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De Here zal voor u strijden, 
u hoeft zelf niets te doen.

                  Ex. 14:14 (NBV)

In de vertaling van het Nederlands 
Bijbelgenootschap van 1951 was 
de vertaling als volgt: De HERE zal 
voor u strijden, en gij zult stil zijn. 
Er lijkt verschil te bestaan tussen 
de vertalingen. Niets doen of stil 
zijn. Toch is er grote overeenkomst. 
Het niets doen kan prima blijven 
staan. Stil zijn komt op hetzelfde 
neer als “in rust zijn”. Niets doen. 
Wat betekent dat? Stil zijn. Is dat 
wat we vandaag hier en daar horen 
als het gaat over “stille tijd”? Stil 
zijn voor de Here is dan zoiets als: 
nergens meer aan denken, geen 
invloeden van buitenaf bij je laten 
binnenkomen en helemaal open 
staan voor de Here. Hij zal dan in 
je werken. De Here komt dan in 
je en je mag ervaren dat de Here 
tot je spreekt. Zoiets komen we in 
de bijbel eigenlijk nergens tegen. 
De Here vraagt ons niet om een 
bepaalde techniek van stilte toe 
te passen met als resultaat dat 
we allerlei ervaringen en/of bood-
schappen van Hem ontvangen. 

Stil zijn

De tekst voor dit Schriftlicht staat 
in de context van de uittocht van Gods 
volk uit Egypte. De Here hield toen zijn 
volk die bekende woorden uit Deut. 6 
voor: Hoor Israël…. Het volk moest 
luisteren. Maar niet naar een stem-
metje in hun hart. Nee, ze moesten 
Gods Woord bij zich hebben. Op hun 
voorhoofd en op hun arm. Het Woord 
van God moest worden “ingeprent”. 

Opvallend is dat de stam van het werk-
woord “stil zijn” overeenkomt met de 
stam van het werkwoord “insnijden”. 
Dat brengt ons op het spoor van het 
“stil zijn”. De Here tot je laten spreken 
door zijn eigen Woord. De Here je leven 
laten besturen op grond van geloofsge-
hoorzaamheid. Met de nodige nuance-
ring kunnen wij dan prima uit de voe-
ten met de term “stille tijd”. Dat is de 
persoonlijke bijbelstudie waarbij we echt 
luisteren naar wat de Here tot ons zegt 
vanuit het geschreven Woord. Dat over-
denken en vanuit dat Woord in geloofs-
gehoorzaamheid leven. Dat is wat we 
ook belijden in DL V art. 14. God wil 
zijn genadewerk in ons beginnen door de 
prediking van het evangelie. Hij wil het 
instandhouden, voortzetten en voltooien 

Schriftlicht  

A.A.J. de Boer

Heilige stilte
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door het laten horen, lezen en overdenken 
van het evangelie. Bij alle drukte van dit 
leven met zijn vele indrukken is het heel 
nodig “heilige stilte” in ons leven in te 
bouwen. 

Dat bouwt het geloofsleven. Dat 
geeft ook rust en vertrouwen als we 
moeilijke dingen meemaken. Het ligt 
voor de hand dat we als mensen de op-
lossing zelf proberen te zoeken. Het zit 
ons na de zondeval in het bloed om het 
heft in eigen handen te willen nemen. 
Zelf je problemen oplossen. Hoe vaak 
overkomt het ons niet dat we met een 
bepaalde moeite soms uren rondlopen, 
soms misschien zelfs wel dagen zonder 
dat we het de Here hebben voorgelegd. 
Zonder dat we de Here om hulp hebben 
gevraagd. Dat hadden we kunnen doen 
door in ons hart psalm 121 bijvoorbeeld 
naar boven te laten komen. Waar komt 
mijn hulp vandaan? Van de Here! Op 
zijn tijd en zijn wijze zal Hij ons helpen. 

Slaaf in Egypte

De Israëlieten hadden het heel zwaar 
onder de Farao in Egypte. Ze moesten 
als slaven werken. Nadat Jozef was over-
leden begon men zich in Egypte toch 
zorgen te maken over de explosieve groei 
van het Israëlitische volk. Nu was slaver-
nij in die tijd nog niet altijd wat wij er 
bij bedenken op grond van de toestan-
den in Amerika. Soms kon het ook een 
redelijke arbeidsovereenkomst beteke-
nen. In het begin, vlak na het overlijden 
van Jozef, zal het Israëlitische volk nog 
een goede plek hebben gehad in Egypte. 
Het kon zich ontwikkelen tot een volk. 
In alle rust en onder de bescherming 
van Egypte. Maar na verloop van tijd 
werden de Israëlieten echte slaven die 
hard moesten werken. Ze werden onder-
drukt en hadden het zwaar. Toen Mozes 
in beeld kwam en hij namens de Here 
vroeg om verlof voor het volk begon de 
onderdrukking heel zwaar te worden. 
Naast gedwongen bouwen moesten ze 
ook gedwongen zelf in de grondstof-
fen voorzien. Het was zwaar voor hen. 
Ze schreeuwden het uit. Misschien dat 
ze ook nog wel extra offers hebben ge-
bracht aan de afgoden. Later zal Jozua 
zeggen dat het volk de afgoden diende 
in Egypte. Er staat niet dat ze de Here 
aanriepen. Maar de Here hoorde wel. 
En dan komt naar voren wie er nu ei-
genlijk voor ons strijdt. Dat zijn we niet 
zelf, maar dat is de Here. In Exodus 
2:24 staat: God hoorde hun jammerkreten 

en dacht aan het verbond dat Hij met 
Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. 

Als Mozes door de Here is geroe-
pen dan wil Mozes eigenlijk niet. “Ik 
kan het niet, ik zie het niet zitten” zegt 
Mozes. De Here wordt uiteindelijk boos 
op Mozes en zegt: “Ik zal bij je zijn als 
je moet spreken en je ingeven wat je 
moet doen”. Heel duidelijk komt daarin 
naar voren wat er in Exodus 14:14 staat: 
Ik zal voor jullie strijden en jullie zullen 
stil zijn / niets doen. De Here beheerst 
alles wat er gebeurt. Als Mozes zegt dat 
hij niet goed kan spreken zegt de Here 
“Aäron is al naar je onderweg”. De Here 
strijdt voor de zijnen. 

Dat blijkt ook in de tien plagen 
die komen. Steeds duidelijker wordt 
hoe groot de macht van God is om te 
strijden. Eerst kunnen de tovenaars van 
Farao ook nog heel wat. Maar op een 
gegeven moment niet meer. Ze kunnen 
de plagen die God geeft niet wegnemen. 
Ook kunnen ze Gods recht op het leven 
niet tegenhouden. In de tiende plaag 
blijven de eerstgeborenen van Israël al-
leen maar leven omdat het bloed aan de 
deurposten verwijst naar het bloed dat 
Jezus Christus aan het kruis voor ons 
liet vloeien. Ten diepste wordt heel het 
verhaal van de uittocht “gedragen” door 
Jezus Christus. Hij was in de wolkko-
lom en Hij was in de rots waaruit later 
gedronken werd, volgens 1 Korinthe 10.

Als je als volk dan zo wonderlijk 
wordt bevrijd uit Egypte dan zou je toch 
denken dat er een opbloei mag komen 
van geestelijk leven. Alle oppervlak-
kigheid zal nu wel aan de kant gaan. 
Oude verhalen worden weer verteld. 
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Over Abraham, Isaak en Jakob. Over 
Jozef die dromen kon uitleggen. Over 
Jozef die ooit gezegd had: jullie hebben 
als broers wel kwaad tegen mij gedaan 
maar daardoor heeft God, die alles 
beheerst, ervoor gezorgd dat zijn volk 
groot kon worden in de veiligheid van 
Egypte. Opbloei van het geestelijk leven. 

Strijd van het geloof

Daar hoort ook de strijd bij van het 
geloof. De beproevingen. De Here wil 
dat we ook in de moeite blijven geloven. 
Dat we daardoor ook sterker worden in 
het geloof. Meer gericht zullen zijn op 
de Here. Dat we meer en meer de relati-
viteit zien van alle mooie aardse dingen 
om ons heen. Dat is de winst van in het 
geloof gedragen beproevingen. 

                                                
       De Here beproeft zijn volk door 
ze na een korte tijd opdracht te geven 
weer terug te keren… naar Egypte! Ze 
moeten omkeren. Bovendien maakt de 
Here de Farao “onverzettelijk” zodat hij 
spijt krijgt dat hij het volk heeft laten 
gaan. Als hij hoort dat het volk van 
koers verandert, trekt hij er met de beste 
keurtroepen op af om ze weer onder zijn 
heerschappij te brengen. 

We moeten ons voorstellen dat het 
volk in de tang komt te zitten. Aan hun 
rechterzijde zijn er bergen. Voor hen 
zijn er bergen. En aan hun linkerzijde is 
er de Rietzee (Rode zee, of Schelfzee). 
Ze raken in paniek. En wie zou dat 
niet doen als je zo in het nauw komt te 
zitten. 

Ze zijn doodsbang en roepen de 
afgoden….. nee, ze roepen de Here om 
hulp! Toch is hun geloofsleven nog on-
volmaakt. Ze geven Mozes er flink van 
langs. “Laat ons toch met rust, waren er 
soms in Egypte geen graven, moeten we 
nu in de woestijn sterven”. Voor Mozes 
niet eenvoudig. Maar de Here helpt! 
Mozes zegt tegen het volk: De Here zal 
voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. 
U moet stil zijn. Natuurlijk zit daarin 
iets van een meester of juf die boos is op 
de klas en zegt: nu stil zijn. Ophouden 
met praten. Stil zijn! 

Maar er zit meer in. De NBV komt 
goed uit op de kern: “jullie hoeven 
niets te doen”. De Here zal voor jullie 
strijden. 

Betekent dat nu dat we passief moe-
ten zijn? Dat we maar “rustig” en “stil” 
moeten blijven? Niets moeten zeggen en 

dan zal de Here ons leven wel vanzelf 
laten “verlopen”? 

Nee! Als we denken aan psalm 50 
dan zegt de Here in die psalm: Roep 
Mij aan in de dagen van de benauwd-
heid en Ik zal u redden en gij zult Mij 
eren. De Here wil gebeden zijn. De 
Here wil aangeroepen zijn. Hij wil dat 
wij als zijn kinderen naar Hem als onze 
Vader gaan! Dat we psalm 121 in ons 
naar boven laten komen om zo de woor-
den te hebben die precies verwoorden 
hoe het is in het geloofsleven. Waar 
komt mijn hulp vandaan? Van de Here! 

Ontzag voor de Here

Dat blijkt ook wel als we denken aan 
de berijmde psalm 65: De lofzang klinkt 
uit Sions zalen tot U met stil ontzag. De 
NBV zegt: “U komt de lof toe”. In een 
voetnoot staat erbij dat de meerderheid 
van de handschriften heeft: “Voor U 
is stilte een lofzang”. Boven een aantal 
andere psalmen komen we het opschrift 
“stil gebed” tegen. Als we dat allemaal 
overdenken dan zal “stilte” niet alleen 
maar betekenen: “mond dicht”. Stilte 
heeft dan meer de betekenis van “ont-
zag”. “De vreze des Heren”. In “stil zijn” 
zit dan iets van: “met eerbied naar de 
Here gaan en Hem aanbidden”. In de 
oproep van Mozes aan het volk zit iets 
van: verwacht alles van de Here, Hij zal 
het voor jullie voleindigen. Jullie hoeven 
geen geestelijke drukte te maken om 
daarmee iets te verdienen bij God. Nee, 
het is onverdiende genade die de Here 
jullie wil geven. Wees daarvan helemaal 
onder de indruk. De berijmde psalm 
65 zingt in vers 2 over de stroom van 
ongerechtigheden die de overhand op 
mij hadden. Maar het is de Here die ons 
overtreden wil verzoenen en ons van 
schuld vrij wil maken. Daar wil de Here 
ons helemaal van onder de indruk bren-
gen. Dat er met eerbied over onze lippen 
komt: “welzalig die U hebt verkoren om 
in uw heilig hof te wonen om uw heil 
te horen, te zingen tot uw lof”. Juist dat 
laatste, dat zingen, dat geeft toch wel 
aan dat “stilte” niet hoeft te betekenen: 
volledig zwijgen. Integendeel, zingen 
betekent geluid voortbrengen tot lof van 
God. De belijdenis van zijn naam is 
een lofoffer van onze lippen. Als Mozes 
aan de andere kant van de Rietzee staat 
dan zingt hij het uit: De koning van 
Egypteland trok al zijn legers saam, ons 
lot was echter in Gods hand, geprezen 
zij zijn naam! Dat is de eerbiedige stilte: 
de daden van God voor ogen hebben 
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en Hem er om loven en prijzen. Ook 
voor de toekomst het vaste vertrouwen 
hebben dat deze God er zal zijn om op 
zijn tijd en zijn wijze te strijden voor zijn 
volk. 

                                                
    Dan is “niets doen” niet hetzelfde 
als “passief” zijn. Mozes moet zijn 
rechterhand met de staf over het water 
uitstrekken. Mozes moet wat doen. Hij 

moet gehoorzaam zijn. Het volk moet 
door de Rietzee over het droge pad 
wandelen. Ze moeten wat doen. Maar 
het resultaat, de bevrijding van de ach-
tervolgende Egyptenaren, de redding, 
die hebben ze niet zelf verdiend. Die 
hebben ze niet zelf bewerkt. Heel mooi 
komt dat naar voren in wat Mozes moet 
doen. Hij staat aan de westzijde van 
de Rietzee. Aan die zijde strekt hij zijn 

arm met de staf uit. De Here geeft een 
oostenwind die het water aan de kant 
duwt. De verlossing komt van de andere 
kant! Dat is leven in het verbond! De 
Here komt van de andere kant naar ons 
toe. Hij neemt ons tot zijn kinderen aan! 
Niet wij komen naar Hem toe, maar 
Hij naar ons. Dat is zijn strijden voor 
ons, en ons “stil zijn”, ons “niets doen”. 
Van ons wordt geloofsgehoorzaamheid 
gevraagd. Luisteren naar de Here. Vol 
ontzag zijn over wie de Here is en wat 
Hij heeft gedaan. 

We zijn op weg naar de wederkomst 
van de Here Jezus. Voor de wederkomst 
zal er een half uur “stilte” zijn in de he-
mel. Dan zullen de gebeden van Gods 
kinderen op aarde bij elkaar gebracht 
worden en aan God gegeven worden. 
Wij bewerken de wederkomst niet, maar 
onze gebeden vol ontzag en eerbied, 
worden door God wel gebruikt bij de 
weg naar de voleinding toe. Die volein-
ding geeft God. In de hemel is er “stil-
te”. Heilige stilte. Vol ontzag en eerbied 
brengen de engelen, de 24 oudsten en de 
overigen die voor Gods troon aanwezig 
zijn Hem de lof en de eer toe. 

Peter Wierenga en 
de belijdenis  
aangaande de kerk

In dit blad is in de Kroniek van het 
maartnummer van dit jaar (jrg. 14 
nr. 3) ingegaan op uitspraken van 
broeder Peter Wierenga, gedaan in 
een ingezonden in het Nederlands 
Dagblad.
Br. Wierenga is directeur van het 
Centrum voor Evangelisatie te 
Zwolle, dat functioneert onder het 
Deputaatschap Toerusting evangeli-
serende gemeente (DTeg).

Kerktheorie

In een reactie op een interview dat 
ds P.L. Voorberg gaf ter gelegenheid van 

zijn promotie, stelde br. Wierenga dat 
het onderscheid dat ds Voorberg maakte 
tussen ware en valse kerken, gebaseerd 
was op een hardnekkige, oude kerktheo-
rie die nergens expliciet in het interview 
werd genoemd.

In de reactie die dit blad daarop gaf, 
werd die oude kerktheorie geïdentifi-
ceerd met de gereformeerde belijdenis in 
de artikelen 27, 28 en 29 NGB. En we 
vroegen ons hardop af of het mogelijk 

is om in dienst van de kerken te evan-
geliseren, terwijl je de belijdenis van die 
kerk en het spreken op basis van die be-
lijdenis publiek neerzet als een hardnek-
kige, oude theorie.

In het blad Opbouw, dat verschijnt 
in de Nederlands Gereformeerde 
Kerken, reageerde op 13 april ds. 
M.H.T. Biewenga op de Kroniek (zie 
ook de Persrevue van dit blad in mei 
van dit jaar). Ds. Biewenga is het 
helemaal eens met het ingezonden 
van Wierenga en betoogt dan dat de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
veranderd zijn. Zozeer veranderd dat 
hij de vraag stelt: ‘Wat geeft een Peter 

Kroniek  

C. van Dijk
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Wierenga recht en reden om zichzelf 
nog Vrijgemaakt te noemen, als hij te-
gelijk een van de belangrijkste bestaans-
gronden van die kerken onderuit haalt?’

Volgens ds. Biewenga ligt het be-
staansrecht van de vrijgemaakte kerken 
blijkbaar in een normatief spreken over 
de kerk, gebaseerd op het onderscheid 
tussen ware en valse kerk. Dat lijkt me 
nogal kort door de bocht. De zelfstan-
digheid van een kerkformatie valt niet 
te rechtvaardigen door alleen te wijzen 
naar hoe er gesproken wordt over een 
aantal artikelen van de NGB. Een kerk 
bestaat bij het onverkort luisteren naar 
het hele Woord van de Here, het ver-
werpen van alles wat daarmee in strijd 
is en het erkennen van Christus als enig 
Hoofd (art. 28 NGB).

Biewenga komt dicht bij de waar-
heid, als hij zou bedoelen dat een 
toepassen van de belijdenistekst op 
concrete situaties een duidelijk kenmerk 
is van de Gereformeerde Kerken vrij-
gemaakt. Het spreken over kerkelijke 
eenheid bijvoorbeeld, het zoeken van die 
eenheid, is gebaseerd op het Woord van 
de Here zoals we dat naspreken in de 
gereformeerde belijdenis. Daarom zoe-
ken we contact met andere christenen, 
als concreet serieus nemen van artikel 
28 NGB. Daarom is er ook contact met 
de Christelijke Gereformeerde Kerken 
en met de Nederlands Gereformeerde 
Kerken.

Ik kom hier verderop in de Kroniek 
nog op terug.

Gesprek en verklaring

Nu stellen we vast dat er nogal wat 

beroering was over het ingezonden 
van Peter Wierenga. De vragen die we 
stelden en de zorg die we uitten, waren 
voor de deputaten (DTeg) reden genoeg 
om een gesprek met br. Wierenga te 
voeren.

Dat gesprek heeft als resultaat een 
verklaring opgeleverd van Dteg, die is 
afgedrukt in het blad Zout, september 
2007 in het middenkatern op p. 4.

Deze verklaring is het waard om na-
der te bekijken. Daarom nemen we haar 
hieronder integraal over.

Verklaring Deputaten Toerusting 
evangeliserende gemeente

Aanleiding
Op 17 januari 2007 reageerde de direc-
teur van het Centrum voor Evangelisatie 
in Zwolle, Peter Wierenga, op persoonlijke 
titel in een ingezonden in het Nederlands 
Dagblad op een eerder verschenen arti-
kel naar aanleiding van de (aanstaande) 
promotie van ds. P.L. Voorberg, waarin 
sprake was van ‘wettige doop’ en ‘geldige 
doop’. Het ingezonden zelf en de inhoud 
ervan zorgden voor vragen binnen de de-
putatenkring. Op grond daarvan hebben 
deputaten met Peter doorgesproken over 
zijn ingezonden. Ook in de kerkelijke pers 
is van verschillende kanten gereageerd op 
dit ingezonden, waarbij onder meer de 
vraag gesteld werd hoe zich dit ingezon-
den verhoudt tot de positie van directeur 
en toeruster van gemeentes binnen onze 
kerken.

Gesprek
In zijn ingezonden reageerde Peter op de 
meningen die ds. P.L. Voorberg uitte over 
de doop. Voor de toon van de reactie heeft 

Peter daarna ds. P.L. Voorberg om ver-
geving gevraagd en die ook gekregen. In-
houdelijk staat Peter nog steeds achter zijn 
ingezonden. In zijn gesprek met deputaten 
heeft hij desgevraagd zijn opvattingen 
verduidelijkt. Hij staat volledig achter de 
artikelen 27-29 van de NGB, maar meent 
dat deze artikelen niet direct iets zeggen 
over een kerkgenootschap, maar juist wel 
over de plaatselijke kerk. Daarnaast is het 
volgens Peter de vraag of het de bedoeling 
van de NGB is om anderen de maat te 
nemen, of dat er sprake is van een op-
dracht voor de eigen gemeente.

Relevantie
Voor het werk als toeruster op evange-
lisatiegebied binnen onze kerken onder 
verantwoordelijkheid van DTeg betekent 
dit het volgende. Waar het thema kerk-
zijn ter sprake komt, wijst Peter er vooral 
op, dat er de opdracht ligt om de pretentie 
ware kerk te zijn ook echt waar te ma-
ken. Dit sluit aan bij de opvatting van 
deputaten: in het evangelisatiewerk dienen 
artikel 28 en 29 NGB volledig te functi-
oneren; mensen die in God gaan geloven 
zullen zich ook aan moeten sluiten bij de 
kerk zoals de belijdenis die schildert op 
grond van wat de Bijbel daarover zegt. 
Ook is er geen verschil van mening over 
het feit dat de ‘ kenmerken van de ware 
kerk’ hun invulling dienen te krijgen in 
het licht van de Bijbel.

Conclusie
Tijdens het gesprek is geconcludeerd dat 
Peter en deputaten samen van harte ach-
ter de belijdenis staan, ook als we in de 
uitwerking en toepassing van de belijdenis 
op dit punt een verschillende visie hebben. 
Dat leidt niet tot cruciale problemen: de 
oproep aan mensen om zich bij een Bij-
belgetrouwe, gereformeerde kerk te voegen 
functioneert in het toerustende werk zon-
der voorbehoud.

Juni 2007    
Namens DTeg, Jan Holtland en 
Ernst Leeftink

We zijn de deputaten dankbaar dat 
ze het gesprek gevoerd hebben. Het in-
gezonden en de vragen die het opriep, 
gaven aanleiding genoeg. Als er publiek 
vragen worden gesteld over de confessi-
onele betrouwbaarheid van de onder de 
deputaten functionerende directeur, is er 
reden om te praten.

We waarderen ook dat de deputaten 
met de uitkomst van het gesprek naar 
buiten treden. Vragen worden uiteraard 
binnenshuis gesteld en beantwoord. 
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Maar bij een publiek geworden opvat-
ting past een openbare verklaring.

De deputaten schrijven dat Peter in 
zijn ingezonden reageerde op de me-
ningen die ds. P.L. Voorberg uitte over 
de doop. De toon van het ingezonden 
gaf reden om erop terug te komen. En 
het is goed om te lezen dat er tussen ds. 
Voorberg en br. Wierenga geen moeiten 
meer liggen over de toon van Wierenga’s 
ingezonden. In dat verband vallen de 
tere woorden van vergeving vragen en 
krijgen.

Tegelijk houdt Wierenga zijn inge-
zonden inhoudelijk overeind. Hij heeft 
zijn opvattingen verduidelijkt, maar die 
niet genuanceerd of teruggenomen.

Daaruit mag ik opmaken dat zijn 
opvattingen blijkbaar niet inhouden dat 
de artikelen 27-29 van de NGB een ver-
ouderde kerkopvatting weergeven. Die 
indruk maakte zijn ingezonden dan ten 
onrechte bij me.

Kerkelijke gemeen-
schap of plaatselijke 
kerk?

Wierenga meent dat deze artikelen 
niet direct iets zeggen over een kerkge-
nootschap, maar juist wel over de plaat-
selijke kerk.

Dat is een opmerkelijke opvatting en 
ik kan me niet voorstellen dat de depu-
taten het daarmee eens zijn. De opsteller 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
wilde wel degelijk iets zeggen over een 
kerkelijke gemeenschap als geheel. En 
wel de Rooms-Katholieke Kerk. De 
beschrijving van de valse kerk is zoda-
nig vormgegeven dat het voor iedereen 
zonneklaar is dat de Rooms-Katholieke 
Kerk hier wordt ontmaskerd als valse 
kerk. Niet maar een plaatselijke kerk, 
maar het hele instituut.

En in de Acte van Afscheiding of we-
derkeer (1834) werd de belijdenis heel 
concreet toegepast op de Nederlandse 
Hervormde Kerk als geheel: ‘Uit 
dit alles tezamen genomen is het nu 
meer als duidelijk geworden, dat de 
Nederlandsche Hervormde Kerk niet 
de ware, maar de valsche kerk is vol-
gens Gods Woord en Art. 29 van onze 
belijdenis.’

En daaruit werden conclusies ge-
trokken: ‘weshalve de ondergetekenden 
met dezen verklaren dat zij overeen-

komstig het ambt aller gelovigen Art. 
28 zich afscheiden van degene die niet 
van de Kerk zijn, en dus geen gemeen-
schap meer willen hebben, met de 
Nederlandsche Hervormde Kerk.’

Deze Acte van Afscheiding of weder-
keer was een plaatselijk stuk, een stuk 
van de kerk te Ulrum. Maar het past 
wel de belijdenis over de kerk toe op de 
hervormde kerk als landelijk opererende 
kerk. Dat is ook de reden geworden dat 
de afscheiding te Ulrum een landelijke 
beweging in gang zette.

Op dezelfde manier functioneerde de 
belijdenis in de Acte van Vrijmaking of 
wederkeer (1944). Ik zie af van het breed 
citeren. Ook in dit stuk gaat het om 
zaken die ‘alle raken de merktekenen 
der ware kerk’ door de Gereformeerde 
Kerken in Nederland.

De opvatting van Wierenga is dus 
historisch onjuist waar het gaat om het 
functioneren van de belijdenis aangaan-
de de kerk in de Gereformeerde Kerken.

Het kan zijn dat de manier waarop 

in deze historische documenten met 
deze artikelen uit de belijdenis wordt ge-
werkt, door br. Wierenga als verouderd 
wordt gezien. Dat in de genoemde acten 
dus sprake is van de door hem vermale-
dijde hardnekkige, oude kerktheorie. 

In dat geval is dus duidelijk sprake 
van distantie ten opzichte van fun-
damentele geboortepapieren van de 
kerken. Het voert echter te ver hier de 
vraag van ds. Biewenga over te nemen: 
‘Wat geeft een Peter Wierenga recht en 
reden om zichzelf nog Vrijgemaakt te 
noemen?’ 

Want er blijven hier best nog wel 
vragen over. En dat kan duiden op een 
bepaalde veroudering. Binnen een valse 
(= onwettige) kerkgemeenschap, zijn 
daar alle gemeenten zonder meer te 
bestempelen als valse kerken? Je moet 
vaststellen dat er ware gelovigen zijn in 
valse kerken. Gelukkig wel, al bevin-
den ze zich op gevaarlijk terrein. Op 
dezelfde manier mag je ernstig rekening 
houden met de aanwezigheid van ware 
kerken binnen een kerkverband dat als 

Hendrik de Cock
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geheel in een verval is geraakt dat de 
kenmerken van de ware kerk ernstig 
raakt. Binnen de terminologie van de 
belijdenis is het moeilijk die nuance aan 
te brengen. Haar ontkennen miskent het 
werk van Christus. 

Het voert te ver hier nu dieper op 
in te gaan. We hopen daar op een later 
tijdstip in dit blad op terug te komen. 

Anderen de maat 
nemen of jezelf?

Volgens br. Wierenga is het de vraag 
of het de bedoeling is van de NGB om 
anderen de maat te nemen, of dat er 
sprake is van een opdracht voor de eigen 
gemeente.

Wie de belijdenis leest, hoort daarin 
niets van een pretentieus schrijven: 
‘wij zijn de ware kerk.’ Niets van een 
pretentie.

Het gaat de belijdenis erom om in de 
ingewikkelde wereld van verschillende 
kerken de goede, de ware te zoeken. 
Het begin van artikel 29 luidt: ‘Wij ge-
loven dat men nauwgezet en met grote 
zorgvuldigheid, vanuit Gods Woord, 
behoort te onderscheiden welke de ware 
kerk is, omdat alle sekten die er tegen-
woordig in de wereld zijn, zich ten on-
rechte kerk noemen.’

De belijdenis wil dus een onder-
scheid maken tussen kerken. Niet maar 
een manier aanreiken om jezelf bij de les 
te houden, maar je helpen om concreet 
te kiezen.

Wie die belijdenis serieus neemt, 
zal toezien op zichzelf en zichzelf niet 
verliezen in zelfgenoegzaamheid. Ware 
kerk zijn, betekent voortdurend bereid 
zijn jezelf en je eigen gemeente onder de 
loep van het Woord en de belijdenis te 
leggen. Het blad dat u in handen hebt, 
draagt de programmatische titel Nader 
Bekeken. En dat is bedoeld als toezien 
op jezelf. De eigen kerk voortdurend 
tegen het licht van Schrift en belijdenis 
houden.

En daarmee begon ook iedere refor-
matie in de geschiedenis van de kerk. 
De Afscheiding begon met bekering 
plaatselijk, en zo kwam men tot de ont-
dekking van het verval van de kerken.

Zowel in de Acte van Afscheiding of 
wederkeer als in die van Vrijmaking of 
wederkeer is sprake van verootmoedi-
ging om eigen zonden. Men weet zich 
mee verantwoordelijk voor het verval 
van de kerk, waarvan men zich moet 
afscheiden of vrijmaken.

Het raakt jezelf, die maat die de 
belijdenis aanlegt. Daar heeft Wierenga 
gelijk in. En het zou niet best zijn als we 
de kenmerken van de ware en die van 
de valse kerk alleen van stal halen om 
andere kerken af te keuren en ons bo-
ven hen te verheffen. Dat is in flagrante 
strijd met wat de Here ons leert: ‘Want 
op grond van het oordeel dat je velt, zal 
er over je geoordeeld worden, en met de 
maat waarmee je meet, zal jou de maat 
genomen worden’ (Mat. 7:2).

Het is echter ook niet mogelijk om 
het gebruik van de kenmerken te be-

perken tot het zelfonderzoek. Juist in 
de missionaire situatie waarin Wierenga 
werkt, is het duidelijk dat wie zich tot 
de Here bekeert, komt te staan voor de 
vraag bij welke kerk je aansluiting dient 
te zoeken en bij welke kerk je juist niet 
wezen moet. De gereformeerde belijde-
nis met de kenmerken van ware en valse 
kerk heeft daar wel degelijk iets over 
te zeggen. Al zul je in de praktijk van 
de evangelisatie niet snel met deze be-
lijdenisartikelen aan komen zetten. Ze 
functioneren wel, zeker bij degene die de 
evangelisatie bedrijft en jonge gelovigen 
de weg wijst.

Br. Wierenga levert een waardevolle 
bijdrage als hij ons er voortdurend aan 
herinnert, dat wie zichzelf mag herken-
nen in de kenmerken van de ware kerk, 
niet op zijn lauweren kan gaan rusten. 
Dat moet telkens worden waargemaakt. 
In het zoeken van de eenheid met an-
deren die op een trouwe wijze kerk zijn. 
En niet in de laatste plaats door met het 
evangelie dat de kerk toevertrouwd is, 
naar buiten te treden. 

Wierenga verliest zich in een ondui-
delijke tegenstelling als hij art. 29 NGB 
neerzet als een pretentieuze uitspraak. 
Deze belijdenis is als ijkpunt bedoeld. 
Dat ijkpunt stelt ons ook zelf voortdu-
rend onder kritiek. Dat ijkpunt helpt 
ons om in de bonte kerkelijke wereld 
van onze tijd de kerk te vormen en te 
zoeken waar Christus ons roept.

Blijvend verschil

De DTeg draaien er niet omheen dat 
er een verschillende visie is ‘in de uit-
werking en de toepassing van de belijde-
nis op dit punt’.

Br. Wierenga zal er vooral op wij-
zen dat de pretentie van ware kerk zijn 
betekent dat die pretentie moet worden 
waargemaakt. De deputaten streven 
naar een volledig functioneren van ar-
tikel 28 en 29. De indruk blijft bestaan 
dat die volledigheid van br. Wierenga 
niet te verwachten is. Daarin stelt de 
verklaring van de DTeg niet gerust.

De verklaring eindigt met te zeg-
gen dat er geen cruciale problemen zijn: 
‘de oproep aan mensen om zich bij een 
Bijbelgetrouwe, gereformeerde kerk te 
voegen functioneert in het toerustende 
werk zonder voorbehoud.’ Deze conclu-
sie kan op basis van het erboven staande 
niet zo hard zijn als ze klinkt.
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Op zondag 4 november werd in 
veel erediensten gebeden voor de 
kerkelijke eenheid. We hopen dat 
het regelmatig op onze kansels 
gebeurt. Rond Hervormingsdag 
worden we er expliciet toe opgeroe-
pen door de Deputaten Kerkelijke 
Eenheid (DKE) die de synode van 
Amersfoort aanstelde.
In een brief die op 1 oktober aan de 
kerken werd gestuurd, vroegen de 
deputaten om dat gebed.

Het is belangrijk om te bidden voor 
kerkelijke eenheid. We verwachten van 
de Here dat Hij doorbreekt waar wij 
soms zoveel moeite ervaren om elkaar 
te vinden. En Hij moet ook de eer krij-
gen voor wat er bereikt mocht worden. 
Regelmatig de zaak van de kerkelijke 
eenheid in het gebed aan de orde stellen, 
is nodig. Om er zelf bij bepaald te wor-
den dat die taak er is, en ook om ervoor 
bewaard te worden die taak in zelfstan-
digheid, als onze klus, uit te voeren.

De Here is de Heer van zijn ene 
volk. Hij is het die ons naar elkaar 
drijft. De weg van het gehoorzaam leven 
met Hem zal je naar de hele kudde van 
de Herder voeren.

Deputaten besteden in opdracht van 
onze kerken veel tijd en energie aan het 
onderhouden van onder meer contacten 
met de CGK en de NGK. Ze spreken 
open door over thema’s die niet een-

voudig zijn. Op gezette tijden laten ze 
al iets doorschemeren van het bereikte 
resultaat. In dit blad is kritisch gerea-
geerd op de Balans die deputaten als 
tussentijdse rapportage lieten uitgaan. 
Die kritiek moet niet worden opgevat 
als onwil om in gehoorzaamheid elkaar 
te zoeken. Kritiek wordt ingegeven door 
de wil om overtuigd te worden. Graag 
willen we samen met anderen het hoofd 
buigen onder het juk van Christus.

Dank en voorbede

Dankbaar wordt in die brief gecon-
stateerd dat er groeiende plaatselijke 
kerkelijke eenheid is. In het contact met 
de Christelijke Gereformeerde Kerken 
doen zich mooie ontwikkelingen voor. 
Kanselruil en gezamenlijke eredien-
sten vinden op steeds meer plaatsen 
plaats. Gesprekken leiden tot groeiende 
overeenkomst.

Op een aantal plaatsen wordt aan 
samenwerkingsgemeenten gewerkt. Die 
samenwerking gebeurt nogal eens in het 
kader van gemeentestichting en daarbij 

Bidden om  
kerkelijke eenheid

Kroniek 

C. van Dijk

Belang
Waarom besteden we zoveel aan-

dacht aan deze door velen al vergeten 
en vergeven aanvaring van ruim een 
halfjaar geleden? Omdat we haar symp-
tomatisch achten voor de omgang met 
de gereformeerde belijdenis, zoals die 
onder ons groeit. Is hier nog sprake van 
een hartelijke ondubbelzinnige loyali-
teit? Die vraag blijft wat hangen. Maar 
dat geeft niet. Het leidt niet tot cruciale 
problemen. Dat is de boodschap van 
DTeg. Het kan nog net, en daar moeten 
we het mee doen.

Mensen worden opgeroepen zich 
bij ‘een Bijbelgetrouwe, gereformeerde 
kerk’ te voegen. In onze kerkorde staat 
artikel 26. Dat handelt over kerkenraad 
en evangelisatie. (In ons blad hebben we 
voor het tot stand komen en het func-
tioneren van dat artikel in de komende 
maanden wat ruimte vrijgemaakt.)

Artikel 26 KO heeft het niet over 
‘een Bijbelgetrouwe, gereformeerde 
kerk’. Daar is sprake van ‘zich door 
belijdenis van het geloof naar de gere-
formeerde leer voegen bij de gemeente 
van Christus’. En daarmee wordt dan de 
gemeente genoemd waarover de verant-

woordelijke kerkenraad als herderraad is 
aangesteld.

De concrete kerkkeus in het midden 
laten is geen weg die voor ons open ligt, 
als we ons loyaal verklaren aan Schrift, 
belijdenis en kerkorde.

Waar die loyaliteit bij ambtsdragers 
en andere functionarissen in de mist 
raakt, dreigen wel degelijk cruciale 
problemen.
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wordt de samenwerking ook uitge-
strekt tot de Nederlands Gereformeerde 
Kerken. Gemeenten in oprichting, die 
een voortrekkersrol krijgen toebedeeld 
in het doorbreken van de kerkelijke 
gescheidenheid.

Wie geen vreemdeling is in 
Jeruzalem, weet dat hier bijvoorbeeld ge-
doeld wordt op het project RijnWaarde 
in Leidsche Rijn. Daar wordt door drie 
kerken samengewerkt. Daarbij mag wel 
worden opgemerkt dat de christelijk 
gereformeerde bijdrage minder is gewor-
den, omdat men er niet mee leven kan 
dat de openstelling van het bijzonder 
ambt voor zusters niet op voorhand 
wordt afgewezen. En aan vrijgemaakte 
zijde is ook niet iedereen even gelukkig 
met deze voortrekkersrol, om diezelfde 
reden. Zomaar danken en bidden op de 
kansel levert dan best moeite op.

Al met al is het een dankbare brief, 
waarbij ook voorbedepunten rijk aan de 
orde komen. We bidden voor de plaat-
selijke gesprekken tussen kerken, voor 
de goede kerkelijke inbedding van de 
samenwerkingsgemeenten in oprichting. 
We bidden voor plaatsen waar het con-
tact verbroken is. We bidden om wijs-
heid voor de christelijke gereformeerde 
generale synode. Voor christenen in de 
Rooms-Katholieke Kerk en in evangeli-
sche en baptistische kerken en gemeen-
ten, enzovoorts.

En we bidden om het bewaren van 
de eenheid in eigen huis, want daar is 
sprake van ‘verdeeldheid die gepaard 
gaat met verontrusting’.

Verontrusting

Op dat laatste punt wil ik nog 
even ingaan. Want van verontrusting 
heeft dit blad meermalen blijkgegeven. 
Verontrusting over de toenadering die 
gezocht wordt tot de NGK. Moet die 
toenadering dan niet? Zeker wel. Die 
roeping ligt er. Maar dan op basis van 
een gezamenlijk je buigen voor Gods 
Woord en de daarop gebaseerde belijde-
nis. En daar liggen zorgen. Of men zich 
werkelijk ondubbelzinnig wil binden 
aan het Woord van God en de daarop 
gebaseerde gereformeerde belijdenis.

De deputaten schrijven het volgende 
over de contacten met de Nederlands 
Gereformeerde Kerken:

In het landelijk overleg met de Ne-
derlands Gereformeerde Kerken is 
belangrijke vooruitgang geboekt in 

de gesprekken over de binding aan de 
belijdenis.
Voortgaand gesprek is nodig over de 
verschillende wijze waarop in de ker-
kelijke praktijk binnen de GKV en de 
NGK wordt omgegaan met de binding 
aan de belijdenis en ook met concrete 
en voortgaande afwijking van de be-
lijdenis.
Met deze kerken worden eveneens 
diepgaande gesprekken gevoerd over 
hermeneutische vragen met betrekking 
tot vrouw en ambt. In deze gesprekken 
was veel herkenning en begrip over en 
weer. Samen erkennen we de Bijbel als 
het Woord van God, dat spreekt voor 
alle tijden. Duidelijk bleek dat het be-
sluit over de vrouwelijke ambtsdragers 
niet voortvloeit uit een Schriftkritische 
houding. De gesprekken zijn nog niet 
afgerond. Over meningsverschillen op 
het gebied van schepping en ethiek en 
ook over de contextbepaaldheid van 
bijbelse voorschriften moet worden 
doorgesproken.
Wilt u bidden om Gods zegen en 
de wijsheid van zijn Geest voor de 
gesprekken die de deputaten namens 
onze kerken voeren?

Wie dit leest, weet zich zeker tot 
gebed geroepen. Maar de vraag is of we 
allemaal hetzelfde gaan bidden.

Opnieuw wordt vastgesteld dat er 
op verschillende wijze wordt omgegaan 
met de binding aan de belijdenis en ook 
met concrete en voortgaande afwijking 
van de belijdenis. In de gesprekken met 
de NGK is dat een blijvend thema. Het 
beheerst al vele jaren de agenda. Het 
wachten is op het rapport van de depu-
taten om aan de hand van dat stuk te 
kunnen vaststellen wat nu de belangrijke 
vooruitgang is, waarop wordt gedoeld.

Is dat misschien de observatie die ds. 
Biewenga deed, dat de GKv veranderd 
zijn? Een werkelijk veranderde opstel-
ling van de NGK lijkt me moeilijk aan 
te tonen.

Neem bijvoorbeeld het thema vrouw 
en ambt, dat terecht in de gesprekken 
betrokken wordt. Het is een zonderling 
samengaan: verbeterde betrekkingen en 
het inslaan van een weg door de NGK, 
die isoleert van de praktijk in zowel 
CGK als GKv.

Hermeneutiek?

De deputaten schrijven dat bij het 
besluit over vrouwelijke ambtsdragers 

geen sprake is van schriftkritiek, maar 
van een verschillende hermeneutiek.

Dat lijkt me een moeilijk onder-
scheid. Als hermeneutische inzichten 
brengen tot het openstellen van het 
bijzonder ambt voor vrouwen, terwijl 
de Bijbel daar afwijzend over spreekt, 
mag dan niet worden gesproken van 
schriftkritiek?

Paulus schrijft in 1 Timoteüs 2 dat 
vrouwen niet moeten onderwijzen in de 
gemeente. En hij onderbouwt dat met 
de woorden (1 Tim. 2:13): ‘Want Adam 
werd als eerste geschapen, pas daarna 
Eva.’ Dat klinkt toch als een feit dat 
niet geraakt wordt door enige ‘context-
bepaaldheid’ (ook best een lastig begrip, 
trouwens). We leven toch nog steeds als 
geschapen mannen en vrouwen in de-
zelfde wereld als Paulus?

Zet het de zaken dan niet in de mist 
als je zegt: ‘Nee, dat is geen schriftkri-
tiek maar verschillend inzicht in de her-
meneutiek’? Zo is ook het onderscheid 
tussen de gereformeerde belijdenis 
aangaande de Schrift en de kijk van bij-
voorbeeld dominee Nico ter Linden op 
de Bijbel te verwoorden als verschil in 
hermeneutiek.

In het stuk dat in de NGK leidde 
tot de openstelling van alle ambten voor 
de zusters in de gemeente, is sprake van 
twee denklijnen in de Schrift. Dat is 
dan een denklijn die de ambten afsluit 
voor zusters en een denklijn die de amb-
ten opent. Let wel: dat zijn geen gedach-
ten van mensen over de Bijbel. Dat zijn 
verschillende lijnen van denken die men 
in de Bijbel zelf meent aan te treffen.

Dat is zeker een hermeneutiek die 
voor de Gereformeerde Kerken nieuw 
is. De Gereformeerde Kerken gingen 
altijd uit van de eenheid in de Schrift. 
De Bijbel spreekt niet met twee mon-
den. En de gereformeerde schriftuitleg 
heeft daar altijd de wacht bij gehouden, 
omdat meerdere lijnen in de Schrift 
ook per consequentie leiden moeten tot 
meerdere lijnen binnen God zelf. Als de 
Bijbel met meerdere monden spreekt, 
spreekt daarmee de Here met meerdere 
monden. We belijden de eenheid en de 
onveranderlijkheid van God.

Als je zegt dat de Here verschillende 
dingen in zijn Woord zegt, en daarin 
Zichzelf corrigeert en aanpast aan de 
tijd, als het ware zijn horloge weer met 
het onze gelijkzet, gaat het dan maar 
om hermeneutiek en gelukkig niet om 
schriftkritiek? Als wordt beweerd dat wij 
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dat proces maar moeten voortzetten tot 
in onze tijd: ‘Wat zou de Here vandaag 
zeggen over vrouw en ambt?’, is dat nog 
de eenvoudige gehoorzaamheid aan het 
eens gegeven Woord? Zo’n benadering 
staat op gespannen voet met de eenheid 
in en onveranderlijkheid van de Here 
God, die we belijden. Hij heeft gespro-
ken en daar komt Hij niet op terug. 
Verschil in hermeneutiek kan een uiting 
zijn van schriftkritiek.

Dat Adam eerder werd geschapen 
dan Eva, wordt een moeilijk argument 
als er ook nog meningsverschillen liggen 
over de schepping en over de ethiek in 
combinatie met de schepping, zoals de 
deputaten schrijven.

Herkenning en begrip

In de brief is sprake van herkenning 
en begrip over en weer bij het gesprek 
over vrouw en ambt. Ik kan me daar wel 
wat bij voorstellen. De tijd en cultuur 
waarin we leven, is zo anders dan de 
tijd waarin Paulus schreef. Wie vandaag 
met een eenvoudig beroep op de Schrift 
het ambt gesloten houdt voor vrouwen, 

wordt vanuit onze samenleving vreemd 
aangekeken. De gelijkheid van vrouwen 
en mannen is in alle geledingen van de 
maatschappij gewoon een vaststaand 
feit. Dat stelt ons voor vragen. Daar is 
geen ontkomen aan. Met die vragen 
worstelen bijbelgetrouwe christenen. En 
dat herkennen ze ook bij elkaar.

Maar de indruk bestaat dat de rich-
ting waarin een antwoord is gezocht 
binnen de NGK, afvoert van het een-
voudig luisteren naar de Schrift. En 
daar past geen begrip voor.

Gebed

De brief van DKE roept op tot ge-
bed. En dat gebed klinkt op tot de Heer 
van de kerk. We spreken voor Gods aan-
gezicht ons verlangen uit naar kerkelijke 
eenheid met allen die Gods Woord en 
de gereformeerde belijdenis liefhebben. 
En we danken de Here voor groeiende 
eenheid. Eenheid die geheiligd is door 
de waarheid (Joh. 17:17) waar we samen 
voor buigen. Een eenheid die ons in de 
wereld wellicht isoleert (Joh. 17:14), die 
ons niet populair maakt, maar wel ons 
getuigenis versterkt (Joh. 17:21).

We danken voor die groeiende een-
heid en we bidden dat die zich mag 
doorzetten.

Tegelijk ligt in de brief van DKE 
zoveel dat vragen oproept. We worden 
opgeroepen tot danken en bidden voor 
zaken die we nog onvoldoende met 
elkaar hebben doorgesproken en ge-
taxeerd. Een eindrapportage van DKE 
ontbreekt nog. Het kerkelijke gesprek 
daarover voeren we met elkaar pas vol-
gend jaar op de synode in Zwolle-Zuid, 
als de Here dat nog nodig vindt.

Wellicht moeten de gebeden van 4 
november 2007 dan worden herroepen 
of genuanceerd. En misschien baden we 
rond Hervormingsdag 2007 wel tegen 
elkaar in.

DKE hadden er daarom beter aan 
gedaan terughoudender te formuleren.

Afgesloten 19 oktober 2007.

Van Bruggen tussen 
dogma en exegese

In het nummer van oktober besprak 
ik de nieuwe commentaar van 
prof. dr. J. van Bruggen: Romeinen. 
Christenen tussen stad en syna-
goge (CNT derde serie, Kampen 
2006). Meer dan wat algemene 
introducerende opmerkingen kon 
ik daarbij niet bieden. Vandaar dat 
ik u beloofde op deze commentaar 
terug te komen. Om nog eens apart 
in te gaan op enkele onderdelen, die 
verband houden met de leer en het 
belijden van de kerk.

Schriftbewijs

In de boekbespreking kwam al aan 
de orde dat de brief aan de Romeinen 
geen ‘kort begrip van de christelijke leer’ 
is. Paulus schrijft geen beknopt hand-

boek dogmatiek. Hij schrijft een brief 
aan een concrete gemeente.

Tegelijk komen er heel wat onderde-
len van de bijbelse leer in Paulus’ onder-
wijs aan de orde, die ook nog eens breed 
uitgemeten worden. Dat maakt dat deze 
brief toch een soort theologische een-
heid is gaan vormen en dient als een 
presentatie van Paulus’ evangelie aan 
heel de kerk (p. 12).

Het is dan ook geen wonder dat er 
aan de brief aan de Romeinen heel wat 
schriftbewijs ontleend is, om daarmee 
de leer van de kerk te ondersteunen en 
aan te tonen. Dat maakt benieuwd naar 

de manier, waarop prof. Van Bruggen 
tegen diverse schriftbewijzen aankijkt. 
Bewijsteksten krijgen pas bewijskracht 
vanuit een goede en grondige exegese. 
Het blijft een gevaar om teksten op de 
klank af te citeren. Niet altijd is de dog-
matiek daaraan ontkomen, ook de gere-
formeerde dogmatiek niet. Dan kun je 
de hulp van de exegeet goed gebruiken.

Gelukkig. De exegeet op zijn beurt 
heeft ook het dogma en de dogmatiek 
nodig. Prof. Van Bruggen zelf heeft 
meer dan eens betoogd dat de leer aan 
de brieven voorafgaat. De apostelen 
hebben de leer niet bij elkaar geschre-
ven, maar gingen van die leer uit. Die 
leer lezen wij uit de brieven af. Maar 
het gaat in feite om een teruglezen. Het 
gaat er bij het systematiseren - wat in 
de dogmatiek gebeurt - dus niet om een 

Thema 

H.J.C.C.J. Wilschut
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eigen samenhang aan de schriftgegevens 
op te dringen. Er is al een systematiek, 
die je in de dogmatiek in kaart probeert 
te brengen. Zo gaat de leer ook weer 
als leeswijzer fungeren, zonder dat de 
zelfstandigheid van de exegese daarbij 
in het gedrang komt. Wel zal de exe-
geet rekening houden met de ‘analogie 
van het geloof ’: de leer is kritische 
grensbewaker!

Positief

In de boekbespreking roerde ik al 
enkele discussiepunten aan, die ik in 
deze bijdrage verder laat liggen. Een 
mens moet met de hem geboden ruimte 
woekeren. Vandaar dat ik mij in dit ar-
tikel tot een drietal voorbeelden beperk, 
waarbij ik wat kritische kanttekeningen 
wil plaatsen. Dat geeft een wat eenzij-
dig beeld. Alsof je alleen maar kritiek 
hebt. Niet dus. Al kun je met prof. Van 
Bruggen verschillen over de taxatie van 
het Jodendom in de eerste eeuw, het 
komt bij hem niet in mindering op het 
evangelie van de vrije genade, van vrij-
spraak in de weg van geloof alleen.

In een aparte excurs (p. 256v) gaat 
prof. Van Bruggen op Romeinen 7 
in. U weet wel, dat hoofdstuk waarin 
Paulus zucht over het conflict dat hij 
bij zichzelf opmerkt: innerlijk heeft hij 
vreugde in de wet van God, terwijl hij 
gelijktijdig oploopt tegen de zondemacht 
in zijn leven. U vindt in Zondag 44 HC 
bij de aangevoerde schriftplaatsen dan 
ook meer dan eens een verwijzing naar 
Romeinen 7. Het is de nood in het le-
ven van een christen: de bekeerden - de 
gelovigen - kunnen de wet niet vólbren-
gen. Steeds weer en steeds meer leer je 
uit de wet je zondige aard kennen.

Alleen, is het wel waar dat het in 
Romeinen 7 over bekeerden, over christ-
gelovigen gaat? Een andere, sinds de 
vorige eeuw vaak gevolgde exegese zegt: 
in Romeinen 7 heeft Paulus het over de 
tijd voordat hij christen werd. Met alle 
gevolgen van dien voor het zelfbeeld 
van de christen. Zo pessimistisch hoef 
je als kind van God - geleid door de 
Heilige Geest - nou ook weer niet over 
jezelf te zijn.

Prof. Van Bruggen komt op voor 
de klassieke uitleg. Het gaat over een 
strijd die Paulus ook als christen nog te 
voeren heeft. Niet voor niets spreekt de 
apostel over zichzelf (hij is de ‘ik’ van 

wie sprake is!) in de tegenwoordige tijd. 
Bovendien, Romeinen 7:25-26 (in de 
NBV: vs. 25) is de taal van een christen, 
die eerst God dankt voor verlossing 
door Christus en daarna de conclusie 
trekt over zijn natuurlijke onderworpen-
heid aan de wet van de zonde.

Wel voegt prof. Van Bruggen een 
element aan de klassieke exegese toe. 
De strijd die Paulus als christen voerde, 
voerde hij ook al voor zijn toewending 
tot Christus. Alleen nu wordt die strijd 
gevoerd in het licht van de rechtvaardi-
ging door het geloof en de bijstand van 
de Geest van Christus. Graag maak ik 
u op deze uitleg attent. Ik heb zo het 
vermoeden dat H.F. Kohlbrugge over 
het door prof. Van Bruggen toegevoegde 
element een paar hartige opmerkingen 
gemaakt zou hebben. Voor Kohlbrugge 
blijft heiliging toch vooral iets van ‘in 
Christus’; ook als christen blijf je ‘vle-
selijk’. Maar over de hoofdlijn zou hij 
zich verheugd hebben. Wij blijven klein 
denken van onszelf. We zullen groot 
denken van God!

Romeinen 5:1

In de NBV luidt Romeinen 5:1 
aldus: ‘Wij zijn dus als rechtvaardigen 
aangenomen op grond van ons geloof.’ 
Die weergave wijkt af van wat we ge-
wend waren in de Statenvertaling en de 
NV van 1951: wij zijn gerechtvaardigd 
uit of door het geloof. We worden niet 
vrijgesproken op basis van ons geloof, 
maar om Christus’ wil in de weg van 
het geloof (zie antw. 61 HC en art. 24 
NGB).

Op zichzelf genomen denkt prof. 
Van Bruggen daar niet anders over. 
Toch neemt hij de weergave van de 
NBV voor zijn rekening. Lees je ‘op 
grond van ons geloof ’ als een dogma-
tische formulering, waarbij het geloof 
grond of oorzaak van het behoud zou 
zijn, dan overvraag je zowel de vertaling 
als de tekst. Het geheel van Romeinen 
5:1-2 maakt duidelijk dat alleen Gods 
genade het fundament van het behoud 
is. ‘Bovendien is “geloof” geen wérk, 
zodat “op grond van” in combinatie met 
dit woord niet wijst op de oorzaak van 
de rechtvaardiging maar op het middel 
ervan’ (p. 74).

Materieel is er geen verschil van 
mening over de aard van het geloof als 
middel. Maar voor de rest vind ik prof. 
Van Bruggens argumentatie weinig 

overtuigend. Wanneer je bedoelt ‘door 
middel van het geloof ’, waarom vertaal 
je dan ook niet zo? ‘Op grond van’ wekt 
op z’n minst misverstand. Je hebt een 
nadere toelichting nodig om je goede 
bedoeling duidelijk te maken. Zoals het 
ook heel wat woorden kost om een voor 
de hand liggend misverstand te voor-
komen. Waarom dan niet simpelweg 
‘door’ of ‘uit’ het geloof? Op dit punt 
blijf ik de NBV hoogst ongelukkig vin-
den, ook na de verdediging ervan door 
prof. Van Bruggen.

Romeinen 5:12v

In de leer over de erfzonde speelt 
Romeinen 5 een voorname rol. Het is 
zeker niet de enige schriftplaats waarop 
deze leer steunt. Denkt u bijvoorbeeld 
aan Psalm 51.Tegelijk moet gezegd wor-
den dat Romeinen 5 voor de leer over de 
erfzonde van centraal belang is.

In de leer van de erfzonde onder-
scheiden we twee elementen:
• Adams schuld is ook mijn schuld 

(erfschuld)
• Adams onmacht om het goede te 

doen zet zich in mij voort (erfsmet)

Van belang is hier de volgorde. 
Vooropgaat de schuld in Adam. Daaruit 
vloeit de onmacht voort. Maar die on-
macht is schuld voor God. Wij hebben 
met Adam mee gezondigd. Dus zijn wij 
zelf verantwoordelijk voor onze natuur-
lijke onmacht en onwil om voor God te 
leven. Draai je dus de volgorde schuld 
en smet om, dan ben je niet langer 
verantwoordelijk. Dan ben je eigenlijk 
alleen maar zielig. Wat dat betreft kan 
de term erf-zonde verwarrend werken. 
Alsof het gaat om een besmettelijke 
ziekte, die je overkomt zonder dat je er 
verantwoordelijkheid voor draagt.

Wij hebben met Adam mee gezon-
digd. ‘Door één mens is de zonde in de 
wereld gekomen en door de zonde de 
dood, en zo is de dood voor ieder mens 
gekomen, want ieder heeft gezondigd’ 
(Rom. 5:12).

In de Statenvertaling luidde het 
slot van Romeinen 5:12: ‘… in welken 
allen gezondigd hebben.’ Taalkundig 
stuit deze vertaling op bezwaren. Beter 
is de vertaling ‘omdat’ of ‘voor zover’. 
Inhoudelijk wordt het verhaal er niet 
anders van. Aardig is de manier waarop 
de kanttekenaren dat onder woorden 
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hebben gebracht. Het biedt tevens een 
goede samenvatting van de klassieke uit-
leg van Romeinen 5:

‘In dewelken. Namelijk enen mens, 
gelijk dit Griekse woord epi voor in, 
ook elders wordt genomen, Mark. 2:4; 
Hebr. 9:17, enz., en dit woord in van 
Paulus ook over deze zaak gebruikt 
wordt; 1 Cor. 15:22. Of, voorzoveel, 
of omdat zij allen gezondigd hebben; 
en dat brengt ook noodzakelijk den-
zelfden zin mede, want alle mensen 
die sterven, hebben in zichzelven geen 
dadelijke zonden begaan, gelijk blijkt 
in de onmondige kinderen, van wie 
velen sterven in hunne onmondigheid, 
en derhalve moeten gezondigd hebben 
in dezen éénen mens, in wiens lenden 
zij waren; gelijk Levi gezegd wordt 
tienden gegeven te hebben, zijnde in 
de lenden van Abraham; Hebr. 7:9. 
Zie hiervan breder verklaring in de 
volgende verzen, en Job 14:4; Ps. 51:7; 
Joh. 3:5,6; Ef. 2:3, enz.’

In zijn commentaar op Romeinen 
zegt prof. Van Bruggen, dat met het 
‘omdat allen gezondigd hebben’ in 
Romeinen 5:12 nog niets gezegd is over 
de verbinding tussen Adams zonde en 
die van zijn nakomelingen. Daarover 
zou dit vers helemaal geen uitspraken 
doen. Bovendien betekent het Grieks 
hier volgens prof. Van Bruggen eigenlijk 
‘voor zover als’ (al gaat het vervolgens 
‘omdat’ betekenen). Het gaat om een 

conditie die helemaal vervuld is. Het 
gaat wel over een zonde die verbonden 
is met Adam, maar die absoluut niet 
valt buiten de verantwoordelijkheid van 
de zondigende personen zelf. ‘De con-
clusie moet zijn dat 5,12slot in de loop 
van de dogmageschiedenis ten onrechte 
is opgevoerd in de discussie rond het 
onderwerp erfschúld en alleen op een 
bepaalde manier kan functioneren in de 
discussie over het onderwerp erfzónde’ 
(p. 255).

Het punt waar het om draait, is dat 
prof. Van Bruggen bij het ‘voor zover 
/ omdat allen gezondigd hebben’ niet 
denkt aan een in en met Adam mee-
zondigen, maar aan dadelijke persoon-
lijke zonden, gedaan in het spoor van 
Adam.

Dit doet echter niet helemaal recht 
aan wat Paulus in Romeinen 5 betoogt. 
Hij trekt een vergelijking tussen Adam 
en Christus. Door één mens kwam de 
zonde in de wereld en met de zonde de 
dood. Terwijl het in de ene mens Jezus 
Christus voor allen (die in Hem begre-
pen zijn) tot vrijspraak is gekomen. Die 
vrijspraak in Christus is een zaak van 
toerekening. Dat geldt ook als het gaat 
om Adam.

Paulus maakt juist verschil tussen de 
zonde van Adam en de persoonlijke zon-
den die daarna gedaan werden. Bij die 

latere zonden was er geen (proef)gebod 
en geen bedreiging met de dood, zoals 
bij Adam (vs. 13). Tóch ging de dood 
naar alle mensen door (vs. 14). Omdat 
ze allemaal gezondigd hadden (vs. 12). 
Dat kan maar één ding betekenen: dat 
het bij die zonde eveneens om toegere-
kende zonde gaat. Adams dood wordt 
aller dood. Omdat Adams zonde áller 
zonde was. Zie ook de verzen 15 en 17: 
de dood heeft geheerst door de overtre-
ding van één mens. De erfelijke dood is 
het gevolg van erfelijke schuld!

In de uitleg van Romeinen 5:12 speelt de 
vertaling bij prof. Van Bruggen mede een 
rol. Volgens prof. Van Bruggen moet de 
vertaling zijn: ‘Daarom: zoals door één 
mens de zonde in de wereld is gekomen 
en door de zonde de dood en de dood zo 
voor ieder mens gekomen is, omdat allen 
zondigden …’ Het zou gaan om een niet-
afgemaakte zin. Paulus komt niet uit bij 
een conclusie over de algemene dood voor 
alle mensen. Maar hij wil uitweiden over 
de algemeenheid van de zonde (p. 82). 
Ook al zou de door prof. Van Bruggen 
voorgestane vertaling de voorkeur moeten 
hebben, dan nog is niet hard te maken dat 
het Paulus om een ‘algemene zondigheid’ 
begonnen is. Inhoudelijk wordt het verhaal 
er niet echt anders van, zoals ook blijkt bij 
H. Baarlink, die op soortgelijke manier als 
prof. Van Bruggen vertaalt (Romeinen I.
Een praktische bijbelverklaring, Tekst en 
Toelichting, Kampen 1987, p. 82v.)

Romeinen 9:11-13

Jakob heb Ik liefgehad, Esau heb 
Ik gehaat. Deze woorden worden in 
de Dordtse Leerregels I, 10 betrokken 
op de persoonlijke uitverkiezing en 
zaligheid. Daarmee zijn de DL in goed 
gezelschap. Vanaf Augustinus wordt 
Romeinen 9:11-13 zo gelezen. In dit 
opzicht was ook Calvijn een dankbaar 
leerling van Augustinus.

Een nieuwere - ‘heilshistorische’ 
- uitleg legt andere accenten. Het 
zou niet gaan over de persoonlijke 
(voor)bestemming tot behoud. Maar 
om de plaats die respectievelijk Ismaël 
en Esau zouden gaan innemen. Het 
gaat om de positie van Israël, Ismaël 
en Edom als vólk. Bij deze nieuwere 
uitleg sluit prof. Van Bruggen zich aan: 
‘Het gaat hier in de eerste plaats om de 
plaatstoewijzing in de tijd en om het 
aanvaarden van die toewijzing of roe-
ping. Er is een plaats voor Ismaël, maar 

Adam en Eva, Hans Holbein de Jonge ca 1530
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niet de eerste plaats in Gods geschiede-
nis. Dat geldt ook voor Esau: er is voor 
hem plaats, maar dan ónder zijn jongere 
broer. In beide gevallen maakt Gods 
aanwijzing en spreken de dienst uit’  
(p. 138).

Bij deze uitleg zijn de nodige kantte-
keningen te maken. Inderdaad, het gaat 
over een ‘heilshistorisch’ onderscheid. 
Over wie gaat de lijn naar Christus lo-
pen? Maar je kunt je met recht afvragen 
of Paulus hier een scherpe scheiding 
maakt tussen dit ‘heilshistorisch’ on-
derscheid en de (voor)bestemming tot 
persoonlijk heil. In Romeinen 9 gaat het 
betoog vloeiend verder over Gods vrije 
barmhartigheid, die uitloopt op delen in 
zijn majesteit en over Gods bestemming 
tot verderf en ondergang.

Hier zou ik graag willen doorpraten over 
de uitleg van Romeinen 9:14v. Als het gaat 
over toorn, verharding, verderf, wijst prof. 
Van Bruggen steeds op het voorafgaande 
verzet van de mens. Dat roept vraagtekens 
op. Verwerping is méér dan Gods reactie 
op het handelen van de mens. Zeker, daar-
in is dat weerbarstig handelen van de mens 
opgenomen. Maar tegelijk is daar het ver-
kiezend - en dus passerend - eeuwig voor-
nemen van God. Het blijft voor het men-
selijk denken onmogelijk om het één tot 
het ander te herleiden en te systematiseren. 
Ik signaleer deze kwestie, omdat binnen 
de gereformeerde gezindte de verlegenheid 
met de belijdenis van Dordt op het punt 

van een verwerpingsbesluit toeneemt en de 
neiging groeit om verwerping alleen nog 
maar te zien als reactie van God op het 
handelen van de mens.
Het verbaast mij dat bij prof. Van 

Bruggen de uitleg van wijlen ds. J.R. 
Wiskerke geen inbreng heeft gekregen. 
Over Romeinen 9 (en andere teksten) 
schreef J.R. Wiskerke Volk van Gods 
roeping. Over Rom. 9:1-9 en Gal. 3:16, 
Goes 1966 en Geroepen volk. Een studie 
over Rom. 9:10-29, Goes 1967. Daaraan 
ging vooraf zijn boek Volk van Gods 
keuze, Goes 1955. Geen van deze titels 
wordt genoemd in de literatuurlijst 
van de commentaar van prof. Van 
Bruggen. Ik ervaar dat als een gemis. 
Uiteraard, sinds Wiskerke ging het 
exegetisch debat verder. Tegelijk heeft 
Wiskerke waardevolle en diepborende 
bijdragen geleverd voor het verstaan van 
Romeinen 9, ook de verzen 11-13. 
Wiskerke overvroeg het citaat uit 
Maleachi 1 in Romeinen 9 niet. Met 
zoveel woorden nam hij afstand van wat 
K. Schilder te berde had gebracht over 
de eeuwige haat in God. Tegelijk neemt 
dat voor hem de lijn naar de persoon-
lijke verkiezing en verwerping niet weg. 
Het is te breed om hier allemaal weer te 
geven. Wie er meer over wil lezen, kan 
terecht in Geroepen volk.

Ook H.N. Ridderbos pleitte voor 
een ‘heilshistorische verklaring’ van 
Romeinen 9 (in: Aan de Romeinen, 
CNT tweede serie, Kampen 1977, 

tweede druk). Wel merkt hij erbij op 
dat het heilshistorische niet gescheiden 
is van het persoonlijke: ‘Daarom is in 
de geschiedenis van de exegese, al heeft 
men het heilshistorische gezichtspunt 
dikwijls miskend en al te haastig tot het 
persoonlijke geconcludeerd, toch terecht 
Rom. 9 telkens weer beschouwd als het 
hoofdstuk, waarin het over de laatste 
gronden en zekerheden gaat van het 
delen in het heil’ (p. 229). Zie hierbij 
ook J. van Genderen en W.H. Velema, 
Beknopte gereformeerde dogmatiek, 
Kampen 1992, p. 204/5.

Ten slotte

Over elk van bovengenoemde ge-
deelten is een artikel apart te vullen. Ik 
kan hier niet meer dan enkele hoofd-
lijnen van discussie aangeven. Hopelijk 
heb ik hiermee in ieder geval een aanzet 
tot verdere studie en gesprek gegeven. 
In dat gesprek is prof. Van Bruggen met 
zijn commentaar een uitdagende ge-
sprekspartner. Wat mij betreft bevredigt 
de gegeven uitleg van Romeinen 5 en 9 
niet echt. Er zit m.i. minder ruis tussen 
dogma en klassieke exegese dan prof. 
Van Bruggen het doet voorkomen. Al 
komt daardoor gelukkig het dogma zelf 
niet onder druk te staan. Het gesprek 
kan dan ook zonder krampachtigheid 
gevoerd worden.
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U kent misschien wel de anekdote 
van een vroegere dominee. Hij was 
een geliefd prediker, en met zijn pre-
ken gingen er ook verhalen rond. Hij 
was al wat ouder, maar hij preekte 
nog graag en goed. En niet te kort. 
Eens onderbrak hij zijn preek. Hij gaf 
een psalm op en verdween. Toen hij 
terugkwam, pakte hij zonder iets te 
zeggen de draad van zijn preek weer 
op. Na afloop vroeg de kerkenraad 
wat er was gebeurd. Hij zei: Mijn 
vrouw vraagt me altijd voor we naar 
de kerk gaan: Denk je aan de drie 
p’s? De preek, de pil en je… plas. 
Nou, dat laatste was ik dus vergeten, 
zei hij.

Daaraan dacht ik even toen ik er-
gens als gastpredikant de kansel 
op kwam en daar een pilletje zag 
liggen.’t Lag er eenzaam op de les-
senaar. Doorgaans ligt die vol met 
boeken. Een zware Statenbijbel, een 
Bijbel met de nieuwe vertaling, ons 
kerkboek en het Liedboek. Keurig 
opengeslagen volgens de orde van de 
opgegeven liturgie. Maar nu lag daar 
enkel dat pilletje. En ik herkende 
dat pilletje. Een pilletje voor onder 
de tong, zoals dat wel heet. Prompt 
sloeg mijn hart over. Wat gaat hier 
gebeuren, dacht ik. Ik had in die kerk 
wel vaker gepreekt. En ook wel eens 
kritiek gehad. Een telefoontje, waar-
uit bleek dat ik in mijn preek een on-
gelukkig voorbeeld had gebruikt. Een 
brief, die me vertelde dat mijn preek 
‘zo ontzettend vrijgemaakt’ was. 
Maar de toon van deze opmerkingen 
was vriendelijk geweest. Kennelijk 
dreigde nu zwaarder geschut.

Ik herinner me een kerkdienst uit 
mijn jeugd. Halverwege de preek 
klonk een boze stem door de kerk. 
De dominee was even stil gevallen, 
en met een bleke neus zette hij zijn 
preek voort. En mijn oma had me 

wel verteld dat haar vader eens als 
dienstdoende ouderling voor het 
front van de gemeente de dominee 
de hand had geweigerd. O, en zelf 
heb ik natuurlijk ook al wel een 
en ander meegemaakt. Ik was nog 
slechts een student-met-preekbe-
voegdheid toen ergens de dienst-
doende ouderling zich onderweg naar 
de consistorie naar mij omdraaide. 
Hij wilde me heet van de naald zijn 
commentaar op de preek te geven. 
De microfoon aan mijn revers stond 
nog open, de man hoorde zijn stem 
terug in de kerkzaal…
Het is best gevoelig, moet ik u zeg-
gen. Vooral ook als de kritiek direct 
na de dienst naar je toekomt. Zoals 
op een hete zomermiddag. Het was 
voor jou de derde preekbeurt die dag. 
Je witte overhemd plakt aan je lijf. 
Je bent bijna bij je auto met airco. 
Achter je een stem: Dominee, als je 
zo preekt, lopen ze de kerk uit. Of, je 
zit op een zondagmorgen waarop je 
twee keer achter elkaar moet voor-
gaan, na de eerste dienst even bij 
te komen bij de koster. De telefoon 
gaat. Een ontstemde kerkganger die 
kort maar duidelijk is: Als u deze 
preek nóg eens durft te houden…

Ach, en het blijft natuurlijk gevoelig. 
Ook als de kritiek op een later tijd-
stip komt. En dan komt het met een 
mailtje. Vlot geschreven en meteen 
maar weggeklikt. Vaak bedoeld om 
de ander te ontluchten. Zo wordt 
het ook wel gezegd: Ik aarzel om u 
te schrijven, maar ik wil het u toch 
maar zeggen. Zo ben ik het kwijt… 
De ander is het kwijt, en het voelt bij 
jou als een mes tussen de ribben. Die 
korte zinnen, die niet nader worden 
verklaard: Denkt u nu heus hiermee 
de jeugd aan te spreken? Hiervoor 
kom ik niet naar de kerk. U hebt er 
ditmaal zeker weinig tijd aan gege-
ven. En eens kwam er de mededeling 

dat de bijdrage aan de Theologische 
Universiteit was ingetrokken. Want, 
als ze daar dit soort predikers 
afleveren…

Ik weet het, ik mag niet klagen. Mijn 
Meester werd bedreigd met steni-
ging. En zijn trouwe preekknecht 
Paulus heeft eens heus de volle laag 
gehad. En met dat ik mij dat herin-
ner, denk ik ook graag aan de be-
scherming die zij hebben gehad van 
God in de hemel. Christus kreeg in 
Lucas 4 van zijn Vader een vrijgelei-
de. En Paulus ontsnapte eens in een 
mandje. Laten predikers vertrouwen 
op hun Zender. En ze moeten niet te 
benauwd zijn. Zodanige kritiek kan 
ook bijdragen aan de nodige zelfken-
nis. We mogen toch wel weten wie 
we zijn. Aan wie heeft God de bedie-
ning van zijn Woord toevertrouwd. 
De prediker is een aarden vat. Paulus 
wordt een kruik genoemd (Hand. 8:15 
in de vertaling van dr. John van Eck), 
die door Christus wordt getorst om 
daarin zijn naam te vervoeren. Dat 
is een fraai beeld. Kwetsbaar maar 
kostbaar.

En dat pilletje? Dat lag daar kennelijk 
voor de plaatselijke predikant. Ik ken 
hem en ik snapte dus dat pilletje. 
Al weet ik niet of hij het ooit nodig 
heeft gehad. Wat wij predikers wel 
nodig hebben, is het gebed. En ik 
denk dan vooral aan het zogenaamde 
consistoriegebed vlak voor de kerk-
dienst. Dat ervaar ik graag als een 
kracht. Het sterkt knikkende knieën. 
Ook als je voor de zoveelste keer de 
gang naar de kansel maakt. Bent u 
nu altijd nog zenuwachtig, zei mijn 
zoon laatst, toen ik wat stilletjes was 
op weg naar de kerk. Even later bidt 
de dienstdoende ouderling de span-
ning weg.

G. Zomer

Een pilletje
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Is er een toekomst 
voor de gerefor-
meerde school?

Halverwege de vorige eeuw werd op 
steeds meer plaatsen in ons land 
gestart met gereformeerde scholen. 
Dat gebeurde in een concept dat 
kortweg werd aangeduid als ‘de tri-
angelgedachte’. Na ruim een halve 
eeuw gereformeerde scholen kun 
je de vraag stellen of dit concept 
nog een toekomst heeft. Die vraag 
wordt opgeroepen door de eerste 
zinnen van een drietal artikelen in 
De Reformatie, van de hand van dr. 
Pieter Vos.1

Hij schrijft: ‘Tot voor kort werkten 
kerk, school en gezin in de gereformeer-
de wereld eendrachtig aan de opvoeding 
van de jeugd. Dit ging gepaard met een 
bepaalde vanzelfsprekendheid. Ouders, 
school en kerk wisten over en weer wat 
men aan elkaar had. Door tal van facto-
ren is dit kader aan erosie onderhevig.’2

De inleiding op het derde artikel be-
sluit hij met de verontrustende zinsnede: 
‘… veranderingen … die de triangelge-
dachte van binnenuit ondermijnen.’3

Het is niet de eerste keer dat hardop 
getwijfeld wordt aan de houdbaarheid 
van ‘de triangelgedachte’. Bij de opper-
vlakkige lezer roept dit taalgebruik de 
gedachte op dat de gereformeerde school 
z’n langste tijd wel heeft gehad. Op weg 
naar de toekomst moeten we zoeken 
naar een ander concept, dat beter past 
bij de veranderde tijd die we nu beleven. 

De relatie tussen school, kerk en gezin 
lijkt afgeschreven te zijn.

In deze bijdrage wil ik bekijken hoe 
de relaties liggen tussen school, kerk en 
gezin, en of het beeld van de triangel 
nog voldoende duidelijk maakt wat de 
pretentie van de gereformeerde scholen 
is. Ik plaats daarbij meteen een aantal 
kanttekeningen bij de artikelen van dr. 
Vos.

Internationale 
verschillen

In september werd in Canada voor 
de tweede keer een internationale con-
ferentie gehouden over gereformeerd 
onderwijs.4 Er was een stevige delegatie 
uit Nederland aanwezig, bestaande uit 
werkers in het primair, het voortgezet 
en het hoger onderwijs. Zij waren daar 
te gast bij de Canadese collega’s die 
hun tweejaarlijkse principals conference 
openstelden voor het internationale ge-
zelschap. We ontmoetten er ook enkele 
collega’s uit Australië en Tasmanië.

In zo’n gezelschap wordt al snel 
duidelijk dat er verschillen zijn in de 
situatie waarin we ons werk doen. De 
gemeenschappen in Canada en Australië 
hebben kenmerken van emigrantenge-
meenschappen. De mensen binnen zo’n 
gemeenschap zijn sterk op elkaar gericht 
en koesteren wat ze uit hun voormalige 
vaderland hebben meegenomen. Dat is 
heel herkenbaar als het gaat om de plek 
die school en kerk innemen. Vaak staan 
de gebouwen naast elkaar op gemeen-
schappelijk terrein. Zo wordt de eenheid 
heel zichtbaar en dat voelt weldadig aan. 
Hoewel het ook voelt alsof in een be-
paald opzicht de tijd heeft stilgestaan.

Die zichtbare verbinding tussen 
school en kerk bestaat in Nederland 
vrijwel niet meer. Het roept in zo’n in-

ternationaal gezelschap de vraag op, wat 
we in Nederland gedaan hebben met de 
verworvenheden van de Vrijmaking.

We zijn intensief met elkaar in 
gesprek geweest en we hebben elkaar 
geholpen in het formuleren van wat we-
zenlijk is voor gereformeerd onderwijs, 
vanuit het verleden, in het heden en 
naar de toekomst toe. Daar is niet alleen 
over gepraat, er is ook in praktische zin 
invulling aan gegeven. Het was bemoe-
digend om te mogen ervaren hoeveel 
herkenning er is, ondanks de verschillen 
die er zijn in omstandigheden. Het helpt 
als je elkaar persoonlijk ontmoet. Dan 
kun je van hart tot hart spreken, en het 
bleek dat de overeenkomsten sterker zijn 
dan de verschillen. Er is overeenkomst 
in fundament, er is verschil in omstan-
digheden en misschien ook wel in sta-
dium van ontwikkeling.

De triangel
geëmancipeerd

In Nederland hebben we de afgelo-
pen jaren een proces doorgemaakt dat je 
zou kunnen kenschetsen als emancipatie 
van de school. Door diverse factoren 
heeft de school zich ontwikkeld tot een 
zelfstandig instituut met een eigen posi-
tie ten opzichte van de kerk. In die zin 
is de analyse van dr. Vos correct. De si-
tuatie is echt anders dan die waarin on-
ze ouders meer dan vijftig jaar geleden 
met gereformeerde scholen begonnen.

Toen was er een sterke betrokken-
heid vanuit de kerken, om met elkaar 
te zorgen voor scholen waar onderwijs 
werd gegeven dat aansloot bij de leer 
van de kerken. Ouders kregen zo de 
gelegenheid om hun belofte waar te ma-
ken die ze bij de doop van hun kind ge-
daan hadden: dit kind (doen) onderwij-
zen naar de leer van de Gereformeerde 
Kerk. Ook andere kerkleden steunden 
de gereformeerde school. Dat leidde tot 
het beeld van een triangel, waarbij het 

Rondblik H. van Leeuwen



304 Nader Bekeken november 2007

gaat om drie hoekpunten: kerk, school 
en gezin. Vanuit deze drie hoekpunten 
wordt samengewerkt aan de opvoeding 
van en het onderwijs voor de jeugd van 
de kerk.

En kijk nu eens naar de gerefor-
meerde scholen. De naam is nog steeds 
dezelfde, maar de praktijk is sterk ver-
anderd. Daar kun je allerlei oorzaken 
voor aanwijzen, zoals maatschappelijke 
ontwikkelingen (inclusief de cultuur 
onder jongeren én ouderen) en ver-
anderde organisatievormen (zoals de 
schaalvergroting in het onderwijs). Feit 
is dat de betrokkenheid van ouders is 
verschoven. Waren ze vroeger duidelijk 
de eigenaar van de school, nu gedragen 
ze zich vooral als de ouder van hun kind 
en als zodanig als klant, gebruiker, con-
sument. Je merkt het bijvoorbeeld aan 
de betrokkenheid bij de school. Op een 
algemene ledenvergadering verschijnt 
nog slechts een handjevol mensen. Maar 
als er een schoolavond is waar het gaat 
over de praktijk in de klas en de dage-
lijkse wereld van het kind, dan zitten de 
lokalen vol.

Heimwee en toekomst

Wanneer ik de situatie in Canada 
zie, dan kan ik een bepaald gevoel van 
heimwee niet onderdrukken. Wat is het 
mooi, om de eenheid tussen kerk en 
school zo concreet gestalte te zien krij-
gen. Dat is heel waardevol!

Tegelijk realiseer ik me ook dat 
heimwee geen goede raadgever is. Wat 
in Canada wellicht nog functioneert 
- en laten ze het vooral vasthouden zo-
lang het kan! - werkt niet meer in onze 
Nederlandse situatie. Je dient er geen 
belang mee om je treurnis uit te spreken 
over wat we kwijt zijn, zolang tenminste 
de situatie die we nu hebben, ook per-
spectief biedt. De vraag is intussen wel, 
wat dat perspectief dan is.

De gereformeerde scholen zijn dui-
delijk in een nieuwe fase terechtgeko-
men. Ze zijn geëmancipeerd, gaf ik al 
aan. Daarmee bedoel ik te zeggen dat 
de school een meer eigen bestaan heeft 
gekregen naast de kerkgemeenschap. 
Onveranderd is, dat de gereformeerde 
school nog altijd gedragen wordt door 
mensen die zich in die kerkgemeenschap 
laten voeden en vormen.

Het beeld van de triangel wordt als 
achterhaald beschouwd, omdat er geen 
verzuiling meer is zoals we die kenden 

in het verlengde van de Vrijmaking. 
Toen was er een bijna organische een-
heid tussen gezin, kerk en school. De 
tijdgeest heeft daar z’n invloed op gehad 
en ervoor gezorgd dat die organische 
eenheid minder sterk is geworden. Ik 
beschouw dat - met alle beperkingen 
van de formulering die ik hier gebruik 
- als een gegeven. Daar kun je treurig 
over zijn, maar daarmee draai je die 
ontwikkeling niet terug. Wel moet je 
een kritische en wezenlijke vraag stellen: 
wat staat ons te doen in deze veranderde 
situatie? Er zijn ten principale twee 
mogelijkheden: het is een foute ontwik-
keling waarvan bekering geboden is, of 
het is een ontwikkeling waaraan je op 
een goede manier verder invulling kunt 
geven.

Stevige ondersteuning 
voor het kind

Ik wil een poging doen om in dat 
laatste spoor te gaan. Ik doe dat in de 
overtuiging dat we daarmee het gerefor-
meerd onderwijs niet prijsgeven. In de 
situatie zoals we die hier en nu meema-
ken, kunnen we invulling geven aan de-
zelfde opdracht waaraan onze ouders ge-
hoor gaven toen ze vanuit de genoemde 
triangelgedachte scholen stichtten. De 
omstandigheden zijn anders, de roeping 
is dezelfde.

Het opgroeiende kind ondervindt 
invloed vanuit een aantal kanten. Om 
te beginnen groeit het op binnen het 
gezin waartoe het behoort. Na enkele 
jaren brengt het een belangrijk deel van 
de tijd door op school. En ook krijgt 
het geleidelijk steeds meer een plek bin-
nen de kerk. Daar heb je die drie poten 
onder de opvoeding van het kind. Wat 
dat betreft is er niets veranderd. Je kunt 
er een ander beeld bij tekenen dan dat 
van de triangel, terwijl je er hetzelfde 
mee bedoelt. Het kind zit op een krukje 
dat gedragen wordt door drie poten. U 
begrijpt: die drie poten zijn het gezin, 

de school en de kerk. Ik heb dat beeld 
eerder naar voren gebracht, tijdens de 
eerste internationale conferentie die in 
mei 2004 in Lunteren werd gehouden. 
Onlangs heb ik er nog weer eens aan-
dacht voor gevraagd in een bijdrage in 
het Nederlands Dagblad.

Laat me dat beeld nog iets verder 
uitwerken. U voelt wellicht aan dat drie 
poten onvoldoende stevigheid bieden 
wanneer ze onafhankelijk van elkaar 
onder het zitvlak staan. Als het kind wat 
groter wordt, dreigt het krukje al snel 
onder het toenemende gewicht in elkaar 
te zakken. Er is heel wat meer stevigheid 
te krijgen als je de drie poten onderling 
met elkaar verbindt. Die verbinding 
wordt gevormd door het feit dat ze een 
gemeenschappelijk karakter hebben: ge-
reformeerd! Het kind zit op z’n krukje, 
midden in de wereld, en wordt gesteund 
door gezin, school en kerk die onderling 
verbonden zijn door het gereformeerde 
geloof. Ondanks hun eigen functie en 
identiteit zijn die drie hecht verbonden.

Bewustwording

In dit beeld heeft de school een eigen 
plek, naast de kerk en het gezin. En te-
gelijk is er een hechte onderlinge band, 
waarmee het gereformeerde karakter 
wordt gevormd en gevoed.

In de praktijk betekent dit dat we als 
scholen onze eigen ontwikkeling mogen 
doormaken en onze eigen verantwoor-
delijkheid moeten nemen. Ik betwijfel 
of er ooit echt sprake is geweest van 
vanzelfsprekendheid; misschien wel. 
Die vanzelfsprekendheid zijn we dan nu 
inderdaad voorbij. Maar waar gaat het 
eigenlijk over, als het over vanzelfspre-
kendheid gaat?

Het was ooit vanzelfsprekend, al-
thans meer dan nu het geval is, dat de 
kinderen uit gereformeerde gezinnen 
naar de gereformeerde school gingen. 
Een risico daarvan was, dat die scholen 
er heel vanzelfsprekend van uitgingen 
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dat de leerlingen toch wel kwamen; met 
een bepaalde vorm van gemakzucht als 
gevolg. Als dat zo was, dan was dat fout. 
Een gereformeerde school behoort per 
definitie een school te zijn waar kwali-
teit geleverd wordt.

Tegenwoordig is er vanuit de ouders 
veel meer een bewuste keus voor een 
school. Vanuit de gereformeerde overtui-
ging is het nog steeds ‘vanzelfsprekend’ 
dat daarbij de gereformeerde school als 
eerste in beeld komt. Als het aan de 
school ligt dat er een andere keus ge-
maakt wordt, dan moet die school zich 
dat ernstig aantrekken. Als het voort-
komt uit een afgenomen bewustzijn bij 
ouders, dan wordt het voor de school 
heel lastig om tot verandering op te roe-
pen.5 Mij lijkt dat er dan eerst een taak 
ligt voor de kerk, om ouders bewust te 
maken van hun verantwoordelijkheid in 
schoolkeuze. Dit is een punt waarover 
kerkleden en kerkenraden zichzelf best 
eens kritisch mogen bevragen.

Ik wil in deze bijdrage vooral focus-
sen op de positie van de school. Welke 
roeping komt er op de school af, gege-
ven deze omstandigheden?

Invloed en verbinding

Naar mijn overtuiging is die roeping 
vooral om werk te maken van goed en 
gereformeerd onderwijs. Dat is niet van-
zelfsprekend geregeld door leerkrachten 
te benoemen die gereformeerd zijn. Het 
is noodzakelijk dat de werkers in het on-
derwijs zich bewust zijn van wat gerefor-
meerd onderwijs in de praktijk betekent. 
Waar is het op gebaseerd? Waar wordt 
het door gevoed? Waar gaat het over? 
Voor wie wordt het gegeven?

Met deze vragen zitten we in de kern 
van ‘gereformeerd onderwijs’, zonder 
simpelweg te verwijzen naar de omge-
ving: gereformeerde ouders en gerefor-
meerde kerken. De kracht zit namelijk 
vanbinnen, bij de leerkrachten.

Nog even terug naar de artikelen 
van dr. Vos in De Reformatie. In het 
tweede artikel schrijft hij: ‘... zijn er 

aanzienlijke verschillen tussen gezin-
nen, tussen plaatselijke kerken, tussen 
leraren, tussen school en kerk, tussen 
gezin en school. Om deze en andere 
redenen is het niet toereikend om terug 
te vallen op de oude structuren en bijbe-
horende aanpak. We kunnen niet langer 
blijven denken vanuit de in de triangel 
veronderstelde eenheid van gezin, kerk 
en school. De triangel is gewoon geen 
realiteit meer, waarmee ik niet wil zeg-
gen dat school, ouders en kerk zich niets 
aan elkaar gelegen moeten laten liggen. 
Integendeel, maar we zijn in ieder geval 
de vanzelfsprekendheid voorbij. En we 
zullen de jongere, zijn leefwereld en zin 
geloofsbeleving serieus moeten nemen.’6

Op die waardevolle gedachte gaat 
hij in zijn laatste artikel in. Hij wijst op 
de grote invloed die jongeren op elkaar 
uitoefenen in de peergroups, op school 
maar ook in andere situaties. In die si-
tuaties passen ook allerlei contacten en 
invloeden die geen geloofsbasis hebben. 
Neem hun leefwereld serieus en laat die 
leefwereld binnen in de setting waarin je 
met hen aan het werk bent. ‘Het open-
breken van de triangel biedt wat dat 
betreft nieuwe mogelijkheden. Zo ver-
schijnen op menige catechisatie buiten-
kerkelijke vrienden en vriendinnen. … 
Op een christelijke school leren leerlin-
gen van binnenuit wat geloof betekent 
en juist dat maakt ze ook gevoelig voor 
geloofsovertuigingen van anderen. Aan 
een dergelijke godsdienstige vorming is 
in onze tijd veel behoefte.’7

Investeren in mensen

Al onze activiteiten zullen aan de 
ene kant bijbels genormeerd moeten 
zijn. In dat opzicht verandert er niets. 
Anderzijds: je moet een goed beeld 
hebben van de mensen met wie je aan 
het werk bent. Daarom vraagt dr. Vos 
terecht aandacht voor het kind in het 
verhaal van het gereformeerd onderwijs. 
Ik deel echter niet zijn standpunt dat 
door het beeld van de triangel het kind 
buiten beeld bleef. En door te roepen 
dat we dat model nu maar eens moeten 

laten varen, worden reacties opgeroepen 
die mijns inziens contraproductief zijn. 
Er zullen er immers zijn die zich bevrijd 
voelen van de oude structuren en dus 
de gereformeerde school maar helemaal 
opengooien. Anderen verzetten zich 
vanwege die gevoelens tegen de waar-
devolle elementen van de analyse die 
geboden wordt.

Inderdaad: ‘… het slechtste wat we 
kunnen doen, is in een kramp schieten, 
hetzij van behoudzucht, hetzij van een 
overkill aan geloofsoverdracht.8

Maar ik voeg eraan toe: of een 
schijnbare vrijheid zoeken, hetzij van 
een onbezonnen openstelling, hetzij 
door een loslating van de verbinding 
met de Gereformeerde Kerken.

Investeren in gereformeerd onderwijs 
is niet investeren in oude structuren. 
Het feit dat die structuren indertijd hun 
waarde bewezen hebben, betekent niet 
dat ze dus voor altijd onveranderbaar 
zijn. In de termen van dit artikel: als we 
afstappen van de triangel en voortaan 
het beeld van een krukje gaan gebruiken 
als gevolg van een inhoudelijke verschui-
ving, dan zie ik daar goede argumenten 
voor.

Investeren in gereformeerd onderwijs 
is vooral investeren in de mensen die er 
werken. Zij moeten vanuit een diepe in-
nerlijke overtuiging hun werk doen en 
de inspiratie daarvoor zoeken in Woord 
en Geest. Dat vraagt om een verdere 
uitwerking, waarvoor nu geen ruimte 
meer is. Daarover bij een volgende 
gelegenheid.

Noten:
1. De Reformatie, jrg. 82, nrs. 43, 44 en 45; p. 738-741, 754-756 en 

769-771.

2. De Ref., jrg. 82, nr. 43, p. 738.

3. De Ref., jrg. 82, nr. 45, p. 769.

4. ICRE - International Conference for Reformed Education, 24-26 

september 2007 in Cedar Springs, Sumas WA.

5. Een oratio pro domo is bij voorbaat nooit erg overtuigend.

6. De Ref., jrg. 82, nr. 44, p. 756.

7. De Ref., jrg. 82, nr. 45 p. 771.

8. De Ref., jrg. 82, nr. 45, p. 771.
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In veel gemeenten wordt gezocht 
naar een bruikbare structuur voor 
de ambtelijke bearbeiding van de 
gemeente. Door de nood gedreven 
wordt er enthousiast nagedacht. 
Van tijd tot tijd lezen we in de pers 
van gemeenten die heel hun struc-
tuur op de schop genomen hebben. 
Visies, missies en beleidsplannen 
worden geproduceerd, nieuwe licha-
men worden in het leven geroepen 
en nieuwe procedures afgespro-
ken, er wordt gedecentraliseerd 
en gedelegeerd. Op papier ziet het 
er ‘gelikt’ uit. Maar... het gaat wel 
vaak om grote gemeenten met veel 
deskundigheid op allerlei gebied. Is 
het ook altijd bruikbaar voor klei-
nere gemeenten?

In Den Helder hebben we een mid-
delgrote gemeente (ca. 400 leden). Ook 
wij lopen tegen moeiten in ons functio-
neren aan, maar met veel gepresenteerde 
modellen beginnen we weinig, omdat 
we er gewoon niet de mensen, de capa-
citeit en de middelen voor hebben. We 
zijn het in ons dagelijks werk ook niet 
gewend om zelf allerlei visies, missies en 
beleidsplannen op te zetten. Slechts wei-
nigen zijn in hun dagelijks werk actief 
op bestuurlijk of beleidsmatig niveau. 
De meesten doen uitvoerend werk.

We hebben trouwens ook niet de 
indruk dat die modellen ons allemaal 
evenveel zouden helpen als we er wel het 
potentieel voor hadden. Kort geleden 
verscheen van mevrouw M. Renkema-
Hoffman een verkorte versie van haar 
doctoraalscriptie voor het hoofdvak 
Kerkrecht aan de Theologische 
Universiteit Apeldoorn in 2004 (Naar 
een nieuwe kerkenraad. Een onderzoek 
naar de principiële uitgangspunten van 
een gereformeerde ambtsstructuur in 
de 21e eeuw, Apeldoornse Studies nr. 
48, Apeldoorn 2007). Zij brengt bij-
belse gegevens in kaart over gezag en 
bevoegdheden van het ambt, schetst 
vervolgens de historische ontwikkeling 
van onze gereformeerde ambtsstruc-
tuur en toetst daarna enkele opzetten 
van een nieuwe kerkenraadsstructuur: 
van de Christelijke Gereformeerde 

Kerk in Groningen, van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk in Veenendaal-
Bethel en van het Nieuw Bestuurs-
Concept voor de brede kerkenraad van 
het GVI. Twee zaken sprongen er voor 
mij uit in haar toetsing van m.n. de 
eerste twee modellen. Ze constateerde 
als zwaarwegende schaduwzijden 1) dat 
de ambtsdragers steeds minder zelf in de 
huizen komen en 2) dat er steeds min-
der zaken op de kerkenraad als geheel 
besproken en behandeld worden.

In dit artikel wil ik graag wat vertel-
len over de manier waarop wij in Den 
Helder geprobeerd hebben de ambte-
lijke zorg te bevorderen. In de hoop dat 
er wellicht andere gemeenten zijn die 
daarmee geholpen zijn. Al blijft elke 
oplossing maatwerk en afhankelijk van 
de concrete situatie in die bepaalde 
gemeente.

Situatie

Zoals gezegd zijn we in Den Helder 
een middelgrote gemeente. We hechten 

eraan herkenbaar gereformeerd te zijn.
De ambtsdragers zijn gemotiveerd en 

hebben de Here en zijn kerk lief. Iedere 
ouderling en diaken heeft een eigen 
wijk. Een drietal ouderlingenwijken 
met de daarbij behorende diakenwij-
ken vormen samen een sectie. Van die 
secties hebben we er drie. Binnen die 
secties worden afspraken gemaakt over 
samen te brengen huisbezoeken en an-
dere taken die aan zo’n sectie worden 
toegewezen: bezoeken aan verenigingen 
of catechisaties, voorbereiding van een 
onderdeel van een kerkenraadsvergade-
ring etc.

We kennen een ‘zusterkring’ die 
actief is in het bezoeken van broeders 
en zusters die aandacht nodig hebben 
door ziekte, eenzaamheid of bijzondere 
omstandigheden. De zusterkring orga-
niseert ook regelmatig activiteiten: de 
ene keer gemeentebreed, een andere keer 
gericht op ouderen.

We hebben een paar zusters die een 
opleiding of cursus volgen of gevolgd 
hebben ter nadere bekwaming op het 
gebied van psychologie, pastoraat of 
maatschappelijk werk.

We hebben als gemeente ook een 
‘handicap’ als het om het zorgen voor 
de gemeente gaat. Gelegen in het uiter-
ste noorden van de provincie Noord-
Holland bevinden we ons op grote 

Bevordering van 
ambtelijke zorg

Gemeentebreed 
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afstand (althans binnen de verhoudin-
gen van ons land) van gereformeerde 
instellingen voor zorg en hulpverlening. 
Het is voor onze gemeenteleden dus 
nog moeilijker om daar voor hulp aan 
te kloppen dan het in andere gemeenten 
al is.

De ambtsdragers die geroepen zijn 
om geestelijk leiding te geven aan de 
gemeente, verrichten tal van uitvoerende 
werkzaamheden van verschillend ge-
wicht. Ze brengen hun officiële huisbe-
zoeken, ze geven aandacht bij bijzondere 
noden en vreugden, ze vergaderen en 
nemen besluiten over allerlei bestuurlijke 
en beleidsmatige zaken (de uitvoering 
van het materieel beleid is gedelegeerd 
aan de commissie van beheer). Dat vergt 
allemaal verschillende gaven, waarover 
de ambtsdragers op wisselende wijze be-
schikken en waarvoor ze ook niet allen 
gelijk op gemotiveerd hoeven te zijn.

Knelpunten

Toen we in Den Helder de zaken 
eens wat op een rijtje zetten, constateer-
den we dat de ambtsdragers een sterk 
ambtsbesef en verantwoordelijkheidsge-
voel kennen. Ze weten zich allen op hun 
terrein verantwoordelijk voor de geeste-
lijke leiding, toerusting en opbouw van 
de gemeente.

Maar in de praktijk lopen ze tegen 
een aantal problemen aan die hen be-
hoorlijk hinderen, en veel vreugde en 
onbekommerdheid wegnemen. Om een 
paar punten te noemen:
1. lang niet alle praktische zaken die 

op een (brede) kerkenraad behandeld 
worden, zijn specifiek of exclusief 
ambtelijk, maar je moet er als ambts-
drager - of je er nu feeling voor hebt 
of niet - wel over beslissen;

2. ambtsdragers ervaren dat in bijzon-
dere situaties van vreugde of verdriet 
in hun wijk bezigheden van hen 
worden verwacht die helemaal niet 
exclusief of specifiek ambtelijk zijn;

3. er is weinig afstemming inzake 
aandacht die gegeven wordt bij bij-
zondere noden; ambtsdragers hebben 
het idee dat ze dingen dubbel doen 
terwijl ze ook nog zoveel andere 
adressen en vergaderingen te bezoe-
ken hebben;

4. op onze vergadering constateren we 
belangrijke lacunes: over de pastorale 
zorg buiten de gewone huisbezoeken 
wordt weinig gerapporteerd, met als 
gevolg dat er nood lange tijd onop-
gemerkt en onbearbeid kan blijven; 

we komen weinig toe aan toerusting 
van elkaar en met name van nieuwe 
ambtsdragers;

5. er zijn pastorale situaties waarin 
ambtsdragers zich machteloos voelen 
omdat ze de deskundigheid missen 
die nodig is, terwijl de stap naar 
professionele hulpverleners moeilijk 
te zetten is; wat moet je als je als 
ambtsdrager zelf niet in staat bent 
om te helpen en als hulpverleners 
alleen komen op aanvraag van de be-
trokkene: daar zit een duidelijk ‘gat’ 
in de zorg;

6. hoe toegerust zijn wij voor het pas-
toraat aan zusters?; alleen als man 
op bezoek bij alleenstaande zusters is 
niet altijd verstandig; en bij typisch 
vrouwelijke aangelegenheden of in 
huwelijksproblemen zien zusters die 
erin betrokken zijn, zich vaak gesteld 
‘tegenover’ alleen maar mannen.

Kort samengevat: hoeveel tijd gaat 
er heen met zaken die niet ambtelijk 
zijn, hoeveel problemen blijven liggen en 
hoeveel capaciteit blijft onbenut?

Uitgangspunten

In 1 Tessalonicenzen 5 lezen we van 
‘diegenen onder u ... die zich op gezag 
van de Heer ervoor inzetten u te leiden 
en terecht te wijzen’ en van de broeders 
en zusters in het algemeen die de taak 
hebben ‘iedereen die zijn dagelijks werk 
verwaarloost terecht te wijzen, de moe-

delozen hoop te geven, op te komen 
voor de zwakken, met iedereen geduld 
te hebben’. Er is de ambtelijke leiding en 
terechtwijzing enerzijds en de broeder-
lijke hulp en aansporing anderzijds. Wij 
leiden daaruit af:
a. de verantwoordelijkheid van de 

ambtsdragers voor de geestelijke re-
gering, toerusting en opbouw van de 
gemeente (Ef. 4);

b. de verantwoordelijkheid die de 
ambtsdragers van de Here gekregen 
hebben in de zorg voor de zielen die 
aan hen zijn toevertrouwd (Heb. 13, 
1 Petr. 5);

c. de verantwoordelijkheid van de ker-
kenraad voor het algemeen beleid (1 
Tim.);

d. het belang van het benutten van 
bijzondere gaven die in de gemeente 
aanwezig zijn.

Opzet

Schematisch weergegeven bracht ons 
dit tot de volgende opzet van ons werk:

Geestelijke leiding en opbouw van de 
gemeente:
• de ‘officiële’ huisbezoeken die op alle 

adressen gebracht worden (de ouder-
lingen jaarlijks, de diakenen eens per 
vier jaar), zijn niet bestemd voor het 
bespreken van incidentele zorgen en 
problemen, maar voor de opbouw 
van de gemeente (vgl. art. 21 KO: 
huisbezoeken worden afgelegd zo 
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vaak als goed is ‘voor de opbouw van 
de gemeente’): de kerkenraad stelt 
elk jaar een voor de opbouw van de 
gemeente relevant thema vast waar-
over op elk adres op een op dat adres 
toegespitste manier kan worden 
doorgesproken (christen-zijn door de 
week, blijmoedig kruisdragen, leven 
uit Gods genade etc.);

• de rapportage van de huisbezoeken 
vindt - net als tot dusver - vertrou-
welijk plaats op de (smalle) kerken-
raad resp. op de vergadering van de 
diakenen;

• ieder jaar wordt met de gemeentele-
den in de drie secties een gespreks-
avond belegd over het jaarthema: dat 
dient de gezamenlijke opbouw.

Door het toegespitste huisbezoek wordt 
inhoud gegeven aan het geestelijk leiden 
van de gemeente.

Pastoraat en onderlinge zorg:
• de huidige secties (die bestaan uit 

drie ouderlingen en twee diakenen) 
worden aangevuld met een lid van 
de zusterkring en met een broeder of 
zuster met specifieke deskundigheid 
in het bieden van hulp en/of zorg 
(bijv. door een opleiding of cursus 
die hij/zij heeft gevolgd); zij zijn geen 
ambtsdragers, maar broeders en zus-
ters die in het ambt der gelovigen de 
ambtsdragers helpen bij het verrich-
ten van wat niet exclusief of specifiek 
ambtelijk is in bijzondere situaties 
van moeite of vreugde; zij kunnen 
hun bekwaamheid inzetten in moei-
lijke situaties en in goede adviezen 
voor de opzet en praktijk van het 
pastorale werk; de zusters onder deze 
laatste categorie kunnen ook worden 
ingezet om de ambtsdragers te as-
sisteren als vrouwelijke gemeentele-
den huwelijks- of seksegerelateerde 
problemen hebben; aan de gemeente 

worden deze assistenten voorgesteld; 
zij hebben de plicht tot geheimhou-
ding van wat zij in hun functioneren 
opvangen; zij worden telkens voor 
een aantal jaren benoemd, waarna 
herbenoeming kan volgen afhanke-
lijk van de noodzaak die er is, van 
de mogelijkheden die betrokkenen 
hebben en van de aanwezigheid van 
anderen die aan het gestelde profiel 
voldoen;

• de secties vergaderen tweemaande-
lijks; ze inventariseren de bestaande 
nood en behoeften, maken afspraken 
om daarin te voorzien en evalueren 
geboden hulp; zij schakelen de zus-
terkring in; ze kunnen ook broeders 
en zusters uit de sectie benaderen om 
te helpen en eventueel kleine kringen 
vormen rond broeders en zusters die 
speciale aandacht behoeven.

Op deze manier krijgt de pastorale zorg 
structureel aandacht en worden aanwe-
zige gaven benut.

Bestuur van de gemeente:
• de ouderlingen doen het werk van 

opzicht en tucht; zij besluiten in de 
(smalle) kerkenraad over vermaan en 
toegang tot het avondmaal; de diake-
nen blijven verantwoordelijk voor de 
steunverlening;

• maandelijks vergadert de (smalle) 
kerkenraad voor zaken van opzicht 
en tucht, voor rapportage van huis-
bezoeken en voor die zaken die in 
het kader van de geestelijke leiding 
en opbouw van de gemeente van be-
lang zijn (bijv. toezicht op prediking 
en andere ambtelijke dienst);

• iedere maand vergaderen de dia-
kenen voor de zaken die hun ambt 
en de opbouw en goede voortgang 
van de gemeenschap der heiligen 
betreffen;

• eens per twee maanden vergaderen 

alle ambtsdragers gezamenlijk; deze 
vergaderingen worden beurtelings 
door de ambtsdragers geopend met 
meditatie; deze vergadering is be-
leidsbepalend en toerustend;

• het moderamen fungeert als een 
commissie die maandelijks vergadert 
in een samenstelling waarvan de ou-
derling die de ambtelijke zorg voor 
de jongeren in zijn pakket heeft, deel 
uitmaakt en waarin alle pastorale 
eenheden en beide ambten (ouder-
ling en diaken) vertegenwoordigd 
zijn; deze vergadering is gemanda-
teerd voor de ‘dagelijkse leiding’ en 
de afwikkeling van lopende zaken; 
het moderamen werkt beleidsvoor-
bereidend en uitvoerend; het is ver-
antwoording schuldig aan de (brede) 
kerkenraad en dient zich aan zijn 
toezicht en eventuele correctie te on-
derwerpen; via een kort verslag wor-
den de ambtsdragers en de gemeente 
geïnformeerd.

Dit honoreert naar ons oordeel de gere-
formeerde ambtsstructuur en komt de 
toerusting ten goede.

Register Nader Bekeken jaargang 1-11
Iedere jaargang van Nader Bekeken blijft toegankelijk doordat er in het januarinummer registers van de afgelopen jaar-

gang worden opgenomen. Om het zoeken te vergemakkelijken is nu ook van alle eerder verschenen jaargangen één groot 
trefwoordenregister samengesteld. U kunt het vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.
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Professor Willem Ouweneel is een 
veelschrijver. Ik meen dat hij al 
ongeveer honderd boeken op zijn 
naam heeft staan. Veelschrijvers 
hebben nog al eens het odium dat 
de kwantiteit het wint van de kwali-
teit. Ik moet dan ook bekennen dat 
ik wat sceptisch aan het omvang-
rijke boek begon dat de hoogleraar 
onlangs het licht deed zien onder 
de titel De Geest van God. Ontwerp 
van een pneumatologie. Al lezend 
ontdekte ik echter dat de kwaliteit 
bij Ouweneel geen schade oploopt.

Integendeel, ik heb respect voor 
de gedegen en zeer gedocumenteerde 
studie die de auteur ons geeft. Hij laat 
telkens weer zien dat hij de aangelegen 
literatuur kent en daar op zijn manier 
gebruik van maakt. Een niet gering 
pluspunt is dat Ouweneel voortdurend 
aandacht geeft aan wat de Schrift zegt 
en soms tot een verrassende uitleg komt.

Helaas zijn de grondigheid en de 
veelheid aan informatie ook vermoeiend. 
Het gaat maar door op elke bladzij en 
het houdt niet op. Bijna elke zin moet je 
goed lezen, wil je de auteur bijhouden in 
wat hij met grote kennis van zaken uit-
stalt. Deze abundantie vraagt wel enige 
volharding van de lezer; de keerzijde 
is dat wie doorbijt, veel kan opsteken. 
Ouweneel schrijft logisch en duidelijk.

Een leer van de Geest

De hooggeleerde auteur wil met dit 
boek ons een pneumatologie, een leer van 
de Heilige Geest geven. Het boek vormt 
het eerste deel van een geplande dogma-
tische reeks. Ouweneel constateert dat 
binnen de grote dogmatieken geen eigen 
plaats voor de Geest wordt ingeruimd. 
Al kunnen we vandaag niet meer met 
negentiende-eeuwse theologen zeggen 
dat de Heilige Geest de ‘vergeten God’ 
is, een feit is dat de leer van de Geest 
in de systematische theologie veelal nog 
een bescheiden rol speelt.

Ouweneel meent dat de remedie niet 
slechts te vinden is wanneer de dogma-

tiek een afzonderlijk gedeelte wijdt aan 
de Geest en zijn werk, maar vooral wan-
neer het komt tot een ‘pneumatologische 
doordeseming’ van alle delen van de 
dogmatiek. ‘Zo goed als alle systema-
tisch-theologische loci een christologi-
sche basis hebben, zo zouden zij ook een 
minstens even sterke pneumatologische 
basis moeten krijgen’ (p. 27).

Daarbij pleit de auteur voor een the-
ologische verwerking vanuit een bijbelse 
spiritualiteit. Geen scholastisch-intellec-
tuele benadering, maar een doordenking 
die wortelt in het leven uit de Geest en 
van betekenis is voor het leven uit de 
Geest. Ouweneel wil een pneumatologie 
geven die enerzijds recht doet aan de 
exegese van de schriftgegevens, maar an-
derzijds het historische, het culturele en 
het mystieke niet verwaarloost. Daarbij 
neemt hij veel op uit de charismatische 
hoek.

Een kritische kanttekening moet ik 
plaatsen bij wat Ouweneel over Calvijn 

schrijft. Hij beweert: ‘Bij Calvijn komt 
het werk van de Geest niet veel verder 
dan de soteriologie; het gaat vooral om 
de Geest die bij de uitverkorenen we-
dergeboorte en geloof bewerkt …’ Maar 
daarmee miskent Ouweneel het vele dat 
Calvijn heeft gezegd over het werk van 
de Geest in de kosmos en over de gaven 
waarmee de Geest wetenschappers en 
kunstenaars siert. Als iemand de Geest 
juist niet opsluit in de soteriologie, dan 
Calvijn! De reformator maakt nadruk-
kelijk onderscheid tussen wat de Heilige 
Geest doet als de Geest van de eeuwige 
Zoon én wat Hij doet als de Geest van 
de Middelaar, Jezus Christus.

Persoon en werk

Ouweneel laat uit de Schrift zien dat 
de Heilige Geest niet een vage kracht 
of macht is, maar een echte persoon, on-
derscheiden van de Vader en de Zoon. 
De Geest bidt (Rom. 8:27), doorzoekt 
(1 Kor. 2:10), getuigt (Joh. 15:26). De 
leer dat de Heilige Geest een goddelijke 
Persoon is, raakt niet alleen de belijde-
nis van Gods Drie-eenheid, maar ook 
ons behoud. Niet een onpersoonlijke 
kracht redt ons, maar God zelf is op 
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de wijze van de Geest met ons behoud 
bezig! Daardoor kan er sprake zijn van 
een heel intieme relatie tussen de Geest 
en ons.

Hij is persoonlijk de werker van onze 
wedergeboorte, van onze heiliging en 
uiteindelijk ook van onze opstanding. 
Ouweneel wijst er terecht op ‘dat het 
bidden tot en aanbidden van de Heilige 
Geest op z’n minst naar de géést van de 
Schrift is’ (p. 78).

Maar de Geest wordt in de Schrift 
ook voorgesteld als een kracht (Luc. 
1:35; 24:49). Ouweneel wil verder gaan 
dan het gebruikelijke zeggen: de Heilige 
Geest is een Persoon die kracht heeft. 
Zijns inziens is het voluit bijbels om 
de Geest zowel ‘Persoon’ als ‘kracht’ te 
noemen: ‘… de Heilige Geest, die een 
krachtige persoon is, is ook een kracht 
…’ (p. 99). ‘Persoon’ en ‘kracht’ zijn 
namelijk beide metaforen en beide even 
geldig.

Of je hier ongenuanceerd van ‘meta-
foren’ kunt spreken, betwijfel ik. Maar 
zo ja, dan is er nog wel verschil tussen 
beide. Paulus spreekt immers over ‘de 
kracht van de Geest ’ (Rom. 15:19), en 
dat kun je niet omkeren. M.a.w.: wat we 
met ‘persoon’ van de Geest belijden, is 
meer dan wat de Schrift van Hem uit-

zegt met het woordje ‘kracht’!

Ouweneel zet het werk van de Geest 
in kosmisch perspectief doordat hij aan-
dacht vraagt voor wat de Geest deed bij 
de schepping en nog doet in de onder-
houding van de wereld. Daarbij betrekt 
hij niet alleen de natuur, maar ook de 
menselijke geschiedenis en cultuur. ‘In 
zekere zin openbaart God zich ook in de 
cultuurproducten …’ (p. 119).  
Helaas werkt de auteur dit alles am-
per uit, zodat het verwijt dat hij aan 
Calvijn maakte, wat komisch aandoet. 
Op enkele bladzijden na gaat ook bij 
Ouweneel de pneumatologie feitelijk op 
in de soteriologie!

Het doet goed te lezen hoezeer de 
auteur het heilswerk van de Geest van-
uit Christus wil verstaan. De Geest die 
in ons woont en werkt, is de Geest van 
Christus (Rom. 8:9). Ouweneel stemt 
ermee in: ‘Het is alfa en omega van 
de pneumatologie dat zij altijd voluit 
christocentrisch dient te zijn’ (p. 63). 
De vraag hoe dit christocentrische dan 
gevat moet worden in verband met 
het kosmische werk van de Geest, blijft 
onbeantwoord, maar met veel in het 
hoofdstuk dat handelt over Christus en 
de Heilige Geest, kon ik instemmen.

Tweeërlei werk

Ouweneel heeft een heilsorde die 
afwijkt van de gereformeerde. Hij on-
derscheidt namelijk ‘scherp’ tussen twee 
activiteiten van de Geest. De eerste is 
het bewerken van de bekering of weder-
geboorte als zodanig, de tweede is het 
komen wonen in de bekeerde persoon. 
‘De aannemer die een huis renoveert, is 
niet noodzakelijk dezelfde als de nieuwe 
bewoner van het huis. De Geest is zowel 
degene die de mens “renoveert” als de-
gene die in de gerenoveerde mens komt 
wonen; maar dit tweede is niet automa-
tisch met het eerste gegeven’ (p. 195).

Hier speelt wat we bij Ouweneel al 
eerder vonden over de Geest die zowel 
persoon als kracht is. Want bij de beke-
ring gaat het ‘slechts’ om de kracht van 
de Geest, terwijl het bij de inwoning 
gaat om de komst van zijn Persoon. 
Het komen wonen van de Geest in 
ons hart noemt Ouweneel ook wel ‘de 
Geestesdoop’. Het geloof dat Christus 
aanneemt, wordt daarna verzegeld met 
de Geest.

Terwijl de auteur eerder de pinkster-
beweging ‘de typische hermeneutische 
fout’ verwijt om normen af te leiden uit 
gebeurtenissen die ons in Handelingen 
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beschreven worden (p. 181), gebruikt hij 
later enkele plaatsen uit Handelingen 
om te stellen ‘dat er een tijdsverloop kan 
bestaan tussen bekering/wedergeboorte 
en Geestesdoop …’ (p. 213). Het lijkt 
me niet erg consequent. Bovendien blijft 
gelden wat Ouweneel eerder terecht 
schreef: ‘… als het onderscheid tussen 
… bekering en Geestesdoop zo belang-
rijk was, zouden we zeker verwacht heb-
ben dat dit in de brieven nader zou zijn 
beklemtoond en toegelicht’ (p. 181).

Mijns inziens zegt Paulus onmis-
kenbaar dat wie gelooft, de Geest heeft 
(Rom. 8:9) en met de Geest verzegeld 
is (Ef. 1:13). Ik lees niet bij hem dat we 
nog moeten uitzien naar de komst van 
de Geest als Persoon.

De volheid van de Geest

Ouweneel lijkt soms op een bevin-
delijke ‘oudvader’, wanneer hij een clas-
sificatie geeft hoe ver mensen kunnen 
zijn op de weg van het heil (vgl. p. 215, 
216). Er zijn zelfs ‘vaders in Christus’! 
Belangrijk is dat wedergeboren mensen 
ook werkelijk verlangen naar de volheid 
van de Geest. Wie erom bidt, blok-
kades opruimt en gehoorzaam leeft, zal 
het doorbreken van de Geest in volle 
kracht ervaren. Terecht ziet Ouweneel 
de vervulling met de Geest als iets wat 
steeds weer gezocht en ontvangen moet 
worden. Hij noemt een aantal kenmer-
ken van deze vervulling. Daarbij valt 
het op hoe gemakkelijk hij van Christus 
overspringt naar de gelovigen, ook als 
het gaat om ‘tekenen, krachten en won-
deren’ (p. 289).

Vreemd vind ik wat Ouweneel 
schrijft over het ‘overbrengen’ van de 
kracht van de Geest. Door handopleg-
ging kan de gave van de Geest echt 
‘overgedragen’ worden. Maar dan is 
het wel nodig dat deze handoplegging 
gebeurt ‘door een Geestvervulde en -
geleide persoon’ (p. 291). Het lijkt me 
nogal magisch gedacht en moeilijk te 
rijmen met wat Ouweneel over de ze-
gen schreef: ‘… het uitspreken van een 
zegen is in wezen een gebed om Gods 
weldaden’ (p. 79) onder verwijzing naar 
2 Kronieken 30:27.

De aanraking met de Geest kan tot 
sterke verschijnselen leiden. Het ‘val-
len in de Geest’ kan daar één van zijn. 
Ouweneel meent dat de kracht van de 
Geest zich ook nu nog in allerlei fysieke 
reacties kan manifesteren. ‘… zo kan die 
Geest zich uiten in een “elektrische” tin-

teling in handen die op zieken worden 
gelegd’ (p. 299).

In hoeverre de vervulling met de 
Geest zich ook fysiek (zoals vaak in de 
Schrift het geval is) nog kan uiten, blijft 
een vraag die Ouweneel wel bij mij 
wakker heeft geroepen.

Gaven van de Geest

Gezien de discussie vandaag was ik 
natuurlijk ook nieuwsgierig wat de pro-
fessor over de charismata of Geestgaven 
zou schrijven. Het dilemma: zijn ze ‘na-
tuurlijk’ of ‘bovennatuurlijk’?, komt de 
auteur te boven als hij zegt: ‘Deze gena-
degaven conflicteren niet noodzakelijk 
met natuurlijke bekwaamheden of the-
ologische vorming, maar zij overstijgen 
deze in wezenlijke mate’ (p. 308). Hij 
onderscheidt tussen charismata en ‘be-
dieningen’. Deze zijn daarin verschillend 
dat een bediening iets doorgaands is, 
terwijl een genadegave voor een bepaald 
moment ontvangen wordt. Ouweneel 
bestrijdt dat een genadegave een blij-
vende bekwaamheid is.

Mogelijk is dat bij sommige cha-
rismata het geval geweest, maar er 
waren ook ‘blijvertjes’! Paulus vermaant 
Timoteüs ‘het charisma van God aan te 
wakkeren, dat … in u is’ (2 Tim. 1:6) 
en de apostel schrijft: ‘Doch iedereen 
heeft van God zijn eigen charisma, de 
een deze, de ander die’ (1 Kor. 7:7). M.i. 
gaat Ouweneel te kort door de bocht 
wanneer hij het momentane voor de 
betekenis van het charisma ‘een heel we-
zenlijk punt’ vindt.

De auteur valt de charismatische 
beweging bij door te stellen dat nog 
altijd elke gelovige een van de ‘Negen 
Wondergaven’ van 1 Korintiërs 12 voor 
een tijd kan ontvangen. Met instem-
ming citeert hij Agnes Stanford, die de-
ze Negen Geestgaven ‘het gereedschap 
in de gereedschapskist’ noemt, waarmee 
wij Gods werk op aarde hebben te doen. 
Ouweneel verdeelt dit gereedschap in 
drie hoofdsoorten: gaven van verlich-
ting, gaven van handeling en gaven van 
verkondiging.

Het bestek van deze recensie laat 
niet toe hier nader op in te gaan. 
Duidelijk mag zijn dat Ouweneel 
meent dat ook de gaven van tongentaal, 
profetie en genezing nog steeds aan 
de gemeente geschonken worden en 
dat elke gelovige zich naar alle Negen 
Wondergaven mag uitstrekken (p. 321). 

Hij keert zich fel tegen de idee dat deze 
charismata tot de tijd van de apostelen 
beperkt zouden zijn en verheugt zich 
over de openheid voor charismatisch ge-
dachtegoed tot in gereformeerde kringen 
toe.

Ik betreur dat Ouweneel hen die dit 
alles niet met hem eens zijn, wegzet in 
de hoek van de ‘streeptheologie’ (p. 53). 
Men kan bij wat Ouweneel beweert, 
bedenkingen hebben zonder tegelijk te 
stellen dat de opzienbarende genadega-
ven nooit meer voor kunnen komen. Ik 
zelf heb dat in verschillende publicaties 
laten zien.

Afsluitend

Het boek van professor Ouweneel 
is zeer inhoudrijk. Ik moest helaas aan 
veel voorbijgaan. Zo bijvoorbeeld het 
mooie hoofdstuk over het werk van de 
Geest in het ontstaan van de Schrift en 
bij het verstaan van de Schrift. Het doet 
goed te ontdekken hoezeer Ouweneel 
de Schrift als het Woord van de Geest 
eerbiedigt. Het boek verraadt meer 
dan eens dat de auteur behoort tot de 
Vergadering der Gelovigen. Van de 
gereformeerde visie op het ambt moet 
Ouweneel niet veel hebben. De figuur 
van de predikant is vandaag geheel ach-
terhaald (p. 257). Er zijn wel oudsten, 
maar er is niet één lerende daaronder. 
De gemeente moet ook profeten kennen, 
zoals in de apostolische tijd. En er moet 
ruimte zijn voor tongentaal, profetische 
uitingen, genezingen en bevrijdingen. In 
de kerkdiensten moet iedereen aan bod 
kunnen komen in wiens hart de Geest 
iets legt.

Ouweneel biedt in zijn studie op de 
keper beschouwd een pneumatologie die 
in veel opzichten het klassiek-gerefor-
meerde wil verrijken met charismatisch 
gedachtegoed. Op een enkel punt na 
heb ik bij de door Ouweneel ingevulde 
verrijking bedenkingen. Dit neemt niet 
weg dat de auteur een knap stuk werk 
op tafel heeft gelegd, dat waard is om 
bestudeerd te worden.

N.a.v.: Willem, J. Ouweneel,
De Geest van God. Ontwerp van een 
pneumatologie, Medema, Vaassen, 2007. 
ISBN 90-6353-485-X, 451 pag. 
Prijs € 39,95
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Gedicht G. Slings

Opdracht

Schrijf je nog wel eens jongen?, vroeg mijn moeder mij.

Je maakte van die mooie verzen vroeger en verhalen.

Ik vraag mij af: in wat voor wereld leven wij.

Moet je nog thee? Ik bedoel: dat banale,

ze schrijven over dingen waar geen woorden

voor zijn. Ze keek omhoog. Begrijp jij hoe

men zich zo kan verlagen, zich zo door de

maalstroom van deze tijd - och jongen, toe,

doe jij er eens iets aan, jij bent toch mans

genoeg om iets van waarde voor het leven

te maken, met als stimulans

het Woord des Heren dat ons is gegeven?

Ze keek mij aan. Ze greep haar laatste kans:

Iets om te lachen dan, misschien. Ze lachte even.

Harmen Wind

Uit: Het scheermes van Ockham 1992

Je ziet het tafereeltje voor je:
een oude moeder met haar zoon,
die verzen schrijft.
Ze kan niet tegen de verloedering van vandaag
en vraagt haar zoon daar wat tegen te doen.
Dat niet alleen: het bijzondere is,
dat ze de richting aangeeft: het Woord des Heren.

Maar de zoon reageert niet.
De moeder weet dat ze daarmee niet meer bij hem hoeft aan te komen.
Triest slot.
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In De Waarheidsvriend schreef dr. 
G. van den Brink (bijzonder hoogleraar 
geschiedenis van het gereformeerd pro-
testantisme vanwege de Gereformeerde 
Bond te Leiden) een drietal artikelen 
over opwekkingsliederen. Hij probeert 
daarin tot een beoordeling te komen 
wat betreft de inhoud en de bruikbaar-
heid van die liederen. Interessant voor 
ons om mee te lezen, omdat we zelf 
daarover ook nadenken en discussië-
ren binnen onze kerken. Hij richt zijn 
aandacht dan op opwekkingsliederen 
die verschijnen in de jaarlijks groeiende 
bundel Opwekking. Sinds de jaren ze-
ventig verschijnt deze bundel vanuit 
pinksterkringen. In zijn eerste artikel 
(30 aug.) vertelt hij onder meer dat die 
bundel vanouds niet bedoeld was om 
in die kringen als enige zangbundel te 
dienen, maar als aanvulling op de reeds 
bestaande liederenschat.

In zijn tweede artikel (6 sept.) gaat 
hij in op de kritiek die tot nu toe vanuit 
gereformeerde kring te horen is geweest 
op deze liederen. Als eerste punt signa-
leert hij de kritiek op de muzikale en 
literaire kwaliteit (voorspelbaar en her-
haalderig). We stappen dit artikel bin-
nen bij het tweede punt:

Therapeutisch jargon
Een tweede bezwaar werd enige tijd gele-
den puntig verwoord door dr. Stefan Paas, 
toen hij het oprukkend ‘therapeutisch jar-
gon’ in met name de laatste tweehonderd 
nummers van de Opwekkingsliederen op 
de korrel nam. ‘Wie de laatste 200 num-
mers van de Opwekkingsbundel doorleest, 
ziet dat deze geschreven zijn met ca. tien 
trefwoorden, zoals “pijn”, “verdriet”, 
“ liefde”, “dichtbij/dichterbij”, “Vader”, 
“schoot” enz. Het betreft hier duidelijk de 
warme, bevestigende, troostende kant van 
ons vocabulaire.’
Dit is volgens Paas heel andere taal dan 
die van zonde, bekering, genade en hei-
liging. Voormalig EO-directeur Ad de 
Boer is daarop aan het tellen geslagen, en 
kwam tot een andere conclusie. Van de 
laatste tweehonderd nummers bevatten 

slechts zo’n dertig het door Paas gewraakte 
therapeutisch jargon, en dan betreft het 
meestal (24x) nog maar een enkel woord 
of zinnetje. Over Gods grootheid gaan 
daarentegen 55 liederen, over het werk 
van Christus zeker 35 en over de heiliging 
18.
In een gesprekje dat ik met hem over deze 
gegevens had, gaf De Boer overigens aan 
dat de liederen die ‘therapeutisch jargon’ 
bevatten - liederen dus van het type ‘U 
bent mijn schuilplaats Heer’ - wel tot de 
meest geliefde en veel gezongen opwek-
kingsliederen behoren. Paas’ opmerkingen 
zijn dus niet helemaal uit de lucht gegre-
pen.
Nu is er natuurlijk niets mis mee om al 
zingend bij God troost te zoeken voor in 
het leven opgelopen wonden en beschadi-
gingen. Integendeel, Hij is een God die het 
geknakte riet niet verbreekt, maar het ge-
wonde opzoekt om het te helen. De vraag 
is echter of deze thematiek andere, niet 
minder bijbelse noties niet op onevenwich-
tige wijze naar de achtergrond dringt. 

(Dat is overigens een vraag die we ons als 
psalmzingende gemeenten ook kunnen stel-
len, gezien het kleine aantal psalmen dat 
tot ons vaste repertoire behoort.)

Blinde vlek
Een derde bezwaar was onlangs inzet 
van een discussie in vrijgemaakt-gerefor-
meerde kring, en betreft de vraag of de 
Opwekkingsliederen niet veel meer de 
sfeer ademen van wat Luther noemde de 
‘theologie van de glorie’ dan die van de 
‘theologie van het kruis’. Hoe men deze 
beide aanduidingen ook precies opvat, 
wie kennisneemt van de inhoud van de 
Opwekkingsliederen kan niet om de 
conclusie heen dat de worsteling om ons 
persoonlijk behoud, de aanvechting van 
het geloof, maar ook het lijden van deze 
tegenwoordige tijd en de verborgenheid 
van Christus’ koningschap er nauwelijks 
in bezongen worden.
Een van de samenstellers van de bundel, 
Kees van Setten, sprak in dit verband zelfs 
eerlijk van een blinde vlek: ‘Wij hebben 
geen theologie van het lijden. De categorie 
van de overwinning overheerst nog steeds. 
Vandaar zoveel liederen over de Koning, 
de troon, de heerschappij van God’ (in 

Hoe bruikbaar  
zijn liederen uit 
Opwekking?

Persrevue P.L. Storm
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Een nieuw gezang, Sliedrecht 1992). 
Klinkt in de psalmen behalve het verlan-
gen naar geborgenheid ook de roep om ge-
rechtigheid, in de opwekkingsbundel is die 
laatste notie nauwelijks terug te vinden.

Emotie
Een vierde en laatste bezwaar wordt 
krachtig verwoord door de Zeeuwse baptist 
A.P. Geelhoed. Hij wijst onder meer op 
de vele wat hij noemt ‘zweefliederen’ in de 
opwekkingsbundel, die een ‘aanrakings-
theologie’ veronderstellen. Als karakteris-
tiek voorbeeld noemt hij het veel gezongen 
lied 488, met als sprekend refrein:

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

En het tweede couplet luidt:

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Terecht wijst Geelhoed erop (in een ver-
handeling op zijn website) dat zo’n lied 
nog een stap verder gaat dan het bidden 
om een aanraking door Gods liefde.
Dergelijke liederen ‘zijn er muzikaal 
op ontworpen, gecomponeerd, om door 
het zingen van het lied zelf de gewenste 
aanraking (beleving) van God te krijgen. 
Om in een staat van contemplatie, van 
directe Godservaring te komen’. Het lied 
is er dus op uit een ‘gevoelsontmoeting’ te 
bewerken, en de melodie is daarop afge-
stemd. Zo wordt de toon in het refrein bij 
de woorden ‘ houd’, ‘stromen’, en ‘ liefde’ 
bijvoorbeeld slepend lang aangehouden. 
Ook wordt toegewerkt naar een hoogte-
punt door het tweemaal herhalen van het 
refrein met als slot nogmaals een stuk van 
het refrein. Je kunt je zodoende echt mee 
laten voeren door de emotie.

Typerend verschil
Is dat alles verkeerd? A.F. Troost sprak 
in dit verband over religieuze porno. 
Dat begrijp ik wel: de emoties worden 
immers door een uitgekiende melodische 

vormgeving kunstmatig opgewekt, zoals 
pornografie erop uit is kunstmatig seksuele 
emoties op te wekken. Anderzijds moet 
men erkennen dat de muzikale taal van 
veel opwekkingsliederen gevarieerder is 
dan de Geneefse psalmmelodieën (zij het 
dat die laatste in hun eenvoud duurzamer 
en draagkrachtiger zijn).
Veel mensen voelen zich door die taal aan-
gesproken. Men hoeft zich niet te beperken 
tot noten van hooguit twee verschillende 
lengtes, maar kan veel meer afwisseling 
aanbrengen. Men zou dus ook kunnen 
zeggen dat zo’n melodie niets organiseert 
of afdwingt, maar wel muzikale blokkades 
opruimt die de ervaring van Gods aanwe-
zigheid kunnen remmen. Dat neemt ech-
ter nog niet weg dat in dit soort liederen 
de dimensie van het geloof mijns inziens 
tekort komt. Wij worden niet behouden 
door wat we al of niet voelen, maar door 
het geloof in de betrouwbaarheid van 
Gods beloften. Maar liederen die dáárvan 
zingen, zijn in deze bundel - letterlijk en 
figuurlijk - minder in tel. In de Bijbel is 
ook sprake van een opstijgen als op ade-
laarsvleugels (Jes. 40:31), maar daar geldt 
die belofte degenen ‘ die de Heere verwach-
ten’. Dat wil zeggen: die in Hem geloven, 
ook zonder Hem telkens te voelen. Dat 
lijkt me een typerend verschil.

Beklijven
Een laatste bezwaar betreft de snelle uit-
breiding van het aantal Opwekkingslie-
deren. Wanneer jaarlijks een heel aantal 
liederen aan de bundel wordt toegevoegd, 
krijgen al die liederen dan nog wel de 
kans om te beklijven in het hart? Maar als 
ze niet beklijven, gaan ze ook niet tot het 
geestelijk bezit van de gemeente behoren. 
Of is daar misschien ook minder behoefte 
aan, omdat men met dit soort liederen 

meer iets van zichzelf uit dan iets van 
Gods kant ‘ int’?
Juist wat dit laatste betreft zijn de psal-
men onovertroffen: we uiten met de psal-
men niet altijd eigen stemmingen, maar 
we brengen ons er vaak het ‘nochtans’ van 
Gods trouw en genade mee te binnen, 
soms tegen onze eigen gevoelens in. Veel 
meer dan de opwekkingsliederen behoren 
de psalmen in al hun weerbarstigheid dan 
ook tot het geloofsgoed van de gemeente.

In het derde artikel (13 september 
2007), gaat dr. G. van den Brink hierop 
verder in n.a.v. door hem nader bekeken 
liederen uit de in 2006 gepubliceerde 
opwekkingsliederen:

Een rondgang door de in 2006 toege-
voegde serie opwekkingsliederen (nrs. 635-
650) bevestigt het in de vorige artikelen 
geschetste beeld in grote lijnen. We komen 
overwinningsteksten tegen als ‘Alleen een 
God als U / U bent ongeëvenaard / al 
mijn lofzang waard’ (636), ‘Alle glorie 
aan de eeuwige Heer / alle heerlijkheid en 
eer / ... Hij is Koning voor altijd’ (637).
We komen ‘softere’ therapeutische regels 
als ‘Heer, laat mij zijn in de schaduw van 
uw schoonheid’, ‘Heer, laat mij horen hoe 
U fluistert / als u zachtjes tot mij spreekt’ 
(639), maar toch niet veel méér dan deze. 
We komen liederen tegen die zingen van 
de verzoening en verlossing in Christus 
(636, 647, 650), en liederen waarin de 
bereidheid klinkt tot levensheiliging (645, 
648).
Er komt een ronduit ketterse formulering 
voor in lied 647, waarvan ik vermoed dat 
schrijver noch selectiecommissie zich ervan 
bewust is geweest. Maar wanneer gezegd 
wordt dat Christus als het Lam geslagen 
werd ‘ door de hand van die U schiep’, is 
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dat een ariaanse formulering - Arius zag 
Jezus immers als een schepsel, de kerk be-
streed hem krachtig op dit punt. Erg seri-
eus kan het echter niet bedoeld zijn, want 
even later wordt weer met evenveel gemak 
gezongen over ‘Jezus, onze Schepper God’ 
(649), een formulering die weer tamelijk 
ver in tegenovergestelde richting gaat.
Dogmatisch rammelt er hier en daar dus 
wel wat. Het is kennelijk niet geheel uit de 
lucht gegrepen dat men er in hervormd-
gereformeerde kring altijd beducht voor is 
geweest met het vrije lied ook dwalingen 
de gemeente in te zingen.

Bewerkte psalmteksten
Verder treffen we in de lichting 2006 
enkele bewerkte psalmteksten aan (640 en 
643). Met een bewerking van Psalm 74 
heeft men zelfs een echt kruislied opgeno-
men, en het lijkt er dus op dat men zich 
de kritiek op het ontbreken van donkere 
tonen enigszins heeft aangetrokken: ‘Heer, 
zie uw huis, dat / verwoest en leeg is / kom 
help ons, Heer! (2x) / Kind’ren gestolen / 
gezinnen gebroken / kom help ons, Heer!’ 
(646, naar Ps. 74).
Liederen die zingen van aangevochtenheid 
in het geloof, van de worsteling om God 
te vinden, van verootmoediging vanwege 
eigen zonden vinden we daarentegen weer 
niet. Opmerkelijk vond ik nog wel lied 
649, waar expliciet over de kerk gezongen 
wordt, dat is mooi. En een ‘zweeflied’ heb 
ik in deze selectie niet aangetroffen.

Eenzijdig
Ik vat samen. We hebben gezien dat er 
nogal wat bezwaren tegen de opwekkings-
bundel bestaan, en dat die bezwaren in 
aanzienlijke mate hout snijden. De spiri-
tualiteit die men in Opwekking aantreft, 
vormt al met al een wereld van verschil 
met die van het Psalter. De bundel is met 
haar grote overwicht aan aanbiddings-
liederen eenzijdig van samenstelling. Dat 
is overigens niet vreemd als men bedenkt 
dat de bundel precies daarvoor bedoeld 
was. Het was voor mij een verrassing om 
dat te ontdekken. Christenen die (vrijwel) 
uitsluitend uit Opwekking zingen, doen 
daarmee onrecht aan de oorspronkelijke 
bedoeling ervan. Wie met de bundel 
volstaat, tast de bijbelse veelkleurigheid 
fundamenteel aan en ontkomt op den 

duur naar ik vrees niet aan geestelijke 
bloedarmoede.
Dat het legitiem is om naast andere lie-
deren ook lofprijzings- en aanbiddingslie-
deren te zingen, laat zich overigens niet 
bestrijden. Deze zijn in de Bijbel immers 
ook voluit aan de orde. Juist in de psal-
men komen we voortdurend de oproep 
tegen om God te eren en aanbidden.
Wel komt het daarbij aan op de toonzet-
ting. De taal mag best begrijpelijk zijn, 
maar niet plat of infantiel. Een lied als 
581, met regels als ‘Til me op / houd mij 
dicht tegen u aan’ en ‘Ik mag heel dicht 
bij U zijn / als een kind bij de vader op 
schoot’, is wat mij betreft een duidelijk 
voorbeeld van hoe het niet moet. Wij zit-
ten niet bij God op schoot, maar aanbid-
den Hem met ontzag vanwege Zijn heilige 
liefde. De bij dit lied toegevoegde verwij-
zing naar Deuteronomium 1:31 en Jesaja 
63:9 verhelpt het probleem niet, want 
die teksten worden hier (zoals vaker in de 
bundel) geheel uit hun context gelicht.

Helemaal niet?
Met het bovenstaande is intussen niet 
gezegd dat men beter maar in het geheel 
geen opwekkingsliederen kan zingen. In 
ons jongerenwerk worden ze zoals gezegd 
trouwens al gezongen. Dat betekent niet 
dat dat in de zondagse eredienst ook zou 
moeten gebeuren. Er mag best enig ver-
schil zijn tussen wat we binnen en buiten 
de eredienst zingen. Toch is het ook niet 
goed als de afstand daartussen al te groot 
wordt.
In deze reeks artikelen over de liturgie is 
verder al duidelijk geworden dat er prin-
cipieel gezien geen bijbelse bezwaren zijn 
tegen het zingen van andere liederen dan 
psalmen, voor zover die liederen stroken 
met de belijdenis van de kerk. Wel is het 
van groot belang om de prioriteit van 
de psalmen te bewaken. De argumenten 
daarvoor zijn eerder door ds. H. van Gin-
kel, maar ook door anderen, helder naar 
voren gebracht. We hoeven ons echt niet 
voor het overwicht van de psalmen in onze 
liturgie te schamen, alsof we daarmee ‘ou-
derwets’ zouden zijn.

Vervolgens voert Van den Brink een 
pleidooi voor een gematigde en overwo-
gen inzet van andere liederen (ook deze) 

naast de psalmen. Daarvan geef ik nog 
het slot door:

Geen zelfverheffing
Belangrijk is bij dit alles vooral dat we 
weten waarom we in de eredienst wat 
zingen op welk moment. Ik las bij dr. J. 
Smelik over gemeenten waar voorgangers 
soms klakkeloos maar een willekeurig op-
wekkingslied opgeven, omdat ze denken 
dat dat is wat de meeste mensen willen. 
Die kant moet het dus niet op. Maar een 
glijdende schaal in die richting is niet 
onvermijdelijk. Er zijn genoeg voorbeel-
den van gemeenten die al decennialang 
de gewoonte kennen om naast de psalmen 
een of twee andere liederen te zingen in de 
eredienst. Het is mooi als zo’n lied nauw 
aansluit bij de verkondiging. Al zal men 
daarvoor terecht allereerst kijken naar het 
Liedboek, soms kan dat toch ook wel een 
aanbiddingslied zijn dat een plaats heeft 
gekregen in de opwekkingsbundel of de 
Evangelische Liedbundel.
Niet dat dit zou moeten! Aanbiddings-
liederen kan men immers ook wel in het 
psalter vinden. En wie meent dat we met 
de psalmen niet kunnen volstaan, omdat 
we dan niet over Christus kunnen zingen, 
gaat mijns inziens uit van een theologisch 
problematische visie op de eenheid van 
Oude en Nieuwe Testament. Laten ge-
meenten die voor een ander lied kiezen, 
zich dáárop dan ook niet laten voorstaan. 
En laten gemeenten die zich tot de psal-
men willen beperken, zich daarop niet 
laten voorstaan. Laten we ons gezamenlijk 
inzetten om elkaar zoveel mogelijk te be-
waren bij de prioriteit van het Psalter, dat 
immers als liedbundel onovertroffen is qua 
breedte en diepgang.
Maar laten we elkaar er niet op aankijken 
wanneer we daarnaast (conform Ef. 5:19 
en Kol. 3:16) van tijd tot tijd een ander 
lied aanheffen. Hoe zouden we immers 
elkaar kunnen verbieden wat de Schrift 
niet verbiedt? Om het met een variant op 
1 Korinthe 10:31 te zeggen: Hetzij dat 
u zich in de eredienst tot de psalmen be-
perkt, hetzij dat u van tijd tot tijd een an-
der lied aanheft - doet het al ter ere Gods.

www.woordenwereld.nl
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De levenscyclus van een kerk? Ik 
zal niet de enige zijn die bij dat begrip 
zich niet gelijk heel veel kan voorstel-
len. Maar de christelijke gereformeerde 
dr. Stefan Paas, onderhand ook onder 
ons bekend als - een beetje oneerbiedig 
gezegd - evangelisatiegoeroe, schrijft 
erover in Centraal Weekblad van 28 
september. Een opmerkelijk artikel met 
een opmerkelijke titel: ‘Kerk dicht? Leve 
de kerk’ (met als ondertitel: ‘Opgaan, 
blinken en verzinken geldt ook voor ker-
ken’). In een apart kadertje wordt erbij 
verteld: ‘Stefan Paas onderzocht zelf alle 
plaatselijke Christelijke Gereformeerde 
Kerken die tussen 1980 en 2000 zijn ge-
sticht. Opvallend was dat al die gemeen-
ten doorgroeiden tot iets onder de 300 
leden en vervolgens terugvielen tot ca. 
275 leden. Daar bleven zij dan hangen. 
Slechts één of twee gemeenten slaagden 
erin de 300-ledengrens blijvend te door-
breken. Misschien dat een levenscyclus-
benadering hier verklaringen kan geven. 
Gaat het hier om een weigering volwas-

sen te worden? Of is het juist andersom 
en bereikt zo’n gemeente een natuurlijke 
volwassenheid na ongeveer 10-15 jaar?’ 
Na een inleiding volgt er:

Een paar jaar geleden sprak ik een Ame-
rikaanse predikant. Bijna onvermijdelijk 
kwamen we terecht op het verschil tus-
sen de VS en Nederland als het gaat om 
kerklidmaatschap. Ik vertelde hem dat 
mijn eigen kerkverband net weer een paar 
kerken had moeten sluiten. ‘O,’ zei hij 
toen. ‘Dat is toch geen probleem? In de VS 
gaan er 5000 gemeenten per jaar dicht. 
Dat geeft niets, als er maar weer net zo-
veel nieuwe gesticht worden.’
Die opmerking vertelde me niet alleen iets 
over het ondernemingsgezinde klimaat 
in kerkelijk Amerika, maar ook iets over 
de levenscyclus van een gemeente. Mijn 
Amerikaanse gesprekspartner vond het 
helemaal niet vreemd dat kerken soms aan 
het eind van hun leven komen. ‘Van de 
gemeenten die in het Nieuwe Testament 
worden genoemd, bestaat er vrijwel niet 

één meer,’ zei hij. ‘Dat is een natuurlijk 
proces.’ En zolang het lichaam van de kerk 
maar voortdurend werd aangevuld met 
nieuwe cellen, was dat volgens hem ook 
niet erg. Zo is het leven, nietwaar? Oude 
kerken sterven, maar als zij kinderen ach-
terlaten, zal de kerk niet uitsterven.

Organisme
Voor veel Nederlanders is het wel bijzon-
der om zo tegen kerken aan te kijken. Als 
je een boek over gemeenteopbouw open-
doet, lijkt het vaak alsof de gemeente er 
altijd geweest is. Maar ooit is die gemeente 
toch een keer gesticht of afgesplitst, zij be-
staat misschien al honderden jaren en in 
die tijd is zij steeds veranderd. En ook nu 
gebeurt er van alles met die gemeente. Wat 
betekent dat voor ons denken over kerken?
Aandacht voor de plaatselijke gemeente 
als een organisme dat een levenscyclus 
doorloopt, bestaat al langer in de VS. Er 
verschijnen daar boeken en artikelen met 
beschrijvingen en onderzoeken, maar ook 
met beleidsadviezen. Bijvoorbeeld: hoe 

De levenscyclus  
van een kerk
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kunnen we de groei van een gemeente 
continueren? Of: hoe herkennen we de sig-
nalen van een gemeente die overgaat naar 
een minder vitale levensfase? Is dat proces 
te keren?
Ook in Nederland groeit de aandacht 
voor de levenscyclus van de gemeente. Het 
nieuwe handboek Levend Lichaam is 
daarvan een voorbeeld. Het hart van dat 
boek wordt gevormd door een beschrijving 
van de vijf fasen van de levenscyclus van 
de gemeente: geboorte (kerkplanting), 
groei, continuïteit, revitalisering en ster-
ven (kerksluiting). Zeker waar het de 
eerste en de laatste fase betreft, is er in 
Nederland nog niet veel geschreven. Toch 
worden er al jaren heel wat kerken geslo-
ten, terwijl sinds kort ook nieuwe gemeen-
ten gesticht worden, vooral in de grote 
steden en in de Vinex-wijken.
Kerkplanting of gemeentestichting is ook 
heel boeiend vanuit het perspectief van de 
levenscyclus. Gemeentegroeigoeroe Peter 
Wagner zei ooit nogal onvriendelijk: ‘It 
is easier to have babies than to raise the 
dead.’ Waarmee hij bedoelde dat het lo-
nender is om nieuwe gemeenten te stichten 
dan te trekken aan het dode paard van 
missionaire vernieuwing in kwijnende 
gemeenten. Dat is mijns inziens te scherp, 
maar voor een kerkverband als geheel zou 
het waarschijnlijk erg goed zijn om ieder 
jaar een zeker aantal nieuwe gemeenten te 
stichten. Het vergroot de dynamiek, geeft 
leerprocessen meer kans en een ander type 
voorganger krijgt gelegenheid om zijn of 
haar gaven te gebruiken. Een goed begrip 

van de levenscyclus kan kerkgenootschap-
pen helpen een meer organische blik op het 
eigen kerkelijk leven te geven. Er gaan elk 
jaar kerken dicht, maar vernieuwing van 
het Lichaam kan wel degelijk doorgaan.
Bij kerkplanting komt onherroepelijk ook 
de vraag op naar de volgende fase in de 
levenscyclus. Kunnen de pioniers van het 
eerste uur de stap maken naar de fase 
van continuïteit en consolidatie? Welke 
processen gaan veranderen en welk type 
leiderschap is daarvoor nodig? Wat in de 
beginfase een kracht is (eigengereidheid, 
snelle beslissingen, ongeduld) kan later een 
zwakte worden.
Ik denk dat het heel goed zou zijn wan-
neer opleidingen dit idee van de levens-
cyclus zouden verwerken. Hoe kan een 
voorganger de stap maken van de ene fase 
naar de andere? Moet daarvoor bijscholing 
of nascholing worden georganiseerd? Of, 
als hij of zij die overgang niet kan mee-
maken: wanneer moet de voorganger be-
sluiten naar een andere gemeente te gaan? 
Misschien kunnen theologische opleidingen 
zelfs nog verder gaan en studenten af-
leveren die specifiek geschoold zijn voor 
bepaalde fasen van de levenscyclus: kerk-
stichters, groeimanagers. interim-voorgan-
gers, afbouwers. Al deze mensen hebben 
verschillende gaven en kwaliteiten nodig 
op het gebied van pastoraat, verkondiging, 
organisatie en dergelijke. Dit zou het hui-
dige accent op de ‘standaard-voorganger’ 
voor de ‘standaard-gemeente’ doorbreken.
Alles wat leeft verandert. Dat geldt voor 
mensen en het geldt op een bepaalde ma-

nier ook voor gemeenten. Sommigen zien 
de levenscyclus misschien als een noodlot. 
Ik denk dat we de levenscyclus eerder 
moeten zien als een bron van inspiratie. 
Mensen kunnen leren tot de dag van hun 
dood. Waarom zouden kerken dat niet 
kunnen? Mensen ervaren soms verrassende 
openingen, op elk moment in hun leven. 
Gemeenten kunnen hetzelfde meemaken. 
Mensen kunnen werken aan hun gezond-
heid, zij kunnen iets doen aan hun vita-
liteit, zij kunnen hun gezonde levensfase 
verlengen en zij kunnen kinderen krijgen. 
Dit zijn allemaal dingen die ook mogelijk 
zijn voor gemeenten.

Deze ‘levenscyclusbenadering’ treft 
me toch vooral ook als een zeer horizon-
tale benadering. Die me overigens ook 
vergelijkbaar toepasbaar lijkt op heel 
andere organisaties, verenigingen en 
instellingen die met geloof en kerk-zijn 
niets te maken hebben. In ieder geval 
doet het bij deze benadering er helemaal 
niet toe welke boodschap het eigenlijk 
was (trouw aan de apostolische leer of 
niet) die een gemeente verkondigd kreeg 
en waarbij ze groeide of kromp. Is er een 
soort ‘natuurlijk’ proces voor kerken van 
opgaan, blinken en verzinken? Heeft dat 
niets te maken dan met allesbehalve na-
tuurlijke factoren als trouw, secularisa-
tie, macht van afdwaling etc.? En vooral 
ook met de gang van Gods verkiezing 
en de weg van zijn Geest?

Het evangelie  
in de context van 
de westerse cultuur

In hoeverre kan een moslim die 
Jezus als Heer gaat belijden, nog blijven 
leven en communiceren binnen zijn 
eigen cultuur? Wanneer wordt dan de 
grens naar syncretisme (vermenging van 
godsdiensten) overschreden? Aan die 
vragen is een themanummer gewijd van 
het evangelische theologische tijdschrift 
Soteria (24e jaargang nr. 3, september 
2007). Daarover valt in dat nummer 
veel boeiends te lezen. Een en ander 

wordt ingeleid met een artikel geschre-
ven door dr. B.J.G. Reitsma (onder de 
titel: ‘Inculturalisatie of syncretisme’). 
Reitsma is pas benoemd als hoogleraar 
aan de VU, met als leeropdracht ‘De 
kerk in de context van de islam’. Het 
aardige is dat hij in zijn artikel de bal 
ook terugkaatst. Sluit onze eigen wes-
terse cultuur zoveel dichter en gemak-
kelijker aan bij het evangelie, vergeleken 
met een islamitische cultuur? In kort be-

stek geeft hij daarover toch wel een heel 
aantal doordenkertjes mee. Met name in 
het volgende gedeelte (p. 7-9):

Het Evangelie en de westerse cultuur
Het treft mij, dat de discussie rondom 
Jezus-moslims zo gevoelig ligt. De emoties 
lopen al snel hoog op. Op zich kan ik dat 
wel begrijpen, want het gaat om de inte-
griteit van het Evangelie van Jezus Chris-
tus als de enige weg tot de Vader. Toch 
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verbaast het me dat deze vragen van con-
textualiteit zo sterk en intens spelen rond 
Jezus-moslims, terwijl ze in de westerse 
context veel minder acuut lijken. Alsof die 
vragen hier niet spelen. Alsof onze eigen 
cultuur veel dichter aansluit bij het Evan-
gelie dan de islamitische cultuur. Alsof het 
Evangelie in het Westen in een puurdere 
vorm aanwezig is dan elders. Het lijkt 
erop, dat we het aloude zendingspaterna-
lisme nog steeds niet kwijt zijn.
Er wordt in christelijk Nederland over 
van alles gediscussieerd, over de plaats van 
de gaven van de Geest, discussies over doop 
en overdoop, over de bijzondere plaats 
van Israël in het Midden-Oostenconflict 
en duizelingwekkende speculaties over de 
opname van de gemeente en het duizend-
jarig rijk. Er komen tal van ethische za-
ken ter sprake, zoals abortus, de zorg voor 
de schepping, de zorg voor de naaste, etc. 
In al die discussies merk ik echter bijna 
nooit dat ons moderne en materialistische 
wereldbeeld zélf ter discussie wordt gesteld. 
Er is nauwelijks iemand die zich afvraagt 
of het Evangelie zich eigenlijk verdraagt 
met een (post)moderne westerse cultuur? 
Als er al over gediscussieerd wordt, lijkt 
het over minder cruciale zaken te gaan 
dan in de discussie rondom Jezus-moslims. 
Mijn vraag is: klopt dat wel? Is de intensi-
teit en emotionaliteit inderdaad de graad-
meter voor de essentie van het debat? Of 
zouden we nadrukkelijker onze eigen cul-
tuur en context ter discussie moeten stellen 
voor we in gesprek kunnen gaan over (en 
met) Jezus-moslims?

Laat ik het wat concreter maken. Het is 
een open deur dat de westerse cultuur, 
zeker de Nederlandse, steeds individualis-
tischer wordt. Meer en meer staat het in-
dividu, het ‘ ik’, centraal. De protestantse 
traditie staat al aan het begin van die 
trend, met de vraag van Luther hoe ‘ ik’ 
een rechtvaardig God krijg. In de accul-
turatie van de groeiende evangelische en 
charismatische gemeenten en bewegingen 
wordt die trend steeds sterker. Misschien 
is het niet altijd de vraag of ‘ ik’ behouden 
ben, maar toch zeker of ‘ ik’ God ervaar, 
of ‘ ik’ de Geest ontvangen heb, wat ‘ ik’ 
aan het Evangelie heb, waarom ‘ ik’ nog 
op zondag naar een dienst moet in plaats 
van lekker in de natuur te zijn. Wat ik 
mij voortdurend afvraag is, of deze na-
druk op het ‘ ik’ een adequate vorm van 
inculturatie is en in die zin tot op zekere 
hoogte ‘neutraal’, of dat het een afwijking 
is van de essentie van het christelijk geloof. 
Als ik de Bijbel goed begrijp, is de kern 
van zonde dat de mens niet langer op 
God, maar op zichzelf gericht is. De mens 

‘ incurvatus se’ (naar zichzelf toegebogen). 
De mens - en zijn welvaart/welzijn - als 
hoogste norm van leven. Maar als dat zo 
is, moeten we onszelf dan niet nadruk-
kelijk afvragen of de God van dit (chris-
telijke) individualisme nog wel dezelfde 
God is als de God van de Bijbel? Zijn we 
niet langzaam een andere God gaan aan-
bidden? De God van rijkdom, gezondheid 
en geluk, in plaats van de Gekruisigde? 
De God die zo lief is, dat hij de plicht 
heeft ons te zegenen en al het kwaad van 
ons te weren? Zou het niet kunnen zijn, 
dat wat wij als normale expressie van het 
christelijk geloof in de 21e eeuw zijn gaan 
beschouwen, in wezen een vorm van syn-
cretisme is?
Een christenstudent uit Libanon kreeg 
de kans om een periode in Nederland te 
studeren. Na een paar maanden keerde 
hij ontgoocheld naar huis terug. Een van 
de dingen die hem hadden verbaasd, was 
dat (volwassen) kinderen een afspraak 
moesten maken om bij hun ouders op 
bezoek te gaan. Het had hem echter vol-
komen gechoqueerd dat dit ook gold voor 

christenen. Dit stond zo haaks op zijn 
cultuur. Ouders zijn in het Midden-Oos-
ten nu eenmaal de spil van de familie. 
]e kunt altijd naar huis gaan, want er is 
altijd iemand thuis. Het lijkt een grap-
pige cultuurclash. Maar voor mij was het 
een eyeopener. Is dit wel een kwestie van 
cultuurverschil? Wanneer je kijkt naar 
wat de Bijbel over de familie, het gezin en 
de samenleving zegt, kun je daar serieus 
een vraagteken achter plaatsen. In Gods 
plan staat de gemeenschap centraal als de 
primaire plek waar Hij zich laat kennen. 
Kan dat Evangelie ooit incultureren in 
een individualistische maatschappij? Of 
leidt dat altijd tot de verloochening van 
de essentie van het heil? Zou de kerk in 
het Westen zich bijvoorbeeld hierin niet 
nadrukkelijk moeten onderscheiden van 
haar cultuur om niet te vervallen in syn-
cretisme?

Het trof me wat Ishtiyaq Danish, een 
voor mij onbekende moslimauteur, schreef 
in een artikel over contextualisatie als de 
nieuwe strategie van de christelijke zen-
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dingsbeweging, nu andere benaderingen 
onvoldoende vruchten hebben afgeworpen. 
Hij stelt dat het christendom in Afrika 
en Azië niet in staat is gebleken het tij 
van heidendom en materialisme te ke-
ren, volgens hem omdat het christendom 
wezenlijk theologisch zwak is. Met dat 
laatste bedoelt Danish natuurlijk de kern-
punten van het christelijk geloof, zoals de 
godheid van Jezus, de Zoon van God, de 
triniteits- en de incarnatieleer, die door de 

islam worden afgewezen. De vraag is of er 
op een andere wijze dan Danish bedoelt, 
toch niet een kern van waarheid zit in 
wat hij schrijft. Zou het niet kunnen zijn 
dat wij het Evangelie in Europa zo ver-
mengd hebben met een vorm van westerse 
cultuur, dat dit (syncretistische?) Evangelie 
geen kracht meer heeft? Zou het bijvoor-
beeld zo kunnen zijn dat de westerse 
‘worship hype’, die in tal van niet-westerse 
contexten eenvoudig wordt overgenomen 

(inclusief westerse muziek en tekst), lang-
zaam aan een vorm van syncretisme aan 
het worden is? Het lijkt eenvoudig een 
geslaagde vorm van inculturatie en het 
raakt mij dieper dan veel traditionele mu-
ziek, maar is dat alles? Het spoort in ieder 
geval niet in veel niet-westerse culturen.

Terugkeer naar het heidendom?
Zou het - om een ander voorbeeld te 
noemen - kunnen zijn, dat de huidige 
opleving van alles wat met genezing, 
gebedsgenezing, dienst der genezing te ma-
ken heeft, veel meer een terugkeer is naar 
het heidendom van de medicijnmannen 
(gezondheid door magie en manipula-
tie), dan naar een bijbelse werkelijkheid, 
waarin ook het lijden een instrument kan 
worden en een plaats krijgt in Gods plan? 
Zou ook de gedachte dat in een gebroken 
wereld (!) ‘gezondheid’ de norm is, niet 
een vorm kunnen zijn van syncretisme? Is 
het feit, dat de evangelisch/charismatische 
beweging in Nederland groeit, teken dat 
de evangelische beweging erin geslaagd is 
het Evangelie te laten landen in de hui-
dige Nederlandse cultuur? Of is het juist 
een teken dat we het Evangelie hebben 
gecompromitteerd en het ‘naar de mens’ 
hebben gemaakt?

Cahier 71

Het kerstverhaal van Matteüs
Het kind Jezus en de vervulling van de oudtestamentische profetie

Ds. A. van der Sloot

De boeken van de Bijbel vormen één 
geheel. De rode draad door het Oude 
Testament is de voorzegging van de komst 
van de Messias. De vervulling ervan, in 
de komst van Jezus van Nazaret, is het 
hoofdthema van het Nieuwe Testament. 
Het kerstverhaal van Matteüs kan ons 
geweldig helpen om oog te krijgen voor 
de eenheid van de Bijbel. Matteüs laat 
namelijk over Maria’s zwangerschap en 
over wat Jezus daarna als kind overkomt, 
het licht van de oudtestamentische 
profetie schijnen. 

De geboortegeschiedenis van Jezus 
begint met een geslachtsregister. Zo 
betrekt Matteüs zijn lezers meteen bij de 
bijzondere afkomst van Jezus van Nazaret: 
Jezus is de Messias, de zoon van David, de 

zoon van Abraham. Het doel van zijn leven 
is de Joden en de heidenen nieuw leven te 
geven en voor eeuwig te behouden.

Matteüs is uiterst zorgvuldig te 
werk gegaan als hij het verband 
legt tussen Jezus van Nazaret en 
de oudtestamentische profetie over 
de Messias. Dat blijkt uit details. 
Gebeurtenissen uit Jezus’ leven worden 
ingeleid met gebruikmaking van maar 
liefst drie verschillende vervullingsformules. 
Dat Jezus van Nazaret de beloofde 
Messias van God is, is door Matteüs met 
overtuiging beschreven, maar ook met 
krachtige argumenten. Tot op heden is zijn 
evangelie een bron om kennis op te doen 
over wat tot de kern van het christelijk 
geloof behoort.
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Nieuw: cahier 74

Luisterend naar de Geest
Populair-theologische bijdragen

Dr. A.N. Hendriks

Sommige bijbelse thema’s zijn nogal eens 
onderbelicht gebleven, maar ze mogen 
zeker om nadere aandacht vragen. Ook 
hiermee heeft de Heilige Geest in de 
Bijbel ons wat te zeggen!
Hij spreekt in de Schriften en wij mogen 
luisteren naar zijn stem.
De gemeente in Christus mag inzicht in 
het Woord kennen en bezitten. Naar de 
rijkdom van het volledige inzicht is de 
gemeente op weg. Daarvoor wil dit boekje 
een bijdrage leveren.

De behandelde thema’s zijn:
-  Er wordt voor ons gebeden!
-  Een lijdende God?

-  Christus en de Geest
-  Te zuinig over de gelovige?
- Uit de vruchten zekerheid?
-  Christus en de kosmos
-  Onze wereld in Gods toekomst
-  Wijzelf in Gods toekomst
-  Onze goede werken in Gods toekomst
-  Onderscheidend preken

Aan elk hoofdstuk zijn enkele 
gespreksvragen toegevoegd, zodat de 
thema’s ook geschikt zijn voor bespreking 
op de bijbelstudievereniging of -groep.

Verschijnt binnenkort: cahier 75

Altijd veilig
Gods vasthouden en ons volhouden

Ds. H. Drost Ga je belijdenis van je geloof doen?
Heb je belijdenis van je geloof gedaan?
Of weet je niet of je het wel moet doen?
Dan schreef ik dit voor jou. 

Dit boek gaat over Gods vasthouden en 
ons volhouden. 
Over veiligheid bij God.
En over eenzaamheid zonder God. 

Dat soort ervaringen staan warm en 
herkenbaar beschreven in hoofdstuk 5 
van de Dordtse Leeregels. Dat hoofdstuk 
vertelt blij over Gods vasthouden van 
struikelende mensen. Vanuit de bijbel wil 
ik er met je over nadenken. In dit boek 
vind je naast persoonlijke bijbelstudie 
ook tips om er samen over te praten op 
vereniging of groep. Er staan ook tips om 

samen met de gemeente ermee bezig te 
zijn in een kerkdienst. 

Ik heb het geschreven toen ik predikant 
was in de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) in Houten en veel jongeren 
blij waren met het houvast dat je in deze 
belijdenis vindt. Door veel mensen in de 
gemeente  werd enthousiast gereageerd 
na de kerkdiensten over dit onderwerp.. 

Nu werk ik in het buitenland. In Oekraïne 
mag ik werken in de ondersteuning van 
kerken. 
Op de foto zit ik vanuit het buitenland te 
skypen met mijn (klein) kinderen.

Ds. Henk Drost


