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Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de
Geest en dien de Heer.
(Romeinen 12:11)
Mag ‘moeten’ nog? Onlangs heeft
prof. dr. A.L.Th. de Bruijne een pleidooi gevoerd voor het ‘moeten’.1
De hooggeplaatste mens leeft in
grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de ogen van de
nog veel hogere God. Door Christus
mogen we die positie terugkrijgen.
Bij die relatie past een groot aantal
woorden: liefde, creativiteit, vrijheid enz. God is Vader, Bruidegom,
Vriend. Omdat Hij ook Heer is, die
het over ons voor het zeggen heeft,
is het woord ‘moeten’ in die relatie
volstrekt op zijn plaats. De Bruijne
eindigt zijn artikel dan ook met
deze zin: ‘Moeten moet.’

Bevrijdend
Een goed geluid uit Kampen. Het
was in zekere zin bevrijdend, hoe merkwaardig dat misschien ook mag klinken.

Vurig enthousiasme
moet...
Hoe kan nadruk op ‘moeten’ bevrijdend
zijn? Omdat we wel degelijk jarenlang
onder het juk van een ‘moeten’ leven.
Het ‘moeten’ is bepaald niet uitgestorven, maar wordt druk gebruikt. In één
bepaalde korte uitdrukking: ‘móet kunnen’, of ‘alles móet kunnen’. Dát moeten heeft diepe sporen getrokken in de
samenleving, in de levenssfeer waar wij
met onze kinderen ademen. Dat ‘moet

Schriftlicht
H. van den Berg

kunnen’ mag dan misschien wat minder
klinken, er wordt meer gevraagd naar
normen en waarden. Maar het ‘moet
kunnen’ heeft onmiskenbaar diepe gevolgen gehad, waar we voorlopig naar
mijn inschatting nog niet van af zijn.
Er is een beerput van losbandigheid
opengegaan, waarvan we de stank nog
lang zullen ruiken. Het deksel is niet
zomaar één twee drie teruggelegd. Dr.
De Bruijne heeft ons een dienst bewezen, door op te komen voor het schriftuurlijke ‘moeten’. Dat is naar zijn aard
bevrijdend, het Woord van God maakt
immers vrij!
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Spiritualiteit
Niet iedereen kon de bijdrage van
De Bruijne waarderen. Enkele dagen later stond in het Nederlands Dagblad een
ingezonden, waar aandacht gevraagd
werd voor spiritualiteit.2 De Bruijne zou
een verkeerde bril op hebben aangaande
het ‘moeten’ van een kind van God. ‘…
het echte zondebesef dat voortkomt uit
onze “nieuwe geaardheid” is het werk
van de Heilige Geest en zet ons niet op
het spoor van het goede móeten doen,
maar op het spoor van het goede wíllen
doen’, zo lees ik. En ‘als je een nieuwe
schepping bent geworden dan ga je niet
meer uit van een wettisch leven, met
veel nadruk op onze christenplicht.’
Nu is het nog maar de vraag of De
Bruijne de kant van het wettische op
wil. Hij heeft zich in zijn bijdrage daartegen voldoende afgeschermd. Maar wat
mij opvalt, is dat met een beroep op
spiritualiteit het ‘moeten’ afgeserveerd
wordt. Dat is naar mijn waarneming
geen incident, maar je komt het al dan
niet met zoveel woorden keer op keer tegen. Zo van: ik heb een goede band met
God, heb mijn hart aan Jezus gegeven,
en dan hoeft niemand mij meer komen

vertellen hoe ik móet leven. Maar past
dat bij een spiritualiteit die geworteld is
in de Schrift? Anders gezegd: past dat
bij bijbelse vroomheid? We kijken daarvoor naar Romeinen 12 en spitsen toe
op vers 11: ‘Laat uw enthousiasme niet
bekoelen, maar laat u aanvuren door de
Geest en dien de Heer.’

Offer
De apostel schetst het nieuwe christelijke leven als een offer. Hij vraagt ons
om onszelf als een levend, heilig en God
welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is ware eredienst (vs. 1).
Offer…? Dat is toch iets uit het Oude
Testament? Daar werden dierenoffers
gebracht. Priesters hadden er dagwerk
aan. De Israëlieten moesten leren dat
geloven niet alleen maar krijgen is. Het
is ook géven! Die lijn trekt Paulus gerust
door naar onze tijd. Geloven is niet alleen maar zeggen: God betekent veel
voor mij. Maar ook: ik wil wat betekenen voor God. Nou, zegt Paulus, dat
doe je door jezelf te offeren. Niet een
dier op het altaar, dat is oudtestamentisch. Maar nu kom ik zelf op het altaar
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te liggen. Met heel mijn hebben en
houden. Dan komt direct al het ‘moeten’ om de hoek kijken, in vers 2. U
móet… veranderen, door uw gezindheid
te vernieuwen. Over ‘nieuwe geaardheid’
gesproken! Daar móeten we aan werken.
In de verzen 3-8 komt dat ‘moeten’ slag
op slag terug. We móeten nogal wat!
En in het vervolg verandert dat niet. De
apostel geeft geen hints, geen adviezen,
maar spreekt de Romeinen aan met
bevélen!

Enthousiasme
Eén daarvan is: ‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen.’ Is dat niet een onmogelijke opdracht? Enthousiasme, dat
is een gevoel. Gevoelens zijn moeilijk te
beheersen. Je bént enthousiast of je bent
het níet. Dat heb je toch zeker niet zelf
in de hand. Dat laat zich niet dwingen.
Enthousiasme, dat kan je hoogstens
overkomen. Maar hoe moet je daar nu
aan werken? Misschien lukt het door
een massale bijeenkomst te bezoeken, op
een bepaalde manier muziek te maken,
liederen te zingen. Dan kom je in de
stemming, je kunt er helemaal van uit
je dak gaan. Ja, en daarna? De samenkomst is afgelopen, je geniet nog een
poosje na. Maar van lieverlee bekoelt
het enthousiasme. Nu zegt me daar die
apostel: Laat dat niet gebeuren!
Ja, wat mag er niet gebeuren? Laten
we eens kijken wat Paulus precies zegt.
Heeft hij het hier over een gevoel van
overmatige blijdschap, die over de randen van je bestaan bruist? Nee, het gaat
hier niet zozeer over een gevoelsuiting,
maar een wílsuiting! Over onze íjver!
In de oude vertaling stond: ‘in ijver
onverdroten’. IJver, vlijt. Vroeger kregen
we daar een rapportcijfer voor. Voor
vlijt en gedrag. Wie braaf was geweest
in de klas, scoorde voor beide een 8.
Vlijt, ijver, daar kun je aan werken! Je
moet jezelf soms behoorlijk aanpakken!
Dat is niet voorbehouden aan bepaalde
piekmomenten, maar een opgave voor
elke dag. Je móet willen! Niet tegen wil
en dank. Hartstochtelijk! Je gaat er helemaal voor. Koortsachtig. Je ijver moet
op temperatuur blijven! Maar heb je dát
dan wel zelf in de hand?

Uitgedoofd
Laten we niet te flink van onszelf
denken. Er zijn momenten dat de ijver
verflauwt. Je had een droom, een ideaal.
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Het begon allemaal spetterend. Maar
anderen pikten het niet op, begrepen
niet wat je wilde, of waren niet warm te
krijgen. Je spande je in, maar je haakt
ten slotte uitgeblust af. Het kan ook in
jezelf zitten. Er is een bepaalde routine
of sleur, de charme van het nieuwe raakt
eraf, en dat werkt verlammend. Of: het
gras is bij de buren altijd groener, waarom kan dáár wel wat bij ons niet kan,
het frustreert. Het laaiende vuur wordt
een vuurtje, een flakkerend vlammetje,
totdat het dooft. Je hart wordt koud, je
haakt af. Hoe zal je leven dan nog een
offer zijn voor God?

Kookpunt
Bij een offer hoort immers vuur!
Nogal wiedes. Dat zie je al in het Oude
Testament. Er wordt een dier geslacht.
Het wordt op het altaar gelegd. De
priester steekt de takken onder het offerdier aan. De vlammen slaan eruit.
Rook kringelt omhoog vanaf het altaar.
Zo gaat dat nu niet meer. Díe offers
zijn voorbij. Maar ook vandaag breng je
geen offer zonder dat er vuur bij komt.
Paulus zegt: Laat u aanvuren door de
Geest. De Geest heeft bij de doop beloofd dat Hij in ons wonen wil. Als je
hart een woonplaats is van de Geest,
gebeurt er wat vanbinnen. Hij warmt
je flink op. Op de een of andere manier
slaat de vlam van de Geest over. Het
wordt er gloeiend. Denk maar aan een
pannetje met water. Het staat op het
gas. De vlam eronder. Het water, dat
eerst nog roerloos was, komt langzaam
in beweging. Je ziet het opborrelen. Er
komt steeds meer beweging in het water,
tot het aan alle kanten bruist en spat;
het water kookt.
Dat beeld gebruikt de apostel om het
werk van de Geest te beschrijven. De
Geest wil ons tot het kookpunt brengen.
De apostel weet waarover hij het heeft.
Hij stond zelf in vuur en vlam voor het
evangelie. De Geest zorgt dat je uit de
dufheid wakker wordt, het innerlijk
komt in beweging als kokend water. Je
verlangens, hartstochten, gedachten en
fantasieën, je meningen, daar komt de
brand in. Je wordt vurig van geest. Jij
wilt graag wat de Geest wil, je verlangt
heftig naar God. Een vurige liefde drijft
je om de ander te troosten; je raakt bezeten van kennis van God, om te kunnen profeteren; het lezen van de Bijbel
maakt je zo enthousiast, je wilt en zult
anderen onderwijzen; je bent zo intens
rijk met wat de Here je geeft, je móet
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ervan delen, je geld, tijd en aandacht.
Je houdt het niet meer, je kookt over, je
gaven ga je vol overgave inzetten voor de
gemeente.

Laat je aanvuren
De apostel zegt: Sta dat toe! Láát je
aanvuren door de Geest. Het spreekt
kennelijk niet vanzelf, dat je dit laat gebeuren. Er verandert nogal wat. Wíl ik
dat wel? Verandering kost energie, je ziet
ertegenop, soms het is makkelijker om
het maar te houden bij het oude. Vandaar die aansporing in vers 11. Hoe laat
je toe? Door te bidden. Die weg wijst de
Here Christus ons. Hij spreekt een beloftevol woord: ‘Zal de Vader in de hemel … niet de heilige Geest geven aan
wie Hem erom vragen?’ (Luc. 11:13).
We mogen pleiten op de belofte die de

Geest ons gaf bij de doop. Gebruik je
doop, het effect zal hartverwarmend
zijn.

Dien de Heer
Het is geweldig als je dat mag meemaken. Je kunt er enthousiast van worden. Enthousiast over jezelf, over wat de
Geest in je doet. Daar mag je oog voor
hebben, het zou ondankbaar zijn als je
dat niet wilt zien. Maar je kunt ook zó
enthousiast zijn, zó gedreven dat je – en
dat is een valkuil – jezelf op de voorgrond plaatst. Jij wordt het middelpunt
van je denken en omgeving. Jouw manier van geloven is volgens jou de enig
goede, het moet om jou draaien. Als je
niet uitkijkt, ben je bezig offers te brengen voor jezelf, en anderen moeten voor
jou buigen. Jouw ijver en enthousiasme

worden een strak harnas dat iedereen
moet passen, of die ander moet wijken.
Maar jouw vuur is bedoeld om
anderen aan te steken, niet om hen te
verteren. Het mag nooit op die manier
warm worden, dat anderen bang moeten zijn zich aan je te branden en zich
terugtrekken. Hoe voorkom je dat? De
apostel zegt het. Heel simpel. In drie
woorden: Dien de Heer. Dat is de Here
Jezus, die nu in de hemel troont, aan
de rechterhand van de Vader. Hij is
Heer en Meester van ons leven, onze
emoties, verlangens en uitingen. Dien
Hém, kijk naar Hém. Hoe was Hij eigenlijk enthousiast, wat was de ijver die
Hem verteerde? Hij heeft zijn warmte
op deze manier aan ons laten zien: Hij
verlangde de wil van zijn hemelse Vader te doen! Hij was dus op zijn beurt
helemaal gericht op God. Vroeg Zich
af: wat wil God eigenlijk? Bij de Here
Christus speelde het ‘moeten’ heel sterk
mee. Daar draaide alles om. Hij móest
lijden en sterven. Hij dééd het. Hij was
gehoorzaam! Zó heeft Hij het offer van
zijn leven gebracht. Aan de leiband van
Vaders moeten, Vaders wil is wet.
Dat wijst ons de weg voor ons enthousiasme, onze ijver. Niet ijveren voor
onszelf, geen zelfcultus ten koste van
anderen. Maar ijveren voor de Heer.
Die zei dat we God moeten liefhebben
boven alles en de naaste als onszelf. Dát
is de ware eredienst voor u. Zo u wilt:
de ware spiritualiteit! Zó móet het offer
van ons leven gebracht worden.
Noten:
‘Moeten moet’, Nederlands Dagblad 11 april 2009,
p. 7.
2
Ingezonden van Joop Schotanus, Nederlands Dagblad 15 april 2009, p. 7.

1
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Een verkeerde
indruk
Drie nummers geleden gaf de Kroniek aandacht aan de benoeming
van dr. S. Paas aan de Theologische
Universiteit. In het licht van publicaties van dr. Paas over godsdiensthistorie en bijbelse theologie
werd deze benoeming onbegrijpelijk
genoemd. Van verschillende zijden
ontving de redactie reacties die
aanleiding gaven om nog eens over
het geschrevene na te denken. Haar
conclusie is dat de Kroniek een indruk kon geven die de redactie niet
bedoelde en daarom betreurt.
De redactie is van mening dat publiek over deze benoeming geschreven
mag worden. De benoeming en de genoemde publicaties zijn immers publiek.
Het betreft een kerkelijke benoeming.
Over zo’n benoeming mag blijdschap
geuit worden, maar als men daar reden
voor ziet, ook zorg. En deze benoeming
geeft zorg. Wie de desbetreffende publicaties van dr. Paas kent, kan van oordeel

zijn dat zij moeilijk te rijmen zijn met
wat wij over het gezag van de heilige
Schrift belijden in artikel 2-7 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarover
mocht en mag naar aanleiding van een
benoeming geschreven worden.
De Kroniek had de intentie om aan
te geven dat er duidelijk behoefte bestaat aan nadere toelichting over deze
benoeming, zoals aan het slot werd
geschreven: ‘daarom zal het zaak zijn
dat er vanuit de TU opening van zaken
gegeven wordt.’ Het blijkt misverstand
te hebben opgeroepen dat dit gevraagd
werd direct nadat er in veroordelende
zin geschreven was over de opvattingen
van dr. Paas. Dit gaf verschillende lezers
de indruk dat niet zozeer het vragen
van informatie de intentie was, als wel
het vellen van een publiek oordeel niet
alleen over de opvattingen van dr. Paas,
maar ook over de benoemende instanties. De redactie heeft zich niet gerealiseerd dat het artikel daardoor opgevat
kon worden als een publieke veroorde-

ling van allen aan en rond de TU die we
kennen als broeders die van harte gereformeerd zijn en willen waken over haar
gereformeerde karakter. De redactie betreurt dat deze indruk is ontstaan en wil
die graag wegnemen. Wel is de redactie
van mening dat een kerkelijk tijdschrift,
wat ons blad is, vanuit Gods Woord
en de gereformeerde belijdenis kritisch
moet kunnen schrijven over publicaties
zoals die van dr. Paas.
Inmiddels hebben in het vorige
nummer van ons blad twee bijdragen
gestaan waarin dr. Kwakkel een toelichting gaf op de aard van de publicaties
van dr. Paas. Als redactie zien we dat als
een antwoord op onze vraag om nadere
informatie. De lezer kan beoordelen of
deze reactie voldoende duidelijkheid
verschaft. De redactie hoopt gelegenheid
te hebben later breder op een en ander
in te gaan.

Voor- en achterdeur
Laatst verscheen het Handboek
2009 van de Gereformeerde Kerken.
Daarin vinden we een terugblik van
de redacteur, ds. J.H. Kuiper, op het
kerkelijke leven van het afgelopen
jaar. Onder de vele zaken die hij de
revue laat passeren, merkt hij ook
op: ‘De daling van het ledental zet
door; per jaar onttrekken zich meer
mensen dan erbij komen. Bovendien
is de vergrijzing te merken in het
aantal geboorten in vergelijking met
het aantal overledenen’ (p. 495). We
leven al langer in een tijd van kerkelijke krimp.

De krimp die we beleven, is al een
aantal jaren aan de gang. In 2003 was
het aantal kerkleden nog 126.949, het
hoogste sinds de Vrijmaking. Daarna
zijn de kerken begonnen te krimpen
naar 124.710 leden in 2008. Dat is in
vijf jaar tijd een vermindering van 2239,
gemiddeld 448 per jaar, iets meer dan
de vermindering van het afgelopen jaar.
Die bedroeg 426. Deze daling lijkt vrij
constant, zeker als je bedenkt dat in
dit gemiddelde ook de forse uitstroom
(ongeveer 1500) naar de Hersteld Gereformeerde Kerk verwerkt is. Verder
speelt de vergrijzing een rol. Het kan

Het statistisch overzicht dat de conclusie van de redacteur onderbouwt,
lokt uit om een paar opmerkingen te
maken.

Kroniek
J.W. van der Jagt

interessant zijn de krimp van het aantal
kerkleden af te zetten tegen de cijfers
van de vergrijzing van de Nederlandse
bevolking. Dat zou duidelijk kunnen
maken in hoeverre de krimp met de
demografische ontwikkeling van de
Nederlandse bevolking te maken heeft
dan wel of aan andere oorzaken gedacht
moet worden, zoals de secularisatie.
De aantallen van het statistisch overzicht laten zien dat de Gereformeerde
Kerken geen kerken zonder strijd en
aanvechting zijn. De cijfers laten allerlei
keuzes zien die gemaakt werden. Er zijn
568 kerkleden door de voordeur binnengekomen. Er zijn er 1978 door de achterdeur vertrokken. Een vermindering
van 1410 leden. Er zijn er die de kerk
vinden en die de kerk kwijtraken. Wat
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de redenen voor deze keuzes geweest
zijn, vermeldt het overzicht natuurlijk
niet. In veel gevallen zullen de betrokken kerkenraden daarvan op de hoogte
zijn. De keuzes die kerkleden maken,
kunnen heel persoonlijk zijn. Ze kunnen ook te maken hebben met hoe de
kerk functioneert. Het zou misschien
een idee zijn om dat eens te onderzoeken. Daar zou wellicht iets van te leren
zijn. De redacteur doet vaker kleine onderzoekjes. Is dit iets voor een volgend
handboek?
Een intrigerend aantal vormen
de 270 leden die door de achterdeur
vertrokken zijn zonder een kerkelijke
bestemming. Daarnaast zijn er ook nog
eens 484 weggegaan van wie het niet
bekend is of ze zich bij een andere kerk
hebben gevoegd. De reden voor deze
keuzes kan heel verschillend zijn. De
één kan zeggen dat hij wel in de Here
God gelooft, maar dat hij het niet nodig
vindt dit in een kerk te doen. Er zijn er
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die op de kerk afknappen en daarom
zonder kerk willen geloven. Een ander
kan vertrekken met de gedachte zich
eerst te oriënteren voordat de keus voor
een andere kerk gemaakt wordt. Helaas
zijn er ook die vertrekken omdat ze niet
(meer) in de Here Jezus geloven. Ook
hier merk ik bij op dat het leerzaam
kan zijn als er meer bekend zou worden
over de reden waarom men deze keuzes
maakt.
De grootste categorie van onttrekkingen is ook de meest onduidelijke:
naar ‘overige kerken’ zijn maar liefst 563
leden vertrokken. Maar wat die ‘overige
kerken’ zijn, blijft gissen. Daar valt van
alles onder. Ga je af op wat je hoort,
dan is de achterdeur van de Gereformeerde Kerken voor velen dicht bij de
voordeur van een evangelische gemeente. Je hoort nog al eens van kerkleden,
vooral ook jongeren, die zich laten overdopen en zich bij zo’n gemeente voegen.
Is daar vanuit de cijfers niet iets over te

zeggen, zodat de maat van deze moeite
duidelijk wordt en we minder hoeven
af te gaan op ‘van horen zeggen’ met de
sfeer die dat oproept?

Kerkconcept
Zo zijn we aan de hand van de cijfers in ons handboek aangekomen
bij de voordeur van de evangelische
gemeenten. Over die gemeenten
schrijft de redacteur: ‘Ook de evangelische groeien niet. Naast een
paar megakerken zijn er toch veel
gemeenten die achteruit gaan’
(p. 496). Velen vinden dus de voordeur. Het zijn ook velen die via de
achterdeur vertrekken.
Evangelische gemeenten kunnen
aantrekkingskracht hebben. Ze vertonen
ook missionaire ijver. Er is al vaker op
gewezen dat evangelische gemeenten
niet groeien doordat ongelovigen zich
tot Christus bekeren. De aanwas komt
vooral uit bestaande kerken die nog wel
eens (heel oppervlakkig) als ‘traditionele
kerken’ worden betiteld. Er is eerder al
wel eens op gewezen dat gelovigen die
lid worden van een evangelische gemeente, dat niet altijd blijven. C. Trimp
schreef eens dat ‘de evangelische beweging dezelfde indruk maakt als een
groot verkeersplein: men komt van allerlei kant, neemt deel aan het verkeer
op het ene plein om daarna toch elk in

eigen richting te verdwijnen: de eigen
keus van brede of smalle straten. Iedereen kómt op het plein, maar niemand
moet daar uiteindelijk wézen’ (Kerk in
aanbouw, p. 126).
Wat hij over de evangelische beweging schrijft, geldt ook voor evangelische
gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek dat
vorig jaar gedaan is en waarvan laatst
het rapport verschenen is met als titel
Ooit evangelisch. Dit onderzoek, gedaan
door Otto de Bruijne, Karin Timmerman (journalist van Trouw) en Peter Pit
(predikant), laat de schaduwkant van
het evangelisch kerk-zijn zien. Onder
het succes van de missionaire ijver aan
de voordeur is lang verborgen gebleven
dat de achterdeur van deze gemeenten
ook frequent wordt gebruikt. De Bruijne, zelf evangelisch voorganger, zag een
groot verloop en deed onderzoek onder
103 voormalige leden van een evangelische gemeente, die lid waren van 186
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gemeenten. De uitkomst daarvan laat
inderdaad een grote doorstroom zien
en de verhalen van de uittreders zijn
onthullend.
Er komen zaken aan de orde die
altijd al als kritiek op de evangelische
gemeenten naar voren zijn gebracht, zoals het gevaar van charismatische leiders
met hun sterk persoonlijk gezag, of dat
de leden geestelijk en emotioneel sterk
afhankelijk kunnen zijn van de leiding
van de gemeente. En zo is er meer te
noemen. Toch zou het niet goed zijn
om bij dit onderzoek te denken: ‘Zie je
wel, dat heb ik altijd al gedacht.’ Ook
hier geldt: wie meent te staan, moet
erop letten om niet te vallen. Ik heb niet
voor niets geopperd om ook als Gereformeerde Kerken te onderzoeken waarom
uittreders de kerk verlaten. Trouwens,
bij een dergelijk onderzoek komen natuurlijk vooral de kritische stemmen aan
het woord. Dat vertekent het beeld. Er
zijn ongetwijfeld ook andere stemmen
en positieve ervaringen.
Het is niet mijn bedoeling om op
allerlei onderdelen van het onderzoek in
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te gaan. Er zijn drie zaken die ik naar
voren wil brengen.
Uit het onderzoek blijkt dat degenen
die zich onttrekken, gemiddeld 18 jaar
lid van een gemeente geweest zijn. Het
zijn doorgaans betrokken en actieve
gemeenteleden. Denkend aan de vergelijking met een verkeersplein is het kennelijk niet zo dat men vrij snel weer een
of andere richting inslaat. De betrokken
activiteit laat zien dat men zich geruime
tijd wel thuis voelt in de gemeente.
Het tweede wat opvalt, is dat de reden om te vertrekken destijds de reden
was waarom men zich bij de gemeente
voegde. Dan gaat het om geborgenheid,
enthousiasme, ruimte voor emotie, de
losse structuur en de geloofszekerheden
die in de gemeente gelden. Kennelijk geven deze aspecten die eerst aantrekkelijk
waren, op de duur onvoldoende om lid
van de gemeente te blijven.
En het derde wat ik naar voren haal,
is wat De Bruijne aanwijst als een van
de oorzaken van het vertrek van leden.
‘De evangelische beweging is ontstaan
als reactie op de traditionele kerken. Er
is geen kerkconcept maar een conferentieconcept. De sprong van conferentie
naar plaatselijke gemeente blijkt in de
praktijk een buiteling te zijn en soms
een salto mortale. Wat men in de conferentie op de bergtop beleeft, wil men
52 keer per jaar herhalen op plaatselijk
niveau. Als het gaat om lange adem,
herderlijke zorg en prediking schiet dit
kerkbeeld te kort’ (Trouw, 2 april 2009).
Met het conferentieconcept bedoelt de
Bruijne dat men een conferentie kan
bezoeken uit behoefte om de geestelijke
accu op te laden en om vervolgens in
de gemeente vanuit de ontvangen bezieling verder te gaan. Hij geeft aan dat dit
concept, dat voor een conferentie geschikt kan zijn, zich niet leent voor het
leven van de gemeente.
Het komt mij voor dat De Bruijne
hier vanuit de praktijk van de evangelische gemeente behartigenswaardige
dingen opmerkt.
In de Gereformeerde Kerken hoor je
nog wel eens het pleidooi voor zaken die
als sterke punten van een evangelische
gemeente worden gezien: lossere structuren, meer emotie en enthousiasme.
Dat pleidooi bedoelt niet het minst om
oudere en jongere gemeenteleden vast te
houden. Het onderzoek en de opmerkingen van De Bruijne laten ons kritisch
over dit pleidooi nadenken. Je kunt op

die wijze gemeenteleden een tijdlang betrokken maken en vasthouden, maar op
de duur is het onvoldoende. Wat men
zoekt en meent gevonden te hebben,
wordt de reden om heen te gaan. Ik vermoed dat dit ermee te maken heeft dat
de lossere structuur, het enthousiasme
en de grotere emotie op de duur ook
weer gewoon worden.
Het concept van een conferentie
leent zich niet voor de opbouw van de
kerk. Op een conferentie kan enthousiasme oplaaien en gevoed worden. Maar
men kan niet op de top blijven leven.
Het gewone leven speelt nu eenmaal
niet op de toppen, maar in de dalen
van het gewone leven. Daar heb je niet
het meeste aan de piekervaringen, maar
wel aan geregelde voeding en kleding
en gewone dagelijkse activiteit. In het
kerkelijke leven is het wat dat betreft
niet anders dan in de andere zaken van
het leven.
Daar komt nog iets bij. Is een kerkconcept vanuit de conferentie niet sterk
beheerst door onze behoefte, onze emotie en ervaring? Hoe lang duren onze
behoefte en emotie? Hoe wisselend zijn
we daar niet in? Als we denken aan wat

we belijden over Christus en de kerk,
zien we niet een kerk die voortkomt
uit onze behoefte en emotie. Ze wordt
door Christus vergaderd, beschermd en
onderhouden. In deze belijdenis gaat het
Woord van God vóór onze ervaring en
de roeping van Christus vóór onze keus.
Hij roept. Wij mogen Hem volgen. Wij
kunnen ook alleen maar vólgen. We belijden niet voor niets een kerkelijke roeping waar we niet tegenin mogen gaan.
Is het niet juist die roeping die ons motiveert om onze plaats in de kerk in te
nemen, ook als het enthousiasme minder wordt en als onze ervaring ‘gewoon’
wordt? En is volharding in het geloof
niet het meest gebaat bij het geregelde
onderhoudswerk van trouwe kerkgang,
prediking, catechese, pastoraat, het kerkenraadswerk en zoveel ander ‘gewoon’
kerkopbouwwerk? Dan zoek je niet de
kerk waar je met jouw emotie en ervaring je thuis voelt. Je richt je naar Christus, ook als zijn gemeente tegenvalt en
niet aan jouw behoeften voldoet. Het
volgen van Christus is een zegen. Wordt
zijn zegen niet ontvangen doordat we
het kruis van Christus dragen?
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Inclusief
Hoe inclusief preekte Paulus? Als
het over de voor- en achterdeur van
de gemeente gaat, kunnen we ons
dat afvragen. De kerk is immers
missionair. Ze wil ongelovigen met
haar boodschap bereiken en verheugt zich met de engelen over elke
zondaar die zich bekeert. Geen wonder dat er wordt nagedacht over de
vraag of de eredienst en de preek
gericht moeten zijn op de gemeente
of op de gemeente inclusief nietgelovige kerkbezoekers. Uit de aard
van de zaak leeft deze vraag niet
het minst onder predikanten. Dat
bleek uit de belangstelling – zo’n
140 bezoekers – voor een studiedag
die begin april door de Theologische
Universiteit in Kampen werd georganiseerd. Collega Hendriks schrijft
in het thema-artikel over de inclusieve kerkdienst. Hij kon de studiedag daarbij nog niet betrekken. Ik
heb het grootste deel van die dag
meegemaakt. Naar aanleiding daarvan heb ik me de vraag gesteld hoe
inclusief Paulus preekte.
De studiedag was vooral één van
theoretische bezinning op de aard van
eredienst en prediking. Uiteraard kwamen daarbij noties uit de Schrift naar
voren, zoals wat Paulus in 1 Korintiërs
14 schrijft over de buitenstaander die
in de eredienst aanwezig is en die tot
aanbidding van God gebracht moet
worden. Minder aandacht was er voor
de preekpraktijk van de apostel zelf. Hoe
inclusief preekte hij eigenlijk?
Die vraag is wat lastig te beantwoorden. We kennen van Paulus geen preken
die hij in de eredienst van de gemeente
gehouden heeft. De preken van hem
die de Bijbel vermeldt, zijn in een missionaire situatie gehouden. Bij gemis aan
‘gemeentepreken’ kun je, naast 1 Korintiërs 14, wijzen op 1 Korintiërs 9. Daar
schrijft hij over, zeg maar, zijn missionaire houding. De vrijheid die hij had,
gebruikte hij om slaaf van iedereen te
worden ‘om zo veel mogelijk mensen te
winnen. Voor de joden ben ik als een
jood geworden om hen te winnen. …
Voor de zwakken ben ik zwak geworden
om hen te winnen. Ik ben voor iedereen
wel íets geworden om in elke situatie al-

Paulus schrijft. Uit een vroeg 9e-eeuws manuscript van Paulus’ brieven

thans enkelen te redden’ (1 Kor. 9:19-22).
Wijst dit er niet op dat Paulus vanuit
een missionaire bedoeling zich maximaal aanpaste aan zijn publiek? Moeten
wij dat niet doorberekenen naar onze
erediensten en onze prediking? Moeten
die dan niet inclusief zijn?
In die richting gaat bijvoorbeeld
dr. Paas, een van de sprekers op de
studiedag, in zijn boek De werkers van
het laatste uur (p. 125). Zijn zienswijze
werd bestreden door ds. D. de Jong.
Hij plaatste zich op het standpunt dat
een predikant voor zijn gemeente moet
preken. Dat zijn de schapen die aan
zijn zorg zijn toevertrouwd. Ik begreep
uit het Nederlands Dagblad van 4 april
jl. dat dr. Paas in de bespreking (die ik
later op de dag niet meer meemaakte)
opmerkte, dat hij en ds. De Jong prak-
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tisch gezien niet zo ver van elkaar zaten.
Het gaat er beiden om dat een predikant goed moet preken en, aldus Paas,
‘een preek met diepgang in de taal van
deze tijd is inclusief in zichzelf’. Of dat
laatste waar is, waag ik te betwijfelen
en ik vraag me af of beide sprekers, gehoord de lezingen, inderdaad zo dicht
bij elkaar zitten. Maar waar ik me nu op
richt, is dat wat Paulus schrijft, wel wat
erg gemakkelijk wordt gehanteerd als
motief voor inclusieve prediking. Over
zijn preekpraktijk weten we niet veel,
maar er zijn wel een paar zaken die het
beeld nogal nuanceren.
Van de brieven van Paulus weten we
dat ze in de eredienst werden voorgelezen (Kol. 4:16). Waar hij zelf niet was,
waren zijn brieven ‘de verkondiging van
de verzoening’ (2 Kor. 5:19). Valt het
dan, gelet op ons onderwerp, niet op dat
niet één van zijn brieven geadresseerd
is aan de gemeente inclusief buitenkerkelijke bezoekers? Zij zijn toch moeilijk
te rangschikken onder degenen die
‘geheiligd zijn door Christus Jezus’ of

137

‘allen die de naam van onze Heer Jezus
Christus aanroepen’ (1 Kor. 1:2). Zij
zijn ook niet te rekenen bij de ‘gemeente
die toebehoort aan God, de Vader, en de
Heer Jezus Christus’ (1 Tess. 1:1) of hoe
de apostel de geadresseerden verder ook
maar noemt.
Verder lijkt het mij dat de inhoud
van de brieven niet erg toegeschreven
is naar de oren van onkerkelijke gasten
die in de eredienst aanwezig waren. Het
gaat over moeiten die er in de gemeente
zijn. Het is een uiteenzetting van de
christelijke leer. Er komen allerlei zaken
aan de orde. Wat zal een buitenstaander
daarvan begrepen hebben? Het lijkt mij
dat je moeilijk kunt zeggen dat de brieven die als bediening van de verzoening
voorgelezen werden, inclusieve brieven
waren.
Trouwens, dit geldt niet alleen voor
niet-kerkelijke gasten. De vraag naar de
begrijpelijkheid kan zelfs gesteld worden
met het oog op gemeenteleden. Ik leid
dat af uit de opmerking van Petrus in
verband met wat Paulus over de wederkomst schrijft. ‘Hij schrijft dit overigens
in alle brieven waarin hij dit onderwerp
ter sprake brengt. Daarin staat een en
ander dat moeilijk te begrijpen is en dat
door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid’ (2 Petr. 3:16). Dat schrijft nota
bene collega-apostel Petrus! Als hij al
vond dat in Paulus’ brieven een en ander
moeilijk te begrijpen is, hoe zal het dan
de gewone gelovigen vergaan zijn in de
eredienst waar Paulus’ brieven werden
voorgelezen? Om van gasten maar te
zwijgen.

Mededeling
Dr. H.J.C.C.J. Wilschut gaf te kennen
dat hij terugtreedt als (eind)redacteur
en medewerker van Nader Bekeken.
Zowel binnen de redactie van Nader
Bekeken als het bestuur van de Stichting Woord en Wereld was de mening
naar voren gekomen, dat voor de Kroniek een iets andere toonzetting (soms)
gewenst is. Daarom acht dr. Wilschut
zichzelf niet langer de juiste man op de
juiste plaats en heeft hij zijn terugtreden bekend gemaakt.
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Kan hetzelfde niet gevraagd worden
bij de brieven die de Here Jezus zelf aan
de gemeenten in Klein-Azië stuurde?
Ik stel me een Klein-Aziatische nietkerkelijke gast voor in de eredienst in
Efeze, Laodicea of een van de andere gemeenten. Wat zal die, zonder kennis van
‘Mozes en de profeten’, begrepen hebben
van alle zinspelingen op en verwijzingen
naar het Oude Testament? Deze verkondiging kan moeilijk inclusief genoemd
worden.
Als ik deze gegevens betrek bij de
bezinning over inclusief preken, is het
nogal eenzijdig om vanuit 1 Korintiërs
14 en 1 Korintiërs 9 of uit het missionaire karakter van de kerk te concluderen dat de eredienst en de prediking
inclusief moeten zijn. Het lijkt mij
dat daarin een behoorlijke nuancering
noodzakelijk is.
Er is trouwens ook nog een heel
ander aspect dat hierbij betrokken moet
worden. De Here Jezus is door God
gezonden. Hij is Missionaris bij uitnemendheid. Niettemin begon Hij op een
zeker moment gelijkenissen te vertellen. Ze worden nog wel eens gelezen
als mooie en boeiende verhalen over
het koninkrijk van God. De Here Jezus
sprak in gelijkenissen met een ander
motief dan het houden van een boeiend verhaal. Hij vertelde ze ‘opdat ze
scherp zien maar geen inzicht hebben,
opdat ze goed horen maar niets begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en
vergeving krijgen’ (Mar. 4:12; vgl. Mat.
13:13v). De Here grijpt hier terug op
de roeping van Jesaja. Die profeet kreeg
als opdracht mee: ‘Maak het hart van
het volk ongevoelig, stop hun oren toe,
smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze

De redactie en het bestuur betreuren dit terugtreden zeer, maar kunnen
niet anders dan hierin berusten en dit
besluit respecteren. Dr. Wilschut heeft
jarenlang zijn krachten aan ons blad
gegeven en er veel voor gedaan. Zijn
bijdragen in ons blad getuigen van
theologische denkkracht. Ze werden
door velen graag gelezen, niet het
minst vanwege zijn journalistieke gaven.
Maar bovenal was er de confessioneelgereformeerde koersbepaling die zorgde
voor een hartelijke verbondenheid al
de tijd dat we hebben samengewerkt.
Deze verbondenheid blijft bij zijn ver-

met hun ogen niet zien, met hun oren
niet luisteren en tot hun hart zal het
niet doordringen. Ze zullen niet naar
mij terugkeren en geen herstel vinden’
(Jes. 6:10). Even later lezen we in Jesaja
8 over het verzegelen van het onderwijs
onder de leerlingen (Jes. 8:16). De Here
Jezus en Jesaja spraken tot het volk van
God dat geen gehoor aan het evangelie gaf. Je kunt het een andere situatie
noemen dan die van een missionaire
gemeente die mensen die niet bij Gods
volk horen, wil bereiken. Niettemin
laten deze schriftgegevens een prediking
zien die niet inclusief maar exclusief is,
om niet te zeggen huiveringwekkend
exclusief. Prediking kan kennelijk zeer
exclusief zijn! Als dit in het midden van
Gods eigen volk het geval al is, is het
dan niet heel eenzijdig om te stellen dat
de prediking van het evangelie inclusief
moet zijn?
Ik maak deze kanttekeningen niet
om tegenover het pleidooi voor inclusieve prediking te beweren dat de verkondiging en de eredienst exclusief moeten
zijn. Het lijkt mij dat elke predikant
graag ook niet-gelovige kerkgangers met
zijn boodschap bereikt, al zal er wel
verschillend over gedacht worden hoe je
dat het beste kunt doen. Maar daarmee
zijn we meer op een praktisch niveau.
Waar het mij om gaat, is dat de prediking méér aspecten kent die tot hun
recht moeten kunnen komen. Dat komt
gemakkelijk in het gedrang wanneer de
prediking nogal exclusief als inclusief
wordt getypeerd. Daar is noch de gemeente noch de bezoeker mee gediend.
Afgesloten op 29 april 2009.

trek bestaan en van harte willen we dr.
Wilschut bedanken voor zijn nimmer
aflatende inzet. De redactie en het
bestuur wensen hem op zijn verdere levensweg de zegen toe van de God van
alle genade.
Zijn taken zullen tijdelijk onder de
leden van de redactie worden verdeeld,
waarbij ds. J.W. van der Jagt voorlopig
de eindredactie zal waarnemen.
Redactie van Nader Bekeken
Bestuur van de Stichting Woord en
Wereld
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Laagdrempelige
diensten en
preken?
Nadat er veel geschreven is over de
pastorale en diaconale gemeente,
staat in onze kerken thans de missionaire gemeente hoog op de agenda. De schrikbarende voortgang
van de secularisatie in ons land
heeft ons opnieuw bepaald bij onze
taak om mensen die weinig of niets
meer weten van het heil in Christus,
met de blijde boodschap te bereiken. Gemeenten zetten zich in om
meer ‘naar buiten’ gericht te zijn,
daadwerkelijk missionair te zijn.
Deze (op zich) verheugende ontwikkeling blijkt ook onze kerkdiensten te
beroeren. Er worden in tal van gemeenten ‘laagdrempelige’ vriendendiensten,
gastendiensten en themadiensten belegd,
waarbij belangstellende buitenstaanders
van harte welkom zijn.
Ik heb de indruk dat met alle goede
bedoelingen dit allemaal theologisch wel
wat vlug gaat en dat er te weinig bezinning is ten aanzien van de vragen: wat
is eigenlijk een kerkdienst, en wat is het
adres en het doel van de prediking?
Aan deze bezinning bedoelt dit artikel bij te dragen. Nieuwe vormen moeten kunnen, maar ze moeten wel goed
theologisch verantwoord worden!

Het karakter van
onze kerkdienst
Dr. D. Griffioen schreef enige tijd
geleden in De Reformatie enkele heldere
artikelen over laagdrempelige diensten,
die mijn aandacht trokken.1 Hij stelt:
‘De eredienst is … in principe een samenkomst van gelovigen (leden van de
gemeente) én kerkbinnentreders.’ Heel
de dienst moet dan ook voor iedereen
begrijpelijk zijn en zeker de preek. ‘In
de eredienst worden gelovigen (de leden van de gemeente) evenzeer als de
toetreders aangesproken: de verzamelde
menigte wordt uitgenodigd deelgenoot
te worden, burgers van het hemelse Rijk,

door te geloven in de Heiland van allen.’
Voor Griffioen volgt dit uit het
publieke karakter van onze erediensten
en uit de missionaire roeping van de
kerk. Hij ziet als lichtend voorbeeld de
diensten van de Redeemer Presbyterian
Church in New York, waar men geen
expliciet onderscheid maakt tussen gelovigen en zoekers vanwege – zoals Griffioen schrijft – ‘een heldere visie op de
Woordverkondiging en het karakter van
een gereformeerde of presbyteriaanse
eredienst’.
Naar mijn smaak gaat collega Griffioen hier wel wat snel. Want van
oudsher is in gereformeerde kring de
kerkdienst gezien als de samenkomst
van de gemeente of de vergadering van
de gelovigen.2 De gemeente komt bijeen
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om haar God te ontmoeten, naar zijn
stem te luisteren en Hem te (ver)eren.
In de kerkdienst wordt de verbondsgemeenschap tussen de Here en zijn volk
uitgeoefend,3 gevierd en beleefd in de
verschillende onderdelen van de liturgie.
Zondag 38 van de Heidelberger zegt
dan ook dat God in het vierde gebod
gebiedt ‘dat ik vooral op de sabbat, dat
is op de rustdag trouw tot Gods gemeente
zal komen.’ Er zijn op de rustdag geen
leden van de gemeente en kerkbinnentreders bijeen, ook geen ‘verzamelde
menigte’, maar Gods gemeente is bijeen
om als zijn volk datgene te doen wat
Zondag 38 als roeping aanwijst.
Het is waar: dit samenkomen draagt
een publiek karakter. We spreken over
‘openbare erediensten’. Er zijn ook
besloten samenkomsten: gemeentevergaderingen waar huishoudelijke zaken
besproken worden. De kerkdienst daarentegen is publiek. In dit samenkomen
treedt de gemeente als kerk van Christus
op in het midden van de samenleving
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en laat ze zien wat het is gelovig te zijn,
de Here te ontmoeten, naar zijn Woord
te luisteren en Hem te vereren. Kerkklokken luiden en roepen elke medeburger op om dit mee te maken, ze zeggen:
‘Kom ga met ons en doe als wij.’ Maar
dit publieke karakter maakt van onze
kerkdiensten niet een samenkomst van
gemeenteleden en kerkbinnentreders.
Het valt op dat hoewel onze vaderen de
kerkdienst voluit zagen als een openbare
eredienst, de intro van de liturgische
formulieren altijd luidt: ‘Gemeente van
de Here Jezus Christus.’ De liturgie is
de liturgie van de gemeente. Zij roept de
Naam van de Here publiek aan, bedient
doop en avondmaal, luistert naar de prediking, bidt, doet belijdenis en verricht
de lofprijzing.
Griffioen gaat ver wanneer hij bepleit dat elke kerkdienst een dienst voor
kerkleden en zoekers moet zijn, en in
alle delen voor iedereen te volgen. Zover
gaat men niet daar waar men speciale
vrienden- of gastendiensten belegt.
Maar de vraag die ik ook in het laatste
geval wil stellen, is: beseft men goed
wat een eredienst eigenlijk is? Vindt er
– zonder behoorlijke doordenking – niet
een verandering plaats van de aloude
gereformeerde visie op de kerkdienst?
Klopt een ‘vriendendienst’ wel met wat
wezenlijk is voor onze kerkdiensten als
beoefening en viering van de verbondsgemeenschap tussen de Here en zijn
volk? Uiteraard twijfel ik niet aan de
goede bedoelingen, maar het doel heiligt nog niet de middelen. Vandaar mijn
vragen.

Het doel van de preek
De prediking is door gereformeerde
homileten (preekkundigen) altijd omschreven als de bediening van Gods
Woord in de publieke samenkomst van
de gemeente. Tegelijk werd ook deze gemeente als het adres van de preek gezien.
De preek heeft de gemeente op te bouwen, zoals alle ambtelijke arbeid gericht
dient te zijn op haar opbouw (vgl. 2
Kor. 10:8; Ef. 4:12).
A. Kuyper schrijft met het oog op
het doel van de prediking: ze ‘zal zich
dan richten op verrijking en verheldering van kennis, op bestraffing en
tegengaan van zonde, op inprenting
van heiligen ernst, op het voeden en
verwarmen van het gemeenschapsleven
met het eeuwige Wezen, op vertroosting
bij lijden en smart, op de rechte be-
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schouwing van ons lot, en bovenal op de
gestadige verrijking van ons zieleleven,
door toenemend geloof en toenemende
genade, met de vrucht van het Werk van
Christus.’4 Het is wat op z’n Kuypers
gezegd, maar de grote theoloog wijst wel
treffend aan waarom het allemaal gaat
in de prediking, al mis ik de aandacht
voor de taak van de gemeenteleden ‘naar
buiten’ toe.
Wanneer we in het voetspoor van
Griffioen de ‘laagdrempeligheid’ voor
alle elementen van de kerkdienst bepleiten, met name voor de preek, rijst de
vraag: lopen we zo niet het gevaar dat
de prediking verschraalt en tekortdoet
aan de opbouw van de gemeente? Het
Nieuwe Testament is er vol van dat zij
moet groeien in de rechte kennis van
God (Kol. 1:10), toenemen in liefde
(1 Tess. 3:12) en opwassen in de genade
(2 Petr. 3:18). De gemeente mag niet
blijven bij ‘de eerste beginselen’ (Heb.
4:12), maar moet zich richten naar ‘het
volkomene’ (Heb. 6:1). Ze mag niet van
‘melk’ blijven leven, maar behoort ‘de
vaste spijs’ tot zich te nemen (Heb. 4:1314) als volwassen gelovigen.
Paulus verwijt de Korintiërs dat zij
zich nog als ‘onmondigen’ gedragen en
nog steeds niet ‘vast voedsel’ kunnen
verdragen (1 Kor. 3:1-2). En in Efeziërs
4:13 wijst hij erop dat de opbouw van
de gemeente moet leiden tot ‘de mannelijke rijpheid’, die in contrast staat met
het ‘onmondig’ van vers 14. L. Floor
tekent bij dat bereiken van ‘de mannelijke rijpheid’ aan: ‘Het gaat om de toeeigening van datgene wat Christus aan
de gemeente schenken wil, en daar is
ieder persoonlijk bij betrokken. Dit betekent meteen, dat de “volmaakte man”
niet plotseling verschijnt aan het einde,
maar dat wij ons tot deze volmaaktheid
moeten ontwikkelen. Het beeld heeft
dus niet uitsluitend te maken met de
toekomst, maar strekt zich ook uit over
de fase van de groei die heenleidt naar
die toekomst.’5
Het komt mij voor dat er, wanneer
de prediking zich in elke dienst ook op
de kerkbinnentreders moet richten, te
weinig recht gedaan kan worden aan
het groeien van de gemeente naar deze
‘mannelijke rijpheid’ en het gevaar
bestaat dat zij blijft steken bij de ‘melkkost’. Ik hoor meer dan eens de klacht
dat de preken te beperkt van inhoud zijn
en te weinig bieden voor verdieping in
het verstaan van de Schrift.

Preken is ook leren
Er worden in het Nieuwe Testament
verschillende aanduidingen gebruikt
voor het bekendmaken van Gods werk
in Christus. Een drietal daarvan springt
eruit, die alle iets zeggen over het karakter en de inhoud van de prediking.
Allereerst zijn daar dan de woordjes
kèrugma en kèrussein (= proclamatie en
proclameren), meestal vertaald met ‘prediking’ en ‘prediken’. Zo lezen we dat
de Doper ‘predikte’ in de woestijn (Mar.
1:4) en dat de Here Jezus ‘predikte’ in
de synagogen (Mar. 1:39). We lezen het
ook van de apostelen (Hand. 10:42). De
vertaling ‘prediken’ geeft de specifieke
betekenis niet geheel weer. Want het
gaat in deze Griekse woordjes vooral
om de aankondiging, de proclamatie van
het nieuwe en opzienbarende. Het is het
werk van de heraut die de komst van het
nieuwe aankondigt en uitroept.
In de tweede plaats zijn het de
woordjes marturia en marturein (= getuigenis en getuigen) die de nieuwtestamentische verkondiging typeren. We
zijn bij deze woordjes niet meer in de
herautensfeer, maar in die van het recht.
Er wordt een betrouwbaar getuigenis
afgelegd. Een getuigenis dat teruggaat
op wat men gehoord en gezien heeft. De
evangelieprediking heeft een historische
grondslag! Wat verkondigd wordt, is
door betrouwbare getuigen met betrekking tot Jezus Christus gehoord en
gezien (vgl. 1 Joh. 1:1- 3). Zo ‘getuigen’
de apostelen na Pinksteren (Hand. 1:8;
vgl. 1 Kor. 15:15) en noemt Petrus zich
een ‘getuige’ van het lijden van Christus
(2 Petr. 1:16). In hun getuigenis getuigt
de Heilige Geest zelf (Hand. 5:32; vgl.
Joh. 15:26-27). Als de door Christus
gevolmachtigde getuigen vormen de
apostelen het ‘fundament’ van de kerk
(Ef. 2:20).
In de derde plaats wordt de prediking gekarakteriseerd door de woordjes
didachè en didaskein (= leer en leren). De
Heiland ‘leerde’ in de synagogen (Mat.
4:23). De apostelen ‘leerden’ het volk
(Hand. 4:2). Paulus ‘leerde het Woord
Gods’ in Korinte (Hand. 18:11) en beveelt Timoteus: ‘… leer dit’
(1 Tim. 4:11). Dit ‘leren’ heeft weer een
eigen kleur, het stamt uit de kring van
het religieuze onderwijs, zoals dat in de
synagoge gebruikelijk was. Het gaat om
een verkondiging die zich voltrekt in de
vorm van onderwijzing, van uiteenzetting, van nader bescheid. Aankondiging
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(kèrugma)en getuigenis (marturia) vragen om dit nader bescheid. De gelovigen
moeten ook de implicaties verstaan van
de blijde boodschap die zij mogen horen. Wat dit ‘leren’ inhoudt, zien we met
name in de apostolische brieven van het
Nieuwe Testament. Het evangelie wordt
nader ontvouwd, de consequenties ervan
aangewezen, de kennis ervan verdiept,
terwijl het ook wordt verdedigd tegenover dwaalleer en ketterij. Je ziet juist in
deze brieven hoezeer de schrijvers de gemeente willen doen groeien in kennis en
leiden naar ‘de mannelijke rijpheid’.
Wij kunnen het ‘prediken’, ‘getuigen’ en ‘leren’ van evangelisten en
apostelen niet zonder meer gelijkstellen
met wat de predikant op de preekstoel
doet. Dan zouden we het heilshistorisch
unieke daarvan miskennen. De preek is
en blijft de menselijke bediening van het
Woord. En is altijd te toetsen aan dat
Woord. Maar als de dominee het Woord
recht bedient, heeft de gemeente zijn
boodschap – naar het woord van Bucer,
de reformator van Straatsburg – aan te
nemen als ‘des herren red und lere’ en
– zoals Calvijn zegt – zijn stem te horen
als was het die van Christus. Dan geldt
wat de Tweede Helvetische Belijdenis
zegt: de prediking van Gods Woord is
het Woord van God. Dan klinkt in haar
de herautenroep (kèrussein!), komt in
haar het apostolisch getuigenis naar de
gemeente toe (marturein!) en ontvangt
de gemeente lering (didaskein!).
In het kader van dit artikel gaat
het me vooral om dit laatste aspect:
de lering. De gemeente mag niet bij
‘de eerste beginselen’ blijven staan, als
hoorde zij de blijde boodschap voor het
eerst. Zij moet groeien naar ‘de mannelijke rijpheid’. Daartoe moet haar
naar het voorbeeld van Paulus ‘al de
raad Gods’ (Hand. 20:27) verkondigd
worden. En dat lijkt me moeilijk wanneer we met Griffioen elke kerkdienst
en iedere preek moeten afstemmen op
kerkleden én kerkbinnentreders, en wij
beiden ‘evenzeer’ moeten aanspreken.
Het lijkt me ook moeilijk ten aanzien
van de tekstkeuze. Ik denk hierbij aan
bijvoorbeeld de visioenen van Zacharia,
aan Efeziërs 1 en Kolossenzen 1:15v, om
van het boek Openbaring maar te zwijgen. Dreigt er geen verschraling van de
prediking? En wordt de verzoeking niet
groot om maar naar meer direct aansprekende schriftgedeelten te grijpen?
We moeten er oog voor blijven houden

dat het in de prediking niet alleen gaat
om de herautenroep, maar ook om de
lering. De gemeente moet verenigd worden ‘tot alle rijkdom van een volledig
inzicht’ (Kol. 2:2). En daarvoor is nodig
dat ze in de preek ook voortdurend
wordt ‘geleerd’!
J.C. Sikkel schrijft: ‘Indien wij het
Woord Gods bij een schoon gebouw
mogen vergelijken, dan moet de prediker als een dienstknecht des Heeren de
gemeente naar dat gebouw van haren
God heen leiden; er haar in leiden; er
haar in rond leiden; haar de deelen en het
geheel doen kennen en verstaan; haar tot
de onderscheiden plaats leiden, die in
dat gebouw voor haar leven in al haar
verhoudingen aangewezen is; haar zóó
leiden, dat zij, schoon elk deel op zijn
plaats, toch bewust in heel het gebouw
van Gods Woord verkeert.’6

Ten slotte
Ik heb een aantal vragen gesteld bij
wat dr. Griffioen bepleit. Tegelijk zijn
het ook vragen die de speciale vriendenof gastendiensten raken. Ook al gaat
men niet zover als Griffioen schrijft, het
karakter van onze kerkdiensten is er wel
bij aan de orde. En deze zaak dient goed
en grondig onze aandacht te hebben,
voordat we aan zulke diensten al meer
ruimte geven. Hierachter ligt nog de
vraag: is een eredienst eigenlijk wel het
middel om buitenstaanders te bereiken?
Zijn daarvoor geen andere wegen meer
adequaat? Raken we niet in een wanhopige tweespalt wanneer de eredienst de

beoefening is van de verbondsgemeenschap tussen de Here en zijn volk, en
tegelijk ‘laagdrempelig’ op kerkbinnentreders moet zijn gericht?
Ik stem Griffioen toe dat de diensten
duidelijk en aansprekend moeten zijn.
Elke ‘tale Kanaans’ is misplaatst. Wie
van buitenaf de dienst bezoekt, moet
niet in een onbegrijpelijk getto arriveren
(vgl. 1 Kor. 14:23). Maar dat is nog wat
anders dan alles afstemmen op ‘laagdrempeligheid’, tot en met de preek toe!
Het samenkomen als gemeente is mijns
inziens als zodanig een publieke belijdenis en een getuigenis. Juist als we de
erediensten houden, zoals ze naar mijn
inzicht bedoeld zijn, laten wij zien waartoe God mensen roept op de rustdag
(vgl. HC zd. 38), en houden we het hun
voor: ‘Kom ga met ons en doe als wij.’
Wanneer we toch ‘buitenstaanders’
in een vrienden- of gastendienst willen
ontvangen, is wellicht de suggestie van
Griffioen te overwegen: ‘… de inhoud
van de preek moet verschillende lagen
bevatten: onderhoudend en opbouwend
voor gelovigen en uitnodigend voor toetreders.’ Maar de opzet om de laatsten
aan te spreken moet niet zover gaan, dat
het een dienst wordt waarin nog maar
moeilijk het karakter van onze erediensten te herkennen is als samenkomst
van de Here met zijn gemeente, en die
weinig of niets meer heeft van een gereformeerde kerkdienst.
De lezer zal begrijpen dat ik moeite
heb wanneer Griffioen de conclusie
trekt dat ‘de boktor’ van de laagdrempeligheid ‘het oude en massieve maar moet
wegvreten’ uit onze kerkdiensten. Waar
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is, dat we de taal van nu moeten spreken en geen nodeloze barrières van conservatisme en ingewikkeldheid moeten
opwerpen. Maar de gemeente moet wel
op de rustdag haar ‘sabbatswerk’ (zd.
38) kunnen blijven doen, opgebouwd
worden in haar allerheiligst geloof en
groeien naar de ‘mannelijke rijpheid’.
Het is goed dat we over onze missionaire taak nadenken en in dat verband vragen of onze erediensten daarbij
ook een rol hebben te spelen. Ik heb in
dit artikel slechts enkele mijns inziens
noodzakelijke vragen gesteld. Vragen
waarvan ik gemerkt heb dat ze bij nogal
wat gemeenteleden leven. Bij dit alles
vind ik altijd weer zo treffend én bemoedigend wat er staat in Handelingen
9:31: ‘In heel Judea en Galilea leefde de
gemeente in vrede en kwam tot bloei.
De gelovigen leefden in ontzag voor
de Here, en dankzij de bijstand van de
Heilige Geest nam hun aantal steeds

toe.’ A. Noordegraaf concludeert daarbij: ‘Uit de verbinding van 9, 31a en 9,
31b volgt dat interne opbouw en versterking hand in hand gaan met numerieke
groei. Opbouw voert tot uitbouw. De
vredestoestand en de levenswandel in
ontzag en afhankelijkheid van de Here
bouwt de gemeente en geeft tevens
werfkracht naar buiten.’7 Dit opent perspectief ook in een al meer seculariserend Nederland! Het doordringt ons tegelijk van de noodzaak dat de gemeente
’s zondags werkelijk wordt gebouwd en
groeit in geloof, kennis en liefde.8
Noten:
Vgl. D. Griffioen, ‘Laagdrempelig I, II, III’, in: De
Reformatie, jrg. 83, nrs. 38, 39, 40.
2
Vgl. bijv. A. Kuyper, Onze Eeredienst, Kampen 1911,
p. 23; P. Biesterveld, Het Gereformeerde Kerkboek,
1931, p. 129; F.G. Immink, ‘Een dubbele beweging’,
in: De weg van de liturgie, red. M. Barnard e.a., Zoetermeer (1998), p. 67.
3
G. van Rongen, Zijn schone dienst, Goes 1956, p. 22.
1

A. Kuyper, a.w., p. 300.
L. Floor, Efeziërs. Eén in Christus, Kampen (1995),
p. 156.
6
J.C. Sikkel, Dienst des Woords, Haarlem 1923,
p. 10-11.
7
A. Noordegraaf, Creatura Verbi. De groei van de
gemeente volgens de Handelingen der Apostelen,
’s-Gravenhage (1983), p. 95.
8
Inmiddels is in Kampen een congres geweest over
het adres van de prediking in verband met onze missionaire roeping ten opzichte van ‘buitenstaanders’.
Inmiddels kan ik ook verwijzen naar een lezenswaardig artikel van ds. G. Riemer in De Reformatie van 14
maart 2009 over ‘inclusief preken’, waarin hij (met
veelszins andere argumenten dan ik noem) tot de opmerkelijke conclusie komt: ‘Het is deze dimensie (van
de gemeente die als verbondsvolk op zondag samenkomt in het huis van God en die liturgisch-sacraal
haar heil viert) die ik onvoldoende meen te vinden in
het missionaire concept van inclusive worship. Ik mis
het niet alleen, ik denk dat het daarmee in botsing
kan komen.’
4
5

Verschenen: cahier 80

Eredienstwaardig
Dr. J. Smelik
Er is de afgelopen jaren veel te
doen over de kerkdienst. De kerken besloten tot de invoering van
nieuwe orden van dienst, nieuwe
formulieren en nieuwe liederen.
De één is daar erg blij mee, terwijl het voor de ander een teken
is dat de kerken de gereformeerde
koers verlaten.
Bij alle veranderingen is het
belangrijk steeds na te denken
over essentiële uitgangspunten
voor de liturgie. Wat zegt de

Schrift daarover? Wat is wel en
wat is niet passend in de kerkdienst? Waar zouden verbeteringen mogelijk zijn in onze kerkdiensten? Is het volgen van een
kerkelijk jaar wel gereformeerd?
Op dit soort vragen gaat dit
cahier in. Daarbij wordt niet
alleen theoretisch over de eredienst geschreven, maar wordt
ook voortdurend verteld wat de
theorie concreet betekent voor de
liturgische praktijk.

Bestellen: www.woordenwereld.nl of bel 050-3013636
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Belijdenis doen en
trouw in de gemeente

Ik neem waar dat voor een toenemend aantal belijdeniscatechisanten
juist op dit punt problemen om de
hoek komen kijken. Steeds vaker
hoor ik opmerkingen als: ‘Ik wil heel
graag mijn geloof in God belijden,
maar daarmee zeg ik helemaal niets
over de kerk. Uiteindelijk gaat het
om mijn persoonlijke relatie met God.
En die persoonlijke relatie kun je als
gelovige ook wel in een andere kerk
beleven. Of gaan alle gelovigen die
geen lid zijn van de vrijgemaakte
kerk, soms verloren?’
Nee, natuurlijk niet.
‘Nou, waarom kan ik mijn geloof dan
niet belijden zonder me te binden
aan een kerk? Ik vind het griezelig als
ik zou moeten beloven voor altijd lid
te moeten zijn van een vrijgemaakte
kerk. Ik wil dat nu misschien nog wel
doen, maar ik weet niet hoe ik daar
over vijf jaar over denk. Misschien zie
ik het hier dan helemaal niet meer
zitten.’
Een theologisch correct antwoord is
gauw te geven. Maar laten we daar
nu eens niet mee beginnen. Het is de
vraag of zo’n antwoord echt helpt.
Het is duidelijk dat veel jongeren
anders naar de kerk kijken dan wij
van huis uit gewend zijn. Laten we
eerst eens bedenken hoe dat komt.
Waarom is het niet meer zo vanzelf-

sprekend dat jongeren kiezen voor de
kerk waarin zij zijn opgegroeid?
Jongeren hebben veel meer om zich
heen gekeken dan hun leeftijdsgenoten van pakweg dertig jaar geleden.
Ze hebben ontdekt dat er ook in
gemeenten buiten ons kerkverband
mensen zijn die oprecht geloven en
de Here willen dienen. Het gaat dan
vaak om vrienden en vriendinnen.
Als wij nu bij het belijdenis doen zo’n
grote nadruk leggen op de noodzaak van het kiezen voor je eigen
gemeente, dan voelen ze dat aan als
een veroordeling van al die anderen
die even oprecht geloven als zij, maar
die ‘toevallig’ in een andere kerk zitten. Daar komt nog iets anders bij:
(postmoderne) jongeren hebben er
moeite mee om zich voor langere tijd
te binden. Dat geldt overigens voor
heel hun leven, niet speciaal voor het
geestelijk leven. Het postmodernisme
wordt gekenmerkt door korte, hevige
relaties die gemakkelijk verbroken
kunnen worden omdat je gewoon
als goede vrienden weer uit elkaar
gaat. Dat is de reactie van jongeren
op wat ze bij ouderen aan drama’s
zien en hebben gezien als gevolg van
stukgelopen huwelijken. Die ellende
motiveert niet om je voor het leven
aan iets of iemand te binden. Ik hoor
het ook gewoon hardop zeggen: ‘Ik
vind het doodeng om me voor het
leven te binden.’

maken dat ze er voor geen goud weg
zouden willen, dan is het geven van
een belofte juist in het midden van
zo’n gemeente ook helemaal niet zo
moeilijk meer.
Tegen jongelui die het eng vinden
zich te ‘binden’, zou ik zeggen: Je verbindt je eerst aan Christus. Als Christus je daarmee ook aan zijn Lichaam
verbindt (zoals Hij in feite natuurlijk
al bij je doop gedaan heeft), dan
mag je erop rekenen dat Hij je helpt
om in dat Lichaam een plekje te
krijgen waar je echt voor Hem kunt
leven samen met je medebroeders
en -zusters. Dat kan trouwens alleen
maar door Gods genade en zo wordt
dat ook in het formulier verwoord. In
je jawoord mag je je gedragen weten
door Gods genade. Je hoeft het niet
op eigen kracht te doen. Dat wordt
des te duidelijker als je beseffen gaat
dat het ook om een roeping gaat. De
Here roept je op een bepaalde plaats.
Hij heeft je niet voor niets als kind al
een plekje gegeven in een bepaalde
gemeenschap.

Column

Waarschijnlijk is het voor u heel
vanzelfsprekend: dat je belijdenis
doet in een bepaalde gemeente en
dat je daardoor ook uitspreekt dat
je van harte lid wilt zijn van die gemeente. In het formulier wordt zelfs
de belofte gevraagd om dienstbaar
te willen zijn aan de opbouw van de
gemeente. Dat is dan uiteraard de
gemeente waarvan je belijdend lid
geworden bent.

Als je dat zo hoort, dan kunnen we
er als kerken niet onderuit om in die
spiegel te kijken. De wereld van ontrouw is ook onze gemeenten binnengedrongen. Kijk, als jongeren binnen
onze gemeenten alleen maar goede
en gelukkige huwelijken zouden aantreffen, dan zou dat in ieder geval
een stukje (bindings)angst wegnemen bij hen. En als in de gemeente
ook nog een sfeer zou zijn die zou

Trouw is het kenmerk van het verbond dat de Here met hen maakte.
Waar trouw een hoofdrol speelt,
vallen spanning en angst weg. Een
gemeenschap die in alle dingen betrouwbaar is, boezemt jongeren geen
angst in.
Het lijkt me goed dat we er samen
alles aan doen om voor onze jongeren een trouwe gemeente te zijn,
waar ze vrijmoedig hun vertrouwen
kunnen uitspreken aan het adres van
de Here, die hun persoonlijk trouw
beloofde.
R.Th. Pos
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Moderne wetenschap in de Bijbel
Door het geloof komen we tot het
inzicht dat de wereld door het
woord van God geordend is, dat dus
het zichtbare is ontstaan uit het
niet-zichtbare (Heb. 11:3).
Het jaar 2009 is in dubbel opzicht
een gedenkwaardig jaar. Calvinisten spreken van het Calvijnjaar; het
zal 500 jaar geleden zijn dat Johannes Calvijn geboren werd in NoordFrankrijk. Daarnaast is 2009 voor
darwinisten ook een bijzonder jaar,
want in 1809 werd Charles Darwin
geboren en precies vijftig jaar later
publiceerde hij zijn boek On the
Origin of Species, waarmee hij wereldberoemd zou worden. In zekere
zin ontmoeten twee tegenstanders
elkaar in hetzelfde herdenkingsjaar.
Of maken we nu een verkeerde inschatting, en zijn calvinisme en darwinisme prima te verenigen? Het is
de eeuwenoude vraag of geloof zich
verdraagt met wetenschap.

muleerd: vanuit het geloof een christelijk wereldbeeld uitdragen.
Drs. Ben Hobrink heeft een boek 2
geschreven dat bij die opdracht helpt. Ik
beveel dit boek van harte aan; een aantal kritische kanttekeningen doen van
die aanbeveling niets af. Het helpt je om
de Bijbel te lezen en eruit te leren wat de
betekenis van Gods geboden was en is.
Het helpt je om het boek van de natuur
te lezen en de wijsheid die je daar tegenkomt, te plaatsen in het kader van het
wereldbeeld dat God ons leert. Daarbij

uit iets anders leren.” ... Het is frappant
hoe vaak Calvijn in zijn commentaar op
Genesis 13 dit herhaalt. Het is eveneens
opvallend dat hij hieruit direct concludeert tot de vrijheid tot beoefening van
de natuurwetenschappen.’
Dit boek van Hobrink is geen novum; meerderen4 hebben geprobeerd om
duidelijk te maken dat er geen tegenstelling behoeft te zijn tussen Bijbel en wetenschap, ook al lijkt dat in de praktijk
vaak wel zo. Alsof de wetenschap het
terrein is van ‘de wereld’, waar je alleen

Apologetiek
Op de dag waarop ik aan deze tekst
werkte, las ik in de trein een gratis
krant. Eén van de lezers schreef over
Richard Dawkins, een verklaard tegenstander van gelovige wetenschap,
die zichzelf aanduidt als agnost: ‘Waar
Dawkins ... fel stelling tegen neemt
is het misbruik van geloof om andere
mensen je mening op te leggen, het indoctrineren van kinderen met geloof en
vooral het misbruik van wetenschap om
geloof te rechtvaardigen.’1
Als christen geloof ik in de waarheid
van Gods Woord. Ik wil niets liever
dan die waarheid ook doorgeven aan
anderen: mijn kinderen, mijn leerlingen.
Ongelovigen zullen dat indoctrinatie
vinden; ieder kind heeft volgens hen het
recht om zelf z’n waarheid te zoeken en
te construeren. God geeft ons de opdracht om het volgende geslacht bekend
te maken met zijn daden. Laten we
daarom werk maken van apologetiek:
het christelijk geloof verdedigen tegen
dwaalleer en ongeloof. Of positief gefor-

gebruikt hij beelden die voor mensen
begrijpelijk zijn. Calvijn sprak in dit verband over accommodatie (= aanpassing
in beelden), die je herkent in uitspraken
in de Bijbel als ‘zon sta stil boven Gibeon’ (Joz. 10:12-13). Je mag daaraan niet
de conclusie verbinden dat de Bijbel ons
leert dat de zon om de aarde draait. ‘De
Bijbel leert ons geen natuurwetenschappen. Calvijn merkt dan ook bij Genesis
1:6 op: “want dit is voor mij een vaste
grondstelling, dat hier alleen over de
zichtbare gedaante der wereld wordt gehandeld. Laat elk, die wil, de sterrekunde en andere verborgen wetenschappen

Rondblik
H. van Leeuwen

kunt functioneren wanneer je het geloof
even parkeert. Leven uit de Bijbel zou
dan betekenen dat je niet helemaal van
deze wereld bent. Hobrink past – net als
ik – in het gezelschap van mensen die
niet in deze tweedeling willen meegaan.
Hij maakt duidelijk dat er in de Bijbel
heel veel informatie is te vinden die voor
wetenschappers verrassend is – als ze
tenminste zouden willen luisteren.

Oudtestamentische
wetten
In zijn boek legt Hobrink verbindingen tussen wat de Bijbel beschrijft en
wat we dankzij de wetenschap weten.
Een belangrijke focus richt hij op de
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oudtestamentische wetten, die voor ons
achterhaald klinken. Reinigingswetten, voorschriften over reine en onreine
dieren: typisch regels die pasten bij de
situatie van het oude Israël in z’n bijzondere situatie van volk van God, apart
gezet in de wereld, wat zichtbaar werd
in regels over uiterlijke zaken. Wij – zo
redeneren we vaak gemakkelijk – hebben daar geen boodschap meer aan, in
het nieuwtestamentische tijdperk kunnen we van die regels schouderophalend
kennis nemen en ze verder negeren voor
de praktijk van ons leven. Het breed
levende gevoel is dat ze hun betekenis
verloren hebben; volgens Hobrink ten
onrechte.
We doen er goed aan, die regels
serieus te nemen; of liever: dankzij modern wetenschappelijk inzicht weten
we tegenwoordig dat het in veel van de
gevallen in Leviticus, Numeri en Deuteronomium gaat om verstandige regels
die te maken hebben met hygiëne. Soms
heel gedetailleerd beschrijft Hobrink de
diverse wetten en regels. Het helpt om
te begrijpen dat die hoofdstukken uit
het Oude Testament verdergaan dan
achterhaalde rituelen. Je merkt er Gods
zorg voor zijn mensen uit op.
Een kritische noot van mijn kant bij
deze hoofdstukken uit het boek: de auteur gaat ver in zijn ijver om de praktische en wetenschappelijke betekenis van
die wetten en regels te benadrukken.
Zo ver, dat hij schrijft: ‘Het gaat God
helemaal niet om al die ceremoniën en
offers, maar om het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens’ (p. 23). Er
is wel een religieuze verpakking, die
Hobrink ook niet ontkent. Maar ‘veel
van de religieuze verpakking in de Bijbel is een tegemoetkoming van God om
iets tastbaars te hebben in het geloof,
om concrete offers te kunnen brengen’
(p. 23). Dat religieuze jasje was ‘in die
tijd de enige manier om het volk tot gehoorzaamheid te dwingen’ (p. 26). Deze
benadering staat mij te ver af van het regelmatige refrein in Leviticus ‘Wees heilig, want Ik, de Heer, jullie God, ben
heilig.’5 Er is wel degelijk sprake van een
religieus argument op zichzelf en niet
slechts van een verpakking, dunkt me.

Evolutie?
Een tweede thema uit dit prettig
leesbare boek is ‘Schepping of evolutie’.
Ik voel me helemaal thuis bij wat ik
lees: ‘Ik geloof dat de bewijzen tegen de
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evolutie zo afdoende en overweldigend
zijn, dat niemand een echte evolutionist
kan zijn op grond van wetenschappelijke feiten, maar alleen op grond van
filosofische voorkeur’ (p. 224). Later
laat hij het een evolutionist zelf zeggen:
‘Het zijn altijd de anti-evolutionisten geweest – niet de evolutionisten – die zich
strikt aan de feiten hebben gehouden’
(p. 255; betreft een citaat van een zekere
Denton).
Het is altijd spannend om in de gaten te houden waar de grens ligt tussen
feit en interpretatie. Dat speelt enorm
bij de geologie, waar vondsten in aardlagen geduid worden. De evolutionistische
benadering is heel eenvoudig (en voor
het gemak even versimpeld misschien):
hoe ouder de aardlaag, des te primitiever
de levensvormen die we er (in fossiele
vorm) in aantreffen; en omgekeerd. Die
overtuiging komt voort uit het geloof
in evolutie, met een ontwikkeling van
simpel naar ingewikkeld. En als je dat
als je adagium hebt genomen, zul je ook
niet tot een andere conclusie (willen)
komen bij onderzoek van aardlagen en
hun inhouden.
Een risico aan de andere kant – die
van Hobrink in dit geval – is de behoefte om het echte verhaal van de
aardlagen te gaan vertellen. Hij geeft
een beschrijving van de zondvloed en
de gevolgen daarvan voor het leven van
toen dat in één klap beëindigd werd
onder extreme omstandigheden. Het
pleit voor de integriteit van de schrijver
dat hij dit gedeelte begint met een kanttekening: ‘Er zij met nadruk op gewezen
dat het onderstaande verslag voortvloeit
uit menselijk onderzoek. Een fout in
de redenering doet dus geen afbreuk
aan het gezag van de Bijbel’ (p. 236).
Maar evengoed gééft hij de beschrijving
(een ‘verslag’, nota bene) wel, op een
beeldende en overtuigende manier. Ik
noteer geen onjuistheden in zijn verhaal,
al sluit ik niet uit dat ze te vinden zijn.
Zelf wil ik stoppen bij een ‘eenvoudige’
constatering: ik geloof dat de wereld
door God geschapen is en dat in de
oertijd die schepping enorm getekend is
door een onvoorstelbaar natuurgeweld,
waarbij al het leven op aarde verzwolgen
is door het water – met uitzondering
van de schepsels die God zelf bewaarde
in de ark. Voor mij is het genoeg om dat
te weten en het daarbij te laten. Ik ben
dan ook geen geoloog, die vanwege zijn
professie nieuwsgierig is naar wat er in
de aardbodem te vinden is en hoe dat
daar gekomen kan zijn.

Ben Hobrink

Wereldbeeld
Opmerkelijk vond ik dat Hobrink
wat dubbel lijkt te zitten in de vraag of
uit de Bijbel een bepaald wereldbeeld
is af te lezen. Zo zegt hij eerst: ‘De Bijbel leert ons helemaal niet een bepaald
wereldbeeld. Hij is er helemaal niet
op gericht om ons kosmologie of iets
dergelijks te onderwijzen’ (p. 25). Maar
later trekt hij van leer tegen de ‘grote
nonsens’ dat de aarde plat is, en dat dit
het wereldbeeld van de mens uit de oudheid zou zijn geweest. Het is, zo zegt hij,
geen wereldbeeld dat uit de Bijbel valt af
te leiden, integendeel. ‘De aarde – bolvormig en los in de ruimte’, dat beeld
wordt door hem onderbouwd met vier
teksten uit de Bijbel (p. 152), die wat
mij betreft selectief overkomen. Ik kan
er wel een paar tegenover stellen waaruit
toch lijkt te volgen dat er een beeld van
een platte wereld is bij de oude Israëliet.6
Nu gaat het mij niet om gelijk te
hebben in een discussie hierover. Ik vind
het vooral belangrijk dat we verantwoord omgaan met bijbelteksten en er
niet te veel uit halen. Onze ideeën worden dan onderbouwd met bijna goddelijk gezag. Wanneer dat gemakkelijk te
bestrijden valt, kan de schade groot zijn:
wat is eigenlijk nog wél geloofwaardig?
Andries Knevel maakte de lezers van
Visie attent op een in dit verband opmerkelijke uitspraak van Calvijn: ‘Mensen die denken dat de aarde om de zon
draait, zijn van de duivel bezeten.’7 Daar
denken we nu toch wel anders over, zonder dat we de moderne inzichten meteen
als duivelswerk herkennen; integendeel.
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Evangelie
Een laatste thema van Hobrink is
de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ik
heb dat hoofdstuk met interesse en instemming gelezen, maar ook hier heb
ik een kritische kanttekening. Want de
betrouwbaarheid van de Bijbel hangt
niet af van wat wij kunnen bewijzen of
aannemelijk maken. Als er immers één
tegenargument gegeven kan worden,
staat de hele betrouwbaarheid daarmee
ter discussie. De andere kant is dat het
goed is om je niet in de hoek te laten
zetten alsof je goedgelovig de grootste
onzin voor waar aanneemt. Er valt wel
iets meer over te zeggen, bijvoorbeeld
over de profetieën die uitgekomen zijn.
Hobrink laat zien dat wie kritisch leest
en vergelijkt, kan concluderen dat de
Bijbel een betrouwbaar boek is.
Wat mij verraste en ook goed deed,
was de persoonlijke noot aan het einde
van het boek. ‘De kernboodschap in de
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Bijbel gaat niet over wetenschappelijke
juistheid of over historische betrouwbaarheid. Dat zijn dingen die erbij horen, maar het is slechts de verpakking.
...
De kern is dat Jezus Christus op
aarde is gekomen om de relatie tussen
God en mens te herstellen. Dáár draait
het om in de Bijbel. Hoe dat precies in
zijn werk gaat, is voor een mens niet
te begrijpen. ... Als iemand werkelijk
God wil leren kennen, dan is het beste
wat hij doen kan: de vier Evangeliën in
het Nieuwe Testament lezen en onbevooroordeeld aan God vragen wat het
allemaal inhoudt en hoe de relatie met
Hem hersteld kan worden. Dat zoiets
werkelijk mogelijk is, heb ik persoonlijk
ervaren’ (p. 313,314).
Het jaar 2009 is een gedenkwaardig
jaar.
De vraag is, of het moet draaien om
Calvijn of Darwin.
Laten we het jaar 2009 vooral zien

als anno Domini: een jaar van onze
Heer.

Noten:
Metro, 4 november 2008, p. 10.
Drs. Ben Hobrink, Moderne wetenschap in de Bijbel,
Hoornaar 2005.
3
Verwezen wordt naar J. Calvijn (1563),
Commentaries on The First Book of Moses called genesis; dit citaat komt voor in W. den Otter, Harmonie
tussen Bijbel en natuur, Goes, 1975, p. 39-40.
4
Zo bijv. dr. W. den Otter, a.w.; Dr. W.J. Ouweneel,
De ark in de branding, Amsterdam, 1975; Byron C.
Nelson, Naar hun aard, Amsterdam, 1972 (vertaling
van After his kind, Minneapolis, 1927).
5
Bijv. Lev. 11:44; 19:2; 20:26; 21:8; zie ook Lev. 20:7
en Deut. 7:6; 14:2.
6
Bijv. de aarde wankelt op haar grondvesten, Ps. 82:5;
…zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde
staan, Op. 7:1; hij spreidt de hemel uit als een doek,
Jes. 40:22.
7
Visie (programmablad van de EO), nr. 46, 2008.
1
2

Gereformeerd
belijden
Serie boekjes van de Gereformeerde Bond
In gesprek
In het laatste deeltje van de serie
‘Gereformeerd Belijden’ wordt gepleit voor het gesprek met Rome
en met de evangelicalen. Dat is
een goede wens van de kant van
de gereformeerde bonders die deze
mooie brochurereeks uitgaven. Ik
hoop dat die wens in ieder geval
ook geldt voor hun buren, ik bedoel
andere gereformeerden. Want wat
kennen we elkaar nu helemaal?
Er was een tijd dat er tussen gereformeerden heel wat afgediscussieerd
werd. Het front leek wel eens die andere
gereformeerde kerk te zijn of die andere
groep. In die discussies ging het ook
niet over kleinigheden. Maar het was
allemaal wel eens zo strijdbaar dat er
vervreemding optrad. En we leven nu
langs elkaar heen.

Deze serie vanuit de Gereformeerde
Bond binnen de Protestantse Kerk
is geschreven om gemeenteleden de
waarde van het gereformeerde belijden
voor onze tijd te laten zien. Doordat
gespreksvragen zijn toegevoegd, kunnen
deze boekjes ook gebruikt worden op
kringen. Het gaat dus om de leer. Maar
het mooie bij gereformeerde bonders is
altijd dat er veel oog is voor de praktijk
van het geloofsleven. ‘We zoeken van
het Woord van God de weg naar het
hart van de mens’ (dl. 9, p. 75). De gereformeerde leer is niet alleen een vaste
grond, het is ook een wegwijzer. Het
gaat om het kennen van God in een leven met God.

Rondblik H. Drost

Dat is wandelen
met God
Zoals je samen in het park wandelt
om gezellig samen te zijn en bij te praten, zo kun je ook wandelen met God –
als in het paradijs…, als Adam en Eva.
Kan dat nog wel? Immers na de
zondeval kroop de mens voor God weg,
toen de Here kwam om samen met hen
te wandelen?! De zonde bracht afstand.
Adam en Eva waren erg bang voor de
heilige God. Maar God beloofde Christus, die de afstand zou overbruggen. Hij
is de brug naar God.
Wie in Hem gelooft, kan over die
brug gaan en zelfs weer wandelen met
de Hoogheilige, als Noach en Henoch
(zie bijv. Gen. 5:22-24). Geloven in
Gods beloven is Gods uitgestoken hand
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pakken om samen te wandelen. God
‘treedt met Zijn Woord ons leven binnen en daar begint het mee. Daardoor
brengt Hij ons tot antwoordend leven
en verantwoordelijk handelen’ (dl. 8,
p. 15). Hoe doe je dat nu in onze tijd?
Dat betekent dat je naar een speciale
plek gaat waar je God ontmoet, de plek
van bijbellezen en gebed, de plek waar je
de deur achter je dicht trekt (Mat. 6:6).
Het deeltje Wandelend met God gaat
mooi in op de praktijk van het geloven.
Het is (ook) geschikt om te bespreken
op een vereniging of groep om kennis te
nemen van wat andere gereformeerden
in ons land schrijven en hoe ze tegen de
ontwikkelingen in Nederland aankijken.

Fronten
Er is veel gediscussieerd tussen gereformeerden. Het was nodig. Het gaf
ook vervreemding. En dat laatste had
niet gemoeten. Dat beseffen we in onze
tijd. We zijn als gereformeerden in een
tijd terechtgekomen waar we met andere
fronten te maken hebben.
We hebben nu de grote confrontatie met het ongeloof en het eenzijdigemotionele geloof. We hebben te maken
met de secularisatie en de emotiegolf die
weinig opheeft met de leer van de kerk.
Daar liggen de fronten nu. En vanuit
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
hebben we daar vaak ook te weinig oog
voor. Het lijkt bij ons net zo te zijn als
de situatie bij de gereformeerde bonders,
zoals die door ds. J.A.W. Verhoeven beschreven wordt.
‘Wij zijn uitgezonden naar Nederland. Wie daarover serieus nadenkt,
krijgt als een boemerang de vraag terug: wat betekent dat voor de gestalte
en het gehalte van de christelijke
kerk in Nederland? Veelal ontstaan
er discussies over de gestalte: over de
vorm van de kerkdienst, over de te
zingen liederen, over methoden van
evangelisatie.
Menige kerkenraad verbruikt
alle energie om dergelijke discussies
te bezweren of anders tot een goed
einde te brengen. Gewoonlijk loopt
dat uit op een tweespalt. Aan de ene
zijde trekt het conservatisme. Elke
vernieuwing wordt krampachtig bestreden met de bekende metafoor van
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het “hellend vlak”. In de tegenovergestelde beweging wil men juist de kerk
aantrekkelijk maken voor mensen die
niet zo vertrouwd zijn met de Bijbel.
Vernieuwingen in de liturgie en in de
aanpak van gemeenteopbouw worden verwelkomd als een grote stap
voorwaarts.
Het is dringend geboden deze
onvruchtbare discussies te overstijgen. De energie van kerkenraad en
gemeente moet voor heel andere
zaken gebruikt worden. De fronten
liggen elders. Overigens kan juist
het gesprek met niet-kerkelijke mensen ons helpen door te dringen tot
de fundamentele vragen. Vraag aan
nieuw-gelovigen: wat heeft jullie nu
zo aangesproken in het evangelie?
Ik meen dus dat het gaat om het
gehalte van de christelijke gemeente.
Daarmee bedoel ik: zijn wij werkelijk bereid te luisteren naar Gods
Woord?’
Uitgezonden naar Nederland
(dl. 10, p. 74).
In deze serie klinkt tegenover het
harde ongeloof en het oppervlakkige gevoelsgeloof steeds de oproep om samen
naar de Bijbel te gaan, je te verdiepen
in de gezonde leer. Het is nodig in de
gaten te krijgen wat echt belangrijk is en
waar je elkaar moet kunnen (ver)dragen.
Dat is wat wij als gereformeerden in
de kerken van de Afscheiding ook nodig
hebben om inzetbaar aan het front te
staan.

Jan Rap en zijn maat
Om na te denken en te leren over
gereformeerde evangelisatie was ik regelmatig bij de IZB (zeg maar de evangelisatietak van de Gereformeerde Bond).
Dat was heel leerzaam.
Ik herinner me dat we op een conferentie een tekst lazen van dr. O. Noordmans over de kerk. Het ging erover dat
er plek moest zijn voor de ‘schare’ in
de kerk. Die manier van denken was
mij toen totaal onbekend. Het bleek te
gaan over de volkskerk. Het ging om
de barmhartigheid die er is als je de
‘schare’ (lees: de mensen die (nog) niet
meedoen) niet afschrijft, maar in de
kerk houdt.
De schare kent de wet niet, maar
kan het evangelie leren.

Dat is een bepaalde visie op de kerk.
Ds. H.J. Lam schrijft: ‘De kerk heeft het
bestaan van de schare steeds positief gewaardeerd. Ze besefte dat ze tegenover
haar een roeping had: die van evangelisatie. Al voelde ze zich tegenover haar
ook van tijd tot tijd tekortschieten.
Maar de uiterlijke band met de kerk gaf
een aanknopingspunt’ (dl. 12, p. 85).
Daar zit het verschil tussen de Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde
Bond. Het verschil is niet de vraag of
er barmhartigheid moet zijn in de kerk.
Wie Christus een beetje kent, weet hoe
barmhartig zijn kerk moet zijn.

Barmhartig en heilig
M.i. is er te weinig oog voor de consequenties dat de kerk heilig is. Ds. Lam
schrijft dat het tijd is ons af te vragen ‘of
er naast de presbyteriale kerkvorm, die
de bewuste gemeente dient, geen ruimte
is voor instellingen daaromheen die kunnen helpen de schare te organiseren’ (dl.
12, p. 86). Mijn reactie zou zijn: zeker
moeten er veel loopplanken liggen, zodat
de mensen aan boord kunnen komen
van het schip van de kerk, de ark van het
behoud. Maar die toegangspoortjes en
loopplanken – denk aan allerlei trajecten
om gasten een welkom te bereiden in de
gemeente – zijn wat anders dan dat je
mensen aan boord met rust laat, ook als
er geen of weinig betrokkenheid is. Dat
doet de kerk geen goed. Dat doet ook
haar uitstraling in de wereld geen goed.
Want ‘als het zout zijn smaak verliest, hoe
kan het dan weer zout gemaakt worden?
Het dient nergens meer voor, het wordt
weggegooid en vertrapt’ (Mat. 5:13).
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Reeks ‘Gereformeerd belijden’, Kok, Kampen, 2000-2007
1. Van horen naar zeggen– drs. J. Westland
2. Gemeentegetrouw – ds. H. van Ginkel
3. Woorden schieten tekort – drs. J.H. Schrijver
4. Het geloof in ons hart – drs. W.Chr. Hovius
5. Onzin bij uitstek – ds. J. Belder
6. Beter dan dit leven – drs. P.J. den Admirant
7. De Bijbel beter verstaan – ds. P. van der Kraan
8. Wandelend met God – dr. C.G. Geluk
9. Geloven, een hele belevenis – ds. A. Baas
10. Uitgezonden naar Nederland – drs. J.A.W. Verhoeven
11. Een bloem in de wildernis – ds. G.D. Kamphuis
12. Bedelares en bruid – drs. H.J. Lam
(In dit artikel verwijs ik via nummers tussen haakjes naar de verschillende
boekjes)

Die barmhartigheid en heiligheid
van de gemeente lijken me punten waar
we dan eens over door zouden moeten
praten, al zoekend naar elkaars bedoelingen en intenties als gereformeerde belijders. Juist als gereformeerden kunnen
we elkaar – als het goed zit – aanspreken op de gereformeerde belijdenis. Dat
brengt toch al aardig dicht bij elkaar.
Wie er meer over wil weten, raad ik
het laatste deeltje uit de serie aan (dl.
12), al moet ik erbij zeggen dat het me
meer een boekje voor theologen lijkt
dan voor een groep of vereniging. De
eerste hoofdstukken van dit boekje zijn
goed te gebruiken om na te denken over
wat de Bijbel (Efeziërs) en de belijdenis (NGB) en de Reformatie (Luther,
Bucer, Calvijn) zeggen over de kerk. In
latere hoofdstukken gaat het dan over
theologen zoals Ph.J. Hoedemaker, die
de Hervormde Kerk altijd trouw is gebleven ondanks het verval. Dat zijn leerzame maar pittige hoofdstukken over de
leer van de kerk, de relatie tussen kerk
en verbond en de relatie tussen kerk en
wereld.

Ontmoeting
Het is interessant hoe de reformatoren in gesprek gingen met mensen die
anders dachten. Zij gingen toch maar
met open vizier het gesprek aan. Van de
houding in die zogenaamde godsdienstgesprekken kunnen wij leren. Zoek je
medechristenen op. Ga het gesprek aan.
Schaam je niet voor de gezonde leer.
Zorg dat je je Bijbel kent en sluit je niet

op in je eigen bolwerk.
De kennismaking met onze buren –
de gereformeerde bonders – kan beginnen door eens een (paar) deeltje(s) uit
deze serie te bespreken. Misschien kan
dat ter inleiding op een gezamenlijke
avond met zo’n gemeente uit de buurt.
Belangrijk vind ik wel de goede
toon, als je verschillend denkt. In deel
10 wordt geschreven dat scheuringen in
kerken zijn ontstaan door groepsdenken (dl. 10, p. 75). ‘Daar gaan we weer’
– denk ik dan. Wat een vooroordelen
vaak. Als je dat soort dingen over elkaar
schrijft, is het temeer belangrijk ook
eens met elkaar in gesprek te gaan als
gereformeerden in verschillende kerken.

Twaalf deeltjes
Er zit heel veel materiaal in deze serie om als vereniging of groep een paar
avonden aan te wijden. Het is een mooie
serie, maar er zitten nogal wat overlappingen in. Daarom geef ik hieronder
een korte typering van de deeltjes die
m.i. het best te gebruiken zijn voor een
bespreking in een groep in de Gereformeerde Kerken. Ik maak dan een keus
vanuit de gedachte hoe we als gereformeerden de gereformeerde bonders het
beste kunnen leren kennen.
5. Onzin bij uitstek,
door ds. J. Belder
Gedachten over zonde en genade
In 1994 kwam het boek De zonde uit
beeld uit. Het ging over bijbels schuldbesef en modern levensgevoel. Er werkten

docenten van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen aan
mee. Dit boek is een mooie kans om
samen (weer) eens over het onderwerp
te praten. Het is een leerzaam studie- en
gespreksboekje over zaken als erfzonde,
(vrije) wil en de onvergeeflijke zonde.
6. Beter dan dit leven,
door drs. P.J. den Admirant
Gods aanwezigheid in het lijden
Een invoelende bijbelse studie over het
leed in ons leven. De diepte van het leed
krijgt aandacht via studie van het boek
Job. Daarna gaat het over het uitzicht
uit het lijden vanuit Romeinen 8. Het
is ook goed om te lezen als je naast
iemand staat die leed draagt. Schrik
bijvoorbeeld niet van scherpe opmerkingen. Het is beter te beseffen: ‘wat
met woorden wordt uitgedrukt, is nog
maar een zwakke weergave van wat men
werkelijk heeft meegemaakt aan pijn en
verdriet’ (dl. 6, p. 36).
8. Wandelend met God,
door dr. C.G. Geluk
De weg van het heil als de weg van het
leven
In deel 8 van de serie ‘Gereformeerd
belijden’ gaat het over het wandelen met
God. Ik heb dit boekje hierboven al
aangeraden.
9. Geloven, een hele belevenis,
door ds. A. Baas
Geloofsbevinding, gewerkt door de Heilige
Geest
Voor heel de serie geldt dat vaak teruggegrepen wordt op wat reformatoren en
de gereformeerde belijdenisgeschriften
zeggen. Er wordt positief gesproken
over de rijkdom van Gods verbond en
het werk van de Geest in de gemeente.
In dat kader krijgt ook de ervaring een
plek.
Een mooi deeltje om te leren over de
gezonde geloofsbevinding, o.a. in prediking, pastoraat en catechese. ‘Wanneer
de geloofservaring in de prediking uit
de tekst opkomt, zal er recht gedaan
worden aan de bijbelse veelkleurigheid
van de bevinding’ (dl. 9, p. 80).
10. Uitgezonden naar Nederland,
door drs. J.A.W. Verhoeven
De missionaire roeping van de christelijke
gemeente
Het gaat nu eens niet over tips en trucs
voor evangelisatie, maar meer om bezinning en bewustwording. Als ex-zendeling weet ds. Verhoeven mooi te vertellen over de relatie tussen het evangelie
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en een (andere) cultuur. De hoofdlijn in
de visie op evangelisatie is toch wel dat
het erom gaat als levende christenen in
deze wereld te staan.
11. Een bloem in de wildernis,
ds. G.D. Kamphuis
Over de christelijke hoop
Na verkenning van wat de Bijbel zegt
over ‘hoop’ wordt bekeken wat de gereformeerde belijdenisgeschriften over
de hoop zeggen. Dat is een interessante
invalshoek. Het maakt me altijd zo blij
als ik in en over de Dordtse Leerregels
lees: ‘Hier worden we overtuigd dat het
heil niet uit ons is. Het is uit God. Dat
slaat niet alle hoop de bodem in, maar
schept juist hoop. Waar er geen beginnen
meer aan is, daar begint God …’ (dl. 1,
p. 55). Het is een mooie titel: de hoop
blijft leven, ja, er bloeit een bloem in de
wildernis.

Veranderingen
Begin over ‘veranderingen in de
kerk’ en menig kerkenraadslid
slaakt een ietwat wanhopige zucht.
Immers, hoeveel tijd en energie kosten een kerkenraad ‘veranderingen
in de kerk’ vaak wel niet! Want wat
begint als een leuk idee van deze
of gene commissie, verandert soms
binnen de kortste keren in een heet
hangijzer waar ieder gemeentelid
het zijne of het hare van weet te
zeggen. De één is fel tegen (‘al die
veranderingen, dominee!’), de ander
hard voor (‘hier kan ook nóóit
wat!’). En zie als kerkenraad dan
maar eens een juiste beslissing te
nemen en tegelijk ook nog de vrede
te bewaren.
Hoe ga je als kerkenraad op de juiste
manier met ‘veranderingen’ om? Is het
verstandig om domweg je eigen beleid
vast te stellen en dat ook uit te voeren?
Of heb je rekening te houden met wat
er in de gemeente ‘leeft’? En als het dat
laatste is, wat doe je dan als de meningen verdeeld zijn? Het valt niet mee, om
daar in kort bestek allerlei wijze dingen
van te zeggen. Zeker niet, als je als predikant ook zélf volop met deze dingen

te maken hebt. Maar toch denk ik, dat
er vanuit de Schrift wel iets over te zeggen valt.

Het Woord en de
afspraken
Het eerste wat ik over ‘veranderingen
in de kerk’ wil zeggen, is een open deur:
uitgangspunt moet zijn wat de Schrift
zegt. En toch trap ik die open deur
hier met liefde en overtuiging nog een
keer in, want in de praktijk wordt naar
de norm van de Schrift lang niet altijd
meer gevraagd. Als dan de liturgiecommissie met ‘iets leuks’ of ‘iets ‘aansprekends’ komt, wordt er stilzwijgend van
uitgegaan dat het met de schriftuurlijkheid wel goed zit.
En toch is het goed om die vraag
elke keer maar weer nadrukkelijk te
stellen. ‘Wat zegt de Schrift?’ Want

Gemeentebreed
A. Bas

daar ben je tenslotte een gereformeerde
kerkenraad voor, en bovendien blijken
bij nader onderzoek dingen vaak lang
zo vanzelfsprekend niet te zijn als op het
eerste gezicht gedacht werd. Neem zoiets
als getuigenissen in (bijvoorbeeld) een
belijdenisdienst. Een aansprekend idee,
en met getuigenissen is ook niets mis.
Integendeel! Maar horen ze ook thuis in
de eredienst? Dat heeft alles te maken
met hoe je op grond van de Schrift aankijkt tegen de eredienst. Want als je die
ziet als een ontmoeting tussen de Here
en zijn volk, is het maar de vraag of
daarin getuigenissen van enkelingen een
plek moeten krijgen.
En zo zouden we zonder moeite nog
veel meer voorbeelden kunnen noemen.
Wat te denken bijvoorbeeld van stukjes
drama in de eredienst? Opnieuw: een
ongetwijfeld aansprekend idee. Maar
heeft Zondag 35 daar ook iets over te
zeggen, waar beleden wordt: ‘wij moeten
niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar
door de levende verkondiging van zijn
Woord wil laten onderwijzen’? Ik besef:
dat zijn niet altijd even gemakkelijk te
beantwoorden vragen, maar ze moeten
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wel gestéld worden. Want anders wordt
de belijdenis dat we ons in alles door
Gods Woord willen laten onderwijzen,
al heel snel een ‘lege huls’.
Een tweede opmerking betreft de
afspraken die we als kerken samen
gemaakt hebben inzake de liturgie. Ik
weet: de ‘koersbepaling’ die we wat
dat betreft op de Generale Synode van
Zuidhorn (2002-2003) hebben vastgesteld, geeft kerken daarin de nodige
ruimte en vrijheid. Maar toch blijven er
desondanks nog genoeg liturgische afspraken over, die we met elkaar gewoon
gemaakt hebben. En dan is het ook een
goede zaak, om je daar als kerk ook aan
te houden en ze niet domweg naast je
neer te leggen. Want ook dát heeft alles
te maken met ‘gereformeerd’ zijn!

Het geweten en het
draagvlak
Wil je als kerkenraad een verandering doorvoeren, dan zul je je er allereerst van moeten overtuigen dat die niet
in strijd komt met de heilige Schrift.
Maar wat dan? Want ook schriftuurlijk
verantwoorde veranderingen kunnen in
een gemeente nog wel het nodige verzet opleveren. En moet/mag je dat dan
negeren? En altijd afdoen als ‘conservatisme’? Ik denk dat de Schrift ons ook
op dat punt nog wel het nodige te zeggen heeft. Onder meer in 1 Korintiërs
10, waar Paulus spreekt over het juiste
gebruik van de vrijheid.
In 1 Korintiërs 10 maken we kennis met een van de ‘hete hangijzers’ van
Paulus’ dagen: het al dan niet eten van
offervlees. Een kwestie waarover Paulus
eerder in zijn brief al heel duidelijke taal
had gesproken. Zo lezen we in hoofdstuk 8 onder meer: ‘Wat nu het eten van
offervlees betreft: wij weten dat er in de
hele wereld niet één afgod echt bestaat
en dat er maar één God is’ (vs. 4). Met
andere woorden: als iemand het Paulus

op de man af vraagt, ziet hij geen schriftuurlijke bezwaren tegen het eten van
offervlees. En toch kunnen er situaties
zijn, zegt hij in hoofdstuk 10, waarvan
hij van die vrijheid om te eten geen gebruik maakt.
Eén van die situaties beschrijft hij
in hoofdstuk 10:28: ‘Wanneer iemand
u erop wijst dat u vlees van offerdieren
eet, laat het dan omwille van hem staan.
Houd rekening met het geweten.’ En
dan moeten we goed verstaan wat we
daar lezen. Paulus heeft het over een
situatie waarin het feit dat jij gebruik
maakt van je vrijheid om te eten, voor
de ander een struikelblok wordt op de
weg naar het eeuwige leven. Omdat zijn
geweten hem zegt dat het eten van offervlees zonde is. In die situatie mag je
van jouw vrijheid geen gebruik maken.
En dan besef ik terdege dat dit in
de praktijk van het kerkelijk leven een
kwetsbare regel is, die veel fijngevoelig-

heid vraagt. Want wordt het geweten
van de ander wérkelijk bezwaard, als we
als kerkenraad deze of gene verandering
doorvoeren? Of gebruikt de broeder of
zuster in kwestie dit als ‘machtsmiddel’ om de door hem of haar verfoeide
verandering te blokkeren? Dat is in de
praktijk vaak nog niet zo makkelijk uit
te maken! Maar dat ontslaat kerkenraden en hun leden nog niet van de plicht
om zich wel naar dit woord van de
apostel te richten. En op die manier ook
rekening te houden met wat er in de aan
hun zorgen toevertrouwde gemeente aan
gevoelens leeft.
Al met al blijft ‘omgaan met veranderingen’ in de praktijk een lastig punt.
En ik wens alle kerkenraadsleden die
hiermee te maken hebben, om die reden
veel schriftuurlijk inzicht, wijsheid en
fijngevoeligheid toe. In de hoop, dat de
in dit artikel aangedragen punten enig
houvast kunnen bieden.

www.woordenwereld.nl
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Orde op zaken
in een jonge
stadskerk
CNT-commentaar op 1 Korintiërs
In Nederland worden soms nieuwe
gemeenten gesticht, ook vanuit ons
kerkverband. Zo’n jonge kerk kun
je enigszins vergelijken met kerken
die Paulus stichtte, bijvoorbeeld in
de Griekse stad Korinte. Net als bij
gemeentestichting vandaag moest
ook in Korinte alles van de grond af
opgebouwd worden. Hoewel, daar
moet een kanttekening bij. In zijn
commentaar legt Anderson er de
nadruk op dat de gemeente niet
helemaal in het luchtledige begon.
De gemeente ontstond volgens Handelingen 18 door afscheiding vanuit
de joodse synagoge.
Hij zegt er dan ook letterlijk van in
zijn Inleiding: ‘Het gaat … niet om het
ontstaan van een gemeente, maar om de
voortzetting van Gods kerk in deze stad.’
Dat is trouwens ook een aardige parallel met nieuwe kerken vandaag. Die
ontstaan wel op een witte plek, maar
niet in een vacuüm. Kijk bijvoorbeeld
naar de gemeente van Maastricht die in
2004 ‘afgekoppeld’ werd van de kerk te
Brunssum. Er was dus een zekere continuïteit, net als in Korinte, waar Joodse
mensen uit de synagoge de start vormden van gemeentevorming. En zo zijn
er meer parallellen te noemen tussen
jonge kerken van toen en nu. Ik denk
dat zeker deze eerste brief van Paulus
aan de stadskerk in Korinte heel leerzaam kan zijn voor stadsprojecten anno
2009. Denk alleen maar aan de groei
naar zelfstandigheid, als we bedenken
dat de prille kerk van Korinte volgens
Anderson nog geen raad van oudsten
(kerkenraad) had op het moment dat
Paulus deze brief vanuit Efeze schreef,
waarschijnlijk in de lente van het jaar
55. Ook jonge kerken vandaag moeten
het in de startfase vaak lang zonder kerkenraad doen.

Klassieke kennis
In een Woord vooraf vertelt de
schrijver van deze commentaar hoe
en waar hij aangezocht werd om deze
verklaring te schrijven. Er werd toen
al dadelijk het verzoek aan vastgekoppeld ‘om vooral mijn achtergrond in de
klassieke talen en mijn kennis van de
klassieke wereld te laten meespelen in
de uitleg’. Ds. Anderson, tegenwoordig
vrijgemaakt gereformeerd predikant te
Katwijk, had namelijk voorafgaand aan
zijn theologische studie in Canada eerst
klassieke talen gestudeerd in Nieuw
Zeeland. De vruchten van die studie
zijn in zijn commentaar gelukkig ook
inderdaad te merken. Geregeld boort
hij klassieke bronnen aan om zijn uitleg
nog meer diepte en kleur te geven. Hij
haalt bijvoorbeeld het Grieks-Romeinse
recht aan om de achtergrond te verduidelijken van wat Paulus in hoofdstuk
7 over echtscheiding zegt. En in een
excurs over het eten van offervlees
maakt hij duidelijk waar Paulus het in
de hoofdstukken 8 en 10 nu precies over
heeft. Die kennis van de Griekse cultuur en godsdienst is alvast een groot
pluspunt van deze nieuwe commentaar.
Hoe zet Anderson nu zijn verklaring
op? Na een tamelijk beknopte Inleiding
geeft hij perikoopsgewijs een uitleg van
heel het boek. Soms last hij een wat
uitvoeriger toelichting (excurs) in over
een bepaald onderwerp. Ik noemde al de
excurs over het offervlees; verder geeft
hij tussendoor nog een uitgebreide uiteenzetting over Geestelijke geschenken
en een excurs over de vraag of er één of
twee erediensten per zondag in Korinte
waren. In een kleiner lettertype worden

Boek van de maand
Joh. de Wolf

vaak exegetische keuzes verder toegelicht voor de meer deskundige lezers
(met Griekse woorden in Nederlandse
transcriptie). Ds. Anderson heeft nogal
eens moeite met de NBV, waar in de
nieuwste delen van CNT nu standaard
van uitgegaan wordt. Maar het is niet
de kritiek van iemand die om nostalgische redenen niet van een vroegere,
vertrouwde vertaling kan loskomen.
Voor alternatieve weergaven heeft hij
altijd degelijke argumenten. Wat de
grondtekst betreft, merk je dat hij af en
toe (net als prof. Van Bruggen) op de
zgn. Byzantijnse of meerderheidstekst
terugvalt. Ik noem even als voorbeeld 1
Korintiërs 7:5, waar hij net als de Statenvertaling (en Van Bruggen bijv.) aan
het bidden ook het vasten wil koppelen,
en dat ook vanuit de context aannemelijk onderbouwt.
Aan het eind van zijn boek besluit
hij met een uitgebreide literatuurlijst. In
die lijst mis ik overigens wel het een en
ander, speciaal Nederlandse commentaren. Hij gebruikt wel de commentaar
van Grosheide, maar noemt hem niet in
de lijst. Verder mis ik (in dit Calvijnjaar)
ook de verklaring van Calvijn, en die
verklaring gebruikt hij ook niet, voor
zover ik gezien heb.

Voor welke lezers?
De commentaar geeft veel, maar
toch bleef ik ook nogal eens onbevredigd met mijn vragen zitten. Soms gaat
het om details, soms om grotere vragen.
Om even een detailpunt te noemen:
in het bekende hoofdstuk 13 over de
liefde wordt het mij bij Anderson niet
duidelijk, ook niet in de kleine lettertjes,
waarom spreken zonder liefde nu wordt
vergeleken met een dreunende gong of
een schelle cimbaal. Wat is dan eigenlijk
het derde van de vergelijking?
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Met een belangrijker vraag bleef ik
zitten bij hoofdstuk 15:55. Daar lezen
we een citaat uit Hosea 13: ‘Dood, waar
is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ Anderson zegt dan terecht dat die
tekst in zijn oorspronkelijke setting een
gerichtswoord tegen Gods volk inhield.
Maar dan laat hij de korte, cryptische
zin volgen: ‘Deze context lijkt niet ver
van de gedachten van Paulus verwijderd
te zijn.’ Dat maakt het gebruik van
dit citaat door Paulus er niet bepaald
duidelijker op. Want de context is hier
geen gericht, maar de triomfantelijke
uitspraak van vers 54 slot (‘De dood
is opgeslokt en overwonnen’). Ik denk
zelf dus dat de apostel op bijna speelse
manier de uitspraak uit Hosea een halve
slag draait, en het citaat het tegendeel laat zeggen van wat eerst bedoeld
werd. Eerst werd de dood uitgenodigd
om dienst te doen ter wille van Gods
strafgericht, nu wordt de dood uitgelachen omdat hij na Pasen machteloos is
geworden. Blijkt hier niet juist wat er
veranderd is met de overgang van het
Oude naar het Nieuwe Testament? Is
gericht niet dankzij Christus tot genade
geworden? Dat haal ik er tenminste uit.
Anderson schrijft dan wel geen homiletische commentaar, maar op dit punt
had ik toch wel meer willen horen. Bij
deze tekst had ik meer aan de commentaar van F.J. Pop (PNT).
Zo merkte ik vaker dat Anderson
niet altijd zo diep op de zaken ingaat.
Toen vroeg ik me af, voor wie de commentaar eigenlijk bedoeld is. In een
ander deel van deze serie zag ik het op
de omslag staan: niet alleen voor theologen, maar ook voor elke belangstellende
bijbellezer. Ik begrijp dat het voor de
medewerkers van deze serie moeilijk kan
zijn om tussen deze twee doelgroepen
een gemiddeld niveau te kiezen. Je wilt
professionals niet teleurstellen en je wilt
het voor doorsnee kerkgangers niet te ingewikkeld maken. De commentaar van
Anderson telt 267 bladzijden. Ik begrijp
dat je dan niet op alles uitgebreid kunt
ingaan. Voor meelevende kerkleden is
het misschien al uitvoerig genoeg. Tegelijk mag ik als predikant wel blij zijn,
dat er uitvoeriger verklaringen bestaan.
De verklaringen van Grosheide (CNT,
eerste serie) en van Pop (PNT) tellen allebei rond de 450 bladzijden, en die van
F. Godet, vanuit het Frans in het Nederlands vertaald, zelfs bijna 850 bladzijden.
Er blijft dus ook naast en na Anderson
nog wat te studeren over. Maar dat zal
hij ook niet erg vinden, neem ik aan.
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Van Bruggen
Ds. Anderson promoveerde in 1996
bij prof. dr. J. van Bruggen in Kampen
op een onderwerp over Paulus. Het betrof de vraag of Paulus in zijn brieven
ook bewust gebruik heeft gemaakt van
de antieke retorica. Het is interessant
te merken dat de student van toen zich
regelmatig met zijn vroegere leermeester
confronteert, vooral in de kleine lettertjes tussendoor. Van Bruggen heeft
zich immers in publicaties ook intensief
beziggehouden met verschillende onderwerpen uit deze brief. Speciaal met
hoofdstuk 7 (Het huwelijk gewogen) en
met het eerste deel van hoofdstuk 11
(Emancipatie en Bijbel). In het algemeen
gaan de gedachten van beiden niet ver
uiteen en zal Anderson veel aan Van
Bruggen te danken hebben. Maar hij
gaat wel zijn eigen zelfstandige weg, en
dat is te waarderen.
Ik noem even een aardig verschilpunt. Het betreft hoofdstuk 7:9, waar
het de vraag betreft of je naar het huwelijk moet streven als je niet (meer)
getrouwd bent. En dan zegt Paulus
volgens de NBV: ‘… het is beter te
trouwen dan te branden van begeerte.’
Anderson sluit zich daarbij aan, maar
Van Bruggen dacht aan het branden in
de hel. Dat heeft mij altijd een vreemd
dilemma geleken: trouwen of branden
in de hel (vanwege seksuele misstappen?)
en Anderson kan daar kennelijk ook
niet mee uit de voeten. Het is trouwens
opvallend dat Van Bruggen blijkens
mondelinge informatie naar Anderson
toe nu een andere uitleg voorstelt (zie p.
93 bovenaan). Je zou bij Paulus’ woord
kunnen denken, zegt hij, aan het gevaar
dat je je aan een vreemde vrouw brandt
(dus ‘branden’ in een overdrachtelijke
betekenis). Het komt niet zo gauw voor
dat prof. Van Bruggen een exegese terugtrekt, maar hier lijkt dat toch het
geval te zijn.
Ik noem een tweede en laatste verschilpunt dat het vermelden waard is.
Het gaat om de veelbesproken tekst 1
Korintiërs 15:29 over het laten dopen
voor de doden. Prof. Van Bruggen heeft
in zijn boek Het lezen van de bijbel (p.
43-53) aan die tekst gedemonstreerd hoe
een goede exegeet te werk moet gaan.
In dat kader geeft hij zelf een verklaring
van deze tekst, die mij altijd heeft aangesproken. Hij komt tot de conclusie dat
het woord ‘dopen’ of ‘onderdompelen’
hier overdrachtelijk gebruikt moet worden. Want er waren ook in Efeze (hei-

dense) mensen die (soms beroepshalve)
op begraafplaatsen druk in de weer
waren met de verzorging van de graven
en de dodencultus. Zij werden door
dat werk voor de doden als het ware
helemaal in beslag genomen en overspoeld, ze waren erin ondergedompeld
(gedoopt). Dat doe je niet als er geen
perspectief meer is voor de gestorvenen.
Daarom ziet prof. Van Bruggen al die
drukte voor de doden als een indicatie
voor een uiteindelijke opwekking van
die doden.
Ik heb deze uitleg altijd vernuftig
en ook aannemelijk gevonden. Maar
Van Bruggen eindigde zijn exegese met
de vraag of die uitleg door de eerste de
beste volgende exegeet weer zou worden
verworpen. En inderdaad, Anderson
(niet de eerste de beste trouwens) is het
er niet mee eens op pagina 231. Hij
wijst erop, dat de Grieken en Romeinen
juist van geen opstanding uit de dood
wilden weten. Denk maar aan de reactie op Paulus’ preek in Athene (Hand.
17:32). Dus die drukte rond de grafverzorging bewees nog geen opstandingsgeloof, maar hoogstens de verwachting
dat de gestorvenen op de een of andere
manier in het dodenrijk voortleefden.
Ik denk inderdaad dat hier een zwak
punt in Van Bruggens uitleg blootgelegd wordt. Maar de verklaring van
Anderson helpt ons volgens mij ook niet
verder. Hij laat het zogenaamde dopen
slaan op rituele wassingen, zoals ze in
de wet van Mozes voorgeschreven waren
bij het aanraken van een lijk. Maar zo’n
reiniging is toch ook nog geen bewijs
dat de gestorvene een keer zal opstaan
en dat de dood iets is waarvan wij gered
moeten worden. Kortom: dit blijft ook
na Anderson een tekst die zijn betekenis
moeilijk prijsgeeft.

Opvallende zaken
De exegeses van Anderson zijn in het
algemeen niet schokkend, ook niet als
het over Geestesgaven of de plaats van
de vrouw gaat. Maar hier en daar geeft
hij toch wel verrassende eyeopeners. Ik
noem een paar van die opmerkingen of
verklaringen die je een frisse kijk geven
op bepaalde onderwerpen en die je weer
aan het denken zetten. Allereerst denk
ik aan de excurs: ‘Één of twee diensten
in Korinte?’ (p. 162v). Anderson heeft
goede argumenten voor de gedachte
dat er in Korinte een liturgische morgendienst was, terwijl men ’s middags
bijeenkwam voor de gemeenschappelijke
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maaltijd van de Heer. Dit gegeven zet
de huidige discussie over de tweede
kerkdienst weer even in een wat ander
licht. De tweede dienst was toen kennelijk geen leerdienst, maar eerder een
viering. Daar komt nog wat bij. Dat
avondmaal was in Korinte ook een
werkelijke namiddagmaaltijd. Anderson
zegt dan ook op pagina 165 dat het duidelijk is uit de opdracht om de Here Jezus bij het eten en drinken te gedenken,
‘dat deze opdracht ten grondslag ligt
aan de gewoonte van de vroege christenen om het avondmaal als een maaltijd
te vieren. Pas vanaf de tweede eeuw na
Christus is er bewijs voor een avondmaalsviering waar alleen de elementen
van brood en wijn gebruikt worden, los
van een maaltijd op zich.’
Hoe moet dat dan vandaag, als we
het met iemand als Calvijn eens zijn dat
we zoveel mogelijk terug moeten naar
de gewoonten van de vroege kerk?
In dit verband van het avondmaal
wijs ik ook op een treffende opmerking
op pagina 132 in de kleine lettertjes.
Anderson schrijft daar bij de verklaring
van het begin van hoofdstuk 10, dat in
het Nieuwe Testament doop en avondmaal nooit naast elkaar worden gelegd
als een bekend tweetal. In de belijdenis
gebeurt dat wel, omdat doop en avondmaal beide een sacrament worden genoemd, maar het is goed om te beseffen
dat de Bijbel zelf deze twee rituelen niet
uitdrukkelijk onder één noemer plaatst
en dat ze niet expliciet aan elkaar worden gekoppeld.
Een ander opvallend punt is zijn
conclusie uit hoofdstuk 7 over het huwelijk. Anderson zegt terecht dat de
voorkeur van Paulus voor de ongetrouwde staat overduidelijk is. Wij proberen
dat feit vaak weg te moffelen, maar dat
laat eenvoudige lezing van de desbetreffende teksten niet toe. Ik denk dan ook
dat we dit hardop moeten erkennen.
Verder is het best begrijpelijk, zoals
ook Anderson zegt, dat dit hoofdstuk
later een stimulans is geweest voor het
celibaat en het kloosterwezen. Niet dat
dit Paulus’ bedoeling was. Maar het zal
goed zijn om in de kerk niet alleen te
spreken over de heilige huwelijkse staat.
Er is ook een heilige, ongehuwde staat,
zowel voor heteroseksuele als voor homoseksuele mensen.
Dan nog iets over het kopen en
eten van offervlees. Pas door de commentaar van Anderson heb ik goed

Nader Bekeken mei 2009

begrepen waar het in de laatste perikoop
van hoofdstuk 10 (vs. 23-33) eigenlijk
om gaat. Want daar gaat het om een
heel andere situatie dan in hoofdstuk
8. Paulus spreekt hier over de ethiek
van het eten en drinken bij ongelovigen
thuis. Je kunt voor een moeilijke vraag
komen te staan, als je een feestje meemaakt bij heidense buren. Wat doe je
dan als iemand zegt dat het vlees van
een bepaalde gang aan een afgod gewijd
is? Weigeren!, zegt Paulus. Want anders
zou je misschien de indruk wekken dat
jouw God en de hunne zo ongeveer op
één lijn staan. Ik denk dat dit een leerzame perikoop is ook voor ons gedrag in
de huidige, verheidenste maatschappij.
Misschien moeten we wel vaker dingen
weigeren die een verkeerd signaal over
onze levensinstelling afgeven. Als je op
een feestje van de buren gaat meedansen
op modern heidense muziek, dan geeft
dat een verkeerde indruk van je eigen
christelijke visie. Dan mis je ook een
kans om met de anderen in gesprek te
gaan.
Verder wil ik nog wijzen op wat
Anderson schrijft over de hoofdstukken 12-14. Instructief is de brede excurs
(14 pagina’s!) die hij aan de exegese
van deze hoofdstukken laat voorafgaan. Het gaat dan over de Geestelijke
geschenken (charismata). Hij besteedt
uitvoerig aandacht aan de termen die
voor allerlei manifestaties van de Geest
gebruikt worden, en geeft een overzicht
van de taken en functies die daarmee
samenhangen. Hij betrekt daarbij ook
de lijsten uit Romeinen 12 en Efeziërs
4. Als het over het geschenk van talen
(glossolalie) gaat, valt het op dat hij de
tongentaal in Handelingen gelijkschakelt met die in Korinte. Hij schrijft:
‘Geconcludeerd kan worden dat het
bij het “spreken in tongen” … om lofgebeden gaat die hardop uitgesproken
worden in bekende talen die de sprekers
vanuit zichzelf niet machtig waren. Er
is ook geen reden te bedenken voor de
stelling dat het geschenk van “tongen”
in 1 Korintiërs anders van aard zou zijn.
… Het grote verschil met Handelingen
is dat in Korinte geen van de aanwezigen de lofgebeden kan verstaan. …
Vandaar dat er iemand nodig is die het
geschenk heeft om zo’n lofgebed te kunnen vertalen.’
In dit verband heeft Anderson kritiek op de weergave ‘klanktaal’ in de
NBV, een vondst die door zovelen in
juichstemming is ontvangen. Maar hij
vindt die vertaalkeuze ongelukkig, om-

dat de term klanktaal de suggestie wekt
dat het niet om een werkelijk bestaande
taal gaat. Ik geef deze zaken gewoon
even door zonder er een oordeel over te
geven. Ieder leze zelf deze leerzame en
overzichtelijke excurs, die een van de
mooiste gedeelten is uit deze verrijkende
commentaar.
Tot slot van deze bespreking ga ik
terug naar het begin, waar ik de jonge
stadskerk in Korinte vergeleek met
nieuwe gemeenten die tegenwoordig in
Nederland mogen ontstaan. In die gemeenten ligt vaak grote nadruk op huiskringen, soms zelfs zo dat de ontstane
gemeente opgevat wordt als een netwerk
van huiskringen. Anderson laat in de
Inleiding van zijn boek (p. 20) duidelijk
zien, dat deze visie op de gemeente in
het Nieuwe Testament geen basis heeft,
dus ook niet in deze brief aan de Korintiërs. Er is geen hard bewijs te vinden,
schrijft hij, voor de theorie van het
bestaan van verschillende huiskringen
naast elkaar, die als zelfstandige componenten deel uitmaken van dezelfde
gemeente. Paulus spreekt de gemeente
steeds aan als één gemeente en veronderstelt ook dat ze samenkomen als één
gemeente wanneer ze het avondmaal
vieren. Archeologische gegevens hebben aangetoond dat de vroege kerken
vaak bijeenkwamen in grote huizen, met
kamers die wel zo’n honderd mensen
konden bevatten. Ik denk dat dit een
belangrijk aandachtspunt kan zijn bij
gemeentestichting of gemeentevernieuwing, als de opdeling van de gemeente
in kringen aan de orde komt.
Zo bewijst ook deze brief weer, dat
veel vragen rond gemeenteopbouw van
tegenwoordig niet echt nieuw zijn, maar
ook al in Paulus’ tijd opkwamen en opgelost werden. Ik hoop dat deze brief en
de nieuwe commentaar van Anderson
ons kunnen helpen om ook anno 2009
in eigen gemeenten ‘orde op zaken’ te
stellen.
N.a.v.: Dr. R. Dean Anderson,
1 Korintiërs. Orde op zaken in een jonge
stadskerk, Kok, Kampen, 2008, ISBN
978 90 435 1487 3, 267 pag.,
prijs € 29,90
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Dit witte uur
naar Into the Hour van Elizabeth Jennings
Dit is het uur van witte heling,
de ingreep van verdriet voorbij.
Smart en leed, littekens zijn zij.
Dit is het zonovergoten uur
dat droefheid wegjaagt naar de hoeken
van de tijd en liefde oproept
in mijn kamer, opnieuw, aanwezig
voor ik haar zag. Nu noem ik
haar naam en zie hoe het licht
in de tuin schijnt, in het gras en
de appelbloesem wit aan de tak.
Hoe vier ik die vreugde, nu ik
sprakeloos ben en allen mij
opgetogen aanzien? Ik zou iedereen
de hand willen drukken, genezen
op een manier die ik later begrijp.
Ik hoor het zingen van het zomergras.
Liefde heeft, zo ervaar ik, geen einde.
Zij leeft en krijgt een ander gezicht.
Ik verraad geen persoon of herinnering.
In liefde bespeur ik een ander
die in dit witte uur voor mij uit rent.
Onnodig te vragen wat zij betekent.
Anton Ent

Wanneer je trouwt, weet je dat één van de twee eens
alleen komt te staan.
Als dat gebeurt, is dat, vooral in het begin, een droeve
tijd.
Soms komt het tot een nieuwe liefde, gezocht of
ongezocht.
In mijn geval het laatste.
Je ervaart dat als een Godswonder: hoe is het mogelijk?
Toen ik jong was, voelde ik dat als een zwaktebod: een
tweede huwelijk.
Nu het me overkomen is, denk ik daar anders over.
Een jaar geleden was onze bruiloft.
Mijn vriend, de dichter Anton Ent, droeg toen het
bovenstaande vers voor, speciaal voor mij geschreven. Ik
ervaar dat als heel bijzonder.

Gedicht G. Slings
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Vrouw in ouderlingambt in Nederlands
gereformeerde
‘zusterkerk’ Zwolle
Sinds vorig jaar is te Zwolle sprake
van wederzijdse erkenning en een zusterkerkrelatie tussen diverse kerken uit
drie kerkverbanden (vijf GKv, twee
NGK en één CGK). Ook de betrokken
classis Zwolle uit ons kerkverband heeft
hiermee eind 2008 ingestemd. Daaraan was het nodige voorafgegaan, wat
resulteerde in een rapport waarin de
betrokken kerkenraden (samen het zgn.
Ichthusoverleg) overeenstemming constateerden in omgang met de Schrift en
binding aan de belijdenis. In ons blad
zijn daar diverse kritische vragen over
gesteld in de Kroniek door dr. Wilschut
(in het juninummer 2008). Dat kwam
hem te staan op een boze reactie van
de Zwolse predikant H.J. Messelink in
het Gereformeerd Kerkblad (5 juli 2008).
Wilschut had wel eens dankbaarder en
minder kritisch mogen reageren. De
feiten zouden heel anders zijn dan hij
suggereerde: ‘Het is duidelijk dat we
over een aantal zaken nog door moeten
spreken, maar we doen dat niet vanuit
wantrouwen aan de confessionele integriteit. Integendeel, 5 jaren van gesprek
hebben een investering in wederzijds
vertrouwen opgeleverd. In Zwolle willen
NGK en GKv zich zonder meer binden aan Schrift en de belijdenis, die de
Schrift naspreekt.’
In hetzelfde nummer van ons blad
als waarin Wilschut zijn kritische vragen
stelde, gaf ik aandacht aan deze zaak in
de Persrevue. Ik citeerde uit een artikel
in Opbouw waarin Ad de Boer een overzicht gaf van de toenemende plaatselijke
toenadering tussen GKv en NGK. Uitgebreid ging hij daarbij in op de overeenstemming te Zwolle. Over één van
de verschilpunten tussen NGK enerzijds
en CGK/GKv anderzijds vertelde hij:
In het Ichthusoverleg is ook uitvoerig gesproken over de vrouw in het ambt. Daarover werd men het niet helemaal eens:
er is sprake van ‘vergaande principiële

overeenstemming’ en tegelijk van ‘verschillen van mening inzake de toepassing van
Paulus’ woorden’. In de praktijk leidt
dat ertoe dat de NGK Zwolle II vanuit
de Bijbel ruimte ziet voor de vrouw in
het ambt (men kent er een vrouwelijke
diaken, maar totnogtoe geen vrouwelijke
ouderlingen), terwijl de overige kerken een
andere keus maken. CGK, GKV en NGK
in Zwolle spraken af elkaars standpunt
niet te veroordelen, gezamenlijk daarover
verder te studeren en te overleggen en
terughoudend te zijn in de praktische
consequenties van het eigen standpunt. In elk geval bleek er in Zwolle geen
verhindering te bestaan om elkaars overtuiging inzake ‘vrouw en ambt’ te aanvaarden. Het eindrapport geeft aan: ‘Wij
vinden dat dit gegeven geen struikelblok
vormt op de weg naar verdere kerkelijke
eenheid en blijven het gesprek daarover in
alle openheid voeren.’
Een klein stukje heb ik vet laten
drukken. Het is namelijk belangrijk om
dat goed in gedachten te houden bij het
artikel waarvan ik nu wat uitgebreider
iets ga doorgeven. Ook uit Opbouw.
Ook van Ad de Boer. Hoe is het nou
verdergegaan met die kerken die onlangs
elkaar vonden? Juist ook ten aanzien
van de vrouw in het ambt, door Ad de
Boer genoemd: ‘teer punt in relatie met
GKV’. Het is de subtitel van een artikel

Persrevue P.L. Storm

met als hoofdtitel ‘Vrouw in ouderlingenambt in Nederlands Gereformeerd
Zwolle’. Het staat in Opbouw van 27 februari 2009. Het is slechts luttele tijd na
de genoemde classistoestemming. Nadat
hij eerst kort de voorgeschiedenis verteld heeft (uitlopend op een feestelijke
bijeenkomst in december 2008 waar de
overeenstemming gevierd werd), lezen
we het volgende waarbij, dacht ik, elk
commentaar verder overbodig is:
Geen verrassing
Inmiddels vonden er binnen kerkenraad
en gemeente van NGK Zwolle 2 gesprekken plaats over de openstelling van het
ambt van ouderling voor zusters van
de gemeente; daarbij ging het ook over
de mogelijkheid van een vrouw op de
Zwolse kansel, althans, op die van Zwolle
2, want Zwolle l kent geen vrouwelijke
ambtsdragers en heeft ook geen plannen in
die richting. In november kreeg een commissierapport om over te gaan tot openstelling van het ouderlingambt voor vrouwen
brede steun op een gemeentevergadering
van Zwolle 2. Eind januari nam de kerkenraad vervolgens unaniem het openstellingsbesluit. Volgens kerkenraadslid Albert
de Vos is NGK Zwolle 2 naar de Zwolse
zusterkerken steeds open geweest over deze
gesprekken binnen de gemeente. ‘We hebben de kerken via het Ichthusoverleg steeds
op de hoogte gehouden. Het besluit dat we
nu hebben genomen, komt voor hen dan
ook niet als een verrassing.’
In het eindrapport van het Ichthusoverleg
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dat begin 2008 de basis legde voor de
zusterkerkrelatie tussen NGK en GKV in
Zwolle komt de vrouw in het ambt uitvoerig aan de orde. Ondanks de verschillen
van opvatting daarover moeten we elkaar
vasthouden, is de teneur van het rapport;
want zo simpel is de problematiek niet, en
bovendien: we hebben gemeenschappelijk
dat we allemaal willen buigen voor het
gezag van de Bijbel. De kerken spreken
in het rapport af om gezamenlijk verder
te studeren en te overleggen; intussen zullen ze ‘terughoudend zijn in het trekken
van praktische consequenties uit het eigen
standpunt’. Laat Zwolle 2, terwijl de inkt
van het Ichthusrapport nog maar nauwelijks droog is, die terughoudendheid nu
varen? Albert de Vos: ‘Ja, in feite wijken
we daar nu van af. Dat doen we, omdat
we in de loop van de jaren als gemeente
zozeer naar dit “ ja” voor de vrouw in het
ambt zijn toegegroeid dat we niet langer
kunnen wachten. We hebben jarenlang de
pas ingehouden. Nu hebben we de vraag:
wat richt je in de eigen gemeente aan, als
je dit nog verder uitstelt, de doorslag laten
geven.’
Ruimte
De afgevaardigden van de NGK Zwolle
2 hebben de afgelopen tijd de andere
kerken in het Ichthusoverleg regelmatig
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geïnformeerd over de kant die het in
kerkenraad en gemeente opging. ‘Uit het
Ichthusoverleg is niet het signaal gekomen:
dit kunnen jullie niet doen. En ook niet
het appèl: doe dit nu niet! Men erkent,
ook van GKV-zijde: we staan als GKV en
NGK in Zwolle op hetzelfde fundament,
we zien als GKV dat jullie willen buigen
voor het gezag van Gods Woord. Men laat
ons deze ruimte, ook al maakt men zelf
andere keuzes rond dit onderwerp. Het is
wel zo dat de GKV- en CGK-afgevaardigden vanuit de eigen gemeenten kritische
reacties op ons besluit verwachten. En dus
volgt men wat wij doen ‘met meer dan
gewone belangstelling’. Maar het is zeker
niet zo dat we hiermee de kersverse zusterkerkrelatie met de GKV op het spel hebben gezet. En met de CGK ook niet.’
Eerste gemeente
Op een groeiend aantal plaatsen in Nederland erkennen Nederlands Gereformeerde kerken en Gereformeerde kerken
(vrijgemaakt) elkaar als gemeenten van
Jezus Christus. En steeds vaker openen ze
in vervolg daarop de kansel voor elkaars
predikanten en de avondmaalstafel voor
elkaars gemeenteleden. Sommige van
deze gemeenten zijn vóór de vrouw in
het ambt, maar voeren dat in de eigen
gemeente niet door met het oog op de re-

latie met de GKV. De NGK Zwolle 2 is
de eerste gemeente met zo’n zusterkerkrelatie die het ouderlingambt wel openstelt
voor vrouwelijke gemeenteleden. Waarom
houdt Zwolle niet net als die andere gemeenten de pas in?
Albert de Vos: ‘Van GKV-zijde worstelt
men er mee, of van ons gevraagd kan
worden om op elkaar te wachten. Men
realiseert zich namelijk dat de discussie in
hun eigen kring over de rol van de vrouw
in de kerk een langdurig proces is met een
onzekere uitkomst. Hoe lang hadden we
dan moeten wachten? Daar kon wel eens
tien jaar of langer overheen gaan, zei men
van GKV-zijde. En men beseft zelf: kun
je dat dan aan de NGK vragen? We zien
ook dat CGK en GKV zelf in de praktijk
worstelen met dit onderwerp. In de GKV
zijn her en der vrouwelijke kerkelijke
werkers aan de slag die vrijwel alles doen
wat “ des predikants” is, alleen zonder
een ambt te bekleden. En in de diensten
met belangstellenden van de CGK hier in
Zwolle gaan ook vrouwen voor; maar dat
mag dan, omdat het bijzondere diensten
zijn. Het verschil tussen onze beslissing én
wat zich bij GKV en CGK ontwikkelt,
heeft meer te maken met de officiële kerkelijke standpunten, zeg maar de theorie,
dan met de praktijk.’

Voordat we theïstisch evolutionist
worden…
Uit de vloed artikelen rond schepping en evolutie, die in 2009 over ons
heen spoelt, kies ik dit keer voor een
bijdrage van prof. dr. M.J. Paul. In
De Waarheidsvriend schreef hij twee
waardevolle artikelen (‘Verwarring over
Genesis’) waarin hij nader ingaat op
de verschuivingen die onder christenen
plaatsvinden in pogingen om geloof
in de Bijbel en evolutionisme toch te
kunnen verbinden. In het eerste artikel (19 maart) geeft hij een overzicht
van verschillende manieren waarop
momenteel Genesis 1 wordt gelezen en
uitgelegd. Uit dat artikel haal ik maar
een klein stukje aan. Helemaal aan het

eind maakt hij een aardige opmerking
over uitspraken in het Nieuwe Testament over het Oude Testament, en welk
gewicht dat in de schaal legt voor onze
uitleg van het Oude Testament.
Welk gezag hebben uitspraken van de
Heere Jezus en de apostel Paulus over
het begin van de wereld? Het is mogelijk
deze opvattingen te relativeren en aan te
nemen dat zij ‘ kinderen van hun tijd’
waren, maar hier ontstaat wel een spanning met iets dat boven al is gesignaleerd:
we mogen Genesis niet westers en rationalistisch lezen, maar moeten die op een
oosterse manier opvatten.

Akkoord, en daarom raadplegen we het
Nieuwe Testament, geschreven door Joodse
gelovigen, ver voor onze wetenschappelijke
tijd. Blijkbaar vatten de auteurs daar het
begin van Genesis veel letterlijker op dan
veel christenen in onze tijd willen doen. Is
de houding van Jezus en de apostelen dan
litteralisme?
In het tweede artikel (26 maart
2009) signaleert Paul dat door christenen steeds vaker geaccepteerd wordt (in
de opvatting van het zgn. theïstische
evolutionisme), dat de mensen van de
dieren zouden afstammen. Zo zouden
er op allerlei plaatsen mensen en mens-
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achtigen ontstaan zijn. Paul schrijft
daarover:
Bioloog en wetenschapsjournalist (van het
ND, PLS) René Fransen schrijft: ‘Het zou
kunnen zijn dat ook Adam en Eva apart
zijn gezet uit de vroege steentijdcultuur,
om een ontmoeting te hebben met God.
Op die manier zou de homo sapiens, de
denkende mens, veranderen in de homo
divinus, de goddelijke mens.’ De tuin
waarin zij leefden, de hof van Eden, zou
volgens hem een bijzondere plaats zijn,
waar regelmatig een ontmoeting met God
plaatsvond.
Adam en Eva zijn in deze benadering
de eersten van een nieuwe klasse mensen
geweest. Hun zondeval betreft niet slechts
hun lichamelijke nakomelingen, maar de
gehele mensheid. De fout van een koning
of gezinshoofd kan immers gevolgen hebben voor het hele volk of het hele gezin
(Sterrenstof, hfst. 10).
In deze beschouwing worden Genesis 1
tot en met 3 erg vrij geïnterpreteerd. Met
name de afstamming van de mens van een
dier lijkt mij in onoverkomelijke tegenspraak met Genesis 2:7. God formeerde
de mens uit de aardbodem en blies een
afzonderlijke levensadem in de neus. Zo
werd de mens tot een levend wezen. Ook
al heeft God Zich aangepast aan ons
taalgebruik en beeldend gesproken in deze
hoofdstukken, er staat niet: God nam een
rib van een dier (bijvoorbeeld een soort
aap) en bouwde daaruit de mens. Het is
duidelijk dat God de mens in een afzonderlijke scheppingshandeling maakte en
daarbij ‘stof ’ gebruikte. Op deze punten
komt de evolutietheorie in strijd met de
weergave in Genesis. En als we een afzonderlijke scheppingsdaad aannemen bij de
mens, waarom kan dat dan ook niet bij
planten en dieren het geval zijn?
Paul geeft dan een en ander door
over de mening van de vroegere bekende
Gereformeerde Bondsvoorman ds. G.
Boer, die wetenschap alle ruimte wilde
laten, maar zich verzette tegen het idee
van een ontwikkeling van het leven uit
één oercel en de ontwikkeling van de
mens uit het dier. Paul vervolgt:
Nieuwe Testament
In de evangeliën blijkt dat Jezus Adam en
Eva als het eerste mensenpaar beschouwde
(Matth. 19:3-6; Mark. 10:3-9) en dat
wordt gedateerd als ‘ het begin van de
schepping’. In het boek Handelingen wijst
de apostel Paulus op de God die de wereld
gemaakt heeft. ‘Hij maakte uit één bloed
heel het menselijke geslacht om op heel de

Prof. dr. M.J. Paul

aardbodem te wonen’ (17:26).
Petrus noemt de opvatting ‘Want vanaf de
dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven
alle dingen zoals van het begin van de
schepping’ (2 Petr. 3:4). Dit gedeelte gaat
uit van een gelijktijdigheid van schepping
en mensheid. In Openbaring 22:2 en 3
is sprake van een rivier van Water des levens en van de Boom des levens. ‘En geen
enkele vervloeking zal er meer zijn.’ Hier
wordt duidelijk dat de paradijselijke situatie hersteld zal worden.
Laat het begin van Genesis om allerlei
redenen omstreden zijn, voor christenen
behoren deze nieuwtestamentische gedeelten gezag te hebben, niet slechts als een
latere interpretatie, maar vooral als een
gezaghebbend getuigenis.
Evolutieleer
Wat mij in de recente discussies herhaaldelijk opvalt, is dat onderdelen van de
evolutieleer ingepast moeten worden in
het christelijke denken. Voor alle duidelijkheid: het evolutionisme als levensbeschouwing wordt door christenauteurs
afgewezen en God wordt als Schepper
beleden. Bij hen die het begin van Genesis
anders willen lezen dan op de klassieke
wijze, is vaak een bepaalde teleurstelling
in het creationisme te merken (ten minste
voor zover men daar kennis van heeft genomen) en die richting wordt vaak op een
simplistische manier weggeschreven.
Het is waar dat vanuit creationistische
hoek in het verleden onhoudbare uitspraken gedaan zijn, maar de vraag is dan
wel: hoe houdbaar is de evolutietheorie?
Dat bedoel ik vooral wetenschapstheo-

retisch: wat zijn legitieme uitspraken in
de wetenschap en wat niet? Hoe houdbaar zijn de vooronderstellingen en de
resultaten?
Van creationistische kant zijn er vele tientallen bezwaren aangebracht tegen de evolutie. Maar niet alleen van die zijde. Een
voorbeeld is Rob van de Weghe. Hij was
ongelovig en stond negatief tegenover het
christelijk geloof. Op veertigjarige leeftijd
had hij zoveel verdiend, dat hij zich kon
terugtrekken uit het zakenleven. Nadat
hij noodgedwongen een keer een kerkdienst
bijwoont, besluit hij de waarheidsclaims
van het christelijk geloof te onderzoeken en
hij vermoedt dat hij die in korte tijd wel
onderuit kan halen.
Toch raakt hij steeds meer onder de indruk van de argumenten vóór het christelijk geloof en op den duur verwerpt hij
ook de evolutietheorie. In zijn apologetische boek Gefundeerd geloof. Zinnige
argumenten om christen te zijn (2008)
schrijft hij: ‘Het proces van de evolutie
en ook de handeling van de schepping
kunnen niet worden geobserveerd of herhaald en daardoor blijven beide modellen
onbewezen. (...) Dus, evolutie – net als
schepping – is slechts een model dat wordt
gebruikt om datgene wat wij waarnemen
in de wereld, zoals wij die kennen, uit te
leggen. Het is geen feit, geen natuurlijke
wet, het is niet eens een wetenschappelijke
theorie, maar gewoon een model!’
Wolkenkrabber
Ook de Wageningse hoogleraar Han Zuilhof gaf in zijn inaugurele oratie ‘Alles is
altijd ingewikkelder’ (april 2008) stevige
kritiek op de evolutietheorie. Hij schetst
drie problemen waar hij als organisch
chemicus tegen aanloopt: het ontstaan van
chiraliteit (louter links- of rechtsdraaiende
moleculen), het langdurig behoud van
chiraliteit en het gebruik ervan in de zogenaamde RNA-wereld. Hij maakt duidelijk dat de theorieën over het ontstaan van
het leven verbijsterend onwaarschijnlijk
zijn. In beeldspraak: ‘Het gebouw staat
niet op een degelijk fundament, in de wolkenkrabber van de evolutieleer is de begane grond nog geen begaanbare grond. Hier
is sprake van een significant probleem,
zeker omdat de evolutietheorie zo’n grote
rol speelt in de hedendaagse wetenschap.
(...) in de wolkenkrabber van de evolutietheorie kan ik vanaf de eerste verdieping
eigenlijk alleen maar toeschouwer zijn.
Als je eenmaal binnen bent, bieden al die
hoge verdiepingen prachtige vergezichten,
maar je kunt er momenteel als wetenschapper niet fatsoenlijk binnen komen.’
Bij velen die schepping en evolutie willen
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combineren, is een oprechte behoefte om zo
min mogelijk struikelblokken voor christelijke wetenschappers op te werpen. Heeft
de kerk niet eerder Galilei afgewezen?
Voordat we die weg gaan, is het echter wel
nodig onderscheid te maken tussen waarnemingen en projecties. Charles Darwin
is niet op de evolutietheorie gekomen door
waarneming, maar vooral door de publicaties van zijn grootvader Erasmus Darwin, geschriften die mede ingegeven waren
door een sterk antichristelijke houding.
De waarnemingen door de kleinzoon over
de variaties binnen de soorten geven onvoldoende reden om over te gaan op een
ontwikkeling van de ene naar de andere
soort.
Consequenties
Het is goed te beseffen dat de aanname
van een theïstische evolutie tot een andere
opvatting over inspiratie van de Bijbel
leidt. Waar komt Genesis 1 vandaan?
Heeft God Zich zo geopenbaard aan mensen? Dan moeten we het accepteren zoals
het tot ons komt, al roept het bericht bij
ons veel vragen op, zoals trouwens alle
eeuwen van de kerkgeschiedenis al het
geval geweest is. De andere mogelijkheid
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is om het hoofdstuk te beschouwen als het
product van menselijk nadenken over de
schepping, al of niet met behulp van Gods
Geest.
De kerk der eeuwen heeft steeds
gekozen voor de eerste benadering. Als
we kiezen voor een menselijke beschrijving of een kaderopvatting, heeft dat
duidelijk gevolgen voor de inspiratieleer.
Dat is ook het geval met de godsleer:
dan is God niet meer Degene die alles goed geschapen heeft, maar Degene
die door dood en verderf in een lange
reeks van talrijke mislukkingen op den
duur nieuwe soorten heeft gemaakt. De
opvattingen over de schepping, zoals
in Genesis 1 tot en met 3 beschreven,
vormen een fundament. Wie het fundament verandert, zal moeten beseffen
dat het hierop gebouwde huis nooit hetzelfde kan blijven.
De methode om deze hoofdstukken
en andere bijbelgedeelten als een elastiek
uit te rekken totdat er enige onderdelen
van de evolutiezienswijze in passen,
blijft een moeilijke en zeer omstreden
werkwijze.
Een andere manier van werken is het

accepteren wat er staat, als Gods openbaring, en tevens het aanvaarden van
onze beperktheid, dat wij geen oplossing hebben voor allerlei lastige vragen
en moeilijke details in die hoofdstukken. We mogen geen evolutionistische
of creationistische theorieën inlezen in
deze hoofdstukken. Het blijven teksten
die ons voorstellingsvermogen te boven
gaan. Maar vanuit de compositie van
het boek Genesis is wel duidelijk dat
God deze wereld niet al te lang geleden geschapen heeft, in een situatie die
‘goed’ was, dat Adam en Eva de eerste
mensen waren, van wie het gehele menselijke geslacht afstamt, en dat door toedoen van deze eerste mensen de schepping in een vervallen positie kwam.
Dit geloof is ook door de kerk der
eeuwen beleden, vaak in oppositie tot
andere opvattingen. Dat geloof is ook de
basis voor het uitzicht dat niet door een
geleidelijke evolutie, maar door Gods
directe ingrijpen, een nieuwe hemel en
aarde zullen ontstaan.

Warm pleidooi voor
bestudering van de
kerkgeschiedenis
Een warm pleidooi is het artikel
wel te noemen dat dr. C.M van Driel
schrijft onder de titel: ‘Kerkgeschiedenis
kiezen een theologische zwakte?’ Het
verscheen in De Wekker van 27 maart
2009. Van Driel reageert op diverse
uitlatingen in de afgelopen jaren waarin
wat kritisch wordt aangekeken tegen
het feit dat promovendi uit de ‘gereformeerde gezindte’ zo vaak voor het
vak kerkgeschiedenis kiezen. Dat zou
een teken zijn van theologische zwakte.
Gereformeerde studenten zouden diepteboringen in bijbelwetenschappen, dogmatiek of godsdienstwijsbegeerte niet
aandurven. In plaats daarvan schuilen
ze in het veilige verleden waarbij ze geen
positie hoeven te kiezen. Gewoon even
wat bronnen bij elkaar harken, vervolgens aan elkaar knopen en klaar is Kees.

Van Driel voorziet deze redenering van
een zestal kanttekeningen:
1. Niet het belangrijkste vak
In het bovenstaande zit een kern van
waarheid die ik graag eerst wil honoreren.
Kerkgeschiedenis is natuurlijk niet het
belangrijkste vak in de theologische studie.
De vragen die om aandacht roepen, liggen bijvoorbeeld op het gebied van de betrouwbaarheid en interpretatie van Oud
en Nieuw Testament of in de leer van
God: Wie is Hij? Wat moeten en mogen
we belijden omtrent zijn wereldbestuur?
Enzovoort, enzovoort. Ook wat mij betreft mogen er best meer theologen zijn die
zich op deze terreinen bewegen. Maar,
zoals ik verderop betoog, studie daarop is
daarom nog niet per definitie van meerwaarde boven kerkhistorisch onderzoek.

2. Historisch onderzoek is ploeteren
De keus voor kerkgeschiedenis is in ieder geval geen keus voor een makkelijk
vak. Een kerkhistoricus heeft niet genoeg
aan een goed voorziene bibliotheek in de
buurt. Hij gebruikt oude publicaties en
archiefmaterialen die zich zo goed als altijd op afstand bevinden. Een onderzoeker
is dus veel reistijd kwijt en gebonden aan
openingstijden van archieven of leeszalen die veel beperkter zijn dan die van
openbare bibliotheken. Het materiaal zelf
mag je maar zelden meenemen, zodat je
veel tijd ter plekke aan onderzoek moet
besteden.
Onderzoek doen is vaak ook werkelijk
zoeken. Vooraf aan alle bestudering en
interpretatie gaat het opdiepen van de
nodige gegevens uit bronnenmateriaal, dat
meestal maar in beperkte mate ontsloten
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is. Kerkhistorici komen er qua werk zeker
niet makkelijk vanaf.
3. Beoefening van gemeenschap der
heiligen
Waarom oefent het vak kerkgeschiedenis aantrekkingskracht uit op mensen die
willen doorstuderen? Dat zit onder meer
in het feit dat het gaat over hoe kerken
en kerkleden geworden zijn tot wat ze
zijn en wie ze zijn. De bestudering van
het verleden kan daarom een heel existentieel gebeuren zijn. Waar liggen mijn
wortels? Hoe zijn die tot stand gekomen?
Door welke mensen zijn ze gevormd? Is er
sprake van continuïteit? Je bezighouden
met het verleden is omgaan met mensen,
vaak medegelovigen, in hun streven, hun
strijden en hun sterven. Het is ongelooflijk
boeiend om uit duizenden puzzelstukjes
zo’n leven te ‘reconstrueren’. Je ervaart
haast aan den lijve hoe zij dachten, geloofden en tot hun handelen kwamen. Dat
kan ook inspirerend zijn, of in ieder geval
veel herkenning opleveren.
4. Leerzaam en breed
Aantrekkingskracht oefent kerkgeschiedenis
ook uit omdat het vak kerkgeschiedenis in
de praktijk een brandpunt is van veel van
wat er in het geheel van de theologische
studie aan de orde is. Als iemand een biografie schrijft, moet hij zich ook verdiepen
in de diverse werkzaamheden van zijn
figuur, in de theologische stand van zaken
op de terreinen waar hij actief was, in de
geestesstromingen van zijn tijd en de kenmerken daarvan. Via de hoofdpersoon komen allerlei vragen waarmee hij te maken
had onder de aandacht. Vaak zitten daar
voor deze tijd heel herkenbare punten bij.
De kerkelijke mens verandert niet zo sterk
en de vragen en antwoorden in een mensenleven evenmin. Als dat anders ligt, is
het weer leerzaam om je in een totaal ander denkpatroon te verplaatsen. Hetzelfde
geldt voor onderzoek naar een tijdvak,
een groep of een stroming. Beoefening van
kerkgeschiedenis vraagt veel kennis en verbreedt en verdiept die.
Historische kennis is een basisvoorwaarde
voor zelfkennis en voor begrip van wat er
in het heden gaande is. Onderzoek naar
het gelovig verleden kan worden gemotiveerd door en brengen tot een verheerlijking van het eigen gelijk, maar als je het
goed doet leert het waarderen en relativeren. Beide kwaliteiten verdienen enige
aanbeveling in kerkelijk Nederland.
Daarbij komt dat het reconstrueren en
analyseren van een kerkhistorisch onderwerp niet zomaar voortvloeit uit de aantekeningen en dossiers. Het kunnen interpre-

teren van bronnen vereist veel kennis en
vaardigheden. Daarom vraagt een kerkhistorische studie niet per definitie minder
denkwerk dan een ander onderwerp.
5. De historische aard van veel ander
theologisch onderzoek
Het relatieve belang van de beoefening
van kerkgeschiedenis kan ook benaderd
worden door een relativering van de actuele betekenis van veel onderzoek uit de
overige theologische vakken. Veel dogmatische studies bevatten voor het overgrote
deel feitelijk dogma- of theologiegeschiedenis. Slechts een zeer beperkt deel aan het
eind van het boek bevat nog een en ander
over de actualiteit.
Studies op het gebied van de Bijbelinterpretatie bevatten ten dele veel discussie
met vakgenoten uit vroeger tijden, zodat
ook deze boeken een historisch stempel
dragen. Een ander deel legt juist getuigenis
af van te weinig historisch besef. Ik heb
een schrijver publiekelijk horen verzekeren
dat hij bij het schrijven van een Bijbelcommentaar nog geen handvol eerdere
verklaringen gebruikte. Dat leek bedoeld
te zijn als een manier om de zelfstandigheid van zijn werk te benadrukken. Op
die manier worden echter uitlegkundige
oplossingen uitgegeven als nieuw, terwijl
ze al in niet geraadpleegde commentaren
zijn te vinden.
Waar het me om gaat is dat door de historische benadering de grenzen tussen de beoefening van de verschillende theologische

vakken vaak niet zo scherp zijn. Dat moge
de scepsis ten aanzien van de betekenis
van kerkhistorisch onderzoek verminderen. Het aardige daarvan is dat er vaak
werkelijk wat nieuws wordt opgediept.
Een theoloog die zich op het terrein van de
Bijbelswetenschap of dogmatiek verdienstelijk wil maken, moet een goed onderwerp
kiezen en over capaciteiten en creativiteit
beschikken. Zo niet, dan is de meerwaarde
van dergelijke studie boven kerkhistorisch
onderzoek beperkt. Ik chargeer onder dit
punt een beetje, maar overdrijf nu ook
weer niet eindeloos.
6. De eersteling als enige
Het motief van degenen die graag wat
meer mensen ander theologisch onderzoek
dan kerkhistorische studie zien doen, is
dat vanuit gereformeerd perspectief wel
wat meer zou mogen worden bijgedragen
aan de voortgang en beïnvloeding van het
wetenschappelijk onderzoek. In dat kader
is het niet aangenaam, maar misschien
wel nuttig om te wijzen op de beperkte
ontwikkelingsmogelijkheden die theologen
hebben. De meesten van hen die verder
studeren moeten dat naast het complexe
en veelomvattende gemeentelijk werk
doen. Wie het goed wil doen zal, als hij
niet over een bovengemiddelde hoeveelheid energie beschikt, weinig tijd voor
specialisatiestudie overhouden. Het is een
hele prestatie als iemand in de pastorie
een proefschrift weet af te ronden. Vaak
behoren predikanten dan al niet meer tot
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de jongsten. In de praktijk is te zien dat
de meeste promovendi vervolgens maximaal mondjesmaat tot nadere publicaties
komen.
Voor het vak kerkgeschiedenis brengt dat
mijns inziens zijdelings een vergroting van
de relatieve waarde met zich mee. Die
enige bijdrage is namelijk een ‘eersteling’,
die vaak ook het stempel van het proefkarakter draagt. Zo heel veel invloed oefent
een dergelijke studie niet uit.
Bovendien gaat het in de dogmatische en
Bijbelwetenschappen minstens zo vaak als
in de kerkgeschiedenis om detailstudies.
Wie als beginneling iets groters aanpakt,
strandt gemakkelijk in de vloed van literatuur en wordt bedolven onder de vele
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inhoudelijke problemen die opdoemen.
Als het in de praktijk bij deze proeven
blijft en het blijvend bijdragen aan het
vakgebied op academisch niveau toch niet
haalbaar is, maakt het niet zo heel veel
uit op welk terrein ze liggen. Meer dan
in het resultaat ligt de betekenis in de
vorming die ze op de schrijver hebben uitgeoefend. Het vormend effect van studeren
is bij kerkgeschiedenis zeker niet minder
groot dan bij andere disciplines.
Slot
Bovenstaande overwegingen bedoelen niet
het belang van de Bijbelwetenschap of de
dogmatiek te bagatelliseren. Ik zet ze op
papier om mijn bedenkingen bij wat soms

overkomt als het minderwaardig verklaren
van de kerkgeschiedenis te motiveren. De
moraal van dit verhaal wil zijn dat als
mensen de aanleg hebben om op verschillende terreinen studie te doen die boven
het maaiveld uitkomt, ze zich vooral moeten richten op een onderwerp dat in de
frontlinie ligt. Zo niet, dan moeten ze gewoon kiezen waar ze goed in zijn. Het is
nu eenmaal zo dat je voor een vak zowel
een hoofd als een hart moet hebben, wil je
er iets mee kunnen én het erin volhouden.
En ook op het gebied van de kerkgeschiedenis is er nog genoeg zinnigs te doen.

Durf ook eens te
zwijgen!
‘Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid…’, schrijft Paulus in Kolossenzen
4:5. Aan die tekst moest ik denken toen
ik het korte artikeltje las van ds. W.
Dekker. Niet elke situatie is zo’n gelegenheid. Het kan ook wijs zijn te zwijgen. Voor die boodschap vraagt Dekker
aandacht in De Waarheidsvriend van 26
maart 2009. Zijn titel: ‘Spreken door te
zwijgen’. Hij schrijft:
Op menig gemeenteavond probeer ik
mensen warm te maken voor cursussen
van de IZB zoals ‘Gunnend geloven’ en
‘Woorden vinden’. Er zijn immers in onze
samenleving veel gelegenheden om op een
ongedwongen manier het geloof ter sprake
te brengen.
Religie is weer een onderwerp waarover
gepraat mag worden. Dit gegeven moeten
we zeker benutten. Bij veel mensen is het
geloof meer iets van een gevoel dan dat ze
het ook kunnen verwoorden. Toch is dat
laatste belangrijk.
We zullen rekenschap geven van de hoop
die in ons is, om de woorden van de apostel Petrus te gebruiken. Dat kan door een
bepaalde uitstraling, een levenshouding.
Maar woorden erbij zijn wel belangrijk,
vooral omdat de onkunde bij mensen over
het christelijk geloof heel groot is. Er zijn
bovendien ook anderen die een uitstraling
van hoop en kracht hebben, bijvoorbeeld

humanisten en moslims. Spreken over
het eigene van het christelijk geloof is dus
zeker nodig. De oefening daarin via cursussen is inspirerend voor je eigen geloof,
schept een band met andere gemeenteleden
en maakt je meer geschikt als getuige van
God in deze tijd.
Zwijgen
De laatste tijd heb ik echter vaak gedacht:
zwegen we maar eens wat meer. Er is een
bepaald soort activistisch christendom, dat
gevraagd en ongevraagd meent overal op
in te moeten gaan. Er is een Darwin-jaar
en dan moet daar iets van gezegd worden.
Er is sprake van busreclame door atheïsten
en dan moet daar iets tegenover gesteld
worden. Er is een reizende tentoonstelling mea vulva en christenen staan op om
daartegen te ageren.
Ik ga geen goede bedoelingen in twijfel
trekken. Integendeel. Ik wil ook graag
zeggen dat niets erger is dan laksheid en
onverschilligheid. Maar dat gezegd zijnde,
stel ik ook: durf af en toe bewust te zwijgen. Zwijgen kan heel sprekend zijn. Soms
meer sprekend dan spreken.
Spreken
Ik liep daar al een tijdje over te denken,
totdat ik op zaterdagavond 28 februari
naar ‘Rondom tien’ keek. Toen wist ik
het zeker. Daar zat de man uit Urk, die
de folder over de schepping in zes dagen

Nederland instuurde, tegenover een expriester, die ongemeen fel het christelijk geloof afbrandde. Daarbij zaten ook nog een
paar anderen die hun best deden verstandige dingen te zeggen, maar dat kwam
nauwelijks meer over tafel. De leiding van
het gesprek was allerberoerdst. Ik zat met
kromme tenen, beurtelings zeer boos en
verdrietig over de godslasteringen van een
ex-priester en me schamend voor hoe het
christelijk geloof dan wel werd verwoord.
Had jij daar dan nu niet bij willen zitten, vroeg mijn vrouw. Ik antwoordde uit
de grond van mijn hart: nee. Daar had ik
absoluut niet bij willen zitten, al had ik
er duizend euro voor de IZB mee kunnen
verdienen, dan nog niet. Het christelijk
geloof is me er te heilig voor om het in zo’n
chaos en met zoveel weerstand ter sprake
te willen brengen.
Ik moet in deze dagen veel denken aan
wat we lezen in het lijdensevangelie:
‘Doch Jezus zweeg stil’ (Matth. 26:63).
Had Hij geen antwoord? Door zijn zwijgen sprak Hij.
Misschien moeten we nog een cursus maken: ‘Spreken door te zwijgen’. In ieder
geval moeten we als christenen van de
gedachte af dat we overal op in moeten
gaan. Soms is de schade groter dan de
winst.
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