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Schriftlicht P. Niemeijer

Het dochtertje van Jaïrus en die andere dochter.(Marcus 5:21-43)
Er meldt zich een leider van een synagoge bij de Here Jezus.
Welke synagoge, wordt niet verteld. Wel krijgen we de naam
van de man zelf te horen. Jaïrus: hij die verlicht. Iedereen keek
misschien hoog tegen hem op. Maar Jaïrus valt op zijn knieën
voor de Here Jezus. Zijn dochter ligt op sterven, 12 jaar oud en
enig kind. Dan voel je je als vader heel kleintjes.
Opgehouden
Jaïrus vraagt de Here om met hem
mee te gaan naar zijn huis, en daar het
meiske de handen op te leggen om haar
te genezen en te zorgen dat ze in leven
blijft. In andere gevallen heeft Christus
wel op afstand genezen, door te spreken
(Mat. 8:5-13; Joh. 4:49-53), maar dat is
Jaïrus kennelijk niet genoeg. Hij wil dat
de Here zijn doodzieke dochter de handen oplegt. Kent hij de macht van Christus’ wóórd niet? Denkt hij dat de Here
een soort toverdokter is met magische
krachten in zijn handen?
De Here Jezus wijst het verzoek van
Jaïrus niet af. Hij gaat met hem mee.
Maar zo simpel en zo snel gaat dat niet.
Want er verdringt zich om de Here een
hele menigte. De stoet komt nauwelijks
vooruit. Je ziet Jaïrus nerveus in zijn
handen wringen. De Here moet wel
opschieten, anders is het te laat en hoeft
het niet meer.
Tot overmaat van ramp doet zich ook
nog een incident voor. Een zieke vrouw
heeft een kwastje aan de onderkant van
Christus’ gewaad aangeraakt en is daardoor genezen van een ziekte waar ze al
twaalf jaar last van had. Dat had geen
tijd hoeven te kosten. Niemand had

Beproefd,
gesterkt,
verrast
Illustratie: The sick child - Munch 1836

er wat van gemerkt. En de vrouw was
genezen. Voor haar was de kous af. Ze
was allang blij. Gewoon doorlopen dus!
Maar de Here Jezus laat het niet lópen.
Hij staat stil en neemt de tijd om op het
gebeurde in te gaan.

Jaïrus moest leren op Hém te vertrouwen. Te vertrouwen dat de Here nooit
te laat komt. De Here had Zich toch zijn
zaak aangetrokken? Hij was toch met
Jaïrus op stap gegaan? Jaïrus moest
leren wachten en vertrouwen!

Beproefd

Is de spanning en is het ongeduld van
Jaïrus niet heel herkenbaar? Wat kan
het soms lang duren voordat de Here
antwoord lijkt te geven op ons bidden.
Dan vergeten we maar al te vaak wie de
Here Jezus is. We kijken aan Golgota en
Pasen voorbij: aan zijn grondeloze liefde
en onuitputtelijke macht. We zien eraan
voorbij dat de Here echt al een tijd met
ons onderweg is. Onze doop was niet
niks! De Here is met ons op weg gegaan.
En Hij komt echt waar Hij wezen wil.
Daarbij hoeven we echt niet bang te zijn
dat Hij geen klok heeft en niet weet hoe
laat het is! Hij kan ons geduld danig op
de proef stellen. Maar Hij vergéét ons
nooit en komt nooit te laat. Dat mag je
geloven!

Het is inderdaad een keus van de Here
Jezus om te blijven staan en aandacht te
vragen voor wat er gebeurd is. Zijn discipelen vinden het vreemd: Kijk, hoeveel
mensen om U heen lopen te dringen, en
U vindt het vreemd dat iemand U heeft
aangeraakt?! Dat kan toch niet anders!
Hier hoeft de Here Zich toch niet door te
laten ophouden?! Voor de vrouw hoeft
het ook niet: zij is al genezen en heeft
niks meer te wensen. En voor Jaïrus is
dit incident alleen maar tijdverspilling.
Hij had de Here meegevraagd, de Here
was meegekomen, maar nu liet Hij Zich
maar ophouden! Straks was zijn dochter
gestorven, omdat de Here niet op tijd
kwam. Wat een beproeving was dit!
Ja, inderdaad, een beproeving voor
Jaïrus. Niet alleen zijn zenuwen, ook
zijn vertrouwen op de Here Jezus wordt
danig op de proef gesteld. Zal de Here
Jezus niet te laat komen? Maar het was
wél de Here Jezus die alle tijd nam. En

Aangeraakt
Onder de menigte die de Here Jezus
verhindert vaart te maken, is een vrouw
die aan bloedverlies lijdt. Een gynaecologische kwaal waarover je sowieso

34

niet graag praat. Maar ook nog eens
een kwaal die haar onder de wet van
Mozes onrein maakt. Wie zij aanraakt,
wordt net als zij onrein. Ze had er dus
behoefte aan om stiekem te doen. Al
twaalf jaar lijdt ze aan haar kwaal. Ze
heeft van alles geprobeerd en is bij
allerlei artsen geweest, maar het heeft
niet het gewenste resultaat gehad. Ze
had dure rekeningen gekregen, maar
niemand had haar kunnen helpen. Ze
was uitbehandeld. Maar door de Here
Jezus heeft ze weer hoop gekregen. Als
ik maar zijn kleed kan aanraken, word
ik beter, denkt ze. Het lukt haar om bij
de Here te komen en zijn gewaad aan te
raken. Meteen stopt het bloeden. Ze is
genezen!
Maar de Here Jezus heeft het gemerkt!
Hij voelde kracht uit Zich stromen. Hij
draait Zich om en vraagt wie zijn kleren heeft aangeraakt. Dwaze vraag!,
vinden zijn leerlingen. In alle gedrang
is het toch logisch dat hun Meester is
aangeraakt?! Maar de Here weet: dit
was geen gewoon aanraken. Hij is aangeraakt door iemand om genezen te
worden. De vrouw hééft het niet meer.
Ze weet welke ziekte ze had, hoe die
haar onrein maakte en dat ze ontdekt is.
Ze komt naar de Here toe en geeft zich
bij Hem aan. Ze vertelt alles. Ze krijgt
niet op haar kop. De Here zegt: Dochter,
uw geloof heeft u gered; ga in vrede en
wees genezen van uw kwaal.

Dochter
Wat zal Jaïrus gedacht hebben toen de
Here bleef staan en probeerde uit te
vinden wat er gebeurd was? Moet dit
nu echt? Mijn dochter ligt op sterven!
Schiet toch op!
En toch was dit oponthoud juist tot
lering van Jaïrus! Het bevatte een boodschap aan hem! Want let u eerst eens
op die vrouw. Zij lijdt al zo’n twaalf jaar
aan haar ziekte. Dat is net zo lang als de
dochter van Jaïrus oud is: volgens vers
42 was ze immers 12 jaar. En in vers 34
spreekt de Here haar – en Jaïrus heeft
dat gehoord, hij stond ernaast – aan
met ‘dochter’. Dat is helaas in de NBV
niet te zien. Maar in alle drie de evangeliën wordt deze vrouw zo door de Here
aangesproken: ‘dochter’. Dat is natuurlijk: een dochter van dit volk. Maar

‘dochter’ is een opvallende aanspraak nu
het gaat om de dochter van Jaïrus.
Het is alsof de Here door de ene ‘dochter’
te genezen, aan Jaïrus een boodschap
afgeeft over de genezing van die andere
dochter: die van Jaïrus. Zie je wel, Jaïrus,
dat Ik inderdaad kracht heb om dochters
te genezen?! Zelfs dochters die door
mensen zijn opgegeven en waar artsen
niets meer kunnen. Je hoeft niet bang te
zijn, Jaïrus. Al zie je het in je eigen situatie nog niet, kijk naar déze dochter op
leeftijd, en put moed uit haar genezing.
Haar geloof in Mij heeft haar gered. Zie
je niet dat Ik de kracht heb om te genezen? Ook jouw dochter? Houd moed!

Geloof
En er is meer te leren voor Jaïrus. De
vrouw krijgt te horen: uw geloof heeft
u gered. De Here Jezus zegt dat luid en
duidelijk. Jaïrus staat naast Hem en
hoort het. De vrouw dacht op magische
wijze genezen te worden door een kwast
onder aan Christus’ kleed aan te raken.
Ze wendde zich niet tot de Here zélf en
vroeg het niet rechtstreeks aan Hem,
maar probeerde op magische wijze
genezen te worden. En ze wérd genezen. De Here is goed. Maar ze mocht
niet in de mening blijven hangen dat
ze dit dankte aan een magisch ritueel.
Ze moest horen dat ze genezen was
door Christus. Niet magie, maar haar
geloof had haar gered en genezen. Haar
vertrouwen op de Here Jezus. Ja, Hij zelf
was haar Redder en Geneesheer.
Het was ook een boodschap voor Jaïrus.
Hij wilde dat de Here in zijn huis kwam
om zijn dochter de handen op te leggen.
Maar de Here zegt: Je moet op Mij vertrouwen. Geloof is de weg naar redding.

Rein
Er was nog iets aan die vrouw. Door
haar ziekte was ze onrein. Ieder ander
zou door de aanraking van deze vrouw
onrein geworden zijn. Maar de vrouw
raakte de Here Jezus aan en niet Hij
werd onrein, maar zij werd genézen! Het
tekent het bijzondere van de Here Jezus.
Hij was anders dan ieder ander mens.
Ieder ander mens werd zelf onrein door
die vrouw. Maar de Here Jezus zoog de
onreinheid van de vrouw als het ware in
Zich op en maakte die onschadelijk. Hij
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nam haar onreinheid op Zich en wiste
die uit. Het kon Jaïrus heel wat leren
over de Here Jezus. Hij was gekomen als
Priester om het onreine te heiligen.
Daaruit kon Jaïrus nog wat leren. Hij
hoefde niet te denken dat zijn voorname
positie een reden was om geholpen te
worden. Zulke overwegingen tellen voor
de Here helemaal niet mee. Zelfs een
onreine vrouw, een outcast zouden wij
zeggen, werd door Hem genezen. Al ben
je onrein, de Here neemt aan wie tot
Hem vlucht. Hij stuurt niet weg wie bij
Hem komt om hulp. Als je maar eerlijk
je verhaal vertelt aan Hem en je schuld
belijdt, dan vergeeft Hij je en doet je
delen in zijn redding.
Het oponthoud tijdens de tocht naar
het huis van Jaïrus was geen rámp voor
Jaïrus, maar een heilzame les! Uit wat
hij zag en hoorde, leerde hij wie de Here
Jezus is. Houd moed, Jaïrus.

Gesterkt
Soms stelt God ons vertrouwen lange
tijd op de proef: kunnen wij wachten;
vertrouwen we echt op Hem? Maar de
Here doet méér! Als je om je heen kijkt
met gelovige ogen, zie je Hem grote dingen doen. De ene keer toont Hij ergens
zijn grootheid, de andere keer zijn liefde.
In plaats van ons daaraan op te trekken,
worden we maar al te vaak jaloers op
anderen die wél Gods macht en liefde
ondervinden. Dan zeggen we: waarom
dáár wel en bij óns niet? We gaan mopperen en twijfelen aan Gods macht en
goedheid.
Maar we kunnen ook ánders kijken naar
wat de Here elders aan mooie dingen
doet. Als iets wat ons veel over Hem en
zijn genade en zijn macht leert. Kijk naar
wat er elders aan mooie dingen in de
kerk gebeurt of wat God in zijn majesteit elders in de wereld doet. Kijk naar
wat God in Christus heeft gedaan op
Golgota en met Pasen. Zie hoe Hij zijn
kerk door moeilijke tijden heen gedragen heeft. Let op de kracht die Hij aan
mensen geven kan om voor hun geloof
uit te komen of met weinig tevreden te
zijn. Heb oog voor boze machten die Hij
soms zo ineens ten val brengt. Kijk naar
wat Hij doet in de wereld van het gewas:
de akkers, de tuinen, de groei van het
zaad. Zie aan al die dingen hoe de Here
is en grijp moed! Wat Hij elders doet,

toont zijn macht. Die zal Hij ook aan ons
tonen. Op zijn tijd!
Maar kan dat niet te laat zijn? Als je dan
al gestórven bent, dan heb je er toch
niets meer aan?

Opgewekt
De Here Jezus is nog niet uitgesproken
richting de vrouw die Hij genezen heeft,
of er komen mensen uit het huis van
Jaïrus: het hoeft allemaal niet meer,
Jaïrus, uw dochter is zojuist gestorven.
De Here Jezus is te laat. Hier was Jaïrus
nou al die tijd bang voor! En nu is het
onheil geschied. Maar nog voor hij in
kan storten, klinkt al de stem van de
Here Jezus: Maak je niet bang, Jaïrus.
Blijf geloven. Blijf geloven. Blijf je toevertrouwen aan Mij. Wat er ook gebeurt. Bij
de Here is redding, zelfs tegen de dood.
Bij het huis van Jaïrus gekomen, moet de
stoet blijven staan. Alleen de Here Jezus
en drie van zijn leerlingen (Petrus, Jakobus en Johannes) lopen door met Jaïrus,
het huis in. Daar is het een gejammer
van jewelste. Een kind, nog wel een enig
kind, is gestorven. Keihard! En onherroepelijk. Dat blijkt wel als de Here
Jezus zegt: Waarom maken jullie zo’n
misbaar? Het kind is niet gestorven, zij
slaapt. De aanwezigen lachen Hem keihard uit. Zij hebben het toch met eigen
ogen gezien! Het kind is echt gestorven.
Christus weet ook wel dat het kind
gestórven is. Maar voor Hem is haar
dood niet méér dan een slaap waaruit
Hij haar kan wekken. Hij stuurt iedereen naar buiten, en gaat met de vader
en moeder van het gestorven meiske
en met zijn drie leerlingen de kamer in
waar het meisje ligt. En dan staat het
er zo heerlijk simpel: Hij pakte de hand
van het kind vast en zei tegen haar:
‘Talita koem.’ Dat is geen toverspreuk,
maar Aramees, de taal die iedereen toen
sprak. Het betekent heel simpel: meisje,
sta op! En meteen stáát het meisje op
en begint heen en weer te lopen. Springlevend. Iedereen is met stomheid geslagen. En de Here drukt de aanwezigen op
het hart om niet rond te bazuinen wat
er is gebeurd. Het meisje zelf, dat nu
weer leeft, is getuige genoeg. Christus
zal de tijd bepalen waarop deze gebeurtenis bekend zou worden gemaakt. Niet
nu al, maar pas ná Golgota en Pasen.

Verrast
Vader Jaïrus had gevraagd of de Here
zijn zieke dochter de handen wilde
opleggen. Zag hij in de Here Jezus een
wonderdoener met magische krachten
in zijn handen? In de sterfkamer gaat
het anders. Niks geen vreemd ritueel.
Niks geen vreemde spreuken. De Here
zegt in de huis-, tuin- en keukentaal van
die dagen: Meisje, opstaan! Niks bijzonders. Hier wordt geen magisch ritueel
of toverspreuk aangewend. Alle kracht
zit in Christus en zijn woord: meisje,
opstaan! Marcus onderstreept dat in
zijn vertaling van ‘Talita koem’. Meisje,
Ik zeg je, sta op. Dat ‘Ik zeg je’ voegt
Marcus toe. Hij legt de nadruk op Christus’ spreken. En het meisje stáát op.
Ze loopt, en wil graag eten. Er is niets
anders nodig dan: luisteren en geloven.
Je toevertrouwen aan de Here en aan
wat Hij zegt. Dan is zelfs de dood geen
onneembaar bastion. Hier bij de dochter
van Jaïrus staat Hij die sterker is dan de
dood. Zijn macht reikt voorbij het sterven. Bij Hem zijn uitkomsten tegen de
dood. Zelfs toen het meiske stierf, was
de Here niet te laat of uitgepraat. Hij
toonde zijn macht en glorie.
Wij bidden voor allerlei zaken. Intussen
zien we ook kinderen van God sterven.
Dat kan ons voor vragen plaatsen en een
aanslag op ons geloof betekenen. Maar
ook voor vandaag geldt: op de Here
Jezus valt te bouwen. Geloof in Hem en
vertrouw u aan Hem toe. De Bijbel zegt
niet dat ieder die in Hem gelooft, niet
sterft en altijd op tijd te eten krijgt. De
Bijbel zegt wel: wie zich aan de Heer
Jezus toevertrouwt, wordt zelfs in en na
de dood door Hem niet losgelaten. Wie
in Hem gelooft, zal leven, ook wanneer
hij sterft! De Here is bij onze dood niet
uitgepraat of te laat of tekortgeschoten.
Hij draagt ons leven door dood en graf
heen naar het eeuwige leven, waar het
Lam ons brengt bij waterbronnen van
het leven, en ons voedt en verzadigt in
Gods nabijheid. Bij Hem aan tafel. Daar
is het leven nog veel grootser en heerlijker dan het mooiste leven hier op aarde.
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Doctor Bas

Kroniek

J.W. van der Jagt

Enige tijd geleden konden we als redactie bekendmaken dat ds. A. Bas
toegetreden was tot de redactie van ons blad. Deze keer willen we niet
zonder aandacht laten passeren dat hij gepromoveerd is tot doctor in de
theologie. Een felicitatie daarvoor is zeker op z’n plaats.
Op 19 januari vond de promotie plaats
aan de Theologische Universiteit in
Kampen. Het proefschrift waarop hij
promoveerde, ging over Angelus Merula.
De meeste lezers zullen deze pastoor
wel niet kennen. Hij leefde namelijk al
in de zestiende eeuw. Hij was onder
andere pastoor in Heenvliet. Daar viel hij
op doordat hij zich in zijn preken keerde
tegen de heiligenverering en andere
kerkelijke dwalingen in zijn tijd. Het kon
niet uitblijven of hij moest zich tegenover de roomse inquisitie verantwoorden. Hoe moeilijk het in die tijd was om
trouw te blijven aan het geloof dat je
beleed, blijkt wel daaruit dat hij onder
druk van de vervolging (de brandstapel!)
zijn belijdenis herriep. Later is hij op die
herroeping teruggekomen. Hij werd tot
de brandstapel veroordeeld, maar deze
vreselijke dood werd hem bespaard.

Toen hij vlak voordat het vonnis voltrokken werd zijn laatste gebed bad, is hij
gestorven. De Here was barmhartig voor
hem.
Over deze figuur en zijn opvatting over
de verering van de heiligen schreef
dr. Bas zijn proefschrift met de titel
Solus Deus adorandus. Angelus Merula
(1487-1557) en de heiligenverering. De titel
betekent: ‘Alleen God moet aangebeden
worden.’ Dr. Bas heeft zich verdiept in de
protocollen waarin het verhoor voor de
inquisitie is vastgelegd. Met behulp van
dat materiaal komt hij tot een omschrijving van de opvatting van Merula,
waarvoor je in die tijd dus de doodstraf
kreeg. We hopen later gelegenheid te
hebben uitvoeriger op deze studie terug
te komen. Voor dit moment willen we
dr. Bas van harte gelukwensen met zijn
promotie. Het is een hele onderneming

om dit naast het werk in de gemeente te
volbrengen. Het is een felicitatie waard
dat deze studie kon worden voltooid.
We zijn blij dat hij nu meer gelegenheid
heeft om tijd en energie in te zetten
voor ons blad.

Hermeneutiek en
homoseksualiteit
In de vorige Kroniek schreef ik iets over de overeenstemming die de
Gereformeerde en de Nederlands Gereformeerde Kerken bereikten over
de hermeneutiek. Tenminste, het was een overeenstemming tussen de
deputaatschappen van beide kerken, Deputaten kerkelijke Eenheid en de
Commissie voor Contact en Samenspreking. Die nuancering is nodig. Als
deputaten het eens zijn wil dat nog niet zeggen dat dit ook voor de kerken
geldt.
Ik schreef dat ik benieuwd was hoe de
Landelijke Vergadering van de NGK de
bereikte overeenstemming zou beoordelen. Ik kom daar deze keer op terug. Deze
overeenstemming is namelijk niet alleen
van belang voor de zaak van de vrouw
in het ambt. Hermeneutiek speelt niet

minder een rol als het gaat over homoseksualiteit.
Hier kan ik attenderen op de discussie
tussen de Nederlands gereformeerde
ds. Henk de Jong en de gereformeerde
dr. Jochem Douma. Het gesprek tussen
beiden is gevoerd op de website

www.jochemdouma.nl. Daardoor zal
lang niet iedereen het zomaar gevolgd
hebben. Het debat lijkt mij een voorbeeld van het verschil in de omgang met
de Schrift, vergelijkbaar met het verschil
dat rond vrouw en ambt tussen GK en
NGK naar voren kwam.

De individualisering beslist
Ds. De Jong schreef een brochure over
het omgaan met de Schrift. Daarin
wilde hij laten zien dat je niet alleen
wat betreft het Oude Testament, maar
ook uit het Nieuwe Testament niet alles
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zomaar kunt overzetten naar vandaag.
Hij noemt als voorbeeld wat Paulus in
Romeinen 1 over homoseksualiteit zegt.
Paulus keert zich daarmee tegen de
smeerlapperij in de Grieks-Romeinse
cultuur van zijn dagen. Dat kun je niet
zomaar toepassen op de homoseksuele
broeders en zusters in onze tijd. Zelf
noemt De Jong homoseksualiteit een
ingrijpende afwijking, een beschadiging. Het is niet een variant in seksuele
beleving, maar een deviant. Een cultuur die collectief dacht, kon vragen
dat homoseksuele mensen zich zouden
aanpassen. Door de voortschrijdende
individualisering waarin ieder z’n eigen
ontwikkeling claimt, kan dat niet meer.
Ook is het wat willekeurig om seksuele
omgang aan de homoseksueel te verbieden. Want seksuele gemeenschap is
voor iedereen los komen te staan van
de voortplanting, en een genotmiddel
geworden. De Jong wijst een huwelijk
voor homoseksuelen af. Daarvoor is
het huwelijk te zeer verbonden aan de
afspiegeling van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Hij meent dat een
samenlevingscontract wel mogelijk is.
Zo kunnen homoseksuelen in alle werk
in kerk en samenleving worden aanvaard.
Ik besef dat ik de zienswijze van De Jong
hier wel heel kort samenvat. Het gaat
me er dan ook niet om mij in de discussie te mengen. Ik zoom op één onderdeel
in: de manier waarop hij de verschuiving

in de cultuur verwerkt bij het lezen en
toepassen van het Woord van God. De
ontwikkeling van het collectieve naar
het individuele denken en de veranderde
beleving van de seksuele gemeenschap
zijn voor hem reden om vandaag aan
homoseksuele mensen de seksuele relatie niet meer te ontzeggen.

De Schrift beslist
In het genoemde gesprek oefent Douma
kritiek op de positiekeus van De Jong.
Hij signaleert dat De Jong wat verder
opgeschoven is. In 2003 accepteerde hij
wel het samenleven van homoseksuelen,
maar niet dat zij dan ook ambtsdragers
konden worden. Nu kunnen ze in die
hoedanigheid wel worden aanvaard.
Maar de kern van Douma’s kritiek is dat
de Here het huwelijk en niet de homoseksuele verbinding wil. Paulus keert
zich in Romeinen 1 niet alleen tegen
de smeerlapperij. Hij noemt homoseksualiteit ook ‘tegennatuurlijk’. Dat is
verbonden met de schepping van de
mens als man en vrouw. ‘Het huwelijk
met z’n seksuele omgang is een zaak
van man en vrouw. Daarom kan een
man geen gemeenschap hebben met
iemand van het mannelijk geslacht,
zoals men gemeenschap heeft met een
vrouw (Lev. 18,22; 20,13).’ Dat slaat niet
alleen op zonden binnen de cultus maar
ook daarbuiten in het gewone leven.
Douma heeft zelf homofiele broeders en
lesbische zusters nooit Genesis 19, Rech-

ters 19 of Romeinen 1 voorgehouden. ‘Ik
heb wel gezegd – en ik houd dat tot vandaag overeind – dat God het huwelijk
en niet de homoseksuele verbinding wil.
De navolging van Christus vraagt wat
anders, zoals ook veel heteroseksuelen
in andere omstandigheden, maar voor
dezelfde wet van God geplaatst, in hun
leven ervaren.’
‘Niet de smeerlapperij van Sodombewoners en van liederlijke Romeinen,
maar de wet van God en de navolging
van Christus heb ik voor ogen gehad,
zo vaak ik met de nood van broeders
en zusters en de daaraan verbonden
seksuele moeiten te maken kreeg. Altijd,
werkelijk altijd, bedacht ik voor mijzelf:
jij hebt gemakkelijk praten als gelukkig
getrouwde man. Maar tegelijk besefte
ik dat ik als dienaar van het evangelie
met de boodschap van de Bijbel moest
komen. In alle eerlijkheid gezegd, ook
hier begrijp ik De Jong heel goed. Ik heb
in deze en andere kwesties ook mijn
twijfels gehad, maar toch heb ik de verleiding weerstaan mijn wijsheid boven
die van Gods woord te verkiezen. Ik heb
geen alternatief.’
Vanuit wat het Woord van God zegt over
huwelijk en seksualiteit, komt Douma
dus tot een andere taxatie van de ontwikkelingen in de cultuur die De Jong
aanvoert. Waar voor De Jong de cultuur
beslist, geeft bij Douma het Woord van
God de doorslag.
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Dit verschil is er niet alleen tussen deze
beide scribenten. Zo spreekt Douma
zijn instemming uit met de visie van
dr. Ad de Bruijne terwijl de laatste zich
nadrukkelijk aansluit bij de eerste. Wel
vraagt De Bruijne er aandacht voor dat
de situatie vandaag gewijzigd is ten
opzichte van de tijd waarin Douma zijn
standpunt ontwikkelde (‘Standpunt en
context’, in: De Reformatie, jrg. 86, nr. 4).
Verder zal het duidelijk zijn dat de afwijzing van seksuele omgang in een homoseksuele relatie ook de achtergrond
vormt van de uitspraak van de generale
synode van Zwolle-Zuid, dat het samenleven in zo’n relatie onder de belofte
van seksuele onthouding moet worden
afgekeurd en niet alleen moet worden
afgeraden.

Deze studie is de moeite waard. Ze
bestaat uit twee onderdelen. Het eerste
hoofdstuk over ‘Schriftgezag en hermeneutiek’ vat samen hoe er vanuit de
theologie van H. Bavinck in de gereformeerde kerken verder gedacht is over
hermeneutiek. Aan het woord komen
J. Douma, A.L.Th. de Bruijne, C.J. de Ruijter, P.W. van de Kamp, C.J. Haak en M. te
Velde. In dit deel wordt in kaart gebracht
hoe men in ‘Kampen’ met de Schrift
omgaat. Het betreft ook zaken die de
laatste jaren in verschillende kerkelijke
discussies op de achtergrond en soms
op de voorgrond een rol speelden. In het
tweede deel van het boek gaat Klinker
na wat Paulus in zeven schriftplaatsen
als instructie voor mannen en vrouwen
geeft.

Hermeneutisch verschil

De studie van Myriam Klinker verdient
meer aandacht dan ik nu in de Kroniek
geven kan. Het lijkt mij bijvoorbeeld dat
kritische broeders en zusters die mede
om hermeneutische opvattingen met
de Gereformeerde Kerken hebben gebroken, niet om dit boek heen kunnen.
Maar het gaat mij nu alleen om wat in
de slotbeschouwing gezegd wordt over
het VOP-rapport. Daar schrijft mevrouw
Klinker: ‘De argumentatie van het VOPrapport loopt het risico dat de Schrift
geen tegenover meer vormt voor het
eigen standpunt. De ruimte om zich
te laten bevragen door het “vreemde”
dat met de apostolische voorschriften
meekomt, krimpt.’ Ze noemt daarbij
drie aspecten. ‘(1) Het VOP-rapport laat
immers de pogingen varen om tot eenstemmigheid te komen over de exegese
van bepaalde teksten. (2) Op die grond
stapt de argumentatie te snel over de
concrete instructie heen naar de grote
lijnen in de Bijbel, waardoor exegese
nog minder van belang wordt en plaats

Ik noem slechts één onderdeel uit het
debat Douma-De Jong. Het lijkt mij wel
een belangrijk detail. Het laat een hermeneutisch verschil zien, analoog aan
het verschil dat aan het licht kwam in
de discussie tussen NGK en GK over het
rapport Vrouwelijke ouderlingen en predikanten?
Het is in dit verband interessant om te
zien hoe de hermeneutiek van het VOPrapport getaxeerd wordt in de recente
studie van Myriam Klinker-de Klerck, Als
vrouwen het Woord doen. Deze studie
gaat over ‘schriftgezag, hermeneutiek
en het waarom van de apostolische
instructie’. Het is het resultaat van de
opdracht tot wetenschappelijke bezinning over de m/v-kwestie, die de generale synode van Zwolle-Zuid aan de
universiteit in Kampen gaf. Het boek is
op de eerste zitting van de synode in
Harderwijk aan de kerken aangeboden.

gaat maken voor een hermeneutische
beweging los van de concrete voorschriften. (3) Het VOP-rapport plaatst
Paulus’ contextgebonden interpretatie
van Genesis tegenover de interpretatie
van Genesis 1 - 3 als zodanig en gaat
daardoor de facto Paulus’ instructie
minder gezag toekennen’ (p. 132v).
Daarnaast merkt Klinker op dat ook de
argumentatie vanuit Genesis gevaar
loopt. Het is te beperkt als er alleen
analytisch onderscheid gemaakt wordt
tussen geboden die universeel gelden
en andere geboden waarvoor dat niet
geldt. Dan sneeuwt de wezenlijke spirituele dimensie onder.
Maar waar het mij nu om gaat: in het
gegeven citaat komen we dezelfde kritiek tegen als die vanuit de GK eerder
op het VOP-rapport geoefend is. En
de analogie die ik noemde, zie ik in de
beweging die Klinker in het tweede punt
signaleert: dat te snel over de concrete
instructie heen gestapt wordt naar de
grote lijn, waardoor de hermeneutische
beweging los van de concrete voorschriften komt te staan. Is dat ook niet
zichtbaar in de manier waarop ds. De
Jong tot zijn standpunt ten aanzien van
homoseksualiteit komt?
Het laat zien dat de overeenstemming
die bereikt is, niet alleen van belang is
met betrekking tot de zaak van vrouw
en ambt, maar voor alle omgang met
Gods Woord. Het laat ook zien dat overeenstemming tussen deputaten nog
niet zomaar die tussen de kerken en tussen de leden van de kerken is.

Register Nader Bekeken jaargang
1-14 en 15-17
Iedere jaargang van Nader Bekeken blijft toegankelijk doordat er in het januarinummer registers van de afgelopen
jaargang worden opgenomen. Om het zoeken te vergemakkelijken is nu ook van alle eerder verschenen jaargangen één
groot trefwoordenregister samengesteld. U kunt het vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.
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J.W. van der Jagt

Blijft de kerk
een gemeenschap?

Kroniek
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Op 21 januari jl. is in de Geertekerk te Utrecht de jaarlijkse oecumenelezing gehouden. Deze lezing wordt georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland. Dit jaar was de spreker prof. James C. Kennedy. Hij sprak
over het publieke spreken van de kerk. Dan gaat het over de plaats en rol
van de kerk in de huidige samenleving.
Daar heeft hij zich ook mee beziggehouden in zijn boek Een stad op een
berg. Het lijkt mij een belangwekkend
onderwerp. Zijn lezing gaat over actuele
zaken. Op een enkel punt heb ik een
vraag.
Het startpunt voor zijn lezing neemt
Kennedy bij de visie van de Nederlandse
jurist baron F.M. van Asbeck, die met
het oog op de Wereldraad van Kerken de
kerk omschreef als ‘gemeenschap, ingesteld door God, die als een militia Christi
door barrières heen breekt en de wereld
transformeert. Dit is ook de roeping van
de Nederlandse kerken in 2011.’
De lezing schetst in grote lijnen hoe
de kerken in de tweede helft van de
vorige eeuw deze roeping gestalte
gegeven hebben. Het liep erop uit dat
aan het eind van de jaren tachtig ‘de
ambitie en de hoop om een leidende
rol te kunnen spelen in de samenleving

was vervlogen’. De kerken waren geen
volwaardige gesprekspartners van de
nationale overheid. Hun standpunten
lieten het publiek koud en hun politieke
invloed onder de paarse kabinetten was
minimaal. Dat wil niet zeggen dat de
rol van de kerken was uitgespeeld, maar
die rol werd meer op plaatselijk niveau
gespeeld: activiteiten van de lokale kerk.
Welke rol is er nu voor de kerkelijke
oecumene weggelegd? De grote kerkverbanden hebben hun normatieve
status verloren. Ook een zichtbare
eensgezindheid zal het tij niet keren. In
de ontkerkelijkte cultuur is het streven
naar kerkelijke eenheid geen prioriteit
meer. ‘Christenen kunnen elkaar over
de muren van hun kerken heen prima
vinden. Ook het internet en de sociale
media hebben daarin een grote rol
gespeeld. De kerkverbanden zijn niet
meer nodig om met elkaar samen te

werken.’ De institutionele eenheid is
niet langer een ideaal. ‘Eerlijk gezegd
denk ik dus niet dat institutionele eenheid nog een voorwaarde is voor de
geloofwaardigheid van de kerk of dat
het noodzakelijk is om met één mond
te spreken om invloed te hebben op de
samenleving.’
Ook leven we in een netwerksamenleving. Men heeft voorkeur voor diffuse
organisaties en staat ambivalent tegenover vaststaande structuren. Sommige
individuele christenen verenigen zich
liever in huiskerken dan in een kerkverband en nemen initiatieven op eigen
houtje, zonder belemmerd te worden
door de regels die gelden binnen een
kerkverband. Wat betekent institutionele eenheid nog voor deze gemakkelijke
informele oecumene? Via lokale levensbeschouwelijke platforms kan men
met elkaar samenwerken zonder dat
vooraf institutionele afspraken en verhoudingen ontwikkeld moeten worden.
‘Het ideaal van volledige institutionele
eenheid lijkt dus achter de horizon te
verdwijnen, maar nieuwe vormen van
geestelijke eenheid zijn dichterbij dan
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ooit. Dit is een echt winstpunt, bereikt
juist door het feit dat de kerk is gemarginaliseerd en gefragmentariseerd.’

Een contrasterende
gemeenschap
Het betoog van Kennedy heb ik sterk
samengevat, maar wat hij beschrijft,
zullen we allemaal wel herkennen. De
één heeft er meer mee te maken dan de
ander, maar toch. Terugkomend op zijn
startpunt stelt Kennedy de vraag: ‘Hoe
kan deze gefragmentariseerde, lokale
kerk een transformerende gemeenschap
zijn van de militia christi?’ Het antwoord daarop is dat de kerk zich vooral
moet opstellen als een ‘contrasterende
gemeenschap’. Dat wil zeggen dat zij
‘door de kwaliteit van haar gemeenteleven, de levensstijl van haar leden en
haar afwijkende visie een voorbeeld
kan zijn voor de rest van de samenleving’. De kerk kan dus transformerende
gemeenschap zijn door anders te zijn
dan de samenleving waarin haar plaats
is: een gemeenschap van zorg en liefde,
open voor mensen van buiten. Ook als
gemeenschap van discipline, waarin de
gelovigen zich oefenen in een christelijke leefstijl als volgeling van Christus.
En dit op basis van de eredienst die naar
een andere toekomst verwijst.
Als ik lees wat Kennedy te berde brengt,
rijzen er bij mij wel vragen. Een vraag
is bijvoorbeeld of het de kerk is die de
wereld transformeert. Kennedy noemt
terecht de visie van baron Van Asbeck
groots en ambitieus. Hij was in zijn tijd
ook niet de enige die zo dacht. Maar
sluit die visie nu aan bij wat bijvoorbeeld de apostel Paulus zegt over de
kerk in de eindtijd? Is dit het beeld van
de positie van de kerk, dat we krijgen

als we lezen over de twee getuigen in
Openbaring 11 en het teken van het
beest in Openbaring 13:16-17? Natuurlijk
kun je ten aanzien van de kerk spreken
over transformatie. Het nieuwe leven
dat Christus geeft, kun je transformatie
noemen. Maar dat wil nog niet zeggen
dat de kerk de wereld transformeert. Dat
we in de loop van de tijd daar bescheidener over zijn gaan spreken (terecht dat
Kennedy het noemt), kon wel eens noodzakelijk zijn geweest omdat de ambitie
niet met Gods Woord strookte.

Eén Geest en één lichaam
Het wordt winst genoemd dat de institutionele eenheid achter de horizon lijkt
te verdwijnen en dat nieuwe vormen
van geestelijke eenheid dichterbij zijn
dan ooit. Ik heb de indruk dat Kennedy
bij die institutionele eenheid vooral
denkt aan de eenheid van kerkverbanden, de instituten. Maar is dat wel
winst?
Het lijkt mij dat de tegenstelling tussen
institutionele en geestelijke eenheid iets
anders zegt dan wat de Schrift bedoelt
met de eenheid van de Geest. Dat is de
eenheid van één lichaam, samengehouden door de band van de vrede. Christus geeft ook ambtsdragers aan dat
lichaam. Het laat een concreet en daadwerkelijk samenleven van de gemeente
zien (Ef.4). Wat dat betreft mag de
kritische vraag gesteld worden of het
uiteenbreken van institutionele eenheid
en geestelijke eenheid die Kennedy als
verschijnsel terecht signaleert, niet een
antigeestelijke trek van onze tijd is.

niet voor niets dat een plaatselijke kerk
wordt geïnstitueerd. De lokale kerk is
net zo goed een instituut met instellingen en regels als een landelijke kerk.
In die zin is het lichaam van Christus
gewoon een instituut. Als institutionele
eenheid achter de horizon verdwijnt,
raakt dat niet alleen de landelijke oecumene maar net zo goed het lokale kerkelijke leven in de ene gemeente.
Dat brengt mij bij een laatste vraag.
Kennedy wil de rol van de kerk in de
samenleving laten vervullen door de
lokale kerk als contrasterende gemeenschap. Daarover zegt hij dingen die van
belang zijn. Wel vraag ik me af of de
winst van de geestelijke eenheid die
Kennedy ziet, niet de contrasterende
gemeenschap als gemeenschap ondergraaft. Het fenomeen waarmee we te
maken hebben, is niet alleen dat men
in onze netwerktijd geen belang aan
de lándelijke eenheid van kerkelijke
instituten hecht. Men heeft net zo goed
minder binding met de lokale kerk. De
fragmentarisering houdt voor de lokale
kerk geen halt. Concreet: wat is de liefde
die de lokale gemeenschap als contrast
moet uitstralen als men plaatselijk niet
aan één avondmaalstafel wil zitten en
metterdaad leden van één lichaam wil
zijn? Hoe kan een lokale kerk gemeenschap van discipline zijn als men zich
aan de tucht onttrekt en naar een andere gemeente in dezelfde plaats vertrekt?
Afgesloten 4 februari 2011.

Verder is het toch niet zo dat institutionele eenheid alleen een eenheid van
landelijke kerkinstituten is? We zeggen

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
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belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er
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Ik wist niet dat ik zo rijk was
Pastoraat en doop
Het is veelzeggend dat aan een boek over de kinderdoop bij
de vierde druk hoofdstukken over het opdragen van kleine
kinderen en overdoop worden toegevoegd. Dat komt omdat
we binnen de gereformeerde wereld steeds meer met dat
soort dingen te maken krijgen.
Boeken over de (kinder)doop
De titel van het boek is: Genade als erfgoed. Het is een uitgave in samenwerking met de Gereformeerde Bond in de
Protestantse Kerk in Nederland.1
Vanwege dezelfde actualiteit schreef
ook Adrian Verbree een boek. Hij schrijft
vanuit de gereformeerd-vrijgemaakte
achtergrond. Het boek draagt de leuk
gevonden titel Over dopen.2
Wat kunnen we met deze boeken?
Ze vullen elkaar mooi aan. Het sterke van
het boek van Adrian Verbree is de uitleg
van de bijbelse lijnen. Hij laat vanuit de
Bijbel zien dat God ook in het nieuwe
verbond een liefdesrelatie aangaat met
de kinderen van de gelovigen. Ds. A.J.
Mensink spreekt meer vanuit de leer van
de kerk en de praktijk van het pastoraat.
Hij zet de kinderdoop in het verband van
verbond, geloof en genade. En de toegevoegde hoofdstukken zijn heel leerzaam
voor kerkenraden die een standpunt
willen vormen of moeten reageren op de
overdoop van hun gemeenteleden.

Ik heb er respect voor dat de auteurs
vanuit de bijbelse leer over de doop
kritische vragen stellen aan hun achterban. Richting de meer bevindelijkgereformeerden laat ds. Mensink zien
dat de doop je niet op jezelf terugwerpt.
Dat gebeurt als je eerst wilt weten of je
geestelijk genoeg bent om Gods beloften in de doop aan te nemen (p. 21).
Richting de gereformeerd-vrijgemaakten zegt Adrian Verbree dat de gedoopten die van hun geloof heet noch koud
lijken te worden, in de hand werken dat
anderen alleen nog maar willen dopen
op (echt levend) geloof. Want dat geeft
tenminste enthousiasme – denkt men
dan (p. 77).

Winst

Er is natuurlijk meer over deze boeken te
zeggen, maar ik wil de winst proberen
binnen te halen. Een aantal lessen uit
die boeken heb ik verwerkt in dit artikel
over doop en pastoraat. Maar dat is
slechts een voorproefje. Ik kan alleen
maar adviseren om met deze boeken in
de gemeente aan de slag te gaan.

De kerk die het aandurft de kleine kinderen te dopen zonder dat ze ervoor
gekozen hebben, neemt een grote verantwoordelijkheid op zich. Luther zegt
dat het heel wat is om ‘het kindje zo’n
machtige vijand zijn leven lang op de
nek te schuiven’.3 Wordt er immers niet
al bij het doopvont gebeden dat dit
gedoopte hummeltje dapper zal vechten
tegen de satan en heel zijn rijk?
De kerk die kinderen doopt, wordt verantwoordelijk. Waar gedoopt is, moet
levenslange herderlijke zorg zijn rondom
dit kind van God. En in het pastoraat
mag je mensen steeds weer duidelijk
maken hoe rijk ze zijn als ze gedoopt
zijn. Ds. Mensink beschrijft dat als zijn
ervaring bij de bezinning op de kinderdoop: ‘ik wist niet dat ik zo rijk was.’

1. Pastorale troost4
Hij antwoordde: ‘Toen het kind nog
leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik
dacht: Wie weet is de Heer me genadig
en blijft het kind in leven. Maar nu het
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dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik
ga naar hem toe; hij komt niet terug bij
mij’ (2 Sam. 12:24).
‘Ze zal nooit moeder kunnen zeggen,
maar eens zal ze “Vader” zeggen.’ Dat zei
een moeder over haar ernstig gehandicapte kind. Ze had het over de betekenis
van de doop voor haar kind. Ds. Mensink
schrijft: ‘Wanneer ouders weten dat er
van hun kind nooit een belijdenisplaat
in de kamer zal hangen, mogen zij
(evenals alle andere ouders!) met vrijmoedigheid de doopkaart inlijsten en
ophangen: je bent gedoopt!’ (p. 84).
Het denken over de doop hangt samen
met de hele leer van de kerk. Wanneer
je de mens en zijn keus vóór de doop
plaatst, zullen bepaalde ernstig gehandicapte kinderen en mensen nooit
gedoopt worden. Want ze hebben niet
de (verstandelijke) vermogens om te
begrijpen en te geloven en te kiezen. Stel
je daartegenover dat de doop wijst naar
God, die je aanneemt zonder voorwaarden vooraf, dan mag je je gehandicapte
kind in Vaders armen weten. De doop
laat juist zien dat Gods genade aan ons
geloof voorafgaat.
De warme troost ervan ervaar je bij het
sterven van een kindje. We hebben dat
in Oekraïne meegemaakt. Mijn collega
Cor Harryvan en zijn vrouw Joke hadden Eva geadopteerd, een lief Oekraïens
meisje met het downsyndroom. Ze stierf
heel plotseling. Haar gezondheid was
niet goed. In de chaos die er dan ontstaat in je denken, is Gods genade een
houvast. Oké, ze was (nog) niet gedoopt.
De hele adoptieprocedure liep nog voordat er gedoopt kon worden. Maar zo
leer je weer dat het niet om de doop zelf
gaat, maar om wat als het ware achter
en onder de doop ligt. De doop zelf is
niet het rustpunt, maar de Naam van
God waarin we gedoopt worden.5

Eeuwige liefde

De doop wijst naar de eeuwige liefde
van God die mensen liefdevol naar Zich
toe haalt in zijn verbond. Die liefde
draagt het kindje al voor de doop. Dat
was de troost bij de begrafenis van het
Oekraïense meisje.
De Dordtse Leerregels zeggen hetzelfde

als het gaat over het jong sterven van
kinderen. Kinderen die heel jong sterven,
kunnen ook niet tot geloof komen. Het
is dan opvallend dat in de Leerregels
niet wordt gesproken over de doop. Dat
had natuurlijk te maken met de discussie in die tijd, maar het bewijst ook dat
het uiteindelijk niet gaat om de doop
maar om wat de doop wil laten zien:
‘Over de wil van God kunnen wij ons
alleen uitspreken op grond van zijn
eigen Woord. Dit verzekert ons ervan,
dat de kinderen van de gelovigen heilig
zijn, niet van nature, maar uit kracht
van het genadeverbond, waartoe zij met
hun ouders behoren. Daarom moeten
godvrezende ouders niet twijfelen aan
de uitverkiezing en het behoud van hun
kinderen, die God zeer jong uit dit leven
wegneemt’ (DL I, 17).
In het pastoraat gaat het om troost. Wat
valt er te zeggen bij het sterven van een
kindje of een gehandicapte die niet tot
geloof kon komen?
Je kunt troosten door te vertellen over
het verbond van God dat vóór het geloof
komt. Daarom zei David dat hij zijn kindje eens zou terugzien in dat huis van
God dat op dit moment Boven in aanbouw is, het Vaderhuis met veel kamers
(zie Joh. 14:1-2).

2. Pastorale trouw6
Broeders en zusters, als een van u
afdwaalt van de waarheid en een ander
laat hem daarheen terugkeren, dan
mag hij weten: wie een zondaar van het
dwaalspoor terugbrengt, redt hem van
de dood en wist tal van zonden uit
(Jak. 5:19-20).
Het verbond begint vóór het geloof.
Maar in het verbond draait het wel om
het geloof.
Dat hoort bij de relatie. Adrian Verbree
geeft een mooie definitie van het verbond: ‘Gods volk wordt gevormd door
de mensen met wie Hij een liefdevolle
relatie aangaat’ (p. 17 e.a.p.). Maar niet
iedereen die God zo liefdevol in het verbond opneemt, wil (of kan) een relatie
met God aangaan. Er zijn heel wat verloren zonen en dochters. Dat is een groot
verdriet voor ouders.
Het pastoraat heeft een taak tegenover

zowel de ouders als de wegdwalende
kinderen.
Ouders kunnen schuld ervaren, ze kunnen ook onmacht voelen. In het pastoraat moet beide aan de orde gesteld
worden. Ds. Mensink schrijft: ‘In ieder
geval zullen we onszelf moeten bezinnen op de vraag of een te gebrekkige
geloofsopvoeding hier mede debet
aan geworden is’ (p. 85). Je moet in het
pastoraat niet willen troosten door alle
schuld weg te redeneren, maar je troost
door ook die (opvoedings)fouten een
plek te geven en te zetten in het licht
van Gods vergeving. Het is belangrijk
eerlijk te zijn.

Basis

Ook al maakte je fouten als ouders, de
doop geeft de basis om te bidden voor je
kind. Gelovige ouders willen niets liever
dan dat hun kind gelooft. Maar die wens
is nog geen realiteit. En zonder geloof
gaat je kind verloren. Ook nu gaat het
erom met liefde en invoelingsvermogen
open en eerlijk te praten in het pastoraat.
Een moeder sprak met haar zoon die
niet meer naar de kerk ging. Ze stelde
een vraag die haar al lang had dwarsgezeten: ‘Hebben wij – je vader en ik –
gefaald in het voorleven van het geloof?’
Hij zei: ‘Hoe komt u daarbij? U heeft het
prima gedaan en ook prima voorgeleefd,
alleen: het is mijn wereld niet. Ik voel er
niets bij, het pakt me niet, het raakt me
op de één of andere manier niet.’7

Onmacht?

In het pastoraat aan gedoopte kinderen die van geloof en kerk wegdwalen,
moet je ook goed kunnen inschatten
wat er aan de hand is. Er zijn er die een
afkeer hebben van God. Je moet duidelijk de waarheid zeggen dat die weg
doodloopt. Maar er zijn jongeren die
oprecht onmacht ervaren. Ds. W. Dekker
beschrijft het zo: ‘De prachtige voorstellingswereld van het christelijk geloof,
waarin ze in hun kinderjaren geborgenheid ervoeren, waarnaar ze soms nog
nostalgisch terugverlangen, verdampte
zonder dat ze dat wilden en er kwam
niets voor in de plaats. Het is onbarmhartig mensen van onwil te beschuldigen, terwijl ze juist hun onmacht
beleven.’8 Dat moet je serieus nemen.
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Tegelijk valt er in het gesprek vroeg of
laat ook een beslissing: wil je met je
onmacht naar God toegaan of ben je er
te trots voor? Hier betekent pastoraat
een uitnodiging om samen te knielen.
Hoe trouw zijn kerken die het aandurven kinderen te dopen?
Ik herinner me de jongen uit een
gemeente die niet meer naar een gereformeerde kerk kwam en tot de conclusie kwam dat ‘het geen mens in de kerk
iets interesseerde’. Hoeveel aandacht
op de kerkenraden krijgt die jongen die
niet meer trouw in de kerk komt, of dat
meisje dat zo bitter is? Dat is niet zo
gemakkelijk. Er is veel trouw nodig. De
kerk die kinderen doopt, haalt zich heel
wat uren werk op de hals.

3. Pastoraal gevoel
Eerder had ik slechts over u gehoord,
maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd (Job 42:5).
We leven in een tijd van voelen, maar de
kinderdoop heb je niet gevoeld.9 Onder
de druk van het willen voelen gooit die
kinderdoop geen hoge ogen meer en
laten mensen zich alsnog dopen met
gevoel.
Hoe moet je in het pastoraat daarmee omgaan? Wat moet je zeggen als
iemand zegt dat het nu allemaal pas
gaat leven?
Ik herinner me de jonge zuster – die
nu bij de Here is – die haar hele leven
lid was geweest van de kerk. Toen ze
ziek werd, kwam er een sterke ervaring
van Gods zorg en liefde. Dat was een
stuk genade. In het ziekenhuis lazen we
samen bovenstaande tekst uit Job. Het
was ontroerend en het was geweldig.
Nu wordt er in onze tijd voor gepleit om
zo’n doorbraak naar levend geloof een
plek te geven. Het Evangelisch Verband
in de Protestantse kerk pleit voor een
bevestigingsdoop als iemand (weer)
tot geloof is gekomen. Ds. Mensink is –
terecht – nogal kritisch op al die nadruk
op gevoel, wat te maken heeft met
modern individualisme. Tegelijk ben ik
het wel met Adrian Verbree eens, die
schrijft dat er niks mis is met iemand
die als kind van deze tijd waarde hecht

aan symboliek.10 Hij denkt aan alternatieve symbolen in plaats van een tweede
doop.

orde is gekomen, zij weer op haar plaats
is, en haar man nu op de goede manier
haar echtgenoot is.’11

Ja, ik heb het altijd mooi gevonden als
jonge mensen bij belijdenis doen een
roos legden bij of in de doopvont. De
doop krijgt op die manier goede aandacht. Er zijn nog wel andere dingen te
bedenken. Maar voordat je uitpakt met
allerlei toeters en bellen, is het goed om
nog even na te denken over die relatie
tussen geloof en gevoel. Speelt die helemaal geen rol bij de kinderdoop?

In het pastoraat kun je samen juist terug
naar die doop als het om beleving gaat.
Je gaat terug naar de Bron. God blijft
de Eerste. Het is goed om dat aan de
orde te stellen, omdat mensen die een
sterke ervaring van God mee mogen
maken, zomaar op die ervaring gaan
vertrouwen. Ze kunnen zelfs behoorlijk
arrogant worden. Jonathan Edwards
benadrukt in dit verband dat geestelijke
gevoelens samengaan met geestelijke
nederigheid.12 Het is belangrijk om stuur
te geven aan heftige emoties. De emotie
kan een zegen zijn. Het kan een vloek
worden. Het wordt een vloek als je erin
blijft steken.
Maar het wordt een zegen als de sterke
ervaring van God in je leven vrucht gaat
dragen in een leven met Hem. Dan is
het echt. ‘Geestelijke gevoelens gaan
altijd hand in hand met een veranderde
natuur.’13

Beleving

Luther gebruikt dit voorbeeld: ‘Het is net
zoals een meisje een man zou nemen,
tegen haar wil en geheel zonder enig
echtelijk gevoel tegenover de man. Zij is
dan voor God niet zijn echtgenote. Nu
krijgt zij hem na twee jaar huwelijk lief.
Zou men hier nu een nieuwe verloving,
een nieuw huwelijk en een nieuwe bruiloft vieren…? Men zou vast zeggen dat je
gek bent, temeer daar het nu allemaal in
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Het is mooi dat in de gereformeerde kerk
altijd veel aandacht is geweest voor pastoraat rond het avondmaal. Daar wordt
de doop bevestigd. ‘Dé doopbevestiging
vindt elke keer weer plaats in de gang
naar de tafel des Heren. Wat wordt in
het opstaan en aangaan naar Zijn tafel
heerlijk zichtbaar, dat we onze reiniging
en zaligheid buiten onszelf leerden zoeken, in Jezus Christus!’14

4. Pastorale helderheid15
Het juiste woord op de juiste tijd is als
een gouden appel op een zilveren schaal.
Een wijze vermaning voor een luisterend
oor is als een gouden ring, een sieraad
van het zuiverste goud (Spr. 25:11-12).
Het is een prachtige combinatie als er
niet alleen een wijs woord gesproken
wordt, maar ook een open oor gevonden
wordt. Dan loopt het pastoraat niet stuk
op botheid of eigenwijsheid of emotie.
En dat kan zomaar gebeuren in het
gesprek over overdoop in kerken waar de
kinderdoop een kostbaar teken van Gods
liefde is.
Als de zaak zo gevoelig ligt, komt het er
in het pastoraat op aan eerst goed te
luisteren. Het gaat erom te leren wat de
ander beweegt. Het gaat om de motieven.
Die kunnen nogal verschillend zijn. Sommigen zijn in de problemen gekomen
doordat ze zien hoe weinig de doop
functioneert. Mensen zien dan sleur
in plaats van dankbaar leven uit de
beloften van de doop. Dat is iets waar
trouwens in het gereformeerde doopformulier tegen gewaarschuwd wordt.
Anderen zijn geïntimideerd geraakt
door de krachtig uitgedragen visie dat je
je alleen op je geloof mag laten dopen.
Dat heeft vaak te maken met onkunde.
En dat is weer tragisch omdat kerken die
de kleintjes dopen, juist een grote verplichting tot onderwijs op zich genomen
hebben. En als die verplichting tegenover de kinderdoop niet trouw wordt
nagekomen in goede en inhoudelijke
catechese, levert zo’n kerk haar kinderen
uit aan de volwassenendoop waar het
allemaal meer doorleefd wordt. Kortom,
het kan per persoon nogal verschillen
waarom men zich heeft laten overdopen.

Reactie

En deze regel geldt altijd in het pastoraat: pas als je die motieven kent, kun
je goed reageren. Hoe ziet die reactie er
dan uit?
Heel vaak kun je beginnen met onderwijs. Er is veel onkunde over de eenmaligheid van de doop, over de relatie
tussen doop en gemeente, over de kinderdoop als een van de kernpunten van
gereformeerd belijden. Wij staan door
de media onder invloed van de moderne
tijd. Daarom voelen we ons meer thuis
bij moderne zelfstandigheid en individualisme dan bij verbond en kerk. Het
vraagt geduldige correctie vanuit de
Bijbel (van jezelf en de ander).
Naast geduldig onderricht gaat het om
helderheid. Je moet helder maken dat
het afwijzen van de kinderdoop niet
direct hoeft te betekenen dat je buiten
het heil van God staat, maar dat je wel
een keus maakt tegen de gereformeerde
kerk. Overdoop is onacceptabel voor een
kerk die de Bijbel en de gereformeerde
belijdenis heeft. Het is eerlijker te gaan
naar een gemeente die de geloofsdoop leert, dan te willen blijven in een
gemeente die de kinderdoop belijdt.
De reactie op gesprek en onderwijs zal
duidelijk maken wat je moet doen in het
pastoraat. Het kan zijn dat je heel lang
in gesprek bent en ook van de gemeente
geduld vraagt als bijvoorbeeld een
kindje nog niet gedoopt wordt. ‘Maar
een dwaling wordt tot zonde wanneer
men ondanks onderwijs en liefdevol
vermaan in zijn dwaling volhardt. Het
is best moeilijk om dat te zeggen. Want
in veel gevallen gaat het om betrokken,
actieve gemeenteleden die in bepaalde
opzichten als gelovige en toegewijde
christenen gezien worden. Maar dat
betekent natuurlijk niet dat zij dan niet
kunnen dwalen en zondigen.’16

Het goede pastoraat

sen daar: ‘Kom mee, er is iemand die alles
van mij weet. Zou dat niet de messias
zijn?’ Toen gingen de mensen de stad uit,
naar hem toe (Joh. 4:28-30).
Hij was en is de Pastor bij wie je met
alles terecht kunt. Levenslang.
Noten:

1

Ds. A.J. Mensink, Genade als erfgoed. Het
bijbelse recht van de kinderdoop (Artiosreeks), Groen, Heerenveen / Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in
Nederland, 4e herz. dr., 2009,
ISBN 978 90 5829 954 3, 112 pag.,
prijs € 12,50.
Mensink legt de titel zo uit: ‘Genade
is geen erfgoed als het gaat om een
natuurlijk verband. Maar genade is wel
erfgoed van God dat Hij ook in de lijn der
geslachten voluit toezegt op grond van
Zijn genadeverbond. Hij werkt persoonlijk,
maar niet individueel’ (p. 39-40).

2

Adrian Verbree, Over dopen, Vuurbaak,
Barneveld, 2009, ISBN 978 90 5560 404 3,
140 pag., prijs € 12,50.

3

Wim van Beek, Eens gegeven, blijft gegeven. De doop in de theologie van Maarten
Luther, Kampen 2008, p. 92.

4

Mensink, hfdst. 8 en 9.

5

‘Op het doopwater kunnen wij niet lopen.
Het biedt geen fundament. Wij laten ons
door het doopwater heen neerzinken op
de vaste rots van ons behoud: Jezus Christus’ (Mensink, p. 63,66,71).

6

Mensink, hfdst. 9.

7

W. Dekker, Langs de rand, Zoetermeer
2000, p. 115.

8

W. Dekker, p. 117.

9

Mensink, p. 18.

10 Verbree, p. 118.
11

Wim van Beek, p. 125.

12 Jonathan Edwards, Geen geloof zonder
gevoel. Over de ervaring waarop het aankomt, Zoetermeer 1999, (o.a.) p. 88v.
13 Edwards, a.w., p. 91,103v.
14 Mensink, p. 96.
15 Mensink, hfdst. 10 en 11; Verbree, hfdst.
21-22.
16 Mensink, p. 100.

Goed pastoraat is eerlijke zorg. Dat stoot
niet af, maar trekt aan. Dat kunnen we
van onze Here Jezus leren.
Hoe verbazingwekkend is het dat de
vrouw zo blij is met het messcherpe
woord van Jezus dat ze anderen uitnodigt: De vrouw liet haar kruik staan, ging
terug naar de stad en zei tegen de men-
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Viezigheid
Die viezigheid zal er straks niet meer zijn, dacht ik
half versuft. Ik lag op mijn zij, en ik keek naar een
scherm. Ik zag een beweging door de krochten van
mijn dikke darm. Van tevoren had ik bedacht dat
het wel niet zo erg zou zijn als een maagonderzoek.
Meermalen heb ik immers díe slang moeten doorslikken, en dat waren benauwde momenten geweest.
En om me nu nog wat meer gerust te stellen had ik
– lafaard die ik ben – het aanbod van een roesje graag
aanvaard. Het hielp niet echt tegen de kramp en de
pijn. En ten slotte ontging me ook niet dat er achter
mijn rug nog een en ander moest worden opgeruimd.
Ik geneerde mij en troostte me met een bijbeltekst:
‘Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het
voedsel, en God zal aan beide een eind maken.’
Thuisgekomen las ik die tekst nog eens na. Het staat
in 1 Korintiërs 6:13. En misschien kent u het betoog
waarin deze opmerking van Paulus functioneert. Het
gaat over een waarschuwing tegen ontucht. En Paulus
vervolgt zijn opmerking over het voedsel en de buik
met de zin dat het lichaam er niet is voor de ontucht.
Het lichaam is voor de Heer, en de Heer is er voor het
lichaam. En toen zat ik opeens terug te denken aan een
oudere broeder die jaren geleden eenzelfde opmerking
maakte als waarmee ik deze column ben begonnen.
Dominee, zei hij na een preek over Zondag 41, die viezigheid zal er eens niet meer zijn!
Ik had het in die preek gewaagd om te zeggen dat de
seksualiteit niet zal vergaan. Eerlijk gezegd, had ik
dat niet van mezelf. Ik had het gelezen bij professor
Ohmann, in zijn mooie boekje over het Hooglied. Maar
het had dus mijn al wat oudere broeder onaangenaam
verrast. En hij was het daarmee beslist oneens: die
smerigheid wordt eens weggenomen! Ik zat natuurlijk
diezelfde week nog bij hem op zijn krappe kamer in het
bejaardentehuis. Misschien had hij wat te biechten over
zijn huwelijksleven. In ieder geval moest hij weten,
zo vond ik, dat de seksualiteit iets is van Gods mooie
schepping, het hoort bij ons lijf, het bepaalt onze identiteit. En zoals de Heer ons mensen eens een nieuw
lichaam zal geven, zo herstelt Hij ook onze seksualiteit.

daar een keer wat van probeerde te zeggen, keek één
me ietwat brutaal aan: dominee, wat weet jij daarvan.
Het kwam tot een onthullend gesprek. Seks is voor
sommigen kennelijk iets wat eens verdwijnt. En wie
jong is, die wil wat, en daarom doen we wat, laten we
het nu pakken, straks is het voorbij.
Het is mee daarom dat ik de synode van Harderwijk
zou willen vragen om niet naar dominee Ernst Leeftink
te luisteren. Hij schreef in het januarinummer van ons
blad over het nieuwe conceptformulier voor de kerkelijke bevestiging van het huwelijk. Hij heeft forse kritiek, en ik heb hem gezegd dat ik met veel van zijn kritiekpunten hartelijk instem. Maar ten slotte zegt hij het
ook te betreuren dat in het concept, als het gaat om de
wederzijdse belofte van trouw, de zin ‘... totdat Christus
terugkomt’ ontbreekt. En ik ben daar dus blij om! Dit
is reformatie, dacht ik, toen ik dat las. We gaan weer
terug naar de aloude trouwbelofte, die het enkel heeft
over ‘… totdat de dood ons scheidt’. De vermelding
van Christus’ komst immers heeft een verkeerde suggestie. Die maakt van de dag van Christus’ terugkomst
een dag van de grote scheiding. We zullen afscheid
van elkaar moeten nemen. Is dat wel passend bij het
karakter van die dag? Helaas is een scheiding de bittere realiteit van de dood. Maar de dag van de opstanding is juist de dag van de nieuwe verbintenis: de ziel
komt terug in het lichaam, doden en levenden komen
samen. We gaan met elkaar de Heer tegemoet, zegt
Paulus feestelijk in 1 Tessalonicenzen 4:17. En hij voegt
eraan toe: troost elkaar met deze woorden. Daarmee
probeer ik mijn catechisanten te troosten. Maak van de
seks geen smerige bezigheid. En ga er niet krampachtig mee om. Ook voor je lichaam is redding en eeuwig
leven (1 Kor. 6:14).
G. Zomer

Seksualiteit, hoor ik u zeggen. Dat is toch meer dan
iets van onze identiteit. Vraag het de catechisanten en
ze hebben het prompt over iets dat mensen wel met
elkaar doen. Alleen, ze zeggen dat anders, en soms zo
anders dat ik denk: wat een viezigheid. De vossen van
Hooglied 2 doen weer hun verdervende werk. Toen ik
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Woordwaarde

E. Brink

Verborgen aanwezig

Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt,
de God van Israël die redding brengt.			
(Jesaja 45:15)
Is onze God iemand die zich verstopt? Die zich bewust verbergt en het
zwijgen ertoe doet? Een God die Zich zo terugtrekt, dat Hij Zich niet eens
laat vinden? Wij zeggen meestal het tegenovergestelde: Hij is een God die
Zich laat vinden. Hij is een God die Zich laat kennen. Hij is een God die Zich
openbaart. Hij hult Zich niet in stilzwijgen, Hij spreekt.

Verborgen weg
In het tweede deel van Jesaja klinkt
meteen al een jammerklacht van de
kant van het volk: onze weg blijft voor
de Heer verborgen (40:27)! Ze voelen zich
in de steek gelaten en denken dat God
geen oog meer voor hen heeft. Maar
de Heer kondigt daartegenover triomfantelijk zijn ingrijpen aan. Hij grijpt in
door middel van koning Cyrus. Die man
maakt furore. Land op land verovert hij.
Als een vorst wordt hij binnengehaald.
Cyrus wordt nota bene zijn messias, zijn
gezalfde genoemd (45:1). God laat Jesaja
jubelen over zijn instrument. Niemand
minder dan de Schepper zit hierachter.
Hij zelf heeft deze man op het wereldtoneel doen verschijnen en zijn succes
verzekerd. Dit met de bedoeling die
groep ‘Godvergeten’ ballingen uit Babel
te halen! Wees blij, de weg is open.

Maar het volk doet zijn beklag. Ze hebben grote moeite met Gods verborgen
weg. Het is voor hen een compleet
mysterie. Ze voelen zich keihard geconfronteerd met Gods verborgenheid. Hoe
kan God in vredesnaam een man als
Cyrus als messias naar voren schuiven?
De messias, die redderfiguur, zou het
puikje van Israël moeten zijn. Maar deze
ongelikte Pers Cyrus kent de God van
Israël niet eens (45:4-5). Laat staan dat
hij Hem erkent! Hoe kan deze wereldveroveraar en onheilsstoker dan messias genoemd worden? Ze ervaren hun
God er niet in. Sterker nog, ze willen
de God van Israël niet achter die Cyrus
zien. Onbegrijpelijk. Ondoorgrondelijk.
Moet dat nu zo!? Het steekt hun. God
verbergt Zich voor hun gevoel. Hij werkt
vervreemdend. Een messias die van
buiten komt, vreemd bloed. Iemand die
hun God niet kent, wordt zijn instrument.
Hoogstens komt die Pers tot een gods-

Acryl op doek - Bert Gort

besef: je zult weten dat Ik de Heer ben
(45:3). Maar meer ook niet!

Verrassend
Dit gemopper ontgaat onze God niet. Hij
gaat er ook op in en laat Jesaja reageren.
Roepen kinderen hun ouders ter verantwoording: wat heb je verwekt (45:10)?
Zegt klei soms tegen wie hem vormt:
wat ben je eigenlijk aan het maken
(45:9)?
Ze hebben in zekere zin wel gelijk. God
gaat inderdaad een verborgen weg,
ongedacht en onverwacht. Maar daarin
laat God juist zien dat Hij God is. Verrassende wendingen neemt Hij, onvoorspelbaar en ondoorgrondelijk. Want
wie hield nog rekening met een groepje
ballingen dat jaren geleden op transport
was gezet? In de oud-Oosterse contreien
wordt dan al snel geconcludeerd: met
dat kansloze volk kun je hun god meteen
wel afschrijven! Zo’n god had in hun
ogen afgedaan en stelde niets meer
voor. Kijk nu es wat er gaat gebeuren.
Deze Israëlieten mogen dankzij Cyrus
terugkeren naar hun geboorteland. Ze
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hoeven er niets voor te betalen: gratis
en voor niets (45:13). En het is zelfs zo dat
andere volken zaken willen doen (45:14).
Andere volken voelen zich nu aangetrokken door die wonderlijke God van Israël.
Bij u alleen is een God! Een unieke God
die in het verborgene werkt. Niemand
heeft grip op deze God. Hij is ze allemaal
voor geweest. Hij was iedereen te slim
en te snel af.
Nu klinkt het triomfantelijk uit hun
mond. Het zijn buitenstaanders die het
zeggen: Voorwaar, U bent een God die
Zich verborgen houdt! Voorwaar, zo is
het, nu is het duidelijk. Het gaat er bij
die God verrassend aan toe: onvoorspelbaar, onnaspeurlijk, ondoorgrondelijk.
Nooit gedacht dat het deze kant zou
opgaan. Nooit verwacht dat het ooit
nog wat zou worden met die Israëlieten.
Hier zit verborgen beleid achter. Dat
beleidsplan van die God is ongedacht.
Hoe komt Hij erop! Wonderlijke weg.
Wat bijzonder! Waar Israël zich ergert en
stoot op Gods verborgenheid, daar zie je
dat buitenstaanders roemen in zijn verborgenheid. Zij zijn vol bewondering en
verwondering.

Soeverein
Zo laat God Zich kennen, als de Ver-

borgene. Hij gaat zijn eigen verborgen
gang. Hij werkt altijd anders dan wij
hadden verwacht of ingepland. En dat is
tegelijk typerend, kenmerkend voor zijn
God-zijn. Om met Salomo te spreken:
Eer aan God, omdat hij dingen verbergt
(Spr. 25:2). Hij hoeft niet alles uit te leggen. Hij vindt mensen langs verborgen
wegen. Dat is zijn eigen vrije keuze. Zijn
verborgenheid is zijn soevereiniteit. Hij
maakt uit, welke weg Hij gaat. Hij laat
Zich die vrije keuze niet ontnemen. Hij
laat Zich zijn goddelijke geheimen niet
ontfutselen.
God is aanwezig in de verborgenheid. Hij
openbaart Zich als de Verborgene. Daar
waar je Hem niet had verwacht, kan Hij
Zich openbaren. ‘Hier kan God niet zijn’,
denken mensen. ‘Hier kan Hij niet achter schuilgaan. Hier kan Hij niets mee
te maken hebben.’ Maar Hij kan Zich
ook openbaren door Zich te verbergen.
Doelbewust! Hij laat Zich ontmoeten op
onverwachte plaatsen, langs ongedachte
wegen: in lijden, duisternis, eenzaamheid…, tegen alle verwachting en menselijke inschatting in. Welke bedoeling
heeft God met de meest duistere periodes? Het is zijn onbegrijpelijke leiding
van de geschiedenis. Wij kennen Hem
nooit volledig, wij krijgen nooit echt grip
op Hem. Dat moet ook niet. Want dat

is kenmerkend voor zijn God-zijn. Gods
verborgenheid ervaren is ook een Godservaring.

Verbonden
Jesaja was hiervan doordrongen. God
laat Zich wel degelijk kennen. Hij spreekt
niet in het verborgene (45:19)! God mag
dan de Verborgene zijn, zodat je geen
grip op Hem kunt krijgen, Hij geeft wel
houvast aan wat Hij heeft gezegd! De
verbinding ligt in zijn bewoordingen.
Om met Deuteronomium 29:28 te spreken: de geopenbaarde dingen zijn voor
ons, de verborgen dingen zijn en blijven
voor God! Hij is en blijft de Verborgene
die bij ons is! Hij geeft houvast aan zijn
beloften. Die komt Hij hoe dan ook na.
Wij kennen Hem nooit volledig en hebben geen grip op Hem. God is de Verborgene, Hij wordt niet begrepen, Hij wil
onvatbaar zijn buiten Christus (Luther).
Hij heeft Zich achter Christus verborgen.
In Christus zijn alle schatten van de
wijsheid verborgen (Kol. 2:13). In Christus
gaat dit woord uit Jesaja helemaal open.
Verborgen in een kribbe, verborgen aan
het kruis. Verborgene die bij ons zijt!
Verborgen en toch verbonden.

Nader Bekeken – speciale
abonnementen
Neem een proefabonnement op Nader Bekeken!
U ontvangt het blad dan drie maanden voor maar € 5,-.
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk
dan eens aan een geschenkabonnement op
Nader Bekeken. Het kost u slechts € 10,- en hij/zij
ontvangt het blad dan een halfjaar lang!
Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of
bel 0900-226 52 63 (€ 0,10 per minuut)
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Rondblik

J.H. Bollemaat

De pedagogische
tik in het nieuws

Gevoelige tik
voor
bijbelse
opvoeders?!
Hebt u als vader of moeder uw kind wel eens een tik gegeven? Wanneer dat na september 2007 is gebeurd, hebt u
de wet overtreden. Dit verbod is in de afgelopen tijd weer
in het nieuws gekomen door de veroordeling van de evangelische voorganger Goldschmeding. Met een beroep op de
Bijbel vindt hij dat slaan een pedagogisch middel is dat God
aan ouders geeft. Heeft hij gelijk? Hoe moeten we tegen de
opvoedkundige tik aankijken? Graag wil ik hierover met u
nadenken.
Actualiteit
‘Evangelisch voorganger Goldschmeding:
Blijf slaan.’ ‘Voorganger ACC-Jouwkerk
vervolgd door het Openbaar Ministerie.’
Zulke krantenkoppen hebben heel wat
media in beweging gezet.
Op grond van de Bijbel stelde de voorganger dat het slaan van kinderen een
effectief onderdeel is van de opvoeding.
In diverse media verdedigde de predikant het gebruik van een pollepel of
tafeltennisbatje als roede.
Een goed jaar geleden zijn hij en zijn
vrouw ‘gearresteerd’ en urenlang verhoord. Goldschmeding pleegde volgens
de Officier van Justitie een strafbaar
feit. De voorganger moest zich naar
aanleiding van zijn opvoedingsleer bij
de politie melden op verdenking van

opruiing, aanzetten tot kindermishandeling en mishandeling van zijn eigen
kinderen.
De voorganger is echter van mening dat
zijn recht op godsdienstvrijheid niet
door de overheid beperkt kan worden.
Op 8 januari 2010 spreekt de rechtbank
te Utrecht uit dat de drie kinderen
van de Amersfoortse voorganger een
jaar lang onder toezicht van Bureau
Jeugdzorg moeten worden geplaatst.
De rechtbank heeft Goldschmedings
opvoedmethode beoordeeld en stelt
nu dat er sprake is van een ‘ernstige
ontwikkelingsbedreiging’ voor zijn kinderen.
Op 26 februari 2010 meldt het Nederlands Dagblad dat de voorganger niet
vervolgd zal worden voor zijn preken,

maar het OM eist wel dat hij zich niet
meer schuldig maakt aan dezelfde feiten.

ACC-Jouw kerk
Gertjan Goldschmeding is voorganger
van de ACC-Jouwkerk.1 Het Amersfoort
Christelijk Centrum (ACC) is in 1994
opgericht door de Amerikaanse voorganger Ford Pickering. Voordat hij naar
Europa kwam, was Pickering assistentvoorganger van Bethany World Prayer
Center in Baker (VS). De missie van het
ACC is de wereld te tonen ‘wie Jezus
werkelijk is’. Volgens de gemeente wil
God in Christus mensen volledig herstel
geven, zowel geestelijk als lichamelijk,
emotioneel, materieel en sociaal. ACC
leert de volwassenendoop en ook het
spreken in tongen komt er voor.
Op de website stellen ze dat het Jouwkerk-concept uniek is in Nederland. Het
geeft de leden de mogelijkheid om hun
eigen kerk samen te stellen. Daarnaast
legt dit principe de nadruk op de eigen
keuzevrijheid en verantwoordelijkheid
van de leden en bezoekers.
Goldschmeding is geen theoloog, maar
iemand die uit het bedrijfsleven stapte
om gehoor te geven aan Gods roeping.
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Korte balans
Wie kennisneemt van de teksten en het
beeldmateriaal, krijgt al snel gemengde
gevoelens. Enerzijds citeert de voorganger overtuigend de Bijbel, bijvoorbeeld:
‘Wie zijn kind liefheeft spaart de roede
niet’, maar aan de andere kant hoor je
hoe hij daar in de praktijk inhoud aan
geeft. Voorganger Goldschmeding geeft
daarbij de uitleg dat je je kinderen met
een stokje op de billen mag slaan, mits
je het beheerst en niet in blinde woede
doet, en kunt verantwoorden voor God.
‘Daarmee mag je doorgaan tot de wil
van het kind is gebroken,’ zei hij in 2007
in een preek. ‘Kinderen hebben na een
paar keer in de gaten dat het slaan stopt
als ze huilen. Dat gaan ze simuleren.
Je moet dus doorgaan tot er echt een
hartsverandering waar te nemen is,
tot het kind echt berouw toont.’ Letsel
toebrengen mag niet, ‘maar striemen
op het lijf is niet erg’. In zijn preek zegt
hij erbij dat dit het woord van God is,
waarvoor je hoort te buigen als je ervan
overtuigd bent dat God tot je spreekt.
Eerlijk gezegd schrok ik wel van deze en
andere uitspraken. Mijns inziens is dat
op z’n zachtst gezegd wel een heel vrije
uitleg van wat er in Spreuken 13 staat.
Hier wordt een beeld van opvoedkundig
handelen gegeven die geen recht doet
aan de Bijbel en ook niet aan de opvoedingspraktijk van de gemiddelde christelijke opvoeder. Voorganger Goldschmeding heeft de christelijke opvoeders een
slechte dienst bewezen.

De wetgever in de opvoeding?
In 2007 heeft minister Donner een
Kamermeerderheid gekregen voor zijn
wetsvoorstel om niet alleen mishandelingen en slaan, maar ook de pedagogische tik bij wet te verbieden. Hiermee
wordt niet bedoeld een tikje over de
vingers van een kind dat bezig is de
snoeppot te plunderen of iets dergelijks.
Het gaat hier om achteraf en opzettelijk
een kind fysiek of geestelijk pijn doen
uit opvoedkundig oogpunt.
Naar mijn indruk heeft de minister
niet besloten om de corrigerende tik te
verbieden vanwege een nieuw pedagogisch inzicht. Niet de vraag naar de
opvoedkundige waarde deed de minster
besluiten tot het strafbaar stellen, maar

het gesignaleerde misbruik. Rechters
kregen steeds vaker te maken met kindermishandelaars die zich beriepen op
hun recht corrigerend te straffen.
Dit geeft een verwrongen discussie en
beeld. Misbruik heft goed gebruik niet
op. Misbruik, kindermishandeling, was
al strafbaar, dus daarvoor was geen
aanvullende wettelijke maatregel nodig.
Het overgrote deel van de opvoeders/
ouders vormt niet het probleem, maar
wordt wel geconfronteerd met een wet
die de pedagogische tik verbiedt en
strafbaar stelt.
Ter illustratie even terug naar Goldschmeding. Hij gaat aantoonbaar verder
dan een pedagogische tik; hier wordt
excessief geweld toegepast op het kind
en dat is ontoelaatbaar. Ik wil de eerste
zijn die stelt dat je kindermishandeling niet snel en efficiënt genoeg kunt
aanpakken. Maar de huidige discussie
plaatst excessief geweld onder de pedagogische tik en zelfs onder het gezag
van Gods Woord. Dit beeld is schadelijk
en onjuist.
De wetgever heeft zich naar mijn indruk
onvoldoende gebaseerd op empirisch
onderzoek. Uit de stukken proef ik eerder een angst voor het hellend vlak: wil
je huiselijk geweld uitbannen, dan moet
je met de minst onschuldige vormen
beginnen. Ouders die een pedagogische
tik uitdelen, zullen vast en zeker ook
sneller geneigd zijn tot mishandelen in
een ‘crisissituatie’. Nu zal dat voor enkelen kunnen gelden, maar internationale
onderzoeken2 bevestigen dit beeld niet.

Zweden kent sinds 1980 een verbod op
de corrigerende tik en dat werd toen
onder andere ingegeven door de maakbaarheid en leerbaarheid van mensen
en kinderen in het bijzonder. Een visie
die de ernst van de zondeval ontkent
en ook in praktijk zijn failliet heeft
getoond.

Straffen
We moeten oppassen voor een eenzijdig
beeld. Het is niet zo dat een pedagogische tik per se nodig is om kinderen in
het gareel te houden. Er zijn veel meer
vormen van ouderlijk ingrijpen en die
zijn soms effectiever dan een tik, maar
soms kan een tik – niet in boosheid of
woede gegeven – ook functioneel zijn.
Straffen is niet gelijk aan corrigeren.
Een straf geeft een grens aan en er zit
een dreiging in. In een straf komt geen
onmacht naar voren, maar veel meer het
besef van wat de gevolgen zijn wanneer
je de gestelde grenzen negeert en je
ouders tart.3
Grenzen stellen is één, maar ze moeten
ook bewaakt worden. Mag je slaan? Wie
zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie
hem liefheeft, tuchtigt hem (Spr. 13:24).
‘Tuchtig je zoon, en je hebt geen zorgen
over hem, hij zal je vreugde geven
(Spr. 29:17). In de opvoeding kan tucht
worden toegepast. Nu is tucht niet gelijk
aan slaan. Dat lees ik in Spreuken 4.
Tucht is vooral: vriendelijke onderwijzing. In Spreuken 4 gaat het om het luisteren naar de Here om daardoor verkeer-
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de wegen te mijden. Het is een zegen
wanneer je in de opvoeding een luisterend oor vindt bij je kind! Wie jong het
luisteren aanleert, kan daar later veel
vrucht van ontvangen. Maar in de Bijbel
zien we ook dat een bestraffing, de stok,
zegenrijk kan werken. We worden door
de Here ook gewaarschuwd. Denk maar
aan de geschiedenis van Eli (1 Sam. 3); Eli
had zijn zonen niet terechtgewezen (vs.
13). Eli had na veel kwaad gerucht eens
gezegd: Zo gaat het niet langer! (1 Sam.
2:24).
Een pedagogische tik wordt niet uit
woede, opwelling of emotie gegeven,
maar met overleg. Prediker 8:5 zegt: ‘Een
wijs mens (…) doet alles op de juiste tijd’
(NBG-’51 zegt: het hart der wijzen kent
tijd en wijze). Die wijsheid heb je nodig,
want dan gaat een tik altijd samen met
een mondelinge terechtwijzing. Laat
ook in de straf uw liefde voor het kind
doorklinken (Hos. 11). Blijf helder onderscheiden tussen de verkeerde daad en
uw kind die het doet. Heb geen hekel aan
uw kind, maar keur zijn verkeerde daad
wel af.
Bij een jong kind kan een tik over de vingers een goed middel zijn om duidelijk
te maken dat iets niet mag, maar bij een
ouder kind is praten vaak genoeg. Straffen is geen doel op zich, maar dient een
opvoedingsdoel. (Ef. 6:4: Vaders, maak
uw kinderen niet verbitterd, maar vorm
en vermaan hen bij het opvoeden zoals
de Heer dat wil). Dat moet ook goed in
beeld komen bij het kind. Soms moet je
met een sanctie duidelijk maken waar de
grens ligt.

Er zijn meer teksten in de Bijbel die gaan
over straffen en tuchtigen (o.a. Spr.
19:18 en 23:14; Heb. 12:6). Als je ze los van
elkaar zou lezen, heeft Goldschmeding
wellicht gelijk. Alleen staan de teksten
niet los in de Bijbel, maar in een context.
Het gaat er vooral om dat ouders hun
kinderen de weg van de Here wijzen.
En daarin kan tuchtiging een middel
zijn. Vooral in geestelijke zin. Dat is iets
anders dan dat je een kind doelbewust
slaat (hoe beheerst je dat misschien ook
zou willen en kunnen doen). De weg van
de Here is elkaar in liefde de goede weg
wijzen. De vader in de gelijkenis van de
verloren zoon stond met open armen
klaar toen zijn zoon vol berouw terug
kwam (en niet met een roede).

Tijden veranderen
Hierboven noemde ik al even het punt
van de veranderende samenleving. Er
is een overgang te zien van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding. De overlegcultuur of het
poldermodel is een groot goed in onze
samenleving geworden. Vroeger had je
de autoritaire vader en moeder die zeiden: ‘Dat mag niet’, of: ‘Zo is het’. Vandaag zie je dat kinderen onderhandelen
met hun ouders en andere opvoeders.
Nu is er veel goeds te zeggen van een
goed overlegmodel in de opvoeding.
Samen als gezinsleden zaken bespreken
is belangrijk en opbouwend, maar dat
moet je niet verabsoluteren. Het is niet
nodig te kiezen voor het ene en daarmee
tegen het andere model.

www.woordenwereld.nl

of

Ik pleit voor een autoritatieve4 opvoedingsstijl. Hier wordt door de opvoeders/ouders duidelijke leiding gegeven
en daar hoort het stellen van duidelijke
grenzen bij. Wie grenzen stelt, moet ook
consequent zijn, en die grenzen bewaken en overtredingen sanctioneren.
Uiteraard moet de straf proportioneel
en opvoedkundig passen bij de overtreding. Dit alles in de context van het
gezin, waar met liefde, betrokkenheid
en genegenheid een positief klimaat
wordt gecreëerd voor de ontwikkeling
van het kind. Het vijfde gebod verleent
de ouders opvoedingsgezag en biedt de
kinderen een geweldige belofte. Opvoeden kan niet zonder gezag en discipline,
maar nog minder zonder liefdevolle zorg
en trouw.
Gelukkig is een ieder die ontzag heeft
voor de Here en die zijn weg wil gaan;
dan mag je de zegen van de Here ontvangen (Ps. 128).
Noten:
1

Meer informatie vindt u op
www.jouwkerk.nl.

2

Bijv. Child Abuse & Neglect, 1986,
p. 501-510.

3

Meer hierover in: J.H. Bollemaat, Ik zie je,
(Woord en Wereld, Bedum, 2009), p. 75-78.

4

Nijmeegse psycholoog Maerten Prins
stelt in zijn onderzoek: ze geven hun kind
warmte en tonen belangstelling. ‘Autoritatief’, noemt Prins ze, een samentrekking
van autoritair en lief.

www.bladenbox.nl

Cahier 87

Gods Woord in
mensenwoorden
Over inspiratie en gezag
van de Bijbel
door Paul Wells

De Bijbel is Gods Woord, daarin
openbaart Hij Zich. God spreekt
tot de mens in mensenwoorden.
Welke plaats neemt de Bijbel in bij
de praktische beslissingen in ons
leven? Daarover wil dit boek duidelijkheid geven.
Prof. dr. Paul Wells doceert systematische theologie en is rector aan
de Faculté Jean Calvin, de theologische faculteit te Aix-en-Provence in
Zuid-Frankrijk.
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Full colour
De komende periode hopen ds. R. ter
Beek en ondergetekende u bij te praten vanuit de Generale Synode van
Harderwijk. We zijn tot synodeverslaggevers benoemd ten dienste van gereformeerde bladen.
Full colour
Op vrijdag 28 januari kwamen de afgevaardigden van de
generale synode voor het eerst bij elkaar voor een kennismaking en een instructie.
Voor het eerst in mijn leven afgevaardigd naar de meeste
vergadering: het was een dag met een gezonde spanning. Al
een tijd lang konden de afgevaardigden zich inlezen in allerlei deputatenrapporten. Maar nu werd het allemaal echt. Het
begon die dag met de afwegingen over under- en overdressed verschijnen. Ik trok toch maar een tussenoplossing aan
(met de stropdas in de jaszak, die kan wel om als we vanavond naar de bidstond gaan).
Gelukkig konden we via een toegezonden face-(of was het
faith-?)boek waarin we ons zelf presenteerden, al een beetje
met de andere afgevaardigden kennismaken.
Die middag ontmoetten we elkaar: de afgevaardigden van de
particuliere synodes die samen heel het kerkverband door
hun besluiten moeten dienen. Het was een mooie ontmoeting. Uit alle hoeken van het land kwamen we binnendruppelen. We hebben niet zelf voor de klus gekozen, zijn het niet
op voorhand over van alles eens. Afgevaardigden zijn zo full
colour als de kerken dat zijn. Maar in Christus weten we ons
verbonden en tot deze taak geroepen. Uit allerlei geledingen
van de samenleving kwamen er ouderlingen. (Al blijven het

De kersverse afgevaardigden krijgen instructies van griffier
P. Jonkman en prof. dr. M. te Velde staat klaar om zijn betoog te
beginnen
veelal grijze heren. Dat doet toch wat afbreuk aan dat full
colourgehalte van de GS).
Er ligt een groot aantal onderwerpen die besproken moeten
worden. In sommige zaken zal de synode niet meer doen dan
een lopend proces sturen en stimuleren (de gesprekken over
man en vrouw in de kerk), in andere wordt een eerste fase
van beslissen gevraagd (de werkorde). Verder is de kerkelijke eenheid altijd een belangrijk dossier. Tot nu toe zijn er
gelukkig weinig zaken waarin de synode als rechter in een
geding moet optreden.
Als synode zien we ook uit naar de ontmoeting met en de
inbreng van afgevaardigden van zusterkerken uit het buitenland eind maart, begin april.
We waren onder de indruk van de voorbereidingen die de
Deputaten Administratieve Ondersteuning en de samenroepende kerk van Harderwijk hadden getroffen. Er komt heel
wat voor kijken: een secretarieel bureau is al een tijdje druk
om alles te regelen. Binnen de kerk van Harderwijk is er van
alles geregeld: maaltijden, goede stoelen, logeeradressen,
noem maar op… En de synodeopstelling wordt telkens opgezet en weer afgebroken om de kerk op zondag voor de erediensten beschikbaar te hebben. Goed om zo veel enthousiaste vrijwilligers aan het werk te zien.

Nader
Na de instructiemiddag en het eerste Harderwijkse diner
(stamppotbuffet) gingen we naar de kerk voor de bidstond.
Daarin ging de preses van de vorige synode, ds. A. de Snoo,
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voor. Hij hield ons de boodschap van Lucas 5:1-11 voor.
Simon moet op het woord van de Heer vertrouwen, zelfs als
dat ingaat tegen eigen deskundigheid. ‘Omdat U het zegt,
zal ik de netten -zelfs overdag- uitzetten.’ Die bereidheid je
door het Woord van de Meester te laten gezeggen, werd ons
voorgehouden.
En dan de verrassing die de Heer hun bereidt: netten overvol
vis. Alle vertrouwen is Hij waard. Volg Hem maar als visser
van mensen. Laat je verrassen.
We luisterden in een goedgevulde kerk, in de wetenschap
dat via internet meegekeken kon worden door wie dat maar
wilde.
We droegen het werk van de komende tijd in gebed op aan de
Heer van de kerk.
Een belangrijk gebeuren, zo’n bidstond: we belijden onze
afhankelijkheid en gaan samen naar de Here. Niet alleen de
afgevaardigden zelf, maar heel de kerk bidt samen. En dan
kom je nader tot elkaar, nader tot de taak. En vooral: nader
tot je Opdrachtgever.
We mogen er toch op vertrouwen dat dat gebed in de komende tijd niet verstomt, in uw eigen kamer en op de kansel?
Een heel aantal synodeleden wordt in de nachten van vrijdag
op zaterdag ondergebracht bij gemeenteleden te Harderwijk.
Zo ook deze nacht tussen de bidstond en de opening van de
synode.

Bekeken
De synode vergadert in de regel op vrijdag en zaterdag.
Voorlopig zal dat alleen op zaterdagen zijn, in de periode
van informatie. Er is heel wat dat bekeken moet worden. In
die weken lezen de leden zich in in de diverse stukken en
zijn ze in de gelegenheid schriftelijk of mondeling (op zaterdagse hoorzittingen) informatieve vragen aan de diverse
deputaatschappen te stellen. Die deputaten zijn met een
omschreven opdracht van de vorige synode drie jaar aan het
werk geweest. De resultaten daarvan presenteren ze aan

de synode en zo aan de kerken. In de synode wordt dat werk
beoordeeld, worden daaruit voortkomende besluiten genomen en worden eventueel nieuwe opdrachten gegeven.
Op zaterdag 29 januari werd de vergadering geopend. De
predikanten van Harderwijk, H.J. Room en M.K. Drost, voerden het woord. Ds. Room wees ons op het klimaat in kerk en
wereld waarin we als kerken staan: een klimaat van toenemende onverbondenheid. Daarin mogen we laten zien dat we
als kerken verbonden zijn aan elkaar, maar bovenal aan de
Heer van de kerk. Ds. Drost liet zien dat in die onverbonden
wereld de plaats Harderwijk de grote uitzondering is. Daar
is gastvrijheid en hartelijkheid troef. Hij voerde ons langs de
historie van Harderwijk, waarvan visserij, een garnizoen, een
universiteit en zelfs een dolfinarium deel uitmaken. (Wonderlijk dat hij er zelf weggaat). De burgemeester van Harderwijk die na de beide predikanten het woord voerde, hoefde
qua Harderwijkpromotie weinig meer toe te voegen aan de
woorden van de predikanten. In een halfjaar tijd kwam een
aangespoelde orka ruim 100 kilo aan. Ook de synode zal een
halfjaar in Harderwijk verblijven. We keken al met angst en
beven of er ergens een weegschaal zou worden onthuld. Met
drie kilo per afgevaardigde evenaar je zomaar de orka. Maar
of dat ook zo veel toeristen trekt?
Toen bleek dat ieder wettig vertegenwoordigd was, kon er
een bestuur worden gekozen, een moderamen. Dat wordt
gevormd door ds. P. Niemeijer uit Den Helder, die ook al de
synode van Amersfoort-Centrum voorzat, als preses,
ds. H.J.J. Feenstra uit Kampen, assessor, ds. K. Harmannij uit Nijmegen, eerste scriba, en br. K.Y. Mollema uit Ede,
tweede scriba.
Dit team mag, in samenwerking met een notulist, een nog te
benoemen griffier en het verdere personeel, de vergaderingen voorbereiden, leiden en afwerken in verslaglegging en de
communicatie intern en extern.
De vergadering vertrouwt het hun met liefde toe.
Op de valreep kregen we nog een cadeautje mee. Wel een
cadeautje waar we als kerken zelf om gevraagd hadden. In de
persoon van dr. P.H.R. van Houwelingen was de Theologische
Universiteit aanwezig. Mevrouw Myriam Klinker-de Klerck
presenteerde een onderzoek over het thema ‘man en vrouw
in de kerk’. De TU had van de vorige synode die opdracht
gekregen. Op de eerste formele zitting kon de opstelster
het boekje presenteren. Als vrouwen het Woord doen. Over
schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van de apostolische instructie aan vrouwen is de titel geworden. Bij de presentatie deed daarmee meteen de eerste vrouw het woord op
deze synode. We mochten het boek allemaal mee naar huis
nemen. En daar wordt het bekeken.
Zo koos, om in het beeld van de bidstond te blijven, de Harderwijk 1 het ruime sop.

Notulist A. Stoit, links, in gesprek met preses ds. P. Niemeijer
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Zoekende liefde

Gemeentebreed

J. Wesseling

Over tucht in de gemeente

De gemeente van de Heer is als een kudde schapen. En
ieder schaapje, hoe bokkig soms ook, is uitermate kostbaar. De Herder heeft er veel voor betaald, onvoorstelbaar
veel zelfs. Zijn eigen dure leven was de prijs om ieder
schaap te redden. En om het vast te houden in zijn liefde.
Zoekende liefde

Op de tocht

De liefde van de Herder is altijd zóekende liefde. Sinds mensenheugenis al zocht
Hij ons. En eenmaal opgenomen in zijn
kudde, moeten we koste wat het kost in
zijn liefde blijven. Daarbuiten gaan we
vroeg of laat dood. Zelfs als een schaapje
wegdwaalt, zelfs als het in de klauwen
van z’n vijand valt, zelfs als het door
eigen stomme schuld verstrikt raakt in
een val, dan nog blijft Hij zoeken.

Het draagvlak voor de beoefening van
tucht brokkelt af, aldus M. te Velde. In
een lezing voor ambtsdragers signaleert
hij tal van oorzaken: onze cultuur speelt
in diverse opzichten ons parten, we
hebben te maken met een crisisloze spiritualiteit, een invoelend en psychologiserend pastoraat, een evangelicalisering
van ons geloofsleven, selectief gebruik
in het verleden en het feit dat tucht
ergens een losse zwerfkei is geworden
in ons kerkelijk leven. Iedere kerkenraad
zou deze lezing eens moeten bekijken
en, al of niet met de gemeente, gaan
bespreken!1
Tucht staat op de tocht. Dat was de kop
boven een artikel van twee collega’s,
enige tijd geleden in het Nederlands
Dagblad.2 In onze cultuur wordt het al
snel afgedaan als bemoeizucht of regelzucht, waarbij je een ander niet respecteert of in zijn of haar menselijke waarde laat. Zij stellen voor om het woord te
vervangen door christelijke discipline en
naar andere vormen te zoeken. Juist om
tucht niet primair een kerkenraadsaangelegenheid te laten zijn, maar een activiteit van de gemeente allereerst. Zoals
het hoort, volgens de goede Herder.

Wanneer we in de Bijbel het gouden
hoofdstuk over ‘tucht’ openslaan en
gaan lezen, staat dat altijd tegen de
achtergrond van de Herder die op zoek
gaat naar wat verloren dreigt te gaan
(Mat. 18:14). Hij onderkent de gevaren
die zijn kudde bedreigen. Schapen zijn
kwetsbaar. Ze kunnen van de goede weg
afraken. Aangetrokken door verleidingen
van buitenaf. Meegenomen door een
eigenwijze soortgenoot. Als ook maar
één schaap wegdwaalt, dan wordt het
hart van de Herder bewogen door liefde
en komt Hij in beweging. Hij gaat zoeken.
Tucht in de gemeente kan niet zonder deze liefde. Het blijft jammer dat
het woord bijna onuitroeibaar zo’n
negatieve gevoelswaarde heeft. Een
ander woord is zo gek nog niet, wat mij
betreft.

Onderling
Het is een zeer dringende vraag in

hoeverre deze onderlinge tucht ook
daadwerkelijk beoefend wordt! In onze
geloofsbelijdenis mag dan wel staan dat
dit echt een kenmerk is van een geloofsgemeenschap van de Heer, en in het verleden mochten we misschien het imago
gekregen hebben dat wij zeker echte,
ware kerken zijn, op dit punt zijn we als
kerken toe aan eerlijke en openhartige
zelfreflectie.
Het is wel bijzonder dat na die korte
gelijkenis over de zoekende herder wij
zelf meteen in beeld komen: als een van
je broeders of zusters tegen je zondigt,
moet je die daarover onder vier ogen
aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je
ze voor de gemeente behouden
(Mat. 18:15).
Bij de voorbereiding van een preek over
antwoord 85 van de Heidelbergse Catechismus trok ik gewoon eens na wat de
Schrift zegt over onderlinge aansporing
en terechtwijzing. Het is opvallend hoe
zwaar het accent is dat de Geest daarop
legt:
‘Omdat God u heeft uitgekozen, omdat
u zijn heiligen bent en hij u liefheeft,
moet u zich kleden in innig medeleven,
in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en
vergeef elkaar als iemand een ander iets
te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven’
(Kol. 3:12v).

54

‘Wanneer je dus je offergave naar het
altaar brengt en je je daar herinnert dat
je broeder of zuster je iets verwijt, laat je
gave dan bij het altaar achter; ga je eerst
met die ander verzoenen en kom daarna
je offer brengen’ (Mat. 5:23).
‘Broeders en zusters, wanneer u merkt
dat een van u een misstap heeft begaan
moet u, die door de Geest geleid wordt,
hem zachtmoedig weer op het rechte
pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet
tot misstappen wordt verleid. Draag
elkaars lasten, zo leeft u de wet van
Christus na’ (Gal. 6:1v).
‘Als u boos wordt, zondig dan niet: laat
de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Laat alle
wrok en drift en boosheid varen, alle
geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol
medeleven; vergeef elkaar zoals God u in
Christus vergeven heeft’ (Ef. 4:25v).
‘En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de
band die u tot een volmaakte eenheid
maakt’ (Kol. 3:14).

Het abc
Tucht lijkt vaak pas in beeld te komen bij
een hardnekkige ontsporing. Er is niet
alleen sprake van zonde, maar ook van
ermee doorgaan. ‘Er is altijd sprake van
verharding’, volgens Te Velde. Dat is waar,
wanneer het gaat over het inzetten van
de ‘discipline’ door ambtsdragers.
Maar daaraan vooraf gaat de zelfdiscipline en de onderlinge discipline (waar
Te Velde heel mooi de gezinstucht tussen
schuift: hoe staat het in onze gezínnen
met de discipline in de omgang met de
Here?).
En die onderlinge discipline zou ik niet
willen beperken tot een elkaar aanspreken of ingrijpen, wanneer er sprake is
van een ontsporing of van wegdwalen.
Aan de correctie gaan de geestelijke
aansporing en onderlinge bemoediging
vooraf. Daarom vind ik het mooi dat
P.W. van de Kamp bij zijn bezinning op
de functie van kleine groepen in de
gemeente dat in drie letters samenvat:
het abc van de onderlinge aansporing,
bemoediging en correctie.3
De onderlinge discipline vraagt om geestelijk leven in de gemeente, om gesprekken op dat niveau, om openhartige relaties en een kwetsbare veiligheid. Ook de
donkere zonde en de verborgen zondaar

moeten in de zoekende liefde van Christus voor de dag kunnen komen en in het
licht van zijn genade worden gezet. Hij
schrijft ons niet af na een grove zonde;
Hij laat ons niet lopen met onze dwaalideeën; Hij laat ons niet los, wanneer zijn
tegenstander ons in zijn greep dreigt te
krijgen.
Maar zijn bemoediging hebben we allemaal hard nodig, ook al dwalen we niet
weg en raken we niet verstrikt in een
hardnekkige zonde. Groeien in een leven
uit liefde voor de Heer, discipline ontwikkelen in de leefstijl van het koninkrijk,
je focussen op het eerst nodige in ons
drukke leventje onder de zon, dag aan
dag leven uit genade en in de kracht van
de Geest, daar kunnen we allemaal zijn
aansporing in gebruiken.
Het aandachtsveld is daarbij aanzienlijk
breder dan dat van seksuele zonden van
allerlei aard. Het lichaam van Christus
kan ook zomaar geïnfecteerd worden
door materialisme, gemakzucht, wereldgelijkvormig leven, roddel, eigenwilligheid, zelfgenoegzaamheid en een
hardnekkig gebrek aan toewijding en
dankbaarheid. Om maar eens wat te
noemen…

De RAT
We zijn immers gemeente van de Heer
in onze tijd. Het rat-gevoel is een van de
kenmerken ervan. Het draait om een
goeie relatie, om acceptatie en tolerantie. Je mag dingen eigenlijk niet meer
op scherp zetten, dat is moeilijk doen. Je
moet te allen tijde de (pastorale) relatie
goed zien te houden, anders laat je een
ander niet in z’n waarde. Je wordt in
onze tijd van psychologisering en democratisering geacht vooral je in te leven,
en met mensen in hun worsteling en
gebrokenheid mee te leven (zie ook M.
te Velde), anders heb je geen gevoel voor
mensen.
Maar deze rat-houding kan het abc van
de geestelijke omgang in Gods koninkrijk
zomaar aanvreten. Maar tucht zal beoefend worden in overeenstemming met
en naar de maatstaf van Gods Woord.
Zijn eer in ons (gemeente)leven is in
geding (art. 72 KO)! Het daadwerkelijke
leven met de liefde van de Herder en
vanuit zijn genade staat op het spel.
Als je je relatie met Christus goed wilt
houden, moet je de relatie met je zonde

verbreken. Als je door God geaccepteerd
wilt blijven, moet je zonde juist niet achteloos accepteren. De ander alleen maar
in z’n waarde laten en elkaar tolereren
kan ook zomaar een uiting worden van
een ander maar laten lopen. Of zelf nergens op aangesproken willen worden.
Voor je het weet, ademt onze geestelijke
omgang meer tijdgeest dan Jezus’ Heilige Geest.

Zoektocht
Of wij een echte kerk blijven, een ware
gemeenschap van de Heer (kuria-kè),
hangt ook af van de vraag of wij in
opdracht van Christus zelf de christelijke
discipline willen oefenen en opbrengen.
Ten diepste heeft deze discipline te
maken met leven of dood. Met het volgen van Jezus Christus of het vastlopen
in een bestaan los van Hem. Met blijven
leven in het licht van zijn genade of verstrikt raken in het donker van de zonde.
Als geen ander heeft Hij als Herder het
dreigende gevaar van infiltratie in zijn
kudde onder ogen gezien. Zijn vijand
zwerft rond de kudde als een hongerige
leeuw, op zoek naar prooi. En de verleidingen liggen op de loer. De poorten van
het dodenrijk staan open en de machten
van het kwaad rukken uit en doen op
aarde hun kwaadaardig werk.
Maar wij zijn vanuit het rijk van de duisternis overgeplaatst naar het rijk van
Christus. Daar heerst Hij, in zijn liefde.
Als geen ander kent Hij de bevrijdende
werking van zijn genade, de tomeloze
energie van zijn Geest en de kracht van
zijn liefde. Hij gaf zijn leven voor zijn
schapen. Wij zijn van Hem. En dat wil Hij
ook zo houden. Want dat alleen is onze
redding.
Daarom zoekt Hij in zijn liefde ons hart.
Daar wil Hij de liefde van ons leven zijn.
Dat is het allerbeste.

Noten:
1

U kunt de lezing ‘Christelijke tucht vandaag’ bekijken via www.luisterpost.nl.

2

Egbert Brink en Simon van der Lugt, ‘Van
tucht naar discipline’, in: Nederlands Dagblad, Het Katern, 9 jan. 2009.

3

In een lezing voor onze plaatselijke gemeente.
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Gelezen

A.N. Henddriks

Een bundel
aansprekende
catechismuspreken

In onze kerkorde worden weinig aanwijzingen gegeven over wat er in de
prediking aan de orde moet komen. Des te meer treft het dat de kerken in
artikel 66 hebben afgesproken dat de kerkenraad er zorg voor zal dragen
dat als regel eenmaal per zondag in de prediking de leer van Gods Woord
verklaard wordt zoals die samengevat is in de Heidelbergse Catechismus.
Wie geen vreemde in Jeruzalem is, weet
dat de huidige praktijk in onze kerken op
dit punt wel het een en ander te wensen
overlaat.
Dat is niet alleen te betreuren doordat
daarmee het specifieke van de tweede
kerkdienst op de tocht komt te staan.
Het is ook zorgelijk omdat de kennis bij
vele kerkgangers terugloopt en juist
de regelmatige catechismusprediking
eeuwenlang het middel bij uitstek bleek
om de gemeente te doen groeien in kennis en te bewaren bij ons allerheiligst
geloof.
Daarom juich ik het initiatief van de collega’s H.J. Boiten en P. Schelling toe om
een bundel preken van professor C.J. de
Ruijter het licht te doen zien, waarmee
men in ‘leesdiensten’ uit de voeten kan.

Opstel
Professor De Ruijter heeft aan de bundel een aparte verhandeling over de
catechismusprediking toegevoegd.
Het is een fraai verhaal geworden dat
bezinning en verantwoording biedt.

In de tweede kerkdienst wordt niet de
Catechismus gepreekt – een menselijk
geschrift – maar Gods Woord, zoals het
door de kerk beleden wordt. De teksten
onder de antwoorden roepen op om
achter de woorden van de kerk terug te
gaan naar de Schrift.
Vandaar dat De Ruijter zijn opstel de
titel meegaf ‘Prekend terug achter de
antwoorden’. De Schrift geeft de stof, de
Catechismus ordent de stof thematisch.
En de preek leidt ons dan achter het
bekende en geformuleerde antwoord
naar het levende Woord van de Here.
De Ruijter maakt door het zo onder
woorden te brengen, nog eens goed duidelijk hoezeer ook de catechismusprediking voluit bediening van het Woord
moet en kan zijn, zij het op andere wijze
dan in de morgendienst.

Methode
De Ruijter wijst aan dat er op drie
methoden over ons leerboek gepreekt
kan worden.
Allereerst tekstmatig. Zoals bij de preek

over een bijbeltekst kan men ook de
tekst van de Catechismus als uitgangspunt nemen. De woorden van de Catechismus worden dan op de voet gevolgd
en nader verklaard. Je kunt dit de klassieke methode noemen die lang gedomineerd heeft. Ik denk niet dat deze
methode onder ons nog veel navolging
vindt.
De Ruijter is er bepaald geen voorstander van. Het gevaar dat de preek zich
ontwikkelt tot een dogmatisch betoog
met ‘bewijsplaatsen’ uit de Schrift, is
niet denkbeeldig. Ook wordt de weg
terug naar de Schrift moeizamer wanneer de catechismustekst methodisch
centraal staat.
Een andere aanpak is de thematische. De
betreffende catechismuszondag wordt
niet primair gezien als te verklaren tekst,
maar als inhoudelijk thema dat een
specifiek aspect van het evangelie aan
de orde stelt. Daarbij krijgt de prediker
ruimte een eigen invalshoek te kiezen
voor het te bepreken thema. De schriftverwijzingen van de Heidelberger die de
inhoudelijke speelruimte voor de preek
bepalen, garanderen dat de themapreek
ook echt bediening van het Woord blijft.
Ontsporing is ook hier mogelijk. Als het
thema niet bijbels verankerd is in een
bewust gekozen schriftlezing, kan het
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gemakkelijk een ‘eigen leven’ gaan leiden.
Een derde manier is de bijbels-thematische. De dominee doet voluit recht aan
het thematische karakter van de Catechismus, terwijl de behandeling thematisch verankerd wordt in een specifiek
bijbelgedeelte dat voor de kleur van
de preek een bepalende invloed heeft.
Deze methode heeft duidelijk de voorkeur van De Ruijter. Het thematische
karakter van de catechismuspreek wordt
voluit gehandhaafd. Door de keuze van
een specifiek bijbelgedeelte wordt het
uitgangspunt dat de Bijbel de preekstof
levert, in de preek tastbaar gemaakt.
Binnen dat kader kan de ordening van
de stof door de Catechismus tot haar
recht komen. Bij deze methode kun je
prekend achter de antwoorden teruggaan naar het Woord van God.
Alleen moet de prediker oppassen dat
er uiteindelijk niet een ‘gecamoufleerde’
tekstpreek tot stand komt. Een gevaar
dat bepaald niet denkbeeldig is als ik
mijn oor te luisteren leg!
Ik vind wat de Ruijter methodisch in
kaart brengt, zeer verhelderend en geef
me graag gewonnen voor de methode
die hij bepleit. Het voordeel is inderdaad
dat je duidelijk vanuit de Schrift naar de
woorden van de Catechismus gaat.

De preken
Ik heb met bewondering de catechismuspreken van onze hoogleraar gelezen.
Ze zijn van tien jaren geleden. Ik begreep
dat er enigszins op hem moest worden
ingepraat om ze alsnog te publiceren.
Maar gelukkig dat de redacteuren Boiten en Schelling het niet opgaven. Wij
danken er een bundel met goed leesbare, heldere en fijnzinnige preken aan,
waarbij het opvalt hoezeer de prediker
grondig nadenkt over het evangelie, het
eenvoudig weet te verwoorden, zonder
oppervlakkig te worden. Daarbij treft
het hoe hij erin slaagt diepe dingen
op korte formules weet te brengen die
blijven haken. Ik noem: ‘Wie sterft eer
hij sterft, sterft niet als hij sterft’; ‘in je
geweten hoor je terug wat God heeft
gezegd’; een afgod ontdek je als je erop
let waar je het meeste aan denkt; ‘het
laatste woord van je gebed (amen)

wordt weer het eerste van je leven’.
Enkele jaren geleden verscheen een
bundel Preken en horen van de Vakgroep
Praktische Theologie van onze TU Kampen waarin ‘hoordergericht’ preken
werd bepleit. De preken moesten aansluiten bij de situatie van de hoorders,
bij hun vragen en aanvechtingen.
Ik was benieuwd hoe professor De
Ruijter aan deze stellingname invulling
geeft. Zijn preken starten inderdaad
telkens weer met vragen die rond het
thema dat de Catechismus aan de orde
stelt, kunnen opkomen en geven uitdrukking aan hoe mensen van deze tijd
kijken naar wat de kerk belijdt. Tegelijk
is het zo dat de hoorder niet de agenda
bepaalt. Want de prediker neemt hem
telkens weer mee naar wat de Schrift
zegt en zet hem in de wijde ruimte van
het evangelie van het koninkrijk van
God.
In de preken zie je hoe De Ruijter de door
hem bepleite methode van catechismusprediking in de praktijk gestalte geeft,
al geldt dat niet van alle preken. Hij stelt
helder waar het in de desbetreffende
zondagsafdeling om gaat, en laat dan
een schriftgedeelte spreken dat daarop
betrekking heeft en dat de hele preek
doortrekt, zonder dat het een ‘tekstpreek’ wordt. De Ruijter slaagt erin het
eigene van de catechismuspreek voluit
overeind te houden, terwijl de gemeente
echt het Woord van God krijgt bediend.
Op een moderne manier zijn zijn preken
‘bevindelijk’ in die zin dat ze aandacht
hebben voor gevoelens en ervaringen,
en aanwijzen hoe wat de kerk belijdt,
ook nu beleefd mag en moet worden.
Wel zou ik zelf wat meer aandacht willen hebben voor het toesluitende karakter van de prediking, zoals antwoord 84
daarover spreekt. Aan alle ongelovigen
en huichelaars moet ook het oordeel
worden aangezegd. We kunnen er niet
aan voorbijgaan dat ook vandaag het
‘verbondsautomatisme’ de hoorders
bedreigt, zij het wellicht in een ander
jasje dan voorheen (‘we zijn in de Geest
en hebben allen gaven van de Geest!’).
Sommige preken hebben nog een
‘thema en verdeling’. Maar De Ruijter
weet toch heel duidelijk de draad te
spinnen als hij het zonder dit eerbied-

waardige frame doet. Hij houdt de hoorder bij de les door steeds de kernboodschap te laten klinken.

Uitzicht
Aan het slot van zijn opstel stelt De
Ruijter de vraag of er nog toekomst is
voor de catechismuspreek. De tweede
kerkdienst staat onmiskenbaar onder
druk. Dat is niet alleen te verklaren uit
desinteresse. De Ruijter wijst er terecht
op dat heel wat nieuw-ontwikkelde
gemeenteactiviteiten door de week hier
ook een rol spelen. Er zijn veel mogelijkheden om te groeien in kennis. Daarbij
wordt vandaag keuzevrijheid als een
groot goed ervaren.
De Ruijter schrijft: ‘Willen de kerken die
context serieus nemen in hun functioneren, dan zullen ze moeten afzien
van de vanzelfsprekendheid waarmee
gedeelde kaders en leerprocessen voorheen konden worden ingezet bij de
opbouw van de gemeente.’ Herijking
van praktijken en tradities zal onontkoombaar zijn.
Tegelijk ontwaren we vandaag weer
een behoefte aan gedeelde kennis en
uitgangspunten. In de westerse cultuur manifesteert zich een hernieuwde
vraag naar inhoud. Denk aan de ‘canons’
die worden opgesteld! Daarop kan de
kerk inspelen, al betekent dat niet dat
het leerproces in onze tijd niet om een
nieuwe doordenking vraagt. We moeten
de moed hebben te constateren dat de
Heidelberger als leerboek uit een gedateerde onderwijsvisie afkomstig is. Dat
geeft een spanning niet alleen bij de
catechese, maar ook bij de leerdienst.
Maar qua inhoud en structuur blijft de
Catechismus voluit relevant: hij geeft de
hoofdsommen van ons christelijk geloof
en zorgt door zijn structuur voor catechetische continuïteit. Daarbij garandeert hij een kerkelijk geijkte, bovenpersoonlijke themakeus en bezweert het
gevaar dat belangrijke aspecten van ons
geloof in de prediking veronachtzaamd
zouden worden. De leerdienst is van
oudsher een belangrijk element geweest
in de opbouw van de gemeente.
Die leerdienst wil De Ruijter dan ook niet
kwijt, al acht hij een nadere bezinning
op de onderwijstaak van de kerk vanwe-
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ge een nieuwe kijk op leerprocessen en
de organisatie daarvan onontkoombaar.
Of dit onderwijs gebeurt in een rechtstreeks aan de Heidelberger gerelateerde prediking of in een meer algemene
preekvorm die thematisch de gemeente
houdt bij de leer van de Schrift, staat –
als ik De Ruijter goed begrijp – voor de
toekomst te bezien.
Ik blijf geporteerd voor het eerste. Juist
de preken van onze hoogleraar vormen
het bewijs dat je op een aansprekende
en eigentijdse manier ‘de leer van Gods
Woord zoals die samengevat is in de Heidelbergse Catechismus’ kunt ‘verklaren’
(vgl. art. 66 KO). De catechismuspreek
kan een belangrijk middel blijven – zeker
in de door De Ruijter bepleite methodische aanpak – in het doorgaande
leerproces om ons te helpen achter het
antwoord van de kerk terug te zoeken
naar de bron waaruit dat antwoord
levend blijft.

Ten slotte
Ik hoop dat de waardig uitgegeven
bundel (met een intrigerende titel!)
zijn weg in de kerken vindt, zeker wanneer er in de tweede dienst een preek
gelezen moet worden. Door de heldere
trant en het aansprekende taalgebruik
zijn deze preken zeer geschikt voor een
‘leesdienst’. Predikanten kunnen er ook
inspiratie uit opdoen hoe ze op een frisse manier het aloude geloofsgoed van
de kerk aan de gemeente van nu kunnen
verkondigen.
Of dit een revival van de tweede kerkdienst zal brengen, is niet zo simpel te
beantwoorden. Daarvoor is denk ik meer
nodig. We zullen weer moeten gaan
beseffen wat een kerkdienst is en dat bij
alle activiteiten door de week toch de
prediking bij uitstek het middel is waardoor de Heilige Geest het geloof in onze
harten wil werken (vgl. antw. 65 HC;
1 Kor. 1:21).
Daarbij moeten we weer gaan zien

hoezeer de gemeente ook geleerd moet
worden (Mat. 28:19; 1 Tim. 4:11; 6:2). Het
woord didaskein dat dan in het Nieuwe
Testament wordt gebruikt, wijst op
nader bescheid, nadere uiteenzetting en
ontvouwing van het evangelie in zijn
praktische consequenties en verdediging tegen dwalingen. Om dat nader
bescheid van wat ’s morgens verkondigd
is, gaat het in onze tweede kerkdienst.
Dat kan de gemeente die wil volharden bij het apostolisch getuigenis, niet
missen. Zeker niet in onze tijd met zijn
moderne informatiestroom, voortdurende beïnvloeding door allerlei wind
van leer en veelheid van keuzes!
N.a.v.: Kees de Ruijter,
WeerWoord. Preken over de Heidelbergse
Catechismus, red. Harm Boiten en Pieter
Schelling, BDU, Barneveld, 2010,
ISBN 978-90-8788-125-2, 288 pag.,
prijs € 27,95
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Gij hebt mij het eerst bemind
Gij hebt mij ’t eerst bemind,
o God.
De hele dag,
het hele leven door
bemint Gij mij het eerst.

Gedicht

G. Slings

Als ik in de morgen ontwaak
en mijn ziel zich tot U wendt,
zijt Gij de eerste:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.
Als in de dageraad
ik opsta van mijn bed
en op datzelfde ogenblik
mij biddend richt tot U,
zijt Gij mij voor:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.
Als in de dag ik mij onttrek
aan de verstrooiing van het leven,
mijn ziel tot inkeer breng
en denk aan U,
dan denkt Gij reeds aan mij:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.
En ik, ondankbaar mens,
die altijd denk en spreek
alsof Gij maar één keer
het eerst mij hebt bemind.
Sören Kierkegaard
Uit: Katholiek gebedenboek, De gebedsschat van de kerk
der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II,
Brugge, Tabor, 1986, p. 1204

Een gebed, waarin wordt beleden hoe de Here altijd de eerste is.
Eigenlijk vind je hier Psalm 139.
Dit is nu leven in het verbond, dicht bij onze God.
Het maakt je ook dankbaar en vol eerbied.
In deze tijd van ‘ik kies voor Jezus’ een verademing.
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Vragen van professor Douma
die op antwoord wachten
Vele maanden heeft prof.dr. J. Douma op
zijn website (www.jochemdouma.nl)
een tekening en analyse gegeven van de
kerkelijke ontwikkelingen in onze kerken.
Ook gaf hij wekelijks kort commentaar
op gebeurtenissen in het kerkelijke
leven. Halverwege januari 2011 heeft
hij er voorlopig een punt achter gezet.
Want hij heeft nu gezegd wat hij wilde
en meende te moeten zeggen over wat
hij als niet minder dan ‘verval’ in ons
kerkelijk leven getypeerd heeft. Uit de
laatste twee bijdragen in zijn rubriek
‘Kort commentaar’ (van 7 en 14 januari)
geef ik hieronder een aantal gedeelten
door. In die gedeelten proef je dezelfde
teleurstelling als in wat door dr. H.J.C.C.J.
Wilschut eerder geuit is over de (vooral
uitblijvende) inhoudelijke reacties en
discussies rond wat door hen als grote
zorgpunten in het kerkelijk leven naar
voren is gebracht. Wat dr. Wilschut
daarover geschreven had, heb ik goeddeels doorgegeven in de Persrevue van
november. Wilschuts verhaal spitste
zich speciaal toe op de manier waarop
momenteel in De Reformatie geschreven
en gereageerd wordt. Daarop is naderhand in De Reformatie nog een keer kort
gereageerd door dr. E.A. de Boer, die zich
komt afvragen of dr. Wilschut en ook
de verzorger van deze Persrevue niet ‘te
snel tot toorn’ zijn (17 dec. 2010, p. 110).
Maar noch in dat artikeltje zelf noch in
de andere bijdragen van dat blad wordt
verder reden gegeven om Wilschuts
‘smeekbede om een inhoudelijk gesprek’
(zoals ik het in de Persrevue typeerde)
weer in te trekken. In zijn voorlopige
slotbijdragen somt ook prof. Douma verschillende vraagpunten op die hij met
keur van argumenten naar voren heeft
gebracht, maar waarop de verwachte
reactie of weerlegging uitblijft. Dat is
bij hem niet toegespitst specifiek op De
Reformatie, maar meer in het algemeen
uit hij zijn verbazing en teleurstelling als
het gaat om waar op het ogenblik binnen onze kerken wel of niet op ingegaan

wordt. De cijfers voor de kopjes zijn die
van de nummering door Douma zelf van
de onderdelen van zijn commentaarstukjes:
[68] Vragen, maar geen antwoord
Het merkwaardige is dat mij tot op dit
ogenblik niemand van de woordvoerders
binnen de GKV antwoord heeft gegeven
op verschillende vragen die ik gesteld heb.
Ik herhaal hier een aantal vragen en pro-

De rust zou wat ons betreft weer terugkeren wanneer de universiteit duidelijk
liet weten waar zij staat als het over de
betrouwbaarheid van de Schrift gaat. Als
in een ‘statement’ (zo werd het genoemd)
van de Theologische Universiteit helder
zou worden dat Schriftkritische opvattingen aan onze universiteit niet worden
geduld, zou onze zorg zijn weggenomen.
Maar die helderheid is niet geboden.
Daarom herhaal ik hier de vraag om
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beer duidelijk te maken hoe vreemd het is
dat er geen antwoord komt.
Een dissertatie die alle Kamper Broederweg-theologen tien jaar geleden nog
Schriftkritisch zouden noemen, was na de
benoeming van deze theoloog (dr. Paas)
als docent in Kampen zo Schriftkritisch
niet meer. Een aantal predikanten in de
kerken hield echter voet bij stuk en bleef
beweren dat de dissertatie wél Schriftkritisch was. Ik sloot me bij hen aan toen
zij op een zeer onheuse manier in een
hoek werden gezet. In een contact dat
drs. Adrian Verbree en ik met Kampen
hadden, werd ons toegezegd dat er een
verklaring over deze zaak zou komen.
Voor ons hoefde het in die verklaring niet
te gaan over de persoon van dr. Paas.

alsnog antwoord te krijgen. Ik heb ook in
Kampen aan meer dan één theoloog mijn
vraag voorgelegd. Maar de enige die tot
luisteren naar argumenten bereid was,
bleek dr. Paas te zijn. Het gesprek met
hem heeft mij niet overtuigd dat mijn
ingrijpende kritiek op zijn studie ernaast
zat. Andere docenten heb ik niet zover
kunnen krijgen dat zij op mijn kritiek en
op die van anderen serieus ingingen.
Een andere vraag betreft de Synode van
Dordrecht. Waarom kan sinds kort wel
wat langer dan vijftig jaar niet mogelijk is geweest? Dat is toch een voor de
hand liggende vraag, die we moeten
kunnen beantwoorden. Als we het lange
tijd helemaal verkeerd gezien hebben,
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akkoord, dan moeten we dat erkennen.
Vervelender is het om niets te horen en
de indruk te krijgen dat men wel duidelijk
een bocht heeft genomen, maar net doet
alsof men rechtdoor is gereden.
Een derde vraag betreft het stichten
en het reilen en zeilen van missionaire
gemeenten. Ik heb in mijn Situatietekening laten zien dat het boek Als een kerk
opnieuw begint (2008, met als schrijvers
Gerrit Noort, Stefan Paas, Henk de Roest
en Sake Stoppels) streeft naar inderdaad
nieuwe kerken. Men vindt dat voor het
doel dat men wil bereiken, een radicale
verandering van denken, van doen en van
organisatie nodig is. Alles moet op de helling, ook dat wat gereformeerd-kerkelijk
is. Kerkelijke grenzen tellen niet in het
boek dat ik hier noem.
Ik heb de vraag gesteld of dit een gereformeerde aanpak van missionaire standpunten is. Het lijkt me dat ik die vraag
mocht stellen in een betoog waarin ik
mijn best heb gedaan het genoemde boek
aan het woord te laten. Ik heb van geen
enkele theoloog in of buiten Kampen enig
commentaar gekregen. Terwijl mijn kritiek toch alles te maken heeft met de missionaire opleiding die enige tijd geleden
in Kampen-Broederweg gevestigd werd.
[69] De tijden veranderen. De confessie
ook?
Uiteraard kan het antwoord op deze drie
vragen niet zomaar afgedaan worden
met een beroep op de veranderde tijd.
Er verandert inderdaad veel en niemand
moet aan het oude vasthouden omdat
het hem met de paplepel is ingegoten.
Maar er verandert in een gereformeerde
kerk – als het goed is – ook heel veel niet.
Wij zijn gereformeerde kerken die een
grondslag hebben, waaraan wij als kerken ons hebben gebonden. Als iemand
onder ons zich beklaagt over wat hij
‘Schriftkritisch’ noemt, mag hij toch
gehoor ontvangen? En als iemand zich
beklaagt over een ‘oecumenische’ koers
die de kerken inslaan of dat dreigen te
doen, is het dan niet voor de hand liggend dat hij daarop antwoord ontvangt?
Ik heb erop gewezen dat de gang naar
de ‘Synode van Dordrecht’ wat te maken
heeft met wat de gereformeerde kerken
zeggen over de ware en de valse kerk.
Zeker, de tijden veranderen, maar hoe zit
het met onze confessie? We kunnen er

ook over zwijgen en doen alsof onze neus
bloedt. Voorwaarts! Kijk niet achterom!
Zo zijn er websites van vrijgemaakte
jonge theologen en predikanten die meer
weg hebben van postgereformeerd dan
van gereformeerd. Ze schieten graag met
scherp op het verleden en hebben er alle
begrip voor dat een van hen de kerkdienst
heeft gediskwalificeerd als ‘vrome poppenkast’. Het moet in hun oren ook wel
vreemd klinken dat er nog mensen verontwaardigd zijn op grond van hun liefde
voor de gereformeerde confessie. Men
begrijpt, geloof ik, soms niet eens dat
men die confessie ook zelf heeft ondertekend. Maar vraag niet of ze er nog voor
warm kunnen lopen! Met gemak kan ik
andere uitspraken op vrijgemaakte websites citeren, waarin geen enkel respect
meer voor de grondslag van de GKV valt
te bespeuren.
Met deze mensen zit ik in één kerk zonder
mij met hen nog één van geest te voelen.
Ik onderschat hun invloed niet. Zij hebben
de gaven om jongeren die alles anders
willen, mee te krijgen. Hun invloed zal
toenemen naarmate de kerken zwakker
worden in hun verweer tegen wat missionair bedoelt te zijn, maar afrekent met
wat gereformeerd is.
Aan hen hoef ik mijn vragen niet voor te
leggen. Zij zijn het gereformeerde station
allang gepasseerd, waar ik de kerken
nog probeer halt te laten houden. Er zijn
gelukkig nog vele anderen aan wie ik
mijn vragen zal blijven stellen. O.a. met
de hoop dat ook de a.s. synode van Harderwijk er aandacht aan zal geven.
We zijn een spannend jaar ingegaan.
[70] ‘Ik wens niet neergezet te worden
als...’
Nog even terug naar die hervormde theoloog, die niet wenst neergezet te worden
als iemand die geen oog heeft voor broeders en zusters ‘aan de horizont’ (Douma
doelt hier op dr. C.A. van der Sluijs die hij
in een eerder stukje had geciteerd als ook
een criticus van de Dordtse Nationale
Synode 2010, PLS). Waarom waardering
voor andersdenkende gelovigen en toch
weigeren naar Dordrecht te komen?
Omdat het over twee onderwerpen gaat
die men vandaag graag door elkaar
klutst en die wij vroeger heel goed wisten
te onderscheiden.
Ik heb in mijn leven tal van gelovigen ontmoet, van rooms-katholiek tot christelijk-

gereformeerd. In wat zij zeiden en wat
zij deden, heb ik oprechte christenen ontmoet. Zeggen dat je geen oog hebt voor
christenen buiten je eigen kerkmuren als
je groot bezwaar hebt tegen Dordrecht, is
gewoon kletspraat.
Daarover hoop ik volgende week meer
te schrijven. Nu vermeld ik dat ik even
wars ben van alle kerkisme als van alle
relativisme, dat tegenwoordig in de
GKV rondwaart. Ik verheug mij als ik in
onze geseculariseerde wereld ook maar
één straaltje opvang van het christelijk
geloof bij mensen met wie ik in contact
kom, zodat er over meer valt te praten
dan over het slechte of mooie weer. Het
betreft vrijwel altijd mensen die ik nooit
in een vrijgemaakte kerk zal zien, maar
met wie ik geacht mag worden te spreken
over de hoop die mij vervult. Ik weet van
een hemel en van een hel, waarbij ik de
eerste zo vol en de tweede zo leeg mogelijk wens. Abraham Kuyper heeft eens
geschreven dat hij liever met de uitzinnigste universalist (d.w.z. iemand die meent
dat alle mensen behouden worden) te
maken had dan met de man zonder hart,
die koel en met onbewogen gelaat kon
spreken van het verderf en de eeuwige
verdoemenis van miljoenen mensen.
De weg van het kerkisme heb ik krachtig bestreden en bestrijd ik nog. Maar
de weg die ons naar een relativistische
opvatting over de kerk voert, moeten we
ook niet inslaan. Daarover de volgende
week meer.
In de volgende stukjes (gepubliceerd op
14 januari 2011) zet Douma zijn kritiek
op de Dordtse Nationale Synode 2010
nog eens uiteen. Ook maakt hij kritische
opmerkingen bij de door die ‘synode’
uitgegeven signaaltekst, bestemd als
boodschap voor de Nederlandse samenleving. Die signaaltekst is nogal selectief
als het gaat om daarin genoemde zorgpunten. Bovendien heeft heel die tekst
nog niet het kleinste deukje geslagen
in het pakje boter van de Nederlandse
seculiere pers. Daarna kijkt Douma
vooruit. Wat zal onze generale synode
te Harderwijk hierover gaan besluiten?
Douma schrijft:
[73] Vooruitblik
We moeten nu onze aandacht richten op
de a.s. synode van Harderwijk. Zij heeft
te oordelen over de beslissing van Depu-
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taten kerkelijke eenheid om Dordrecht
te bezoeken. Zij heeft de vraag te beantwoorden of de GKV ook voor de toekomst
moet meewerken aan wat er in Dordrecht begonnen is.
Het is goed te beseffen dat de organisatie
van Dordrecht om een vervolg vraagt. In
stukken op de website Nationalesynode.
nl. valt te lezen dat mogelijk in 2013 en
2016 er vervolgsynodes komen en dat
het hoogtepunt een bijeenkomst in het
400-jarig jubileumjaar van ‘de befaamde
synode van Dordrecht in 2018/19’ zal
worden. En wellicht zal er ‘uiteindelijk een
breed Nationaal Oecumenisch Concilie’
volgen van ‘alle christenen in Nederland’.
Zet nu de synode van Harderwijk een
tweede stap op de weg van deze oecumene, dan moet zij weten wat de organisatoren van de eerste synode (inclusief
twee hoogleraren uit Apeldoorn en
Kampen-Broederweg) ons als (mogelijk)
program voorhouden. Wil Harderwijk
de weg op naar verdere synodes en zelfs
naar een concilie van alle christenen in
Nederland, protestanten en rooms-katholieken samen? Of willen zij gereformeerde
kerken blijven die
a) in 2013 en 2016 ervan afzien nogmaals aan een vergadering deel te
nemen die de indruk van een eenheid
moet geven die er niet is, zolang de
gereformeerde kerken hun eigen belijdenis serieus nemen;
b) in 2018/2019 wel het vierhonderdjarig
bestaan van de Synode van Dordrecht
vieren, maar dat dan in alle eerlijkheid tegenover Remonstranten doen
en tegenover al die christenen die
aan de Dordtse Leerregels geen enkele
boodschap meer hebben;
c) en aan een kerkelijk concilie van ‘alle
christenen in Nederland’ niet denken,
zolang er een paus in Rome zetelt en

allerlei gelovige protestantse idealisten wel de eenheid, maar niet de
waarheid hoog in hun vaandel hebben geschreven.
[74] Enthousiasme
Ik begrijp veel enthousiasme en tegelijk
besef ik dat velen daarom sterk negatief
reageren op wat ik hierboven schrijf. Wel
laat ik zien – niemand kan het ontkennen, maar ik hoor het ook niemand eens
openlijk toegeven – wat tot voor kort
de overtuiging was over oecumenische
zaken in de GKV. Soms merk je uit kleine
dingen hoe het klimaat veranderd is. In
een regionaal gereformeerd kerkblad
las ik dat er ergens een groter kerkgebouw nodig was om een ‘enthousiaste
gemeente’ te herbergen. Velen voor wie
het nieuwe kerkgebouw nodig was,
waren enthousiast en tegelijk ‘wars van
ingesleten doctrines en torenhoge blokkades’. Ik voel aan dat hiermee vroegere
generaties en huidige ‘conservatieve’
kerkgangers worden aangesproken, die
maar niet kunnen wennen aan ‘de nieuwe tijd’. Doctrines zijn leerstellingen, die
we in onze confessies vinden. En torenhoge blokkades opwerpen getuigt van
liefdeloosheid. Mensen die binnen horen,
moeten buiten blijven staan. Maar staan
de zaken werkelijk zo? Enthousiasme,
constateer ik, laat het (missionaire) heden
graag schril afsteken tegen het (gereformeerde) verleden. Dit enthousiasme
neemt het niet zo nauw met de waarheid
als het over vroegere generaties kerkgangers gaat. Hoe enthousiaster men is, hoe
slechter het gereformeerde verleden eraf
komt.
Maar ook, wat te denken van een vrijgemaakt-gereformeerd predikant die in
Dordrecht is geweest, enthousiast is thuisgekomen en de verwachting uitspreekt

dat de vrijzinnigheid in de PKN zichzelf
wel verteert? Waar halen we dit idealisme vandaan? Uit de geschiedenis van de
Nederlandse Hervormde Kerk, de (synodaal-)Gereformeerde Kerken en de PKN
zien we helemaal niet dat de vrijzinnigheid er vanzelf uit verdwijnt. De namen
veranderen, gisteren was het nog Kuitert,
vandaag is het Hendrikse en morgen
weer een andere vrijzinnige theoloog over
wie men praat. Van vrijzinnigheid kun je
je vrijmaken, maar ik heb nog geen kerk
gezien die dat heeft gedaan. Waar men
eerst de vrijzinnigheid ruim baan geeft,
treedt vervolgens berusting, maar geen
bekering in.
Bovendien, alle enthousiasme dat het
hoofd schudt over ‘ingesleten doctrines en torenhoge blokkades’ vormt een
gunstige bodem om zich van doctrines
los te maken en vrijzinnige ideeën aan
te hangen. Die ideeën liggen overal
voor het grijpen waar men afgeeft op
de gereformeerde religie. Voor websites
die dat bewijzen, hoeven we echt niet
op andermans erf te kijken. Vergeet de
gereformeerde geschiedenis en verbaas je
vervolgens nergens meer over.
Ik herhaal mijn vraag en stel die nu aan
de afgevaardigden naar de synode van
Harderwijk: Als u ervoor voelt om op de
door de Deputaten kerkelijke eenheid
ingeslagen weg verder te gaan, kunt u
dan ons duidelijk maken waarom deze
gloednieuwe weg ingeslagen wordt? U
zult toch uw besluit moeten verantwoorden tegenover het nee dat tal van malen
gedurende langer dan vijftig jaar in kerkelijke besluiten geklonken heeft inzake
kwesties, als het ging over ‘oecumenisme’,
zoals wij dat vroeger noemden?
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De Geest
maakt de Bijbel
onweerstaanbaar
In de vragenrubriek ‘Weerwoord’ van
het Reformatorisch Dagblad gaat
dr. W. van Vlastuin (docent aan het Hersteld Hervormde seminarie te Amsterdam) op een aansprekende manier in
op vragen rond de betrouwbaarheid
en geloofwaardigheid van wat de Bijbel vertelt (RD van 21 januari 2011). Hij
schrijft erover onder de titel: ‘Geest
maakt waarheid Bijbel zekerder dan
zeker’.
Hoe weet ik dat de Bijbel waar is?
In een preek werp ik wel eens de vraag op
of we eigenlijk wel kunnen weten dat de
Bijbel waar is en de Koran niet. Het valt
mij op dat bij het stellen van deze vraag
de aandacht in de kerk toeneemt. Hetzelfde geldt als deze vraag op de catechisatie
aan de orde komt. Het is een aanwijzing
dat het hier niet om een theoretische
vraag gaat. We zoeken als mensen naar
waarheid, naar zekerheid. Apologetiek is
blijkbaar geen vak dat alleen in de ontmoeting met ongelovigen buiten de kerk
actueel is. Ook in de kerk en bij gelovigen
leven er tal van vragen.
De twijfels aangaande de Schrift zijn
niet van de lucht. Enerzijds heeft dat te
maken met de inhoud van de Schrift. Stel
dat je een Bijbel geeft aan je buurman.
Hij gaat erin lezen en leest de geschiedenis van de verwoesting van Jericho. De
volgende dag vraagt hij aan jou of de
God van Jozua jouw God is. Wat zeg je
dan? Stel dat hij nog meer leest in het
Oude Testament en beweert dat de God
van het Oude Testament een jaloerse en
hoogmoedige psychoot is, hoe moet je

dan reageren? Hij heeft nog meer volharding, fronst zijn wenkbrauwen bij de
wonderen die hij tegenkomt en bereikt
het Nieuwe Testament. Aanvankelijk
wordt hij milder gestemd, maar als het
tot hem doordringt dat Jezus Christus als
Gods Zoon aan het kruis stierf om schuld
te verzoenen, verwerpt hij het christelijk
geloof omdat het getuigt van ‘kosmische
kindermishandeling’.
Anderzijds zijn er vragen die het gezag
van de Schrift als zodanig ter discussie
stellen. Het heeft alles te maken met onze
cultuur, waarin het helemaal niet voor de
hand ligt om uit te gaan van een openbaring die van buitenaf in deze geschiedenis
binnenkomt. Kuitert heeft dit treffend
verwoord in het zinnetje: ‘Alle spreken
over boven komt van beneden.’ Hij
bedoelt daarmee dat we wel kunnen zeggen dat we in de Bijbel de gedachten van
Mozes en Paulus over God vinden, maar
dat we niet kunnen zeggen dat het hier
om Gods waarheid gaat.
En dan hebben we het nog niet eens over
de vragen of alles wel zo gebeurd is als
het in de Bijbel beschreven staat. Hebben
archeologische vondsten niet bevestigd
dat er in de tijd van Jozua helemaal niet
zulke grote verwoestingen hebben plaatsgevonden als de Bijbel beschrijft? En is
het wereldbeeld van de Bijbelschrijvers
niet volstrekt achterhaald?
Calvijn
Twijfels rondom de Schrift komen extra
hard aan doordat de Bijbel onze hoogste autoriteit is. Twijfels aangaande de
Schrift raken aan de fundamenten van
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het geloof. In de Reformatie hebben we
het ‘Sola Scriptura’ ontdekt als een kostbare schat. Maar kunnen we eigenlijk wel
zeker zijn van de Bijbel? Hoe weten we
dat we ons niet vergissen?
Deze vragen zijn niet nieuw. We komen
ze bijvoorbeeld ook tegen bij John Bunyan
(1628-1688). En de Redelijke Godsdienst
van Wilhelmus à Brakel (1635-1711) bevat
een hoofdstuk ‘Van de bestrijding, of het
Woord van God de waarheid is’. Maar in
onze moderne tijd komen deze oude vragen met dubbele kracht op ons af.
Niemand kan ons beter overtuigen van
de betrouwbaarheid en de waarheid van
de Schrift dan de Auteur ervan. De beste
methode om van de Schrift verzekerd te
worden, is de Schrift te lezen en te mediteren over de inhoud. Als ik persoonlijk
mag zijn: Als ik op zondag heb gepreekt,
rijd ik meermalen terug met een diepe
zekerheid in mijn hart over de werkelijkheid van God en Zijn Woord. In de prediking laat de Heilige Geest ons Gods stem
horen en verzekert Hij ons met goddelijke
zekerheid van Zijn Woord. Daarom ben ik
zo dankbaar dat er een zondag is en dat
er kerkdiensten zijn.
Ik kan me dan ook helemaal herkennen
in de woorden van Calvijn: ‘Dit moet dus
ons vaste uitgangspunt blijven: mensen
die door de Heilige Geest onderwezen
zijn, vinden rust en zekerheid in de
Schrift; deze is in zichzelf betrouwbaar en

mag geen onderwerp van bewijsvoering
of redenering worden; de zekerheid die er
niettemin over haar bij ons dient te zijn,
verkrijgen wij door het getuigenis van de
Geest. Hoewel zij namelijk door haar verheven karakter vanzelf al eerbied oproept,
treft zij ons toch pas echt als de Heilige
Geest haar in onze harten verzegeld
heeft. Als wij dus door de kracht van de
Geest verlicht zijn, geloven we niet meer
op grond van het oordeel van onszelf
of van anderen dat de Schrift van God
afkomstig is, maar boven het menselijk
oordeel uit stellen wij als zekerder dan
zeker vast (juist alsof wij Gods eigen goddelijke wezen erin aanschouwden) dat zij
door de dienst van mensen uit Gods eigen
mond tot ons gekomen is’
(Institutie, I.7.5).
Deze woorden van Calvijn krijgen nog
meer diepte als we ons realiseren dat hij
met het Woord alleen kon staan tegenover het machtige bolwerk van Rome,
de radicaliteit van de wederdopers en de
kritiek van libertijnen. Door de Geest zijn
we ‘zekerder dan zeker’ en vinden we ‘volkomen rust’ in het Woord. Elders spreekt
Calvijn over de ‘onoverwinnelijke waarheid’ van de Schrift.
Onweerstaanbaar
Dit gaat niet buiten ons verstand om.
Gegrepen door het Woord zien we tal van
bevestigingen om het goddelijk karak-

ter van de Schrift te bevestigen. Calvijn
spreekt over de ouderdom van de Schrift,
de wonderen die in de Schrift tot ons
komen, de vervulling van de profetieën,
de wonderlijke bewaring van het Woord
door de eeuwen heen en de eenparigheid
van de kerk omtrent het belijden van de
waarheid van de Schrift. Vandaag zouden
we er andere dingen aan kunnen toevoegen. Welk menselijk geschrift of diepzinnig filosofisch boek heeft levens van
misdadigers en atheïsten vernieuwd als
de Bijbel? Het Woord van God heeft een
onweerstaanbare kracht in zich. Treffend
is de eerlijkheid van de Bijbelschrijvers. De
eenheid van de Schrift treft ons.
En denk eens verder na over de inhoud:
Waar vinden we zo’n analyse van het
probleem van het kwaad als in de Schrift?
Waar vinden we zo’n oplossing voor
het kwaad als in de Schrift: een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde? En wat te
denken van de menswording van onze
Heere Jezus Christus? Geen oog heeft het
gezien, geen oor heeft het gehoord, geen
mens heeft kunnen bedenken wat God
heeft gedaan! We drukken het Woord
aan ons hart en belijden: ‘Ik roem in God;
ik prijs ’t onfeilbaar Woord; ik heb het zelf
uit Zijnen mond gehoord.’
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