk kan 
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zijn dat zij én één in het geloof in Chris
tus én algemeen én heilig kan zijn. Dat 
kan alleen als God het door zijn Woord 
en Geest voor het zeggen heeft in de 
kerk' (p. 238). Natuurlijk is het waar 
dat de kenmerken van de kerk aangeven 
op welke manier de kerk één, katholiek 
en hefüg is (daar wees trouwens Schilder 
ook al op). De kenmerken verplichten 
dus ons in de eerste plaats om zelf ware 
kerk te zijn. Maar Verboom kan toch 
niet ontkennen dat de kenmerken daar
mee tegelijk een aanwijzende functie 
hebben? Artikel 29 noemt de kenmer
ken nota bene om te helpen 'onderschei
den welke de ware kerk is, omdat alle 
secten die er tegenwoordig in de wereld 
zijn, zich ten onrechte kerk noemen'. 
Hier schiet Verbooms uitleg van artikel 
29 te kort. 

Naar mijn indruk is dit geen geïso
leerde vergissing. Opvallend genoeg 
zwijgt Verboom namelijk ook over de 
roeping om zich af te scheiden van hen 
die niet van de kerk zijn, uit artikel 28. 
Het hangt m.i. samen met de manier 
waarop Verboom het verbond verwerkt. 

Zoals ik al aangaf, zegt hij daar 
goede dingen over. Maar later komt in 
zijn overzicht ook de opvatting van 
Ph.J. Hoedemaker over het verbond 
naar voren (p. 258v). Zoals bekend, ging 
Hoedemaker niet met de Doleantie 
mee. Verboom schrijft dat toe aan zijn 
kijk op het verbond. 'Het verbond is een 
handelen van God, het belijden een 
handelen van mensen' (p. 258). Kuyper 
zette met zijn Doleantie alles op de 
kaart van het handelen van mensen. 
Daarom volgde Hoedemaker hem niet. 
Kennelijk trok hij zich, toen het om ker
kelijk handelen ging, terug op de éne 
zijde van het verbond: de belofte van 
God en zijn trouw. Vanwege Gods 
trouw durfde men de Hervormde Kerk 
niet te verlaten. Verboom illustreert dat 
met het droomgezicht dat een scheeps
timmerman uit Doesburg in 1837 
kreeg. In een soort gebedsvervoering zag 
deze man zichzelf, verbonden met heel 
de kerk met alle dwaling en ketterij, 
voor Gods aangezicht. God kon met 
recht allen veroordelen, maar 'Hij mocht 
zich nog eens ontfermen' (p. 257). 
Daarin klinkt de hoop op Gods trouw. 
Maar - met alle respect! - dit 'gezicht' 
lijkt meer op een doperse ingeving dan 
dat het van schriftuurlijk verbondsbesef 
getuigt. Met andere woorden: deze 
scheepstimmerman valt wel terug op de 
trouw van God, maar hij vergeet dat die 
trouw onze trouw oproept. God gaf niet 

1 
alleen zijn belofte, maar ook zijn gebod. 
De trouw van mensen is toch geen men
senwerk? Het wordt door de Heilige 
Geest in ons bewerkt. Het moet dan 
ook als zijn werk worden gerespecteerd. 
Dat geldt ook voor het belijden, dat 
Hoedemaker als mensenwerk afdoet. 
Deze scheepstimmerman en Hoedema
ker lijden aan eenzijdigheid. En die leidt 
tot de typische Bondsopvatting over de 
kerk: 'Hoe diep de kerk gevallen is, hoe 
schuldig zij is, toch is er dwars door 
alles heen het beroep op de trouw en 
ontferming van God. Als God nog in 
deze kerk wil wonen en werken en haar 
trouw blijft, zullen wij dan ontrouw zijn 
en onze roeping verzaken?' (p. 261-265). 

Het zal duidelijk zijn dat de roeping 
om zich van de kerk af te scheiden en de 
aanwijzende functie van de kenmerken 
van de kerk voor dit inzicht hinderlijke 
obstakels zijn. Maar zonder deze noties 
zien we gebeuren dat men begint met de 
stelling dat de ene kerk van Christus 
nooit een plurale kerk kan zijn (p. 235v), 
maar dat men met Samen-op-Weg ein
digt in de Verenigde Protestantse Kerk 
(p. 265), die niet anders dan plurale 
kerk wil zijn. Het goede dat Verboom 
geeft, loopt uit op een apologie voor de 
kerkelijke positie van de Gereformeerde 
Bond. Deze heeft zich vaak erop beroe
pen dat de Hervormde Kerk de kerk van 
de Reformatie is, een planting van de 
Here. Dit kerkelijk eerstgeboorterecht 
wordt tenslotte voor een schotel oecu
menische linzenmoes verkocht. Helaas. 

Spiritualiteit 

De beschikbare ruimte laat niet toe 
om nog veel over de resterende drie 
hoofdstukken te zeggen. Maar omdat ze 
alle drie de moeite waard zijn, wil ik er 
kort op attenderen. 

Natuurlijk kan een dergelijk boek in 
onze tijd niet zonder een bijdrage over 
spiritualiteit. R.H. Kieskamp schrijft 
over 'Gereformeerde spiritualiteit'. Wat 
vertelt de Bijbel erover? Hoe vertolkt de 
belijdenis dit? Wat is de verhouding tot 
de mystiek? Hij geeft een stukje kerkge
schiedenis en vraagt hoe de spiritualiteit 
in de kerk functioneert. Tot slot geeft 
hij een poging tot verbetering. Wie 
mocht denken dat de gereformeerde leer 
lijdt aan een spiritueel tekort of een 
onderwaardering van het werk van de 
Geest, krijgt van Kieskamp een heil
zaam medicijn. Hij laat zien (p. 303-
319) hoe vol de belijdenis is van de 
Geest en van zijn werk. Karakteristiek is 
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daarbij wel wat hij n.a.v. de Dordtse 
Leerregels opmerkt: 'Gereformeerde spi
ritualiteit is wel spiritueel, doch niet spi
ritualistisch. Dat wil zeggen dat het niet 
enkel geestelijk is, los van het gebruik 
der middelen. Het gaat altijd weer om 
de bijbelse lijn dat God met zijn Geest 
werkt in de weg der middelen, waarbij 
het Woord en de sacramenten een zeer 
hoge plaats innemen' (p. 318). De hei
dense mystiek wordt zeer gevaarlijk 
genoemd, omdat God daarin niet meer 
tegenover ons staat (p. 322). In allerlei 
vormen van christelijke mystiek is 'de 
manier waarop met God in contact 
wordt getreden', het probleem (p. 324). 
Kieskamp staat argwanend tegenover 
zgn. spirituele oecumene waarin de mys
tiek een brugfunctie krijgt tussen 
roomse en reformatorische vroomheid 
(p. 330). Zo is hij ook kritisch over de 
zgn. oecumene van het hart, die in krin
gen van de EO populair is. Kortom, in 
veel opzichten een bijdrage die verrijkt. 

Ethiek 

Dat geldt ook voor het hoofdstuk 
'Over christelijke ethiek' van de hand 
van J .J. Tigchelaar. 

Ook hij zet het ethisch materiaal van 
de gereformeerde belijdenissen op een 
rij. Dat is meer dan je bij eerste indruk 
zou verwachten. De auteur geeft ook 
een historisch overzicht waarin hij vanaf 
Calvijn tot op W.H. Velema en 
J. Douma 'Het krachtenveld van de 
christelijke ethiek' in kaart brengt. 
Wonderlijk vind ik daarin wel dat hij 
daarin vanaf G.H.J.W.J. Geesink een 
lijn naar R. Schippers en H.M. Kuitert 
trekt, die over K. Schilder loopt. Daar 
valt denk ik nog wel wat over te zeggen. 
Als afsluiting geeft Tigchelaar een 
'invulling van de ethiek aan de hand 
van de decaloog'. Daarin vinden we 
o.m. een vrij brede uiteenzetting over 
het vierde gebod. Er zijn broeders en 
zusters die er niet aan willen dat in de 
kerk van de Reformatie over de relatie 
tussen sabbat en zondag altijd al ver
schillend is gedacht. Deze bijdrage, die 
geheel buiten de discussie over de 
synode van Leusden of Zuidhorn staat, 
kan hen daarin verder helpen. 

Er is hoop! 

Het laatste hoofdstuk is een fraai 
slot. G. van den Brink schrijft daarin 
over de 'Gereformeerde theologie als 
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theologie van de hoop'. Hij schetst hoe 
in de westerse cultuur de hoop verdwe
nen is. Hij gaat de betekenis na van de 
hoop als menselijk en als christelijk 
gegeven, en laat zien hoe de hoop bij (de 
latere) Jürgen Moltmann (DAS KOMMEN 
Gorrns) functioneert. De winst van een 
en anaer verwerkt hij onder het thema 
'Laat ons de belijdenis der hoop vast
houden' (p. 538v) .  Tegenover de goed
kope hoop van het universalisme ('alle 
mensen worden zalig') noemt hij de 
gegronde hoop van het Evangelie een 
'begaanbare weg tussen modern vooruit
gangsoptimisme en postmodern wan
hoopsdenken, de beide polen waartussen 
onze westerse cultuur momenteel zo 
driftig en vruchteloos heen en weer pen
delt' (p. 543). Het geheim van deze 
hoop is dat God zijn werk in stand 
houdt (p. 544). Het is niet alleen hoop 
voor individuen; ze omvat de hele schep
ping (p. 546, 560). Het is hoop in strijd 
en geduld (p. 546), en in ontzag voor en 
vertrouwen op God (p. 547v). Zijn bij
drage loopt uit op een uiteenzetting, 
vanuit 1 Korintiërs 15, over de opstan
ding der doden. Een citaat: 'Wat een 
verschil! Want in dat nieuwe lichaam 
kan de zonde dus niet meer komen. Wij 
kunnen de zonde niet meer willen en 
willen haar niet meer kunnen. Want we 
willen alleen nog maar geleid en bezield 
worden door de Heilige Geest van God' 
(p. 558). En 'alles wat Paulus gezegd 
heeft ontleent hij linea recta aan wat er 
gebeurd is met Pasen' (p. 559). Prachtig 
toch? Ik geef één opmerking ter overwe
ging. Van den Brink zegt terecht dat de 
hoop heel de schepping omvat. Maar 
doordat hij met de opstanding der 
doden afsluit, blijft het persoonlijke toch 
dominant. Zou de verbinding van het 
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individuele met het geheel van de schep
ping niet sterker worden, wanneer we de 
belofte erbij betrekken dat wij straks 
met Christus als koningen zullen heer
sen tot in alle eeuwigheden (2 Tim. 2: 
12, Op. 22:6; vr. en antw. 32 van de 
Catechismus)? 

Kortom, een bemoedigend slot van 
een in veel opzichten verrijkend boek. 

Nader Bekeken mei 2004 
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EARL GREY 

Drie vrouwen. De dood was hen vergeten. 
Ze hielden zich verstopt 
in een huis dat uitkeek op het noorden. 
Daar waren ze geboren, ooit, 
en jong geweest. Ze bewaarden er 
in oude schoenendozen foto's, 
melktanden, haarlokken en kasbons. 

Ramen gingen zelden open. Tocht, 
je werd er maar verkouden van. 
Gordijnen fouilleerden licht 
op ongewenste blikken. De feilen 
van de

. 
werel� werden afgelezen 

van spionnetjes en strei;ig 
van commentaar voorzien. 

Eenmaal per jaar, in januari, 
moesten we erheen met beste wensen. 
We kregen thee. Op het trommeltje 
waaruit we een boudoirtje mochten nemen, 
stond een schilderij . 'Van Rubens.' 
'Kijk,' zei de jongste oude vrouw 
ieder jaar opnieuw, 'De Koning Drinkt: 

Willy van Doorselaer 

Uit: DIT IS HET BOS, VERDWAAL HIER MAAR 1994 

Kort commentaar: 
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Het is niet onwaarschijnlijk dat u dit soort mensen kent. 
Misschien hebt u ze zelfs in de familie. Of in de familie gehad. 
De tijd staat er stil. Het ruikt er naar vroeger. 

1 

Ik vraag me wel eens af: is dit een uitstervend soort? 
Of is dit van alle tijden? Ik betwijfel het. 
Mij zijn ze in ieder geval dierbaar. 
Je vindt er vaak een schat aan eenvoudige godsvrucht. 

G. Slings 

Gedicht 
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In de aprilnummers van DE WEKKER 
schreef prof. dr. W. van 't Spijker een 
aantal artikelen onder de titel 'Gerefor
meerde baptisten'. Het is de moeite 
waard daar het nodige van door te 
geven. Achtergrond voor zijn artikelen
reeks is met name de aantrekkings
kracht die baptistische gemeenten al een 
poosje blijken uit te oefenen op heel wat 
gereformeerde mensen. De CGK hebben 
daarmee te maken. Onze eigen kerken 
niet minder. Na een korte historische 
oriëntatie vraagt Van 't Spijker met 
name aandacht voor de grote, groeiende 
baptistengemeente te Drachten, met als 
voorganger de bekende ds. 0. Botten
bley. In zijn tweede artikel (van 9 april) 
geeft hij een indruk van de manier 
waarop ds. Bottenbley omspringt met 
wat in gereformeerde kerken over de 
doop geleerd wordt. Het is boeiend en 
ontdekkend om dat eens mee te lezen. 

Vrije baptisten in Drachten 
Een vorig artikel eindigde met een verwij
zing naar de Baptistengemeente in Drach
ten, die onder leiding van ds. 0. Botten
b/ey een spectaculaire groei heeft doorge
maakt. De predikant werd in 1988 in 
deze, toen nog kleine gemeente beroepen. 
Hij beschikt over grote gaven, die hem in 
staat stelden om een gemeente bijeen te 
brengen, die vandaag behoort tot de vier 
of vijf snelst groeiende kerken van Neder
land. 
In de gereformeerde wereld zoals wij die 
kennen vandaag, en waarin men het 
thema van de gemeenteopbouw hanteert, 
weten we nog niet van zo'n toename. Ver
schil/ende gemeentemodel/en worden, 
voornamelijk uit de Amerikaanse religi
euze wereld geïmporteerd. Het lijken nog 
allemaal proefballonnen, waarvan de 
deugdelijkheid zich nog moet bewijzen. 
Intussen heeft een aantal ervan al deze 
uitwerking gehad, dat ze een klassieke 
gereformeerde structuur hebben geperfo
reerd. Het valt te vrezen dat zich 
zotloende een evolutie voortloet, die de 
terugkeer naar wat beproefd gebleken is, 
voorgoed onmogelijk heeft gemaakt. De 
onduidelijkheid is dan voor het nage
slacht. 

1 Nader Bekeken mei 2004 

Gereformeerd 
baptisme? 

Bethel Vrije Baptistmgemunte te Drachten 

Van dergelijke ontwikkelingen heeft men 
voorshands in Drachten geen last. Men 
stoelt daar op een zuiver baptistische 
gemeentestructuur. We kennen het type: de 
gemeente wordt gevormd door wat men 
zou kunnen noemen 'bewust-gelovigen: 
Uitgangspunt is de volwassendoop door 
onderdompeling. Kleinere baptistenge
meenten, ook in Friesland, vertonen 
dezelfde structuur. Men treedt tot de 
gemeente toe, doordat men van zijn beke
ring getuigenis aflegt, en op grond van dit 
getuigenis wordt ondergedompeld. Er is 
sprake van een radicale afwijzing van de 
doop van kleine kinderen. Wé/ kent men 
een vorm, waarin de baby's worden opge
dragen, of hoe men het ook verder noemen 
wil. Kinderdoop wordt echter beslist afge
wezen. 
De vrije baptisten uit Drachten kunnen 
spreken van een opzienbarende groei. Men 
kan dit echter nauwelijks toeschrijven aan 
het bekende, ook wel historisch gegroeide 
verschijnsel van het baptisme als zodanig. 
Hier zijn andere factoren in het spel. En 
deze hangen voorname/ijk samen met de 

Persrevue P.L. Storm 
-

persoon van ds. Bottenbley. In een bijzon
dere bijeenkomst heeft deze van zijn 
inzichten inzake de doop een, ik mag wel 
zeggen, vlammend getuigenis afgelegd. 
Daarover gaat het volgende voorname/ijk. 

Opvallende zaken 
Een paar opvallende zaken, die een luiste
raar niet licht zal vergeten. De inzet was 
zeer eenvoudig, een kort gebed, met 
daarna de betuiging dat de zaken zo hel
der mogelijk zouden worden voorgesteld. 
Zou het soms mogen lijken dat het scherp 
was, het was geenszins de bedoeling om 
iemand te kwetsen of te beledigen. Het 
ging om de waarheid. 
Een tweede punt dat opvallend mocht 
heten, was de hantering van de Bijbel. 
Men werd uitgenodigd om het betoog 
(want dat was het) zelf te volgen, tloor 
aangegeven bijbelplaatsen op te slaan en 
mee te lezen. Dat gebeurt lang niet altijd 
en overal. Onderzoekt de Schriften! 
Een derde punt van belang was toch wel 
een zekere neerbuigendheid ten opzichte 
van theologen, professoren, en gerefor
meerd gezinde predikanten. De universi
teit bracht het er ook niet zo goed af Het 
gehoor had blijkbaar te kiezen tussen een 
persoonlijk getuigenis, dat ds. Bottenbley 
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aan het eind duidelijk gaf en een op theo
rie en traditie berustende geloofihouding. 
Wat ook onmiskenbaar was, duidelijker 
waarneembaar naarmate betoog en vraag
stelling en -beantwoording voortschreden, 
bestond uit het, laat ik zeggen, bespelen 
van de zaal. Aan het eind klonk soms een 
masstJal applaus, wanneer ds. Bottenbley 
in het oog van de aanwezigen ten opzichte 
van de vraagsteller gescoord had. Ik geef 
toe, het was geen kerkdienst. 
Aan het einde van de bijeenkomst werden 
de zaken op scherp gezet. Men kon heen
gaan, zonder zich bij de oudsten te ver
voegen. Dat betekende zoveel als kiezen 
voor de wereld. Men kon zich bij de twee 
deuren voorin de zaal melden, om te zeg
gen dat men bekeerd was en zich wilde 
laten onderdompelen. Of zulks helemaal 
in overeenstemming was met hetgeen aan 
het begin werd betoogd, lijkt een open 
vraag. 
De indruk die men bij het verlaten van de 
bijeenkomst mee naar huis mocht nemen, 
was geen andere, dan dat op een heldere 
manier, een op eigen overtuiging stoelende 
opvatting over doop, verbond, belijdenis 
ten beste werd gegeven. Mogelijk dat op 
grond van deze overtuiging velen uit 
Friesland van her en der '.r zondags naar 
Drachten stromen om een dienst mee te 
maken, waarin overtuiging, emotie, argu
mentatie en persoonlijke aandrang, alles 
omgeven door wat men charisma pleegt te 
noemen, een overheersende rol spelen. 
Massaliteit natuurlijk ook, en alles wat in 
de Hilversumse mediawereld meespeelt en 
weegt. Dit zijn geen eenvoudige baptisten 
meer, zoals we ze vroeger kenden. Zalen 
vol emotie, muziek, een band, een spreker 
die het doet enz. 

Kern van het betoog 
Het betoog bestond uit het citeren van tek
sten, die vrijwel in de gehele geschiedenis 
van doperdom en baptisme gegolden heb
ben als overtuigend. Sinds de Reformatie 
kennen we die teksten. De presentatie 
ervan was mogelijk iets bijzonders. 
Allereerst viel op, dat de kwestie van het 
verbond met Abraham vrijwel geheel en al 
betrokken werd op het aardse Kanaän. 
God had hem dit land beloofd. Hij zou 
het ook krijgen en teken daarvan was 
mede wel in 't bijzonder de besnijdenis. 
Dit ceremonieel had vrijwel niets te 
maken met de vernieuwing van het hart. 
Het was slechts uiterlijk. En daarom had 
die gehele plechtigheid van de besnijdenis 
in geen enkel opzicht iets te maken met de 
heidenen, die wij immers van huis uit 
zijn. Laat staan dat men vanuit de besnij
denis ook maar iets te zeggen zou hebben 
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over de doop van kinderen. De zinsnede 
dat de doop in de plaats van de besnijde
nis is gekomen berust op een verkeerde 
theologie. Het zou uitzonderlijk dwaas 
zijn om een niet-Jood te plaatsen in dit 
verbond, dat alleen betrekking had op het 
aardse Kanaän: een joods-aardse belofte 
van het land. 'Het oude testament is vol 
van dit soort zaken. ' Het is belachelijk om 
een heiden, zoals wij van nature zijn, 
daarmee op te houden. Om zijn betoog te 
verifiëren greep ds. Bottenbley naar de 
Griekse vertaling van het woordje nage
slacht. Dat luidt sperma. Een zaal vol 
mensen uit de 21' eeuw weet wat dit is. 
Sperma. Kan het aardser? De Statenver
taling zegt zaad. Dat is precies hetzelfde, 
maar het heeft vandaag een andere 
gevoelswaarde. Intussen was de tekst 
geplaatst in een 21'-eeuwse seksualistische 
context, en daarmee vakkundig verwij
derd. De conclusie was: de besnijdenis 
heeft niets te maken met de doop van 
kleine kinderen. 

ds. 0. Bottenbley 

De bijbel kent geen doop van kleine 
kinderen 
Een tweede, serieus klinkend argument 
was dat in de hele Bijbel van de kinder
doop geen sprake zou zijn. 'Waar is in 
'.r hemelsnaam de kinderdoop te vinden? '. 
Inderdaad, er staat nergens: "gaat heen, 
en doopt de kleine kinderen". Nu de 
besnijdenis in het gehele betoog geen rol 
meer speelde, was de doop van kinderen 
ook niet meer te fanderen: zij berustte vol
gens ds. Bottenbley op een fictie die moge
lijk in de tweede eeuw was ontstaan, en 
die breeduit gewerkt had in de rooms
katholieke traditie en in de reformatori
sche. De pinksterbelofte ( u komt de belofte 
toe en uw kinderen, zo velen als de Here 
onze God er toe roepen zal) had op zich 
niets met de doop te maken. De z.g. huis
teksten (Lydia werd gedoopt en haar huis. 
De gevangenbewaarder werd gedoopt met 
zijn ganse huis) hadden geen enkele ver
wijzing naar de kinderen. Wel naar de 
slaven en de anderen die in het huis 
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waren en die tot bekering kwamen en zich 
dus konden laten dopen. Stel je voor, zo'n 
huisdoop: iedereen is klaar om gedoopt te 
worden, en dan herinnert zich iemand uit 
het gezelschap dat er nog een baby in de 
wieg ligt, die wordt met haast meegeno
men en ook nog vlug even ondergedom
peld. Zo'n voorstelling van zaken kan op 
applaus rekenen, en daarmee is de tekst 
van kant. Een serieuze verwijzing naar 
Colossenzen 2:11 werd met twee, drie 
woorden afgedaan: de tekst was moeilijk 
en leende zich niet voor een bespreking. 
Bovendien had prof Van Bruggen van die 
tekst ook al gezegd, dat het niet zo gladjes 
van de doop in plaats van de besnijdenis 
bedoeld kon zijn. 
Een bijzonder summiere verwijzing naar 
de reformatorische belijdenisgeschriften 
leverde weinig materiaal op voor een seri
euze benadering. Men kan eenvoudig geen 
kinderen dopen, en dan menen dat ze 
door die doop behouden worden. Wat de 
kerk heeft uitgevonden in het spoor van de 
kinderdoop, namelijk dat men op latere 
leeftijd tot het doen van openbare belijde
nis wordt opgeroepen, behoorde tot die 
kerkelijke formaliteiten waarvan zelfs geen 
spoor in de Bijbel te vinden was. Doop op 
geloof door middel van onderdompeling, 
was het enige wat aan het eind van het 
verhaal overeind bleef. 

Na de pauze 
Over de beantwoording van de vragen na 
de pauze wil ik nu kort zijn. Er zitten 
nog een paar punten in, die wel doorgeno
men mogen worden. Vooral de positie die 
de vrije Drachtense gemeente zich zelf 
voorhoudt temidden van de andere ker
ken, gemeenten en bijeenkomsten is de 
moeite van het overwegen waard. Onze 
eigen kerken hebben zich onlangs op een 
bijeenkomst van ambtsdragers bezonnen 
over de vragen die hier inderdaad keihard 
aan de orde zijn. Het kan niet ontkend 
worden, dat de grote vrije gemeente in 
Drachten de aandacht trekt, en ook leden 
wint, talrijke leden zelfs wint uit gerefor
meerde, reformatorisch gezinde kerken en 
groepen. Hoe dat precies zit, laat zich op 
voorhand niet helder en klaar analyseren. 
Niettemin zijn er zaken aan de orde, die 
zich als een vraag naar Drachten toe, en 
als een kwestie in de richting van onze 
eigen gemeenten daar, niet laten ontwij
ken. Daarom proberen we in een volgend 
artikel daarover nog iets in het midden te 
brengen. 

Dat volgende artikel is onderhand 
ook al verschenen, maar daaruit moge
lijk meer in de volgende Persrevue. Het 
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bovenstaande illustreert nog eens helder 
hoe een baptistische overtuiging over de 
doop bestaat bij de gratie van het veels
zins doorknippen van de eenheid van 
het verbond en van de eenheid van de 
Schrift. In zijn eerste artikel (2 april) 
had prof. Van 't Spijker al trefzeker heel 
kort neergezet waar de schriftuurlijke 
schoen wringt in het afhankelijk maken 
van de doop van de beslissing van men
sen. Fijntjes wijst hij erop dat de beslis
sing tot het ongedoopt laten van je kind, 
opdat het later zelf kan kiezen, net zo 
goed ook al als zodanig een beslissing is 
die je als ouders neemt voor en in plaats 
van je kind. Dan schrijft hij :  

Achter deze redenering gaat echter nog een 
andere misvatting schuil, die van ingrij-

In CENTRAAL WEEKBLAD (van 26 
maart 2004) wordt verslag gedaan van 
een op 19 maart gehouden Symposium 
met als titel 'Ziel & Zaligheid in Neder
land na 1950'. De vraag stond centraal 
of de secularisatie zoals die zich in onze 
samenleving de laatste tientallen jaren 
voltrekt, een zich doorzettend proces is 
of dat er sprake is van een kentering. 
Argument voor de laatste opvatting zou 
dan zijn het feit dat religie de laatste 
jaren meer 'in' is. De mensen worden 
weliswaar niet kerkelijker, maar wel reli
gieuzer, wordt dan wel beweerd. En dat 
zou dan weer uitgelezen kansen bieden 
aan de kerken. Als ze maar leren op de 
goede manier bij deze nieuwe religiosi
teit aan te sluiten. Professor Anton van 
Harskamp, één van de sprekers, gelooft 
daar niet zoveel van. Hij geeft een 
samenvatting van zijn speech in het 
genoemde nummer. Ik vind het een 
knap verhaal. In kort bestek zet hij een 
haarscherpe, en tot nadenken stem
mende, schets neer van de kerkelijke 
ontwikkelingen van de afgelopen eeuw. 
Hij dateert het secularisatieproces ook 
aanzienlijk vroeger dan in de naoorlogse 
jaren. Hij schrijft: 
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pentkr aard is. Beslissen wij, als ouders 
over ons kind? Of is het de God van het 
verbond die een beschikking heeft getroffen 
die aan al onze opvattingen en beslissingen 
voorafgaat, waardoor Hij ons en onze 
kinderen in zijn verbond heeft opgeno
men? Dit laatste is immers het geval. Wie 
spreekt over het verbond, kan beginnen in 
het paradijs, waar God niet in discussie 
treedt met Adam en Eva. Hij poneert vij
andschap tussen hen en de slang. Een 
vraag om instemming wordt niet gesteld. 
Later richt God met Abraham zijn ver
bond op. Hij treedt ook in dit geval niet 
in overleg. Ik richt mijn verbond op, tus
sen Mij en tussen u, en tussen uw kinde
ren na u in hun geslachten tot een eeuwig 
verbond, om u te zijn tot een God en uw 
kinderen na u. Er is van overleg, van dis-
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cussie, of wederkerigheid geen sprake. Het 
moderne woord over partnerschap is vol
strekt niet geschikt om de situatie weer te 
geven. God neemt, Hij kiest, Hij roept, 
Hij richt zijn verbond op. Het is ook niet 
ons verbond. We kunnen ons er niet op 
beroemen. Er achter ligt de vrijheid niet 
alleen van Gods genade, maar ook het vol
strekt onverdiende karakter er van. God 
treft zijn beschikking over ons. Deze fon
damentele, alles bij voorbaat beslissende 
werkelijkheid is in geding, wanneer het 
gaat om de kinderdoop tegenover de doop 
op geloof door onderdompeling. 

Secu larisatie -
continuering of 
kentering? 

Voor velen slaat secularisatie op de tijd 
van enorme ontkerkelijking vanaf de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Maar in feite 
was er al veel eerder sprake van secularise
ring. Secularisering is namelijk meer dan 
ontkerkelijking. 
Bij secularisering past de religie zich aan 
de wereld aan én neemt zij in betekenis af 
voor samenleving en individu. Religie 
wordt steeds meer een apart staande prak
tijk, gebonden aan gespecialiseerde institu
ties, in het bijzonder de kerken. 
Dus ook in de tijd van de verzuiling in 
Nederland, met name tussen de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog, was er secularise
ring. juist in die periode kregen religie en 
geloof steeds meer de fonctie van slechts 
'inspiratiebron' of motivering van het 
handelen van gelovigen, in plaats dat het 
persoon en leven geheel en al doordringt. 
En ook ontkerkelijking is al veel eerder 
aan de gang dan vanaf de jaren zestig. Al 
vanaf 1920 is ontkerkelijking een massa
verschijnse/ aan het worden bij zowel 
katholieken als bij protestantse ortho
doxen. Die kerkverlating werd echter 
gemaskeerd door het geboorteoverschot in 
die kringen. 
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Dubbel gezicht 
De tijd van de opbouw en instandhouding 
van de zuilen was niet zozeer een tijd van 
groeiende verkerkelijking. Er was sprake 
van én de wil tot christianisering vanuit 
kerk en religie van de seculiere cultuur én 
van feitelijke secularisering van kerk en 
religie. Inzicht in die combinatie, maakt 
duidelijk dat de jaren van begin '50 tot 
begin '60 een tijd waren met een dubbel 
gezicht. Zo waren er economisch gezien 
soberheid én mogelijkheden voor wel-
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vaartsgroei, restauratie en onderhuidse 
vernieuwing op politiek terrein, en op reli
gieus kerkelijk gebied zowel nooit ver
toonde uitbouw en groei van de kerken, 
maar ook onderhuids crisisgevoel. 
Het was een periode waarin het de gene
ratie-dynamiek was, die al tot spanningen 
en een gevoel van crisis van religie en kerk 
leidden, alsof de babyboom-generatie zich 
al aankondigde. Die generatie was de 
draagster van dat andere aspect van de 
secularisering: de individualisering, in 
feite de privatisering van geloof 
Die tendens tekent vanaf de jaren zestig 
de religie in Nederland sterk. De gods
dienstige opvattingen en gedragingen wor
den steeds minder gevormd en gestimu
leerd vanuit bijvoorbeeld de kerken. Ieder 
ervaart zichzelf als een persoon die op reli
gieus terrein op basis van eigen gezag zich 
elementen uit één of meer tradities toe
eigent. 

Reformatie 
Maar is dit accent op het persoonlijke al 
niet bij bijvoorbeeld Augustinus te vinden 
en toch zeker bij de reformatie? Volgens de 
Canadese filosoof Charles Taylor maakte 
de persoonlijke religie vanaf de reformatie 
wel deel uit van de stuwkracht van secula
risering. Maar het was pas vanaf de cultu
rele revolutie van de jaren zestig in de 
vorige eeuw dat het accent ten volle op het 
individu in zijn of haar unieke, onverge
lijkbare, apartheid werd gelegd. De jaren 
zestig brachten dus iets nieuws in de ten
dens tot individualisering van de religie. 
De nieuwe dimensie bestond er in de eer
ste plaats in om het transcendente als het 
ware naar beneden te halen, naar 'de 
onnaspeurlijke diepten van het telkens 
eigen zelf'. In de jaren '80 en '90 werd 
religiositeit vooral de zoektocht van indi
viduen naar hun ware, authentieke 'zelf'. 
Daarbij komt nog dat wanneer ik deel
neem aan een religieuze praktijk of wan
neer ik een religieuze overtuiging aan
hang, dan is.dat onder het individualise
rende culturele regime niet alleen mijn 
keuze. Die praktijk moet ook mij aanspre
ken, mijn beleving prikkelen, als een 
moreel religieus en vooral als een spiritueel 
individu. Een keuze nû is zó gekleurd 
door ieders unieke, van anderen onder
scheiden behoefte aan authenticiteit van 
het 'zelf' dat de binding van het individu 
aan een gedeeld kader, en ook de binding 
van individuen aan e/kddr in een religi
euze gemeenschap, onder grote druk komt 
te staan. 

Stille revolutie 
In die religieuze individualisering vanaf 

1 
de jaren zestig zijn minimaal twee fasen 
aan te brengen, één die loopt tot midden 
jaren '80, en één die vooral de jaren '90 
beslaat. De eerste fase wordt door Gerard 
Dekker beschreven in DE STILLE REVOLUTIE 
over de ontwikkelingen in de Gerefor
meerde Kerken tussen 1950 en 1990. Uit 
dat boek blijkt overduidelijk dat er vanaf 
einde jaren '60, bij de gereformeerden een 
sterke individualisering (= privatisering) 
plaats vond in termen van zowel afname 
van het religieuze gezag van traditionele 
instanties, als, vooral in de jaren '80, in 
termen van het naar beneden halen van 
het transcendente. Symbolisch voor de 
afnemende betekenis van religieus gezag is 
bijvoorbeeld dat de zogenaamde tucht niet 
meer werd toegepast. Nóg symbolischer: de 
zondagse voorlezing van 'de Wet des 
Heren' raakte in de jaren '70 in onbruik. 
Voor wat betreft de leer van de Gerefor
meerde Kerken stip ik uit de vele aanwij
zingen er slechts één aan. In 1969 werd 
'betrekkelijk geruisloos' de leer van de uit
verkiezing, inzonderheid 'de verwerping 
van eeuwigheid: door de synode verwor
pen: onbijbels en dus onjuist. Het is ver
moede/ijk een uiting van de tendens, dat 
angst-, zonde- of schuldbesef na de jaren 
'60 uit de religiositeit is verdwenen. Angst 
en schuld zijn in de geleefde religiositeit 
van velen vervangen door vertrouwen en 
vreugde. 
Uit Dekkers boek valt op te maken dat zo 
tussen begin jaren '60 en medio jaren '80 
God als het ware naar beneden werd 
gehaald in ethisch handelen. Er is sprake 
van een overgang van een meer leerstellig 
gerichte orthodoxie naar 'ethica/isme'. 
De tweede fase, die medio jaren '80 
begint en vermoede/ijk nog steeds door
loopt, is dan te zien als de fase van de 
overgang van ethica/isme naar spirituali
teit. Spiritualiteit is 'in: nu kerk, geloof 
in een persoonlijke God en religie 'uit' 
zijn. In Nederland, het meest ontkerke
/ijkte land van het letterlijk uitzonder/ijk 
geseculariseerde West-Europa, zegt ruim 
70 procent aan spirituele activiteiten te 
doen. Maar liefst 50 procent van de 
Nederlanders zegt in een levenskracht of 
levensgeest te geloven, terwijl daarentegen 
nog slechts 25 procent in een persoonlijke 
God gelooft. 
Ook binnen de kerken is een dergelijke 
verschuiving naar nieuwe-tijdsachtige 
opvattingen te bespeuren. Zo ontdekt de 
Engelse godsdienstsocioloog Bruce onder 
kerkmensen een neiging om het beeld van 
God niet slechts 'liever' te maken, maar 
ook te vervagen, van persoonlijke trekken 
te ontdoen, en Hem/Haar meer als kracht 
of energie dan als persoon te zien. Ook 
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signaleert Bruce een steeds grotere bereid
willigheid om waarheid in alle religies te 
zien, ja ze/fi de mogelijkheid open te hou
den dat de beperkte waarheden van de 
concrete religies verander/ijk zijn, en dat 
het mogelijk is om elementen uit meerdere 
religies te combineren. 

Evangelicalisering 
Ondanks deze spiritualisering is er toch 
sprake van verdergaande secularisering. 
Het is bijvoorbeeld de vraag óf de nieuwe 
tijdsdenkers er in slagen hun religiositeit 
door te geven aan jongere generaties. Als 
het accent in de religiositeit op het zoeken 
ligt, zal doorgave, overdracht van religiosi
teit moeilijk worden. 
Verder blijkt dat al een kwart eeuw lang 
bij een meerderheid van de kerkleden hun 
geloof nauwelijks van invloed is op de 
inrichting van hun leven. Er is een toene
mende aandacht voor transcendentie, 
maar tegelijk afnemende betekenis ervan. 
Dit zijn toch behoorlijk wat aanwijzingen 
dat de belangstelling voor religieuze opvat
tingen, wellicht ook wel gedragingen, wat 
toeneemt, maar dat de betekenis van reli
gie voor het individu afneemt. In die zin 
dus: nog steeds secularisering! 
Maar is de 'evangelicalisering' van jonge
ren in Nederland en ook de verschuiving 
van sommige ooit orthodoxe lokale kerkge
meenschappen naar een meer charisma
tisch, 'evangelica/' christendom, een teken 
dat het tij van de secularisering aan het 
keren is? Ik zie hierin nog geen reden om 
van massale groei en van een omkering 
van secularisering te spreken. Maar hoe 
zijn dan nieuwe fenomenen als publieke 
rituelen, de populariteit van fantasy; para
normaa/beurzen, consultancytrainingen 
voor managers, etc. etc te duiden? En de 
religieuze ontwikkelingen bij moslims, 
hindoes en boeddhisten in Nederland? Zou 
na de verkerke/ijking, dat is regulering 
van de religie in de kerken voor de jaren 
zestig, secularisering er op neer komen dat 
religie zich nu gedereguleerd manifesteert? 
Ik houd het vooralsnog bij het beeld van 
Nederland, dat in de jaren vijftig nog 
geloviger leek dan welk land of streek dan 
ook in de westerse wereld. Dat vanaf de 
jaren zestig snel minder gelovig werd, en 
een voorbeeld leek te worden van eurosecu
lariteit. Maar ook een land waarbinnen 
individuen buiten de kerken, maar gek 
genoeg ook daarbinnen, vasthielden aan 
een vorm van religiositeit die relatief wei
nig voor hun leven buiten de kerk bete
kende. Dat is toch gewoon uitzonder/ijk. 
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Hoorden we in het vorige stukje 
Harskamp betwijfelen of bijvoorbeeld de 
'evangelicalisering' van met name de 
jongeren een hoopvol teken is van ken
terende secularisatie, veel hoopvoller is 
wat dat betreft gestemd de Engelse apo
logeet en theoloog A. McGrath (de man 
die sneller schrijft dan zijn schaduw, om 
even te variëren op Lucky Luke). 
McGrath baarde afgelopen winter 
opzien met zijn stelling dat het protes
tantisme zijn tijd gehad heeft. Dat pro
testantisme zou bezig zijn om aan zijn 
eigen rationele orthodoxie ten onder te 
gaan. De christelijke toekomst is aan het 
evangelische type van geloven. In ons 
land is dit krachtig bijgevallen door 
prof. dr. C. Graafland. Hij schrijft 
erover in het blad KONTEKSTUEEL (het 
maartnummer) onder de titel 'Protes
tantse kerk (ook in Nederland) : het 
begin van het einde?' Graafland is aller
minst gelukkig met de fusie van her
vormd en synodaal gereformeerd. Hij 
ziet in dat nieuwe kerkverband dat zich 
ook protestants noemt, voluit McGraths 
profetie uitkomen. Maar hoe is het 
daarbuiten, in de afgescheiden protes
tantse kerken? Hij schrijft (p. 16v) : 

De vraag is echter of we ook in die afge
scheiden kerken datzelfde proces zien 
optreden van een orthodoxie die zich keert 
tegen zichzelf en in het omgekeerde veran
dert. Ik denk, dat we dat niet zonder 
meer kunnen zeggen. Voor een deel wel. 
Ik meen, dat in de Vrijgemaakte Kerken 
ongeveer eenzelfde proces zich nu voordoet 
als een halve eeuw geleden in de synodale 
kerken. Maar verder toch niet, althans 
niet opvallend. En dat moet zijn redenen 
hebben. 

En die redenen blijken dan alles te 
maken te hebben met de invloed van 
Nadere Reformatie en Piëtisme, waar
door ervaring en beleving wel de ruimte 
bleven krijgen in veel kerken, die dode 
orthodoxie voorkwamen. Vrijgemaakten 
hebben dit echter gemist. We staan er 
dus wel even gekleurd op bij Graafland. 
Toch gloort er hoop, volgens hem. De 
sombere verwachting van McGrath 
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hoeft het laatste woord niet te hebben, 
want (p. 19): 

We signaleren namelijk, dat er steeds meer 
een verbinding optreedt tussen het protes
tantse, zeg maar orthodox-gereformeerde 
gemeenteleven en de evangelische spiritua
liteit. En het begrip evangelisch wil ik dan 
maximaal gevuld zien. Want er zijn ook 
allerlei verschraalde vormen van evangeli
calisme, die ondanks hun luidruchtigheid 
evenzeer als een verstarde orthodoxie geen 
dageraad hebben. Evangelicaal positief 
geduid dus. In meerdere evangelische ker
ken is dit terug te vinden. Maar, en ik 
vind dat nog beltmgrijker, we zien het ook 
in de traditionele kerken. Ik wijs op de 
Christelijke Gereformeerde kerken. 

En even verderop komen we ook zelf 
weer ter sprake: 

Alleen een bijbels evangelische opleving 
kan het protestantisme nog redden, mense
lijkerwijs gesproken, zeg ik er dan wel bij. 
En dan zijn er toch ook tekenen van hoop 
te zien, zelfi daar waar we het niet zo 
gauw zouden verwachten. Bv. in de Vrij
gemaakte kerk, omdat we zowaar ook 

daar de evangelische spiritualiteit zien 
oplichten. Als daaraan kerkelijk een legi
tieme plaats wordt gegeven, kan dit voor 
de kerk een hoopvolle stroomversnelling 
betekenen, waarin de zelfvoldaanheid 
wordt afgelegd en het geloof zich gaat ver
nieuwen. 

Op Graafland is gereageerd door 
prof. dr. G.C. den Hertog. In hetzelfde 
nummer van KoNTEKSTUEEl, maar ook 
uitvoeriger in DE WEKKER. Hij valt 
Graafland nog niet bij. Ik citeer met 
instemming een stukje uit de versie die 
in DE WEKKER staat (van 12 maart): 

Er is meer aan de hand 
Op zaterdag 7 februari j.l. heeft prof dr. 
C. Graajland niet alleen bijval betuigd 
aan McGrath s afkeer van de term 'protes
tantisme: maar ook eigen accenten 
geplaatst. Daarbij heeft hij nadrukkelijk 
ook gekeken naar de kleine protestantse 
kerken. Voorzover deze kerken van gere
formeerd belijden vooral op het geloof als 
kennis focussen - de Gereformeerde Kerken 
Vrijgemaakt noemde hij met name - zijn 
ze gedoemd ten onder te gaan aan de 
innerlijke problematiek van het protestan-
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tisme. Voorzover ze het gevoel een belang
rijke stem in het kapittel geven, is er hoop, 
maar niet veel - omdat de bevinding ook 
meer en meer ingesponnen raakt in een 
rationeel systeem. Blijft dus over: laten we 
ons heil zoeken in de evangelicale bewe
ging, die de kerk kan vernieuwen. Daar 
imm�rs vinden jongeren en ouderen de 
beleving, die ze in de gevestigde kerken 
missen. 'Jfyou can't beat them, join them!' 
In goed Nederlands: als je niet van ze 
kunt winnen, sluit je dan bij hen aan. 
Hoe denkt prof Graafland zich die aan
sluiting bij de beleving in de evangelische 
spiritualiteit in? Op de KoNTEKSTUEEL
dag stelde hij, dat we elkaar moesten pro
beren te vinden op de noemer van 'de 
rechtvaardiging van de goddeloze'. Denkt 
hij echt, dat de gehele evangelische bewe
ging in ons land niet alleen weet wat dat 
inhoudt, maar het ook centraal acht of 
zelfs maar onderschrijft? In evangelische 
literatuur wordt het christelijk geloofileven 
wel als een lijn getekend, waarop de recht
vaardiging een punt is, een moment of een 
ervaring. Vervolgens gaat het dan als hei
liging verder. Rechtvaardiging wordt dan 
een doorgangsstadium in een groeiproces. 
Het is een ervaring, en niet meer een besef 
van wat de apostel zegt, dat Christus 
onze rechtvaardiging en heiliging is - en 
dus blijft. 'Tegelijk zondaar en rechtvaar
dige' te zijn was een belangrijk inzicht bij 
Luther, maar ik zie dat in de evangelische 

1 
beweging in ons land niet centraal staan, 
als het al niet wordt ontkend. 
Ik ben dus nog niet zover het advies van 
prof Graafland over te nemen. Met de 
aanduidingen van waar 'evangelicalisme' 
volgens McGrath voor staat heb ik niet 
zoveel moeite, maar er komt nog wel heel 
wat meer mee onder die vlag, waar ik 
beduidend minder gelukkig mee ben. Die
nen er geen pittige vragen gesteld te wor
den bij de nadruk op beleving in de evan
gelicale stroming? Is het ook niet zaak te 
vragen waarom mensen vanuit de geves
tigde kerken overgaan naar evangelicale 
gemeenten? Wat zoeken ze er, wat vinden 
ze er? Kan het ook zijn, dat ze vermoeid 
zijn en aangeslagen door de constante aan
vallen op het christelijk geloof in een een
zijdig rationele cultuur, en zich onder
dompelen in de beleving om de vragen te 
ontvluchten? Dan is het zoeken naar bele
ving in een evangelische spiritualiteit niet 
een oplossing, maar een maskeren van wat 
er echt aan de hand is. 
Graafland wees er zelf terecht op, dat de 
nadruk op het 'hoofd' ten koste van het 
'hart' niet een specifiek protestants pro
bleem vormt, maar een West-Europees 
verschijnsel is, met wortels die achter de 
Reformatie teruggaan. Het is een pro
bleem, waaraan onze hele cultuur lijdt en 
dat alles doortrekt. Er steekt in de ontwik
keling van onze cultuur, van de weten
schap, een tendens die in de vroege Mid-
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de/eeuwen ontstaat, en die kenmerkend is 
geworden voor onze westerse cultuur. Dat 
maakt dat de eenzijdige nadruk op de 
ratio in bepaalde varianten van het pro
testantisme niet specifiek protestants is, 
maar samenhangt met bewegingen in de 
cultuur. Ik noteer dat niet als een veront
schuldiging, maar om te onderstrepen dat 
we die nadruk op het rationele niet 
zomaar even af kunnen schudden. 
Maar dan is het zeer de vraag of het over
nemen van een scheut 'beleving' ook echt 
een oplossing biedt. Kunnen de mensen die 
erheen vluchten het daar volhouden? Of 
zal straks alsnog het denken voor de bijl 
gaan, en de christelijk-religieuze beleving 
ingeruild worden voor een andere vorm 
van beleving? De VU-hoogleraar H.C. 
Stoffels heeft jaren geleden in een artikel 
over de 'opmars der evangelischen' gesteld, 
dat 'voor velen de evangelische beweging 
toch als een soort doorgangshuis fungeert, 
een tijdelijke pleisterplaats op weg naar 
andere vormen van geloofsbeleving of naar 
buitenkerkelijkheid'. Die tendensen zijn 
er ook, en ze moeten ons te denken geven. 
Ook daarom doen we er goed aan onze 
huidige, op beleving gerichte cultuur kri
tisch te bezien in het licht van de Schrift, 
en te vragen hoe we als christenen in die 
cultuur hebben te staan. 


