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Zaaien en zekerheid
Verder in dit nummer o.a.:
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Schriftlicht
Frans Wisselink

Zoals een arend

Zoals een arend waakt over zijn nest en voor zijn jongen de
vleugels uitspreidt, zo heeft de Heer hen op zijn vleugels genomen en hen op zijn wieken gedragen.

(Deuteronomium 32:11 Groot Nieuws)

De arend is een prachtige vogel. De
vleugels van sommige soorten kunnen
wel twee meter breed worden, het gaat
dus om een grote vogel. Het is ook een
sterke vogel en daar kom je wel achter
als je let op zijn klauwen en zijn snavel;
daar moet je echt voor oppassen. Op
het internet circuleren filmpjes waarop
te zien is hoe arenden met een stuk of
wat tegelijk een wolf aanvallen en hem
weten te doden.

Een populaire vogel
De arend is een populaire vogel. De
arend kom je in allerlei wapens tegen,
bijvoorbeeld in het wapen van de stad
Groningen. Aan de arend worden heel
positieve eigenschappen toegeschre
ven. Denk maar aan de moed en de
trouw van de arend en aan de scherpe
blik van de adelaar. Mensen en steden
en landen vergelijken zichzelf daarom
graag met een arend of een adelaar (zie
kader 1).
Over de arend worden mooie verhalen
verteld. Eén verhaal is waarschijnlijk

wel bekend. Een arend bouwt zijn
nest hoog in het gebergte. Daar in de
hoogte kunnen de eieren veilig worden
bebroed en de jonge arenden kunnen
zonder gevaar uit het ei kruipen en
opgroeien. Een arend zorgt geweldig
goed voor z’n jongen. Als ze oud genoeg
zijn om te vliegen, gooit hij ze het nest
uit. Dat lijkt wreed maar dat is het niet,
want de arend blijft vlak bij de jonge
vogel. Als het jong niet begint te vlie
gen en te pletter dreigt te vallen, schiet

de vader of moeder eronder. Het klein
tje landt op de vleugels van de volwas
sen vogel en het wordt teruggebracht
naar het nest.

Een populair fabeltje
Het is een prachtig verhaal dat je regel
matig tegenkomt in boeken en boekjes
over de Bijbel, en in preken en medita
ties. Je leest het zo vaak dat het waar
lijkt te zijn. Je hebt de neiging om het

1. Arend, adelaar of gier
De arend wordt in de literatuur meestal aangeduid als adelaar; het is
dezelfde vogel. Voor je gevoel is de gier een heel ander soort vogel. De
gier heeft in tegenstelling tot de arend en de adelaar in onze taal geen
goeie naam. Je wordt niet blij als jouw gedrag vergeleken wordt met dat
van een gier. Maar de gier behoort tot dezelfde familie als de arend. Het
Hebreeuwse woord nèsjèr kan zowel met ‘arend’ of ‘adelaar’ als met ‘gier’
worden vertaald. In de NBV worden alle drie mogelijkheden toegepast.
Dertien keer wordt nèsjèr in de NBV vertaald als ‘adelaar’, zes keer als
‘arend’ en zeven keer als ‘gier’. Waarschijnlijk is de verschillende gevoels
waarde van deze drie Nederlandse woorden de oorzaak van de variatie in
de vertaling. Ik vind het toch jammer dat deze keuze is gemaakt. Het lijkt
wat willekeurig.
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2. Twee jongen in het arendsnest
Rob Bijlsma, een bekend
roofvogelaar, stuurde me de
voorlopige versie toe van een
hoofdstuk uit zijn boek Mijn
roofvogels (geplande publica
tiedatum: april 2012). In dat
hoofdstuk beschrijft hij hoe
hij intensief onderzoek heeft
gedaan in de nesten van roof
vogels. Uit het hoofdstuk heb
ik mijn informatie gehaald
over het geweld van het oud
ste jong tegen zijn kleinere
nestgenoot.

zelf ook zo op te schrijven en daarmee
een onjuist verhaal in stand te houden.
Het klinkt ook zo mooi: een moeder
arend die heel lief is voor haar jong en
het zo nodig op de vleugels opvangt.
Maar hoe mooi het ook klinkt, het klopt
niet. Mensen die veel studie hebben ge
maakt van roofvogels, zeggen dat het
niet waar is.
Een arend is niet zo lief als je zou den
ken. Een arend zorgt wel voor z’n jon
gen, maar als er meer dan één in het
nest is, zorgt hij vooral voor de oudste
en de grootste. De tweede moet zichzelf
zien te redden. Vaak wordt de tweede
gewoon overgeslagen. Als de moeder
met voer bij het nest komt, krijgt de
grootste schreeuwer alles en de klein
ste schreeuwer niets. Het oudste jong
(zo’n heel lief donzig vogeltje) valt het
tweede jong aan (ook zo’n lief donzig
schatje). Het is de vreselijke terreur van
de oudste tegen de jongste. De jongste
doet z’n best om eraan te ontsnappen.
Soms komt hij helemaal vast te zitten
in de rand van het nest en dan kan hij
geen kant op. Het is heel zielig, maar
de moederarend laat dat jong gewoon
verhongeren (zie kader 2).
Een arend draagt niets op zijn vleugels.
Zodra er iets boven op zijn vleugels zit,
kan hij niet meer vliegen. Dat heeft te
maken met de manier waarop de lucht
rond de vleugels stroomt. Een arend
zal z’n jong echt niet opvangen op z’n
vleugels. Er zijn verhalen dat een enke
ling dat wel eens gezien heeft, maar
deskundigen zeggen dat dat gezichts
bedrog moet zijn. Het lijkt misschien zo,
als arenden dicht bij elkaar vliegen.

Maar hoe zit het dan met wat Mozes
zingt in zijn lied? Mozes lijkt te zeggen
dat een arend zijn vleugels uitspreidt
en zijn jongen daarop draagt. Dat staat
er toch? Hoe kan dat? Staat het ver
keerd in de Bijbel? Of zien wij misschien
iets over het hoofd? (zie kader 3).

Niet te letterlijk
Je moet Mozes goed begrijpen! Mozes
zingt over een arend die zijn jongen op
de vleugels draagt, maar hij bedoelt dat
God voor zijn mensen zorgt en dat God
zijn mensen draagt. Je kunt dat verge
lijken met vers 18. Daar zegt Mozes over
Israël: ‘U verwierp de rots die u ter we
reld bracht.’ Niemand vat dat letterlijk
op! Je moet niet verwijzen naar vers 18
en dan zeggen: volgens Mozes worden
baby’s geboren uit een rots. Dat is hele
maal niet waar; dat bedoelt Mozes niet.
Hij gebruikt het woord ‘rots’, maar hij
bedoelt daarmee God aan wie iedereen
zijn leven te danken heeft. Als je nou

3. Heeft de Bijbel het niet goed?
H. de Jong schrijft: ‘Onlangs las
ik in een vogelkundig verhaal
dat het eigenlijk nooit waar
genomen is in de dierenwereld
dat een arend zo met zijn jon
gen omgaat. O, schrik, zegt de
bijbel het weer niet goed? Het
vermag weinig indruk op mij
te maken. Ik heb het zelf ook
nooit gezien en toch spreekt
het beeld me machtig aan. Ik
denk dat dat bij meer beeld
spraak aan de natuur ont
leend, het geval is. Dat zoiets
wel eens gezien is en vervol
gens voor een dierengewoonte
is gehouden’ (De evangelische
wet, deel 2, p. 136).
Hij heeft bij mij twijfel gezaaid
over de betrouwbaarheid van
de populaire uitleg maar hij
probeert die uitleg toch nog
min of meer te redden. Vol
gens mij doe je daar niet ver
standig aan. Je moet serieus
nemen wat roofvogelaars ver
tellen en hun kennis verwerken
bij het lezen en begrijpen van
Deuteronomium 32:11.
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eens op diezelfde manier vers 11 leest:
Mozes gebruikt het beeld van de arend,
maar hij bedoelt daarmee God die
liefdevol voor je zorgt: die zijn vleugels
uitspreidt en je opneemt en je draagt
(zie kader 4).
Mozes verheerlijkt de arend niet. Als hij
het lijstje geeft van reine en onreine
dieren, staat de arend bij de onreine
dieren. Je mag hem niet eten, waar
schijnlijk omdat hij soms zieke en dode
dieren eet. Daarom is de arend een
van de dieren die door de Heer worden
verafschuwd (zie Deut. 14:12). Dat is
veelzeggend! Je moet de vergelijking
met de arend niet overdrijven, want
God houdt zelf afstand van de arend.
Een arend is een felle en meedogenloze
jager; en dat wil je toch ook niet op God
overbrengen! Zo is God niet! Maar zo
is een arend wel! En God verwaarloost
zijn kinderen niet; hij is zo anders dan
een arend. Een arend heeft geen oog
voor wat zwak is, maar bevoordeelt wat
sterk is; wie het hardste roept, krijgt al
les. Zo is de arend. Maar zo is God niet!
Hij heeft speciale aandacht voor wat
zwak is, en stil, en klein; weggedrukt;
vertrapt; in de marge geduwd. God is
zo anders dan de arend. De vergelijking
met de arend is dus heel beperkt.

Machtige vleugels
Mozes noemt de arend uitsluitend van
wege zijn machtige vleugels. Twee keer
noemt hij die vleugels.

4. Wat is de juiste vertaling?
In oudere en nieuwere verta
lingen (o.a. de SV, de vert. ’51,
de NBV en de HSV) wordt
vers 11 van Deuteronomium 32
vertaald als voorzin en vers 12
als nazin. Maar deze vertaling
is niet noodzakelijk. Je kunt
ook anders vertalen! Vers 11a
kan ook de voorzin zijn en vers
11b wordt dan de nazin; vers 12
volgt als een zelfstandige zin.
Ik kwam deze alternatieve ver
taling tegen in de Korte Verkla
ring van Deuteronomium 32
en tot mijn verrassing trof
ik hem ook aan in de Groot
Nieuws Bijbel.

De eerste keer is in Exodus 19 vers 4.
Daar herinnert God aan de manier
waarop hij Israël uit Egypte heeft be
vrijd: ‘Jullie hebben gezien hoe ik ben
opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je
op adelaarsvleugels gedragen heb en je
hier bij mij heb gebracht.’ Zo zijn ze nu
in de woestijn, in de buurt van de berg
Sinai.

de zoon viel het leven niet mee voor
deze vrouw, maar na zijn geboorte
wordt het des te moeilijker, vooral om
dat de zoon dadelijk werd weggevoerd
naar God en zijn troon. Het heeft voor
de draak geen enkel nut om zich op de
moeder van de zoon te wreken, maar
hij doet het toch. Hij wil haar te pakken
nemen. Maar God laat dat niet gebeu
ren! Hij gaat haar op een bijzondere
manier redden! Ze wordt naar de woes
tijn gebracht! Dat is een herinnering
aan Exodus 19. Maar die herinnering
gaat nog verder. Ze komt vliegend naar
de woestijn! Ze krijgt namelijk de twee
vleugels van de grote adelaar.

Met vleugels naar de woestijn

De tweede keer is in Deuteronomium
32 vers 11. Voor Gods zorg kun je den
ken aan de vleugels van de arend. Wat
een grote vleugels! Wat een machtige
vleugels! Als je op zulke vleugels kunt
vertrouwen, weet je zeker dat je veilig
bent. Je kunt ontsnappen aan elk ge
vaar. Dat is het bijzondere van vogels,
zeker van zulke sterke vogels als aren
den. Ze gaan op de wieken en je krijgt
ze niet meer te pakken. Dat is wat God
je belooft. Wat een vleugels!
Die vleugels komen weer terug in
Openbaring 12. Daar gaat het over drie
personages: de draak, de zoon en de
vrouw.
De draak is de grote tegenstander van
God. Hij wordt ook wel ‘de slang’ ge
noemd. Het is de duivel die zijn uiterste
best doet om Gods werk in de war te
schoppen.
De zoon is Jezus. Van hem wordt ge
zegd dat hij de absolute heerser zal
worden over alle mensen. Hij hoort bij
God en hij komt bij God, op Gods troon.
De draak probeert hem tegen te hou
den, maar het lukt hem niet.
De vrouw is de moeder van die zoon.
Het is ‘de kerk’, dat wil zeggen: Gods
mensen samen. Vóór de geboorte van

Die vleugels verwijzen naar de zorg van
Gods Geest. God geeft je zijn vleugels,
en die vleugels dragen je. Zo moet je
het zien. Zoals een vliegtuig gedragen
wordt door zijn vleugels, zoals een
arend gedragen wordt door zijn vleu
gels, zo word je gedragen door Gods
vleugels. Het is niet dat je op Gods vleu
gels zit. God geeft je vleugels, de vleu
gels van een arend of een adelaar.
Dat klinkt geweldig goed, maar het ef
fect lijkt averechts.
Je komt terecht in de woestijn. Dat was
niet de bedoeling, want de woestijn is
een vreselijke plaats. Waarom doet God
dit? Had hij niet een wat aangenamere
plaats kunnen uitkiezen om je naartoe
te brengen? En toch is dit zorgzaam van
God. De woestijn is de plaats waar je
zeker weet dat je niet voor jezelf kunt
zorgen. Het is de plaats waar je je klein
voelt en kwetsbaar. Het is de plaats
waar je God nodig hebt: Gods Geest,
Gods kracht, Gods liefde.
In de woestijn leef je onder Gods be
scherming. Hij belooft het je. Met die
belofte moet je het doen en met die be
lofte mag je het doen. Want ‘wie hoopt
op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij
slaat zijn vleugels uit als een adelaar’ of
als een arend (Jes. 40:31).
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Zijn de gereformeerde kerken
evangelisch aan het worden? (1)

Kroniek
Hans Maris

De vraag uit de titel komt niet zonder reden op en moet

die het over bevrijdingspastoraat
hebben, of van ‘heel bekende’ bui
serieus genomen worden. Maar liever laat ik mij leiden door
tenlanders op camping/conferen
Paulus.
tieoord De Betteld in de Achterhoek
waar je christelijk kunt leren dan
dat zelfs tegen het werk van de Heilige
sen, of waar meditatieoefeningen
Paulus zegt in Galaten 6:1: ‘Broeders
Geest is.
langskomen, of waar het enthousi
en zusters, wanneer u merkt dat een
asme van charismatische sprekers
van u een missstap heeft begaan moet
wordt uitgedragen, enzovoort. En
u, die door de Geest geleid wordt, hem
Waardoor wordt het
omdat je hoort dat honderden er
zachtmoedig weer op het rechte pad
evangelische beeld gevormd?
door aangesproken worden, voel
brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot
je je een beetje achtergebleven.
misstappen wordt verleid.’ Betekent dat Om ter zake te komen noem ik aller
Is het ‘gewone’ evangelie van de
niet dat er, wat voor verontrusting er
eerst een aantal fenomenen die aanlei
Reformatie dan achterhaald? Was
ook is over anderen, tegelijk een spiegel ding geven tot onrust.
dat niet een machtig werk van de
voor onze eigen neus staat?
• Het gebruik van liederen in de ere
Heilige Geest? Alles wat als nieuw
En over de vraag zelf: met het woord
dienst die andersoortige melodieën
aangekondigd wordt, heet op zijn
gereformeerd is natuurlijk niets mis. Ik
hebben. Meezingen lijkt soms het
minst ‘geweldig’. Is de kerk – ik denk
vind de toevoeging christelijk er altijd
voorrecht van een groep ingewij
aan de kerken die op een of andere
wel mooi bij, maar dan nog is wat we
den, door de grote verschillen in
manier ‘gereformeerd’ heten – ei
met gereformeerd bedoelen, volstrekt
tempo en maat, maar ook door de
genlijk een achtergebleven gebied
bijbels ingevuld. Maar het woord evanherhalingen. En de bundels waaruit
geworden waar de dingen alleen
gelisch dan? Daar is toch zeker ook niets
geput wordt, onder andere Opwekmaar gewoontjes zijn?
mis mee? Hoe kan een gereformeerde
king, lijken een ander soort geloofs
problemen hebben met het woord
leven te ademen. Lastig te omschrij • De makkelijke manier waarop door
sommigen over de doop wordt ge
evangelisch? Ik in elk geval niet.
ven. Wat is daar toch mee?
sproken, met de suggestie
Nog een opmerking vooraf:
dat de kinderdoop eigenlijk
is er op zichzelf reden tot
Is de kerk een achtergebleven gebied geworden
best facultatief zou mogen
treurnis als er in de kerk iets
waar de dingen alleen maar gewoontjes zijn?
worden. Want heeft het
verandert? In Gods Woord is
niet iets geweldigs als je zelf
verandering, vernieuwing of
kiest voor de doop, als onderstre
bekering aanduiding van wat in Gods
• Conferenties en sprekers waarvoor
ping van het feit dat jij tot geloof
ogen niet slechts gewenst, maar nood
reclame gemaakt wordt in de kerk,
gekomen bent?
zakelijk is. Tegen elke verandering zijn
van New Wine in Houten, of van
kan ook een conservatisme betekenen
Wilkin van de Kamp en anderen

133

of

o
gel

Jaargang 19 no 5 mei 2012

Ik zal wat onderliggende wortels en
formeerde wereld is geen getto, en moet
De lezing van de wet, de tien ge
gedachten neerzetten, en dan een ver
dat natuurlijk ook niet zijn. Een muurtje
boden of een vorm van verwijzing
gelijking maken met wat gereformeerd
rond de ‘eigen’ wereld, zoals rond de
ernaar in de eredienst, kan dat nog
is. Niet om u tot de slotsom te brengen: refo-cultuur geprobeerd is op te richten,
wel? Trekt de wet ons niet diep in
gelukkig hebben de gereformeerden
is maar moeilijk bijbels te verdedigen. De
een achterhaald, wettisch levens
toch gelijk. Er is reden te over om ook
goede keus moet van binnenuit worden
patroon, waarin de gereformeerde
met schaamte in de evangelische spie
gemaakt, niet van buitenaf opgelegd.
traditie vele generaties gevangen
gel te kijken. Maar eveneens om in
En eerlijk gezegd – de overgave aan
zat? Voel je niet een weerstand
het licht van Gods Woord wat beter te
de Here in een bewust geloofsleven
tegen de wet opkomen, waartegen
letten op wat de Here ons in genade
is voor gereformeerde jongeren soms
over een evangelische spiritualiteit
geschonken heeft (1 Kor. 2:12) en wat
meer aan evangelische dan aan gere
zich manifesteert, die een en al
formeerde invloeden te danken! Ik zou
evangelie is? Vrijheid! Dat is toch de minder in de spiegel die ons vooral ons
eigen vrome voorkomen laat zien. Want zelfs willen zeggen: als de kerk dat niet
ruimte van het Nieuwe Testament,
er moet meer worden gezegd dan al
kan opvangen, is er wel iets mis!
waarin niets moet, en alles mag?!
leen een antwoord op de vraag uit de
Op de vraag: wat is ‘evangelisch’? zeg ik:
Moet het dus eigenlijk niet anders
titel.
Ik verlang heel ernstig dát te zijn! En ik
dan het vanouds was?
hoop dat u het ook bent:
• Een sfeer van
gestempeld door het
individuele be
evangelie van onze Here
leving. Je moet
Jezus Christus.
wat voelen in het
christen-zijn! En
Maar met de naam
soms is dat beslis
‘evangelischen’ duiden
send in lastige
we ook een sector van
gesprekken. Niet
de christenheid aan,
‘Gods Woord
een reeks groeperingen
zegt’, maar: ‘ik
onder de christenen, die
voel’.
zich onderscheiden van
• Ten slotte – maar
de Reformatie, maar ook
natuurlijk ben ik
van de Rooms-Katholieke
niet compleet – er
Kerk, en nog bonter is
komt een visie op
samengesteld dan alles
Israël binnen in
wat gereformeerd heet.
de kerk, gepaard
Immers: hebben we het
met een enthou
over de vrij-evangeli
siast spreken over
schen of de baptisten,
de wederkomst
Het is 5 voor 12
of over degenen die bij
van Christus, en
Daarvoor kijken we eerst nog wat rond. een Pinkstergemeente of bij een Volle
soms ook met een model van het
In het vervolgartikel geef ik dan wat
Evangeliegemeente of bij een Phila
hernieuwen van de tempeldienst
historische gegevens en kijken we naar
delphiagemeente zijn aangesloten? Of
in Jeruzalem, en de regering van
de betekenis van het geloof.
die zich thuis voelen bij het Evangelisch
Christus als de koning van Israël
Werkverband in de PKN? Gaat het ook
gedurende duizend jaren. Eigenlijk
over de mensen van de Vergadering van
is het heel spannend zo mee te
Een evangelische rondblik
Gelovigen? En horen de volgelingen van
kijken op de klok van de geschiede
de in 1997 gestorven Johan Maasbach
nis waarop het vijf voor twaalf is.
Tussen evangelischen en gereformeer
hier ook ergens onder?
Boeken, films, bladen, ze komen de
den is nooit een waterdichte scheiding
En dan zijn er nog de Evangelische Om
gereformeerde kerken binnen, en
geweest. En die is er ook vandaag niet.
roep, de Evangelische Alliantie en de
dominees moeten het toch eigenlijk Jongeren – maar niet alleen zij – komen
Evangelische Hogeschool, in
wel net zo spannend ma
stellingen die ook herkenning
ken…
Evangelisch: gestempeld door het evangelie
bieden aan zeer veel reforma
van onze Here Jezus Christus
torische christenen om er van
Deze opsomming is een beetje
harte aan mee te doen, terwijl
willekeurig, maar alles teza
ze daar toch soms op vragen stuiten die
men levert het een bekend plaatje op.
ermee in aanraking, bijvoorbeeld via
precies datgene raken waarover we het
Ik kan hier nu onmogelijk alle aspecten, het circuit van gospel- en praisemuziek.
ontwikkelingen en indrukken bespre
Vlak daarbij internet en de sociale media hebben.
Het woord ‘evangelisch’ is als naam lang
ken en tegen het licht houden. Het
niet uit. De EO speelt er een rol in, onder
loopt natuurlijk ook door elkaar heen.
andere door EO-jongerendagen. De gere niet altijd duidelijk. Er zijn Evangelische
•
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Gemeenten die eigenlijk gezien hun
‘leer’ Pinkster- of Volle Evangeliege
meente zouden moeten heten, maar die
misschien met het woord evangelisch
hun achterland wat breder willen ma
ken. Soms willen evangelische gemeen
ten niet per se charismatisch van ka
rakter zijn, maar toch een openheid die
richting uit hebben. Ik denk dat de Vrije
Baptisten Gemeente in Drachten van Or
lando Bottenbleij daarvan een voorbeeld
is. Een reden om die te noemen is dat
die gemeente heel wat mensen uit re
formatorische kerken naar zich toe heeft
getrokken.

Er is variatie binnen het
‘evangelische’ spectrum

Er is dus variatie binnen het ‘evangeli
sche’ spectrum, en die maakt het lastig
om steeds aan alle nuances recht te
doen. Ik bedoel ook geen catalogus van
de evangelische beweging te geven.
Het gaat mij er wel om in een aantal
bijbelse herkenningspunten wat reliëf
te geven aan de vergelijking, of liever de
ontmoeting, tussen gereformeerden en
evangelischen.
Een dubbel effect mag daarmee gediend
zijn: het effect van het rode lampje – la
ten we doorhebben hoe de dingen die de
Here ons gegeven heeft, op het spel kun
nen komen te staan als we – sommige –
evangelische sporen volgen.
Maar dan ook het effect van de spiegel
– als we naar de evangelische beweging
kijken, dienen we ook te vragen of wij
werkelijk wel zo getrouw de wacht heb
ben betrokken bij het evangelie dat
ons geschonken is, dat onze Here Jezus
Christus herkend wordt.
In elk geval komt een houding van ‘O
Here, ik dank u dat ik niet ben als die...
(bijv. die evangelischen)’ er in het evan
gelie niet zo best af…

Een stukje geschiedenis
Niet voor het eerst komen kerk en ‘bewe
ging’ elkaar tegen in een spanningsveld.
Er was al zoiets in de tweede eeuw na
Christus. Ik spreek dan over het montanisme, een revivalbeweging gekenmerkt
door:
• het ontvangen van rechtstreekse
openbaringen van de Heilige Geest.

•

•

Montanus noemde zich daarom de
Parakleet. Zijn twee priesteressen
(Maximilla en Priscilla) deelden pro
fetisch mee, dat na hen geen profe
tes meer zou opstaan, maar dat het
einde zou komen.
de spoedige terugkomst van Jezus,
met tijd en plaats erbij (het stadje
Pepuza in Phrygië) was ophanden;
hun profetie stond ook hoger dan
de Schrift. Die was immers recenter
en levender; ook leerden ze dat ge
lovigen in volmaakte gehoorzaam
heid zonder noemenswaardige
zonde konden leven.

Het montanisme is wel een paar eeuwen
aantrekkingskracht blijven uitoefenen
op de kerk. De kerkvader Tertullianus
sloot zich erbij aan en bewerkte met zijn
invloed wel een iets gematigder koers.
De veroordeling van de montanisten
door de kerk als in strijd met de Schrift is
niettemin blijven staan.
De drang naar rechtstreeks contact
met God, het ervaren van de kracht van
de Heilige Geest als iets waar iemand
zich mee onderscheidt van anderen,
en vooral het ontvangen van directe
openbaring in plaats van het ‘indirecte’
Woord van de Bijbel, is ook in de middel
eeuwen (ik noem alleen maar terloops
de naam van de monnik Joachim van
Fiore, gest. 1202), en eveneens in de tijd
van de Reformatie, als een verschijnsel
aan de rand van de kerk blijven bestaan.
In de eeuw van de Reformatie heb je de
sterke doperse beweging gehad. Weder
dopers, doopsgezinden, spiritualisten,
ook nogal een verscheidenheid. In ieder
geval zo belangrijk dat de reformatoren
zich steeds ook van deze evangelische
beweging rekenschap hebben moeten
geven. De opsteller van onze Neder
landse Geloofsbelijdenis, Guido de Brès,
was een kenner van de beweging van
de dopersen. Zijn grondige weerlegging
van hun leer (in zijn boek De wortel, de
oorsprong en het fundament van de wederdopers) is nog altijd belangrijk. In de
belijdenis vinden we daarvan het een en
ander terug. Die heeft zich niet alleen
maar geprofileerd tegenover de roomskatholieken!
Voor de wortels van de moderne evan
gelische beweging wijs ik op Arminius
en de remonstranten in de zeventiende

eeuw, die mede bepalend zijn geweest
voor de latere evangelische beweging,
met name via het kanaal van het me
thodisme. De grondlegger daarvan, John
Wesley, noemde zijn blad veelzeggend
The Arminian Magazine. Een van de
bezwaren die wel gemaakt kunnen wor
den tegen de EO-jongerendagen, betreft
juist het arminianisme in de verkondi
ging van het evangelie daar. Het gaat er
doorgaans om dat geloof iets is dat je
jezelf geeft. Jij maakt God blij met jouw
beslissing… Dat het een gave van God is
(Ef. 2:8), slaat men makkelijk over.
Ik denk ook aan de heiligingsbeweging

John Wesley
in de negentiende eeuw, met namen
als Andrew Murray en Charles Finney.
De gerichtheid op het verwerven van
een hogere geestelijke ervaring is de
gemeenschappelijke trek in deze bewe
ging, waarbij de terminologie van het
ontvangen van een ‘hogere’ kennis of
ervaring in het geestelijk leven, een ge
doopt worden met de Heilige Geest, veel
werd gebruikt. Deze heiligingsbeweging
is weer de wegbereider geweest van het
ontstaan van de pinksterbeweging in
de twintigste eeuw, en die heeft in onze
eeuw weer tot gevolg gehad dat in de
jaren zestig de charismatische beweging
is ontstaan, waarin diezelfde hogere
ervaringen ook de kerken werden inge
dragen.
Maar dat is maar één tak van de evan
gelische beweging. De nazaten van het
methodisme en de negentiende-eeuwse
heiligingsbeweging zijn niet allemaal
in zulk pinkster- of charismatisch vaar
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water terechtgekomen. Een deel van de
evangelische beweging heeft zich van
deze ‘charismatische’ tak min of meer
verre gehouden. Het is niet altijd even
helder. Een blad als Het Zoeklicht (opge
richt door Johannes de Heer) distanti
eerde zich altijd van de tongentaal van
de pinksterbeweging, terwijl toch een
openheid voor bijzondere ervaringen en
verwachtingen herkenbaar is.
Dat zo’n blad ook in heel wat gerefor
meerde en reformatorische huizen een

gewaardeerde gast is, tekent het feit dat
velen ook onder ons in zo’n spiritualiteit
iets van een noodzakelijke aanvulling
zien op de traditionele vanzelfsprekend
heden van het geestelijk leven in de kerk.
Net of er bij ons nooit geestelijke verras
singen zijn, en dat zou toch eigenlijk wel
mogen…
Bij de geschiedenis wil ik niet te lang
stilstaan. Als we maar beseffen dat de
dingen nu eenmaal hun geschiedenis
hebben. Als je niet van de geschiedenis

leert, moet je alles opnieuw doormaken,
met de schade en de schande soms.
Ik spits het in het vervolgartikel liever
toe op actuele aspecten van de NGB.

Zijn de gereformeerde kerken
evangelisch aan het worden? (2)
Na het voorgaande kijken we
nu naar de actualiteit van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de betekenis van het
geloof.

om het geschapene daarin een
plaats te geven. Water, brood, wijn
zijn te laag-bij-de-gronds. Zo was
voor Menno Simonsz – de vader van
de zeer vredelievende doopsgezin
den – de gedachte dat de Zoon van
God vlees en bloed uit de maagd Ma

Het spoor van Guido de Brès
Op een aantal punten profileert de gere
formeerde belijdenis zich tegenover de
‘evangelischen’.
a. Het is niet vreemd dan allereerst
over de doop te spreken. In het ge
ding is niet het tijdstip van de doop:
of de doop al aan de kleine kinderen
moet worden bediend of pas op
volwassen leeftijd, nadat iemand
zijn geloof heeft beleden. Het gaat
om iets diepers. Door de dopersen
– en de meeste evangelischen van
nu denken daar net zo over – wordt
de doop als een daad van de mens
gezien. Wie de keus van het geloof
heeft gemaakt, onderstreept die
eigen keus met de daad: door zich te
laten dopen presenteert hij zich als
gelovige aan God en de gemeente.
Sommige groeperingen in de Re
formatietijd gingen nog verder dan
de dopersen; ze wezen alle genade
middelen af. Alle nadruk ligt op het
rechtstreekse werk van de Heilige
Geest in een mens. Er is alleen de
Geestesdoop. Het past niet bij God

Menno Simonsz
ria had aangenomen, onverdraaglijk.
Hij had zijn vlees uit de hemel mee
gebracht. De band met God is alleen
rechtstreeks, onmiddellijk. Middelen
horen daar niet bij.
Dat in art. 33-35 NGB (over de sacra
menten) wordt uitgelegd hoe God
gebruikmaakt van de tekenen van
water en brood en wijn, gaat dus
wel ergens over! Bij de dopersen

heeft de doop alleen een plaats aan
onze kant, niet aan Gods kant, niet
als teken van Gods verbond. Wat
hier ten diepste meespeelt, is de te
rugdringing van het begrip genade.
Dat ik behouden word, is voor deze
gedachtegang niet van het begin tot
het eind aan Gods genade te danken,
maar aan de beslissing die ik neem
voor Jezus.
b. Een tweede punt is de vraag naar
orde in de gemeente van de Here. Bij
de dopersen was de voorganger of
leider van een gemeente of bewe
ging dominant, omdat de Heilige
Geest het hem heeft gezegd. Hoe
anders is de ambtsdrager. Die wordt
naar art. 31 NGB altijd gekozen door
de gemeente. Hij is geen leider,
maar dienaar. Niet de rechtstreekse
ingevingen die hij ontvangt, wijzen
hem de weg, maar de gehoorzaam
heid aan het Woord, te midden van
en samen met de gemeente. Zó
geeft hij leiding. Daarbij past een
aangenomen kerkorde, waardoor
machtsmisbruik wordt voorkomen.
Het gezag dat hem daarbij toekomt,
is geen ander gezag dan dat van het
Woord waaraan hij gehoorzaam is
en dat aan heel de gemeente gege
ven is. Bij evangelische gemeenten
vind je ook nu veelal een autoritaire
structuur, waarin de voorganger
niet de dienaar, maar de drager van
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het Woord is. Gevolg: een stijl van
leiderschap waarbij ieder aan de
voorganger moet gehoorzamen, en
waarbij voorgangers nogal eens door
anderen verdrongen worden.
c. Een derde kenmerk is het radicalisme
in het christelijk leven bij veel evan
gelischen. Heiligheid is nodig, en ook
mogelijk. Bij sommige gemeenten
(vooral pinkstergemeenten e.d.) is
weinig aandacht voor de strijd tegen
de zonde, behalve dat heel radicaal
wordt gesteld dat een christen niets
meer met de zonde te maken heeft.
Zo klinkt dan niet alleen de strenge
eis, maar ook de mogelijkheid van
volledige heiligheid. Dat er ook zo
iets is als de oude mens in het
leven van een christen, wordt
dan vergeten. Iemand
zei een keer: ‘De zonde,
daarover spreken wij
nooit. Wij zijn altijd
maar blij.’ Wanneer
er dan zonde in de
gemeente open
baar komt – en dat
gebeurt natuurlijk
wel – is de reactie
bijgevolg weinig
pastoraal. Immers:
dit kan helemaal
niet… Snel volgt dan
excommunicatie om
deze smet uit te ban
nen, en is er soms weinig
zachtmoedigheid en bewo
genheid te vinden. Vooral bij
pinkster- en Volle Evangeliege
meenten – het geldt dus zeker niet
van baptisten en vrije evangelische
etc. – kun je dit pastorale manco
zeker tegenkomen. Er is wel de ver
maning dat je ‘niet in de Heer’ bent,
maar begrip voor de strijd tegen de
zonde, en geestelijke leiding in die
strijd, ontbreekt.
d. Dat radicalisme is er soms ook in
een vorm van wereldmijding. Veel
evangelischen willen niet weten van
enige activiteit in de samenleving.
Er verandert wel iets, dankzij de ont
moeting met reformatorische chris
tenen. In de ChristenUnie zijn sedert
een aantal jaren (eerst al in de RPF)
ook heel wat evangelische christe

nen actief, en dat is een interessante
ontwikkeling. In beginsel ziet men
immers alleen het koninkrijk van
God. De koninkrijken van deze we
reld, de overheden, en de dingen die
op aarde in Gods schepping te ont
vangen en zelfs te genieten zijn, die
kunnen niet worden erkend. Daar
doet een christen niet aan. In dienst
van de overheid staan kan niet. De
overheid is iets uit een vroegere pe
riode van Gods bemoeienis met de
mens. De gemeente van het Nieuwe
Testament die heilig en onberispelijk

leeft door de Geest, heeft feitelijk
geen wereldlijke overheid nodig.
Daartegenover spreekt art. 36 van
de NGB over de taak van de over
heid als Gods dienares, in de lijn van
Romeinen 13. Dat daarover onder
gereformeerden nog wel verschil
van gedachte is, neemt niet weg dat
zij wel allen de overheid als werktuig
van God erkennen.
e. De Bijbel is voor een deel van de
evangelische beweging – waar na
druk gelegd wordt op directe inge

vingen door de Heilige Geest – van
lagere orde dan het ‘levende’ Woord.
Men maakt soms onderscheid tus
sen de dode letter van de heilige
Schrift en de levende Geest. Maar
nog altijd geldt de waarschuwing
van 1 Korintiërs 4:6 niet te gaan
boven hetgeen geschreven is (vgl.
Op. 22:18-19; Spr. 30:6).
f.

Door dit alles heen is er het accent
op de mens. Dat past bij de armini
aanse nadruk op de mogelijkheden
van de menselijke vrije wil. De mens
kan de goede keus maken, de mens
moet en kan heilig leven, de mens
– weliswaar de gelovige mens – mag
leiding geven op grond van de aan
hem verleende hogere gaven van de
Geest. Hierin zit een stevig stuk
van de evangelische aantrek
kingskracht. Het past ook wel
bij de psychologische en
postmoderne invloeden in
onze samenleving, die de
mens met zijn verlangens
en mogelijkheden erg
in het middelpunt zet.
In de evangelische be
weging staat de mens
meer centraal dan bij de
Reformatie. Ik kom erop
terug wanneer ik nog
iets zeg over de betekenis
van het geloof, zoals de
Reformatie daarover heeft
gesproken.
g. In de eigen zangcultuur in
de evangelische beweging vind
je het nodige van het voorgaande
terug. Ook na Johannes de Heer
(wiens bundel nog steeds wordt ge
bruikt) zijn er liederen geschreven
en gecomponeerd, soms met heel
goede melodieën, modern, aanspre
kend. Opwekking is een belangrijke
bundel. Als je met een beetje aan
dacht naar de liedteksten kijkt, vind
je vaak dat centraal stellen van de
mens terug. Een poosje geleden
werd mij voorgesteld een dienst te
beginnen met een lied waarin de
gemeente de Here Jezus welkom
heet in de kerk. Hoe ondersteboven
kun je de gemeente van Christus
voorstellen! Gelukkig staan er in
het Evangelische Liedboek van het
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evangelisch werkverband in de PKN
ook heel mooie liederen, en zelfs in
Opwekking is, met wat moeite, wel
wat te kiezen... We moeten natuur
lijk altijd kritisch naar mensenwerk
kijken, zelfs naar de menselijke
berijmingen van de psalmen die bij
gereformeerden terecht in hoge ere
zijn.

De betekenis van het geloof
Een vrij algemene trek van de evangeli
schen is de nadruk op de mogelijkheden
van de mens om hogerop te komen in
het geestelijk leven. Daarmee duid ik
niet hetzelfde aan als wat de Bijbel met
geestelijke groei bedoelt.
Het gaat dan om een zich uitstrekken
naar heiligheid, naar meerdere erva
ring van God. En daar moet je ook wat
voor doen. Je kunt zelf voldoen aan be
paalde voorwaarden om die rijkdom te
ontvangen. Je moet je ernaar uitstrek
ken. Je kúnt het ook: jezelf bekeren, je
hart aan Jezus geven, en de belemme
ringen voor het ontvangen van de ex
tra ervaring uit de weg ruimen. Je kunt
ook voor elkaar de weg helpen banen.
Daarbij kan de emotionele sfeer van
een samenkomst een rol spelen; een
zaal of zelfs een stadion vol bewogen
mensen, een spreker die de zielen kan
‘bespelen’, suggestieve muziek, waar
door een collectieve reactie des te ge
makkelijker tot stand komt. Op zichzelf
geen verkeerde dingen. Alleen, wanneer
zulke factoren de overhand krijgen, zou
het kunnen dat de verandering van
mensen ook menselijke veranderingen
zijn en niet door een ‘uit God geboren
zijn’ (zie Joh. 1:13!).

Hem erom vragen, niet dwingend, maar
pleitend op de beloften van Hemzelf!
We moeten wel zorg besteden aan de
verkondiging, maar we hoeven werkelijk
geen methode te ontwikkelen om die
beloften te verkrijgen. We kunnen de
vrucht ervan niet organiseren. Er is geen
bewerking voor nodig van de ziel van de
ene mens door de andere mens. Hoeveel
moet ons de diepe betekenis van het
woordje ‘genade’ waard zijn! Immers,
waar het geloof ons gegeven wordt,
en waar de Heilige Geest ons leert te

Waar de Heilige Geest ons leert

te geloven, gaat het om Christus
geloven, daar draait het niet meer om
ons eigen ik, om de oplossing van mijn
problemen, om de vergroting van mijn
geestelijke ervaring – nee, dan gaat het
om Christus. Hem kennen en de kracht
van zijn opstanding, en de gemeenschap
aan zijn lijden (Fil. 3:10)! Dan begrijpen
we dat Paulus van niets wilde weten
dan van Jezus Christus en die gekruisigd
(1 Kor. 2:2). Hoe zal ook mijn zondaar-zijn
tot onze laatste snik meeklinken in de
taal van het geloof.
Met veel energie wordt in evangelische
prediking de hoogte van de blijdschap
aangegeven die voor een mens werkelijk
bereikbaar is. Nu is blijdschap een zeer
bijbels thema! En dat zou bij gerefor
meerde christenen wel eens meer op de
agenda mogen staan. Maar er is een ver
schil of alle aandacht gericht wordt op
de wijze waarop ik die blijdschap voel,
of dat de aandacht wordt gericht op het

Het is naar het evangelie als het woord genade de sleutel
is geworden, door het werk van Gods Heilige Geest

Je zou ook hierbij van een ‘arminiaans’
model kunnen spreken. Als de mens de
doorslag geeft, is het juist niet evange
lisch in de bijbelse zin van het woord.
Het is wel echt naar het evangelie als het
woord genade de sleutel is geworden,
door het werk van Gods Heilige Geest.
Wanneer het Wóórd door de kracht van
die Geest beslag op een mensenhart
legt. Wanneer God de Here ervoor zorgt
dat het Woord vrucht draagt. We mogen

evangelie, op de genade, op Christus,
in Wie de bron en de oorzaak van mijn
blijdschap ligt!
Juist het bijbelse woord geloven geeft
hier de juiste verhoudingen aan. Het is
altijd geloven in. Het wezen van het ge
loof is gelegen in de gemeenschap met
Christus. Dat is een persoonlijke relatie.
Die brengt natuurlijk een wereld van er
varing mee, want een mens is daar met
zijn hele persoon bij betrokken. Maar de

essentie is dat het gaat om het kennen
van Hem!
Het geloof, zoals de Bijbel erover spreekt,
is altijd christocentrisch en theocen
trisch, en niet antropocentrisch. Niet ik
sta centraal, maar de Here. En daar is bij
uitstek het werk van de Heilige Geest op
gericht, ook in onze geloofsbeleving: niet
de mens groter maken, maar Christus
verheerlijken (Joh. 16:14)! ‘Hij moet was
sen, ik moet minder worden’ (Joh. 3:30).
Met die belijdenis van Johannes de Do
per aangaande de Here Jezus leert een
gelovige van harte instemmen.
Dan hoeft er ook niet iets meer te zijn
dan geloof alleen, en niet meer dan
Christus alleen, en ook niet meer dan
genade alleen!
Paulus zegt het: ‘Niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij. En voor zover
ik nu nog in het vlees leef, leef ik door
het geloof in de Zoon van God, die mij
heeft liefgehad en Zich voor mij heeft
overgegeven’ (Gal. 3:20). Als het dan al
leen om Christus gaat, dan ben ik er zelf
helemaal bij! Van mijn eigen ik valt er
helemaal niets buiten, alles in mij is zeer
wezenlijk in het geloof betrokken. Maar
toch – het gáát niet over mijzelf; het
gáát om Hem!
Op die manier, en met die instelling, om
vat het geloof en het geloven alles in ons
leven. Daarom is het belangrijk het ge
loof te beoefenen, te groeien in het ge
loof, bevestigd te worden in de genade.
Groeien in het geloof is dan tegelijk het
afnemen van je eigen gewichtigheid.
Het is het opwassen in de genade en in
de kennis van Christus (2 Petr. 3:18). Het
is ‘samen met alle heiligen verstaan hoe
groot de breedte en lengte en hoogte
en diepte is, en te kennen de liefde van
Christus, die de kennis te boven gaat’
(Ef. 3:18-19). Dat is de wijze waarop een
gelovige vervuld zal worden ‘tot alle vol
heid Gods’ (Ef. 3:19)!

De spiegel…
Ten slotte nog wel even die spiegel…
Ik ben er helemaal niet op uit mensen
en groepen te oordelen. Ik heb wel een
aantal fundamentele dingen aange
dragen die voor de beleving en voor het
bestaan van een gereformeerd geloofs
leven van groot belang zijn. Daar zit zo
veel bijbelse schoonheid en rijkdom in!
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zamenlijk gebed dat in een wijk of in
een gebedssamenkomst plaatsvindt.
Natuurlijk niet buiten de verant
woordelijkheid van een kerkenraad
om, maar wel als iets waarin de ge
meente functioneert. Met name het
gebed is van de allergrootste rijkdom
in de kerk van de Here. Maar zijn we
dat niet soms een beetje kwijtge
raakt?

Daar wil ik voor staan. Maar dat mag en
moet steeds getoetst worden aan Gods
Woord. Waar die Schrift gelezen wordt,
ook door ‘evangelischen’, wordt door hen
vaak hetzelfde ontdekt en gekend wat
wij geloven en beleven. Geweldig om op
zo’n manier ook in gesprek te zijn met
evangelischen!
En dan valt er voor gereformeerden ook
wat te leren.

In het gereformeerde geloofsleven zit zo veel
bijbelse schoonheid en rijkdom

•

•

Wordt door evangelischen niet vaak
met grotere vrijmoedigheid over het
persoonlijk geloofsleven gesproken
dan door gereformeerden? Wat is
het waardevol als we iets weten te
zeggen over onze omgang met de
Here! Dat hoort bij het evangelie. Dat
hoort bij het verbond. Dat hoort bij
het kerk-zijn. Maar is het wel zo her
kenbaar bij ons?
Wordt in deze kring niet meer be
grepen van de functionering van
de gemeenschap der heiligen? In de
gemeente gaat het niet alleen om
de ambtelijke samenkomsten. Het
lichaam van Christus moet en zal
ook als gemeenschap functioneren
in het contact tussen de leden. Is de
liefde van Christus herkenbaar? We
belijden het ambt der gelovigen juist
met het oog op de gemeenschap. Dat
mag wel zeker uitkomen in een ge-

•

Is de betekenis van bijbelstudie bij
ons voldoende bekend? Gods Woord
is aan de gemeente gegeven. De
gemeente – dat zijn niet de voor
gangers, niet de theologen. Het gaat
om wat de Geest tot de gemeente
zegt. Wat fijn als er bijbelstudie
plaatsvindt in de gemeente. Niet
zoals een intellectuele oefening bij
een ouderwetse mannenvereniging
placht te gebeuren, maar als een
ontmoeting in geloof voor Gods
aangezicht, waarbij harten op tafel
komen. Ook niet om groepsvorming
in, laat staan tegenover de gemeente
te hebben, maar tot onderlinge op
bouw in het lichaam van Christus. In
het algemeen hebben evangelischen
daar meer van begrepen dan gere
formeerden. Niet wat studie betreft,
maar wat de omgang met de Schrift
betreft. Intensief bezig zijn met het

•

Woord zelf, omdat het het Woord
van onze God is.
Laat er bij evangelischen allerlei
vreemde leer zijn inzake de escha
tologie: de leer van de bedelingen
(dispensaties, vandaar: dispensa
tionalisme) zoals vanouds in de
Vergadering van Gelovigen is aange
hangen maar met bredere aanhang.
Die leer bracht mee dat de wet werd
gezien als afgedaan, dat Israël in de
toekomst onder de Messias weer
bloedige offers zou brengen, en
meer dergelijke dwalingen. Maar
– als wij meer gezien hebben van
de eenheid van de Schrift, en van de
ene toekomst bij de komst van Chris
tus – waar blijft dan ons getuigenis
met de woorden van Guido de Brès:
‘Daarom verwachten wij die dag met
groot verlangen.’ Dat is onze belijde
nis (NGB art. 37), maar vaak zou je
het niet zeggen.

Ik heb maar wat aangereikt. Ik neem
aan dat u hiermee wat in handen hebt
gekregen waar zinvol over kan worden
doorgesproken!
Deze beide artikelen vormen de (samenvatting van een) winterlezing die prof.
dr. J.W. Maris (CGK) heeft gehouden te
Zwolle e.o. op 22 maart 2012.
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Thema
Henk Drost

Zaaien – gereformeerde
evangelisatie

Zaaien betekent dat je moet leren loslaten. Het is een woord
voor menselijke activiteit, maar het benadrukt de beperktheid daarvan. Je moet zaaien en overlaten: een Ander doet
1
groeien. Alleen als God het geeft, komt er echt groei.
En voordat we vandaag verder praten
over evangelisatie en gemeenteop
bouw, moeten we dit geloof als het
ware ingeademd hebben. Dat maakt
ons weer gereformeerd. Gereformeerd
ben je op je knieën. En die identiteit
moet je manier van werken stempelen.

Waar Gods Woord klinkt…
Veel mensen denken dat gelijkenissen
het plaatje bij het praatje zijn. Het idee
is: ‘Jezus schakelt over op gelijkenissen
om de mensen te helpen.’ En dan ge
bruikt men gelijkenissen voor evangeli
satie. Maar als je dat denkt en doet, mis
je het bijbelse kader van gelijkenissen.
Ze zijn namelijk geen hulpmiddel, maar
een toetsmiddel: wie luisteren echt en
wie laten merken dat ze niet geïnteres
seerd zijn? In de Bijbel gaat het dus
niet over evangelisatie aan mensen die
nog nooit iets van het evangelie hoor

den, maar Jezus gaat in gelijkenissen
spreken tot mensen die zijn woorden
juist wel gehoord hebben. Hij maakt op
die manier duidelijk aan wie God het
geloof gegeven heeft en wie door eigen
schuld buiten Gods rijk komt te staan.2
De spanning loopt op waar het Woord
van God klinkt. Ja, je kunt zeggen: Gods
zaaien maakt duidelijk wie verkoren is
en wie verloren is.

Geen hulpmiddel,

maar toetsmiddel
Het gaat hier over verkiezing. Er staat
dat Jezus zegt: ‘Aan jullie wordt het gegeven te kennen de geheimenissen van
het koninkrijk van God.’ Dat lijkt een
vreemd antwoord. Want de discipelen
begrijpen er geen biet van en daarom
komen ze Hem vragen wat het bete
kent. En dan zegt Hij: ‘Aan jullie wordt

gegeven te kennen de geheimenissen
van het koninkrijk van God.’ Dat ze ko
men vragen, is voor Hem het bewijs dat
God in hen werkt. De Here Jezus ziet
Gods keus zich voltrekken in de mensen
die naar Hem toe komen.3 Het spreken
in gelijkenissen zet de zaak op scherp.
Zij die buiten bleven staan, komen er
steeds meer buiten te staan. Net als
Jesaja moest doen, spreekt Jezus nu in
gelijkenissen ‘opdat zij ziende niet zien
en horende niet begrijpen’. Hier wordt
dus zowel de keus van God als de keus
van mensen ten volle serieus genomen.
Ik heb het idee dat wij in de praktijk
van evangelisatie het nogal eens tegen
elkaar uitspelen. Omdat we de keus
van God helemaal willen honoreren,
wordt de keus van de mensen dan
minder benadrukt. Je lijkt toch gauw
op een ander spoor te gaan als je erg
benadrukt dat de mens moet kiezen.
‘De mens kan toch niet kiezen – hoor
je dan – jouw evangelisatiemethode is
niet gereformeerd.’ Dat is mij tenmin
ste wel overkomen. Ik zou ervoor willen
pleiten gereformeerd de mensen aan te
spreken op hun keus. De Catechismus
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spreekt over het aannemen van Chris
tus en in de Dordtse Leerregels staat
dat ‘zij die het aannemen en de Verlos
ser Jezus met een echt en levend geloof
omhelzen, door Hem van de toorn van
God en van de ondergang worden ver
lost, en zij ontvangen door Hem het
eeuwige leven’. 4

Leer en evangelisatie
Er is een trend onder gereformeerden
om gereformeerde evangelisatie los
te maken van de gereformeerde leer.
De praktijk wordt steeds minder door
grondige bijbelse leer en gezonde theo
logie gestempeld. Dat is geen goede
ontwikkeling. Mijns inziens kun je
alleen goed evangeliseren als je de ge
reformeerde belijdenis een warm hart
toedraagt (en dus ook weet wat erin
staat) omdat het de bijbelse waarheid
is. Tegelijk moet je niet alles van die
gereformeerde belijdenis meteen in het
evangelisatiegesprek inbrengen.5
Evangelisatie gebeurt in twee stappen.
Het gaat erom iemand tot Christus te
brengen. Dat is de eerste stap. En de
tweede stap is dat iemand lid wordt
van de gemeente. In de eerste fase leg
je iemand de basis van het evangelie
uit. Bij de tweede stap breng je verdie
ping aan vanuit de Bijbel met gebruik
van de gereformeerde belijdenis.

Gereformeerde evangelisatie,
hoe doe je dat?
Identitymarkers voor gereformeerde evangelisatie
a. Woord
b. Genade
c. Keus
d. Lichaam

a. Woord

Als het over evangelisatie gaat in onze
tijd, eist de churchplant-beweging veel
aandacht op. Daar benadrukken ze
contextualisatie. Dat is dat evangelisa
tie gericht moet zijn op de hoorder. Je
moet je inleven in de leefwereld van de
moderne mens.
Zeker, dat is nodig, maar het is niet
overbodig in deze tijd om te benadruk

ken dat evengoed – en zelfs op de eer
ste plaats – je denken doordrenkt moet
zijn van Gods Woord. Wie als zondig
– en van nature werelds – mens het in
zijn hoofd haalt om deze postmoderne
wereld in te gaan als evangelist, moet
stevige grond onder de voeten hebben.
Het gaat er niet alleen om dat je bij de
hoorder aankomt, maar dat je met het
evangelie bij de hoorder aankomt.

tief en confronterend. Zijn methode
was dat je je het gedachtegoed van de
ander eigen moest maken en daarop
inspelen. Hij noemde dat ‘Jezus’boodschap-vertalen-naar-Jantje’. Dat is
inderdaad wat we als gereformeerden
meer aandacht moeten geven: leef je
in de leefwereld van de moderne mens
in, pas je boodschap zuiver daarop aan.
Maar – deze evangelist ging een stap

Evangeliseren is getuigen van wat
de Bijbel je leert. Dit primaat van het
Woord zou ik een kerngegeven in
gereformeerde evangelisatie willen
noemen. Vanuit dit startpunt kun je
contextualisatie doordenken. Dat is
niet simpel. Je moet goed je Bijbel ken
nen, zodat je geen zaken opgeeft die
bijbels (en dus onopgeefbaar) zijn. Je
moet weten wat echt gereformeerd is
of dat het gaat om zaken waaraan wij
gehecht zijn uit traditie. Je moet aan
de andere kant de cultuur van onze tijd
doorhebben, zodat je weet waarop je
kunt aansluiten of waartegen je je juist
moet afzetten. Dat kunnen we alleen
onder de leiding van de Geest.

verder. Hij noemt één van de dooddoe
ners op evangelisatiegebied dat God
zelf mensen bekeert. Dat moeten wij
doen. Wij moeten de vooroordelen op
ruimen. En dan? Dan gebeurt het – als
Jan wil.

Het is een sterke gereformeerde over
tuiging dat je altijd moet preken over
Woord en Geest. We hebben de Geest
nodig om zijn Woord goed in onze tijd
te laten spreken en aan de andere kant
hebben mensen de Geest nodig om het
Woord te kunnen begrijpen. Je moet
goed beseffen dat alleen de uitleg van
het Woord mensen niet tot bekering
brengt.
In Nederland was in de jaren ’90 een uit
gereformeerde kring afkomstige evan
gelist bekend omdat zijn activiteiten op
televisie te zien waren. Dat was crea

Die redenering klopt niet, weet ieder
die praktijkervaring heeft: juist als ze
het begrijpen, zeggen mensen regelma
tig ‘nee’ tegen het evangelie. Bovendien
is het onjuist: het hangt niet van Jan
af of hij wil.6 Wie een beetje kerkge
schiedenis kent, weet dat het gecom
pliceerder ligt. De Bijbel zegt dat God
moet inbreken in het hart en de onvrije
wil vrijmaken. De Dordtse Leerregels
hebben het niet alleen over begrijpen,
maar ook over wedergeboorte. De
Geest ‘dringt ook door tot in het diepst
van de mens met de krachtige werking
van diezelfde Geest, die wedergeboorte
werkt’.7

Dat wordt dus

zaaien én bidden
Dat is zaaien: het Woord brengen, je
eigen beperktheid beseffen, de kracht
van God zoeken. Dat wordt dus zaaien
én bidden. Want het gaat om Woord én
Geest.
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b. Genade

Veel hedendaagse evangelisatie – ook
vanuit de Gereformeerde Kerken –
probeert mensen te overtuigen met
spannende verhalen, getuigenissen en
wonderen. Maar in een oppervlakkige
tijd werk je dan schijnbekeringen in de
hand, waarbij het mensen niet gaat om
God en zijn Woord, maar om de kick.
Hoe voorkom je dat? Door het centrale
thema van zonde en genade aan te snij
den. Dat is nu niet iets wat je direct
populair zal maken, maar dat is wel
wat de Bijbel centraal stelt. Dat is
ook wat we leren van de gerefor
meerde belijdenissen, die de kern
van schuld en vergeving helder for
muleren. De rechtvaardiging is niet
alleen de basis van de kerk, maar
ook de kern van evangelisatie.

(moderne) mens kan het vanuit zichzelf
ook niet weten: het moet hem gezegd
worden. Hij heeft die informatie nodig.
Het gaat om een liefdevolle confronta
tie. De mens eerlijk confronteren met
zijn probleem opent de ogen voor echte
oplossing van het probleem: Christus is
gekomen.
Als er geen overtuiging van zonde is, ga
je schijnbekeringen in de hand werken.
Hoe is onze eigen praktijk van evan

En dan leer je weer bidden om de
Geest. Veel mensen willen hun zonde
niet onder ogen zien: alleen de Geest
kan het harde hart breken. Waar Hij het
Woord kracht geeft, breekt de trots van
de mens en komt het licht van Christus.
Denk aan Pinksteren. Petrus spreekt
zijn publiek aan op hun zonde en ‘toen
zij dit hoorden werden zij diep in hun
hart getroffen’.8 Dat machtige werk
gebeurt in het hart. En zo komt het tot
een bewuste keus.

Dat is toch wel een correctie op een
trend. De toon van veel – ook ge
reformeerde – evangelisatie wordt
helemaal beheerst door het ‘God
houdt van je’. Mijn reactie als onge
lovige op die boodschap zou zijn: ‘Je
wordt bedankt voor die boodschap;
alles is dus oké; val me er verder
dan niet mee lastig.’ Houdt God
niet van de mensen? Je kunt dat
wel zeggen over de mens als schep
sel, maar niet over de mens als
zondaar. En waar dat laatste buiten
beeld raakt, wordt de boodschap
onzuiver. De zonde wordt niet meer
serieus genomen, en de boodschap
wordt meer een therapeutisch ver
haal voor de aangeslagen zondaar
dan de reddende boodschap voor
de schuldige zondaar.
Zeker, veel mensen zitten met
moeilijke vragen, hebben ‘scheu
ren in hun ziel’ vanwege alles wat
ze meegemaakt hebben in dit leven.
Een luisterend oor en een open hart
zijn heel belangrijk voor een oprechte
evangelisatie. Dat is gaan in het spoor
van Jezus. Maar wanneer we niet zoals
Hij mensen confronteren met de bood
schap van zonde en verlossing, blijven
we steken in de problematiek. Het
hoofdprobleem van de mens is dat hij
zijn hoofdprobleem niet kent.
De meeste mensen zijn verrast te
horen hoe God over hen oordeelt. De

gelisatie? Wanneer is een bekering
echt? Wanneer kun je zeggen dat een
mens door God geraakt is? Let er eens
op hoeveel mensen gedoopt worden,
maar toch na een paar jaar God vaar
wel zeggen. Wat is er gebeurd? Op
dit punt zien we weer hoe goed het is
dat de gereformeerde belijdenis ons
scherp houdt op de hoofdzaken: zonde
en verzoening. Die moeten verkondigd
worden.

c. Keus

Laten we als kerkmensen ons meer
inleven hoe vreemd en onbekend de
boodschap van de Bijbel voor de mens
is. Ik herinner me heel goed mijn eerste
ervaringen in het evangelisatiewerk.
Mensen stonden je met open mond
aan te gapen als je het had over iemand
die voor hen stierf, die opgehangen
werd en nog wat van die rare dingen.
Het was alsof ik Chinees sprak in ZuidNederland. In het evangelisatiewerk
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leerde ik op die manier dat het ’t beste
is de mensen de kans te geven om meer
te weten te komen. Het is onbarmhar
tig om mensen binnen een kwartier
een keus voor het leven te laten maken
over iets waarvan ze geen flauw benul

we vasthouden aan de manier waarop
we de kerk nu al eeuwenlang georga
niseerd hebben? Is het niet juist dat
het hele idee van een territoriaal be
grensde gemeente uit de tijd is? Is het
wel bijbels?

Het is onbarmhartig om mensen binnen een kwartier
een keus voor het leven te laten maken over iets
waarvan ze geen flauw benul hebben

hebben. Het gaat dus om onderwijs.
Dat heeft ook een risico. Christenen die
de wil centraal zetten, dringen vaak
nogal snel aan tot een keus. Gerefor
meerden willen het Woord onderwijzen
als het werkmiddel van de Geest. In het
eerste geval ben je zeer snel klaar, in
het tweede geval lijk je oneindig aan
het onderwijzen. In het eerste geval
dreigt manipulatie, in het tweede geval
dreigt de keus buiten beeld te raken.
Hoe voorkom je dat?
Uitleg van Gods Woord zal ook een
appel op het hart moeten zijn om tot
een keus te komen. Want wie kennis
krijgt over Gods Woord, krijgt ook ver
antwoordelijkheid. Wie evangeliseert,
maakt de ander verantwoordelijk. Je
maakt de zaak alleen maar erger voor
mensen als je gaat evangeliseren! Jezus
zegt: ‘Ze zouden niet schuldig zijn als
ik niet was gekomen en tegen hen had
gesproken. Maar nu hebben ze geen
excuus voor hun zonde.’9 Daarom zul je
heel helder moeten zijn dat er een keus
gemaakt moet worden.
Wanneer je tegen mensen zegt dat God
van ze houdt, is een keus niet zo ont
zettend van belang: ‘God houdt immers
al van ze?!’ Maar als er geen heil is dan
via (de keus voor) Christus, moet je hel
der zijn naar mensen die je met verant
woordelijkheid opzadelt. Daarom moet
je proberen onderwijs en gesprekken
liefdevol maar duidelijk af te ronden
door een punt te zetten achter de ge
richte evangelisatiegesprekken.10 Het
gaat om een heldere keus – de keus om
te komen tot Christus en zijn lichaam.

d. Lichaam

We leven in een cultuur die weinig
meer heeft met instituten. Moet je
dan wel aan het instituut ‘kerk’ vast
houden? Deze vraag is breder: moeten

Mijn eerste reactie is dat de Bijbel ons
juist leert geen tegenstelling te maken
tussen het komen tot Christus en het
lid worden van zijn lichaam. De Ne
derlandse Geloofsbelijdenis overstijgt
die valse tegenstelling met een mooi
gebruik van een uitdrukking van onze
Heiland.
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis
(art. 28) gaat het over het buigen van de
hals onder het juk van Christus. Dat gaat
natuurlijk over geloof. Christus roept
vermoeide en belaste zondaren. Dat is
en blijft heel persoonlijk, een zaak van
persoonlijk geloof. Maar artikel 28 zet
deze uitdrukking fraai in het kader van
het komen tot de kerk. Wie buigt de hals
onder het juk van Christus? Dat doet hij
die Christus’ stem gehoorzaamt door lid
van een gemeente te worden. Hij roept
ons samen: in de kerk onder Woord en
tucht. Daar vindt een christen rust voor
zijn of haar ziel.

Geen tegenstelling tussen het
komen tot Christus en het lid
worden van zijn lichaam

En daarmee zijn we bij het belang
van de kerk voor evangelisatie: in de
gemeente geeft Christus vermoeide
mensen rust en voedsel en kracht voor
onderweg. In Handelingen 2:42 staat
dat de nieuwe gelovigen ‘trouw bleven
aan het onderricht van de apostelen,
met elkaar een gemeenschap vormden
en het brood braken en zich wijdden
aan het gebed’. De Bijbel wijst ons op
het belang van verbondenheid in de
gemeente. Daarvoor is een structuur
nodig.

atmosfeer van groot belang. Het gaat
om een gemeente waar liefde, aanbid
ding en zorg wonen. Deze dingen zijn
belangrijk om mensen een tehuis te
bieden.
Zaaien betekent dat je moet leren los
laten. Het is voor ons moeilijk om deze
zaak echt uit handen te geven, maar
dat draagt wel de belofte dat God zal
doen wat wij niet kunnen.
Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.11
Noten:
1

Zie Marcus 4:27-29.

2

Dr. J. van Bruggen, Het lezen van de bijbel.
Een inleiding, Kampen, 1981, p. 147-160.

3

Datzelfde kom je ook in het evangelie
van Johannes tegen als het gaat over hen
die de Vader aan Jezus gegeven heeft.

4

HC antw. 20, 30, 76, 84; DL I,4.

5

Bijvoorbeeld: de belijdenis spreekt mooi
over Gods keus en onze keus. Maar in het
evangelisatiegesprek benadruk je dat de
ander een keus moet maken. Je zet in dat
(eerste) gesprek Gods keus niet voorop.

6

Peter Scheele, Visserslatijn, Handboek
voor evangelisatie, Amsterdam, 1995
(p. 33 over vrije wil; zie ook p. 93-94).

7

DL III/IV,12.

8

Handelingen 2:37.

9

Johannes 15:22 en 24.

10 C.J. Haak, De klok van nieuw leven, Kam
pen, 1998, p. 88.
11

Psalm 126:5-6.

Dit artikel is de bewerking van een lezing die gehouden is voor het Canadian
Reformed Theological Seminary van de
Canadian Reformed Churches.

Ja, voor evangelisatie is een gezonde en
sterke structuur van de gemeente van
groot belang. Dat is de basis. Ook is de
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Thema
Jakob van Bruggen

Wie gelooft er nu eigenlijk:
ik of wij?

Het karakter van het christelijk geloof
volgens het Nieuwe Testament
Ik geloof! Elke dag kunnen we het horen voor radio en tv: ‘Ik
geloof, ik geloof, ik geloof… ik geloof in de mensen.’ Drie tot
vier keer ‘ik’. Niet voor niets: de klemtoon wil liggen op wat
persoonlijk is. Ik en de mensen.
Het begint bij mij, bij mijn geloof. En
dan kijk ik om me heen en vertel aan
anderen wat ik geloof. Dit spotje zou
geen verdere aandacht waard zijn wan
neer het alleen om de reclame voor
een omroeporganisatie ging. Maar
dat spotje is heel representatief voor
de manier waarop geloof vandaag ter
sprake komt. En dit bijna over de volle
breedte van de christenheid in welva
rende landen. De kernvraag is steeds:
‘Wat geloof jij?’ En binnen de culturele
context van verdraagzaamheid en
persoonlijke vrijheid betekent dit écht
wat jij zelf gelooft. Een ander heeft ook
haar of zijn geloof. En misschien zijn
er ergens wel grootste gemene delers,
maar voorop staan individualiteit en
authenticiteit. Die beslissen ook over
wat ik niet geloof. Vaak volstaat wat
dat betreft de mededeling dat ik niet
geloof in een persoonlijke god of niet

kan geloven in voorzienigheid of niet
wil geloven in een eeuwig leven. Mag
ik dat ook nog zelf weten? Het is toch
mijn geloof!
Naar aanleiding van deze geloofscul
tuur in de westerse wereld van de
eenentwintigste eeuw wil ik graag
iets zeggen over de vraag wie er nu
eigenlijk gelooft: ik of wij? En over de
vraag of dit ook samenhangt met het
soort geloof waarover we het hebben. Ik
zal me daarbij richten op het karakter
van het christelijk geloof volgens het
Nieuwe Testament.

Geloof is reactie
Daarbij wel eerst een paar methodi
sche opmerkingen. Het zou mooi zijn
wanneer we in het Nieuwe Testament
kant-en-klare zinnen aantroffen waarin

we konden lezen of geloof begint bij
ik of bij wij. Maar zulke zinnen zijn er
niet. Dat is natuurlijk al een veeg teken.
Is ons dilemma wel aangepast aan
ons onderwerp, het geloof? Of hebben
wij bij het onderwerp geloof later een
dilemma ingevoerd dat het Nieuwe
Testament zo niet kent? Het zou niet
de eerste keer zijn dat de Bijbel wordt
overvraagd door latere dilemma’s.
Wanneer expliciete uitspraken in zin
nen ontbreken, nemen theologen nogal
eens de toevlucht tot het ontleden van
woorden, vaak begrippen genoemd.
Zou een studie van het nieuwtestamen
tische woord voor ‘geloof’ (pistis) niet
vanzelf uitsluitsel geven? Ik denk het
niet. In de eerste plaats is het onderwijs
van het Nieuwe Testament over geloof
niet gebonden aan het gebruik van een
woord (pistis). In de tweede plaats is
een Grieks woord niet een openbarings
begrip, maar een woord dat behoort
tot de Griekse taal: de betekenisbreedte
van dat woord valt niet samen met het
onderwerp christelijk geloof. In de derde
plaats heeft het ook weinig zin om te
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gaan tellen hoe vaak het werkwoord
‘geloven’ in het Nieuwe Testament in
het meervoud dan wel in het enkelvoud
voorkomt: het gebruik van enkelvoud
respectievelijk meervoud wordt niet
bepaald door het karakter van het
christelijk geloof, maar door de zinnen
waarin het werkwoord voorkomt. Te
verwachten is dat er zowel zinnen zijn
waarin het enkelvoud gebruikt wordt
(‘ik geloof’ of ‘jij gelooft’) als zinnen
waarin het meervoud wordt gebezigd
(‘wij geloven’ of ‘jullie geloven’). En een
blik in de concordantie bevestigt dit
vermoeden. Reeds een passage als die
in 2 Korintiërs 4:13 maakt trouwens dui
delijk dat ‘ik’ en ‘wij’ door elkaar heen
kunnen worden gebruikt wanneer het
gaat om geloven. Paulus schrijft daar:
‘Er staat geschreven: “Ik bleef vertrou
wen, daardoor kon ik spreken.” In dat
zelfde vertrouwen spreken ook wij, om
dat we geloven en weten dat Hij die de
Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net
als Jezus, zal opwekken en ons samen
met u, naar zich toe zal voeren.’
Het heeft dus geen zin om het pad in
te slaan van woordgebruik en concor
dantie.
Methodisch zou het – denk ik – beter
zijn om na te gaan hoe mensen worden
aangesproken die tot geloof worden opgeroepen. Geloof is in het Nieuwe Testa
ment immers altijd een reactie op een
verkondiging. Het was eerst een reactie
op het woord en het werk van Johannes
de Doper en van Jezus Christus tijdens
hun leven op aarde. En daarna was het
een reactie op het apostolisch evange
lie over deze Heiland. Het karakter van
die reactie moet corresponderen met
de oproep ertoe. Laten we daarom eens
nagaan hoe Johannes de Doper opriep
tot geloof en hoe Jezus dit deed, en hoe
zijn apostelen eerst de Jood en ook de
Griek tot geloof opriepen. Is daaruit
niet iets af te leiden over de vraag wie
er nu eigenlijk gelooft, ik of wij?

De oproep van Johannes de
Doper
Het is duidelijk dat Johannes de Doper
een volksprofeet was in die zin dat hij
heel het volk opriep om boete te doen
en zich voor te bereiden op de komst
van de Gezalfde Rechter. Het is zeker
waar, dat zijn oproep om zich te beke

ren individualiserend werd uitgewerkt
naar diverse groepen mensen. In Lucas 3
zien we hem in gesprek met onder an
deren tollenaars en soldaten. Maar hoe
geconcretiseerd ook naar deze groepen
toe, toch klinkt voor allen één gemeen
schappelijke oproep: ‘Zeg niet bij jezelf:
wij hebben Abraham tot vader!’ Johan
nes richt zich tot het verbondsvolk en
tot alle groepen daarbinnen. Hij spreekt
hen aan als de gemeenschap van Israël,
nazaten van Abraham.
En zijn boodschap is verheugend omdat
hij de vreugdebode is van de Messias,
maar zijn boodschap is ook gebiedend.
Allen moeten zich laten dopen tot ver
geving van zonden. In Lucas 7:29-30
lezen we dat de farizeeën en wetgeleer
den dit ‘plan van God’ verwierpen: zij
lieten zich niet door Johannes dopen.
In Matteüs 21:31-32 wordt gezegd dat
zij Johannes niet geloofden, maar dat
de tollenaars en de hoeren wel gingen
geloven. Zij lieten zich dopen en bij het
binnengaan van het koninkrijk van God
gingen zij de anderen voor. Geloven is
dus buigen voor het plan van God en
zich samen met anderen voegen naar
de oproep tot doop en boete.
God roept heel Israël tot berouw. En
daarin dus ook ieder persoonlijk. De
oproep komt niet uit de lucht vallen
en zij valt niet zomaar binnen in het
leven van individuele mensen. Zij komt
tot mensen die deel uitmaken van een
volk. Een volk dat staat in de concrete
en lange geschiedenis van God met
Abraham en zijn nakomelingen. In dat
‘wij’ van Gods verbond wordt ook ie
dere ‘ik’ aangesproken. Niet andersom.

De oproep tot berouw komt
niet uit de lucht vallen

Niet van ik naar wij. Dat zou ahistorisch
zijn. Alsof de geschiedenis met mij was
begonnen. Johannes de Doper is de
laatste van de profeten die tot Abra
hams volk hebben gesproken. Nu ligt de
bijl aan de wortel van de boom! Onder
de koepel van Gods eeuwenlange ge
schiedenis wordt Israël aangesproken,
ongeacht of men zich profileert als fari
zeeër of als tollenaar. Het is een oproep
tot allen waarvan ieder persoonlijk een
onderdeel vormt.

De oproep van de Messias
Niet anders is het bij de Messias zelf.
We kennen genezingen waarin heel
persoonlijk de vraag wordt gesteld of
iemand gelooft in Jezus’ macht. Maar
die individualiseringen zijn ingebed in
de algemene prediking tot het hele volk.
We lezen er een samenvatting van in
Marcus 1: ‘De tijd is aangebroken, het ko
ninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer
en hecht geloof aan dit goede nieuws’
(Mar. 1:15).

Geloven is terugkeren,
meegaan, invoegen

Evenals Johannes de Doper spreekt ook
Jezus alle mensen aan tegen de ach
tergrond van de geschiedenis waarvan
zij deel uitmaken. Zij zijn de kinderen
van de profeten. Zij leven bij wat tot
de ouden is gezegd. Eens zullen alle
uitverkorenen bijeengebracht worden
uit de vier hoeken van de aarde. Het ko
ninkrijk van God, de God van Abraham,
Isaak en Jakob, de God van levenden, is
dichtbij. Op de weg daarheen worden
twaalf apostelen als leiders en gidsen
aangesteld. Geloven is terugkeren,
meegaan, invoegen.
Geloof is nu aansluiten bij de eindelijk
gekomen Messias van Israël, de Zoon
van God. Zijn geboden moet Israël be
waren, zijn broederschap liefhebben.
Dat kan niet zonder de uitroep ‘Ik ge
loof, kom mijn ongeloof te hulp’, maar
de hulp aan dat ongeloof is altijd hulp
om te blijven in de wijnstok, onder de
staf van de Herder, in het vertrouwen
op de grote Koning. Ik ga bij Hem niet
op in wij, maar ik voeg wel in omdat de
Herder een kudde heeft waarheen het
verdwaalde ik wordt teruggedragen.
Het is de kudde van oudsher die einde
lijk de goede Herder ontvangt die was
beloofd en die men heel erg nodig had,
zoals bleek in de eeuwenlange geschie
denis van het bondsvolk.

De oproep van de apostelen
Het is niet anders bij de apostelen. Pe
trus roept in Jeruzalem zijn ‘volksgeno
ten’ op tot geloof in de Messias met de
volgende woorden: ‘Wend u af van uw
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huidige leven en keer terug tot God om
vergeving te krijgen voor uw zonden.
Dan zal de Heer een tijd van rust doen
aanbreken en zal Hij de messias zenden
die Hij voor u bestemd heeft. Dat is
Jezus, die in de hemel moest worden
opgenomen tot de tijd aanbreekt waar
over God van oudsher bij monde van de
profeten heeft gesproken en waarin al
les zal worden hersteld’ (Hand. 3:19-21).
‘God heeft zijn dienaar allereerst voor
u laten opstaan en Hem naar u gezon
den, om ieder van u die zich afkeert van
zijn slechte daden te zegenen’ (Hand.
3:26).
Allen die tot geloof komen, vormen het
vernieuwde Israël. Takken van ongeloof
worden afgebroken: het Israël van Mes
sias Jezus blijft de edele olijfboom (zie
Rom. 11).
Stefanus spreekt de Joodse leiders dan
ook aan op hun gedrag in het licht van
hun verleden als volk van God.
Spannender wordt het wanneer dit
evangelie bij de niet-Joden aankomt.
Zal hier het collectieve niet plaatsma
ken voor het individuele? Heidenen
hadden toch niets met God? En is dus
ieder die uit de heidenen tot geloof
komt, niet een nieuw begin voor zich
zelf? Begint het hier niet met de ‘ik’ die
zich met anderen kan gaan aansluiten
tot een nieuw ‘wij’?
De werkelijkheid van de prediking van
het evangelie aan de heidenen blijkt
anders. In Handelingen vinden we
twee uitgewerkte voorbeelden van
rechtstreekse prediking aan deze nietJoden. Het eerste betreft de prediking

in Lystra, waar de heidenen voor Paulus
en Barnabas offers willen brengen in
de gedachte dat ze Zeus en Hermes
zijn. En het tweede voorbeeld betreft
de rede op de Areopagus, waar men
benieuwd is wat Paulus voor nieuws
heeft te brengen. In beide toespraken
blijkt Paulus ook de mensheid buiten Is
raël te zien als een collectief dat allang
met God had te maken en dat nu ook
als zodanig wordt aangesproken.
In Handelingen 14 roept Paulus de hei

staat Adam: uit die ene mens heeft
God de hele mensheid gemaakt, die
Hij over de hele aarde heeft verspreid:
voor elk volk stelde Hij een tijdperk vast
en Hij bepaalde de grenzen van hun
woongebied. Met de bedoeling dat ze
Hem al tastend zouden vinden, want
Hij is niet ver weg van ons. In Hem le
ven wij en bewegen wij en zijn wij. Met
voorbijzien van een tijd van afgoderij
roept God nu de Grieken op tot beke
ring. De NBV vertaalt in vers 30: ‘om

De mensheid buiten Israël had als collectief allang met God
te maken en wordt ook als zodanig aangesproken

denen in Lystra op om niet langer de
afgoden te vereren, maar zich te wen
den tot de levende God die de hemel en
de aarde en de zee heeft geschapen en
al wat daar leeft (een duidelijke herin
nering aan het tweede gebod). Bij ‘alles
wat daar leeft’ horen ook de mensen.
De heidenen in Lystra zijn met al hun
voorouders Gods schepping en ze wa
ren al die eeuwen geroepen om alleen
Hem te eren. In vorige eeuwen liet God
alle volken echter toe om hun eigen
weg te gaan, maar Hij toonde zich
gelijktijdig niet onbetuigd en liet zijn
goedheid blijken door regen en vrucht
bare seizoenen te geven, voedsel en een
vreugdevol leven. Paulus, de afgezant
van de Messias, komt nu ten langen
leste tot Gods eigen, zij het verdwaalde,
mensheid. Paulus komt tot een mens
heid die aan God veel verschuldigd is
over al die voorbije eeuwen. De oproep
tot geloof is daarom ook hier in feite
een oproep tot inkeer en berouw, tot
bekering en terugkeer. De
heidenen in Lystra zijn geen
losse individuen, maar
leden van een in zonde le
vende mensheid.
In Handelingen 17 zien we
iets vergelijkbaars. Hoewel
de Atheners altijd alleen
maar uit waren op iets
nieuws, weigert Paulus om
zoals gevraagd ‘een nieuwe
leer’ te brengen. Hij begint
ook hier op de Areopagus
met een terugverwijzing
naar de Schepper van al
len en alles, ook dus van
de Grieken. Aan hun begin

een nieuw leven te beginnen’. Dit kan
het misverstand oproepen dat ze aan
iets nieuws moeten beginnen, maar er
staat hetzelfde werkwoord dat Johan
nes de Doper en de Here Jezus gebruik
ten: metanoein, bekering! Heidenen
zijn niet blanco: het is tijd voor boete
en terugkeer! Het oordeel komt immers
dichtbij! Paulus spreekt op de Areopa
gus zoals Jona in Ninevé predikte.
De bredere verantwoording van dit
aanspreken van de heidenen op hun
verleden in Adam en hun schuld te
genover de Schepper vinden we in
Romeinen 1:18-32 en ook in het tweede
gedeelte van Romeinen 5.
Geloven betekent ook voor de heide
nen gehoor geven aan een oproep
en terugkeren tot gehoorzaamheid.
Individuen worden dus aangesproken
als behorend tot het geheel van de
verantwoordelijke mensheid uit Adam.
De wereld begon niet met ik, maar met
mijn vader Adam. Dat moeten mensen
weer leren. Dat moet ook in die tijd een
onverwachte benadering van mensen
zijn geweest.

De brieven over gedeeld of
persoonlijk geloof
Voordat we komen tot een conclusie
en een nabeschouwing, wil ik nog kort
ingaan op uitspraken in de brieven
over enerzijds het gedeelde geloof
en anderzijds het persoonlijk geloof.
Wanneer we nagaan hoe in de brieven
over het geloof van de tot bekering
gekomen niet-Joden wordt gesproken,
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is begrijpelijk dat dit geloof niet wordt
benoemd als een nieuwe keuze, maar
als gehoorzaamheid. Paulus is, zoals hij
zegt in de aanhef van de brief aan de
Romeinen, als apostel geroepen om aan
de volken ‘gehoorzaamheid van geloof’
te verkondigen (Rom. 1:5, verg. 16:26).
Dit geloof is vanwege de oproep tot
terugkeer in het huis van de Vader ook
meteen een geloof met een inhoud die
zijn oorsprong niet heeft in mijn gevoel
of mening. De oorsprong ligt buiten mij
in alles wat de Schrift heeft bekendge
maakt over Gods werken vanaf Adam
en Eva, via de zondvloed en de spraak
verwarring en het afdwalen van de vol
ken en de roeping van Abraham en het
falen van het volk Israël.
Paulus kan van de christenen uit de
heidenen in Rome zeggen: ‘God zij ge
dankt: u was slaven van de zonde, maar
nu gehoorzaamt u van ganser harte de
leer waaraan u zich hebt toevertrouwd’
(Rom. 6:17).

Wanneer in de brieven op
persoonlijke golflengte over
dit geloof wordt gesproken,
beweegt zich dit altijd bin
nen dit algemene en ons
overgeleverde geloof. In
1 Korintiërs 15 gaat Paulus
in op persoonlijke vragen
over de mogelijkheid van
een opstanding van doden.
Pastoraal ontwikkelt zich de
dialoog met de weifelaars.
Maar die dialoog staat on
der het teken van de verzen
1-2 en vers 11: ‘Ik herinner u
aan het evangelie dat ik u
verkondigd heb, dat u ook
hebt aangenomen, dat uw fundament
is en uw redding, als u tenminste vast
houdt aan de boodschap die ik u ver
kondigd heb. Anders bent u tevergeefs
tot geloof gekomen. Hoe dan ook, of
zij het nu zijn of ik, wij verkondigen al
lemaal dezelfde boodschap, en door die
boodschap bent u tot geloof gekomen.’

Geloof is vanwege de oproep tot terugkeer in het huis van

de Vader ook meteen geloof met een inhoud die zijn oorsprong
niet heeft in mijn gevoel of mening

Die ‘leer’ is volgens het Grieks een
tupos didachès: de lezers zijn ‘overgele
verd’ aan dit ‘merk van leer’. Het is niet
onmogelijk dat Paulus hier doelt op een
nieuw brandmerk. Men was gebrand
merkte slaaf van de zonde, maar heeft
nu een nieuw merk ontvangen: het
merk van de leer van het evangelie, het
merk van Jezus Christus. Dit leermerk
is een nieuw keurmerk voor christenen.
Daaraan zijn ze toevertrouwd.
Op een andere manier wordt elders
gesproken over de overleveringen van
de apostelen waarbij men moet blijven,
of het pand dat men moet bewaren. De
vraag wie er nu eigenlijk gelooft (ik of
wij), wordt ingehaald door het karakter
van het geloof: het is de aanvaarding
van iets dat van buitenaf naar ons toe
komt, een boodschap, een oproep, een
opdracht, een belofte.
Het is niet mijn of ons geloof, het is
het geloof van Jezus Christus. Het is
van Hem, gaat over Hem en wordt ons
gegeven.

‘Ich bin eine von wir’
Laten we tot een conclusie en nabe
schouwing komen. Eerst de conclusie.
Aan het begin van het christelijk ge
loof staat een oproep tot bekering. De
prediking komt tot mensen op wie God
een claim heeft. Mensen die in een
schuldverhouding tot God staan.
Dit is alleen te begrijpen wanneer
we de geschiedenis van de Schepper
serieus nemen en ons laten onder
wijzen over Adam en Eva, over Gods
werkverbond met de mens en over
de voortgaande miskenning van deze
weldoende God in de geschiedenis van
onze mensheid.
De mens die zich losmaakt van God,
wordt een ik waarmee alles begint.
Wanneer deze ik terugkeert naar het
huis van de Vader, keert deze ik ook
terug tot het wij van de door God ge
schapen familie.
Met schuldbesef en dankbaarheid
neemt de mens weer bescheiden zijn
plaats in. Op hem wordt van toepassing

wat ik zag staan op een viaduct over
Autobahn 44 van Werl naar Unna: ‘Ich
bin eine von wir’.
Deze conclusie vraagt om een korte na
beschouwing.

Alsof het begon met mij…
Het moderne ‘ik geloof’ dat zich heeft
losgekoppeld van het bijbelse ‘wij
geloven’ is niet met argumenten te
genezen. Modern levensgevoel is niet
het gevolg van onwetendheid, maar
van onze vaak onbewuste menselijke
onwil of verborgen trots die alleen de
Here kan wegnemen. Hij kan harten
openen zodat ze weer open gaan staan
voor God en zijn geschiedenis met ons.
En wanneer Hij harten opent, ontstaat
ook met ieder persoonlijk die wonder
lijke en hoogst persoonlijke omgang
van de Here met ieder van zijn kinderen.
Daarover zou veel zijn te zeggen, zoals
ook blijkt in het vijfde hoofdstuk van de
Dordtse Leerregels, maar in dit artikel
gaat het niet over die vertrouwelijke
omgang die het geloof kent met zijn
God en Heiland, maar om de vraag of
dat geloof aangestuurd wordt door
mijzelf, mijn cultuur en mijn gevoel
dan wel door de openbaring over Gods
geschiedenis die mij bereikt en terug
roept.
Theologen en predikanten hebben hier
een grote verantwoordelijkheid. Zij
moeten bekendheid blijven geven aan
deze geschiedenis van de ware God. Ze
mogen zich niet schamen voor Adam
en Eva, voor Noach of Jozua. Er woedt
vandaag een beeldenstorm tegen
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bijbelse stamvaders en patriarchen.
De kerk lijkt zonder hen te kunnen.
Uiteindelijk zou het immers niet gaan
om historiciteit van feiten, maar om
persoonlijke geloofsverbondenheid. En
de betekenis van een geschiedenisver
haal zou belangrijker zijn dan de feite
lijkheid ervan. Deze valse dilemmata
isoleren mij van vroeger en leiden tot
een spiritualiteit waarin mensen zich
aanvaard moeten voelen zoals ze zijn.
Alsof het begon met mij.
Oriëntatie vanuit het ik-geloof kan ook
gemakkelijk leiden tot een perspec
tiefvervalsing bij wat men missionaire
bewustheid noemt. Momenteel wordt
veel aandacht gevraagd voor de inle
ving in de moderne cultuur, het weg
nemen van obstakels voor de moderne
mens en het zoeken naar de relevantie
van geloofszaken voor de huidige cul
tuur. Of ook het aangaan van een
begrijpende dialoog met de islam. Ik
ga er nu even aan voorbij dat de zoge
naamde huidige cultuur geen eenheid
vormt en dat het doorgronden van tijd

lingen 17 echter een voorbeeld van het
tegendeel. Paulus spreekt de mensen
wel aan in hun feitelijke situatie van
altaren en afgodsbeelden en met ver
wijzing naar hun eigen dichters. Maar
hij analyseert niet hun beweegredenen
en religieus gevoel, en hij sluit daar ook
niet bij aan. Integendeel: hij verwijt de
Atheners juist hun polytheïsme, hij kri
tiseert hun individualisme in de religie,
hij gebruikt voluit de heilige Schrift
wanneer hij hen terugroept naar de
geschiedenis van ons samen als mens
heid uit enen bloede en hij dringt aan
op een keuze door een (Joods) taboeonderwerp als de opstanding van de
doden niet te verzwijgen. Hiermee
heeft Paulus de cultuur van Athene
– volgens de overtuiging van de men
sen op de Areopagus – niet bereikt:
men stuurt hem weg. Men voelde heel
goed aan dat Paulus uiteindelijk niet
de dialoog zocht, maar opriep tot beke
ring. De Here heeft echter de trouw van
de apostel wel beloond door enkelen
als Dionysius en Damaris toe te voegen
aan de gemeenschap van de gelovigen.

krijgen om predikers te zijn van het
evangelie, hebben daarbij een grote
verantwoordelijkheid. Tegen de stroom
van deze tijd in met zijn eigen zelfbeeld
mogen zij voortdurend spreken over de
grote daden van God en over zijn plan
met mensen vanaf het paradijs. Preken
en evangeliseren vanuit Adam en het
werkverbond is ook in deze tijd vaak
nieuw en ongehoord. Maar het zet ons
wel op onze plaats. Mij en ons. En dat is
precies wat goed voor ons is, of we het
al beseffen of nog niet.

Dit artikel is een bewerking van een
dieslezing die prof.dr. J. van Bruggen
hield in het kader van het jaarthema
2011-2012 van de christelijke gereformeerde studentenvereniging P.F.S.A.R.
in Apeldoorn over individualisatie en
samenleving.

Preken en evangeliseren vanuit Adam en het

werkverbond is ook in deze tijd vaak nieuw en ongehoord.
Maar het zet ons wel op onze plaats

genoten vaak bijna onmogelijk is voor
een medemens. Ik beperk me tot het
feit dat men nogal eens naar Hande
lingen 17 verwijst om aan te tonen dat
missionaire activiteit allereerst vraagt
om inleving in de omgevingscultuur.
Zo meent René Smit, bestuursvoorzit
ter van de Vrije Universiteit, dat Paulus
op de Areopagus ‘het gesprek over God
aangaat’, waarbij hij zich niet zou be
roepen op de Schrift maar op de eigen
geschriften van de Grieken (ND 4 april
2012 p. 3). In werkelijkheid is Hande

De kerk zal er dan ook goed aan doen
het moderne ahistorische individua
lisme niet in de hand te werken. Laat
de prediking niet versmallen tot bijna
uitsluitend spreken over het persoon
lijke geloof en zijn groei, over genade
en liefde. En laat het getuigenis van de
kerk in deze wereld zijn uitgangspunt
blijven nemen in het samenhangend
geheel van Gods openbaring en niet in
het gevoel van de menselijke cultuur
of de individuele christen. Zij die het
voorrecht en de verantwoordelijkheid

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere
belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste één jaar geleden op te vragen is er
via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Archief kunt u uit een aantal nummers downloaden.
Verder zijn trefwoordenregisters op alle voorgaande jaargangen te vinden op
www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.
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Geloofszekerheid

Thema
Aryjan Hendriks

Woorden lijden ook aan inflatie. Als dat van één woord geldt,
is het wel het woordje ‘geloven’. We geloven dat we het bij
het rechte eind hebben en we geloven dat er storm gaat
komen.
Zelfs op religieus terrein is geloven
niet meer wat het geweest is. Velen in
ons land geloven dat er wel ‘iets’ is dat
boven onze wereld uitgaat. Je zou ze te
kortdoen wanneer je hen als ongelovig
zou typeren. Een vage religiositeit be
antwoordt aan wat moderne mensen
voor geloven houden.
Willen we ontdekken wat geloven wer
kelijk is, dan hebben we vandaag meer
dan ooit de Bijbel nodig. God zelf moet
ons zeggen wat dat geloven is waartoe
Hij ons voortdurend oproept.

Het bijbelse geloof
De Bijbel spreekt over geloven altijd in
de context van Gods verbond. De Here
verbindt Zich in liefde aan mensen.
Hij komt met zijn rijke beloften hun
leven binnen. Je ziet dat zo prachtig
wanneer de Here zijn verbond met
Abraham opricht en hem tot zijn kind
en erfgenaam aanneemt (vgl. Gen. 15).
Van Abraham verwacht de Here nu dat
hij leeft ‘in verbondenheid met God,
de Ontzagwekkende’ (Gen. 17:1), dat hij
zich helemaal verlaat op wat Hij zegt.

Fundamenteel voor die levenshouding
is in het Hebreeuws van het Oude Tes
tament het (werk)woord heëmin, waar
van ons woordje ‘amen’ is afgeleid. Zo
lezen we dat Abraham heëmin be Jahwe
(Gen. 15:6), door de NBV heel terecht
weergegeven met: ‘Abram vertrouwde
op de Heer’. Geloven in bijbelse zin is: op
de Here ‘amen’ zeggen, op Hem vertrou
wen en je verlaten op zijn beloften. Wat
geloven is, horen we David in Psalm 56
zeggen: ‘Op God, wiens woord ik prijs,
op de Heer, wiens woord ik prijs, op God
vertrouw ik, angst ken ik niet…’
Als het om bijbels geloof gaat, is Abra
ham zeker een voorbeeld. Hoewel de
wieg leeg bleef, en Sara en hij al ouder
werden, ‘vertrouwde hij op God die de
doden levend maakt en in het leven
roept wat niet bestaat’ (Rom. 4:17).
Maar hét grote voorbeeld blijft toch
onze Heiland! Hij is ‘de voltooier’ van
het geloof (Heb. 12:2): wat geloven is,
heeft Hij volmaakt laten zien in zijn
weg naar het kruis. Hij stierf zelfs met
een schriftwoord op de lippen!
In het Nieuwe Testament worden ‘ge

loof’ en ‘geloven’ zelfs de dominante
aanduiding van de verhouding tot onze
God en zijn Zoon, Jezus Christus. ‘Ieder
een die gelooft, heeft in Hem (Christus)
eeuwig leven’ (Joh. 3:15). Johannes
schrijft zijn evangelie ‘opdat u gelooft
dat Jezus de messias is, de Zoon van
God, en opdat u door te geloven leeft
door zijn naam’ (Joh. 20:31). Christus
prijst de gemeente in Pergamum: ‘U
bent mijn naam trouw gebleven en
hebt uw geloof in Mij niet verloochend’
(Op. 2:13).

Persoonlijke zekerheid
Calvijn zegt in zijn catechismus van
1542: geloof is dat wij heel ons ver
trouwen in God hebben. En zo is het
ook. Geloven is bijbels gezien je op de
Here en zijn Woord restloos verlaten.
Zo komt het geloof sterk op ons af in
alles wat de getuigen uit Hebreeën 11
hebben gedaan en ondervonden. Zij
hielden het vol doordat ze op Gods be
loften vertrouwden, zonder er de ver
vulling van te zien (Heb. 11:39).
Aan dit geloof is persoonlijke zekerheid
altijd onlosmakelijk verbonden. Wie
gelooft, is heel persoonlijk overtuigd
dat God betrouwbaar is en dat je op
zijn beloften aankunt. Karakteristiek
voor geloven is het ‘niet alleen anderen,
maar ook mij’ van antwoord 21 HC.
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hij stellen: ‘Hoe groter christen, hoe
wordt gezien en men al meer verwij
Onze vaderen zeiden dan ook terecht
meer aanvechting.’ In dat perspectief
derd raakt van de spiritualiteit van de
dat je als je gelooft, het evangelie
ziet de reformator het leven van de na
psalmen waarin wij zo sterk ontdek
‘mijnt’. Het wordt waarheid voor mij,
volging verlopen.
ken de strijd en aanvechting die Gods
het wordt een persoonlijk ‘stellig we
kinderen juist vanwege het Woord van
ten’ (vgl. antw. 21 HC). Het is dat weten
de Here kennen. Gods beloften zijn er,
waarvan het Nieuwe Testament zo
‘Hoe groter christen,
maar wat strijdt de ervaring er vaak
vaak getuigt (vgl. Rom. 6:9; Gal. 2:16;
hoe meer aanvechting’
mee! Het is vanwege die discrepantie
1 Tess. 3:3; 1 Petr. 1:18).
dat het geloof zo’n onrustig ding is.
Luther heeft gezegd dat het bij geloven
We kunnen hier veel van Luther leren.
Als iemand dat onderkend heeft, dan is
gaat om die zo persoonlijke woordjes
het wel Maarten Luther, voor wie geloof Denk niet dat je je vreselijk moet scha
‘mij’ en ‘mijn’. We moeten daartoe
men als je het met situaties in je leven
en aanvechting hand in hand gaan.
steeds weer komen: Jezus is mijn
moeilijk hebt. Meen niet dat je eigenlijk
trouwe Heiland die voor al mijn zonden Ik noem hier graag het prachtige
maar een prutser bent als kind van
boekje dat de emeritus hoogleraar dr.
volkomen heeft betaald. Het viel mij
God. Geloof en aanvechting horen bij
A. de Reuver over aangevochten geloof
op hoe vaak je die woordjes in de Hei
schreef.1 Luthers theologie is zo existen elkaar. Luister naar Luther wanneer je
delberger vindt en hoe persoonlijk de
dreigt te verzinken: ‘Dat is een werk dat
zekerheid van Gods Woord in Christus
tieel. Hij kende aanvechting en twijfel
wij onder Gods hand ondergaan en niet
daar onder woorden is gebracht. Geloof uit ervaring. Luther erkent: ‘Ik heb mijn
zelf verrichten. Hij is de timmerman,
dat deze persoonlijke zekerheid mist,
theologie niet op eenmaal geleerd,
wij zijn het hout. En dit werk is het lieve
mag niet de naam van geloof dragen.
maar heb steeds dieper en dieper moe
Het is dan ook onverantwoord wanneer ten tobben. Daar hebben mijn aanvech heilige kruis. Hier timmert en arbeidt
Hij aan ons, schaaft en snijdt, om de
men in zwaar-bevindelijke kring onder tingen me toe gebracht.’
oude Adam in ons te doden, opdat
scheid maakt
Voor Luther
wij Christus in zijn lijden gelijkvormig
tussen histois het gelo
‘Het geloof is zo’n onrustig ding’
worden. Want Hij, Christus zelf, is ook
risch geloof en
ven niet één
zo bewerkt en bereid tot een voorbeeld
zaligmakend
jubelgang,
waaraan wij gelijkvormig worden.’ De
geloof, waarbij in het eerste geval men
maar een gang door het donker van de
Here brengt ons in de smeltkroes om
de persoonlijke zekerheid ziet ontbre
aanvechting naar het stralende licht
ons te brengen tot het ‘nochtans’ van
ken. Wie wel meent dat het evangelie
van het evangelie. Een christen wordt
het geloof en zo ‘de echtheid’ van ons
waar is, maar de woordjes ‘voor mij’
voor hem in de aanvechting geboren
geloof aan het licht te laten komen
niet durft uit te spreken, mist wat in de en getogen. Die aanvechting is nodig
(1 Petr. 1:7).
Schrift geloven wordt genoemd!
en zegenrijk, want als ze ontbrak, zou
ons geloof geen ‘nochtansgeloof’ meer
zijn. Een ‘nochtans’ dat we zo duidelijk
Aangevochten zekerheid
Tegenstemmen
in Psalm 22:4, Habakuk 3:18 (vertaling
1952), in antwoord 60 HC (oude versie)
Luther noemde al het geloof ‘een on
Professor Trimp heeft in zijn onvol
en in het grote klassieke avondmaals
rustig ding’. Dat is het inderdaad. De
prezen boek Klank en weerklank een
formulier (oude versie) vinden.
Dordtse Leerregels zijn zo pastoraal
aantal wegen aangewezen waarlangs
wanneer ze zeggen: ‘Intussen getuigt
de aanvechting Gods kinderen bereikt.2
Voor Luther is het aangevochten geloof
de Schrift dat de gelovigen in dit leven
De stem van Gods Woord klinkt in
tegen allerlei zondige twijfel te strijden navolging van Christus. Hij is de aan
ons leven, maar dat betekent niet dat
gevochtene bij uitnemendheid. Hij is
hebben en in zware aanvechting dit
tegenstemmen zwijgen! Juist die te
afgedaald in de diepste schachten. We
volle vertrouwen en de zekerheid van
genstemmen maken ons geloof tot een
horen ervan in Hebreeën 5:7: ‘Christus
de volharding niet altijd voelen’ (V,11).
aangevochten geloof.
heeft tijdens
Ook spreken ze over ‘mensen die het
Allereerst is
zijn leven op
levend geloof in Christus of het ver
daar onze
Onze levenservaring kan zo haaks
trouwen met hart en ziel (…) en het roe aarde onder
levenservastaan op alles wat wij geloven
tranen en
men in God door Christus nog niet zo
ring. Wat
sterk bij zichzelf opmerken’ en over hen met luide
kan die
stem gesmeekt en gebeden tot Hem
die ‘toch nog niet zo ver in het gelovig
haaks staan op alles wat wij geloven.
die Hem kon redden van de dood’ en als Een ernstige ziekte, een verkeersonge
leven voor de Here kunnen komen, als
gezegd wordt: ‘… Hij is, net als wij, in elk luk, een bittere teleurstelling, werkloos
ze wel willen’, waarbij ze wijzen op de
opzicht op de proef gesteld, met dit ver heid, een moeilijke oude dag kunnen
barmhartige God die ‘de walmende
schil dat Hij niet vervallen is tot zonde’
vlaspit niet zal uitdoven en het ge
zomaar onze geloofsrust verstoren.
(Heb. 4:15). Wie Hem leert kennen en
knakte riet niet zal verbreken’ (I,16).
Waarom laat God dit gebeuren? Waar
Het doet weldadig aan dit alles te lezen volgen, wordt naar zijn beeld gevormd,
is de beloofde zegen voor wie Hem vre
want – zo zegt Luther – ‘het zal ons niet zen? Wat is er nog waar van de belofte
in een tijd waarin onder evangelische
beter vergaan dan onze Koning’. Zo kan
invloed het geloof als één jubelgang
dat de Here een Hoorder is van het
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gebed? Juist wie Gods Woord serieus
neemt en ervan uitgaat dat Hij goed is,
komt zo begrijpelijk in problemen (vgl.
Ps. 73:1v).
Een tweede tegenstem is zeker ook het
wereldnieuws dat ons dag in dag uit
via radio en tv bereikt. Wat een ellende
trekt aan onze oren en ogen voorbij!
Kinderen die uitgemergeld zijn van de
honger, terroristen die hun gewelds
daden plegen, dictators die hun macht
meedogenloos misbruiken. Hoe kan
een rechtvaardig God dit alles toelaten?
Hoe kan Hij Zich hierbij stilhouden?
‘God, bent U er eigenlijk nog wel?’
Als derde tegenstem zou ik willen
noemen het lijden aan de kerk. Ik zie
dat bij nogal wat jongeren. Wat stelt
hun in de kerk veel teleur. Ze zijn jong
en bevlogen. En ze willen voor
Jezus gaan. Maar wat is de
kerk moeilijk in bewe
ging te krijgen. Wat is
veel christelijk leven
onder de maat. Wat
een conservatisme
in plaats dat men
brandt van liefde tot
Jezus en alles in het
werk stelt om anderen
met die liefde te bereiken.
Zou God Zich niet veel meer
laten vinden in evangelische
groepen, waar het vuur van de Geest
helder brandt?
Een vierde tegenstem horen we als we
naar het kerkhof moeten. Is de dood
niet het onherroepelijke einde? De kerk
spreekt grote woorden over overwin
ning op de dood en over eeuwig leven.
Maar wij gaan wel naar het kerkhof en
begraven iemand die ons dierbaar is.
Opstanding van ons lichaam, jazeker,
maar we delven wel een graf en wach
ten al eeuwen op een dag van verrijze
nis!

Het nochtans
Ziet u hoe aangevochten ons geloof is?
En hoe een kind van God het te kwaad
kan krijgen met Gods eigen Woord?
Dat is eigenlijk de kern van alle aan
vechting, dat je het te kwaad met God
zelf krijgt. Met Hem die zo veel heerlijks

ons belooft en een werkelijkheid die
daarop zo geheel anders zich aan ons
voordoet. Het is het paradoxale dat je
ook in de psalmen vindt en waarmee

Geloven is dan ook

de ogen sluiten en hangen
aan Gods lippen

Israëls dichters zo geworsteld hebben.
Maar juist dat paradoxale moet ons
brengen tot het ‘nochtans’ van het
geloof. Daarin toont het geloof dat het
vertrouwt op wat de Here zegt, al roept
alles daartegenin. Geloven is dan ook
de ogen sluiten en hangen aan Gods
lippen.

Lippen die spreken over zijn trouw, zijn
goedheid en rechtvaardigheid dwars
tegen onze ervaring in. Er zijn beloften
waarop wij ons mogen verlaten. Laat
onze ervaring heel anders zijn, het ge
loof zegt hier ‘nochtans’, of moderner:
‘maar tóch’. Je zou geloven kunnen
typeren als steeds weer ‘maar toch zeg
gen’. Je wordt ernstig ziek, maar toch
houd je vast dat de Here je niet ver
geet. Je raakt diep teleurgesteld, maar
toch geloof je dat alle dingen meewer
ken ten goede. Je hebt het te kwaad
met je schuld, maar toch weet je dat er
vergeving is. Je weet je geen raad met
al het verschrikkelijke dat er in deze
wereld gebeurt, maar toch ben je er
zeker van dat God eens recht zal doen
en dat de beulen niet het laatste woord
hebben. Je moet naar het kerkhof, maar

toch zeg je: Jezus heeft de dood over
wonnen, er komt een opstanding in
heerlijkheid.
Nee, tot dit ‘maar toch zeggen’ komen
we niet vanzelf. Het kost vaak veel
strijd. Dat leren ons Israëls dichters. We
kijken hen in het hart. En wat blijkt dat
hart dan vaak vol donkerheid, vragen
en zorgen. Maar wat zie je bij hen ook
het licht doorbreken wanneer zij al
biddend zich ondanks alles toch vast
grijpen aan Gods beloften. Dat is het
heerlijke werk van Gods Geest die bij
Gods kinderen volharding werkt en hen
tegenover alle bittere ervaringen doet
roemen in de God van hun heil.
Om die Geest mogen wij bidden als ons
geloof dreigt te bezwijken. Hij zorgt
ervoor dat wij wel zinken, maar niet
verdrinken. Hij leert ons ‘maar toch’
te zeggen en de Here Jezus te
volgen op de weg door alle
aanvechtingen heen.
Er is die stralende
belofte die ons wan
neer we het moeilijk
hebben, zo rijk mag
bemoedigen: ‘U hebt
geen beproevingen te
doorstaan die niet voor
mensen te dragen zijn.
God is trouw en Hij zal niet
toestaan dat u boven uw krach
ten wordt beproefd: Hij geeft u
mét de beproeving ook de uitweg, zo
dat u haar kunt doorstaan’ (1 Kor. 10:13).
Die uitweg is: dat je het als gelovige
kunt volhouden, dat de Heilige Geest
je midden in al je vragen doet zeggen:
‘maar toch’!

Zeker zijn van je geloof
Als het om geloofszekerheid gaat, is het
belangrijk goed te onderscheiden. Er
is de zekerheid van je geloof. Daarover
ging het tot nu toe. Maar er is ook de
zekerheid over je geloof. Daarbij speelt
de vraag: functioneert mijn geloof,
ben ik iemand die – om met Calvijn te
spreken – ‘hangt aan Gods lippen’? Ken
ik de Here Jezus in waarheid? Die vraag
moet van tijd tot tijd zeker gesteld wor
den. Denk alleen maar aan het grote
klassieke avondmaalsformulier dat ons
oproept onszelf te onderzoeken of wij
Gods vaste beloften geloven. Ik vind
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het altijd zo troostvol dat het woordje
‘vast’ bij Gods beloften staat en niet
bij ‘geloven’. We komen niet aan het
avondmaal omdat wij zo vast geloven,

ons hart, Hij weet alles’ (1 Joh. 3:20). Hij
weet dat we met alle lek en gebrek toch
zijn kind willen zijn.

We komen niet aan het avondmaal omdat wij zo vast geloven,
maar omdat Gods beloften vast zijn

maar omdat Gods beloften vast zijn.
Intussen moeten wij die wel geloven.
Want het avondmaal is de maaltijd van
het geloof in Christus’ offer.
Hoe weet je nu dat je gelovig bent en
de Heiland oprecht liefhebt? Hoe kun
je daar zeker van zijn? Het antwoord
vinden we in antwoord 86 HC dat zegt:
uit de vruchten zijn we zeker van ons
geloof. Het Kort Begrip zegt het in ant
woord 65 nog duidelijker: de vruchten
verzekeren mij van de echtheid van mijn
geloof. Aan de vruchten kennen wij
de boom. Iedere goede boom brengt
goede vruchten voort. Zo zien we in
de vruchten van het geloof of wij echt
geloven. Want ‘het kan niet anders, of
ieder die door waar geloof in Christus
ingeplant is, brengt vruchten van dank
baarheid voort’ (antw. 64 HC).
Zo komt dan ons leven aan de orde. Zijn
er die vruchten? Vertonen wij ‘de ken
merken van de christenen’ die artikel 29
NGB noemt? Datgene wat antwoord 81
HC beschrijft om naar het avondmaal
te gaan? Ik wijs ook op wat de Dordtse
Leerregels zeggen over het leven van
het geloof (in V,2,12).

De troost dat God alle dingen weet en
peilt wat er in ons hart leeft, mag ons
bemoedigen wanneer we erg klein van
onszelf denken. Ik denk hier aan wat
Petrus ten slotte uitriep: ‘Heer, U weet
alles, U weet toch dat ik van U houd’
(Joh. 21:17).

De weg naar zekerheid
Hoe kom je tot die persoonlijke zeker
heid die onlosmakelijk met waar ge
loof verbonden is? Niet door angstig
in jezelf te wroeten, maar door Gods
beloften aan te grijpen. H. Bavinck
schrijft: ‘Laat de plante des geloofs (…)
maar wortelen in den bodem van de
beloften Gods, zoo draagt zij de zeker
heid vanzelve als vrucht.’3 De persoon
lijke woordjes ‘mij’ en ‘mijn’ worden
geboren bij wie zich aan het evangelie
steeds weer gewonnen geeft. De
Dordtse Leerregels wijzen Gods aange
vochten kinderen op ‘de middelen’ (I,16;
V,17) waardoor de Here zijn kracht wil
uitoefenen. En ze noemen dan predi
king, sacrament en tucht. Het medicijn
in al onze zwakheid is: naar de kerk
gaan, ons laten sterken door prediking
en sacrament.

springen, en zei dat de duivel ook oude
mensen best weet te vinden. Ze vond
het bevrijdend dat ik het noemde, want
ze herkende het in haar eigen leven.
Voor alles hebben wij pastorale preken
nodig die er niet aan voorbijgaan hoe
ons geloof aangevochten wordt. Ik denk
hier ook aan het huisbezoek waar al
te veel voorbijgegaan wordt aan alles
wat gereformeerde mensen vandaag
als tegenstemmen ervaren. Laten onze
voorgangers toch ‘over zielen waken’
(Heb. 13:17), zielen die vandaag zo aan
gevochten zijn!
Ik kan het niet laten met een woord
van Luther te eindigen: ‘Niemand moet
denken dat hij bidden kan zonder angst
en nood. Daarom is het heilige kruis
een grote schat.’4
Noten:
1

A. de Reuver, Aangevochten geloof bij Luther, Calvijn en Kohlbrugge, Heerenveen,
2011, ISBN 978-90-8897-014-6, 111 pag.,
prijs € 7,50.

2

C. Trimp, Klank en weerklank. Door prediking tot geloofservaring, Barneveld, 1989,
p. 81v.

3

H. Bavinck, De zekerheid des geloofs, Kam
pen, 1901, p. 72.

4

Geciteerd bij A. de Reuver, ‘Een dienaar is
niet meer dan zijn Meester. Luther over
de aanvechting’, in: J. van Oort e.a., Verbi
Divini Minister, Amsterdam, 1983, p. 220.

Als wij dit bij onszelf vinden, mogen we Zo werkt de Heilige Geest het geloof in
er zeker van zijn dat we met alle zwak
onze harten en maakt Hij het sterker
heid die nog in ons is, echte gelovigen
(antw. 65 HC). Ja, maar dan moet de
zijn. Dan is er dat ‘weten’ waarover
prediking ons ook werkelijk helpen.
Johannes het heeft: ‘Wij weten dat we
Helpen door over onze aanvechtingen
van de dood
te spreken, door
‘Niemand moet denken dat hij
zijn overgegaan
in te gaan op
naar het leven
de vragen die
bidden kan zonder angst en nood.
omdat we el
vandaag op
Daarom is het heilige kruis
kaar liefhebben’
ons afkomen,
een
grote
schat’
(1 Joh. 3:14);
door aandacht
‘Wij weten dat
te hebben voor
wij uit God voortkomen…’ (1 Joh. 5:19).
alles wat met name de Dordtse Leer
Wanneer wij in dit ‘weten’ zwak zijn en regels zeggen over het leven van Gods
moeite hebben om daarin rust te vin
kinderen. Te weinig hoor ik daarover. Ik
den, mogen we grijpen naar de troost
vergeet niet de reactie van een oudere
die Johannes geeft: ‘En zelfs als ons
zuster toen ik in een preek sprak over
hart ons aanklaagt: God is groter dan
de twijfel die je als oudere kan be
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Prangende vragen bij het geloof
We belijden met artikel 1 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat God ‘niet te doorgronden is’. We kunnen lang niet
alles van onze God begrijpen. Er zijn tal van kwesties waarop
wij geen antwoord kunnen vinden.

Het kwaad en het lijden
Allereerst stelt hij de kwestie van het
kwaad en het lijden aan de orde. Waar
komt het kwaad toch vandaan? Hoe is
het mogelijk dat een boze kracht men

sen tot zonde verleidde? Wright wijst er
terecht op dat er veel kwaad in de we
reld is waaraan mensen schuld hebben.
Veel ellende staat in direct verband met
de slechtheid van mensen. Maar als het
over de oorsprong van het kwaad gaat,
moeten we buigen voor een mysterie,
ook al weten we dat er engelen in op
stand tegen God gekomen zijn. God
openbaart ons niet waar het kwaad
vandaan komt. Hij heeft blijkbaar lie
ver dat wij onze aandacht richten op
wat Hij gedaan heeft om het kwaad te
overwinnen. Het kwaad
behoort niet bij de wer
kelijkheid waarvan God
heeft bepaald dat we die
kunnen en mogen door
zoeken.
Wright keert zich – op
merkelijk! – tegen de
gangbare opvatting dat
alle natuurrampen een
gevolg zijn van de vloek
die door de zonde over
de aarde is gekomen. Hij
meent dat onze planeet nooit een an
dere geologie heeft gekend: ook vóór de
zondeval waren er al van die rampen.
Ik ben zo vrij om dit te betwijfelen van
wege Genesis 1:31: ‘God keek naar alles
wat Hij had gemaakt en zag dat het
zeer goed was.’ En ik denk hier ook aan
wat Paulus schrijft over de schepping
en haar ‘slavernij van de vergankelijk
heid’ waaruit ze eens bevrijd zal wor
den (Rom. 8:21).
Wright stemt toe dat in de Bijbel voor
beelden staan van hoe God natuur
krachten gebruikt om zijn oordeel te
voltrekken. Maar hij waarschuwt om
elke natuurramp als een oordeel te
zien. De Bijbel raadt ons af om zomaar
te veronderstellen dat slachtoffers van
een ramp kennelijk persoonlijk door
God worden gestraft voor een bepaalde
zonde (vgl. Luc. 14:1v; Joh. 9:1v).

Gemakkelijke conclusies mogen we niet
trekken, dat ben ik met de auteur eens.
Maar hij vergeet dat in Openbaring
wel degelijk natuurrampen verbonden
worden met Gods toorn over zondige
en onbekeerlijke mensen en dat die
rampen tegelijk evenzovele waarschuwingen zijn (vgl. Op. 9:20).
Ook miskent Wright dat rampen in
Openbaring te maken hebben met
Gods toorn en die van het Lam (vgl.
Op. 6:16-17) wanneer hij zegt: ‘Voor zo
ver ik kan zien of in de Schrift kan vin
den, is er geen “goede” verklaring voor
dergelijke gebeurtenissen.’

Gelezen
Aryjan Hendriks

Gods wegen zijn hoger dan de onze. Ze
zijn vaak zelfs ‘ondoorgrondelijk’, zoals
de apostel Paulus erkent in Romeinen
11:33. Dat we veel niet begrijpen, kan
lastig zijn voor wie tot geloof wil ko
men. Maar ook voor wie van jongs af
gelooft, kunnen Gods wegen vol aan
vechting zijn.
Christopher J.H. Wright, directeur van
Langham Partnership International,
heeft een boek geschreven waarin hij
een aantal kwellende vragen aanpakt
en naar een weg daarin zoekt. Het dap
pere van zijn boek vind
ik dat hij die vragen niet
uit de weg gaat, maar
eerlijk en nederig ermee
worstelt. Daarbij doet
het goed hoezeer hij de
Bijbel het beslissende
Woord van God laat en
het licht daarvan steeds
weer opheft over onze
problemen.
Het trof me dat hij er
kent dat hij niet alles op
een rijtje heeft na zo veel
jaren als theoloog, maar zegt: ‘Hoe ou
der ik word, hoe minder ik het idee heb
dat ik God echt begrijp. Daarmee wil ik
niet zeggen dat ik niet van Hem houd
en op Hem vertrouw. Integendeel, in
de loop van mijn leven zijn mijn liefde
en vertrouwen juist groter geworden,
maar mijn worsteling met wat God
doet, of laat gebeuren, wordt ook he
viger.’
Het boek van Wright behandelt vier
‘kwesties’ die, naar ik zelf ook denk, vele
gelovigen tot prangende vragen kun
nen brengen.

Dat God ‘expres’ duizenden mensen
door een tsunami zou laten omkomen,
alleen maar om de rest van ons ‘te
waarschuwen’, noemt Wright ‘bespot
telijk’.

De kwestie van de
Kanaänieten
Het is zeer ter zake dat de auteur ook
ingaat op al het geweld dat we in het
Oude Testament tegenkomen. Wat
moeten we vinden van wat er met de
inwoners van Kanaän is gebeurd? Past
hun lot wel bij de God die wij zo graag
liefhebben en vertrouwen?
Om met dit ‘hete hangijzer’ verder te
komen, wijst Wright erop dat het ‘de
oorlog van de Here’ was, die Jozua met
het volk moest voeren. Kanaän moest
aan Hem gewijd worden en in dat ka
der werd ‘de vloek’ uitgevoerd over de
inwoners van het land. Daarbij speelt in
de beschrijving daarvan een toentertijd
gebruikelijke ‘oorlogsretoriek’ een rol.
De bijbelschrijvers pasten ‘de literaire
conventies’ van hun tijd toe bij hun
verhaal van de oorlogvoering. Het is
voor mij de vraag hoe dit zich verdraagt
met wat Petrus zegt over de oudtesta
mentische Schrift: ‘mensen (…) werden
daartoe altijd gedreven door de Heilige
Geest’ (2 Petr. 1:21) en het ‘elke schrift
tekst is door God geïnspireerd’ van Pau
lus in 2 Timoteüs 3:16.
Beter vind ik wat Wright schrijft over
het eenmalige en beperkte van de ver
overing van Kanaän. Het was een uniek
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gebeuren, een specifieke daad van
God, die duidelijk plaats heeft binnen
de vroege heilsgeschiedenis van Israël.
Geen voorbeeld voor de manier waarop
de Israëlieten later met hun vijanden
moesten omgaan. Deze verovering
komt in ander licht te staan wanneer
we de grote zonden van de Kanaänie
ten en Gods rechtvaardig oordeel daar
over in rekening brengen. De ‘maat’ van
hun zonden was vol (vgl. Gen. 15:16). Te
gelijk fungeert het oordeel over hen als
waarschuwing voor Israël de eeuwen
door (vgl. Deut. 28:25v).
In de derde plaats wijst Wright erop dat
de gewelddadige verovering van Ka
naän gezien moet worden in het grote
kader van Gods reddingsplan voor de
wereld. Het is daarvan een eerste fase.
Uiteindelijk zullen alle volken God loven
en danken voor de redding in Christus.
De verovering van Kanaän is onderdeel
van Gods weg naar Golgota!

Moeite rond het kruis
Een zaak die naast blijdschap en
dankbaarheid ook moeite geeft, is die
van het kruis van onze Heiland. Rond
Golgota is er ook zo veel dat wij niet
doorgronden en kwellende vragen
kan oproepen. Waarom was dat no
dig? Waarom gaf God zijn eigen Zoon
voor ons? Wright zegt terecht dat dit
‘waarom’ niet te begrijpen is. Hier blijft
het wonder van Gods liefde, waarover
we ons alleen maar kunnen verbazen.
Jammer is het dat Wright zegt dat Gods
liefde Hem uiteindelijk aan het kruis
bracht en dat God onze plaats innam.
Dat is theopaschitisch spreken (God
lijdt zelf onder zijn eigen oordeel), dat
de Heidelberger weerspreekt wanneer
antwoord 17 zegt dat de Middelaar ‘uit
kracht van zijn godheid de last van
Gods toorn aan zijn menselijke natuur’
heeft kunnen dragen. Hij deed zijn ver
zoeningswerk ‘in het vlees’ (Ef. 2:15) en
‘naar het vlees’ (1 Petr. 4:1).
Dat het kruis noodzakelijk was, maakt
Wright duidelijk door te wijzen op onze
zonden en op dat geweldige dat God verzoening wilde geven. Wright noemt die
verzoening ‘groots, allesomvattend en
een van de meest fantastische presta
ties van God’. In die verzoening gaat God
zover dat Hijzelf onze plaats inneemt!
(Ook hier hoor ik weer theopaschitisme).

Het valt mij altijd weer op dat je in
onze kring zo weinig merkt van moeite
rond het kruis. Men tobt soms wat af
rond Genesis 1, maar blijft het kruis
niet een enorme crux voor wie gelooft
in een goede en liefdevolle God? Dat
nota bene Jezus, Gods geliefde Zoon,
dit alles moest doorlijden en dat God
enkel toorn voor Hem werd, het is toch
vreselijk?
Persoonlijk vind ik, als dit mij kwelt,
rust bij het oude klassieke avondmaals
formulier dat zegt dat onze zonde zo
groot is, dat God liever dan ze onge
straft te laten, die bezocht heeft aan
zijn eigen lieve Zoon. Golgota zegt hoe
onbegrijpelijk groot onze zonde is en
dat het daarom niet anders kon. Het is
daar werkelijk: ‘Zie de mens!’, zie jezelf.
Zo vaak ik vragen heb bij het kruis,
geldt: ‘U hebt nog niet verstaan hoe
groot uw zonde is!’ (Anselmus).

De kwestie van de jongste dag
Dat de God van de Bijbel niet te begrij
pen is, wordt nog meer een probleem
door alle theorieën die over de jongste
dag geventileerd worden. Denk aan
wat men beweert over het duizendjarig
rijk, de opname in de hemel en de staat
Israël. Wright rekent met deze lieve
lingsthema’s op een goede manier af,
om daarna de finale te behandelen on
der drie hoofdpunten: de wederkomst
van Christus, de opstanding van de
doden en het laatste oordeel.
Het doet goed dat hij het laatste oor
deel met kracht overeind houdt en er
ook de troost van laat zien (vgl. antw.
52 HC). Het kwaad zal niet het laatste
woord hebben! God zal alles rechtzet
ten. Wie gelooft, mag weten: het laatste
oordeel is goed nieuws, want de Rechter
is onze Redder, die ons oordeel droeg.
De ernst komt op ons toe wanneer
Wright benadrukt dat het straks gaat
om de keus die wij in dit leven maak
ten. Met instemming citeert hij John
Scott: onze eeuwige bestemming wordt
bepaald in het leven, bezegeld bij het
sterven en bekendgemaakt tijdens het
laatste oordeel. Of het dus belangrijk is
wat ieder van ons ‘in zijn leven’ heeft
gedaan (2 Kor. 5:10)!
Wright wijst erop dat het begint met
een tuin (het paradijs), maar eindigt

met een stad. Daaruit trekt hij de con
clusie dat God ‘wat mensen hebben
bereikt in hun werk als beeld van God
verlost; hoe gebrekkig en van zonde
doortrokken die prestaties ook zijn’. Het
vuur waar 2 Petrus 3:10 van spreekt,
ziet hij als het vuur van Gods ‘morele
oordeel’ dat alles wat slecht is, zal
vernietigen. Zo komt hij ertoe te stel
len: ‘De Godsstad op de nieuwe hemel
en aarde biedt niet slechts plaats aan
mensen die uit allerlei volken zijn ge
red, maar ook aan allerlei cultuurschat
ten uit allerlei beschavingen.’ Alles wat
het leven van alle volken door de hele
geschiedenis heeft verrijkt en gesierd,
zal straks de nieuwe hemel en aarde
verrijken.
Ik heb hier mijn vragen bij. Openbaring
21 spreekt niet over de cultuur van deze
wereld. Als zelfs het werk van gelovigen
door vuur wordt beproefd en, indien
het niet vol wordt bevonden, in het
vuur zal opgaan (1 Kor. 3), hoe kunnen
dan de producten van ongelovigen
bijdragen aan de bouw van de toekom
stige Godsstad? Wijst 2 Petrus 3:11-12
niet op een allesvernietigend gericht,
waarbij de ‘oude wereld’ vergaat, om
voor een vernieuwde plaats te maken?
Hoe er toch continuïteit blijft van ‘oud’
naar ‘nieuw’, is Gods wonder en ligt
verankerd in zijn trouw aan zijn schep
pingswerk.

Warm
Ondanks enige kritiek heb ik het boek
van Wright toch met ‘stichting’ gelezen.
Het is helder en ook warm geschreven,
doordat hij steeds weer duidelijk maakt
hoezeer de aangeroerde kwesties ook
hem hebben benauwd. Ik vind het echt
pastoraal dat de auteur erop ingaat
en van het eigen hart geen moordkuil
maakt. Wie uit ervaring deze pran
gende vragen kent, vindt zeker een
metgezel in het allerheiligst geloof dat
helaas in deze bedeling niet onaange
vochten blijft.
N.a.v. Christopher J.H. Wright,
De God die ik niet begrijp. Over lastige
geloofskwesties, Vuurbaak, Barneveld,
2010, ISBN 978 90 5560 430 2, 240 pag.,
prijs € 18,50
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Het is heerlijk huilen
in de lente

Nou ja, uitrusten? Ik pak mijn
Galaxy-note en roep wat e-mails
op. Er zit een boze brief bij die ik
mijn verdere wandeling bij me
draag. Stom, ik had natuurlijk ook
een spelletje Wordfeud kunnen

doen. Samen met ‘rooiewil’, de inlognaam van mijn zus die je op elk
moment van de dag kunt vragen
om dit spelletje mee te spelen.
Maar nu loop ik dus prompt te piekeren. Dan schrik ik van een stem:
‘Dag dominee.’ Een zuster van
de gemeente loopt me tegemoet.
Ze wandelt alleen, ze is weduwe.
‘Dit is genieten, vindt u ook niet?’
zeg ik haar hartelijk. Ze knikt en
ze zegt dat ze op weg is naar een
bankje… Dat is het bankje waar ik
zojuist heb gezeten. ‘Het is mijn
meditatiebankje,’ zegt ze. ‘En daar
zit ik dan,’ vervolgt ze, ‘en ik huil
een poosje.’ Ik kijk haar wat verbaasd aan. ‘Ach, weet u,’ zegt ze,
‘het is heerlijk huilen in de lente.’
Ik vergeet prompt de boze brief, en
ik merk niet echt dat m’n honden
opnieuw me de armen uit de kom
trekken. Wat een zin van deze alleengaande zuster. Daarin zit al
haar verdriet, daarmee verwoordt
ze ook al haar hoop. Hoe moeilijk is het om door de sluier van
de rouw de zon te zien schijnen,
maar tegelijk: hoezeer bevestigt
het voorjaar Gods beloften. Zijn
beloften van nieuw leven, of zal
ik zeggen: het vernieuwde leven.
Want dat is zo zichtbaar op mijn
wandelingen in dit fantastische
gebied. Ik loop vaak hetzelfde
paadje, in alle jaargetijden. En dan
zie je de bloei van de zomer, het
verval in de herfst, ook de doodse
winter, die soms zo lang duurt en
je verliest bijna je geloof: zal deze
dorheid nog wat worden? Maar dan
ineens ontwaakt de natuur en je
ziet schitterend terug waarvan je
eerder zo genoot.

En zo zal het dus zijn aan het einde
van Gods geschiedenis. Er komt
herstel, en onvoorstelbaar: het zal
een luisterrijk herstel zijn van alle
dingen. Dat is de grote belofte van
de opgevaren Heer: Hij die op de
troon zat zei: Alles maak ik nieuw
(Op. 21:5).
We kunnen die belofte wel gebruiken. In ons voorjaar is er ook
altijd de herinnering aan het vernietigende verleden. We beginnen
de meimaand met een dodenherdenking. Ik voor mezelf ben daar
ook altijd weer mee bezig. En elk
jaar meer indringend. Mijn vrouw
maakt zich wel eens wat zorgen:
heb je nog niet genoeg gelezen van
die verschrikking? Het kan ook zijn
dat ze het zonde vindt van het dure
geld dat ik eraan uitgeef. Ditmaal
lees ik het lijvige boek van Ian
Kershaw, Tot de laatste man. Hij
beschrijft daarin de verwoesting
van het Duitse nazirijk, met zovele
doden vooral in de laatste dagen.
Ik ben van na die rotoorlog, maar
ik kan erom huilen. En dat doe ik
dan dus… in de lente.
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Column
Gijs Zomer

Wie honden heeft, moet er elke
dag op uit. Dat is hier in het land
van Altena eigenlijk nooit een
straf, en vooral in de lente is het
een lust. Zo liep ik op een middag
vroeg in het voorjaar te genieten
in wat hier het Pompveld heet.
Een bescheiden maar kwetsbaar
natuurgebied dat nog zoals het
bord bij de ingang aangeeft, een
indruk geeft van hoe het hier in
vroeger tijden moet zijn geweest.
Het moet toen dus erg stil geweest zijn. Ik hoor geen geluid
dan van de vogels, het geklop van
een specht, een paar kwakende
ganzen en groot is mijn geluk: vier
reeën schieten ineens over het pad
en over de sloot, ze zoeken hun
vluchtweg tussen de verbaasde
koeien door. Ze zijn mijn honden
te snel af, die – met hun neus tegen de grond – hebben die altijd
ontroerende beesten niet gezien.
Maar iets verder op het pad zit een
haas, en ineens zie ik er nog één.
Met hun grote oren zien ze ook mij
en ze kiezen het hazenpad. Of mijn
honden hen heus hebben gezien,
ik weet het niet, maar ze ruiken nu
het spoor en ze zijn niet meer te
houden. Ik betreur het nu temeer
dat ze hier aangelijnd moeten zijn.
Mijn beide armen worden me bijkans uit de kom gerukt. Hijgend
ren ik achter hen aan, blij met de
stilte, niemand moet me nu zien.
Gelukkig, daar is een bankje, ik
neem wat rust.
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Hoe kijkt God naar ons leven?
Woordwaarde
Hans de Wolf

die volken waren kennelijk al langere
tijd de remmen los op ethisch gebied.
De maat van hun zonden was vol,
volgens Genesis 15:16. De Kanaänieten
stonden dan ook bekend om hun sek
suele perversiteiten en waren daarom
een grote verleiding voor Israël.

Straf naar Goddelijke maat

Uit mijn jeugd herinner ik mij een grapje over krentjebrij
(gort met krenten en bessensap). Iemand die dat nagerecht
(ook ‘watergruwel’ genoemd) niet wilde eten, had daar een
bijbels argument voor. Want in Deuteronomium 14:3 (Statenvertaling) staat: Gij zult geen gruwel eten.
We wisten dus al jong de wet van Mo
zes actueel te maken. Maar Mozes zal
dit dessert vast niet in gedachten ge
had hebben. Hij doelde op het vlees van
onreine dieren dat niet gegeten mocht
worden. In Leviticus 11 wordt dat vlees
telkens een gruwel genoemd in de NV
(1951).
Nu zijn er in het Hebreeuws twee woor
den voor wat in de NV ‘gruwel’ heet.
In Leviticus 11 wijst het woord op iets
dat onrein is en daarom als oneetbaar
geldt. In het Hebreeuws is dat het
woord sjèqèts. Dat werd in de SV weer
gegeven met de term ‘verfoeisel’ en in
de NBV onder andere met ‘weerzinwek
kend’.
Maar als het woord in de rest van het
Oude Testament in Nederlandse ver
talingen voorkomt, dan staat daar in
de grondtekst tó’éva. In die gevallen
gaat het niet over ons eten, maar over
ethiek, dus over ons gedrag. Dan heet
bijvoorbeeld onrecht of afgoderij of
hoogmoed een gruwel in Gods ogen.
Het gaat er dan om hoe God naar ons
kijkt. Dat is voor ons vandaag natuurlijk
ook een belangrijke vraag. Hoe zijn we
in Gods ogen? Zelf zijn we geneigd om
ons leven nogal door een roze bril te be
kijken en zwakke punten goed te pra
ten. Hoewel er ook heel wat christenen
zijn die behoorlijk pessimistisch over

zichzelf denken. In dit artikel bekijken
we hoe God zelf het leven van mensen
taxeert.

Heidense invloeden
Praktijken die God gruwelijk vindt, heb
ben vaak te maken met een heidense
levenssfeer waarvoor Israël gevoelig
was. In de wet van Mozes blijkt dat
verband telkens weer. In Leviticus 18
bijvoorbeeld zegt God tegen zijn volk:
Volg niet de levenswijze van de Egypte
naren of van de Kanaänieten, maar leef
volgens mijn regels (vss. 3-4). Vervol
gens komt er een serie van bepalingen
op seksueel gebied, om Gods volk te
bewaren voor de gruweldaden van de
heidenvolken die God uit Kanaän gaat
verdrijven.
Hier moet wel even iets bij gezegd
worden. Niet alle heidenen zondigden
even erg. Misschien denken we dat on
willekeurig soms, maar daar moeten
we voor oppassen. Tegenwoordig is im
mers ook niet elke ongelovige een groot
zondaar. Er is door allerlei oorzaken veel
verschil. Destijds, in het oude nabije
Oosten, was dat ook zo. In Mesopota
mië bijvoorbeeld golden wetten die ten
aanzien van seksuele uitspattingen
best streng waren. Maar van de volken
die vóór Israël in Kanaän woonden, zijn
nooit wetgevingen gevonden. Juist bij

Hoe kijkt God dan naar het leven van
mensen en volken? Is het voor Hem
niet allemaal even erg wat we verkeerd
doen? Is één zonde al niet genoeg om
voor altijd strafwaardig te zijn? Dat is
op zichzelf waar, maar dat betekent
niet dat we niet over grote en kleine
zonden mogen spreken. De Bijbel gaat
ons daarin voor. De zonden van Sodom
en Gomorra waren ongehoord groot
(Gen. 18), en het kwaad van Ninevé in
Jona’s dagen was ten hemel schreiend.
Dat wordt niet van elk kwaad gezegd.
En in de wet van Mozes wordt ook
niet elk kwaad even streng bestraft.
Ik denk bijvoorbeeld aan al die geval
len van bloedschande in Leviticus 18.
Vaak stond daar de doodstraf op, maar
soms was de straf ‘slechts’ kinderloos
heid. Kennelijk peilt de Here ons kwaad
naar zijn Goddelijke maat. En op zijn
peilschaal staan verschillende aandui
dingen, van laag tot hoog. Maar als dan
het woord ‘gruwel’ gebruikt wordt voor
menselijk gedrag, dan is het kwaad in
Gods ogen wel heel ernstig en tot een
toppunt gestegen.

Homoseksualiteit
En dan denk ik voor het boek Leviticus
aan de ene zonde die daar een gruwel
genoemd wordt, en dat is de homo
seksuele praktijk van mannen die met
elkaar het bed delen zoals een man ligt
met een vrouw, zoals dat in Leviticus
18:22 wordt uitgedrukt. Bij de strafbe
palingen in hoofdstuk 20 (vs. 13) wordt
ook weer over een ‘gruweldaad’ gespro
ken. Het is niet mijn bedoeling om dit
voorbeeld hier nu verder uit te werken.
Ik wil wel benadrukken dat deze taxatie
van Gods kant dus totaal tegenstrijdig
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is met de beleving van veel homofiele
mensen vandaag de dag. Er is van al
les geprobeerd om dit bijbelwoord te
verzachten, te relativeren of buiten
werking te stellen, maar allemaal tever
geefs. God is Dezelfde gebleven, en zijn
normen zijn ook gelijk gebleven. Homo
seksueel gedrag druist nog altijd in
tegen zijn eigen scheppingsordeningen.
Dat werd in de wereld van toen meestal
ook terdege beseft. In een MiddenAssyrische wet (rond de tijd van Mozes)
werd de homoseksuele praktijk zwaar
bestraft, soms met ontmanning, soms
erger. En het werd in die wereld net als
bloedschande als een gruwel omschre
ven.

Weerzin tegen zonden
Opvallend is dat ook in het boek Spreu
ken een bepaald gedrag vaak een gru
wel genoemd wordt. Dan gaat het niet
zozeer over zonde tegen het eerste of
zevende gebod, afgoderij of seksuele
zonden, maar over zonden op allerlei
andere terreinen. Ik noem er een paar:
vals getuigenis, een ruziemaker, een
bedrieglijke weegschaal, een hooghar
tig mens, het gebed van een wetteloos
mens. Dat wekt allemaal Gods weer
zin op. Meestal zijn die voorbeelden
wel met één van de tien geboden te
verbinden. In het algemeen komt zo’n
tekst ook dicht bij ons. Want het gaat
over heel ‘gewone’ zonden, waar wij
vaak niet meer zo van schrikken, bij een
ander niet en bij onszelf ook niet. Als je
gewend bent om nogal uit de hoogte te
doen en jezelf erg belangrijk te vinden,
en dat ook goed te laten merken, dan
noemt de Bijbel dat hoogmoed, en daar
heeft God een afschuw van (Spr. 16:5).
Zo gaat het ook met die andere zonden.
In de hedendaagse wereld met uitge
sleten zondebesef tillen wij er als chris
tenen ook niet altijd zo zwaar meer
aan. Ach, is het nou zo erg om ruzie
te zoeken? Soms wordt het zelfs door
therapeuten als remedie aangeraden
om wat assertiever te worden. En dat is
toch geen doodzonde? Maar het boek
van de Wijsheid schaart dat kwaad
onder de dingen die God haat en veraf
schuwt (6:16-18). God heeft zijn eigen
maat voor de taxatie van ons kwaad.
Zoiets is God dus, zeg maar, een doorn
in het oog.

Het raakt God
Er is in het boek Spreuken in dit ver
band nog iets opvallends. In een spreuk
waar we van Gods afschuw horen,
wordt ook geregeld het tegenoverge
stelde genoemd: dat wat God in ons le
ven waardeert en wat Hem blij maakt.
Ik noem hoofdstuk 12: 22: ‘Bedriegers
zijn de Heer een gruwel, wie waarach
tig handelen, zijn Hem welgevallig.’
Dus bedrog van onze kant maakt de
Here boos, maar eer
lijkheid bij ons stemt
Hem blij.
Daarin herkennen we de Here
als de levende God. Hij leeft met
ons mee, en ons leven doet Hem
wat, positief of negatief. God is met
heel zijn wezen bij ons doen en laten
betrokken, en reageert daar ook op. Ik
wil dat illustreren met de verzen uit
Spreuken 6 die ik zojuist al noemde.
Letterlijk staat er in de tweede regel
van vers 16: zeven dingen zijn een
gruwel voor zijn ziel. Dat is een sterke
uitdrukking. Op sterk mensvormige
manier wordt van de Here gezegd dat
deze dingen zijn hartgrondige afkeer
en walging uitdrukken. De ziel wordt
hier dus genoemd als zetel van die
afkeer. Die diepe betekenis mogen we
er telkens weer in horen, als het Spreu
kenboek in andere teksten spreekt over
een ‘gruwel voor Jahwe’. Dan blijkt ook
opnieuw dat God geen onbewogen Be
weger is, zoals bepaalde Griekse filoso
fen over de godheid spraken. God heeft
ook ‘gevoel’, als ik het weer wat mens
vormig mag uitdrukken. God kijkt niet
alleen maar toe vanuit de hemel, hoe
het in ons leven toegaat. Hij is geen
neutrale Toeschouwer, integendeel.
Wat wij doen, ten goede of ten kwade,
dat raakt God en dat zet Hem in bewe
ging. Als we zondigen, dan overtreden
we maar geen regeltjes, maar dan
doen we Hem tekort. En hoe Hij over
onze gedragingen denkt, daar staat de
Bijbel vol van, en dat kunnen wij dus
weten. God is niet als de afgoden een
God van willekeur. We weten met Hem
precies waar we aan toe zijn.

Droefheid en blijdschap

dat er voor God geen grenzen zijn aan
zijn kennis van ons leven. Hij kent ons
vanbuiten en vanbinnen en Hij windt
er geen doekjes om als Hij ons aanzegt
hoe we ervoor staan. God bekijkt ons
niet door een roze bril, maar ook niet
door een donkere bril. Hij ziet en zegt
precies wat er aan de hand is. En als we
de Bijbel serieus nemen, dan kunnen
we nagaan hoe Hij ons leven en gedrag

beoordeelt. Dan we
ten we ook wat er nog allemaal in ons
leven te verbeteren valt en waar beke
ring nodig is. Soms moeten we omke
ren op onze levensweg, als we beseffen
dat God een afkeer moet hebben van
de manier waarop we ons leven invul
len. Maar gelukkig dat die omkeer
mogelijk is, ook al hebben wij dat van
onszelf niet in ons.
In dat verband wil ik tot slot wijzen
op een bemoedigend vers uit het
prachtige Ezechiël 36. In dat hoofdstuk
belooft God dat Hij een geweldige om
keer gaat bewerken in het lot van zijn
volk, dat nog in ballingschap is. God
gaat dat niet doen omdat zijn volk zo’n
groot berouw had van al het kwaad
uit het verleden. God doet het alleen
om zijn naam, die door zijn eigen volk
zo ontheiligd is, weer aanzien te ver
schaffen (vs. 23). Hij belooft dan ook de
gave van de Geest (vs. 27). Als gevolg
daarvan gaat er gebeuren wat er in het
mooie vers 31 staat: ‘Jullie zullen je al
je dwaalwegen en wandaden herin
neren, en jullie zullen van jezelf walgen
vanwege jullie gruwelijke zonden.’ Dat
is bijzonder: dat je gruwt van je eigen
gruwelen. Een wonder van de Heilige
Geest. Hij kan bewerken dat God weer
plezier heeft in ons leven, als Hij daar
eerst een afschuw van had. Door Hem
mogen we ons telkens weer afkeren
van wat God bedroeft en ons richten
op wat Hem verblijdt. Laten we ons
daar dan ook elke dag weer voor inzet
ten.

Hoe kijkt God naar ons leven, zo vroe
gen we ons af. We weten uit Psalm 139
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Beeld van God

Waarom naar de kerk?
Pieter Niemeijer

Genesis 1:24-28 (NV-1951)

Waarom naar de kerk? Omdat we mensen zijn! Dieren en
planten gaan niet naar de kerk. Dat is typisch iets wat alleen mensen kunnen en wat bij mensen hoort. Planten
kunnen bloeien en dieren kunnen met elkaar dartelen,
maar naar de kerk gaan ze niet. Dat is iets voor mensen.
Wij bestaan niet zomaar of vanzelf of bij toeval. We zijn geschapen. We danken ons leven aan een wonderlijke daad
van God. In de kerkdiensten ontmoeten we in het ritme van
de scheppingsweek onze Schepper. Elke week word je er zo
bij bepaald dat je leven een geschenk is. Dat God je welkom
heette in zijn wereld. En je richt je daar speciaal op Hem,
met wat je te danken en te vragen hebt. We leven alle dagen voor Gods ogen. En in zijn nabijheid en gemeenschap.
We bidden en lezen in de Bijbel. Maar ’s zondags krijgt dat
extra accent. We zijn ons dan bewust van ons leven in Gods
schepping en we concentreren ons op Hem die ons schiep.
Opdat het heel onze nieuwe werkweek doortrekt en stempelt.
Als mensen zijn we geschapen naar Gods beeld. Daarin onderscheiden we ons van dieren en planten. Die zijn geschapen ‘naar hun aard’. Dat betekent: die functioneren binnen
hun soort en kunnen niets aan zichzelf veranderen. Een appelboom brengt geen peren voort en een leeuw werpt geen
lam. Maar mensen zijn geschapen ‘naar het beeld van God’.
Wij zitten niet opgesloten in onze natuur of soort of geaardheid. Wij kunnen ons dingen aanleren en wij kunnen ook
onszelf aanpakken en sturen. Wij kunnen ook heersen over
andere schepselen. Net als God. ‘Geschapen naar Gods
beeld’ betekent: wij zijn geen slaven van onze natuur, van
onze hartstochten en instincten. Wij zijn verantwoordelijke
schepselen. Geroepen om ons concreet af te stemmen op
God en zijn Woord. Dat is eigen aan ons mens-zijn. En juist
dat komt terug in onze kerkdiensten. Daar zijn we actief
als mensen van God. We drijven niet op onze gevoelens en
begeerten, maar stellen ons voor God. We bezien ons eigen
leven vanuit het oogpunt van de God die ons schiep en die
ons zijn Zoon zond als Verlosser en als Heer.

Met onze capaciteiten en beperkingen. Zoals we daar de
hele week door mee leven en mee omgaan. We komen in
de kerk om als verantwoordelijke mensen het evangelie
daarover te horen. Het Woord van God dat niet uit onszelf
opborrelt, maar dat van de andere kant komt. Van God. Je
komt als mens niet in de kerk om je instincten uit te leven,
maar om ze in het licht van onze Schepper en Verlosser te
stellen. En om de Geest van God in je te laten werken. En
om je in je zingen en bidden heel concreet op God te richten. Daar ben je mens voor! Je stelt je open voor dat wat
boven je leven uitgaat en dat wat je leven van Bovenaf in
het licht zet. We zijn geen dieren die hun instincten uitleven. We zijn mensen die zich stellen voor Gods aangezicht
en hun leven vanuit Hem bekijken.
We zijn ook geschapen als mensen die op God lijken: naar
de gelijkenis van God. Toen Adam alleen in het paradijs
was, kreeg hij de dieren bij zich langs om te kijken of die
zijn eenzaamheid konden oplossen en of die hem echt
konden helpen door het leven met hem te delen. Dat bleek
niet het geval. Want die dieren waren niet aan hem gelijk.
Ze konden hem niet echt helpen op het niveau dat hij nodig
had. Hij kon zijn leven niet met hen delen. Toen schiep God
de vrouw, uit Adam. Van haar zong hij: Eindelijk één gelijk
aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. Met deze
kan ik het leven delen. Met deze kan ik in een levenslange
en totale relatie leven.
Zo zijn wij ook geschapen ‘naar Gods gelijkenis’. God heeft
ons zo gemaakt dat wij met Hem kunnen leven in zijn verbond. Dat beoogde God met onze schepping. Zodra we ons
van Hem losmaken, treft ons de dood. Met de dieren heeft
God zoiets niet. Maar met ons wel. Juist als mensen die
geschapen zijn voor de omgang met God, gaan we naar de
kerk. Dan moet dát er ook uitkomen in onze kerkdiensten.
Het is om zo te zeggen de quality-time in onze relatie met
God. Je bent de hele week getrouwd. Maar je kunt er niet
de hele week dezelfde inhoud aan geven. In de kerkdienst
beleef je als het goed is, de intimiteit met God. Ook daarom
ga je naar de kerk.

Wij komen in de kerk met al ons hebben en houden van
door de week. Zoals we zijn en met alles wat in ons is.
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Bevrijdingspastoraat (2)
In het bevrijdingspastoraat wordt de confrontatie gezocht
met demonen of boze geesten. Wat weten wij eigenlijk van
deze duistere machten, van hun werkwijze en oorsprong?
Anders gezegd: wat openbaart de Bijbel hierover wel en niet,
en spoort dat met wat door voorstanders van het bevrijdingspastoraat allemaal wordt geleerd?
In een vorige bijdrage heb ik een
overzicht gegeven van de gedachten
van een bekende voorstander van het
bevrijdingspastoraat: Wilkin van de
Kamp. Verder gaf ik een samenvatting
van wat het Oude Testament leert over
satan en boze geesten. In deze bijdrage
aandacht voor de intertestamentaire
periode en het Nieuwe Testament.

Tussen Oude en Nieuwe
Testament
In de zogenaamde intertestamentaire
periode (de tijd tussen het Oude en
Nieuwe Testament, globaal 450 v.Chr.
tot aan de komst van Christus) worden
binnen Israël vele boeken geschreven
die verband houden met de boeken van
het Oude Testament, maar niet in de

canon zijn opgenomen. Er verschijnen
geschriften met opvallend veel aan
dacht voor de duivel en boze geesten.
Voor een deel is dit een verwerking van
wat het Oude Testament al openbaarde
over de realiteit van een Godvijandige
onzichtbare wereld, maar met het spre
ken over de duivel worden in deze tijd
ook motieven op schrift gesteld die het
Oude Testament niet direct kent. An
ders gezegd: er wordt veel gefantaseerd
en gespeculeerd.
Zo wordt in het apocriefe boek 1 Henoch
gesproken over de val van de engelen
doordat zij naar de aarde kwamen van
wege de schoonheid van de vrouwen.
Dit gaat waarschijnlijk terug op een be
paalde interpretatie van Genesis 6:1-4.
In het boek Jubileeën worden de geval
len engelen verantwoordelijk gehouden

voor kwaad dat mensen overkomt en
komt de figuur van satan voor als hoofd
van deze gevallen engelen onder de
naam Mastema. Naast het motief van
de lust voor de vrouwen van mensen
komt in de apocalyptische literatuur
ook het motief van hoogmoed voor. Sa
tan zou jaloers zijn op de positie die de
mens van God krijgt en zou daarom in
opstand zijn gekomen.

Nieuwe Testament: verslagen
vijanden
In het Nieuwe Testament komen we de
duivel en boze geesten vaker tegen dan
in het Oude Testament. Ook is er sprake
van voortgaande openbaring. Toch
worden de speculaties uit de intertes
tamentaire periode niet overgenomen.
Het zou zo kunnen worden verwoord:
wat op grond van het Oude Testament
kon worden vermoed, en waarover
tijdens de intertestamentaire periode
volop werd gefantaseerd, dat wordt in
het Nieuwe Testament in hoofdlijnen
bevestigd: er zijn geestelijke wezens
die hun oorsprong ontrouw zijn gewor
den en vijanden van God en mensen
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zijn geworden (2 Petr. 2:4; Jud. :6). Het
hoofd van dit duistere leger is satan die
zich manifesteert als vijand van God en
zijn volk (Op. 12).
In de komst van Christus en via zijn
volbrachte werk heeft God hem echter
een beslissende nederlaag bezorgd (Joh.
12:31; Kol. 2:15). Hij gaat weliswaar nog
rond als een brullende leeuw op zoek
naar prooi (1 Petr. 5:8), maar nu onze
schuld door Christus is verzoend, heeft
hij geen toegang meer tot de hemel

oorspronkelijke val van satan en zijn
medestanders. Hier wordt in beeldende
taal beschreven wat de overwinning
van Christus aan het kruis betekent:
satan heeft geen rechtsgrond meer om
ons in de hemel aan te klagen nu onze
schuld is verzoend.
Verder zwijgt het Nieuwe Testament
ook nadrukkelijk over een mogelijke
hiërarchie binnen de onzichtbare
wereld, over de opbouw van de he
melsferen en over werkwijze en ver

Satan uit de hemel gesmeten (Gustave Doré)
om ons aan te klagen (Op. 12:7-10) en is
zijn definitieve vernietiging zeker (Op.
20:10). Satan is voor Gods kinderen
dus een verslagen vijand. Hoezeer hij
ons via zijn boze geesten ook nog kan
kwellen met allerlei lijden (2 Kor. 12:7),
we zijn het bezit van een Ander. Verlost
uit de macht van de duisternis, overge
bracht naar het rijk van Gods geliefde
Zoon (Kol. 1:13).

onderstelde invalspoorten van boze
geesten. De teksten die Wilkin van de
Kamp aandraagt om zijn kosmologie en
demonologie te onderbouwen (bijv.
2 Kor. 12 en Ef. 6) worden door hem
zwaar overvraagd. In die teksten moe
ten we niet méér willen zien dan ver
wijzingen naar de onzichtbare wereld
in beelden en begrippen ontleend aan
toenmalige voorstellingen.

Overigens blijft ook in het Nieuwe Tes
tament duister wat de oorsprong is van
satan en zijn boze geesten. Dat ze hun
oorsprong ontrouw zijn geworden, is
alles wat we weten. Wanneer en hoe,
waar en waarom, God vond het niet
nodig om dat ons te openbaren. Ook
in Openbaring 12 gaat het niet over de

Hetzelfde geldt voor het gekunstelde
onderscheid tussen bezetenheid en ge
bondenheid en de vraag in hoeverre ge
lovigen last kunnen of zouden mogen
hebben van boze geesten. Op grond
van het Nieuwe Testament kunnen
we hier maar heel weinig van zeggen.
Alle lijden en verleiding houdt op een

of andere manier verband met satan,
maar een kind van God mag zich bezit
weten van een Ander en weet dat hij
wordt gekweld door de stuiptrekkingen
van een verslagen vijand. Daar mogen
we het mee doen. Meer moeten we niet
willen weten of zeggen.

Jezus’ gezag
Maar een overzicht van wat het
Nieuwe Testament leert over satan en
demonen, is natuurlijk niet compleet
zonder aandacht te schenken aan de
confrontaties tussen Jezus en het rijk
van de duisternis. Wordt het rond zijn
optreden niet allemaal veel concreter?
En waarom zouden wij vandaag niet
moeten doen wat Hij wel deed?
Jezus wordt al meteen na zijn doop en
aan het begin van zijn optreden als
Messias verleid door satan (Mat. 4). Sa
tan wordt zelfs sprekend ingevoerd. Je
zus weerstaat de verleiding echter met
een beroep op Gods geschreven Woord.
Vervolgens zien we in de evangeliën
regelmatig een confrontatie tussen
Jezus en boze geesten. Waar Jezus ver
scheen, konden duistere machten niet
op de achtergrond blijven. Ze komen
aan het woord, laten mensen stuiptrek
ken en worden onder luid geschreeuw
weggestuurd. Het gezag van Jezus over
deze duistere krachten bleek uniek en
was nooit eerder vertoond. Hij hoefde
geen rituelen op te voeren en had geen
psychologische machtsspelletjes nodig
om mensen vrij te maken van veron
derstelde demonische activiteit. Zoals

Waar Jezus verscheen,

konden duistere machten niet
op de achtergrond blijven

een zware magneet die wordt gebruikt
bij het scheiden van afval, ijzeren voor
werpen uit het afval trekt, zo trok Jezus
de boze geesten die kwaad en lijden
veroorzaakten, naar Zich toe om ze
als onzuivere elementen weg te wer
pen. Nergens in de Bijbel worden boze
geesten zo concreet als in deze periode
(hoewel ze nergens worden gezien…).
Maar heel belangrijk om vast te stel
len: we lezen op geen enkele plek over
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de manier waarop de demonen bezit
hadden genomen van de lijdende men
sen die door Jezus werden bevrijd. We
lezen ook nergens of en hoe er werd
onderscheiden tussen ziekte en beze
tenheid. Nergens lezen we over gene
ratievloeken of andere invalspoorten
voor demonen. We weten niet méér
dan dat boze geesten in relatie tot lij
den een realiteit waren voor Jezus en
dat Hij – in een korte en unieke fase
van Gods geschiedenis – Gods absolute
heerschappij over het rijk van satan liet
zien. Jezus keek dwars door lijdende
mensen heen, zag de duistere bron van
hun lijden en stuurde boze geesten
weg met één woord.

terughoudend die we in de Bijbel op dit
gebied tegenkomen.
Ik zou het nog sterker willen zeggen:
in de cursus van Wilkin van de Kamp
proef ik een obsessie voor de onzicht
bare wereld die herinnert aan de spe
culaties die we tegenkomen in de inter
testamentaire periode en bij culturen
die Israël eeuwenlang omringden.
Dit alles is niet onschuldig. Het geeft
satan te veel eer, leidt de aandacht af
van het eenvoudige bijbelse onderwijs
over satan als verslagen vijand en kan
tot allerlei pastorale ongelukken en
geestelijke scheefgroei leiden.

In hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en
krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat
in hem.
Vervolgens vinden we deze uitdrukking
nog driemaal in hoofdstuk 2:
Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën
die op menselijke tradities zijn gebaseerd

We zijn het bezit van een Ander
Het kan niet genoeg worden benadrukt
dat deze fase kort en uniek was. Jezus’
discipelen kregen van Hem een verge
lijkbaar gezag en in het boek Handelin
gen lezen we nog enkele keren over het
uitwerpen van boze geesten. Maar in
de brieven van het Nieuwe Testament
komt het nergens meer ter sprake. Wel
wordt er veelvuldig gewaarschuwd
voor satan als tegenstander van God
en mensen, maar altijd in een context
waarin wordt opgeroepen tot geloof
en vertrouwen, en zonder dat er wordt
gestimuleerd om boze geesten uit te
werpen of op zoek te gaan naar moge
lijke ‘rechtsgronden’, ‘invalspoorten’ of
‘generatievloeken’. Satan is een versla
gen vijand. Hoezeer hij ons via zijn boze
geesten ook nog kan kwellen (2 Kor.
12:7), we zijn het bezit van een Ander.
Verlost uit de macht van de duisternis,
overgebracht naar het rijk van Gods ge
liefde Zoon (Kol. 1:13). Nogmaals: dat te
weten is voldoende.

Obsessie voor

de onzichtbare wereld

Niet onschuldig
Ik kan niet anders concluderen dan dat
de concreetheid waarmee in kringen
van het bevrijdingspastoraat wordt
geschreven en gesproken over de on
zichtbare wereld, niet spoort met de

Poging tot duiveluitdrijving
Deze conclusie wil ik verder onder
bouwen en illustreren door in te gaan
op Paulus’ onderwijs over ‘machten
en krachten’ in de brief aan de Kolos
senzen, een uitdrukking die in deze
brief een paar keer terugkomt. Ik heb
tijdens het schrijven dankbaar gebruik
gemaakt van het commentaar van John
van Eck op Paulus’ brief aan de Kolos
senzen in de serie Commentaar op het
Nieuwe Testament onder redactie van
J. van Bruggen.

Machten en krachten in
Kolossenzen
We komen de uitdrukking ‘machten en
krachten’ in Paulus’ brief aan de Kolos
senzen verschillende keren tegen. De
eerste keer in hoofdstuk 1 in een loflied
op Christus:

en zich richten op de machten van de
wereld en niet op Christus. Want in hem
is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem,
het hoofd van alle machten en krachten,
bent ook u van die volheid vervuld
(vs. 8-10).
U was dood door uw zonden en door uw
onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen
hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij
heeft het document met voorschriften
waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het
kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan
van de machten en krachten, hij heeft
hen openlijk te schande gemaakt en in
Christus over hen getriomfeerd
(vs. 13-15).
Laat u niet veroordelen door mensen die
opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of
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zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar
het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen
ondersteund en bijeengehouden, doet
groeien. Als u met Christus dood bent
voor de machten van de wereld, waarom
laat u zich dan geboden opleggen alsof
u nog in de wereld leeft? ‘Raak dit niet
aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ –
het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik
vergaan (vs. 18-22).

Ze trokken achter de schermen
aan de touwtjes

Zichtbare en onzichtbare vorsten en
heersers, machten en krachten… dat
is nogal wat. Waar komen die woor
den vandaan? Om deze woorden en
uitdrukkingen in de Kolossenzenbrief
goed te kunnen begrijpen is het nodig
om iets meer te vertellen over de reli
gieuze wereld waaruit die christenen
in Kolosse vandaan kwamen. Je moet
je een stad voorstellen waarin zowel
joden als heidenen samenleefden en
hun stempel drukten op het godsdien
stige leven. Ze hingen heel verschil
lende godsdiensten aan, maar over één
ding waren joden en heidenen het wel
samen eens, en dat was het geloof in
een onzichtbare wereld vol machten
en krachten die invloed hadden op de
zichtbare wereld.
De antieke mens uit Paulus’ dagen – of
hij nou een joodse of heidense achter
grond had – voelde zich aan alle kanten
omringd door onzichtbare machten
die zijn leven beïnvloedden. Kosmische
machten, allerlei engelen, goddelijke
en half-goddelijke wezens, die machten
hadden heel direct invloed op dit leven,
zo werd geloofd. Ze trokken achter de
schermen aan de touwtjes en beïn
vloedden de aardse machthebbers.
Ze maakten bang, maar wilden ook
worden vereerd en gehoorzaamd. Deze
machten zag men ook heel concreet
aan het werk in allerlei rampen en leed
die hen van tijd tot tijd overkwamen.
Bijvoorbeeld in natuurrampen.
De stad Kolosse lag in Klein-Azië, waar
zich in de eerste eeuw regelmatig aard
bevingen voordeden. Rond het jaar 60
is er nog een zware aardbeving in die

streek geweest, dat is midden in de
tijd waarin de apostel Paulus aan het
werk was. Het geloof in de onzichtbare
wereld was dus niet alleen een hobby,
maar raakte toen heel direct het leven
van alle dag. Er kon zomaar weer een
aardbeving komen…

Nuchtere benadering
Tegen deze achtergrond moeten we
de brief aan de Kolossenzen begrijpen.
En belangrijk, de woorden die Paulus
in deze brief kiest: vorsten, heersers,
machten en krachten, zijn afkomstig
uit deze joods-Griekse wereld met zijn
breed uitgewerkte engelen-, goden- en
demonenleer.
Nu is het wel opvallend dat de apostel
Paulus dit breed uitgewerkte geloof in
onzichtbare machten en krachten niet
heel kritisch bespreekt. Dat zou je mis
schien verwachten, want er was onge
twijfeld een heleboel fantasie en bijge
loof in de stad Kolosse. Engelenverering
en het geloof in halfgoden, dat kunnen
we in het licht van de rest van de Bijbel
moeilijk serieus nemen, en ik denk dat
de apostel het ook niet allemaal serieus
nam. Maar Paulus waagt zich niet aan
een discussie over het verschil tussen
zin en onzin in het wereldbeeld van de
Kolossenzen, hij vindt het veel belang
rijker dat ze er vast van overtuigd zijn
dat Christus boven al die machten en
krachten staat en dat ze daarom ner
gens bang voor hoeven te zijn.

Nergens bang voor
hoeven te zijn

Hier volgt natuurlijk wel uit dat de
apostel het geloof in een onzichtbare
wereld heel serieus neemt. Ook hij gaat
ervan uit dat er onzichtbare krachten
zijn die aan God en zijn schepping vij
andig zijn geworden. Dat is helemaal
in lijn met de rest van de Bijbel waarin
we lezen over satan en demonen. Maar
de apostel waagt zich vervolgens niet
aan gespeculeer over hoe we ons deze
schimmige wereld moeten voorstel
len. Nee, in plaats van de discussie aan
te gaan hoe die onzichtbare wereld er
precies uitziet en is opgebouwd, richt
hij alle aandacht op Christus. Alle over
heden en machten en krachten, of ze

nou zichtbaar of onzichtbaar zijn, en
hoe je ze verder ook wilt noemen, val
len onder de heerschappij van Christus.
Ook als ze van Christus zijn vervreemd
en Hem vijandig zijn geworden, Hij
staat uiteindelijk overal boven, Hij gaat
aan alles vooraf. Godvijandige machten
en krachten worden van hun dreiging
ontdaan en op hun plek gezet.

Geborgen bij Christus
Dit is een opvallend nuchtere bena
dering. Zoals ik benadrukte, zowel het
jodendom als het heidendom in Paulus’
dagen waren heel veel bezig met die
onzichtbare wereld, het was vergaand
in kaart gebracht en benoemd. Tegen
die achtergrond is het echt opvallend
dat we die aandacht in het Nieuwe
Testament eigenlijk niet tegenkomen.
Paulus doet een willekeurige greep
in deze bonte gedachtewereld, gaat
vervolgens niet in discussie over het
waarheidsgehalte ervan, maar laat wél
duidelijk merken dat die hele mistige
wereld ondergeschikt is aan Christus.
Dat laatste heeft alle nadruk, dat vooral
moeten gelovige christenen helder voor
ogen hebben. Ze moeten zich niet bang
laten maken door spookverhalen over
een wereld waarvan wij als het erop
aankomt, maar zo weinig weten, maar
ze mogen zich geborgen weten bij
Jezus Christus. Hij en alleen Hij heeft
alle macht in hemel en op aarde. Met
de woorden van dr. John Van Eck: ‘De
gelovige leeft in een schepping gedra
gen door een Heer met wie men zich
persoonlijk verbonden weet en tegen
wiens wil zich geen schepsel kan roeren
of bewegen.’
Wat betekent het nu concreet dat
Christus die machten en krachten heeft
overwonnen en hoe leven gelovigen
vandaag uit die overwinning? Het ant
woord van de apostel is buitengewoon
leerzaam en bemoedigend. Daarover in
een volgende bijdrage.

162

Komen als geroepen

Gemeentebreed
Aryjan Hendriks

Dit verhaal gaat over ambt en roeping. Ambtsdragers vervullen hun taak in de gemeente als broeders die door God zelf
daartoe geroepen zijn.

Als gymnasiast bezocht ik mijn predi
kant, wijlen ds. G. Hagens sr., in het zie
kenhuis Eudokia te Rotterdam. Het was
de tijd van de beruchte ‘zaak-Kralingen’,
waarbij ds. Hagens als kerkvisitator
volop betrokken was en waaronder hij
leed. Tijdens ons gesprek zei hij iets dat
ik nooit vergeten ben omdat het diepe
indruk op mij op mijn weg naar Kam
pen maakte. Hij zei: ‘Jongen, ik heb mij
altijd herinnerd dat ik geroepen ben,
daarom heb ik volgehouden.’
Je hebt als je in het ambt staat, inder
daad een goddelijke roeping. Je bent
van Godswege gezonden en dat is het
houvast en tegelijk de diepe motivering
om ook als het moeilijk is, je verant
woordelijkheid niet uit de weg te gaan.
Over die roeping wil ik wat zeggen,
want ook het roepingsbesef blijkt in
onze dagen aan erosie te lijden.

Wie worden er geroepen?
Niet iedere broeder in de gemeente
kan ambtsdrager zijn. Het gebed in

het formulier voor de bevestiging van
ouderlingen en diakenen in ons Gere
formeerd Kerkboek dankt dat God man
nen geeft ‘die met uw Geest vervuld
zijn’ en vraagt: ‘Verleen hun steeds
meer de gaven die zij nodig hebben …’
Daaruit blijkt dat de bevestigde broe
ders reeds bepaalde kwaliteiten bezit
ten, waarvan de gemeente bidt dat zij
daarin nog mogen toenemen.
De gereformeerde overtuiging is dan
ook dat men in het ambt dient op
grond van gaven die de Heilige Geest
verleent. De gemeente is een charismatische gemeenschap die door de Geest
van gaven wordt voorzien (vgl. 1 Kor.
12:4v; Ef. 4:7v). Ook van die gaven die
nodig zijn om de gemeente te leiden
en te weiden. Timoteüs wordt dan ook
aangespoord het charisma (de genade
gave) dat hij ontvangen heeft, niet
te ‘veronachtzamen’ (1 Tim. 4:14) en
Paulus spreekt over ‘de genade’ van het
apostelschap (Rom. 1:5). In 1 Timoteüs 3
wijst de apostel nader aan wie als ou
derling of diaken kunnen dienen en
welke bekwaamheden zij moeten heb

ben. Daar zien we meer concreet welke
gaven in het gebed uit het formulier
worden bedoeld.
Hoezeer men in het ambt dient op
grond van bijzondere bekwaamheid,
ontdekken we in Handelingen 6, wan
neer de apostelen de gemeente op
roepen zeven ‘wijze mannen die goed
bekend staan en vervuld zijn van de
Heilige Geest’ uit haar midden te ver
kiezen.

Hoe wordt men geroepen?
In artikel 31 NGB wordt gezegd dat
niemand zich in het ambt mag binnen
dringen, maar dat men de tijd moet
afwachten dat men door God geroepen
wordt. Van iedere ambtsdrager geldt
nog altijd: ‘Niemand kan zich die waar
digheid toe-eigenen, men wordt daar
toe door God geroepen…’ (Heb. 5:4).
Onder de oude bedeling riep de Here
heel direct zijn dienaren. Priesters, pro
feten en koningen traden op nadat zij
door God zelf tot hun taak waren ver
waardigd. We lezen hoe profeten soms
heel expliciet Gods roepstem hoorden.
Na de uitstorting van de Heilige Geest
krijgt de gemeente een plaats op de
weg naar het ambt. Door de Geest is de
gemeente mondig geworden (Gal. 4:3v)
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en in staat geestelijk te onderscheiden
(1 Kor. 2:15). Daarom wordt zij ook bij de
roeping tot het ambt voluit betrokken.
Je ziet dat zo mooi in Handelingen 6.
De apostelen activeren de gemeente:
zij moet zeven wijze broeders ‘uitkie
zen’, zij ‘laat’ de verkozenen ‘plaatsne
men’ voor de apostelen, die hen daarop
bevestigen in hun ambt.
Dat wij ambtsdragers verkiezen, gaat
dan ook terug op deze handelwijze van
de apostelen wier ‘manier van doen’
(vgl. 2 Tim. 3:10) ook hierin grondleg
gend en voorbeeldig is voor de kerk van
alle eeuwen.
Het is de gemeente wier oordeel wordt
gevraagd. Zij is het die mag zeggen wie
naar haar mening met gaven voor het
ambt gesierd is. De kerkenraad heeft
al een oordeel uitgesproken wanneer
hij de kandidaten voor het ambt voor
draagt. Hij bewaakt de criteria en re
geert de hele actie. Maar de gemeente
bepaalt uiteindelijk wie er geroepen
zal worden en wijst bij de verkiezing
aan wie naar haar oordeel de meest
geschikte is.
De verkiezing is dan ook een heilige zaak: de gemeente brengt
naar het woord van Martin Bucer,
de reformator van Straatsburg,
‘de keus van de Heilige Geest’ aan het
licht. De Heilige Geest heeft die keus
al bepaald door broeders met gaven te
sieren. Dat beleid van de Geest moet de
gemeente bij de verkiezing onderken
nen en volgen.

Door God zelf
Wanneer kerkenraad en gemeente zo
naar de Schrift bezig geweest zijn, mag
de verkozen broeder weten dat hij door
God zelf tot het ambt geroepen wordt.
Ik herinner me nog levendig hoeveel
indruk het op mij maakte, toen ik als
jonge kandidaat mijn eerste beroeps
brief kreeg. Ik voelde me van jongs
af geroepen om dienaar des Woords
te worden. Daarom ging ik naar het
gymnasium en volgde later de studie
in Kampen. Maar toen die beroepsbrief
kwam, besefte ik plotseling heel sterk:
nu is het menens, nu roept de Here je!
In die brief van de gemeente komt een
roeping van Godswege naar je toe. Wat
je dacht en meende, krijgt nu bevesti

ging van Boven.
Het is niet zonder reden dat ik hiervoor
aandacht vraag. We lopen gevaar dit al
les te vergeten. Verzakelijking bedreigt
ook de weg naar het ambt. We moeten
het heilige gebeuren van talstelling en
verkiezing op het niveau blijven zien
waarop het Nieuwe Testament het tilt.
Het moet een Geestelijk gebeuren zijn,
waarbij wij beseffen wat we als ker
kenraad en gemeente aan het doen
zijn. Er moeten niet enkele ‘jobs’ in de
gemeente gedaan worden, er moeten
herders en verzorgers van de gemeente
verkozen worden, mannen die wijs zijn
en vervuld met de Geest! Onze gerefor
meerde vaderen namen dat zo serieus
dat er vóór de verkiezing zelfs gevast en
gebeden werd door de gemeente. Want
men wist zich geroepen tot een hoog
heilige zaak!
Als we dit weer beseffen, zullen we ook
niet gemakkelijk ontheffing vragen.
Zeker, talstelling en verkiezing blijven
mensenwerk. Een verkozen broeder kan
soms duidelijk in zijn leven zien dat
de Here hem niet roept. Het blijft de

De gemeente brengt ‘de keus van
de Heilige Geest’ aan het licht

verantwoordelijkheid van de verkozene
om daarop antwoord te vinden. Maar
alle lichtvaardigheid is hier contra
bande. Kerkenraad en gemeente heb
ben gebeden en gesproken. Zij kunnen
het mis hebben, maar dat zal dan ook
met argumenten weersproken moeten
worden, argumenten waarover het
eindoordeel aan de kerkenraad staat.
Hij heeft immers de leiding over de
hele actie.

Extra belasting of voorrecht
Wellicht zegt de lezer: een mooi ver
haal, maar wat te doen met het pro
bleem dat in tal van gemeenten van
daag nauwelijks broeders te vinden zijn
voor het ambt? Was het maar alleen
een kwestie van drukke werkzaamhe
den in de week, het is helaas ook een
zaak van geestelijk peil. Waar vind je
broeders die vervuld zijn met de Geest
en over de kwaliteiten beschikken om
de gemeente te leiden en voor te gaan?
Vele jonge broeders zijn druk met hun

carrière en gezin, maar weten niets van
wat er speelt in de kerk, om over kerk
orde en synodebesluiten maar niet te
spreken. De ontlezing slaat ook bij ons
toe en de oppervlakkigheid evenzeer!
Was vroeger de jongelingsvereniging
een ‘kweekplaats’ voor het ambt, waar
de gereformeerde tradities aan de orde
kwamen, die faciliteit behoort tot het
verleden. Daarbij komt dat er vaak niet
bepaald positief over het dienen in het
ambt gesproken wordt. Het legt beslag
op je privéleven, je gezin moet eronder
lijden en de week is toch al zo gevuld.
Tegen extra belasting zien vele broe
ders op.
Ik denk dat het tijd wordt, het woord
van Paulus in herinnering te brengen:
‘Als iemand opziener wil worden, is dat
een eerzaam streven’ (1 Tim. 3:1). Let
terlijk spreekt de apostel over het op
zienerschap als een mooi, aantrekkelijk
werk (kalou ergou). De arbeid in en aan
‘het huis van God’ (vs. 15) is iets waar
naar je mag verlangen, iets dat waard
is om naar te streven. Wat is er mooier
dan voor Gods huis zorg te mogen
dragen en aan dat huis als ouder
ling of diaken te mogen bouwen?
Kijk, dat moeten we weer gaan
zien. En tegelijk is het belangrijk
te beseffen dat het een hoog voorrecht
is wanneer je tot die taak geroepen
wordt. Paulus spreekt over ‘de genade
van het apostelschap’. Het is niet
minder dan een bijzondere gunst van
de Here als Hij je als zijn dienaar wil
gebruiken. Het heeft mij altijd getrof
fen dat het klassieke ‘Formulier om te
bevestigen de dienaren des Woords’
sprak van Gods ‘bijzondere genade’,
dat Hij om zijn kerk te vergaderen de
dienst van mensen gebruikt. God schikt
die taak niet toe aan engelen, maar
Hij schakelt daarvoor mensen in, van
gelijke beweging als wij! Zo dicht komt
Hij naar ons toe dat Hij zijn Woord in
mensenmonden legt.
Het is die genade die we weer moeten
gaan beseffen, willen wij het mooie
van het ambtelijk werk in Gods ge
meente met elkaar zien.

Vuur ontsteekt vuur
Het kopje boven dit gedeelte ontleen ik
aan het nog altijd lezenswaardige boek
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Het is de Heilige Geest die het vuur in
ambtsdragers en gemeente ontsteekt
en door Wie wij ons moeten laten aan
vuren. Het is treffend dat de apostel dit
juist zegt in de context van de opbouw
van de gemeente en onze verantwoor
delijkheid daarbij. De moeite om ge
schikte broeders te vinden, raakt ons als
gemeente. Het roept tot zelfbeproeving
en nederigheid. Leven wij niet onder de
maat? Het moet ons ook uitdrijven tot
het gebed om het vuur van de Geest en
om de gaven van Hem die naar de he
mel ging om gaven te schenken aan de
mensen (Ef. 4:8)!

zou dat ‘vuur dat vuur ontsteekt’ wat
breder willen nemen dan Trimp doet.
Schaarste doet ons niet slechts naar
de ambtsdragers kijken, maar als ge
meente ook naar onszelf!
Drijft ‘de liefde van Christus’ ons, zo
als die Paulus beheerste (2 Kor. 5:14)?
Geven wij ons ‘in de eerste plaats aan
de Heer’ (2 Kor. 8:5)? Is het leven ons
‘Christus’ (Fil. 1:21)? Zijn wij vervuld
met de Heilige Geest (Ef. 5:18) en rijk in
goede werken (1 Tim. 6:18)? Zoeken wij
eerst Gods koninkrijk (Mat. 6:33) en de
dingen die boven zijn (Kol. 3:1)? Zaaien
wij op de akker van de Geest (Gal. 6:8)?

dat professor C. Trimp schreef onder de
titel Zorgen voor de gemeente. Hij houdt
zich daarin ook bezig met de moeite
om geschikte broeders te vinden. Als
remedie voor deze moeite ziet hij dat
trouwe taakvervulling van de functio
nerende ambtsdragers de schaarste
aan nieuwe ambtsdragers kan overwin
nen (p. 19). Vuur ontsteekt vuur! Het is
namelijk de Geest die levend maakt, die
door die trouw de gemeente herschept.
Trimp spreekt in dit verband zelfs over
een ‘generatieve kracht van het ambt’.
Ik weerspreek hem zeker niet. Trouwe
ambtsdienst mag rekenen op Gods
zegen. Een zegen die in de geschiede
nis van de kerk steeds weer gebleken is.
Calvijn heeft met zijn werk het gelaat
van Genève mogen veranderen. Maar ik

Alles wat ik noem, komt samen in
Paulus’ oproep: ‘Laat u aanvuren door
de Geest en dien de Heer’ (Rom. 12:11).
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Merelnest

Een merelpaar heeft in het kamperfoeliewoud
naast onze keukendeur weer eens zijn nest betrokken,

Gedicht
Gert Slings

omdat zij er ook dit jaar weer gewoon op gokken,
dat mens, kat en ekster afdoend tegenhoudt.
Van dageraad tot schemering wordt door de heer
des huizes (hún huis) nu weer virtuoos gezongen,
belcanto-voorschot op het piepen van de jongen
en om de lente en het (wel eens) mooie weer.
Hoog in de goudenregen pakt-ie net weer uit…
Achter een dichte groene sluier wacht zijn bruid.

Jan Boerstoel

Uit: Altijd het niemandsdier 2001

Nu ik dit schrijf, is een heggemuspaartje in de weer
met een nest in de klimop om de regenpijp.
Lente, voorjaar, we verlangen ernaar.
We kijken naar buiten en zien het nieuwe leven.
In dit vers betrekt een merelpaar zijn oude nest.
Heerlijk om dit ieder jaar weer te mogen beleven,
zolang God het geeft.
En maar hopen dat de mens kat en ekster op afstand houdt.
Inderdaad: ik jaag iedere ekster op de vlucht.
Maar of dat afdoende zal zijn…
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Het ‘streng-christelijke’
als boosdoener

Foto: Westkapelle

streng-christelijke Westkapelle’. Was
het karakter van het dorp debet aan
de situatie dat de man zo’n honderd
slachtoffers had kunnen maken? Van
Butselaar over de berichtgeving:
Het streng-christelijke Zeeuwse dorp,
bijna net zo’n reservaat als een klein
Gallisch dorp in de tijd van Asterix, had
natuurlijk alles in eigen huis willen oplossen.
Nou ja, al die honderd jongens kwamen
niet uit Westkapelle, zo moest men later
toegeven, en er waren ook nog nauwelijks aangiften binnengekomen. Maar
dat streng-christelijke, dat deed het hem.
En zo ging het nog een tijdje door. De
arme burgemeester die zijn gemeente
ineens Veere-Westkapelle zag noemen,
werd door de mangel gehaald: had hij
nog een goed woord over voor de bewoners van dat bizarre dorp? Het was
toch duidelijk hoe het zat? Wat zegt u?
Waren de mensen verantwoord bezig
geweest? Dank u wel voor uw commentaar. Grrr.

Griezelig
Er hangt een soort mist rond het ‘streng
christelijk’ in onze geseculariseerde samenleving. Het wordt allengs duidelijk
dat de meerderheid van de bevolking
geen idee meer heeft waar kerk en
geloof voor staan. Wat gebeurt daar-
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Persrevue
Perry Storm

In het Christelijk Weekblad van 16 maart
2012 maakt ds. Jan van Butselaar zich
welsprekend boos over de trend in onze
samenleving dat, wanneer een groep
mensen als ‘streng-christelijk’ gelabeld
kan worden, ook gelijk de toon gezet is
voor wat je van die mensen verwach
ten kunt. Gesloten gemeenschappen
waar achter een overvrome façade
de afschuwelijkste dingen afgedekt
worden. Bijvoorbeeld als het gaat om
seksueel misbruik van minderjarigen.
Het bleek nog maar weer eens toen
enkele maanden geleden een pedofiel
werd opgepakt in het Zeeuwse West
kapelle. Het is heel opvallend hoe dan
opeens de christelijke kleur van zo’n
dorp in geding wordt gebracht wan
neer de vraag gesteld wordt waarom
die man zo lang zijn gang heeft kunnen
gaan. Van Butselaar, zelf oud-predikant
van die plaats, stelt het kwaadaardige
van die suggesties (waar in kranten of
programma’s als Pauw en Witteman in
gegrossierd wordt) terecht aan de kaak.
Zijn sprekende titel: ‘De mythe van het

Laat het duidelijk zijn: elk slachtoffer
van seksueel geweld is er één te veel. Als
een kind daarvan slachtoffer wordt, is
dat dubbel erg. Daarover zijn we het
inmiddels zelfs in dit land wel eens.
Wat mij opviel was echter hoezeer weer
‘streng-christelijk’ als verklaring, als
uitleg werd gesuggereerd voor het feit
dat dit zo lang kon gebeuren. Niet het
feit dat de man al eerder was veroordeeld en toen verplicht een cursus had
moeten volgen (want met een cursus los
je alles op, nietwaar?), niet het feit dat
politie en justitie hem daarna gewoon
weer hebben laten zwemmen, neen, het
streng-christelijke was de boosdoener.
Toen de crècheoppasser in Amsterdam
werd gearresteerd werd er geen melding
gemaakt van sterk geseculariseerde
Amsterdammers; toen de zwemleraar in
Den Bosch door de mand viel, waren niet
de Bossenaren in de nauwelijks meer
katholiek te noemen stad de klos. Maar
als er ‘streng-christelijk’ bijgehaald kan
worden, is het smullen!
Het is een bepaald soort romantiek die
het moet hebben van de combinatie religie en seks. Dat is een krachtige en kruidige mix, waar mensen wel op afkomen.
Een romantisch beeld van een gesloten
religieuze gemeenschap, waarin alles
wordt toegedekt of via volksgerichten
wordt opgelost. Een beeld dat haaks
staat op de werkelijkheid, dat haaks
staat op het karakter en het geloof van
de mensen daar. En ik kan het weten, ik
was er ooit predikant.
Maar die romantiek van streng-christelijk, seksueel misbruik en een dorp ver
weg, is met argumenten niet door te
prikken. Je kunt het volk niet zo’n mooi
verhaal afnemen!
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binnen? Is het niet een beetje eng, een
beetje bizar? En dan komt er rond de
kerk een mist te hangen die ook een
spookhuis omgeeft: geesten, zijn daar
geesten? Gelovige mensen, zijn dat niet
mensen die enge dingen denken en
doen? Je komt ze gelukkig nauwelijks
nog tegen. Zo groeit de romantiek, zo
groeit het griezelige beeld van geloof en
kerk. Wegwezen daar – soms zelfs: weg
ermee!
Die romantiek kan immers gemakkelijk
verkeren in een grote weerzin tegen
christelijk geloof. Dat is inmiddels niet
langer de weerzin van kerkverlaters die
hun beslissing als bevrijding zien en elke
verwijzing naar kerk als benauwend ervaren. Het is de weerzin van de ‘nieuwe
kerk’, die van de liberale geseculariseerde
mensen met hun dogma’s, hun heilige
overtuigingen. Wil je het homohuwelijk
niet omarmen? Anathema sit! Geloof
je niet in abortus en euthanasie? Ana
thema sit! Denk je niet dat alle godsdiensten gelijk (en soms gevaarlijk) zijn?
Anathema sit! Vervloekt zijt gij!
De banvloeken van concilies uit de

donkerste tijden van de kerkgeschiedenis doen het weer goed – maar nu uit
andere monden. Het kan zelfs zo ver
gaan dat men voorstelt godsdienstvrijheid maar in te perken ter wille van deze
dogma’s.
Er wordt zelfs gepleit voor het niet langer subsidiëren of erkennen van christelijke instellingen die een eigen visie,
een eigen overtuiging blijken te hebben.
Of jongerenwerk slaagt of niet, is geen
punt – als het maar niet door christenen
wordt gedaan. Neen, dan liever ‘cursussen’ oftewel liberale catechisatie die
nieuwe normen en weinig waarden erin
moeten brengen. Of, zoals in Amsterdam-Oost, buurtwerk subsidiëren waar
geen mens komt – maar ze hebben wel
de goede uitgangspunten...

voor me is. Het betekent dat ik mijn
naaste moet liefhebben – en dat is soms
hartstikke lastig. Het betekent dat ik
zorgvuldig moet zijn met mijn woorden
als het over anderen gaat. Ik mag niet of
nauwelijks oordelen: ‘oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt’... Ik mag
niet eens met mijn geld doen wat ik wil.
Maar ik kan wel leven, ik kan wel genieten, ik kan wel vrolijk zijn. Want strengchristelijk wil ook zeggen dat je leven is
geborgen: je kunt niet stuk. Dus Westkapelle: laten we hopen dat het waar is,
dat streng-christelijke. Dat zou ’n buitje
wizze...

Vrolijk
Streng-christelijk. Ik moet bekennen dat
ik ook tot die categorie behoor. Dat wil
zeggen dat ik mezelf in de eerste plaats
zondaar weet, iemand die zich niet
boven een ander mag verheffen. Het betekent dat genade een belangrijk woord

CGK en kerkelijke eenheid
Over kerkelijke eenheid wordt al jaren
veel geschreven in de kerkelijke pers.
Nogal wiedes, want op dat gebied is
ook veel in beweging. Dat kerkverbanden zullen verenigen, lijkt nog ver
weg. Maar plaatselijk is er een enorme
toename van samenwerking en sa
mengaan tussen kerken die op een
of andere manier prijs stellen op de
naam ‘gereformeerd’. Dat geeft binnen
de desbetreffende kerkverbanden de
nodige stof tot bezinning én discussie.
Binnen ons eigen kerkverband wordt
bijvoorbeeld lang niet gelijk aangeke
ken tegen de zich voltrekkende toena
dering op veel plaatsen tussen GKv en
NGK. Binnen de CGK zorgen de ontwik
kelingen onmiskenbaar op het ogenblik
ook voor toenemende interne span
ningen. Dat zal de reden geweest zijn
dat onlangs een themanummer van
De Wekker (13 april 2012) aan ‘eenheid’
gewijd was. In een oriënterend artikel
(‘Kerkgangersfile’) geeft ds. P.L.D. Visser

een overzicht van de stand van zaken
vanuit CGK-perspectief.
Op basis van gegevens uit het Jaarboek
2012 blijkt dat 42% van de CGK één of
andere vorm van contact heeft met GKv
of NGK. Dat betreft dus 76 van de 181
CG-kerken. Sommigen van die kerken
kennen predikantenruil (‘samenwerkende gemeenten’), andere zijn overgegaan tot volledige eenwording (‘samenwerkingsgemeenten’).
Voor de vier particuliere synodes,
waarin de CGK verdeeld zijn, geldt dat
het percentage met GKv en/of NGK
samenwerkende kerken momenteel als
volgt is: zuid: 22%; oost: 39%; noord:
43%; west: 62%. Deze cijfers zeggen natuurlijk niet alles. Het aantal samenwerkende kerken is afhankelijk van hoe vaak
er een mogelijke partner in de buurt
aanwezig is. Als dat het geval is, is bepalend of er over en weer geestelijke herkenning is. Het is daarbij denkbaar dat

klein geworden kerken eerder overgaan
tot samenwerking met NGK en/of CGK.
Het is de vraag welke weg de generale
synode DV volgend jaar zal gaan, ten
aanzien van deze feiten. Zal de ontwikkeling van plaatselijke samenwerking
doorzetten? Zal er landelijk ook een
vorm gevonden worden waarin de drie
kerkverbanden nauwer betrokken zullen
raken? Of zijn er daarvoor te veel verschilpunten?
Vervolgens wijst Visser op de meer
recente ontwikkeling van de geboden
opening voor kanselruil tussen CGK en
de Hersteld Hervormde Kerk. Bovendien
liggen er al enkele jaren mogelijkheden
om tot nauwere samenwerking te ko
men met gemeenten uit de PKN, wan
neer die namelijk bij de Gereformeerde
Bond horen.
Over deze ontwikkelingen wordt
binnen de CGK duidelijk niet gelijk
gedacht. Dat blijkt ook uit dit thema
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nummer van De Wekker. Er zijn enthou
siaste ervaringsverhalen te vinden over
vergaande samenwerking met GKv
en/of NGK, bijvoorbeeld te Enkhuizen,
Deventer of Eindhoven. Maar er klinkt
ook zorg en reserve door. Met name in
de bijdrage van ds. J.M.J. Kieviet (CGK
Dordrecht-C), die schrijft onder de
veelzeggende titel: ‘Kleine oecumene…
Groot bezwaar?’ Eerst memoreert hij
dat in veertig jaar tijd de versplintering
tussen gereformeerden eerder groter
dan kleiner is geworden, zeker gezien
de pijnlijke splitsing in 2004 binnen de
Gereformeerde Bondskerken die deels
wel en deels niet opgingen in de PKN.
Vervolgens schrijft hij:
Contacten
Er zijn ook andere ontwikkelingen. Ik beperk me nu tot onze
eigen CGK. Al vele tientallen
jaren voeren onze deputaten
Eenheid van de gereformeerde
belijders in Nederland gesprekken met afgevaardigden van
andere kerken. Zelf maakte ik
er ook gedurende enkele jaren
deel van uit. Mede op voorstel van
dit deputaatschap deden de achtereenvolgende generale synoden hun
uitspraken. Die hadden en hebben niet
alleen betrekking op de contacten met
de kerkverbanden als zodanig, maar
ook op de contacten op het grondvlak.
Die plaatselijke ontmoetingen worden
door onze breedste kerkelijke vergadering nadrukkelijk gestimuleerd. En dat
naar alle kanten. Zo hebben deputaten de opdracht gekregen het nauwer
kerkelijk samenleven met de GKv op
plaatselijk niveau voluit te stimuleren
en de faciliteren. Op de toenadering tot
de NGK heeft een reeks van jaren flink
de rem gestaan, maar inmiddels sprak
de GS uit dat de visie op de toe-eigening
des heils geen barrière tussen hen en ons
meer vormt. Groen licht is er om plaatselijk een vorm van samenleven te zoeken,
zowel met de gereformeerde-bondsgemeenten in de PKN als met de tot de
HHK behorende gemeenten. Met de GG
zijn al veel jaren landelijke besprekingen,
maar die blijken een stuk vrijblijvender
dan die met andere kerken.
Er is dus van alles in beweging. Moge
lijkheden te over om als christelijke
gereformeerden de kleine oecumene te

beoefenen. Om uitdrukking te geven
aan het besef dat de kerk van Christus breder is dan wat binnen de eigen
kerkmuren valt. Op veel plaatsen wordt
ook daadwerkelijk ontmoeting gezocht.
Hier in onze goede stad Dordrecht zijn
er uitstekende contacten tussen de kerken van gereformeerd belijden. In ons
zogenaamde Klein Convent ontmoeten
predikanten elkaar op gezette tijden.
Ook zijn er op verschillende niveaus contacten tussen kerkenraden. Tot kanselruil
kwam het in mijn gemeente tot heden
niet. Zelf stond ik wel meerdere keren
op een kansel van de HHK elders in den
lande.

een jaargang uit de GKv-prekenserie
Waarheid en Recht. De broeders kwamen na onbevangen studie en eerlijke
toetsing tot de conclusie dat in deze
preken de toe-eigening van het heil nog
minder functioneerde dan ze al gevreesd
hadden. De gemeente wordt op een
massieve manier benaderd. Van iedere
hoorder wordt kennelijk verondersteld
dat hij of zij een kind van God is. Dat
wedergeboorte ook voor verbondskinderen absoluut noodzakelijk is, wordt
in deze preken niet gezegd. Over het
werk van de Heilige Geest in de mens is
nauwelijks iets te vinden. Wat gewoonlijk verstaan wordt onder ‘bevinding’

Basis
Maar nu wil ik ook nog een paar andere
dingen zeggen. Die zeg ik vooral richting
mijn eigen CGK, alsmede bepaalde kerken waarmee eenheid wordt gezocht.
Kerkelijke eenheid, in welke vorm van
kerkelijk samenleven dan ook, veronderstelt altijd geestelijke eenheid. De basis
en tegelijkertijd norm daarvoor is de
gereformeerde belijdenis. De belijdenis
is immers het kerkelijke akkoord van
eenparig gevoelen, gebaseerd op de
Schriften en ooit verwoord op de fronten
van ware leer en dwaalleer. Het is echter
wel belangrijk dat deze belijdenis in de
praktijk van prediking en pastoraat ook
daadwerkelijk functioneert. Zeer tot
mijn spijt moet ik ten aanzien hiervan
mijn vrees uitspreken.
Een kleine tien jaar geleden analyseerde
een aantal predikanten uit onze kerken

ontbreekt vrijwel geheel. Ik citeer uit het
rapport dat door veertig predikanten
werd ondertekend: ‘Met deze prediking
wordt het heil van zondaren niet echt
gediend. Deze prediking wijkt ook zeer
ver af van wat in onze CGK altijd als de
rechte prediking is gezien. Wij begrij
pen dan ook niet hoe het mogelijk is,
dat er in sommige kringen in onze ker
ken zo’n sterke begeerte is om met de
GKv te verenigen.’
Dat deze laatste begeerte er nadrukkelijk
wel is – en dat in toenemende mate, zowel naar GKv als NGK – maakt mijn verontrusting alleen maar groter. Een verontrusting in eerste instantie over mijn
eigen kerken. De berichten uit allerlei
hoeken van ons kerkelijk leven stemmen
me niet gerust. Juist de zogenaamde

169

Jaargang 19 no 5 mei 2012

samenwerkingsgemeenten tonen ontwikkelingen in prediking, eredienst en
ambtsopvatting die me de ogen doen
knipperen. Is dit ook nog christelijk gereformeerd?
Credo
De identiteit van onze kerken is, historisch bezien, nauw verweven met de
inhoud van de Dordtse Leerregels. Toen
Hendrik de Cock, de vader van de afscheiding, tot bekering was gekomen,
was het eerste dat hij deed: het opnieuw
uitgeven van de Leerregels. Door Gods
genade had hij ontdekt dat in deze belijdenis, de belijdenis van Gods soevereine
genade, het wonder van de zaligheid en
tevens het wonder van de kerk
ligt verklaard.
Niet zonder
grond sprak
prof. J.J. van
der Schuit over
‘het Credo van
de kerken der
Scheiding’. Het
zoeken van kerkelijke eenheid
op deze basis,
plaatselijk en
landelijk, zal
een zegen zijn
voor de kerken.
Het naast en
langs elkaar
leven van allerlei kerken en
kerkjes is in onze seculiere tijd een veel
te grote luxe. ‘Is Christus soms gedeeld?’
Maar buiten deze ‘gronden der vaderen’
hebben we van dit samenwerken en
samenleven geen enkel heil te verwachten. Dan vormt de kleine oecumene een
groot bezwaar!
Het ingewikkelde is, ik ben het roerend
eens met alles wat ds. Kieviet onder het
kopje ‘credo’ schrijft. Eenheid zonder de
eenheid in belijden (niet alleen formeel,
maar geestelijk) is een groot gevaar.
Met hem delen we als gereformeerden
de dankbaarheid voor hoe in de Af
scheiding de grote waarde herontdekt
werd van wat de kerken belijden in de
Dordtse Leerregels. In dezelfde periode
dat van CGK-kant dat door prof. Van der
Schuit naar voren werd gebracht, werd

dat in de gereformeerde kerken gedaan
door bijvoorbeeld prof.dr. A.G. Honig
en… prof.dr. K. Schilder (men leze zijn
De dogmatische betekenis der ‘Afscheiding’ ook voor onzen tijd!). Toch is het
duidelijk dat ds. Kieviet er momenteel
niet aan moet denken met mij en an
dere vrijgemaakte gereformeerden in
één kerkverband terecht te komen. Dat
is pijnlijk. Wat hij aan de kant van Bon
ders of de HHK wel herkent, meent hij
te missen bij bijvoorbeeld onze kerken.
Een beroep op een onderzoekje naar
veertig preken tien jaar geleden is wat
hem betreft nog altijd ter zake. Hoe
terecht (en recht!) dat is, zou meer re
gels vergen dan mij hier ter beschikking

Knip- en plakwerk
staan. Kieviets weergave roept alleen
al direct de vraag op hoe ‘onbevangen’
die studie indertijd geweest is, wan
neer die tot een conclusie leidde die ‘al
gevreesd werd’. Ondertussen proef je
ook zijn grootste zorg: is intern in eigen
CGK eigenlijk nog wel sprake van die
gewenste eenheid die zich geestelijk
herkent en vindt in de ‘gronden der
vaderen’?
In die zorg, die van de eigen eenheid,
staat hij niet alleen. Die is ook te proe
ven bij niemand minder dan prof.dr.
A. Baars. In het Reformatorisch Dagblad
van 21 april plaatste hij een artikel met
als titel ‘knip- en plakwerk’ in de kerk.
In de eerste helft van het artikel schetst
hij hoe de kerkgeschiedenis van de
laatste twee eeuwen vol is van knipen plakwerk. Kerken scheuren, vinden

elkaar soms weer, wat dan meestal
gepaard gaat met nieuwe scheuren,
omdat niet iedereen in zo’n vereniging
mee wil. Dan gaat hij naar de actuali
teit:
Kanselruil
Zoals bekend zijn er ook allerlei contacten tussen wat kleinere kerken binnen
de gereformeerde gezindte. Naast min
of meer officieuze contacten binnen allerlei platforms, zoals het Contactorgaan
Gereformeerde Gezindte, vindt er ook
officieel overleg plaats tussen deputaatschappen van verschillende kerken. Vaak
leidt dat niet of maar moeizaam tot
vormen van kerkelijke samenwerking of
kanselruil, laat staan
tot eenwording.
Er zijn echter intensieve contacten
gegroeid tussen
de Gereformeerde
Kerken vrijgemaakt,
de Nederlands Gereformeerde Kerken
en de Christelijke Gereformeerde Kerken.
In enkele plaatselijke
gemeenten zijn verregaande vormen
van samenwerking
tot stand gekomen.
Feitelijk is men één
geworden.
Aan de andere kant
hebben de Christelijke Gereformeerde
Kerken en de Hersteld Hervormde Kerk
ook overeenstemming bereikt tot kanselruil. Recent gingen christelijke gereformeerde predikanten voor het eerst met
officiële toestemming voor in hersteld
hervormde gemeenten en gebeurde het
omgekeerde ook.
Nu is het op zichzelf genomen uiteraard
verblijdend als kerken toenadering zoeken en ook wegen vinden om daaraan
gestalte te geven. Toch wil ik in deze
bijdrage bij deze ontwikkelingen ook een
paar bezorgde kanttekeningen maken.
Ik zal me daarbij vooral concentreren
op de situatie binnen de Christelijke
Gereformeerde Kerken (CGK), de kerken
waarvan ik het overgrote deel van mijn
leven lid ben en waarmee ik me van
harte verbonden weet. Het zijn namelijk
juist deze kerken waarin de spanningen
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door de nu ontstane situatie kunnen
toenemen. En dat geeft mij zorg.
Waarheen?
Laat ik allereerst met nadruk stellen dat
ik blij ben met het feit dat er nauwere
contacten komen tussen de Hersteld
Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ik heb in het eerstgenoemde kerkverband vele vrienden met
wie ik mij geestelijk verbonden weet,
zoals ik ook vrienden heb in de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse
Kerk in Nederland, met wie ik mij één
weet.
Maar ieder die geen vreemdeling is in
kerkelijk Nederland weet dat slechts een
deel van de predikanten uit de CGK zal
overgaan tot kanselruil met hersteld
hervormde collega’s. Juist deze christelijke gereformeerde predikanten zijn
doorgaans niet gelukkig met de samenwerking van de CGK met de Nederlands
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en laten hun
bezwaren ook horen.
Anderzijds worden ook lang niet alle
predikanten uit de CGK uitgenodigd om
voor te gaan in gemeenten die nauwe
vormen van samenwerking hebben met
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Wellicht zullen sommigen – als
ze gevraagd zouden worden – dat ook
weigeren. Het moge duidelijk zijn dat de
contacten naar verschillende kanten op
deze manier het eigen kerkverband onder zware druk kunnen zetten.
Ik wil mijn zorg daarover nog wat concreter maken door de volgende punten
aan de orde te stellen. Het is bekend
dat de CGK heel breed zijn. En hoewel er
enkele samenbindende synoden hebben
plaatsgehad, lijken de CGK op het grondvlak steeds verder uit elkaar te groeien.
Als dat zo is, zullen samenwerkingsverbanden in verschillende richtingen die
tendens alleen maar versterken. Scherp
gezegd: er zijn nu samenwerkingsge-

meenten binnen de CGK die de naam
dragen van christelijke gereformeerde
kerken vrijgemaakt. Komen er straks
misschien ook gemeenten onder de
naam hersteld hervormde christelijke
gereformeerde kerk?
Ik bedoel dat niet badinerend of sarcastisch. Daarvoor is de zaak me te ernstig.
Ik wil alleen het probleem helder maken.
In het ergste geval – en dat verhoede
God – zouden de CGK in drieën kunnen
vallen: een deel zoekt vereniging in de
ene richting, een gedeelte zoekt die in de
andere richting en een deel zet de CGK
voort.
Ingewikkeld
Er is nog een punt van zorg dat nauw
met het voorgaande samenhangt. Door
allerlei ontwikkelingen in de laatste
tientallen jaren dreigen de CGK steeds
meer in congregationalistisch vaarwater
terecht te komen. Die tendens zien we
trouwens niet alleen in de CGK maar
vrijwel overal in de breedte van de gereformeerde gezindte.
Kort gezegd komt dat hierop neer: het
kerkverband verliest steeds meer zijn
betekenis en zijn samenbindende kracht.
Afzonderlijke gemeenten varen hun
eigen koers, voeren zelf liturgische veranderingen in en zoeken zelf uit welke
vormen en verbanden van samenwerking zij aangaan. Zo wordt wat er van
het kerkverband nog overblijft in het
ergste geval tot een eilandenrijk waarin
de eilandjes vaak door diep water van
elkaar gescheiden zijn.
Daarom wil ik ervoor pleiten dat de CGK
– en ook andere kerken – zich allereerst
intern beraden op de vraag hoe zij gezamenlijk een weg moeten zoeken om
aan de opdracht tot eenheid gestalte te
geven. Dat is natuurlijk al vele jaren gebeurd. Ik heb genoeg CGK-synoden meegemaakt om dat te weten en ben ook
jaren lid geweest van het deputaatschap
voor de eenheid van gereformeerde belijders. Maar ik denk dat de ingewikkelde

U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten op rekening 32.46 25.901
ten name van de Stichting Woord en Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testa

mentair willen gedenken, kunnen gebruikmaken van de volgende formulering:

Ik legateer (... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en Wereld, statutair geves
tigd te Haarlemmermeer.

Wij zijn een ANBI-instelling.

Nader Bekeken is een periodieke uitgave van de Stichting
Woord en Wereld en verschijnt 11 x per jaar. De Stichting
geeft tevens een serie cahiers uit tot versterking van het
gereformeerde leven.
Dagelijks bestuur van de Stichting Woord en Wereld
Voorzitter
Dr. ir. H.B. Driessen
Secretaris
Ds. H. Pathuis
Penningmeester W.A. Dreschler
Redactie Nader Bekeken
Hoofdredactie
Drs. J.W. van der Jagt
Eindredactie
Drs. G. den Dulk
M.J.A. Zwikstra-de Weger.
Redactie
Dr. A. Bas
Drs. H.J. Boiten
Ds. C. van Dijk
Dr. A.N. Hendriks
Ds. P.L. Storm
Redactiesecretariaat
Dr. J. Kooistra
Hemsterhuislaan 3, 9752 NA Haren
Tel. 050 - 5344508
Mail: jkooistravis@home.nl
Medewerkers Nader Bekeken
Ds. S.M. Alserda, Hoogkerk
Ds. J. Beekhuis, Amersfoort
Ds. C. van den Berg, Amersfoort
Ds. H. van den Berg, Berkel en Rodenrijs
Drs. L. Bezemer, Wezep
Drs. F.J. Bijzet, Brouwershaven
A.C. Breen, Armadale, WA
Drs. E. Brink, Waddinxveen
Drs. J.J. Burger, Axel
Ds. H. Drost, Rivne, Oekraïne
Drs. B.P. Hagens, Soest
Ds. M. Heemskerk, Nijkerk
Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen, Kampen
Drs. A. Kamer, Hoogland
Prof. dr. G. Kwakkel, Kampen
A. van Leeuwen, Papendrecht
Drs. H. van Leeuwen, Berkel en Rodenrijs
Ds. P. Niemeijer, Den Helder
Ds. R.Th. Pos, Rijnsburg
Ds. P. Schelling, Amersfoort
G.J. Schutte, Zeist
Ds. M.H. Sliggers, Hoevelaken
G. Slings, Lelystad
J. Veenstra, Emmen
Dr. H. Veldman, Zuidhorn
Ds. J. Wesseling, Putten
Ds. Joh. de Wolf, Amersfoort
Ds. G. Zomer Jzn., Waardhuizen
Vormgeving, prepress, fotografie:
Studio Bert Gort, Leek
Internet: www.woordenwereld.nl
Hier is een register op alle jaargangen beschikbaar
Druk: Koninklijke BDU Barneveld
CD: Nader Bekeken is ook op CD verkrijgbaar.
Inlichtingen: Chr. Bibl. voor Blinden en Slechtzienden,
postbus 131, 3850 AC Ermelo, tel. 0341-565 499
Opgave en vragen over abonnementen:
Abonnementen (nieuw, wijziging, beëindiging):
1. via internet:
www.woordenwereld.nl en www.bladenbox.nl, uitsluitend
voor het opgeven van nieuwe abonnementen.
www.aboland.nl, voor alle overige wijzigingen
2. schriftelijk:
Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
3. telefonisch:
0900-ABOLAND of 0900-226 52 63 (€ 0,10 p/m).
Beëindiging abonnement:
Via www.aboland.nl, per post of per telefoon (gegevens
hierboven), tenminste 4 weken voor het einde van de abonnementsperiode.
Kijk voor meer informatie en uitgebreide abonnementsvoorwaarden op www.woordenwereld.nl
Abonnementsprijzen:
Nader Bekeken		
33,00
Nader Bekeken + vier cahiers		
65,00
Nader Bekeken studenten		
15,50
Cahiers bij abonnement (per jaar)		
36,00
Cahiers, losse verkoop		
10,75
Bankrekening: 59.29.31.927 ABN/AMRO
Deze tarieven gelden bij machtigen (automatische incasso).
Voor betaling per acceptgirokaart of per eigen overschrijving
geldt een opslag van € 2,--

ISSN 1380 - 3034

171

Jaargang 19 no 5 mei 2012

Je proeft hier in feite een hoop verle
genheid. Er is veel in beweging tussen
alle hierboven genoemde kerkverban
den als het gaat om vooral plaatselijke
ontwikkelingen in toenadering en een
wording. Tegelijk gaat dat gepaard met
het intern steeds meer onder spanning
komen van de zowel geestelijke als
organisatorische eenheid, zowel plaat
selijk als kerkverbandelijk. We hoorden
hierboven ds. Kieviet zuchten over
‘ontwikkelingen in prediking, eredienst
en ambtsopvatting’ die hem de gere
formeerde ogen doen knipperen. En
Baars over een congregationalistische
tendens die het kerkverband bedreigt.
Dat geeft spanningen. En de CGK is als
kerkverband daarin natuurlijk helemaal
niet uniek. De GKv heeft dan wel geen
‘bevindelijke vleugel’, zoals in de CGK
‘Bewaar het Pand’ en wat daartegen
aan hangt, die geestelijke eenheid met
HHK of Bonders sneller ervaart. Maar
verder valt er ook binnen ons eigen
kerkverband genoeg (en steeds meer)
met de ogen te knipperen of zorgen te
maken over congregationalistische ten
densen in het samenleven. En precies
dat allemaal maakt dat het voorlopig
wel bepaald niet minder ingewikkeld
zal worden als het gaat om het zoe
ken van kerkelijke eenheid. Verdeelde
kerken die eenheid zoeken met andere

situatie van dit moment om duidelijke
leiding en duidelijke lijnen vraagt, waarbij de eenheid van de eigen kerken zo
min mogelijk onder spanning komt en
de Bijbelse opdracht om de eenheid met
anderen te zoeken, voluit tot zijn recht
komt. De komende synodale vergaderingen hebben daarvoor veel wijsheid
nodig en daarom ook veel gebed.
Geestelijke zaak
Voor sommigen klinkt dit wellicht rijkelijk idealistisch. Zo is het in elk geval
niet bedoeld. Zoeken naar eenheid is
namelijk vooral ook een geestelijke zaak.
Het gaat er ten diepste om de Geest van
de eenheid ‘in ons te laten werken’ (Heidelbergse Catechismus zondag 38), zodat
we ontdekken welke weg de Levensvorst
met Zijn Kerk wil gaan in deze landen.
Dat kan alleen in de weg van de verootmoediging, van schuldbelijdenis, ook
over ons soms al te menselijke knip- en
plakwerk in de kerkelijke eenheid.
Het gaat om het geestelijk zicht op het
grote gebed van Christus om de eenheid van Zijn Kerk: ‘Opdat zij allen één
zijn (…) opdat de wereld gelove…’ (Joh.
17:21). Bovendien staat dit alles in het
perspectief van de belijdenis: ‘Ik geloof
één heilige algemene christelijke kerk, de
gemeenschap der heiligen, de vergeving
van zonden.’
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verdeelde kerken, dat kan niet anders
dan het risico opleveren van nog meer
knip- en plakwerk, om met Baars te
spreken. En wie zal dan uitmaken waar
dat knip- of plakwerk ‘al te menselijk’
was? En waarover te verootmoedigen
valt? Want ook de vraag waarover te
verootmoedigen valt (en waarvoor te
danken!), geeft verdeeldheid. Heer van
de kerk, ontferm U…
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