Jaargang 18 no 12 december 2011

Oude
Walcherse Artikelen
springlevend
In dit nummer o.a.:
Lof van hemels leger
Het geheim in de wereld
Bevrijdend pastoraat?

Jaargang 18 no 12 december 2011

Schriftlicht
Frans Wisselink

God had
de wereld lief!

Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
(Gezang 50, Gereformeerd Kerkboek)

In de nacht waarin Jezus geboren werd, kwam een engel

dat nieuws brengen aan de herders. Een groot hemels leger

voegde zich bij die engel om God te prijzen. Welke woorden
gebruikte dat leger? Het grootste gedeelte van hun tekst is

onomstreden, maar over het laatste woord lopen de meningen uiteen.

Eén letter verschil
In het Grieks zit het verschil vast op één
letter. Luidt het laatste woord van dat
hemelse leger eudokia of eudokias?
Hadden ze het over ‘eudokia’ (= welbe
hagen)? In dat geval zou je het vol
gende resultaat krijgen als je het Grieks
woord voor woord vertaalt: ‘Eer in de
hoogste aan God en op aarde vrede in
mensen welbehagen.’ Dat is de versie
die gevolgd wordt in de oude Staten
vertaling: ‘Eere zij God in de hoogste
hemelen, en vrede op aarde, in de

menschen een welbehagen!’ Zo zingen
we het ook met het oude Gezang 11.
Of hadden ze het over ‘eudokias’ (= van
welbehagen)? In dat geval levert een
woordelijke vertaling het volgende
resultaat op: ‘Eer in de hoogste aan
God en op aarde vrede in mensen van
welbehagen.’ De Nieuwe Bijbelvertaling
kiest voor deze optie en dat heeft ge
leid tot de volgende vertaling: ‘Eer aan
God in de hoogste hemel en vrede op
aarde voor alle mensen die hij lief
heeft.’

Je moet kiezen: is het met of zonder s?
Dat voelt bijzonder ongemakkelijk. Je
kunt namelijk niet zeggen: ‘Eigenlijk
staat er in Lucas 2 vers 14 …’ Het is
namelijk niet zeker wat hier staat,
terwijl dat voor je gevoel wel hoort bij
het Woord van God. Die onzekerheid
kan je onzeker maken. Van nood ga je
de knoop doorhakken. Dat is wat veel
christenen (en ook veel theologen) doen
als ze te maken krijgen met tekstver
schillen. Ze maken een keuze op on
deugdelijke gronden.
Een mooi voorbeeld daarvan gaf dr. A.
van de Beek begin dit jaar (ND 28 jan.
2011). Hij kiest in Lucas 2:14 op grond
van dogmatische overwegingen voor de
lezing met s (en dus de versie van de
NBV) en veroordeelt in scherpe bewoor
dingen de lezing zonder s (en dus de
versie van de SV). Hij wil niets weten
van de versie die door de SV wordt
gevolgd, omdat die volgens hem in één

322

1. De dogmatiek moet volgen!

De directe aanleiding voor deze bijdrage is een column van dr. A. van de
Beek (ND 28 jan. 2011) over de vraag ‘Wat zongen de engelen?’
Uit die column krijg je de indruk dat het vreselijk is dat we nog steeds de
traditionele tekst zingen van het ‘Ere zij God’. Deze tekst past niet in de
dogmatiek van Van de Beek. ‘We zingen in de kerk gewoon de bekende
tekst – in de mensen een welbehagen. Want van die tekst willen we niet
af: het welbehagen geldt voor iedereen en de vrede is niet de vrede Gods
die alle verstand te boven gaat, maar de vrede op aarde waarover staats
hoofden het hebben in kerstboodschappen – of kerkvorsten, want die
doen niet onder voor het geloof in vrede op aarde die deel is van de
macht.’
Zelf kiest Van de Beek bewust voor de andere versie: ‘vrede op aarde in
de mensen van het welbehagen.’ Deze versie past beter bij zijn dogma
tiek. Dit lied is volgens hem een verwijzing naar de gemeente die leeft
uit Gods welbehagen; het is een gemeenschap die als vreemdelingen in
de wereld leeft.
Ik heb op deze column gereageerd (ND 9 feb. 2011), maar ik heb me voor
genomen om er in deze rubriek wat breder op terug te komen. Ik heb nu
de gelegenheid om aandacht te vragen voor het belang van tekstkritiek.
De dogmatiek mag niet het resultaat van de tekstkritiek dicteren.

lijn staat met de lieve aardse vrede die
de mensen zo fijn vinden. Hij is daaren
tegen zeer te spreken over de versie die
door de NBV wordt gevolgd, omdat die
versie klopt met zijn beeld van de kerk
als vreemdelingen die in de wereld
geen vrede ervaren maar met geweld
te maken hebben (zie kader 1).

Hoe ga je kiezen?
Je moet een keuze proberen te maken
tussen de versie met en de versie zon
der s. Laten we eerst even de feiten op
een rijtje zetten.
Er zijn uit de periode tot en met de
negende eeuw ongeveer 140 hand
schriften bewaard gebleven waarin de
tekst van Lucas 2:14 staat. Slechts in vijf
hiervan komt de versie met s voor (‘in
de mensen van het welbehagen’): in

2. Een opmerkelijk detail

vier handschriften uit de vierde eeuw
en in één handschrift uit de zesde
eeuw. De versie zonder s (‘in de mensen
een welbehagen’) komt voor het eerst
voor in een handschrift uit de vierde
eeuw; deze versie wordt gevonden in
zo’n 134 handschriften die op verschil
lende plaatsen zijn geproduceerd (zie
kader 2).
Ter verklaring wordt vaak verwezen
naar het kerkelijk gezag. In Constan
tinopel zou rond het jaar 400 door de
kerkleiders zijn ingegrepen in de tek
sten van het Nieuwe Testament. Toen
zouden er handschriften van een be
paald karakter doorgedrukt zijn. Dat
zou de verklaring zijn dat de tekst die in
de oudste handschriften staat, in de
grote meerderheid van de latere hand
schriften niet meer te vinden is. In dat

Ik heb altijd gedacht dat de versie zonder s voor het eerst aantoonbaar is
in de zesde eeuw. Maar deze lezing is (net als de versie met s) aantoon
baar in de vierde eeuw en je vindt hem in de Codex Sinaiticus. Dit be
roemde handschrift is een van de handschriften uit de vierde eeuw
waarin in Lucas 2:14 de versie met s te vinden is. Daar staat oorspronke
lijk ‘eudokias’, met aan het eind een s die wat kleiner is dan de andere
letters van het woord. Die s is bij een eerste correctie in de vierde eeuw
geschrapt. Dus de versie zonder s komt ook voor in een van de hand
schriften uit de vierde eeuw.
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3. Tips voor verdere studie

Ik heb in mijn proefschrift Assimilation as a criterion for the establishment of the text verslag gedaan van mijn onderzoek op het terrein van
de nieuwtestamentische tekstkritiek. Mijn conclusie is dat je er verstan
dig aan doet je voor de tekst van het Nieuwe Testament te baseren op
wat in de meeste handschriften staat. Globaal gesproken is dat de
grondtekst die voor de Statenvertaling gebruikt is.
Een korte beschrijving van dit onderzoek heb ik gepubliceerd in Verkenningen in de evangeliën (in 1990 uitgegeven onder redactie van Andries
Knevel e.a.).
Over Lucas 2:14 is heel veel geschreven, ook over de tekstkritische kant.
Prof.dr. J. van Bruggen besteedt er veel aandacht aan in zijn commentaar
op Lucas in de serie CNT (1993). Verder verwijs ik graag naar de bespre
king die prof. H.J. Schilder heeft gewijd aan Lucas 2:14 in zijn bundel Ik
kom thuis (1981).

verband wordt met name Eusebius
genoemd als stuwende kracht.
Deze verklaring is niet afdoende.
Immers: dat zou inhouden dat er in
Constantinopel een eenheidstekst van
het Nieuwe Testament zou bestaan
sinds het jaar 400. Maar uit de ge
schriften van de kerkvaders is aange
toond dat er in Constantinopel de
eeuwen door helemaal geen eenstem
migheid was over de tekst van het
Nieuwe Testament.
Bij mijn promotieonderzoek ben ik tot
de conclusie gekomen dat ook andere
argumenten niet afdoende zijn om de
meerderheid van de handschriften
terzijde te schuiven. Je doet er verstan
dig aan, je voor de tekst van het Nieuwe
Testament te baseren op wat in de
meeste handschriften staat.
Dat betekent voor Lucas 2:14 dat ik kies
voor de versie zonder s: ‘in de mensen
een welbehagen’ (zie kader 3).

De verschillen niet uitmeten
Voor de uitleg heeft deze keuze uiter
aard gevolgen. Die gevolgen moet je
niet overdrijven.
Leerzaam vind ik in dit verband de
kanttekeningen van de oude Staten
vertaling. In de SV wordt in de tekst de
versie zonder s afgedrukt, dus: ‘in de
menschen een welbehagen’. Daar wordt
de volgende kanttekening bij gemaakt:
‘Dat is, het welbehagen Gods worde
door hem aan de menschen vervuld,
2 Thess. 1:11.’ Maar de Statenvertalers
waren ook op de hoogte van de versie

met s. Die wordt eerlijk genoemd in het
vervolg van de kanttekening: ‘Anders,
des welbehagens; dat is in de menschen,
die God naar zijn welbehagen heeft
uitverkoren, Ef. 1:5.’
Beide versies proberen ze uit te leggen
in overeenstemming met het geheel
van de Bijbel. Dat getuigt van nuchter
heid. Er is wat onzekerheid over de
exacte tekst van Lucas 2:14. Maar deze
tekst is geen losse strijdkreet. Hij staat
in een tekstgeheel. Laten we hem
daarom uitleggen in dat tekstgeheel,
zonder een van de versies te verkette
ren.

Uitleg met s
Stel dat de versie met s de oorspronke
lijke tekst is. De woordelijke vertaling
van Lucas 2:14 luidt dan: ‘Eer in de
hoogste aan God en op aarde vrede in
mensen van welbehagen.’ Hoe moet je
dit uitleggen? Laten we ons vertrek
punt nemen in het laatste woord.
In de NBV wordt ‘welbehagen’ uitge
legd als de houding van God. God richt
Zich welwillend en liefdevol tot een
bepaalde groep mensen; aan hen zegt
Hij zijn vrede toe. Deze uitleg past in
het geheel van de Bijbel. De engel
kwam met goed nieuws dat grote
vreugde brengt voor het hele volk. Voor
dat volk (het volk van Gods keuze) is
zijn vrede bestemd, hier op aarde:
vrede met God door Jezus Christus. Dat
brengt het hemels leger ertoe, lof toe te
zwaaien aan God. Dat levert een prima
uitleg op waarin voluit het kerstevan
gelie klinkt.

Maar: uit niets in de tekst blijkt dat dat
‘welbehagen’ slaat op de houding van
God. Er pleit veel voor om ‘welbehagen’
uit te leggen als de houding van mensen. Zo gebeurt dat in de traditionele
rooms-katholieke uitleg, bijvoorbeeld in
de Canisiusvertaling: ‘Glorie aan God in
den hoge, en vrede op aarde onder de
mensen van goede wil!’ Dat wil zeg
gen: aan mensen die welwillend en
liefdevol zijn, zegt God zijn vrede toe. Je
kunt wat huiverig staan tegenover deze
uitleg omdat hij zo rooms klinkt. Maar
ook deze uitleg past goed in het geheel
van de Bijbel. Wie zonder God leeft,
kent volgens Jesaja (48:22 en 57:21) geen
vrede. Vrede is er alleen voor wie met
God leeft. Vrede is voor alle mensen die
zich (door Gods genade) welwillend en
liefdevol opstellen. Deze vrede met God
is voor het hemels leger het argument
voor de lof op God. Ook met deze uitleg
is niks mis.

Uitleg zonder s
Maar: er zijn genoeg redenen om ervan
uit te gaan dat de versie zonder s de
oorspronkelijke tekst is. De woordelijke
vertaling van Lucas 2:14 luidt dan: ‘Eer
in de hoogste aan God en op aarde
vrede in mensen welbehagen.’ Hoe
moet je dit uitleggen? Laten we ons
vertrekpunt weer nemen in het laatste
woord.
Als je de versie zonder s volgt, is het
zonder meer duidelijk dat ‘welbehagen’
een omschrijving is van de houding van
God. God is hartelijk en plezierig in zijn
opstelling tegenover de mensen. Uit
liefde voor de wereld ontfermt Hij Zich
over mensen die niet op Hem zitten te
wachten. Het initiatief ligt bij God. Het
begint bij God, die het hele volk wil
bereiken met zijn genade. Het begint
bij God, die Zich verbonden heeft aan
mensen en die Zich aan dat verbond
houdt. Deze God wil steeds meer men
sen toevoegen aan zijn verbond. Dat
alles getuigt van zijn liefde. Dankzij
Gods liefde voor de mensen is het vrede
met God en heb je het vooruitzicht van
de volmaakte vrede. Dit alles brengt
Gods hemelse leger tot een eresaluut
aan God in de hoge hemel.
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Het geheim vasthouden
De kerk scoort slecht. Wie dat
nog niet wist, kan het lezen
in het laatste rapport van het
Centraal Planbureau.

Waarom ik deze vraag opwerp? In het
rapport van het CPB wordt de lage
score gezien in verband met het seksu
eel misbruik in de Rooms-Katholieke
Kerk. Het onderzoek gaat ook over an
dere kerken, maar de mensen scheren
ze allemaal over dezelfde kam. De
roomse kerk wordt genoemd, maar het
gaat alle kerken aan.
Nee, de Bijbel belooft niet dat de kerk
hoog zal scoren. Eerder wordt in het
vooruitzicht gesteld dat je je kruis op je
moet nemen. De vuurproef van het ge
loof is voor een volgeling van de Here
niet vreemd (1 Petr. 4:12v). Petrus zegt
dat je moet voorkomen dat het lijden
door eigen misdaden wordt veroor
zaakt! Integendeel, leef zo dat de men
sen God eer bewijzen (1 Petr. 2:12) en
zich gaan schamen over hun laster
(1 Petr. 3:16). De lage score stelt teleur.

Kroniek
Hans van der Jagt

Daarin is de kerk de laatste in de rij in
stituten waarin Nederlanders vertrou
wen hebben. Eerdere jaren stond de
kerk niet veel hoger in de reeks, maar in
2011 is een diepterecord bereikt. En je
vraagt je af: hoe staat het met het ge
heim dat de kerk in deze wereld draagt?

Het is immers een geheim. Maar bij dit
geheim is dat nu juist de bedoeling
niet. Wat het geheim is, zegt hij in vers
16: ‘Hij is geopenbaard in een sterfelijk
lichaam, in het gelijk gesteld door de
Geest, is verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken, vond ge
loof in de wereld, is opgenomen in ma
jesteit.’ Het is het geheim van de weg
die de Here Jezus is gegaan van zijn
menswording tot zijn verheerlijking. En
daarna. Het geheim is openbaring van
Gods Zoon in ons vlees én in de verkon
diging onder de volken.

Het geheim van het geloof is geen verborgen boodschap,
geen code die geheimzinnig overgeleverd wordt.

Vooral als die wordt toegeschreven aan
de misdrijven van de kerk of haar
ambtsdragers. Dat zet ons allen voor de
vraag of we het geheim van de kerk
vasthouden.

Publiek geheim
De diakenen moeten het geheim van
het geloof met een zuiver geweten
vasthouden, schrijft Paulus (1 Tim. 3:9).
Mogen ze het soms niet bekendmaken?

Het geheim van het geloof is geen ver
borgen boodschap. Het is geen code die
geheimzinnig overgeleverd wordt. De
kerk is niet een elitair en mysterieus ge
zelschap dat zich steels gedraagt om
haar kennis geheim te houden. Quasi
religieuze boeken kunnen met dat
thema spelen. Ze vervalsen daarmee
per definitie het geheim van het geloof.
Want Gods geheim is geopenbaard in
Christus. Gods Zoon in een sterfelijk li
chaam is een publiek geheim.

Met dit geheim sluit Paulus een pas
sage af waarin hij de kerk fundament
en pijler van de waarheid noemt. Zij is
de sokkel, de publicatiezuil die het ge
heim van het geloof draagt en uit
draagt. Dit is haar gezicht.

Met een zuiver geweten
Diakenen moeten dit geheim met een
zuiver geweten vasthouden. Waarom
zij? Waarom niet de ouderlingen, predi
kanten, of heel de kerk?
Ongetwijfeld wil Paulus dit geheim
niet tot een exclusief diaconale zaak
maken. Maar openbaart het geheim
niet de barmhartige en reddende liefde
van God? Zijn Zoon kwam in ons sterfe
lijk vlees als Diaken, niet om zich te la
ten dienen, maar om te dienen en zijn
leven te geven als losgeld voor velen
(Mar. 10:45). De diakenen zijn bij uitstek
de handen en voeten van die dienst:
het betonen van de liefde van Christus.
Hoe zouden zij die liefde kunnen tonen
als zij dit geheim loslaten? Als ze er niet
zelf door gegrepen zijn? Als hun eigen
geweten niet door het bloed van Chris
tus gereinigd is? Hoe zouden ze voorop
kunnen gaan in liefdebetoon als hun
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geweten niet gevormd is door dit ge
heim? Zonder een geweten dat gerei
nigd is en door Christus gevormd is,
kan een zondaar geen diaken zijn.
Daarom moeten ze het geheim met een
zuiver geweten vasthouden.
En natuurlijk, als diakenen het moeten
vasthouden, dan ook alle ambtsdra
gers, zoals Paulus, die met een zuiver
geweten de Here dient (2 Tim. 1:3). En
alle gelovigen, die hun geweten zuiver
moeten houden (1 Petr. 3:16). Als de kerk
zo het geheim vasthoudt, zullen spot
ters zich gaan schamen over hun laster.

Het hele leven
Eigenlijk jammer dat de NBV het als ‘ge
heim van het geloof’ vertaalt. Je kunt
dat zo smal opvatten, alsof het alleen
om je overtuiging gaat. Maar het is
meer. Voor de diakenen is het ook een

houding van daadwerkelijke dienst.
De vertaling ’51 gaf het weer als ‘het ge
heimenis van de godsvrucht’. Toegege
ven, dat klinkt wat ouderwets. Maar er
klinkt wel meer in mee dan in ‘geloof’.
Het is ook eerbied, ontzag van God.
Godsvrucht is een houding waarin heel
je leven betrokken is.
Paulus geeft aan hoe men zich moet
gedragen in het huis van God. Het ge
openbaarde geheim vraagt van de kerk
om een passend kerkelijk leven: een
stijl die op het geheim is geënt en de
verkondiging ervan bevordert.
Het geloofsgeheim werkt in heel het
mensenleven door. Het leert je om het
huwelijk en voedsel niet te minachten.
Dat zijn goede gaven van God, gegeven
om Hem ervoor te danken. Van zijn
schepping is niets verwerpelijk. Ze
wordt geheiligd door zijn Woord en
door gebed (1 Tim. 4:3-5). Het gescha

pen leven kan en mag geleefd worden,
in dankbare toewijding aan God. Want
Gods Zoon wierp het sterfelijke leven
niet weg. Hij is juist daarin geopen
baard.
De kerk scoort laag. Dat wordt met de
zonden van de kerk in verband ge
bracht. Je kunt zeggen: de wereld
maakt daar direct misbruik van en zet
de kerk te kijk. Dat is ook zo. Maar be
langrijker is de vraag: hoe zet de kerk
zichzelf te kijk? Houden we met een
zuiver geweten vast aan het geheim
van God of breken de woorden van de
kerk op onze daden? Een vraag van zelf
beproeving. Geen overbodige vraag.

Ontvang hem niet
God bestaat niet en Jezus is zijn zoon. Zo heet het tweede
boek van de Middelburgse dominee Klaas Hendrikse. Dit
boek gaat dus over het geheim dat de kerk vasthouden moet.
Maar Hendrikse, atheïstisch als hij is, doet dat niet.
Hij rekent ermee af. Het zou een onont
warbare mix zijn van geschiedenis en
mythologie. De kerk was zo dom om
deze mix te geloven. Hier blijft van het
geheim van het geloof niet veel over.
In dit boek borduurt Hendrikse verder
op zijn atheïstische stramien. In 2006
zei hij in een interview in Trouw over
gebeden tot God: ‘Weg ermee. Het is
geheimtaal, alleen begrijpelijk voor een
uitstervend ras.’ In 2007 publiceerde hij
zijn eerste boek: Geloven in een God die
niet bestaat. Nu heeft hij zijn pijlen op
de Here Jezus gericht.

Hendrikse neemt de ruimte
Het is bekend hoe de Protestantse Kerk
op haar dominee reageerde. Hij kreeg
kritiek. Er werd een afzettingsproce
dure gestart. Die strandde. Want, zo
werd erkend, ‘de ideeën van Hendrikse

zijn niet nieuw en passen binnen de
vrijzinnigheid in onze kerk’. Wel kwam
de generale synode van de PKN met
een nota over het ‘Spreken over God’.
Die zegt dat over God niet alles gezegd
kan worden, maar dat er wel ruimte
voor afwijkende ideeën moet zijn.

Ds. Hendrikse heeft er zijn eigen kijk
op. Een interviewer vroeg naar aanlei
ding van zijn laatste boek: ‘U beweert
dat de kerk het moeilijk vindt om men
sen zoals u ruimte te geven. Toch bent
u niet uit uw functie gezet.’ Hendriks
geeft daar dit antwoord op: ‘Dat is niet
helemaal juist. Ik heb niet de ruimte ge
krégen, ik heb de ruimte genómen. De
kerk had niet de guts om mij eruit te
mieteren. Ja, dat plaatje is voor mij heel
helder: er is een proces aangespannen
omdat wat ik zei strijdig was met de
kerkorde. Naar de letter klopt dat ook.
Dan zijn er twee mogelijkheden: of je
verandert de kerkorde, of je zet me er
uit. Geen van beide is gebeurd.’ En op
de vraag of de kerk hem dan weg had
moeten sturen, is zijn reactie: ‘Dat zou
tenminste consequent zijn geweest.
Dan had ik de kerk hoger gehad dan nu.
Wil je nog een duidelijke boodschap
hebben, dan had de kerk moeten zeg
gen: “Hier staan wij voor. Hendrikse
weerspreekt dat, dus we zetten hem
eruit”’ (Trouw, 25 oktober 2011).
Ruimte gekregen of ruimte genomen,
wat maakt het uit. Het is beide even bi
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zar. Deze dominee zegt zelf dat hij met
zijn boodschap geen predikant van de
PKN kan zijn, maar die PKN zelf weet
alleen te zeggen dat je niet alles over
God kunt beweren, maar dat er ruimte
moet zijn voor afwijkende ideeën.

De slang op de kansel
Het voorgaande ging over kerkelijke
procedures, de durf van de kerk, haar
duidelijkheid en de ruimte die zij an
dere opvattingen geeft. Het lijkt een
kerkelijk-procedureel conflict. Daarmee
zie je de geestelijke diepte niet. Die
krijg je in beeld als je bedenkt dat Hen
drikse niet als eerste het geheim van
het geloof bestrijdt.
De apostelen hadden er al mee te ma
ken. Johannes heeft het over mensen
die de komst van Jezus in het vlees niet
belijden (2 Joh. :7). Nee, je kunt de dwa
ling die hij op het oog had, niet met die
van Hendrikse identificeren. Wel is er
de overeenkomst dat het bij beiden
gaat om het geheim van het geloof. De
ontkenning van dat geheim wordt ook
door Johannes getypeerd: ‘Dat nu is de
verleider, de antichrist’ (vs. 8; verg. ook
1 Joh. 2:22-23).

Paulus ontmaskert predikers in Korinte
als schijnapostelen, omdat ze een an
dere Jezus verkondigen (2 Kor. 11:4). Hij
ziet dat op één lijn met de slang die Eva
sluw tot zonde verleidde (vs. 3). In de
bestrijding van het geloofsgeheim hoor
je het geluid van de slang.

In de bestrijding van

het geloofsgeheim hoor je
het geluid van de slang.

De apostel Johannes zegt hoe je moet
handelen met iemand die het geheim
van het geloof niet uitdraagt: ‘Ontvang
hem dan niet in uw huis en groet hem
niet, want wie zo iemand groet is me
deplichtig aan zijn kwalijke praktijken.’
In een cultuur waar gastvrijheid hoog
in het vaandel stond, was dat een in
grijpend bevel. Gaat het om een privé
ontvangst in eigen huis? Lalleman wijst
erop dat de christenen in die tijd bij ge
brek aan een kerkgebouw vaak in pri
véwoningen samenkwam. Johannes
verbiedt dan om zulke dwaalleraren
‘officieel in de gemeente te verwelko
men, wat hen automatisch de gelegen
heid zou geven om het woord te voe

ren’ (P.J. Lalleman, 1, 2 en 3 Johannes,
p. 75). Je helpt hen dan. ‘Wie een leraar,
prediker of profeet ontvangt, geeft zo
wel principieel als praktisch steun aan
diens boodschap, “opent de kansel”
voor hem. Daarom mogen dwaallera
ren niet worden ontvangen’ (p. 76). Jo
hannes’ opdracht komt dus hierop neer:
laat de boodschap van de slang niet toe
op de kansel van de kerk! Het is een
apostolisch bevel.

Leertucht hoort bij de kerk
De kerk moet het geloofsgeheim vast
houden. Ze moet het niet alleen gelo
ven en verkondigen. Het gaat niet al
leen om woorden, maar ook om daden
die de kansel sluiten voor de boodschap
van de slang. Leertucht hoort bij de
kerk.
De procedures van de PKN zijn daar
kennelijk niet op ingericht. Je mag daar
dan wel niet alles over God zeggen –
maar je kunt rustig de ruimte nemen
om het grote geheim van het geloof
aan te vallen en te bestrijden. Hoe be
trouwbaar is de kerk?

Verschuivende tucht
Tucht hoort bij de kerk. Niet alleen de tucht over de leer. Ook
die over de levenswandel. We belijden de oefening van de
kerkelijke tucht zelfs als een kenmerk van de kerk. Dan is het
goed dat verschuivingen die optreden, worden gesignaleerd.
Dat deed Maurice Hoogendoorn in het
Nederlands Dagblad van 3 november jl.:
‘In veel kerken wordt zelden meer ie
mand onder de tucht gezet. Niet omdat
daar bijna nooit aanleiding voor is,
maar eerder uit een soort angst in de
gemeente dit middel toe te passen. Of
uit verlegenheid.’

Reactie in de tuchtoefening
De verschuiving in de tucht wordt
vooral als reactie gesignaleerd. Vroeger
werd op rigide manier tucht geoefend.
Het werd als machtsmiddel gebruikt.

Tucht was vooral formeel en op de bui
tenkant gericht. Uit reactie spreekt
men elkaar nu nergens meer op aan.
Men is bang om tucht toe te passen. De
prediking wijst de zonden niet meer
scherp aan, maar is warm en invoelend.
Er is meer oog voor de geestelijke strijd
en de onmacht die mensen kunnen
hebben.
Het is een nuttige signalering, al is het
onderzoek nogal beperkt. Het wekt de
indruk dat het vroeger anders was dan
nu, maar het blijft vaag wat ‘vroeger’ is.
En zijn de individuele voorbeelden van

tuchtoefening die aan bod komen, re
presentatief? Een breder onderzoek zou
nodig zijn. Niettemin is het een signaal
dat opscherpt. Hoe oefenen we tucht?
Juist ook om het geheim dat de kerk in
de wereld draagt. Hoogendoorn herin
nert aan John Stott, die van mening was
dat de kerk door gebrek aan tucht haar
werfkracht verliest. Dat is in andere
woorden hetzelfde als een lage vertrou
wensscore door de zonde van de kerk.
Maar helpt de vergelijking met vroeger
ons echt? Wie zegt dat het toen beter
was of slechter dan vandaag? Vroeger
is toch geen maatstaf voor nu en van
daag niet voor toen? Waar het op aan
komt, is dat we ons richten naar het
Woord van God. Ik geef de volgende
drie zaken in overweging.
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Het recht op tucht
Als angst het oefenen van tucht ver
lamt, is het goed om te denken aan het
recht op tucht dat Gods kind heeft. Ik
leid dat af uit Spreuken 3:11-15, zoals het
aangehaald wordt in Hebreeën 12:5v.
Niet dat het daar over de kerkelijke
tuchtoefening gaat. Het laat wel zien
hoe God met zijn kinderen omgaat:
‘Een berisping van de Heer mag je nooit
terzijde schuiven (…) want de Heer
straft wie hij liefheeft, zoals een vader
die houdt van zijn zoon.’ De terechtwij
zing komt voort uit de liefde van God.
Luister er daarom naar!
De schrijver van de Hebreeënbrief
werkt dat verder uit. Als je terecht-ge
wezen wordt, bewijst God daarin zijn
liefde. Als Hij je niet terechtwijst, zegt
dat ook iets over je relatie tot God. Dan
ben je geen kind, maar een bastaard
(Heb. 12:8). Goddelijke terechtwijzing
hoort bij je positie als kind van God!
Maar dan mag de kerk Gods kind niet
als bastaard behandelen! Als kind van
God heb je recht om terechtgewezen te

worden. En natuurlijk: mits het terecht
wijzing van de Here is en geen mense
lijke willekeur.

Als kind van God
heb je recht om

terechtgewezen te worden.

Voorzichtig geduld
Vroeger zou de tucht rigide zijn ge
weest. Nu hoor je dat er meer bovenop
gezeten moet worden. Je proeft het on
geduld. Maar kijk je naar de Here, dan
frappeert je zijn geduld. Neem Lucas 13
maar. De Here Jezus waarschuwt de in
woners van Jeruzalem. Als zij zich niet
bekeren, zullen zij net zo omkomen als
de mensen die bedolven werden onder
het puin van de toren Siloam. Pal
daarna vertelt Hij de gelijkenis van de
vijgenboom die al drie jaar geen vrucht
draagt. De eigenaar wil die boom
rooien. De wijngaardenier vraagt uit
stel. Misschien helpt het als de grond
nog eens wordt omgespit en bemest.
Een gelijkenis van het naderende oor
deel voor wie zich niet bekeert én van
Gods geduld.
In de wijngaardenier mogen we de
Here Jezus zien. Hij werkte drie jaar on
der Gods volk zonder veel vrucht. En
nog vraagt Hij om uitstel. Hij is duide
lijk over het komende oordeel, maar
blijft werken en hopen op bekering. In
zijn dienst past geen rigide tucht of on
geduld. Wel past de duidelijke waar
schuwing en dat metterdaad de grond
nog eens wordt verzorgd en bemest.
Wie weet of het helpt.

de persoon aanzien. Het is gemakkelij
ker op een persoonlijke zonde te reage
ren dan op een algemeen verbreid
kwaad.
Kun je ook niet selectief zijn op een
nieuwe manier?
Collega Cor van der Leest vindt dat je
mensen ‘alleen van het avondmaal mag
afhouden als iemand fundamenteel
het christelijk geloof afwijst en dus
Christus niet meer als Heer en Redder
erkent. Of als je met je gedrag anderen
beschadigt.’ Als voorbeeld wordt ge
noemd dat iemand samenwoont en
kinderen krijgt. Daarvan kun je zeggen
dat het ‘niet goed’ is. ‘Maar niet dat hij
daarmee met de rug naar Christus
staat.’ Op deze wijze kom je aan het oe
fenen van tucht niet gauw toe. Maar is
die benadering niet te beperkt?
De Catechismus spreekt niet over het
oefenen van tucht over hen die met
hun rug naar Christus staan, maar over
hen ‘die onder de naam van christen
zich in leer of leven onchristelijk gedra
gen’ (zd. 31). Het lange formulier voor
de viering van het avondmaal geeft
aan met welke zonden men niet aan
het avondmaal kan deelnemen. Dat
zegt meer dan ‘met je rug naar Chris
tus staan’. Waarom zou dat niet gaan
over zonden die je vasthoudt terwijl je
wel in Christus gelooft? Tucht wil je
toch bij Christus bewaren? Dan is het
ook van betekenis voordat je met de
rug naar Hem toe staat.

Geen nieuwe selectie
Vroegere tuchtoefening was selec
tief, wordt gezegd. Tucht was er
vooral bij zonde tegen het vierde
en het zevende gebod. Onge
breideld materialisme bleef
ongestraft. Dat is misschien
niet zo vreemd. Zonde tegen
genoemde geboden is vaak
duidelijk. Maar hoe neem je
ongebreideld materialisme
waar? Natuurlijk kun je selectief
zijn. Al was het alleen al doordat je
over zonden van anderen valt, maar
over die van jezelf heen loopt. Je kunt
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De bastaardkerk
Over tucht gesproken, het doet me denken aan de column
van Stefan Paas in het novembernummer van CV.Koers. Volgens hem is het streven naar ‘zuivere kerken’ ongezond. Hij
illustreert het met het voorbeeld van de hondenfokkerij.
In die wereld is ‘zuiver’ vaak een recept
voor ongezond. Men fokt door op afwij
kingen en het genenmateriaal wordt
steeds beperkter, zodat er inteelt ont
staat. De dieren raken hun vitaliteit
kwijt of kunnen zich ten slotte niet
eens meer voortplanten.

Paas speelt wat met het woord ‘zuiver’.
Daar is het artikel een column voor. Hij
noemt het een gevaarlijk woord. Ik geef
hem geen ongelijk. Ik heb nog niet zo
lang geleden gewezen op afscheidingen
die ten onrechte de eenheid van de kerk
prijsgeven. Het heeft zich vaker in de

haar midden zijn. Van haar leden wordt
beleden dat zij grote zwakheid hebben.
Niettemin is de echte kerk – niet de zui
vere dus – te kennen aan het onderhou
den van de zuivere prediking van het
evangelie, de zuivere bediening van de
sacramenten. Samenvattend – daarin
wordt ook de tuchtoefening meegeno
men – wordt gezegd dat zij zich richt
naar het zuivere Woord van God. Dat
heeft niets met sektarisch doorfokken
te maken. Immers, ‘niemand heeft het
recht zich van haar af te scheiden’.
‘Zuiver’ kan een gevaarlijk woord zijn.
Dat is het wanneer het om ónze zuiver
heid gaat. Het is ook een bevrijdend
woord. Dan namelijk als het gaat om
het zuivere Woord van God. Dat brengt
je uit de tirannie van het eigen gelijk en
dopers sektarisme, het zet je in de ge
meenschap van de kerk. Die zuiverheid
laat Paas niet zien. Hij noemt zowel
vrijzinnig als orthodox. Moeten die dan
met elkaar worden gekruist om te ko
men tot een bastaardkerk?
Je ziet het in de PKN, waar het Woord
vanaf de kansel vrijzinnig bestreden
kan worden. Maar wie zich richt naar
het zuivere Woord van God, luistert ook
naar de opdracht om de dwaling te
weerstaan.
Afgesloten 23 november 2011.

Dat ziet Paas ook in het protestantisme.
Men streeft naar zuivere ‘raskerken’. Er
wordt doorgefokt op polemische atti
tude of elitair relativisme. De groep
wordt steeds kleiner en de leden gaan
steeds meer op elkaar lijken. ‘Of men
zich nu op vrijzinnige of op orthodoxe
wijze afzondert van de genenpool van
de kerk, het is allebei een recept voor
een ongezond geestelijk leven. Het
zorgt voor eenzijdige en voorspelbare
theologie, een spiritualiteit die nie
mand meer bezielt.’ Als zo de diagnose
is gesteld, volgt ook Paas’ recept: ‘Ker
ken moeten verscheidenheid kennen.
Zouden gemeenten er niet meer naar
moeten streven om “bastaarden” te
worden? Minder zuiver misschien, maar
wel veel gezonder.’

geschiedenis voorgedaan. Bekend is bij
voorbeeld de versplintering van de do
perse beweging in de zestiende eeuw.
Hoe gemakkelijk wordt ‘zuiver’ gelijk
gesteld aan het eigen gelijk. Streven
naar een zuivere kerk is in principe do
pers en leidt tot afscheiding of rigou
reuze tucht.

‘Zuiver’ kan een gevaarlijk
woord zijn. Het is ook

een bevrijdend woord.
En toch, dat gevaarlijke woord ‘zuiver’
wordt wel in onze belijdenis over de
kerk gebruikt! Nee, dan gaat het niet
om een kerk die uitgezuiverd is. Er
wordt beleden dat er huichelaars in
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Thema
Wilco Veltkamp

Oude Walcherse Artikelen
springlevend
het laatste deel, bespreekt de artikelen
zelf naar hun vorm en inhoud.

Katholiek gereformeerd

Dit artikel bespreekt de vraag in hoeverre de Walcherse Artikelen 1693 actueel zijn voor vandaag. De vragen die daaraan
voorafgaan, zijn: wat zijn eigenlijk de Walcherse Artikelen en
wat beoogden zij?
Deze artikelen zijn immers bij slechts
weinigen bekend, al hoop ik dat het
verschijnen van mijn proefschrift en
kele maanden geleden1 daaraan een
einde maakt. Daarom eerst een sum
miere weergave van mijn onderzoek
naar deze vijf geloofsartikelen. Daarna
geef ik de inhoud ervan weer om uit te
komen bij hun actualiteit voor van
daag.

Onbekend, toch interessant
Naar de vijf artikelen, in het najaar van
1693 door de gereformeerde classis
Walcheren vastgesteld, is nooit diep
gaand onderzoek gedaan. De onbe
kendheid van de artikelen tot op de dag
van vandaag kan daar een belangrijke
oorzaak van zijn. Toch moeten ze tot
1816 in Nederland zeker bekend zijn ge
weest. In dat jaar werd het Reglement
van het Nederlands Hervormd Kerkge
nootschap van kracht. Tot op dat mo
ment werd van alle predikanten en pro
ponenten die onder de classis
Walcheren vielen, gevraagd deze arti
kelen te ondertekenen. Wie bedenkt
dat deze classis, met ruim zeventig pre
dikantsplaatsen, tot de grootste classes
van de gereformeerde kerk in de Repu
bliek behoorde, komt tot de conclusie
dat tussen 1693 en 1816 honderden pre

dikanten en proponenten hun handte
kening onder de artikelen gezet heb
ben. De vorming van de ene nationale
Nederlands Hervormde Kerk echter
stond regionale ondertekening van een
kerkelijk document niet langer toe. Het
is aannemelijk dat daarin de reden ligt
dat de artikelen ná 1816 gaandeweg in
de vergetelheid raakten.
Dat neemt niet weg dat de artikelen
een interessant onderwerp van onder
zoek zijn. Wat bezielde de classis Wal
cheren om op eigen houtje leerstellige
artikelen te schrijven én ondertekening
daarvan te verlangen? Iets dergelijks
werd in dezelfde tijd nergens buiten
deze classis in de gereformeerde kerk
van de Republiek bedacht. Op basis van
onderzoek in diverse bronnen uit de
tweede helft van de zeventiende eeuw
wijs ik in mijn dissertatie aan dat dit
handelen van juist deze classis goed te
verklaren valt. Twee factoren hebben
daarbij de hoofdrol gespeeld. In de eer
ste plaats is dat de tijd van ontstaan
van de artikelen: de opkomst van de
Vroege Verlichting in de Republiek.
Daarover handelt deel I van mijn boek.
De tweede factor is de plaats waar de
artikelen zijn vastgesteld: de Zeeuwse
classis Walcheren. Deze factor komt in
deel II van mijn boek aan bod. Deel III,

Een van mijn conclusies luidt dat de
classis Walcheren, gezien tijd en om
standigheden, moeilijk anders kon han
delen dan zij gedaan heeft. Een andere
conclusie die ik trek, is dat het docu
ment als geheel en de artikelen afzon
derlijk de geest ademen van de theologia traditiva. Dit was een vooral Waalse
stroming binnen de zeventiendeeeuwse Europese gereformeerde theo
logie, die zich van het coccejanisme en
voetianisme onderscheidde door haar
internationaal en op de kerkvaders ge
oriënteerde confessionaliteit. Kortom,
de Walcherse Artikelen zijn een katholiek gereformeerd document, gesteld in
een taal die doet denken aan die van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis, waar
naar de Walcherse leeruitspraken ook
het meest verwijzen.
Wat de classis met haar leeruitspraken
beoogde, is een toepassing te geven
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis,
de Heidelbergse Catechismus en de
Dordtse Leerregels op toen actuele leer
geschillen. Als er al van een titel van dit
Walcherse document gesproken mag
worden, dan luidt deze: Naeder toepassinghe van de oude Formulieren op
eenige stucken van de leere. Als bijlage is
in mijn proefschrift een geannoteerde
leeseditie van de artikelen opgenomen.
Voor het eerst sinds 1693 is er nu een
zorgvuldig samengestelde teksteditie
beschikbaar voor een breed publiek.2

Vijf artikelen over één kwestie
Voor een goed verstaan van de inhoud
van de vijf artikelen van de classis Wal
cheren is het van belang een onder
bouwde visie te hebben op hoe het do
cument gelezen moet worden.
Behandelt de tekst één onderwerp uit
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gewerkt in vijf onderdelen of hebben
we te maken met vijf op zichzelf
staande artikelen? In tegenstelling tot
wat in het verleden wel gebeurde, on
derbouw ik in mijn proefschrift een
thetische benadering naar analogie van
de Dordtse Leerregels.3 Evenals deze be
spreken de Walcherse Artikelen één
kwestie uitgewerkt in vijf artikelen.
Daarbij wordt in artikel i de leerkwestie
gesteld. Kort samengevat luidt deze:
oordeelt ons menselijke verstand over
de goddelijke heilige Schrift of an
dersom? Waar de opvatting dat de
menselijke rede het meeste gezag toe
komt, toe leidt, wordt dan
beschreven in de volgende
vier artikelen. Filosoferen
in de theologie (artikel i)
leidt via redeneren in de
leer over God (artikel ii) en
experimenteren in de leer
van de verlossing (artikelen iii en iv) tot devalue
ren van de Schrift (artikel
v). Dat is wat de Wal
cherse Artikelen ons dui
delijk willen maken. 4

verstand niet logisch uiteen te zetten.
Kwestie in geding was hoe de eeuwige
geboorte (generatio) van de Zoon uit de
Vader opgevat moest worden. Een
soortgelijke vraag deed zich voor met
betrekking tot het eeuwig uitgaan van
de Geest uit de Vader en de Zoon (processio). Sommigen namen voor het ver
klaren van de generatio van de Zoon
hun uitgangspunt in de menselijke
voortplanting. Wie aan menselijke
voortplanting denkt bij de eeuwige ge
boorte van de Zoon, moet wel tot de
conclusie komen dat deze eeuwige ge
boorte niet kan. Eeuwige geboorte is

In artikel i wordt gesteld dat het godde
lijk gezag van de Schrift niet afhanke
lijk is van het oordeel van de menselijke
rede. Het was in het bijzonder een Fra
neker hoogleraar in de filosofie en de
theologie die het tegenovergestelde
verdedigde. Daarmee ziet men, aldus
artikel i, het onderscheid over het hoofd
dat gemaakt moet worden tussen de
kwaliteiten van ons verstand vóór en
ná de zondeval. Na deze val kan de
menselijke rede uitsluitend door de ver

Begin Walcherse Artikelen

Oordeelt ons menselijke

verstand over de goddelijke

heilige Schrift of andersom?
lichting met de Heilige Geest tot de
overtuiging komen dat de Schrift god
delijk is. Wie dit ontkent, schrijft ons
verstand te grote vermogens toe. Zo
wordt, en dat is de kern van heel de
kwestie in de vijf artikelen, de menschlijcke reeden onmaetiglijck gelaudeert.
Artikel ii zet uiteen dat redeneren van
uit het buitensporig geprezen verstand
consequenties heeft voor de Godsleer.
De Drie-eenheid van God valt met ons

immers onmogelijk: God heeft toch
geen begin? Deze denkwijze leidde tot
de conclusie dat de generatio van de
Zoon zoals de kerk die sinds lang belijdt,
op niet meer betrekking kon hebben
dan op een afgesproken taakverdeling
tussen de Vader en de Zoon en op de
geboorte van Christus uit Maria.5 Met
als gevolg dat het eeuwige onderscheid
tussen de drie goddelijke Personen
moeilijk staande gehouden kon wor
den. Daartegen opponeert dit artikel.
Het stelt dat de generatio betrekking
heeft op de wijze van het bestaan van
de drie goddelijke personen in de Drieeenheid en niet op hun wijze van ontstaan.
In artikel iii wordt de aard van de recht
vaardiging van het geloof besproken.
Weersproken wordt dat het geloof in de
rechtvaardiging niet alleen als instru
ment, maar ook als deugd opgevat
dient te worden. In de gereformeerde
theologie wordt het geloof weliswaar
ook als deugd opgevat, maar dan bin
nen het kader van de heiliging. Belang

rijk is, aldus dit artikel, dat rechtvaardi
ging, heiliging en verheerlijking van de
gelovigen zorgvuldig onderscheiden
moeten blijven worden. Met deze door
de kerk ontwikkelde onderscheidingen
dient niet geëxperimenteerd te wor
den. Dit raakte aan de vraag of de gelo
vigen Christus’ gerechtigheid wordt
toegerekend of ingestort. Met andere
woorden, wordt een gelovige op aarde
rechtvaardig verkláárd of rechtvaardig
gemáákt? De eerste stellingname is de
reformatorische positie en de tweede
wordt in dit artikel afgewezen. God ver
kláárt, kortom, de gelovige rechtvaardig
en deze mag dat met het
geloof als instrument aan
nemen.
Verwant aan het vooraf
gaande artikel is artikel
iv.6 Het zet uiteen wat vol
gens de kerk moet worden
verstaan onder de dubbele
toerekening. Naast de toe
rekening van Christus’ ge
rechtigheid aan de gelovi
gen is er de toerekening
van Adams eerste zonde
aan alle mensen. Over deze kwestie
was vooral in Frankrijk ten tijde van de
synode van Charenton 1644 fel gestre
den. Daarbij stond de vraag centraal of
de toerekening van Adams zonde aan
zijn nakomelingen moest worden bele
den met voorbijzien aan de zondige
aard van die nakomelingen (immediata)
of juist en uitsluitend in de hoedanigheid van hun zondige aard (mediata).
Verworpen wordt in dit artikel de op
vatting dat de erfzonde slechts zou be
staan in de aangeboren verdorvenheid
van de mens met uitsluiting van de
toerekening van Adams schuld. Het
springende punt was dat de gerefor
meerde theologie zeer hecht aan de pa
rallellie tussen de toerekening van
Christus’ verdiensten en die van Adams
zonde. Deze parallellie kon slechts
staande blijven als beide toerekeningen
als immediata werden beschouwd. Van
belang was hierbij ook de realiteit van
het verbond der werken met Adam als
hoofd van de mensheid, evenzeer als de
realiteit van het verbond der genade
met Christus als Hoofd van de gelovi
gen.7
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Artikel v behandelt de realiteit van de
engelenwereld. Dit artikel richtte zich
vooral tegen het veel ophef veroorza
kende boek van de gereformeerde pre
dikant Balthasar Bekker, De betoverde
wereld. Datgene waarover de gerefor
meerden zo verontwaardigd waren,
was zijn wijze van schriftuitleg.8 Deze
leek sterk op die van zijn, evenzeer door
de kerk fel bestreden, tijdgenoot Spi
noza, die veel in de Schrift overdrachte
lijk uitlegde. Bekker deed dat in het bij
zonder bij enkele cruciale passages in
de Schrift. Zo nam hij de verleiding van
Eva door de duivel via de slang niet let
terlijk. Ook stelde hij dat de verzoeking
van Christus in de woestijn niet feite
lijk, maar als in een droom had plaats
gevonden. De realiteit van de goede en
gelen beschouwde hij als beeldspraak
voor Gods almacht. De macht en in
vloed van de duivel en de andere boze
engelen kon hij eveneens niet serieus
nemen. Tegen bovenstaande neemt dit
artikel duidelijk stelling. De goede en
gelen beschermen daadwerkelijk de
kerk. De duivel is een werkelijke drei
ging die slechts door Gods voorzienig
heid en Christus’ macht in toom wordt
gehouden en waartegen de gelovigen
alleen staande blijven door voortdu
rend gebed.9 Wij mogen, zo luidt een
belangrijke passage in dit artikel, Gods
Woord door de vondsten van ons ver
stand niet krachteloos en verdacht ma
ken. Daarmee zijn we terug bij het
hoofdthema van de artikelen.

uitspraken. Het onderstaande overzicht
maakt duidelijk uit welke onderdelen
van deze belijdenisgeschriften het
meest geciteerd wordt en welke the
ma’s dat oplevert:

aantal
citaten

uit de formulieren
van eenheid

onderwerp

4

NGB art. 12

3

HC vr. en antw. 9

3

DL hoofdst. III/IV, 2

2

NGB art. 14

schepping van de wereld;
de engelen
schepping van de mens;
zijn val en zijn verdorvenheid
de verdorvenheid van de mens en zijn
nakomelingen
schepping van de mens;
zijn val en zijn verdorvenheid

De schepping van de wereld, de enge
len, de mens met zijn val in zonde en
zijn verdorvenheid sindsdien met die
van zijn nakomelingen zijn dus de
hoofdthema’s. Een goed verstaander
heeft aan deze informatie genoeg om
zijn conclusies voor de christenheid van
vandaag te trekken. Ik zou daarom hier
mee mijn artikel kunnen afsluiten.

de vader van ons allen? Is hij het hoofd
van de (oude) mensheid? Heeft er zich
door zijn toedoen een val in zonde in de
geschiedenis van de mensheid voltrok
ken? Zo nee, wat blijft er dan over van
het getuigenis van de Schrift over de
parallellie tussen Adam en Christus als
het Hoofd van de nieuwe mensheid?10
Oftewel: kan de evolutietheorie gehar
moniseerd worden met de schepping
uit niets door God zonder dat Adam als
de man met wie de geschiedenis en de
val van de mensheid begint, in de neve
len van een of andere ontroerende my
the verdwijnt? Ik meen van niet.11

Emotie versus inhoud

Vandaag nog actueel
Een vraag die ik buiten mijn onderzoek
heb gehouden, maar die zeker van be
lang is, is in hoeverre de Walcherse arti
kelen 1693 ons in 2011 verder kunnen
helpen bij onze bezinning op actuele
thema’s in kerk en theologie. Wie ken
nis neemt van de ideeënwereld van de
zeventiende eeuw, wordt getroffen
door wat theologen en filosofen toen al
bezighield. Niet voor niets wordt die
eeuw wel getypeerd als de vroegmo
derne tijd of Vroege Verlichting. De vra
gen van toen die het decor vormen van
de artikelen, zijn niet meer verdwenen.
Om welke thema’s het daarbij gaat, is
af te leiden uit het gebruik van de Ne
derlandse formulieren van eenheid
(NGB, HC en DL) in de Walcherse leer

verstaan van wat de Schrift openbaart?
Zonder deze vraag direct positief te be
antwoorden, kan in ieder geval de cru
ciale vraag gesteld worden: hoe zit het
dan met Adam? Is hij de eerste mens en

Adam: mythe in nevel?

Laten we een en ander toch wat concre
ter maken. De laatste jaren spreken
christenwetenschappers (opnieuw) ta
melijk onbeschermd over schepping of
evolutie. Beter gezegd, over schepping
én evolutie: deze twee zouden met el
kaar op één noemer te brengen zijn. Is
hier geen sprake van het overschatten
van de capaciteiten van ons menselijke
verstand ten koste van het onbevangen

Aan de indruk dat ook wij, christenen
vandaag, onszelf en onze capaciteiten,
overschatten, kan ik me niet onttrek
ken. Naast wat hiervoor besproken is,
denk ik dan aan de buitensporige aan
dacht die in de kerk, net als in de sa
menleving, wordt opgeëist voor onze
emotie.12 Lijkt het niet dat het daarbij
niet gaat om wie God voor de mens is,
maar om onze ervaring van Hem? Niet
om de Christus, maar om de christén?
Niet om de leer van de verlossing in de
Schrift, maar om onze emotie bij die
leer? Met als consequentie dat onze
kennis van onze God als de Drie-enige
niet verdiept13 en de leer van de verlos
sing niet evenwichtig in het christelijk
leven functioneert? Voeg daarbij de po
pulariteit van ‘therapeutische preken’,
het teruglopend bezoek van de tweede
zondagse eredienst mét het gaande
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weg verdwijnen van de regelmatige ca
techismusprediking, dan is de bedrei
ging die daar voor ons van uitgaat,
onmiskenbaar.

schrikkelijke dag van zijn oordeel. Laten
we daarom de wereld maar niet de kerk
in lokken met de boodschap dat het
aardse leven bijna een sprookje wordt

Laten we de wereld maar niet de kerk in lokken

met de boodschap dat het aardse leven bijna een sprookje wordt
als je tot geloof in Vader, Zoon en Geest komt.

Rechtvaardiging nu, verheerlijking
straks

Hiermee zijn we ten slotte bij nog een
thema aangekomen: de realiteit van
onze menselijke verdorvenheid hier op
aarde. God verklaart zijn kinderen op
aarde zeker rechtvaardig! Dat mag en
moet gepreekt worden. Maar onze ver
heerlijking vindt niet eerder dan ná dit
leven plaats. De gelovige is hier recht
vaardige én goddeloze. Heel zijn aardse
leven blijft de gelovige afhankelijk van
Gods genade en vergeving. Dat wordt
in dit ondermaanse geen gepasseerd
station. Maar onze troost is, juist gege
ven deze situatie, Gods belofte dat Hij
zijn gelovigen eeuwig leven zal geven
‘als door vuur heen’; al komt er een ver

als je tot geloof in Vader, Zoon en Geest
komt.
Hoe reëel zijn de onzichtbare hemelse
en helse machten! Er zijn de machtige
‘beschermengelen’ van de kerk, maar
ook de, niet krachteloze, boze machten
onder aanvoering van Gods grote te
genstander, de duivel. En daarnaast
nog die andere twee ‘doodsvijanden’:
de godvijandige wereld en onze oude
ik. Het zijn allemaal oude woorden,
maar zijn we er nog vertrouwd mee?
Natuurlijk, we herkennen het ‘taalveld’,
maar leven we daar ook in en uit?
Het zal de lezer duidelijk zijn dat voor
mij de Walcherse Artikelen 1693 veel
elementen bevatten die actueel zijn ge
bleven. Ik sluit af 14 met een gedeelte in

Noten:
1

Dr. J.W. Veltkamp is predikant in bijzondere dienst van de kerk van Almere en
vlootpredikant bij de Koninklijke Marine
in Den Helder.

J.W. Veltkamp, De menschlijcke reeden

de vraag open of deze aanduiding hier

en R. van Woudenberg (red.), En God

onmaetiglijck gelaudeert. De Walcherse

zo strikt moet worden opgevat, dat de

beschikte een worm. Over schepping en

Artikelen 1693 tegen de achtergrond van

Walcherse artikelen daarmee uitspreken

de Vroege Verlichting in de Republiek,

dat het genadeverbond slechts met de

Utrecht, 2011.
2

het Nederlands van vandaag uit het
slot van deze artikelen:
‘Wij willen niet nieuwsgierig onderzoe
ken wat ons begrip te boven gaat. Lie
ver zijn we er tevreden mee dat we
leerlingen van Christus zijn. We leren
alleen wat Hij ons aanwijst in zijn
Woord. Verder gaan wij niet. Dan zou
den wij door de vondsten van ons ver
stand heel Gods Woord krachteloos en
verdacht maken. We zullen elkaar en
alle gelovigen met klem aansporen op
hun hoede te zijn voor zorgeloosheid
die ontstaat uit geringschatten van
onze boze vijanden. Zonder ophouden
zullen we met vrees en beven bidden
en waken om tegen hun listige en ge
welddadige aanslagen op onze hoede
te zijn. Opdat wij in deze geestelijke
strijd niet het onderspit delven, maar
altijd krachtig tegenstand bieden, tot
dat wij uiteindelijk de volkomen over
winning behalen.’

evolutie, Kampen, 2006, p. 55-81.
12 Met dank aan J.F. Huizenga te Almere, die

uitverkorenen is opgericht.

mij erop wees dat in artikel i de woorden

En niet dat hij allerlei bijgeloof bestreed

‘de menselijke rede’ vervangen kunnen

Kuyper en Bakhuizen van den Brink ge

wat de kerk en de predikanten niet goed

worden door ‘het menselijke gevoel’ als

ven niet de oorspronkelijke tekst, te vin

zou uitkomen, zoals nog steeds wel

verweer tegen wat onder hedendaagse

wordt beweerd.

christenen aan buitensporige religieuze

De eerdere uitgaven van o.a. Biesterveld/

8

den in de acta van de classis Walcheren,
maar de tekst in het ondertekenings

9

De nadruk hier in artikel v op de moge

emoties valt waar te nemen.

boek voor predikanten van de classis.

lijkheid en het belang van de volharding

Ook bleken hun uitgaven onzorgvuldig.

der heiligen wekt bij mij de indruk,

om ‘Jezus in je hart’ moet gaan. De

3

Menschlijcke reeden, p. 295-298.

samen met de twee-eenheid van artikel

Schrift openbaart ons immers onze drie-

4

Menschlijcke reeden, p. 261-269.

iii en artikel iv, dat de auteur zijn vijf

enige Here. Dat het ook onze Here Jezus

5

Communicatio van de essentia Divina

artikelen heeft willen opstellen in de lijn

Christus om zijn Vader en de omgang

werd beperkt tot communio ervan,

van de Dordtse Leerregels. De parallellie

met Hém gaat. Christus staat in de he-

Menschlijcke reeden, p. 130.

tussen de vijf artikelen van Dordrecht

mel Borg voor ons en is de Middelaar. De

Juist op dit punt is er sprake van een

en die van Walcheren bestaat dan hierin

Geest maakt ons om Christus’ wil levend

opvallende gelijkenis met de hoofdstuk

dat in het eerste artikel de kwestie wordt

voor de eeuwige omgang met de heilige

ken III/IV van de Dordtse Leerregels. Net

neergezet (uitverkiezing/rede en Schrift),

Drie-eenheid.

als de artikelen 3 en 4 van de Walcherse

in het tweede de Godsleer (en dan met

Artikelen bespreken die hoofdstukken de

name de Zoon) aan bod komt, in het

belijden vandaag en wat daarvan dan

leer van het heil.

derde en vierde de leer der verlossing en

de inhoud zou moeten zijn, heb ik laten

Wie enigszins bekend is met de dogmati

in het laatste de volharding der heiligen.

liggen. Daarover kan een afzonderlijk

6

7

sche controversen rondom de Vrijma

10 In met name Rom. 5.

king, zal het opvallen dat Christus in

11

13 Daarbij doel ik op het feit dat het niet

14 De vragen rondom al of niet nieuw

artikel geschreven worden.

Over pogingen Adam ‘overeind te

artikel iv Hoofd van het genadeverbond

houden’: G. van den Brink, ‘Schepping en

wordt genoemd. Ik laat op dit moment

christelijk geloof’, in: C. Dekker, R. Meester
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Column
Rufus Pos

Veilig

Zodra wij als klein mensje de vei
ligheid van de baarmoeder verla
ten, komen wij terecht in een we
reld vol gevaren. Een wereld
waarin allerlei externe factoren
ons leven en welzijn bedreigen. Al
les wordt er daarom aan gedaan
ons leven zo veilig mogelijk te ma
ken: we worden ingeënt tegen al
lerlei nare ziektes. Moeder ge
bruikt voor onze luiers – ik weet
het: dat was vroeger – veiligheids
spelden zodat wij ons niet kunnen
verwonden. Gaan we mee in de
auto dan worden wij, of althans
ons zitje, vastgesnoerd met een
veiligheidsriem. Verkeerslichten
maken duidelijk of moeder veilig
een kruispunt kan oversteken. Op
de basisschool krijgen wij ver
keersles en doen examen voor VV
(veilig verkeer). De overheid leert
ons via Postbus 51 wat veilig vrijen
is. Op de bouw dragen wij een vei
ligheidshelm en bij het lassen een
veiligheidsbril. Thuisgekomen ban
kieren we veilig en in de super
markt kijken we naar de V van vei
lig voedsel. Kortom: veilig is
belangrijk. Wie zou dat durven ont
kennen?
Veilig is een woord met een be
paalde gevoelswaarde. Nee, niet
als je achter je pc je rekeningen
elektronisch betaalt. Dan is veilig
gewoon iets zakelijks. Maar zodra
je ‘veilig’ koppelt aan het gevoel,
dan krijgt het iets intiems. Je veilig
voelen. Dat is iets wat we graag
onze kinderen geven: veiligheid.
Vandaar dat er zo’n golf van ver
ontwaardiging ontstaat als bekend

wordt hoe kinderen, voor wie juist
de veiligheid van de kerk gezocht
was, misbruikt blijken te zijn door
dienaren van de kerk. Wat een
schade heeft dat aangericht bij die
kinderen. Terecht dat zoiets tot op
de bodem wordt uitgezocht. Waar
mensen pretenderen dat de Here
aanwezig is, moet het echt veilig
zijn, zeker voor hen die niet voor
zichzelf kunnen opkomen. En als
die veiligheid daar ontbreekt, is er
iets heel erg mis.
Ook als volwassene kun je je on
veilig voelen. Dat kan als je je in
een verkeerde omgeving bevindt.
Wie tot diep in de nacht gebruik
maakt van het wereldse uitgaans
leven, kan zich wel eens onveilig
voelen. Als er een vechtpartij ont
staat of als mensen onder bedrei
ging geld van je willen hebben.
Maar het zou niet mogen dat ie
mand zich onveilig voelt op een
plaats waar juist veiligheid hoog in
het vaandel behoort te staan: de
kerk.
Het ‘Meldpunt seksueel misbruik
in kerkelijke relaties’ geeft een fol
der uit met de titel: De kerk, een
veilige plaats. Zo’n titel lijkt mij
volstrekt terecht. In de kerk, waar
het Woord van de Here centraal
staat, mag natuurlijk nooit iemand
op wat voor manier dan ook scha
de ondervinden door misbruik. De
zonde van het elkaar kwetsen mag
geen enkele ruimte krijgen binnen
de gemeenschap van hen die el
kaar broeders en zusters noemen.
Zo hoort de kerk ook voor mensen

met een andere geaardheid een
veilige plek te zijn. Een plek, niet
waar ze met de nek worden aange
keken, maar waar met hen wordt
meegeleefd, meegebeden en mee
gestreden. Maar nu moeten wij de
zaak niet omkeren. En dat komt
helaas in toenemende mate voor:
iemand heeft ervoor gekozen om
zijn homoseksuele geaardheid om
te zetten in een homoseksuele re
latie. Zodra er dan vanuit de kerk
schriftuurlijk gesproken wordt,
wordt de kerk ervan beschuldigd
geen veilige plek meer te zijn.
Maar dan heeft het begrip ‘veilig’
ineens een heel andere invulling
gekregen. Dan is veilig niet meer
dat je beschermd wordt tegen wat
echt kwetsen is, maar dan is ‘vei
lig’ identiek geworden aan het ak
koord van de kerk met een leef
wijze die ze juist op grond van de
Schrift behoort af te wijzen. Veilig
is dan geworden dat de zonde geen
zonde meer genoemd wordt. En
dat is in wezen zeer onveilig voor
alle kerkleden. De veiligheid in de
kerk is immers niets anders dan
elkaar helpen zich te houden aan
de geboden van de Here, die als
doel hebben: ons beschermen te
gen alles wat ons leven wil kwet
sen.
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Hoe is Judas aan zijn eind
gekomen?

(Matteüs 27:5-8)

Van de beloning voor zijn schanddaad
kocht [Judas] een stuk grond, maar bij
een val werd zijn buik opengereten,
zodat zijn ingewanden naar buiten
kwamen. Alle inwoners van Jeruzalem
hebben van deze gebeurtenis gehoord,
en daarom noemen ze dat stuk grond
in hun eigen taal Akeldama, wat ‘bloedgrond’ betekent.
(Handelingen 1:18-19)

Hebben we bij de dood van Judas Iskariot te maken met een

tegenstrijdigheid in de Bijbel? Volgens de evangelist Matteüs
heeft Judas zelfmoord gepleegd door zichzelf op te hangen,

terwijl Lucas in het boek Handelingen suggereert dat hij door
een ongelukkige val om het leven gekomen is. Twee verschillende tradities.
Opgezwollen?
Apollinarius, bisschop van Laodicea in
de vierde eeuw na Chr., meende dat
beide tradities correct waren. Judas zou
losgesneden zijn voordat hij stikte; pas
later zou hij op zijn eigen landgoed ge
vallen en gestorven zijn. Voor dit laat
ste beriep Apollinarius zich op bisschop
Papias van Hiërapolis (begin tweede
eeuw na Chr.), die wist te melden dat
Judas na zijn mislukte zelfmoordpo
ging gewoon verder leefde, totdat hij
later op zijn landgoed getroffen werd
door een afschuwelijke ziekte waaraan
hij uiteindelijk bezweek: zijn lichaam

Woordwaarde
Rob van Houwelingen

Toen smeet [Judas] de zilverstukken
de tempel in, vluchtte weg en verhing
zich. De hogepriesters verzamelden de
zilverstukken en zeiden tegen elkaar:
‘We mogen ze niet bij de tempelschat
voegen, aangezien het bloedgeld is.’ Na
ampel beraad kochten ze er de akker
van de pottenbakker mee, die dan als
begraafplaats voor vreemdelingen kon
dienen. Daarom heet die akker tot op de
dag van vandaag de Bloedakker.

zwol op tot enorme proporties. Volgens
dit bericht kon hij ‘niet meer ergens
passeren waar een wagen nog gemak
kelijk doorheen ging’. Hier is de dood
van Judas een legendarisch verhaal ge
worden. Het doet denken aan het pijn
lijke levenseinde van koning Herodes
Agrippa, die ruim tien jaar na Judas
stierf als gevolg van een hevige aanval
van buik- of maagpijn (Hand. 12:23; Jo
sefus, Joodse Oudheden 19, 346-350).*

Tradities met perspectief
Hoe zit het dan met die twee verschil
lende tradities? Ze hebben ieder hun

eigen perspectief. Matteüs beschrijft
de gebeurtenissen vanuit het perspec
tief van een berouwvolle Judas, die
evenals hijzelf tot de twaalf leerlingen
van Jezus behoorde. Wanhopig riep hij
uit: ‘Ik heb een zonde begaan door een
onschuldige uit te leveren’ (Mat. 27:4).
De Joodse autoriteiten besloten het te
ruggegeven verradersloon niet in de
tempelkas te storten, maar er een stuk
grond mee aan te kopen dat als be
graafplaats voor vreemdelingen kon
dienen. Matteüs suggereert dat de
naam Bloedakker in verband staat met
bloedgeld.
Lucas zal het verhaal over Judas’ levens
einde jaren later gehoord hebben. Hij
concentreert zich op de bloederige af
loop (vgl. 2 Sam. 20:10) en noteert
waarschijnlijk wat destijds in Jeruza
lem werd rondverteld: de naam Akel
dama zou te verklaren zijn als ‘bloed
grond’. Het boek Handelingen heeft die
verklaring opgenomen in een toespraak
van Petrus tot de christelijke gemeente
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van Jeruzalem. Daarbij wordt de hand
van een niet-Joodse auteur als Lucas
duidelijk zichtbaar in zijn tussenopmer
king over ‘hun eigen taal’, namelijk Ara
mees. Wanneer het gaat over de pre
cieze herkomst van de naam Akeldama
(bloedakker of bloedgrond?) zijn beide
tradities moeilijk te verbinden, maar ze
kunnen rustig naast elkaar bestaan,
omdat ze alleen de naam van een be
paalde plek willen verklaren.
Nu de toedracht bij Judas’ levenseinde.
Is een historische reconstructie moge
lijk die recht doet aan wat door zowel
Matteüs als Lucas verteld wordt? De
oplossing van Apollinarius, die een
tijdsverloop van vele jaren veronder
stelt, lijkt daarvoor te vergezocht. Maar
reeds bij Augustinus treffen we de ge
dachte aan, dat Judas tijdens zijn wan
hoopsdaad gevallen is doordat het
touw waarmee hij zich had opgehan
gen, brak. Als gevolg van de zonne
warmte zal het dode lichaam snel zijn
gaan ontbinden; dan vormde zich gas
waardoor het steeds verder opzwol; uit
eindelijk scheurde de buikwand van Ju
das open en kwamen zijn ingewanden
naar buiten. Zo laten de versies van
Matteüs en Lucas zich eventueel met
elkaar verbinden. Hoe dit ook zij, van
het hele gebeuren gaat wel een eendui
dige boodschap uit: zo’n gruwelijk le
venseinde is een godsoordeel. De ver

rader (prodotès; alleen in Luc. 6:16
wordt Judas zo genoemd) van Jezus
wordt op passende wijze gestraft.

De vacature-Judas vervuld
Dat Judas een stuk grond ‘gekocht’
heeft, zoals de NBV in Handelingen 1:18
vertaalt, betekent niet dat hij een land
goedeigenaar was geworden. Het
Grieks zegt alleen dat hij een stuk
grond ‘in bezit kreeg’ (ektèsato); zowel
in de NBG-’51 als de Herziene Statenver
taling is gekozen voor ‘heeft verkregen’.
Dit dient als een retorische wending te
worden opgevat, waarin enige ironie
meeklinkt. Postuum was het stuk
grond, de begraafplaats voor vreemde
lingen in Jeruzalem, namelijk het juri
disch eigendom van Judas geworden,
omdat de Joodse autoriteiten het met
zijn geld hadden bekostigd. Maar Judas
kon er zelf niet meer over beschikken…
Met behulp van twee citaten uit het
Psalmboek (Ps. 69:26 en 109:8) maakt
de apostel Petrus duidelijk wat de Jeru
zalemse gemeente na het wegvallen
van Judas te doen staat. Er is een vaca
ture in de apostelkring en er moet ie
mand anders aangewezen worden die
de opengevallen plaats kan innemen.
Zo besloot men Judas te vervangen
door Mattias: ‘Hij werd aan de elf apos
telen toegevoegd’ (Hand. 1:26). Aan de
vooravond van Pinksteren was het

twaalftal dus weer compleet. Twaalf
apostelen zouden het evangelie van Je
zus Christus verder uitdragen. Geen Ju
das die dat kon verhinderen!
Noot:

*

Vergelijk de uitvoerige beschrijving die
2 Makkabeeën 9 geeft van het levens
einde van koning Antiochus Epifanes,
berucht vanwege zijn hoogmoed en
wreedheid. Eerst werd hij getroffen
door buikpijn en inwendige krampen;
vervolgens raakten al zijn ledematen
ontwricht omdat hij van zijn strijdwa
gen afgeslingerd werd en ten slotte
stierf hij een ellendige dood, ten prooi
aan de gruwelijkste pijnen. In dit alles
ziet de schrijver de rechtvaardige straf
van God.

Bestuur, redactie en medewerkers
wensen alle lezers goede feestdagen toe
en Gods zegen voor het jaar 2012
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Guido de Brès, reformator
van de Nederlanden II

Rondblik
Harm Boiten

In dit najaar is het 450 jaar geleden dat de Nederlandse
Geloofsbelijdenis het licht zag. In het vorige nummer
gaven we aandacht aan de auteur, Guido de Brès.
We volgden hem vanuit zijn jeugd naar
zijn eerste gemeente, Bergen, en via
zijn verblijf in Engeland, zijn terugkeer
naar Rijsel, zijn nieuwe vlucht naar
Frankfort en vandaar naar zijn voortge
zette studie aan de voeten van Calvijn
in Genève. Vandaar keerde hij in het
begin van 1559 naar zijn vaderland
terug, waar hij ook de vrouw van zijn
leven vond, Catharine Ramon, met wie
hij in de herfst van dat jaar trouwde.

Geheime gemeente in Doornik
Na zijn terugkeer uit Genève werkte De
Brès als rondreizend predikant in ver
schillende gemeenten: Antwerpen,
Rijsel, Doornik, Valenciennes en Bergen.
Dat rondreizend preken toont niet
alleen hoe onzeker en onveilig de situ
atie was, het laat ook zien hoezeer De
Brès zich geroepen wist het evangelie
van Jezus Christus bekend te maken. Al
was hij als prediker vaak ‘en route’, hij
was nu wel getrouwd, en Doornik werd
de centrale plaats waar en van waaruit

hij voortaan werkte. Doornik kende al
vroeg een groeiende protestantse
gemeente. De stad was door de jaren
heen ook het toneel van bloedige ver
volging. Het bloed van gelovige marte
laren bleek samen met de levende ver
kondiging van het evangelie een zaad,
het zaad van de kerk van Christus in de
Lage Landen. In die tijd behoorde onge
veer de helft van de bevolking van
Doornik (op een totaal van ongeveer
25.000 zielen) tot de gereformeerde
kerk.
Hoewel zij ondergronds leefde en ope
reerde, kende de gereformeerde kerk in
Doornik wel een vorm van organisatie:
er was een kerkenraad (consistoire), er
waren zelfs diensten in het open veld,
kinderen werden gedoopt, de ge
meente vierde avondmaal, er was dia
conaat. De Brès was op alle fronten ac
tief. Hij hield ook samenkomsten aan
huis; dan hield hij voor en na de maal
tijd een korte preek. Zo preekte hij op
veel plaatsen en trok met zijn natuur
lijke welsprekendheid een graag ge

hoor. Velen kwamen tot geloof. Hij
stond er ook niet alleen voor. Zo stond
François Varlut hem bij, een belangrijke
voorman van het calvinisme in Doornik
die met zijn prediking grote invloed uit
oefende op de jeugd.
Kan zo’n groeiende beweging wel ver
borgen blijven? Veel gereformeerden
wilden ook meer dan enkel in het ge
heim hun geloof belijden en beleven. Zo
ontstond er in die tijd zelfs verschil van
mening over de te voeren strategie:
doorgaan met kerk- en evangelisatie
diensten in het geheim of publieke ere
diensten afdwingen. Het laatste was
riskant. Velen hadden al de marteldood
gevonden; waarom zou je de overheid
uitdagen en vervolging over je afroe
pen? Maar het verzet tegen onderdruk
king en inquisitie groeide en uitte zich
in de eerder genoemde chanteries
(zangoptochten). De Brès moest wel
mee; hij zag zich genoodzaakt exem
plaren van de door hem in overleg met
anderen opgestelde korte geloofsbelij
denis (Confession de Foy) aan te slaan
aan de stadspoorten. Het was die belij
denis, die hij korte tijd later, nadat de
commissarissen van de landvoogdes
zich in Doornik hadden gevestigd, in de
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nacht van 1 op 2 november in een ano
niem pakketje over de muur van het
kasteel liet werpen. Het was ook deze
korte belijdenis waardoor zijn naam in
de hele wereld bekend zou worden.
Wat De Brès verwachtte, gebeurde: een
ware klopjacht brak los en de commis
sarissen gingen speciaal naar hem op
zoek. De vondst van zijn verblijfplaats
in januari 1562 was de aanleiding om
De Brès bij verstek te veroordelen tot
verbranding in beeltenis.

Hard werken in Sedan
Nu door deze drijfjacht De Brès de
grond opnieuw te heet onder de voeten
geworden was, vluchtte hij voor de
derde keer zijn land uit - dit keer in zui
delijke richting, naar Frankrijk, naar
Amiens. De hertog van Bouillon, HenriRobert de la Marck, kreeg het voor el
kaar hem in zijn stad Sedan te laten ko
men om er als huiskapelaan (hofprediker) het woord van God te bedie
nen. Over zijn pastorale werk in Sedan
is niets bekend, maar de hertog stuurde
hem twee keer op pad met een belang
rijke opdracht. In 1564 was De Brès aan
wezig op een conferentie in Brussel,
naar alle waarschijnlijkheid samen met
Prins Willem van Oranje en diens broer
Lodewijk van Nassau. Het doel was een
gemeenschappelijk front te smeden
van lutheranen en calvinisten tegen
over de roomse macht; een en ander
gebeurde aan de hand van de oude
Wittenberger Konkordie (1536). De Brès

was bereid een luthers belijdenisge
schrift te ondertekenen en zo mee te
werken aan een fusie van gereformeer
den en luthersen ter wille van het grote
belang van de eenheid tegenover de vij
and. In opdracht van (waarschijnlijk) de
Prins van Oranje verzocht De Brès de
kerkenraad van Antwerpen per brief
om instemming met deze belijdenis,
met als doel via het instrument van
toenadering tussen luthersen en gere
formeerden de macht van de paus te
breken.

In 1564 verscheen anoniem een klein
boekje onder de titel Oraison au Seigneur (Gebed tot de Here). Vanwege de
thematiek – verzet tegen de wederdo
pers, herhaalde betuiging van trouw en
gehoorzaamheid aan koning en over
heid, interesse voor de geschiedenis van
de martelaren, met name in Doornik en
Valenciennes – maar ook vanwege de
literaire kwaliteiten dacht historicus
J. Lindeboom dat van deze tekst nie
mand anders de auteur kan zijn dan
Guido de Brès. Volstrekte zekerheid over
zijn auteurschap is er op dit moment
niet, maar allerlei passages doen sterk
denken aan ander werk van De Brès.
De Brès zat in Sedan dan ook niet stil;
hij preekte, schreef, reisde en verrichtte
pastoraat. Hij publiceerde ook: in 1565
verscheen er van zijn hand een verta
ling van de historie van twee martela
ren, Christoffel Fabritius, predikant te
Antwerpen, en Olivier Bockius, hoogle
raar aan de universiteit van Heidelberg.
Hoe waardevol deze martelaarsgeschie

denis werd gevonden, blijkt wel uit
deze zorgvuldige vertaling van nie
mand minder dan de Belgische refor
mator: Histoire notable de la trahison et
emprisonnement de deux bons et fideles
personnages en la ville d’Anvers (Opmer
kelijke geschiedenis van het verraad en
de gevangenschap van twee goede en
gelovige personen in de stad Antwer
pen). De vertaling laat ook zien hoezeer
de gemeente van Antwerpen De Brès
ter harte ging. En bovendien ontdekken
we hoe fraai hij het Vlaams evenzeer
beheerste als het Waals.
De tijd in Sedan gaf De Brès ook rust en
kracht om zijn tweede grote studie
vorm te geven. In 1565 verscheen La racine, source et fondement des anabaptistes (De wortel, de oorsprong en het
fundament van de wederdopers). De
Brès droeg het boek in zijn woord
vooraf in de vorm van een brief op aan
de gemeente van Christus, die door
heel Nederland heen verstrooid is, ook
in Vlaanderen, Brabant, Henegouwen
en Artois. Hij vertelde dat hij deze stu
die het licht deed zien allereerst om de
argumenten van de wederdopers te
weerleggen, waarmee ze de harten van
de eenvoudigen trachten te verleiden.
De Brès wilde hun tegenover deze ver
leiding zuivere kennis van de waarheid
bijbrengen. Zijn tweede motief was het
bijstaan van een kerk in nood; hij was
het, zegt hij, zijn vaderland en volk
schuldig, waarvan de Here hem tot die
naar van het Woord geroepen en ge
maakt heeft. Ook in deze studie gaf De
Brès blijk van een grondige kennis van
de Schrift en de kerkvaders, niet min
der dan van de geschriften van de te
genstanders.

Wonderjaar 1566
Kerkelijk en politiek hing er een geur
van verwachting in de lucht. Zou het
jaar 1566 het jaar worden van de pu
blieke doorbraak van de Reformatie,
een wonderjaar (annus mirabilis)? Aan
vankelijk leek het er wel op. Niet dat ko
ning Filips II toegeeflijk werd. Maar zijn
harde optreden riep wel reactie op.
Kwamen gereformeerden in beweging
vanwege de vervolging, ook roomsen
en libertijnen konden de onderdruk
king niet langer werkeloos aanzien. Zo
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werd het verbond der edelen geboren.
Het overleg was begonnen met een
preek van Franciscus Junius, predikant
van Antwerpen; het verbond droeg dan
ook een calvinistisch stempel.
Op 5 april 1566 kwamen zo’n 200 ede
len met een smeekschrift bij de land
voogdes Margaretha van Parma. Het
bevatte een publieke oproep om de
harde wetten tegen de ‘ketters’ op te
heffen en de religieuze conflicten op te
lossen. Naast hun verbond ontstond er
ook een verbond van kooplieden; zij
wilden beëindiging van de vervolging
en van de centralisatie. Het leek alsof
de belangen van beide groepen samen
vielen. En zo groeide overal de hoop op
godsdienstvrijheid.
Ook De Brès haastte zich terug naar
zijn land en kwam in de maand juli aan
in Antwerpen om Franciscus Junius te
vervangen, die door de kerkenraad sa
men met enkele andere predikanten
was afgevaardigd naar de vergadering
van de edelen in St. Truyden (Saint
Trond). In de loop van de zomer van het
wonderjaar 1566 had De Brès Sedan
verlaten, en tijdens een van de bijeen
komsten van de edelen ging ook hij
voor in de prediking van het evangelie.
De Brès bleef maar kort in Antwerpen.
Pérégrin de la Grange, predikant van
Valenciennes (l’Aigle), liet hem in een
brief van 26 juli weten dat de gerefor
meerden in Valenciennes hem heel
graag bij zich wilden hebben. Op 10 au
gustus, al een dag na zijn aankomst,
hield De Brès zijn eerste openbare
preek te Anzin, vlak bij Valenciennes. In
korte tijd veranderde het geestelijk kli
maat van de stad: meer dan twee
derde van de inwoners (30.000) sloot
zich bij de predikanten aan. Paillard
noemde Guy en Pérégrin ‘de meesters
van de stad’ en het consistoire werd uit
gebreid met zes man.
Helaas brak 14 dagen later, op zaterdag
24 augustus, in Valenciennes helemaal
onverwacht de beeldenstorm uit, een
imitatie van wat er op 20 en 21 augus
tus in Antwerpen was gebeurd. De pre
dikanten hielden zich afzijdig, de bur
gerwacht vertoonde zich niet. De
beeldenstormers verwijderden kruis
beelden en heiligenbeelden uit het ker
kelijk interieur, maakten reliekschrijnen
voor de roomse eredienst onbruikbaar

en maakten de kerken klaar voor de ge
reformeerde eredienst. In Valenciennes
betrof het alle drie de kerken: de SaintGéry, de Sint-Jan en de kerk van de Be
gijnen (du Béguinage). De volgende
dag namen de calvinisten de kerken in
gebruik. De Brès ging voor in de SintJan. Maar de landvoogdes had het hou
den van de gereformeerde prediking
goedgekeurd op de plaatsen waar ge
preekt werd. Zij dacht daarbij aan al
leen maar preken ‘buiten de stad’, maar
in Valenciennes dacht men ‘rebels’ aan
de dienst van woord én sacramenten
‘binnen de stad’.

Valenciennes belegerd en
ingenomen

burgers van de stad Valenciennes),
waarvan men aanneemt dat Guido de
Brès de auteur is, beriep de stad zich op
het akkoord met Noircarmes en gaf zij
aan waarom ze niet in staat was dit
garnizoen als straf binnen te laten. De
stad vroeg om vrede, ‘opdat in deze Ne
derlanden de vrijheid niet gegeven
wordt om het gezond verstand te laten
overwinnen door onbeteugeld en bui
tensporig geweld’.
Maar als antwoord vaardigde de land
voogdes op 14 december een plakkaat
uit waarin de stad beschuldigd werd
van rebellie tegen de koning. In de loop
van de maand december werd zij hele
maal ingesloten en belegerd door de
troepen van de gouverneur Noircar
mes. De gereformeerden in Valencien
nes maakten ernstig bezwaar en ver
zochten de landvoogdes Margaretha
erop toe te zien dat ze niet onverhoord
en onrechtvaardig onderdrukt en over
weldigd zouden worden. Maar onder
handelingen hielpen niet. Ook een
Remonstrance et supplication (Bezwaar
schrift en smeekschrift) aan de land
voogdes, waarvan men aanneemt dat
het door De Brès is geschreven, had
geen positief resultaat. Halverwege de
maand maart 1567 werden graaf
Egmond en hertog van Aarschot naar
het opstandige Valenciennes gezonden
in een laatste poging om te onderhan
delen. Oranje verklaarde de stad niet te
kunnen helpen en adviseerde een ak
koord te sluiten met de edelen Egmond
en Aarschot. De Brès was daarvoor, De
la Grange tegen. De volgende dag ver
gaderde de grote raad. Uiteindelijk
volgde men De la Grange. De onderhan
delingen werden stopgezet en Noircar
mes begon met de beschieting van de
stad. Op 23 maart hield De Brès tijdens
het bombardement zijn laatste kerk
dienst in de Saint Géry. Op dezelfde dag
werd de stad ingenomen.

Het conflict tussen de stad Valencien
nes en de regering kwam eind oktober
in een beslissende fase: gaat de stad
een voorlopig akkoord met de regering
sluiten over het houden van gerefor
meerde kerkdiensten? Besprekingen
tussen Noircarmes, de gouverneur van
Henegouwen, en de kerkenraad leidden
op 20 oktober tot een ontwerp van ak
koord, waarin werd vastgelegd dat de
gereformeerden alleen buiten de mu
ren mochten preken op nader te bepa
len plaatsen waar ze ook kerken moch
ten bouwen. In de grote vergadering
van de kerkenraad op 21 en 22 oktober
waren de predikanten aanwezig, en ook
de edelen. Er was tussen de predikan
ten een groot verschil in opstelling: ge
matigden onder leiding van De Brès en
radicalen onder leiding van De la
Grange. De radicale meerderheid wilde
de katholieke kerken blijven gebruiken
voor de gereformeerde erediensten, de
gematigden dachten in de termen van
het verdrag van de landvoogdes. Wijs
was het woord van De Brès: het Woord
van God is evengoed buiten de stad als
binnen de muren te horen. Men te
kende een paar dagen later het akkoord
met Noircarmes.

Wrede gevangenschap

Toen de landvoogdes vanwege de poli
tieke situatie in de stad een garnizoen
wilde legeren – de ligging van de stad
zo vlak bij Frankrijk was een groot
risico – weigerde de stad dat te ontvan
gen. In een Declaration sommaire du
faict de ceux de la ville de Valenciennes
(Korte verklaring over de zaak van de

Na de overgave van de stad werden vele
opstandelingen gevangengenomen. De
landvoogdes benoemde een commissie
die onderzoek moest doen en de schul
digen straffen. Noircarmes kreeg bevel
de beide predikanten gevangen te ne
men, uit te horen op de pijnbank en
dan op te hangen. Aanvankelijk lukte
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dat niet, maar na een paar dagen werd
De Brès samen met De la Grange en en
kele anderen aangehouden. Hij vertelt
in een brief aan de gemeente van Va
lenciennes wat er gebeurde: ‘De schout
van St. Amand arresteerde ons en de
rechter van Doornik haalde ons met ge
weld weg. We werden met handen en
voeten in de ijzers geslagen en op een
wagen gegooid, als schapen bestemd
voor de slacht.’
In de gevangenis met zware kettingen
geketend kreeg De Brès nog bezoek van
veel edelen, dames en jonkvrouwen,
onder wie gravin van Roeulx. Hij was
namelijk op 31 maart overgebracht en
gevangengezet in het kasteel van Door
nik. Maar de landvoogdes gaf bevel de
gevangenen zo spoedig mogelijk weer
naar Valenciennes over te brengen,
waar ze via St. Amand op 16 april aan
kwamen. In het boek Procedures tenues
(Gevoerde processen) zijn brieven van
De Brès aan zijn gemeente opgenomen,
waarin hij vertelt van zijn wedervaren
in gevangenis van Doornik en zijn over
plaatsing naar Valenciennes. Aan het
einde van een brief schrijft hij dat de
gemeente hemzelf niet langer vriend
schap kan bewijzen: ‘Ik bid en smeek u
om haar wel te blijven bewijzen aan
mijn arme vrouw en kindertjes. Want
voor de Zoon van God en in uw dienst
is zij van haar man beroofd en de kin
deren in hun tedere jeugd van hun va
der.’ Met bezoekers werd gesproken
over allerlei onderwerpen: het heilig
avondmaal, de mis, de aanroeping van
Maria. Verslagen van die gesprekken
zijn bewaard gebleven. Eveneens zijn
bewaard de debatten met François Ri
chardot, de bisschop van Atrecht, en
met vele anderen. Bekend zijn ook de
ontroerende brieven die De Brès
schreef aan zijn vrouw en aan zijn oude
moeder. De Procedures eindigen met
het verhaal van de dood van Guido de
Brès en De la Grange.
Crespin beschrijft deze geschiedenis in
zijn Livre des Martyrs (Boek van de mar
telaren). Critici van dat boek hebben de
vraag gesteld hoe het mogelijk is dat
De Brès aan handen en voeten geboeid
al die brieven en verhandelingen heeft
kunnen schrijven vanuit een donker
stinkend hol, waar men huisvuil neer
gooide en waarvan De Brès zelf schreef:

‘zelfs de dronkaards urineren recht te
gen mijn venster, wat mij een grote
stank bezorgt.’ Het was inderdaad een
harde en wrede gevangenschap. De
Brès zelf ziet het als een bewijs van
Gods genade dat hij alles vrolijk kan
ondergaan en verdragen, wanneer hij
maar bedenkt dat het voor Jezus Chris
tus is en voor zijn heilig Woord. Intus
sen blijft het een prestatie zonder
weerga, en ook een bewijs van zijn
grote geleerdheid en bekwaamheden.
In de nacht van 30 op 31 mei 1567 kre
gen de gevangenen te horen dat zij drie
uur later de doodstraf zouden onder
gaan. De Brès nam afscheid van zijn
medegevangenen met de woorden:
‘Mijn broeders, ik ben nu ter dood ver
oordeeld om de leer van de Zoon van
God. Lof zij Hem, ik ben er heel blij om,
want nooit had ik kunnen denken dat
God me deze eer zou schenken. Ik voel
mijn gezicht warm worden door de ge
nade die God meer en meer in mij
werkt. Ik word gesterkt van minuut tot
minuut en mijn hart springt in mij op
van vreugde.’

Tragisch, maar niet
dramatisch
In de vroege ochtend van 31 mei 1567
werd De Brès samen met zijn collega
naar het stadhuis gebracht. Daar kre
gen ze te horen dat zij gehangen en ge
wurgd zouden worden omdat ze het
verbod van Brussel hadden overtreden
en het heilig avondmaal bediend had
den. Ophanging had de uitgesproken
voorkeur van landvoogdes Margaretha
zelf.
Eerst vond de executie plaats van De la
Grange, vervolgens werd De Brès naar
het schavot gebracht. Hij wilde knielen,
maar ze rukten hem overeind en lieten
hem de ladder opklimmen. In zijn af
scheidswoord, met de strop al om zijn
hals, spoorde hij het volk aan, de over
heid eerbied te bewijzen. Daarna
smeekte hij hen te volharden in de leer
die hij hun had verkondigd en verklaarde hij dat hij niets anders geleerd had
dan de zuivere waarheid van God. Maar
men liet hem niet uitspreken. Op een
teken van de commissarissen stootte de
beul De Brès van de ladder.
Op het moment van de executie ont

stond er een tragisch incident. Onder
de soldaten brak er grote onrust uit, ze
begonnen te schieten op ieder die ze
tegenkwamen, zowel papisten als an
deren. Er vielen veel doden en gewon
den, zonder dat er enige aanleiding
voor was. En dat terwijl de lichamen
van De la Grange en De Brès nog tot
laat in de middag bleven hangen, tot ze
werden begraven op de Mont d’Anzin.
Zo eindigde het leven van Guido de
Brès, leerling van de reformatoren,
maar ook de integere, sobere en be
scheiden Nederlandse reformator. Met
zijn bekering nam zijn leven de vorm
aan van een bedevaartstocht die van
hem een groot prediker van het evan
gelie maakte. Zijn intense werkkracht
en uitzonderlijke geheugen zorgden
voor een productieve geleerdheid die
veel respect afdwingt. Bovendien
schreef hij in een prachtige stijl, en zijn
heldere en duidelijke taalgebruik ge
tuigt ook van fijn psychologisch inzicht.
Hij was niet star of onbuigzaam; ook in
zijn omgang met overheden en tegen
standers liet hij een evenwichtige ge
matigdheid zien. Deze sterke persoon
lijkheid dankte hij vooral aan zijn diepe
godsvrucht. De dood was daarom voor
hem geen drama, maar het deelkrijgen
aan de ware vrede in Christus.
Laten we daarom een voorbeeld nemen
aan zijn geloof, en er vooral goed op
letten hoe zijn levenswandel eindigde
(Heb. 13:7).
Enige literatuur:
M. te Velde (red.), Confessies, Gereformeerde
geloofsverantwoording in zestiende-eeuws
Europa, Heerenveen, 2009.
P. Korteweg, Guido de Brès (1522-1567), Barne
veld, 2010.
E.M. Braekman en E. de Boer (red.), Guido de
Brès, zijn leven, zijn belijden, Utrecht, 2011.
G. de Brès, Gevangen om het evangelie, het
verblijf van Guido de Brès in de gevangenis
en de gesprekken die hij daar voerde. Een
vertaling van de Procedures tenues à
l’endroit de ceux de la religion du Pais Bas,
1568 en enkele andere geschriften, Barne
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U maakt ons één
Freek is lid van de GKv te Middenweg, maar voelt zich er
steeds minder thuis. Hij heeft de indruk dat een kleine maar
invloedrijke groep ‘behoudende’ kerkleden de volgens hem
zo broodnodige veranderingen tegenhoudt. De preken die
hij hoort, zijn volgens hem te weinig toegesneden op de tijd
en de wereld van vandaag. Hij overweegt dan ook sterk, zich
aan de kerk van Middenweg te onttrekken.

Joost is ouderling in de kerk van Mid
denweg, en heeft zowel Freek als Mieke
in de wijk. Om eerlijk te zijn, zit hij met
beiden eigenlijk wat in de maag. Want
hoe verschillend ze ook zijn, ze willen
allebei dat de koers van de kerk van
Middenweg wordt bijgesteld in de door
hen gewenste richting. En zo niet, dan
dreigen ze met onttrekking. Wat Joost
ook aanvoert, het vindt geen weer
klank. Want in de kerk moet je je ‘thuis
voelen’.

GKv’s in soorten en maten
Ik meen vrij zeker te weten, dat er in
‘onze’ kerken heel wat Freken en Miekes
rondlopen. En dus ook heel wat Joosten.
Gemeenteleden zijn vaak mondig, en in
(bijna) elk huis is wel een computer
aanwezig met internetverbinding. Met
alle gevolgen van dien. Want ja, op het
wereldwijde web is van alles te koop.
Rijp en groen, gereformeerd en nietgereformeerd. En is het vreemd dan, als
de diversiteit aan meningen alsmaar
groeit?
Maar eerlijk is eerlijk: in een tijd waarin
de wereld een dorp geworden is, zijn
niet alleen gemeenteleden van elkaar

gaan verschillen. Dat geldt net zo goed
voor plaatselijke gemeenten, ook al
horen ze nog zozeer bij één en het
zelfde kerkverband. GKv’s heb je in
allerlei soorten en maten, en ook dat
maakt dat broeders en zusters in toe
nemende mate aan het denken worden
gezet. Want als iets bij de buren kan,
waarom bij ons dan niet?
Tegelijk brengt een en ander ook grote
vragen met zich mee. Want hoe ver
schillend we als kerken ook (geworden)
zijn, we horen allemaal nog steeds bij
het ene kerkverband van de Gerefor
meerde Kerken (vrijgemaakt). En waar
voor staan die vandaag de dag dan
eigenlijk precies? Anders gezegd: wat
bindt ons (nog) samen? En wat zal
ervoor moeten gaan zorgen dat we
elkaar ook in de toekomst zullen weten
vast te houden?

Toch simpel
Hoe ingewikkeld bovenstaande vragen
ook kunnen lijken, ergens is het ant
woord toch heel simpel. Het is niet iets
dat ons samenbindt, maar Iemand. De
Here Jezus Christus namelijk. Want
zeggen we niet altijd dat we ‘zijn
gemeente’ willen zijn? En belijden we
in Zondag 21 van ‘onze’ Heidelbergse
Catechismus niet, dat het ‘de Zoon van
God’ is die Zich ‘uit het hele menselijke
geslacht een gemeente vergadert’?
Nu, en zo belijden we evengoed dat Hij
het is die de leden van die gemeente
samenbindt. Tenminste, zo staat het in
diezelfde Zondag 21 – als daar gevraagd
wordt wat we verstaan onder de
gemeenschap der heiligen. ‘Ten eerste’,
zo heet het dan, ‘dat de gelovigen allen
samen en ieder persoonlijk gemeen

Gemeentebreed
André Bas

Ook Mieke speelt wel eens met die
gedachte, maar dan om heel andere
redenen. Zij vindt juist dat de kerken
raad veel te veel zijn oren laat hangen
naar mensen zoals Freek. Ze verlangt
naar ‘vaste spijs’, maar krijgt naar haar
idee in de prediking veel te vaak melk
voorgeschoteld. Verhaaltjes, dát zijn
het! En hoewel er in Middenweg ’s zon
dags best nog de nodige psalmen op
het bordje staan, is elk gezang haar er
eigenlijk al één te veel.

schap hebben met de Here Christus en
deel hebben aan al zijn schatten en
gaven’. ‘U maakt ons één. U bracht ons
tezamen.’

Wát raakt je?
Toch zijn alle vragen daarmee niet
beantwoord. ‘Want het zal waar zijn’,
reageert Freek, ‘dat we in de kerk één
zijn in Christus. Maar dat ben ik óók, en
misschien nog wel meer tijdens de fes
tivals en concerten die ik met enige
regelmaat bezoek. Ja, ik denk dat ik die
eenheid daar zelfs nog wel sterker
ervaar dan in de kerk. Want daar word
ik door de muziek in mijn hart geraakt,
en dat gebeurt in de kerk vaak niet of
nauwelijks.’
En toch – hoewel ik aan die ervaring
van Freek niets af wil doen – toch zijn
er hier ook vragen te stellen. Want het
is prachtig als je het één zijn in Chris

341

Jaargang 18 no 12 december 2011

tus bij dat soort gelegenheden zo sterk
mag ervaren, maar wat verbindt je daar
dan precies? Is dat ook werkelijk de
Here Jezus Christus? Of meer een
‘gevoel’ en een ‘ervaring’? Want het valt
toch niet te ontkennen dat dergelijke
festivals en concerten vaak door heel
verschillende mensen worden bezocht.
Uit heel verschillende kerken, en met
heel verschillende opvattingen.
Zo hebben we als Gereformeerde Ker
ken (vrijgemaakt) ‘de leer van Christus’
samengevat in een zestal belijdenisge
schriften. Waarvan er drie ook wel de
drie ‘formulieren van eenheid’ worden
genoemd, omdat ze het ‘ware geloof’
dat ons verbindt, samenvatten. Of,
beter: in de eenheid waarvan de Zoon
van God zelf ons in de kerk bijeen
brengt. Maar veel van de
festival- en concertbezoe
kers zullen met dat geloof
bepaald niet instemmen.

in de Here Jezus Christus en de ‘gena
degaven’ die Hij voor ons verdiend
heeft. Alleen: wat zijn dan precies die
genadegaven? En ook: hoe krijg je daar
deel aan? Onder die vragen kun je dan
niet uit, en dan gaat het toch echt om
de zuivere leer. Met andere woorden:
de Heidelbergse Catechismus zegt het
zo gek nog niet, als die in Zondag 21
stelt dat de Zoon van God zijn kerk ver
gadert ‘in eenheid van het ware geloof’.

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
samen belijden in onze belijdenisge
schriften. En dat geldt dan twéé kanten
op: want waar Freek de gezamenlijke
erediensten niet mag frustreren met
zijn muzikale voorkeuren, daar mag
Mieke dat evenmin doen met haar
angst voor verandering. Want het eer
der aangehaalde Opwekkingslied zegt
het terecht: ‘U maakt ons één, U bracht
ons tezamen.’

Uitdaging

Offers gevraagd

Als we als Gereformeerde Kerken (vrij
gemaakt) elkaar vast willen houden,
ook in de toekomst, is naar mijn stellige
overtuiging een van de belangrijkste
vragen of we ons door de Zoon van God

Je als gemeente op die manier door de
Heer van de kerk laten vergaderen in
eenheid van het ware geloof, vraagt
van iedereen offers. Want ieder moet
dan leren om zich werkelijk te richten
op de Here Jezus Christus in
plaats van op eigen behoef
ten en verlangens. Anders
gezegd: hoogste en enige
doel in de kerk kan nooit
zijn dat wij ons er ‘thuis voe
len’, maar dat de Here Jezus
Christus geëerd en gediend
wordt.
En dat dat offers vraagt, is
geen vreemde boodschap
voor wie Zondag 21 kent.
Want luidt het ‘ten tweede’
van het antwoord over de
‘gemeenschap der heiligen’
niet, ‘dat ieder verplicht is
zijn gaven tot nut en heil van de andere
leden gewillig en met vreugde te
gebruiken’? Want wie de ander cen
traal zet, in dienst van de Ander, ziet
per definitie van zichzelf af. Maar zullen
we er de komende jaren ook in slagen,
om dat ‘offer’ te brengen met elkaar?
Het lijkt me, dat dat de grote vraag is!

Zo gek nog niet
Freek wordt wat kwaad als
ik dat zo zeg. ‘Dat is nou
typisch praat van een domi
nee, en van de kerk. Altijd
maar weer komen jullie met
de leer aanzetten, maar mij
gaat het om de Heer. Dat ik
Hem ervaar in mijn leven.
En nogmaals: op de festivals
en de concerten die ik bezoek, ervaar ik
dat veel sterker dan in de kerk. En het
zelfde geldt voor de boeken die ik lees.
Die zijn zelden van gereformeerde
auteurs, maar weten het geloof wel
concreet te maken.’
En toch geef ik me niet zomaar gewon
nen. Ik blijf volhouden dat de leer wel
degelijk een belangrijke rol speelt en
moet spelen, bij het één zijn in de Here
Jezus Christus. En ik wil dat opnieuw
duidelijk maken aan de hand van Zon
dag 21 van de Heidelbergse Catechis
mus. Daarin wordt over de gemeen
schap der heiligen gezegd ‘dat de
gelovigen allen samen en ieder per
soonlijk als leden gemeenschap hebben
met de Here Christus en deel hebben
aan al zijn schatten en gaven’.
Ik vind dat treffend onder woorden
gebracht. Wat ons ‘bindt’, of in ieder
geval: zou moeten binden, is het geloof

blijvend bijeen willen laten brengen ‘in
eenheid van het ware geloof’. Of dat we
veel meer hetgeen op festivals en con
certen beleefd wordt, ook van de
kerk(dienst) gaan verlangen. Een
gedeeld ‘gevoel’ en een gedeelde ‘erva
ring’.
Want als we dát gaan verwachten en
verlangen, kan het niet anders of we
zullen elkaar meer en meer gaan kwijt
raken. Immers ‘gevoel’ en ‘ervaring’ zijn
heel subjectief. Wat scherp gezegd:
waar mensen als Freek bij dergelijke
gelegenheden heel sterk een ‘eenheid
in Christus’ ervaren, zijn er ook mensen
als Mieke. Die zullen dat daar hoogst
waarschijnlijk niet vinden en daar ook
helemaal niet (willen) komen.
Oftewel, wat ik bedoel te zeggen: we
moeten niet ons gevoel en onze erva
ring centraal gaan stellen, maar de
Here Jezus Christus, zoals we Hem als
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Waarlijk vrij?
Indringend pleidooi voor
eenvoudig bijbelpastoraat

Wat moet een gereformeerde dominee
met zo’n vraag. Ik zou hem natuurlijk
kunnen doorverwijzen. Ik ken wel een
collega die bevrijdingspastoraat aan
biedt.1 U weet wel, die vorm van pasto
raat waarmee iemand die zich gebon
den acht door de duivel, zou kunnen
worden bevrijd. Ik zou de bange broe
der ook kunnen wijzen op een boek van
Neil T. Anderson, De Bevrijder. Daarin
wordt gesproken over een stappenplan
waarmee je zelf aan de slag kunt: zeven
stappen op weg naar de vrijheid in
Christus. Ik heb het niet gedaan. Ik
bracht de broeder een bezoek, ik deed
een gebed en ik zei hem dat hij zich vei
lig mag weten bij onze Here Jezus, die
immers de machtige herder van de
schapen is.
Dit pastoraat is sommigen te simpel.
Eens stelde een gemeentelid mij voor
om samen een dag het bos in te gaan.
De broeder had last van een voortdu
rend onrustig gevoel. Ik had hem een
tijd lang met enige regelmaat bezocht.
En dan spraken we met elkaar en we

Gelezen
Gijs Zomer

Een oudere broeder belt mij.
Hij heeft een vraag. Hij is
kortgeleden in de kerk onwel
geworden. Hij is daarvan
erg geschrokken. In het ziekenhuis blijkt er niets aan
de hand te zijn. Was dit dan
een aanval van de satan, zo
vraagt hij mij. Hijzelf neigt
naar die diagnose. Ik ben zo
bang dat het nog ’ns gebeurt,
zegt hij me. Enne, of ik ook
iets voor hem zou kunnen
betekenen.
vouwden samen onze handen. Op den
duur vond hij het te weinig. Het hielp
hem niet echt, zei hij. Kunt u mij niet
helpen met een meer doelgericht, een
krachtiger pastoraat?
Ik had dat een keer van nabij meege
maakt. In het ziekenhuis bezocht ik een
doodzieke zuster. Ze was niet meer bij
kennis. De familie was aanwezig. Ik las
Psalm 31, over het vertrouwen dat ons
leven in Gods hand ligt. En ik bad kort
om Gods ontferming. Een van de aan
wezigen zei: ‘Dominee, dat is geen
gebed! En nu zal ook ik eens bidden.’ Hij
ging bij het bed staan en hij bad op
luide toon om bevrijding uit de ziekma
kende macht van een boze geest. Een
dag later overleed onze zieke zuster.

Bevrijdingspastoraat is
misleidend
Dit verdrietige sterven bewijst natuur
lijk niet mijn gelijk. Er zijn ook andere
verhalen te vertellen. De Bijbel moet
ons richting wijzen. Dat zegt ook Els
Nannen in haar lijvige boek Waarlijk

vrij?, over bevrijdingspastoraat.2 Ze ont
hult dat dit bijzondere pastoraat
onbijbels is en ze pleit voor een eenvou
dig pastoraat-met-de-Bijbel. Ze gaat
daarvoor door heel de Bijbel heen. Heel
veel teksten worden behandeld en ze
komt tot de conclusie dat in de Schrift
van georganiseerde en aangekondigde
bevrijdingsdiensten, die uitgaan van de
kracht van de verkondiging van Gods
levend woord, geen sprake is. Het pasto
raat moet wel met Gods Woord komen.
Laat de zielzorger dus een bijbeltekst
kiezen, begin daarmee – zo raadt ze
aan – het pastorale gesprek, omdat het
in het pastoraat eenvoudigweg zou
moeten gaan om het wekken of versterken van zondebesef en vertrouwen in
Jezus’ volbrachte werk.
Ik moet zeggen, het is niet een echt
spánnend boek. Vanaf het begin is het
duidelijk wat Els Nannen wil zeggen.
Dat versterkt wel haar zorg. Het bevrij
dingspastoraat beoogt bevrijding van
de duivel, maar het is misleidend en
dus een werktuig van de duivel. Het wil
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angst wegnemen, maar het kan je juist
bang maken. Het beweert dat alleen
Jezus onze bevrijder is, maar het cre
ëert zogenaamde plus-christenen, die
met hun Jezus-plus-boodschap een
ander evangelie, een andere Jezus ver
kondigen. Er is ook sprake van een ver
warring van zonde en ziekte, waardoor
zowel de gezonde kijk op ziekte als op
zonde wordt gehinderd. De mens ont
wijkt zijn eigen verantwoordelijkheid
en heeft de neiging om zijn levens
kracht te zoeken in het positieve den
ken. En dan zoekt hij het heil dus bij
zichzelf, en hij probeert zo grip te krij
gen op zijn eigen leven.

we met deze vormen van superstitie en
bijgeloof te maken. Een oudere zuster
vraagt me voor haar te bidden. Ze moet
naar het ziekenhuis voor een riskante
behandeling. Ik vraag haar of ze ook
zelf heeft gebeden. Ze zegt: Nee, ú
moet het voor mij doen. Ik besluit om
het gebed van de Heer te bidden. Ze is
boos: u hebt mijn naam niet eens
genoemd, u hebt niet voor mij gebe
den!
We kunnen dus de les van Els Nannen
wel gebruiken. Zij adviseert een hel
pend pastoraat. Elk kind van God mag
toch zelf naar onze Vader in de hemel
gaan. En dan is het goed om ook te hel

Een helpend pastoraat
Dit boek van Els Nannen is ook
gelezen door ds. B. Luiten.3 Hij gaf
een advies: laat ieder die zich
bezighoudt met het opsporen,
lokaliseren, aanspreken, identifice
ren en uitdrijven van demonen,
alles opzij leggen en eerst dit boek
lezen. Datzelfde advies geeft hij
aan al wie zegt bang te zijn door
een demon bezeten te zijn, en ‘ook
ieder die gespitst is op buiten-Bij
belse ervaringen, visioenen ont
vangt, luisterend bidt, valt in de
Geest of door dergelijke praktijken
in verwarring wordt gebracht’. Ik
onderschrijf zijn advies en ik zou
het nog willen uitbreiden tot allen
die ook maar iets van doen hebben
met het pastoraat. En dat zijn er
– als wij het onderlinge pastoraat
serieus nemen – tegenwoordig
velen.
Er gaan dingen fout. Een jonge moeder
is diepverdrietig om haar jonggestor
ven kind. Ze verlangt hevig naar haar
kind. Haar omgeving geeft het signaal
af dat ze vastzit in haar rouw. Er wordt
een gebedsactiviteit georganiseerd. Tij
dens het gebed wordt ze door twee
anderen bij haar schouders vastgehou
den. Het voelde heel goed, zei ze, en
prompt schaamde ik me wat om mijn
verdriet! Kennelijk kunnen wij maar
moeilijk met het lijden omgaan, het
verdriet van de één zit de ander in de
weg.
En ach, ook toen het begrip bevrijdings
pastoraat nog niet bekend was, hadden

positieve denken, en dat heb ik nodig
na een stressvolle werkweek. Ik zou zeg
gen: we hebben niet minder dan de
kracht van de wedergeboorte nodig om
het koninkrijk van God ontspannen
tegemoet te gaan. Els Nannen weet de
belangrijke zaken van het geloof op
juiste waarde te schatten. Wat is het
fijn om gewoon gereformeerd te zijn,
dacht ik bij het lezen van haar boek.

Een bijbels pastoraat
Het pastoraat-met-de-Bijbel is wel een
voudig – elke ouderling kan het doen –
maar het is niet simpel. Het vraagt om
kennis van de Bijbel, en dan niet
maar kennisname van een enkele
bijbeltekst, we moeten de Schriften
onderzoeken. Geen biblicisme,
maar besef van Gods geschiedenis.
Ook daarop let Els Nannen. En dan
is het belangrijk te weten dat we
ons in de laatste fase van Gods
geschiedenis bevinden. Christus is
op de troon, en de duivel (die aan
klager van onze broeders en zus
ters) is de hemel uitgezet. Hij is
heel gevaarlijk, laten we dus
beducht zijn, maar een kind van
God hoeft niet bang voor hem te
zijn. We zijn ‘waarlijk vrij’, omdat
de Heer Jezus aan God voor ons de
prijs van de verlossing heeft
betaald.

Het pastoraat van de vrede

pen bij het belangrijke onderscheid van
zonde en ziekte. Laten we dat goed van
elkaar onderscheiden. Neem nu een
zaak van seksueel misbruik van een
kind. Algauw wordt gezegd dat er aan
de dader een steekje los zit, een nor
maal mens doet zoiets toch niet. De
dader zou zich daarachter kunnen ver
schuilen en het kwaad wordt gebaga
telliseerd.
Zoiets geldt ook voor het appel op het
zogenaamde positieve denken. Dat zou
een heuse kracht zijn die je kunt aan
wenden om je leven te beteren. Een
kerkganger zei me: Ik luister liever naar
Robert Schuller dan naar jou. Nu, daar
kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar
toen zei hij: Ik knap daarvan op, van dat

Ons probleem is immers niet
zozeer de duivel, maar de boosheid
van God. Dáárvoor zouden we bang
moeten zijn. Gelukkig, Gods toorn is
door Christus aan het kruis weggedra
gen. En laat het pastoraat nu daar zijn
uitgangspunt nemen. Zoals de brief
aan de Hebreeën doet. Indrukwekkend
wordt in die bijbelbrief gesproken over
de verzoening, die eeuwenlang is afge
beeld door de offers van dieren en uit
eindelijk met het offer van Jezus Chris
tus tot stand is gebracht. En dat heeft
grote gevolgen. In de hemel staat een
troon en het is de troon van de Gena
dige! Iedereen kan daar terecht. Want
de hogepriester Jezus, die alle aanvech
tingen heeft gekend, kan iedereen te
hulp komen. Dit pastorale bijbelboek
eindigt met dit zegengebed: Moge de
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God van de vrede die onze Heer Jezus, de
machtige herder van de schapen, door
het bloed van het eeuwige verbond uit
de wereld van de doden heeft weggeleid,
u toerusten met al het goede, zodat u
zijn wil kunt doen (Heb. 13:20-21).
Wat en wie zal ons nu nog hinderen om
‘waarlijk vrij’ te zijn. Als God ons geen
beperkingen meer oplegt, hoe zou dan
de duivel ons kunnen scheiden van de
liefde van Christus.
Een ouderling kan het doen, zei ik. En ik
zou daarvoor ook het pleit willen voe
ren. Het aangevochten kind van God
krijgt bezoek van de ouderling met zijn
bijbeltje. Hij leest een tekst en hij doet
een gebed, hij spreekt het kind van God
moed in en roept hem op om vol te
houden. Dat is geloven, en dat is wat
we van het geloof in dit leven mogen
verwachten. Niet meer, niet minder.
Ook de apostel Paulus heeft dit gezegd:
Alles wat vroeger is geschreven, is
geschreven om ons te onderwijzen,
opdat wij door te volharden en door
troost te putten uit de Schriften zouden
blijven hopen (Rom. 15:4).

N.a.v.: Els Nannen,
Waarlijk vrij? Bevrijdingspastoraat in
het licht, Kampen, Kok Voorhoeve, 2010,
ISBN 9789029795760, 473 pag.,
prijs € 29,90

zen: wat staat er precies en in welke

Noten:

dus een gevolg zijn van haar bezeten

context? Iemand als W.J. Ouweneel ziet
in Lucas 8:2 een verband tussen demo
nisering en prostitutie. Immers, het ver
haal gaat dat Maria Magdalena voor
haar bekering een hoer was. En dat zou

1.

Zie www.huisvanvrede.nl.

heid. In plaats van ‘boze geesten’ leest

2.

Met een woord vooraf van prof.dr. J.W.

hij ‘onreine geesten’, zie W.J. Ouweneel,

Maris, die zich bij het lezen van dit boek

Bevrijdingspastoraat, Zeist, 2005. Verge

regelmatig de ogen heeft uitgewreven,

lijk ook Ouweneels interpretatie van

als Nannen ‘zorgvuldig nagaat of de

Op. 3:17, waar hij de ellendige toestand

voorlichting van beoefenaars van bevrij

van de gemeente van Laodicea toe

dingspastoraat wel Bijbels is of een heel

schrijft aan demonen: die zouden de

andere herkomst heeft’.

oorzaak van de genoemde ziekten zijn,

Zie Bas Luiten, ‘Geestelijke strijd’, in:

zie W.J. Ouweneel, Geneest de zieken,

De Reformatie, jrg. 86, nr. 9. Er zijn

Vaassen, 2003.

3.

meerdere recensies verschenen, zie
www.vergadering.nu. Dr. M.J. Paul vindt
dat Els Nannen het bevrijdingspastoraat
op een biblicistische manier bestrijdt.
Ook drs. R.J.A. Doornenbal vindt dit boek
teleurstellend. En ook hij kritiseert het
bijbelgebruik. Nannen zou geen goede
hermeneutiek hanteren. Maar ik vind op
dit punt haar boek juist overtuigend. Ze
dwingt je om een bijbeltekst goed te le

Binnenkort verschijnt: cahier 91

De entree van Calvijn in de Lage Landen
Pastoraal, apologetisch en pluriform
door dr. Harm Veldman
Deze studie doet een boekje open over de directe en indi
recte invloed van Johannes Calvijn in de Nederlanden.
Daarin spelen vanuit Calvijn gezien pastorale motieven
een eerste rol, maar ook apologetische. Samen tonen ze
een boeiend beeld van de eerste bemoeienis van de
Geneefse kerkhervormer met de Lage Landen. Wie daarbij
vermoedt dat er ‘dus’ een sterke uniformering in het gere
formeerd protestantisme van de Nederlanden heeft
plaatsgevonden, kan via de biografische schetsen van 24
voorgangers die – de één meer dan de ander – in de calvi
nistische traditie staan, nagaan dat pluriformiteit binnen
die traditie vanaf het begin duidelijk aanwijsbaar is. De
tweemaal twaalf biografische schetsen hebben voor het
ene deel betrekking op de Zuidelijke Nederlanden en voor
het andere deel op de Noordelijke.

Het boekje laat verder zien dat het proces van calvinisering
van Nederland bijna tot stilstand kwam in de zeventiende
eeuw, maar tot herleving is gekomen in de negentiende
eeuw door publicaties van mannen als Hendrik de Cock en
Abraham Kuyper.
In hoeverre wij vandaag in deze traditie staan, blijft een
intrigerende zaak, waarbij het niet eenvoudig zal zijn er
een eenduidig antwoord op te geven.
De auteur, dr. Harm Veldman (*1942), heeft als docent (kerk)
geschiedenis gediend bij het gereformeerd voortgezet
onderwijs. Hij werkte mee aan verschillende onderwijsuitgaven op het gebied van geschiedenis en kerkgeschiedenis.
Hij promoveerde in 2009 te Kampen op een proefschrift
over Hendrik de Cock.
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Geboeid door De Brès

Gelezen
Hans van der Jagt

Guido de Brès, wie kent die naam niet? Geboren in Bergen,
het huidige België. Om het geloof vluchteling in Londen.
Dominee in Rijsel, in Doornik, Sedan en Valenciennes. Het
meest bekend als auteur van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Vanwege zijn geloof, zijn belijdenis en
prediking is hij op 31 mei 1567 door op
hanging terechtgesteld voor het stad
huis van Valenciennes. Over deze mar
telaar voor het geloof verscheen een
boek, Guido de Brès, zijn leven, zijn belijden. Daar vestig ik graag de aandacht
op.
Het is dit jaar 450 jaar
geleden dat de Neder
landse Geloofsbelijdenis
verscheen. Daaraan is de
laatste tijd op verschil
lende manieren aan
dacht gegeven. In de
pers, door middel van
conferenties. Het is een
mooie aanleiding om ook
stil te staan bij het leven
en werk van de man die
deze belijdenis schreef.
Daarvoor hebben des
kundige auteurs hun
kracht in genoemd boek
gebundeld. De redactie
was in handen van
dr. Émile Braekman en
dr. Erik de Boer. Het
grootste aandeel leverde
dr. Braekman. Elk van de
twaalf hoofdstukken be
vat één of meer bijdra
gen van zijn hand. Zijn
naam staat voor deskun
digheid. Hij schreef al in
1960 een biografie over
De Brès en zette sinds
dien zijn onderzoek voort. Hij is bij uit
stek de man om ons binnen te leiden in
de levensgeschiedenis van deze marte
laar. Wat de negen andere medewer
kers hebben bijgedragen, is rond het
werk van Braekman gerangschikt. Het
geheel vormt een afwisselend, informa
tief en boeiend boek.

Bloederige vervolgingen
Guido de Brès leefde niet in een va
cuüm. Zijn leven is op allerlei manieren
verweven met de tijd waarin de Refor
matie in de Nederlanden doordrong. Je
leest in het boek dan ook over de poli

krijgt in dit eerste hoofdstuk (maar ook
door het gehele boek) een beeld van de
vroege ontwikkeling van de Reformatie
in de Nederlanden.
Het was een tijd van vervolging en
strijd. Volgens de plakkaten van de kei
zer moesten ketters die hun dwalingen
afzwoeren en toch opnieuw aanhingen
– je kunt je voorstellen dat het onder
martelingen of dreiging van de dood
straf zo kon gaan! – op de brandstapel
terechtgesteld worden. Mannen die
dwaalden, moesten onthoofd worden,
vrouwen levend begraven. Het hoofd
van de slachtoffers
moest ter afschrikking
op een stok tentoonge
steld worden gesteld. In
de stad van De Brès, Ber
gen, werden deze straf
fen ook werkelijk toege
past. Reden voor hem om
te vluchten naar Londen,
waar koning Edward VI
zijn land voor de vervolg
den openstelde. In Lon
den vond De Brès een
omgeving die zijn ont
wikkeling en studie sti
muleerde. Daardoor
groeide bij glasschilder
De Brès het verlangen
om dienaar van het
evangelie te worden.

Gemeenten met
codenamen

tieke en religieuze situatie in de Neder
landen, een hoofdstuk dat door Johan
Decavele geschreven is. Het geeft een
beeld van land, volk en overheid, het
anabaptisme, een strijdbaar calvinisme
en het rooms-katholieke verzet. De be
tekenis van de vluchtelingengemeenten
in Londen en Embden komt in beeld. Je

In 1552 schoot De Brès
zijn volksgenoten te hulp
en keerde hij terug naar
de Nederlanden. Hij
wijdde zich aan de op
bouw van de gemeente
de Roos. Om veiligheids
redenen – je proeft het gevaar – wer
den de gemeenten met een codenaam
aangeduid. Die te Antwerpen heette de
Wijnstok, die in Gent het Zwaard. De
gemeente in Rijsel was de Roos. Je leest
hoe de gemeente is ontstaan in de tijd
voordat De Brès daar werkte. En bij zijn
werk moeten we niet denken aan een
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geïnstitueerde gemeente met een ge
ordend kerkelijk leven. De Brès zocht
schapen op in de verstrooiing en
preekte her en der voor kleine groepen
die in het geheim samenkwamen.
Aan de Roos in Rijsel droeg De Brès het
eerste boek op dat hij schreef: Het wapen van het christelijk geloof. Het laat
aan de hand van schriftplaatsen en ci
taten van kerkvaders zien dat de gere
formeerden niet met dwalingen ko
men, maar dat hun overtuiging die van
de Schrift is en van de oude kerk. Je
kunt je voorstellen dat velen ernaar
grepen om hun overtuiging te onder
bouwen en te verdedigen. Het moet
gretig zijn gekocht. Erik de Boer vertelt
dat het boek in twaalf jaar zestien keer
is herdrukt! Recent verscheen een
nieuwe vertaling in het Nederlands,
uitgegeven door de Stichting Heruit
gave Werken Guido de Brès.

Veiligheid versus provocatie
Onder druk van de vervolging vluchtte
De Brès naar Gent; vervolgens via
Frankfurt naar Lausanne en Genève.
Het waren jaren van theologische stu
die, die hem verder opleidden voor de
taak die hij daarna in Doornik kreeg. De
gemeente daar was zo veel als de moe
dergemeente van het gereformeerd
protestantisme in de Waalse provin
cies. De ervaring en de studie van De
Brès bewijst zich in een andere aanpak
van het werk dan Rijsel destijds. Werkte
hij daar tamelijk alleen als prediker,
hier zocht hij medewerkers en leidde
hen ook op. Er kwamen een kerkenraad
en een diaconie. Gods Woord werd ver
kondigd, de sacramenten bediend.
Kerkopbouw zoals hij bij Calvijn had ge
zien. Om reden van veiligheid kwam de
gemeente niet in groten getale bijeen,
maar als kleine groepen in particuliere
huizen, met als risico de straf: de af
braak van dat huis.
Ook zag De Brès dat het belangrijk was
banden aan te knopen met vooraan
staande personen van de overheid. Dat
gaf relaties bij de adel en andere voor
name burgers. Voor hen was dat ris
kant, wanneer ze werden verraden. De
processen-verbaal van hun verhoor en
straf laten zien dat het werk van De

Brès vrucht droeg. Dat zie je ook aan
het aantal gereformeerden dat door
aanhangers en vijanden van de Refor
matie wordt genoemd: zo’n 12.000 in
woners, meer dan de helft van de stad,
was gereformeerd. Zo’n aantal maakt
verleidelijk om de voorzichtigheid te
vergeten. Men ging de overheid provo
ceren door in processie publiek psal
men te zingen – de zogenaamde ‘chan
teries’ (Cees Verheij geeft een bijdrage
over ‘Chanterie, hagenpreek en beel
denstorm’). De overheid drukte die de
kop in. De Brès vond deze actie verkeerd
en schadelijk. Hij werd verbannen en
zijn medewerker Jean de Lannoy stierf
op de brandstapel.

Belijdenis van De Brès
In Doornik is het ook geweest dat De
Brès de Nederlandse Geloofsbelijdenis
schreef. Verschillende bijdragen gaan
over die belijdenis. Braekman schrijft
over de verschillende edities ervan. We
krijgen van Erik de Boer de brief waarin
Calvijn zijn instemming met de belijde
nis van de Brès betuigt. Hem is ‘niets
opgevallen dat niet in overeenstem
ming met de heilige woorden van God
en het rechtzinnige geloof zou zijn’.
Frank van der Pol stipt verschillende
thema’s uit de belijdenis aan. Het
thema van de kerk komt er wat bekaaid
vanaf; dat van de overheid is royaal be
deeld. Klaas van der Zwaag schrijft over
de invloed van de Nederlandse Geloofs
belijdenis, met een sterk accent op de
inkorting van artikel 36 over de over
heidstaak. Aan de hand van vertalingen
belicht Harm Boiten de uitstraling van
de Doornikse belijdenis in de wereld.
Naast het Frans verscheen zij in het Ne
derlands, Duits, Latijn, Grieks, Engels,
de Baltische talen, Russisch, Hongaars,
Spaans, Portugees, Papiaments, Afri
kaans, Indonesisch, Chinees, Koreaans,
Japans, Arabisch, Hindi, Kroatisch en
Roemeens. Inderdaad: ‘Helder geluid
klinkt ver’, zoals Boitens titel luidt.

Strijd om Valenciennes
Na de Doornikse tijd werkte de Brès
een aantal jaren in Frankrijk. Van daar
uit zocht hij in het geheim ook de broe
ders in de Nederlanden op. Zelfs had hij
de moed om ze in de gevangenis (!) te

bezoeken. Later werd hij hofprediker in
Sedan. Uit die Franse tijd dateert ook
het tweede belangrijke boek van De
Brès, waarin hij de spiritualistisch-li
bertijnse wederdopers bestrijdt: De
wortel, de oorsprong en het fundament
van de wederdopers of herdoopten in
onze tijd. Braekman geeft een korte bij
drage over dit boek. W. van ’t Spijker zet
de strijd van De Brès tegen het anabap
tisme in een bredere context.
Na een kort verblijf in Antwerpen werd
hij predikant in Valenciennes. We zijn
dan in de spannende tijd waarin de Re
formatie in de Nederlanden zich open
lijk sterk maakte, invloed won en
waarin de overheid alles deed om deze
invloed te bestrijden. Het was de tijd
van het verbond van de edelen, de ha
genpreken en de beeldenstorm. In Va
lenciennes moest De Brès positie kiezen
tegenover de onderdrukking van de
overheid aan deze en de opstandige ge
meenteleden aan de andere kant. Het
liep uit op het beleg en de inname van
Valenciennes. De Brès zag kans om te
vluchten, maar werd in Doornik gear
resteerd en overgebracht naar de ge
vangenis in Valenciennes. Daar is hij
veroordeeld en terechtgesteld.

Boeiend monument
Er zou nog veel meer te noemen zijn
uit dit rijke boek. Alle bijdragen zijn de
moeite waard. Ze tekenen samen een
boeiend beeld van De Brès, in de histo
risch cruciale periode van de begin
nende Reformatie in Nederland.
Braekman typeert hem onder meer als
een man van onwrikbaar geloof, pro
ductieve geleerdheid, evenwichtige ge
matigdheid, scherpzinnige moed en vu
rige vaderlandsliefde. Hij is van grote
betekenis geweest voor de gerefor
meerde kerk in Nederland. Voor deze
martelaar richt dit boek een boeiend
monument op dat we ter lezing graag
aanbevelen.
N.a.v.: Émile Braekman en Erik de Boer,
Guido de Brès. Zijn leven, zijn belijden,
Kok, Utrecht, 2011, ISBN 9789043517935,
415 pag, prijs € 39,90
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Met grote letters

Gedicht
Gert Slings

Met grote letters wil ik schrijven:
‘Liefde is het hart van het heelal.’
Onzin, iets voor Dante – liefde is
bij elkaar zitten, zwijgen,
willen zeggen wat je al lang
weet en toch niet zeggen kunt,
zuchtend opstaan, heen en weer lopen,
spelen met de voet van een glas.
Weten: ze heeft verdriet en
er niets aan kunnen doen, angst
zien, onrust, toch blijven waar
je bent, uit het raam kijken,
een hand leggen op een knie,
de klok horen tikken, gekraak
op een vreemde plek in huis,
samen opruimen iets dat viel.
Denken aan leven, dromend
van een sterfbed met je hand
in dezelfde die je nu streelt,
mijmerend lopen op een heidepad,
die zelfde vogels weer, overal
ruimte, ademhalen, in grote
ogen kijken en voor altijd weten:
liefde is het hart van het heelal.

Gabriël Smit (1910-1981)
uit: Variaties van liefde (1966)
Dichters doen pogingen iets over liefde te zeggen.
Onze grootste dichter Martinus Nijhoff bijvoorbeeld:
Voor mij is liefde een geur door ’t huis,
een stem, een stap, iemand komt thuis,
men hoort hem op ’t binnenplein
neuriënd met iets bezig zijn.
Gabriël Smit heeft meer woorden nodig.
Het blijft een poging.
Onmogelijk om het in woorden te vatten.
Het blijft een door God geschapen mysterie.
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De betrekkelijkheid van wetenschap

Is aan de TU ruimte voor iets hogers
dan de materie?
‘Sinds enige tijd hebben we een klein
gemeenschapje van christendocenten:
Crux. Soms wordt fel naar christenen
uitgehaald. Anderhalf jaar geleden
vroeg een collega-wetenschapper zich in
een column in het universiteitsblad af of
die wel aan deze universiteit horen. In
een reactie stelde ik dat zijn bijdrage
getuigde van een ouderwets en positivistisch beeld van wetenschap, waar
geen wetenschapsfilosoof meer in
gelooft. Daar kwam een uitermate felle
reactie op terug, sterk op de man
gespeeld. Ik zou de leerstoel “smurfistische wijsbegeerte” bezetten.’

Hoe gaat u met zo’n aanvaring om?
‘Er kwamen verontwaardigde reacties
van studenten, de decaan informeerde
of hij er iets aan moest doen. Dat leek
me niet verstandig. Ik heb de columnschrijver voorgesteld samen eens te gaan
lunchen. Dat is gebeurd. Toen bleek ik
een normaal iemand te zijn, die ook nog
wel wat op zijn cv heeft staan. Sindsdien
heeft hij nooit meer iets dergelijks
geschreven. Dat laat zien dat je in zo’n
situatie je opponent beter de hand toe
kunt steken dan hem opnieuw van
repliek te dienen.’

Even later komt zijn nieuwe boekje ter
sprake:
U publiceerde onlangs een boekje voor
christenen die in gesprek raken met
Godzoekers. Komt u die vaak tegen?
‘Regelmatig. Aan de ene kant zijn er
christelijke studenten die door de wetenschap in verwarring raken. De algemene
opvatting is dat je voor wetenschapsbeoefening je geloof buitenspel moet zetten. Als God de werkelijkheid al heeft gemaakt, heeft Hij dat vreselijk slecht
gedaan. Mensen worden ziek, gaan
dood, dieren maken elkaar af, er gebeuren natuurrampen. “Waar is die God
van jou, die het allemaal zo mooi ontworpen heeft?” Dat soort vragen kun je
voor je kiezen krijgen.
Aan de andere kant zijn er niet-christelijke studenten die de natuurwetenschap
willen gebruiken om de zin van het leven
te vinden. Met dit boekje probeer ik duidelijk te maken dat de wetenschap een
werkelijkheid bestudeert die niet meer is
zoals God die bedoeld had. We zien naast

het mooie van de schepping de gevolgen
van de zonde. Zonder het licht van de
Schrift kan de wetenschap je een eindje
op weg helpen, maar ook niet meer dan
dat. Hetzelfde geldt voor het bestuderen
van de geschiedenis, religies en filosofische denksystemen. Die kunnen je er
hooguit van overtuigen dat er een hoger
iets of iemand moet zijn. Dat gevoelen
leeft overigens breed onder studenten.’
Wat zegt u tegen studenten die God
proberen te vinden via de natuurwetenschap?
‘Dat die nooit zekerheid kan geven over
het bestaan van God, omdat wetenschap veranderlijk is. Pas hoorden we
over een deeltje dat sneller dan het licht
zou gaan. Als dat waar is, komen veel
theorieën op losse schroeven te staan. Er
is al opgemerkt dat het consequenties
voor dateringsmethoden kan hebben. Zo
betrekkelijk is wetenschap dus. Als je
daar je geloof op baseert, kun je het ineens kwijt zijn. Je hebt er een andere, onwankelbare basis voor nodig.’
Is dit boekje autobiografisch?
‘Nee, ik ben opgegroeid in een christelijk
gezin, waarbinnen ik God heb mogen
leren kennen. De studie ben ik ingegaan
met de overtuiging dat ik daarin geen
dingen zou vinden die strijden met Gods
bestaan.
Gaandeweg word je ook wetenschapsfilosofisch steeds meer in die opvatting
gefundeerd. De wetenschap is veel te beperkt om te bewijzen dat God wel of niet
bestaat, en om levensvragen te beantwoorden. Hoe beter je dat ziet, hoe meer
je de betekenis van de Heilige Schrift
gaat waarderen. Alleen daaruit kunnen
we God leren kennen.’
Hoe verklaart u dat de wetenschap u
nooit aan het wankelen bracht?
‘Dat is maar op één manier te verklaren:
de Geest bewaarde me bij het Woord. Ik
zeg altijd tegen christenstudenten: “Zorg
dat je een nauwe band met God hebt en
dat je die trouw onderhoudt.” De beste
manier om God kwijt te raken, is het laten verslappen van je bijbelstudie en je
gebedsleven.’
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Persrevue
Perry Storm

In Terdege (van 9 november 2011) inter
viewt Huib de Vries prof.dr. Marc J. de
Vries (titel: ‘In gesprek met Godzoe
kers’). Prof. De Vries, die natuurkunde
studeerde, is hoogleraar aan de Techni
sche Universiteit te Delft. Hij doceert
daar zowel christelijke filosofie als ‘de
didactiek van de bètavakken’. Nu heeft
hij een boekje geschreven: God vinden
– in gesprek met zoekers (Groen, Hee
renveen 2011). Ik heb dat boekje nog
niet gelezen, maar wel dit boeiende
interview naar aanleiding van de ver
schijning ervan. Daarin vertelt hij over
zijn positie als christenwetenschapper
te Delft. Maar met name wil hij chris
tenstudenten helpen niet te gauw
geïmponeerd te raken door wat als zo
wetenschappelijk vaststaand wordt
aangeboden, dat het een bedreiging
gaat vormen voor hun geloof in de
betrouwbaarheid van de Schrift.
Wetenschap is maar betrekkelijk men
senwerk. Daarom heeft hij ook niet al
te veel begrip voor het legertje theolo
gen van gereformeerden huize die
onderhand sinds het Darwinjaar stuk
voor stuk plat zijn gegaan voor het
zogenaamd onontkoombare geloof in
evolutie, met als gevolg pleidooien om
de eerste hoofdstukken van Genesis
maar echt eens anders te lezen.
Nog vrij in het begin van het interview
vertelt hij eerst iets over de positie van
een christenwetenschapper aan een
universiteit als de zijne:
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Ook veel christenacademici stellen
dat je door een periode van twijfel
heen moet.
‘Die mening deel ik niet. Er kan twijfel
zijn, maar laten we die niet cultiveren
en nog minder de satan voedsel geven
voor twijfel.’
Aan het slot van uw boek geeft u aan
dat Godzoekers uiteindelijk alleen
door de Schrift de weg kan worden
gewezen. Relativeert dat de betekenis
van apologetiek?
‘Zo zou ik het niet zeggen. Je kunt mensen duidelijk maken dat het bestaan van
God, de schepping van de wereld en
Gods trouw aan Zijn beloften in ieder
geval niet tegen het verstand ingaan. Er
zijn tal van argumenten die daarvoor
pleiten. Maar nooit zal iemand alleen op
grond daarvan tot geloof komen, omdat
geloof niet in de eerste plaats intellectuele kennis is maar relatiekennis. Om God
echt te leren kennen, moet je bij een andere bron zijn.
De apologetiek is bedoeld om mensen
daar te brengen. En om christenen te
wapenen tegen ondeugdelijke pretenties
van de wetenschap.’
Waar denkt u dan concreet aan?
‘Bijvoorbeeld aan de aannames van de
evolutietheorie over de ouderdom van
de aarde. Gegevens uit een beperkte pe-

riode worden doorgetrokken op een
schaal van miljarden jaren. Zo’n extrapolatie is elders in de wetenschap ondenkbaar. Ik verbaas me erover dat ook
reformatorische theologen zich daardoor laten meevoeren en discussiëren
over de vraag of de dood er misschien
toch altijd al is geweest. Dan denk ik:
“Mensen, besef je wat voor uitverkoop je
aan het houden bent? En ter wille waarvan? Om in het reine te komen met aanvechtbare theorieën van de natuurwetenschap?” Ik lees soms dingen waarvan
de haren me te berge rijzen, en waardoor gemeenteleden en christen-studenten aan het twijfelen worden gebracht.’
Wat is uw advies aan deze theologen?
‘“Weet wat je zegt, en heb eens wat
meer respect voor je eigen discipline.”
Het verhaal dat de gereformeerde theologen van Princeton anderhalve eeuw
geleden ook niet zo’n moeite hadden
met de evolutietheorie, is aantoonbaar
onjuist. Dat geldt voor de eerste periode
van de evolutietheorie, toen Darwin het
uitsluitend over overgangen binnen
soorten had. Toen hij over de afstamming van de mens begon, gingen gereformeerde theologen wel degelijk tegengas geven.
Als je de eerste hoofdstukken van Genesis eerlijk en onbevangen leest, kom je
fundamenteel in aanvaring met de evo-

lutietheorie. Dat geldt ook voor alles wat
na Genesis 3 komt.’
Nog één klein stukje van De Vries’
nuchterheid, waar een gereformeerd
mens van opknapt, uit het slotdeel van
interview:
Hoe beoordeelt u speciale diensten
voor buitenkerkelijke zoekers?
‘Het heeft iets sympathieks om in de
vormgeving van zulke diensten een eind
met hen op weg te gaan. Toch ben ik van
mening dat de kerk juist daarin iets tegendraads moet hebben. Meer dan eens
vertelden niet-gelovige mensen me dat
het bijwonen van een traditionele eredienst grote indruk op hen maakte. Ze
voelden dat daar iets bijzonders aan de
hand was. Dat maakte ze nieuwsgierig.
Steek je de brug naar de wereld over,
dan sta je zelf ook aan de andere kant
en heb je veel van je identiteit al weggegeven. Bovendien moet je door de keuze
voor wereldse vormen concurreren met
mensen die daar veel beter in zijn. Dat
ga je afleggen. Wees een stad op een
berg. Daar verwacht ik veel meer van. Ik
ben ook steeds meer de waarde van de
gereformeerde belijdenis en identiteit
gaan zien. Zonder al het bestaande te
verheerlijken.’

Gereformeerd antwoord op
evangelische theologie
Over het opknappen als gereformeerd
mens gesproken. Dat deed ik ook van
het stukje dat ik nu wil gaan doorge
ven. Wat in de titel boven dit stukje
staat, is wat prof.dr. A. de Reuver geeft
in De Waarheidsvriend van 10 novem
ber 2011 (titel: ‘Gereformeerd of evange
lisch’). Hij doet dat heel kernachtig en
zeer ter zake. Dat is knap. Zijn aanlei
ding is een onlangs verschenen boekje
waarin prof.dr. W.J. Ouweneel de evan
gelische visie vertegenwoordigt en prof.
dr. J. Hoek de gereformeerde (Gereformeerden en evangelischen. Overeenkomsten en verschillen in actueel perspectief,

uitg. Medema, Heerenveen). De Reuver
geeft niet een uitvoerige bespreking
van het boekje, maar gebruikt zijn
ruimte vooral om zelf kort en goed neer
te zetten waarom gereformeerde theo
logie bijbelser is dan de evangelische
theologie zoals Ouweneel die ver
woordt (al geeft hij aan te beseffen dat
er nogal wat variëteit bestaat onder
evangelische theologen, net als trou
wens onder gereformeerde theologen).
Hij doet dit om aan te geven dat het
gesprek gereformeerd-evangelisch niet
een vrijblijvend spel is. Daarvoor gaat
het om te wezenlijke zaken. Dat maakt

hij vervolgens dan ook voortreffelijk en
overtuigend duidelijk volgens mij:
Vooruitgang
In de hoop hem geen onrecht te doen,
meen ik bij hem voortdurend de tendens
te bespeuren om de voortgang van Gods
openbaring – zowel heilshistorisch als
heilsordelijk – op te vatten als een vooruitgang, waarbij het voorgaande aan
waarde en gewicht verliest. Laat ik de
voornaamste punten waarop ik het oog
heb noemen. Het Nieuwe Testament
krijgt de voorrang boven het Oude Testament, de opstanding boven het kruis,
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de heiliging en Geestvervulling boven de
rechtvaardiging, het nieuwtestamentische lied boven de psalmen, de lofprijzing boven de klacht. Tegen deze rangordelijke denktrant is veel in te brengen. En
dat niet vanuit een verengd gereformeerde optiek, maar vanuit het Nieuwe
Testament zelf. Aan de hand van de genoemde items licht ik dit toe.
Wie ‘stereo’ luistert naar het Oude en
Nieuwe Testament, en dus verneemt
hoezeer het ene roept om het andere,
doet keer op keer de ontdekking dat het
Nieuwe Testament in het Oude Testament verhuld present is en dat het Oude
Testament in het Nieuwe onthuld wordt
(Augustinus). Nu behelst deze onthulling
inderdaad een kwantitatieve toename
van openbaring, zelfs gaat ze gepaard
met een kwalitatief ingrijpende wijziging (de bloedige offers zijn in Christus’
bloedstorting achterhaald), maar het is
een en dezelfde God van Israël die Zijn
vanouds beloofde ene heilsplan gestand
doet en vervult. Wie zijn oor bij apostelen en evangelisten te luisteren legt,
merkt binnen de kortste keren dat zij
met ‘de Schriften’ niets anders op het
oog hebben dan het zogeheten Oude
Testament. Dat was hun Bijbel. Het was
ook Jezus’ Bijbel. De geschriften van het
Nieuwe Testament zijn niet toevallig gedrenkt in het Oude Testament. Meer dan
dat: ze rusten erop.
Verboden
Hoe zouden kruis en opstanding hun betekenis ontvangen zonder zicht op Israëls
wet en offercultus? Wie zal ze ooit op
waarde schatten zonder besef van oordeel en erbarmen, gericht en redding
door de Heilige Israëls? De Opgestane
Zelf was het trouwens die, nadat Hij de
weg der Schriften in horigheid was gegaan, Zijn hardhorende discipelen uit de
doeken deed wat van Hem geschreven
staat in Mozes en de profeten. Zo is het
Oude Testament niet minder dan de legitimatie en de dragende grond van het
Nieuwe Testament.

Christenen hebben het Oude niet minder
hoog en lief dan het Nieuwe Testament.
Zij delen blijkens Galaten 3 in dezelfde
verbondszegen als Abraham. Al is het
kinderstadium van wettische dienstbaarheid voorbij, de Vader die wij door
de Geest van Christus Abba noemen, is
geen andere dan de Vader die Jesaja
aanriep (Jes. 63) en geen andere dan Hij
die aan Mozes Zijn naam en deugden
openbaarde (Ex. 34). Deze en dergelijke
passages verbieden het een rangorde
aan te brengen die vreemd is aan de Bijbel zelf.
Niet los verkrijgbaar
Wat de verhouding van kruis en opstanding betreft geldt een verwante overweging. Uiteraard is de opstanding in die
zin meer dan het kruis (Rom. 8:34), dat
de Gekruisigde ten leven kwam om de
vrucht van Zijn dood, te weten het verzoende leven, uit te delen. Maar dit opstandingsleven waarin Hij ons doet delen, is geen ander leven dan dat van de
verrezen Gekruisigde. Dat wil zeggen:
van Hem die de dood indaalde alvorens
eruit op te staan. Zijn opstandingskracht
is niet los verkrijgbaar, maar geheel verstrengeld met de gemeenschap aan Zijn
lijden en de gelijkvormigheid aan Zijn
dood (Fil. 3:10).
Heiliging
Dit gezichtspunt heeft gevolgen voor de
verhouding van rechtvaardiging en heiliging. Ik stem volledig met dr. Hoek in als
hij stelt dat de heiliging niet het doel,
maar een deel is van de rechtvaardiging.
De heiliging heeft dan ook geen meerwaarde boven de rechtvaardiging. Ze is
mét de rechtvaardiging gegeven. Ten geschenke!
Dr. Ouweneel beaamt dat ronduit en
verstaat onder de heiliging de gelijkvormigheid aan Christus door de Heilige
Geest gewerkt. Dat is een gereformeerd
mens uit het hart gegrepen. Maar deze
verwantschap maakt plaats voor vervreemding als de auteur stelt dat ‘men
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de hele theologie van Paulus grondig
kan behandelen met slechts zijdelingse
verwijzingen naar zijn rechtvaardigingsleer’. En als hij poneert dat de Schrift
‘van een toerekening van de gerechtigheid van Christus niets weet’, schept dat
verbazing.
Ik zou me geen raad weten als dat waar
was. Maar het is niet waar. Het geloof
dat tot rechtvaardigheid gerekend wordt
(Rom. 4) kan toch niet de daad van het
geloof zijn (dat zou faliekant indruisen
tegen de strekking van Paulus’ betoog),
maar alleen het voorwerp ervan, namelijk Christus, die ons geworden is tot gerechtigheid (1 Kor. 1).
Crux
Evenmin kan ik de auteur volgen als hij
wat betreft de heiliging enerzijds verklaart dat de Heilige Geest ‘het doet’,
maar anderzijds neerschrijft: ‘Wat de
gelovige zelf heeft te doen, is zich openstellen voor de vervulling met de Heilige
Geest.’ Meer niet. Nee, maar dat is nu
juist de crux. Ik zet de deur niet open. Ik
draag in het geheel niets bij. Heil en heiliging komen van één kant. Compleet.
Juist dat leert mij de Geest. Mondigheid
en eigenmachtigheid ruimen het veld
voor afhankelijkheid en ontvankelijkheid.
De gelijkvormigheid aan Christus, als
kern van de heiliging, die de Geest
schept, is er dan ook een van eigen aard.
Ze bestaat uit de inenting in de Opgestane die gekruisigd is. Dat wil zeggen
dat de Geest ons inlijft in dat leven dat
door de dood is heengegaan en vanuit
de dood tevoorschijn kwam. Het is de
weg en wet van het tarwegraan. Deze
stervensweg zouden wij nooit kiezen. We
zouden die evenmin kunnen gaan. Ze
overkomt ons van Hogerhand. De gang
is veel meer passief dan actief. In een geloofspassiviteit waarin men Christus
door Zijn Geest aan zich laat werken. Zoals een rank gelaafd en geleefd wordt
door de wijnstok. Zonder enige pretentie.
Ik weet zelf niet eens wanneer en waar
ik vrucht draag. Ik weet alleen hoe. Door
genade alleen. Christus is het subject
van de heiliging. Ik ben niet meer dan
bezield instrument. Dat betekent dat wij
juist op de weg van de heiliging, waarin
Christus ons met Zich laat sterven en
met Zich laat opstaan (zoals in de doop
van meet aan al was uitgetekend), ons-

zelf tegenkomen als onnut, onmachtig,
onkundig, en wij ons uitgerekend zó
voor God rechtvaardig en door Hem geheiligd weten. Zijn kracht in onze pure
zwakheid. Zijn schat in een lemen vat.
Zingen en zuchten
Zoiets wil die paradox uitdrukken: simul
iustus et peccator, tegelijk rechtvaardige en zondaar. Dat is niet maar een
lutherse slogan, maar een voluit paulinische werkelijkheid. Romeinen 7:14 (‘vleselijk en onder de zonde verkocht’) kun je
niet gekunsteld terug projecteren op
Paulus eertijds (toen vond hij zich trouwens blijkens Filippenzen 3 allesbehalve
vleselijk), maar is te verstaan als een
weeklacht tot God, die meteen een aanklacht aan eigen adres behelst.
Het is deze zelfde mens in misère die uit
Gods mond vernomen heeft en door
Hem verzekerd is dat hij gerechtvaardigd
en gereinigd is in Christus’ bloed en
vrucht draagt door in Hem te blijven.
Romeinen 8 is geen stadium aan Romeinen 7 voorbij. De hooggestemde Paulus
van Romeinen 8 ontmoeten we ook al in
Romeinen 5 en 6, en de zuchtende Paulus van Romeinen 7 komt in hoofdstuk 8
helemaal terug. De apostel weet zich
trouwens op zijn oude dag nog altijd pal
vooraan te staan in de rij van zondaren.
Vandaar dat hij zo verwonderd roemt in
Gods barmhartigheid (1 Tim. 1: 15v). De
jubel van zijn danklied is daarom zo
hooggestemd omdat ze opkomt uit de
diepte van een bittere klacht: ‘Ik ellendig
mens ... ik dank God ...’ (Rom. 7). Het is
nu precies het eigene van de heiliging
dat er geen sprake is van een overwinning die de strijd te boven is, maar van
een overwinning midden in de strijd.
Juist de zuchter zingt het hoogste lied.
Juist het slachtschaap weet zich meer
dan overwinnaar. Over deze paradox
kan ik niet uit. En ik kom er ook niet
bóvenuit.
Psalmen
In dit licht bezien kan er geen sprake zijn
van een meerwaarde die het nieuwtestamentische lied zou hebben boven de
Psalmen. Niet dat ik het nieuwtestamentische ‘gezang’ – mits gezond – zou willen missen, maar voorrang? Nee. Wie
‘stereo’ leest en wie gelooft wat Christus
op de dag van Zijn verrijzenis de Emmaüsgangers voorhield, hoort in de

Psalmen Zijn stem, van klacht tot jubel,
en andersom. Van voorrang is geen
sprake, of het moest dan toch die van de
Psalmen zijn, die liederen waarin Christus woonde tot op het kruis. Maar laten
we liever zeggen dat het gaat om samenhang en samenklank.
Paradox blijft
Nog één ding moet me van het hart. Het
raakt het hart van de geloofsbeleving. Ik
geloof en ervaar dat het nieuwtestamentische christenleven niet minder
aangevochten is dan dat van psalmisten
en profeten. Er loopt een kras door ons
geredde leven. Pronken is er niet bij. Het
kruis staat erin opgericht, en er ligt een
kruis over de schouders. Geen liedjes, al
zijn ze nog zo jolig, maken dat ongedaan.
We moeten dan ook het pinksterleven
niet zo uitbundig opwaarderen boven
dat smadelijk aangeduide armezondaarsleven naar oudtestamentische snit.
Ook na Pinksteren blijft de kerk de paradox niet bespaard. De Geest gaat net als
weleer Zijn ongekende gang, vol donkere
majesteit. Petrus komt vrij, maar Jakobus wordt onthoofd. Wonderen van genezing en bevrijding vinden plaats,
maar Johannes wordt opgepakt en opgesloten.
De heerlijkheid is voorhanden, maar
vooral ophanden, toekomstmuziek
waarvan we het preludium horen. We
zingen ervan in een vreugde die even
groot is als het verlangen. We zingen
maar zien het nog niet. In hope. Van horen zeggen.
De rechtvaardige leeft door het geloof.
Hij gaat geen kromme wegen, maar wel
gekromd en kreupel. Wie in Christus’ navolging is aangeworven, loopt even
mank als de geredde (!) Jakob, en draagt
een doorn in zijn vlees, zoals de gerechtvaardigde Paulus. Daarom zuchten we
zo hartgrondig. En daarom zingen we zo
opgetogen. Want het kruis is soms
zwaar, maar de glorie wacht en wenkt.
Dan pas – en eerder niet – zal de laatste
traan van onze ogen worden weggewist.
Daar pas zijn we volbloed evangelisch, of
wat hetzelfde is: voltooid gereformeerd.
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