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Jonatan, die bij dit gesprek aanwezig
was, voelde zich meteen sterk tot David
aangetrokken en vatte een innige
vriendschap voor hem op.
(1 Samuel 18)
Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan
die van vrouwen.
(David over Jonatan, 2 Samuel 1:26b)
Soms heb je van die mensen die uitblinken in karakter, moed, vriendschap
en geloof. Nou, als er eentje was die
daarin uitblonk, was het Jonatan wel.
Wat moet hij een bijzonder mens zijn
geweest. Een vriend om van te houden.

Heldenmoed in crisistijd
Prins Jonatan legde een groot geloof
en moed aan de dag. Dat blijkt uit zijn
heldendaad, zoals beschreven in 1 Samuel 13. De omstandigheden zijn voor
het volk Israël verre van rooskleurig. De
Filistijnen zijn fors in de meerderheid,
zowel qua aantal als bewapening. Op
subtiele manier laat de schrijver zien
dat de situatie uitzichtloos is. We lezen
dat koning Saul zijn tent had opgeslagen onder de granaatappelboom. De
man die moet vechten, zit.
Verder vermeldt de schrijver dat de
priesterfunctie wordt bekleed door
Achia. Een ogenschijnlijk nietszeggende
opmerking, maar schijn bedriegt. Lees

maar eens verder: ‘Achia, de zoon van
Achitub. Achitub was een broer van
Ichabod, die de zoon was van Pinechas,
de zoon van Eli, de priester van de Heer
in Silo.’
Krijgt u al een vermoeden? Het gaat
hier om diskwalificatie van de leiders.
Koning Saul is inmiddels door God als
koning verworpen. God had gezegd:
‘Ik ga een ander zoeken.’ En naast deze
verworpen koning staat een verworpen
priester. Achia komt uit het huis van Eli,
de priester die ook door de Here verworpen is. Is er voor een volk met zulke
leiders nog hoop?

Geheime kracht
Jonatan komt met een wild plan. Met
zijn wapendrager trekt hij eropuit de
vijand tegemoet. Hij wil het gevecht
aangaan, van man tot man. Wat een
moed, wat een lef! Of is dit optimisme?
Valt Jonatan misschien lichtvaardigheid te verwijten? Is hij nog een jonge

hond, die de gevaren niet wil zien? Nee,
verre van dat. Kijk maar eens naar zijn
woorden: ‘Laten we oversteken naar de
wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de Heer op onze hand. Hij kan
immers evengoed met weinigen voor
een overwinning zorgen als met velen.’
Jonatan kijkt niet naar de omstandigheden, maar hij kijkt naar zijn God. Hij
toont geen optimisme, maar geloof!
‘De Heer heeft niet veel nodig om te
winnen.’ Dit is een heldere overtuiging
over de Heer. En die stevige overtuiging
leidt tot een grote verwachting: ‘Misschien is de Heer op onze hand.’ Met
andere woorden: we zouden wel eens
kunnen winnen. Jonatan toont een
groot geloof en door zijn geloof behaalt
het volk een grote overwinning.

Ware prins
Jonatan is wat je noemt een ware
prins. Een waardige troonopvolger.
Maar als je verder kijkt, zie je dat het
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anders loopt in zijn leven. De Here had
immers tegen Saul gezegd dat Hij het
koningschap van hem zou afnemen.
Jonatan verliest daarmee de troon. En
hij aanvaardt dat. In David erkent hij de
nieuwe koning. Geheel vrijwillig legt hij
zijn mantel af en geeft die aan David.
Ook geeft hij hem zijn uitrusting, tot
en met zijn zwaard, boog en koppelriem. Wat een zelfverloochening! Zelf
geschikt zijn en toch weten: een ander
zal mijn plaats innemen. Niet ik!

Loyaliteit
Gaandeweg wordt het steeds lastiger
voor hem. Hij zit tussen twee vuren
in: enerzijds de liefde voor zijn vader,
anderzijds zijn liefde voor David. Geestelijk komt hij steeds meer van zijn vader af te staan. Wat Saul mist, namelijk
geloof, heeft zijn zoon wel. Het leidt
tot verwijdering. Maar Jonatan blijft
daarin zijn vader wel trouw.
Dat blijkt heel duidelijk uit het lied dat
David over Saul en Jonatan zingt. Vader
en zoon zijn gesneuveld in de oorlog, zij
aan zij. ‘Saul en Jonatan, de geliefden
en beminden, bij leven niet te scheiden,
en onafscheidelijk verbonden in de
dood.’ Zie je dat? Jonatan blijkt tot het
einde toe onafscheidelijk van zijn vader.
Dit, terwijl hij eens had gezegd: ‘Mijn
vader stort Israël in het ongeluk.’ Over
trouw en loyaliteit gesproken!

(2 Sam. 1:25-26): ‘Jonatan ligt gesneuveld op de heuvels. Het verdriet verstikt
me, Jonatan, je was mijn broeder, en
mijn beste vriend. Jouw liefde was mij
dierbaar, meer dan die van vrouwen.’
Opmerkelijke woorden. David stelt de
liefde van Jonatan boven de liefde van
vrouwen.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Gaat het hierbij, zoals wel wordt
gesuggereerd, om een homoseksuele
liefde? Prefereert David homoseksuele
liefde boven de heteroseksuele liefde?
Nee, dat moet een misverstand zijn. In
het Hebreeuws wordt met ‘liefde van
vrouwen’ de seksuele liefde bedoeld.
‘Liefde van vrouwen’ is hetzelfde zeggen als: ‘seksuele liefde’.
Op zich is die term – in onze ogen –
niet heel vrouwvriendelijk. Het verraadt iets van de positie van vrouwen
in die tijd. Alsof de liefde van vrouwen
alleen maar is terug te voeren op erotische liefde. Maar kennelijk lag dat zo in
die tijd. In een tijd van uithuwelijking
lag de prioriteit in het huwelijk niet
zozeer bij vriendschap en het maatjes
zijn van elkaar, maar meer bij het
erotische aspect en het krijgen van
nageslacht. David lijkt hier dus juist
een liefde boven die seksuele liefde
te plaatsen. Een liefde die hem meer
waard was.

Over welke liefde zingt David hier?
Het gaat hier om vriendschap, echte
Jonatan is een man van geloof, moed
vriendschap. Dat had hij in Jonatan
en trouw. Hij is ook een echte vriend.
ontdekt. Een vriendschap die hij bij
In 1 Samuel 18 kun je lezen hoe hij een
vrouwen niet kende. Jonatan was zijn
vriendschapsverbond met David sluit.
maat, zeg maar zijn soulmate. Dat
Vrienden voor het leven, dat kun je
blijkt ook uit 1 Samuel 18:1. Wij lezen
wel zeggen. Hij committeert zich hier
in onze vertaling:
aan David. Uit het
‘Jonatan voelde zich
vervolg blijkt dat
Zijn maat,
meteen sterk tot
hij zijn woord heeft
zeg maar zijn soulmate
David aangetrokgehouden. Jonatan
ken.’ Letterlijk staat
heeft David regelmaer: ‘De ziel van Jonatan werd verbontig uit de handen van zijn vader gered.
den aan de ziel van David.’ Deze twee
Met risico voor eigen leven. Zijn vader
werden soulmates, vrienden voor het
heeft hem verwenst, zelfs met de dood
bedreigd. Maar vriendschap bij Jonatan leven. Jonatan was wat je noemt een
echte hartsvriend.
is geen illusie.

Meer dan liefde van
vrouwen…
David geeft zelf ook woorden aan die
vriendschap. In datzelfde lied zingt hij

Feest van herkenning
Hoe is dat zo gekomen? In het boekje
De vier liefdes schrijft C.S. Lewis ook
over vriendschap – een vorm van liefde.
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Hij zegt het volgende (p. 67):

Kameraadschap kan uitgroeien
tot vriendschap wanneer twee of
meer kameraden ontdekken dat
ze een bepaald inzicht of een bepaalde belangstelling (…) gemeen
hebben die de anderen zo niet
kennen en waarvan ze tot dat
moment dachten dat ze die schat
(of last) alleen met zich mee droegen. Een typische eerste zet op het
schaakbord van de vriendschap
zou iets zijn in de geest van ‘Wat,
jij ook? Ik dacht dat ik de enige
was.’

Vriendschap begint met een ontdekking: ‘Wat, jij ook?’ Een soort feest van
herkenning. En dat is precies wat David
en Jonatan is overkomen. We lezen hoe
dat verliep direct nadat David Goliat
had verslagen en met Saul in gesprek
was: ‘Jonatan die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk
tot David aangetrokken.’ Waarom? Kijk
eens naar de woorden van David die hij
uitsprak toen hij op de reus afliep. ‘De
Heer die me gered heeft uit de klauwen
van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn.’

Wat lijken deze woorden veel op die
van Jonatan: ‘De Here kan evengoed
met weinigen voor een overwinning
zorgen als met velen.’ Jonatan herkende
bij David datzelfde geloof. Datzelfde
rotsvaste vertrouwen in de macht van
de Heer. Wat een verrassing moet dat
voor hem zijn geweest. Feest van herkenning: ‘Wat, jij ook? Och, ik dacht dat
ik hier de enige was!’
Wat moet dat een band gegeven hebben, juist in die tijd waar geloof zeldzaam geworden was. Het karakter van
deze vriendschap is geestelijk van aard.
Ze hebben een gezamenlijke liefde: de
Heer. Dat is wat hen zo intensief aan
elkaar verbindt. En zo worden die twee
soulmates voor het leven.

In Jonatan zie ik ook iets van Jezus
Christus. Zei onze Heiland immers niet
tegen zijn leerlingen: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je
vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.”
Jezus had alles. Maar Hij legde zijn
koninklijke mantel af en gaf zijn leven
voor zijn vrienden. De naam Jonatan
betekent: De Here geeft. Inderdaad: de
Heer is een God die alles geeft. Jezus,
een vriend om van te houden!

Stap opzij
En wat Jonatan vervolgens doet, is onvoorstelbaar. Hij maakt plaats voor zijn
vriend. Hij legt zijn mantel af en geeft
die aan David. Hij doet gewoon een
stap opzij. In David herkent hij Gods
nieuwe gezalfde. In Jonatan herken ik
iets van Johannes de Doper. De man
die ook vrijwillig een stap opzij deed.
Wijzend naar Jezus zei hij: ‘Hij moet
groeien, ik moet minder worden!’ De
taal van geloof.
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Of je wel eens twijfelt…

Kroniek
Kees van Dijk

Ja, twijfel je wel eens? De vraag kwam in de afgelopen tijd
naar ons toe door een interview met de auteur Reinier

Sonneveld en een artikel van ds. Bram Beute, beide in het

Nederlands Dagblad en gevolgd door een heel aantal reacties

Surfen op twijfelgolven

Maar ik accepteer de
twijfel niet als een
waardevrij gegeven.
Ook niet als iets positiefs dat me verder zal
brengen, als een golf
waarop ik weer verder mag surfen. Niet
blanco, die twijfel, en
niet positief. Negatief
dus.

Gelukkig deel ik wel de ervaring die
aan die woorden van bemoediging ten
grondslag ligt: de Here kan je door de
twijfel heen weer dichter naar zich toe
trekken.
Dat zal de bedoeling zijn van zulke
woorden. Wie de Here liefheeft, die
kastijdt Hij. Je mag ook een mate van
beproeving verwachten als je met de
Here omgaat. Geregeld gaat het langs
die randen van twijfel en dan mag je
toch weer ervaren dat de Here je eruit
trekt, je zegent en tot zegen stelt. Het is
niet voor niets dat de Here ons samenroept in zijn huis, om zijn Woord te horen, om tot versterking van ons geloof

Twijfel en golven… Dat doet me denken
aan de apostel Jakobus in zijn brief. Wie
twijfelt is als een golf in zee, die door de
wind heen en weer wordt bewogen (Jak.
1:6). En daar is de apostel niet zo vrolijk
over twijfel als een creatieve boost,
waarop je verder surft. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij
doet, moet niet denken dat hij iets van
de Heer zal krijgen… Het twijfelen staat
er hier niet positief op.
Tegelijk: er is bij de apostel geen sprake
van onbarmhartigheid: Wat je tekortkomt aan wijsheid, mag je vragen aan
God. Hij wil geven, zonder voorbehoud
of verwijt. Maar die twijfel zit je daar-

van lezers. Twijfel je wel eens...? En dat is zo’n vraag waar je
maar niet voor moet weglopen.
Helaas, ik moet het toegeven. Ook ik
twijfel wel eens.
U leest het, ik geef het toe. Met een
‘helaas’ in de zin. En ik presenteer het
niet als een bewijs dat het goed met
me gaat.
Ik ervaar twijfels, die me soms bespringen: ‘Is de Here er werkelijk? Houdt Hij
wel van mij, of heb ik zijn liefde allang
verspeeld?’
Of minder diepe twijfel: ‘Heeft het
allemaal wel zin, waar ik mee bezig
ben? Doe ik mijn werk als predikant
wel goed? Als echtgenoot en vader? En
wordt het ooit beter, die beperktheid
van mezelf, waar ik regelmatig tegen
aanloop?’
Ik zie die twijfels niet als iets positiefs.
‘De Here is bezig je te brengen naar een
dieper besef van wie Hij is, Hij wil je
leren afhankelijk te zijn. Prijs Hem om
je twijfel…!’

de sacramenten te gebruiken. De Here kent
ons twijfelende hart.

Daar kan ik niets mee. Zulke woorden
helpen niet tegen mijn twijfel. Want
het zijn woorden die me dan helemaal
niet bereiken.
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bij wel dwars. Die is geen geschenk of
deugd. Het is het tegenovergestelde
van vertrouwen. Het is wantrouwen.

Vastzitten in jezelf
En twijfelen, dat past niet bij onze God.
Het past niet bij de Betrouwbare zelf,
die zich in liefde aan ons gegeven heeft
in Christus. Je schiet als je twijfelt, tekort in vertrouwen, in geloof.
Ook de gereformeerde belijdenis heeft
het over de twijfel. In Dordtse Leerregels V wordt bij de troost van de volharding der heiligen over zonde, zekerheid
en twijfel gesproken. En dat gebeurt op
een manier waarin Gods kinderen zich
kunnen herkennen. Het
proces van geloven, het
leven met aanvechting,
twijfel en strijd komt aan
de orde.
Daar lezen we ook in artikel 11: Intussen getuigt
de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen
allerlei zondige twijfel
te strijden hebben en in
zware aanvechting dit
volle geloofsvertrouwen
en deze zekerheid van de
volharding niet altijd voelen. Invoelend, begripvol.
Maar het woord ‘twijfel’
heeft hier een bijvoeglijk
naamwoord dat er niet
voor niets staat: zondige
twijfel…
En ja, we herkennen het
van elkaar, als we het
eerlijk onder ogen zien.
Want in ons hart zit het
ingebakken: dat we God
niet vertrouwen… Dat we
twijfelen, dat we ons niet
gewonnen geven aan zijn woorden, zijn
wil en zijn geboden. Zijn beloften zijn
ons te mooi. Ze leggen te veel beslag
op ons leven. Geen vergeving zonder
vernieuwing… Maar dat wil ik eigenlijk
helemaal niet.
Ik hoor graag dat God me accepteert
zoals ik ben. Maar dat Hij me niet zo wil
laten…, dat Hij het niet accepteert als ik
mezelf maar laat zijn wie ik ben, als ik
me niet inspan om Hem van harte lief

te hebben en te dienen, en mijn naaste
van harte te dienen en lief te hebben…,
dat vind ik moeilijk.
Twijfel is vaak dat ik in mezelf vastzit.
Luther noemde dat ook het wezen van
de zonde. Vastzitten in jezelf. Je er niet
uit laten tillen door de beloften van God.

Blog van geestelijk leven
En als ik twijfel, dan loop ik daar liever
niet mee te koop. Ik vind het fijn om
een authentiek mens te zijn. Ik vind
het niet erg dat mensen mij leren kennen, integendeel. Maar tegelijk, juist
op mijn plek als predikant, wil ik graag
mijn privéleven met mijn Heer bewaren. Ik moet het Woord van de Here

verder brengen. Dat is iets anders dan
mijn eigen persoonlijkheid naar buiten
brengen.
De Here gebruikt mijn persoonlijkheid.
Dat leer ik in toenemende mate zien.
Ook de piekervaringen en de dieptepunten van mijn eigen geloofsleven
hebben gevolgen voor mijn publieke
optreden. Maar om nu te zeggen dat
mijn preken en catechisatielessen, mijn

pastorale gesprekken enzovoorts een
soort van blog van mijn geestelijk leven
worden, nee. Dat is niet zo, en dat wil ik
ook niet. Want dan ben ik veel te bang
mijn Zender in de weg te staan.

Judas
Tegelijk is het nuttig voor me die twijfel
te kennen. En ook te weten hoe de Here
me eruit kan trekken. Daarmee kan ik
bemoedigen, oproepen tot geloof en
overgave.
En dan luister ik maar naar die andere
apostel, Judas. In zijn kleine briefje is
hij niet mals over hen die twijfel zaaien.
Ongelovigen houden zich tussen de
gelovigen op, zoals er onder Israël na de
uittocht uit Egypte ongelovigen meegingen. God
heeft ze later weer van
elkaar gescheiden, wie
niet geloofden, heeft Hij
gedood (Jud.: 4-5).
Deze apostel, niet mals
ten aanzien van mensen die twijfel zaaien, is
zeer lankmoedig voor de
twijfelaars. Hij leert het
ons: Ontferm u over wie
twijfelen en red anderen
door hen aan het vuur te
ontrukken. Uw medelijden
met nog weer anderen
moet gepaard gaan met
vrees: verafschuw zelfs
de kleren die ze met hun
lichaam bezoedeld hebben
(Jud.: 22-23).
Je ziet als het ware een
gradatie:
Twijfelaars: ontferm je
over hen.
Anderen: red ze door ze
uit het vuur te rukken (die
zijn er dus al beroerder
aan toe, die liggen al in de vlammen).
Nog weer anderen: medelijden, gepaard aan vrees: want twijfel en waar
twijfel toe leidt, dat is blijkbaar een
besmettelijk kwaad.

Twijfel is in
Twijfelaars hebben ontferming nodig.
De genade van God en de genade van
mensen die hen weer tot de Heer en de
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vastheid van zijn beloften terugvoeren.
Want het kan echt mis gaan.
In onze dagen is dat een tegendraads
woord. Want twijfel is in. Zekerheid is
uit. Wie het zeker weet op de religieuze
markt, heeft de postmoderne boot gemist. En wat erger is: hij zal de postmoderne twijfelaar minder aanspreken.
Vandaag wil ik mezelf dan maar troosten met het besef dat de Here me heeft
aangesteld om vanuit de vastheid van
zijn beloften te spreken. Gelegen of on-

gelegen. Of het nu uitkomt of niet
(2 Tim. 4).
Zou het kunnen dat we de tijd al
hebben bereikt waarvan de apostel
spreekt? Want er komt een tijd dat
de mensen de heilzame leer niet meer
verdragen, maar leraren om zich heen
verzamelen die aan hun verlangens
tegemoetkomen en hen naar de mond
praten. Ze zullen niet meer naar de
waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter
zijn, je lijden aanvaarden, je werk als

verkondiger van het evangelie doen, je
dienende taak vervullen.
Kijk, dat zijn nu woorden die ik met
aarzeling, met twijfel overschrijf.

Troost
Philip Troost is niet langer dominee. Hij is therapeut. Het

ambt van predikant bekleedt hij niet langer. Een aantal mensen toonde zich daarover bedroefd en verontwaardigd. Dat
laat zien dat deze pastor en predikant geliefd is en was. En

dat is mooi. Het wordt als een verlies beleefd dat hij niet langer predikant is.

De reacties liegen er ondertussen niet
om. Hij zou door de kerkrechtelijke molen zijn vermalen (of in elk geval is dat
met zijn ambtelijke bevoegdheid het
geval). Want dat kerkrecht, dat is niet
van ons samen, dat is van een aantal
scherpslijpers die hier weer eens iemand de nek hebben omgedraaid.
Als iemand om kerkrechtelijke redenen
niet langer predikant kan zijn, dan lijkt
dat iets wat helaas gebeurt. Zoals de
koning gedwongen was Daniël in de
leeuwenkuil te gooien, zo zijn de kerken
helaas gedwongen deze predikant om
kerkrechtelijke redenen zijn ambt te
ontnemen.
Met enige nuchterheid moet de situatie ondertussen wel bekeken worden.
Deze broeder is therapeut geworden.
In de kerken geloven we dat we alleen
ambtsdrager kunnen zijn als er een
wettige roeping is tot het ambt van
predikant, ouderling of diaken. Er is
geen kerk die een beroep heeft uitgebracht op ds. Troost. Er is ook geen kerk
die blijkbaar ambtelijk aansprakelijk wil
zijn voor zijn therapeutische praktijk.
En dat lijkt me ook terecht.

Aanspreekbaar
Pastoraat kan therapeutisch werken.
Woorden en daden van een pastor
kunnen je opnieuw in de ruimte van
Gods liefde plaatsen en je leven doen
opfleuren. En over Philip Troost worden dergelijke dingen getuigd. Hij
mocht en mag Gods instrument zijn.
(Daarbij ga ik er nu even aan voorbij
dat over werkwijze en achterliggende
ideeën van Troost in deze rubriek een
aantal jaren geleden wel eens kritisch
is gesproken.) Maar of je pastoraat
een therapeutische doelstelling kunt
geven, zoals je dat van een therapeut
verwacht, dat geloof ik niet. En een
kerkenraad die aanspreekbaar is op
wat zich in de kamer van een therapeut afspeelt, lijkt me onmogelijk en
onwenselijk.

Roeping
Die kerkrechtelijke redenen zijn niet uit
de lucht gegrepen en willekeurig. Het
zijn wijze afspraken die aan bijbelse
principes vorm geven.
Deze broeder is toch in het verleden ge-

roepen om predikant te worden? Maar
die roeping is niet alleen een inwendige roeping: hij voelt zich geroepen.
Daar past ook een uitwendige roeping
vanuit een kerk bij. Gewoon in de vorm
van een beroep. En nu die uitwendige
roeping er niet is, is de inwendige
roeping alleen niet voldoende. Want
alleen een inwendige roeping kan niet
genoeg zijn. Dan kunnen mensen zich
opwerpen tot iets. Wie zich werkelijk
geroepen voelt, zal zijn roeping ter
toetsing voorleggen in de broederkring.
En die kring, lees de kerk, het kerkverband, heeft daar afspraken over: geen
roeping tot het predikantschap zonder
beroep.
Vergelijk deze situatie maar eens met
het conflict rondom de Levensstroomgemeente in Leiderdorp. Daar zit Jan
Zijlstra niet langer in de leiding. Dat
heeft de rechter moeten vaststellen.
Ondertussen dichtte hij zich vanuit
zijn persoonlijke roeping de taak van
Apostolisch Overziener toe. Toegegeven: het is een veel extremer voorbeeld
van een inwendig roepingsbesef waar
geen uitwendige roeping meer aan
beantwoordde. Maar we voelen allemaal door dit extreme voorbeeld wel
aan hoe gevaarlijk het is als alleen de
inwendige, subjectieve roeping voldoende is.
Je ziet het bij kandidaten die na een
theologische studie, waaraan ze zich
van harte gegeven hebben en waarvoor
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ze zich veel ontzegd hebben, aan het
eind van de rit geen beroep krijgen.
Daarvan zeggen we dat de Here ze niet
geroepen heeft, hoe pijnlijk dat ook is.
Hetzelfde geldt voor van hun gemeente
losgemaakte predikanten die na een
aantal jaren geen beroep blijken te ontvangen.

We mogen hopen dat de gaven van br.
Troost in zijn nieuwe functie in Gods
koninkrijk tot hun recht blijven komen.
Inmiddels is er een praktijk gegroeid
waarin de kerken royaler omgaan met
preekbevoegdheid dan in het verleden.
Ook niet-predikanten kunnen preekbe-

voegdheid ontvangen en langere tijd
houden.
We mogen rustig aannemen dat we in
onze kerken van Philip Troost de laatste
preek nog niet gehoord hebben.

Samenzang uit een
nieuw liedboek
In Monnickendam is het nieuwe Liedboek voor de kerken op
25 mei gepresenteerd. Al voor de presentatie werd het liedboek bejubeld en verguisd. Dat kun je bijzonder noemen voor
een boek dat door de boekhandel nog niet eens mocht worden uitgeleverd.
Het zou prachtige liederen bevatten
en een mooi blijk zijn van de groeiende
eenheid in het Nederlandse protestantisme. En het zou een compromisproduct zijn, met
een breedte die voor elk
wat wils en voor elk wat af
te wijzen zou bevatten.

Breed
Het liedboek is tot stand
gekomen vanuit een brede
protestantse samenwerking. De kerken die in
2007 besloten hebben dat er een nieuw
liedboek zou komen, zijn: de Protestantse Kerk in Nederland (de fusie van
de Nederlandse Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerken in Nederland
en de Evangelisch-Lutherse Kerk in
het Koninkrijk der Nederlanden), de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de
Remonstrantse Broederschap, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.
Later hebben vier kerkgenootschappen
besloten om ook in het project te participeren: de Nederlands Gereformeerde
Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Verenigde Protestantse
Kerk in België en de Evangelisch-Lutherse Kerk in België.

Wie dit rijtje deelnemers ziet, weet
dat hij ook een breed spectrum aan
liederen moet verwachten. Liederen
uit de schat van de kerk
der eeuwen, liederen uit
verschillende stromingen
qua muziek, maar ook
qua theologische richting.
Van vrijzinnigen en gereformeerden mag je een
verschillende liedcultuur
verwachten. Waar gereformeerde kerken nauwkeurigheid wensen waar
het gaat om de leer, zullen
vrijzinnigen meer gaan voor open taal,
waar ieder zijn eigenheid kan inbrengen in de wat abstracte tekst.

Zingen!
Er gaan stemmen op om er in de GKv
meteen maar uit te gaan zingen. Om
dit bewijs van gezamenlijkheid van het
Nederlands protestantisme met beide
handen aan te pakken. En daarom ook
de psalmberijming van het Liedboek
voor de kerken (die er ongewijzigd in
staat) maar over te nemen en onze
eigen psalmberijming weg te doen, als
relict van exclusief-vrijgemaakte hoogmoed.

Zo voortvarend kunnen we zijn, als vrijgemaakten. Voor je het weet, maken
we onze eigen psalmberijming (al had
dat wel wat voeten in de aarde…). En
voor je het weet, doen we die weer bij
het oud papier.

Waarom een nieuw liedboek?
Laten we even kijken om wat voor liedboek het gaat. Op de website (liedboek.
nl) geeft de organisatie zelf al antwoord op een van onze vragen:
Waarom een nieuw liedboek?
Het huidige liedboek verscheen in 1973.
Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom er een nieuw liedboek moet
komen, maar deze zijn niet van elkaar te
scheiden. Toch is het belangrijk om ze te
onderscheiden:
vernieuwing: sinds 1973 zijn veel nieuwe
liederen verschenen;
verbreding: de kerken zijn sinds 1973 pluriformer geworden, dat wil zeggen dat
er verschillende stromingen naast elkaar
in de kerken bestaan. Door deze diversiteit is er niet alleen behoefte aan andere
liederen, maar ook aan andersoortige
liederen;
verandering: de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973
veranderd. Deze verandering vraagt om
andere zangvormen naast het strofische
lied.
Het is helder dat deze breedte en pluriformiteit binnen de GKv wat nauwer
wordt genomen dan binnen de PKN.
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En we moeten ons – en dat is ook het
sympathieke van de nieuwe bundel –
realiseren dat de bedoeling van de
bundel niet alleen ligt in het kerkelijk
gebruik. De bundel is niet alleen bruikbaar in de kerk, maar ook in andere
leefkringen. Erediensten op zondag,
maar ook vieringen in kleine kring
(begrafenissen, wijkavonden), vergaderingen voor bijbelstudie, kerkenraad en
natuurlijk je huiselijke godsdienstoefening. Er zijn liederen om samen te zingen bij verjaardagen en trouwfeesten.
Laten we alsjeblieft het zingen niet beperken tot de kerk en het stadion. Het
zou me een lief ding waard zijn als er
weer wat meer gezongen zou worden
in onze gezinnen.

Besluiten in gezamenlijkheid
Tot op heden werden besluiten over de
te gebruiken liedbundels altijd genomen op de generale synode. Tot het onder voorwaarden vrijgeven van Opwekkingsliederen en Psalmen voor Nu aan
toe. Me dunkt dat hier een schone taak
ligt voor de synode van Ede 2014.
Hoe zullen we ons opstellen als GKv?
Allereerst: we hebben ons mee eigenaar van dit project gemaakt vanuit
de behoefte om het vrije kerklied goed

en eigentijds geregeld te krijgen in de
kerk. Het gaat ons dus om de gezangen.
Daar is in de deelname vanuit de GKv
ook altijd de nadruk gelegd. Psalmen
hebben we al.
Mij dunkt dat de wind op het moment
zo waait – en zo werd het ook al bepleit
door Jan Smelik – dat de synode de
liederen van het liedboek in de vrijheid

Schone taak

voor de synode
van de kerken zal geven, met die restrictie dat in de erediensten die liederen gebruikt worden, die geschikt zijn
om in een gereformeerde eredienst te
zingen. Dat heeft te maken met de inhoud en de uitvoeringsmogelijkheden.

Verdergaande pluriformiteit
Als dat besloten wordt, zal dat een aantal gevolgen hebben: Er zal verdergaand
onderscheid zijn tussen de gemeenten.
De een gaat met de vrijheid die gegeven wordt, anders om dan de ander.
Zoals nu al zichtbaar is in de omgang
met Opwekkingsliederen. Wat de een
vrijmoedig opgeeft en zingt, ziet de

ander als strijdig met het karakter van
een gereformeerde eredienst.
Ook is het belangrijk dat er in de gemeente dan een duidelijke plek moet
worden ingenomen door de theologisch
geschoolde liturg (lees: de predikant).
Hij zal in overleg met anderen moeten bepalen wat er gezongen wordt.
Tegenwoordig worden bands, cantors,
muziekcommissies en organisten ook
vrij mondig. Maar dat wat lekker zingt
en mooi is om met elkaar uit te voeren,
is nog niet altijd werkelijk theologisch
verantwoord. (Laat staan dat het past
binnen het geheel van de dienst die de
voorganger samenstelt.) Dat is nu al zo,
maar dat geldt toenemend als dit liedboek ons wordt aangeboden.
En dan spreek ik uit ervaring. Er zijn
kerken waar de (gast)voorganger amper wat met de liturgie te maken heeft.
Enkel de preek hoeft hij te leveren.
En daarbij kan hij soms verrast (aangenaam en onaangenaam) toehoren
welke liturgie er omheen is gebouwd
in de kerk waar hij voorgaat. Daarbij
kan het je gebeuren dat er bijvoorbeeld
Opwekkingsliederen worden gezongen waar je als prediker het liefst om
inhoudelijke redenen tegen zou waarschuwen.
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Het nieuwe liedboek is niet een teken
van nieuwe protestantse eenheid.
Het is, ook naar de pretentie van de
samenstellers, een exponent van de
pluriformiteit van de protestantse kerkengroep.
Het is nog te vroeg om over deze bundel een laatste woord te zeggen. We
zien uit naar de rapportage van de
deputaten die namens ons betrokken
waren bij de samenstelling van deze
bundel.

Op de generale synode van Harderwijk groeide het beeld van een nieuwe
bundel, waarbij we samen niet zouden
vaststellen wat we wel eruit zingen (zoals bij het oude liedboek), maar eerder
dat er een lijst zou komen van liederen
die we niet gepast vinden.
Ook dan is het moeilijk de arbiter te
zijn, omdat het de ondankbare taak in
zich heeft de protestantse pluriformiteit te versmallen tot de vrijgemaakte.
Terwijl het je er gewoon om gaat gere-

formeerd te zijn. Het gaat om de eredienst. Daar klopt het hart van de kerk.

450 jaar Heidelbergse
Catechismus
In een breed opgezette reeks van herdenkingen wordt gevierd dat de Heidelbergse Catechismus al 450 jaar bestaat.
Belangrijke thema’s uit de catechismus worden door uiteenlopende sprekers en schrijvers (uiteenlopend qua achtergrond en opvatting) aan de orde gesteld.
In het Nederlands Dagblad werden
vooraanstaande kerkelijke leiders en
anderen gevraagd om hun ervaring
met de Heidelberger te delen. Daarbij is het opvallend dat er nogal wat
voorgangers werden ondervraagd
die de gewoonte van het houden van
catechismuspreken nooit hadden gekend of reeds lang hadden opgegeven.
En die vervolgens wel de loftrompet
staken over de Heidelberger. Maar: als
richtinggever voor de leerdienst, als
leidraad voor de catechese… Nee, daarvoor is dat oude geschrift niet meer
geschikt.
De Heidelbergse Catechismus is het
meest bekende en geliefde belijdenisgeschrift. En dat komt niet in de
laatste plaats door de aandacht die
het altijd kreeg in de middagdiensten
als er volgens de kerkelijke afspraak uit
werd gepreekt. Het komt ook doordat
ieder hele lappen van de Heidelberger tegenkwam in de catechese. Het
wekelijks leren van een vraag en antwoord was een generatie geleden heel
gebruikelijk. (En het komt nog voor,

Maar laten we weten wat we verliezen
als de aandacht voor de catechismus
verslapt: een heel fundamentele uiteenzetting van de christelijke leer,
vanuit de bekende kernen van geloof,
sacramenten, gebod en gebed. En
dan niet naar het goeddunken van de
voorganger en zijn team, maar volgens
een orde die bovenpersoonlijk van ons
samen is.
Ik laat het verder hierbij. Ik feliciteer
ons met 450 jaar Heidelbergse Catechismus. En ik wens de grijsaard oprecht
nog vele vitale jaren toe.
Verderop in dit nummer treft u een
weergave van wat collega André Bas
op de eerste juni gezegd heeft op de
Landelijke dag die Gereformeerde Kerk
Blijven organiseerde en waar Woord en
Wereld bij was betrokken.
Afgesloten 29 mei 2013.

soms tot ongenoegen van mijn catechisanten.)
Ik vrees dat deze viering van 450 jaar
Heidelbergse Catechismus iets heeft
van de uitbundige viering van de 90e
verjaardag van een grijsaard: Vier het
maar uitbundig, nu kan het nog. De
volgende keer dat we weer allemaal bij
elkaar zijn, is op de begrafenis.
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Van melk en vaste spijs

Pleidooi voor de catechismuspreek

Thema
André Bas
Wij vieren dit jaar het 450-jarig bestaan van de Heidelbergse rond de feestdagen en in de vakantietijd. En omdat verreweg de meeste
Catechismus. Een geschrift dat eeuwenlang een grote en
predikanten vandaag de dag ’s midvaste plaats heeft ingenomen binnen de Gereformeerde
dags ruilen, wordt de continuïteit in de
Kerken in Nederland. Niet alleen in het catechetisch
catechismusprediking afhankelijk van
de welwillendheid van de collega van
onderwijs, maar ook in de prediking. Al sinds jaar en
elders die ’s middags waarneemt.2
dag wordt ons in de middagdienst de leer van de Schrift
uiteengezet aan de hand van de catechismus. Maar de vraag
Voel je vrij
die zich vandaag de dag hoe langer hoe meer opdringt, is hoe
lang dat nog zo blijven zal.
Kortom, het voert niet te ver om te stelWie eerlijk om zich heen kijkt, moet
vaststellen dat er de afgelopen jaren
het nodige veranderd is. Zo heeft de
middagdienst in veel gemeenten te
kampen met een groeiend gebrek aan
belangstelling. Een toenemend aantal
broeders en zusters voelt zich niet meer
geroepen om twee keer per zondag
aanwezig te zijn en blijft thuis. Met als
gevolg dat her en der voorzichtig de
vraag al gesteld wordt hoelang de middagdienst in de huidige vorm het onder
ons nog zal uithouden.
Terecht is er wel de vinger bij gelegd
dat een en ander, zij het ongewild, nog
versterkt wordt door de flink toegeno-

men aandacht voor ‘gemeenteopbouw’.
Op zich een positief verschijnsel, maar
de keerzijde is dat het de afgelopen
twintig jaar ook veel nieuwe gemeenteactiviteiten in gang heeft gezet. Het
aantal samenkomsten in de kerk is
daardoor toegenomen, en broeders
en zusters zijn zo vrij om daaruit een
keuze te maken. Want Alpha én middagdienst is toch wel wat veel...1
Maar er is meer te noemen dan alleen
het groeiend gebrek aan belangstelling. Zo zijn er weinig gemeenten meer
waar ieder jaar alle 52 zondagen van
de catechismus nog bepreekt worden.
Er worden soms lange pauzes ingelast

len dat de catechismusprediking in de
huidige vorm onder druk staat. Maar
de grote vraag is dan natuurlijk hoe we
die ontwikkeling precies hebben te beoordelen. Oftewel, zou het erg zijn, als
de middagdienst en de catechismusprediking, zoals we die de afgelopen
430 jaar in ons land gekend hebben,
binnen kortere of langere tijd zou gaan
verdwijnen? Zoals dat in verreweg de
meeste kerkverbanden in ons land al
sinds jaar en dag aan het gebeuren is?
Nu zijn er mensen die er niet of nauwelijks om zouden treuren. Want de praktijk zoals we die nu al ruim vier eeuwen
kennen, is historisch bepaald, toevallig
en heeft geen directe opdracht uit de
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Bijbel achter zich, zo wordt dan gezegd.
En ook nu al heb je daarom alle vrijheid
om er creatief mee om te gaan. Blijkt
het in de praktijk van jouw gemeente
nog steeds een bruikbare vorm te zijn,
ga er dan vooral onbekommerd mee
door. Maar zo niet, voel je dan ook volledig vrij om het anders te doen.3
Deze manier van redeneren lijkt op
het eerste gezicht heel sterk te staan.
Wie de kerkgeschiedenisboekjes erop
naslaat, stuit namelijk al vrij snel op
een bepaling van de synode van ’sGravenhage 1586: ‘De Dienaers sullen
alomme des Sondaeghs ordinaerlick
in de namiddaeghsche Predicatie, de
Somma der Christelijcke Leere inden
Catechismo, die teghenwoordigh inde
Nederlandtsche Kercken aenghenomen
is, vervatet, cortelijck uytlegghen, alsoo
dat de selve iaerlijcx magh gheeyndight
worden, volghende de afdeelinghe des
Catechismi selfs, daer op ghemaeckt.’4
Via de bekende(?) nationale synode van
Dordrecht 1618-1619 is deze bepaling
ook terechtgekomen in de kerkorde,
waarin ze tot op de dag van vandaag
een vaste plek heeft behouden. Maar
zonder dat dat betekent dat er daarmee een ‘goddelijk gebod’ ligt om tot
aan de jongste dag de catechismusprediking in de huidige vorm te handhaven. Want zoals men toen aanleiding
heeft gezien om de catechismusprediking in te voeren, kan er vandaag ook
aanleiding zijn om die af te schaffen.
Nogmaals: er lijkt geen speld tussen
te krijgen. En toch wil ik hier vandaag
graag stellen dat genoemde redenering ernstig tekortschiet en belangrijke
aspecten over het hoofd ziet. Ook als
het gaat om bijbelse gegevens, die
evengoed voor de toekomst van groot
belang blijven. Maar voordat ik daar
wat meer over zeg, wil ik eerst nog kort
uw aandacht vragen voor een tweetal
meer historische waarnemingen, die
óók duidelijk maken dat de catechismusprediking meer is dan ‘maar’ een
menselijke instelling.

Groot gewicht
Als we de catechismusprediking ‘maar’
een menselijke instelling noemen, is
het op z’n minst toch wel wat merkwaardig dat men daar in de zestiende

eeuw zo’n groot gewicht aan heeft toegekend. Ik wil dat hier kort illustreren
aan de hand van het voorbeeld van ds.
Herman Herberts, die al in 1582 hardnekkig weigerde om uit de catechismus
te preken.5 ‘Helemaal niet nodig,’ zo
vond hij, ‘want zegt Filippenzen 4 niet,
dat ik als gelovige alle dingen vermag
in Hem die mij kracht geeft?’ ‘En ja, wat
heb ik dan nog het onderwijs van die
Catechismus nodig?’

wel wat voor groot belang men destijds
toekende aan die catechismusprediking. Want ook al is er geen direct
bijbels gebod, zo redeneerde men, het
hebben en onderwijzen van een vorm
van catechismus, dat is: van een korte
samenvatting van de fundamenten van
de christelijke godsdienst, is toch wel
degelijk een ‘apostolisch gebruik’.6
Men beriep zich daarvoor op Hebreeën
6:1, waar we lezen: ‘We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus
hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld
is.’ Bovendien voegde men daar nog de
opmerking aan toe, dat dat apostolisch
gebruik ‘ook altijd in de kerk is onderhouden’. En dat is dan ook meteen de
tweede belangrijke historische waarneming waarvoor ik uw aandacht wil
vragen. Catechismusprediking is niet
bij de Reformatie begonnen!

Niet bij de Reformatie
begonnen

Karel de Grote
Maar de kerkenraad van Dordrecht
liet het er niet bij zitten: die riep hem
ter verantwoording en heeft hem er
uiteindelijk zelfs zijn ontslag om gegeven! En toen Herberts vervolgens naar
Gouda vluchtte, waar hij veel vrienden
had, en ook daar onverstoord bleef weigeren om uit de catechismus te preken,
is zelfs de synode van Zuid-Holland
nog druk gaan uitoefenen om ook in
Gouda de catechismus maar bepreekt
te krijgen.
Uiteindelijk is het een langdurige
kwestie geworden, en blijft het wat
onduidelijk of Herberts uiteindelijk ook
heeft toegegeven. Maar het illustreert

Op het eerste gezicht lijkt dat misschien
een wat vreemde opmerking: ‘Catechismusprediking is niet bij de Reformatie
begonnen’. We vieren dit jaar immers
het 450-jarig bestaan van de Heidelbergse Catechismus, die daarmee een
document uit de tijd van de Reformatie
is. En hoe kan daar dan voor die tijd al
over gepreekt zijn? Nu, dat lijkt op het
eerste gezicht inderdaad onmogelijk.
Maar wie zich wat verdiept in de geschiedenis, stuit al gauw ook vóór de
Reformatie op een vorm van catechismusprediking.
Zo hebben diverse geleerden al de
aandacht gevestigd op het verband
tussen de catechismusprediking uit de
Reformatietijd en laatmiddeleeuwse
preekdiensten, die het karakter hadden
van een volkscatechese.7 Ook toen al
werd er onderwijs gegeven in geloof,
gebod, gebed en sacramenten – vier
zaken, die eveneens beeldbepalend zijn
voor de Heidelbergse Catechismus. En
zelfs is het zo, dat het onderwijs hierin
niet pas in de late middeleeuwen begonnen is, maar teruggaat tot de eerste
eeuwen.
Zo was het Karel de Grote, die in zijn
tijd een krachtige poging heeft ondernomen om het onderricht in de christelijke leer nieuw leven in te blazen. Hij
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propageerde daartoe onder meer prediking in de volkstaal en onderwijs in
geloof, gebed en gebod. En al in de kerk
van de eerste eeuwen werd er onderricht gegeven aan hen die vanuit het
heidendom overkwamen tot de christelijke gemeente. Alvorens gedoopt te
kunnen worden, moesten zij onderwezen worden in… opnieuw: geloof,
gebod, gebed en sacramenten.

Twee woorden
En daarbij komen we, via de kerkgeschiedenis, uit bij de heilige Schrift.
Want eerder hoorden we al dat er geen
‘goddelijk gebod’ ligt om tot aan de
jongste dag de catechismusprediking
in de huidige vorm te handhaven. Maar
wie het daarbij laat, doet de Schrift
toch ernstig tekort. Want daarin komen
we wél een blijvende opdracht tegen
om de gemeente te ‘onderwijzen’. Een
opdracht die teruggaat op de Here
Jezus Christus zelf.
Zo valt het op dat Matteüs, als hij vertelt hoe de Heiland zijn werk hier op
aarde begonnen is, schrijft: ‘Hij trok
rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde
het goede nieuws van het koninkrijk
en genas iedere ziekte en elke kwaal
onder het volk.’ Oftewel, twéé woorden:
Jezus ‘gaf onderricht’ en ‘verkondigde
het goede nieuws’. Woorden die in het
evangelie ook herhaaldelijk terugkeren.8
En dat geldt niet alleen maar, als het
om de Heiland zelf gaat. Want de
woorden keren óók terug als het om
de discipelen gaat. Zo zegt Lucas als
hij ons vertelt hoe de discipelen na de
pinksterdag bezig waren: ‘Ze bleven
dagelijks onderricht geven in de tempel
of bij iemand thuis en gingen door met
het verkondigen van het goede nieuws
dat Jezus de messias is.’ Oftewel, opnieuw is het: ‘onderricht geven’ en ‘verkondigen’.9
Maar zelfs bij de discipelen en de apostelen stopt het niet. Verderop in het
Nieuwe Testament komen we herhaaldelijk ‘leraars’ tegen, die God aan de gemeente gegeven heeft.10 En in de beide
brieven die Paulus aan hem schrijft,
krijgt Timoteüs niet alleen de opdracht
om (de boodschap) ‘te verkondigen’,
maar ook om ‘onderricht te geven’.11

Met andere woorden: naast het ‘verkondigen’ blijft ook het ‘onderwijzen’
van belang.

Juiste verhouding
Maar wat is dan precies de verhouding
tussen die twee zaken? Nu, in studies
die ik ter voorbereiding op dit verhaal
geraadpleegd heb, wordt daarover
gezegd dat het ‘onderwijzen’ in het
Nieuwe Testament doorgaans volgt op
het ‘verkondigen’. Heel duidelijk zien
we dat bijvoorbeeld in wat Lucas zegt,
als hij aan het begin van Handelingen
beschrijft hoe het na de pinksterdag
verder is gegaan.
Eerst beschrijft hij, in Handelingen 2,
hoe als vrucht van de apostolische
‘verkondiging’ in Jeruzalem maar liefst
drieduizend zielen werden toegevoegd.
Om vervolgens op te merken: ‘Ze bleven trouw aan het onderwijs van de

Bij de discipelen en

de apostelen stopt het niet
apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’ Met andere
woorden: hier volgt het ‘onderwijzen’
inderdaad op het ‘verkondigen’.12
Vandaar ook, dat wel gezegd is: ‘Op
de eerste fase van de missionaire verkondiging volgt de opbouw van de
gemeente door middel van een nadere
ontvouwing van de heilsboodschap
opdat de gemeente meer en meer zicht
ontvangt op het heil dat God schenkt
en steeds dieper zijn wil leert verstaan.
Met name de brieven van de apostelen
dragen het karakter van lering, onderwijzing in de “gezonde leer” (1 Tim. 1:10
e.a.p.).’13
Ten diepste zien we hier het onderwijs
terugkeren dat ook onze vaderen in
de zestiende eeuw gegeven hebben,
toen ze Herman Herberts tot de orde
riepen, die als dominee van Gouda
weigerde uit de catechismus te preken.
Oftewel, met de catechismusprediking
die we in ons land al 430 jaar kennen,
heeft de kerk vorm willen geven aan
de nieuwtestamentische opdracht om
niet alleen te ‘verkondigen’ maar ook:
te ‘onderwijzen’.

Leerdiensten
Dat brengt ons (opnieuw) terug bij de
vraag naar die vorm. Zijn we als kerk
verplicht, en doen we er goed aan, om
de vorm die onze vaderen in de zestiende eeuw gekozen hebben, en die
inmiddels dus al ruim 400 jaar dienst
heeft gedaan, ook voor wat betreft de
toekomst te handhaven? Een vraag die
des te indringender op je afkomt, als je
nuchter onder ogen ziet dat veel broeders en zusters er de waarde niet meer
zo van inzien.
Dat is ook de reden dat er ‘onder ons’
ook wel wordt geëxperimenteerd met
andere vormen. Zo heeft enkele jaren
geleden de ‘leerdienst’ zijn intrede
gedaan. Onderwijs in de leer van de
Schrift, maar dan in een wat andere
vorm. Niet langer vormt de catechismus het uitgangspunt, maar de voorganger zelf bepaalt welke onderdelen
van de leer hij aan de orde stelt, waarbij hij soms ook andere, meer interactieve vormen gebruikt.
In alle bescheidenheid denk ik dat hier
toch de nodige vragen te stellen zijn. Zo
zouden we, om te beginnen, de vraag
kunnen stellen naar het praktisch nut
van deze koerswijziging. Want bestond
aanvankelijk misschien nog de hoop,
broeders en zusters op deze manier
’s middags wel in de kerk te krijgen,
ik denk dat de praktijk inmiddels wel
heeft uitgewezen dat die hoop ijdel is
gebleken. Daarvoor hoef je het niet te
doen.

Kerkelijk geijkt
Toch denk ik dat iets anders hier veel
zwaarder weegt. Want het risico bestaat dat als de voorganger zélf zijn
onderwerpen kiest, hij zich beperkt
tot die onderwerpen die hemzelf het
meest aanspreken. Of die, waarvan
hij denkt dat ze relevant zijn voor de
gemeente van Christus vandaag. Maar
dat lijkt me toch wel een hele verantwoordelijkheid! Voor je het weet, lever
je de gemeente toch weer uit aan jouw
‘stokpaardjes’.
Met recht is er daarom wel op gewezen
dat dit bezwaar door doorgaande catechismusprediking ondervangen wordt.
‘De ordening van de catechismus garandeert (...) een kerkelijk geijkte, dus
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boven-persoonlijke thema-keus. Bovendien worden de gekozen thema’s zorgvuldig verantwoord in terugverwijzing
naar de Schrift.’14 Oftewel, alle reden,
zo lijkt me, om de vorm die we hebben,
niet te snel af te danken!
Want uiteindelijk, zo hebben we
al gezien, gaat het bij de bijbelse
opdracht om te ‘onderwijzen’ om
een nadere ontvouwing van de
heilsboodschap. Anders: de gemeente heeft er recht op om ‘al
de raad Gods’ verkondigd te krijgen.15 En dat is té belangrijk om
over te laten aan de voorkeuren
en grillen van individuele voorgangers. Dat is nou typisch iets
waarover we als kerken gezámenlijk afspraken hebben te maken!

gemeente van Christus, die het nodig
heeft om onderwezen te worden. Om
zo haar kinderen te kunnen opvoeden
en voorgaan. Om blijvend de ambten te
kunnen vervullen. Maar vooral, en ten

Honger...!

wegblijven, hoeveel belang je daaraan
hecht. En dat je je tot dat onderwijs
door God geroepen weet. Ik bedoel: als
er op een school veel gespijbeld wordt,
is dat toch nog geen reden om die
school maar te sluiten? Nee, daarvoor is haar onderwijs immers
veel te belangrijk!
En daarom voer ik een pleidooi
voor de catechismuspreek. Ook en
juist in het jaar des Heren 2013.
Want de Schrift leert ons dat de
gemeente van Christus niet alleen ‘melk’ nodig heeft, maar ook
‘vaste spijs’. Omdat ze anders,
vroeg of laat, zal omkomen van
de honger en niet bestand zal
blijken tegen de gevaren van
deze wereld. En daarom: catechismusprediking? Jazeker! Ook, en juist
vandaag!

Maar goed – die broeders en zusters
dan, die wegblijven? Nu, me dunkt dat
die ons een gróte zorg moeten zijn!
Want ook zij behoren immers tot de

diepste: om als kinderen van God door
zijn beloften getroost te kunnen leven
en sterven.
Maar juist daarom is het zo ontzettend
belangrijk om als kerk te blijven onderwijzen. En zo duidelijk te maken, juist
ook naar de broeders en zusters die

Noten:
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De vakantie van
een dominee

En dan wil ik ook niet herkend
worden. Snapt u dat?
Het overkwam me eens op een
boerencamping in Zeeland. Het
was nog de tijd dat een dominee
geen vakantiegeld kreeg, dus je
zat low budget en niet al te ver
weg. De camping was rustiek. Ik
had ons boeltje opgezet en zette
me in een luie ligstoel. Toen zag
ik pal naast onze tent een paar
opgeschoten jongens wat onzeker
bezig. Zo te zien hadden zij nog
nooit een tent opgezet. Ze werden
geholpen door een oudere, de vader van een van die knapen. En hij
herkende me. Hé dominee, fijn dat
ik u hier ontmoet! Enne, zou u even
willen opletten. Deze jongens zijn
voor het eerst zonder ouders met
vakantie…
U mag weten, ik heb de handen vol
aan ze gehad. Toen ik op de eerste zondagmorgen in mijn zwarte

preekpak mijn tent uitkroop, zag ik
hen buiten hun tent liggen. Ik probeerde ze wakker te maken: Ik ga
naar de kerk! Wij niet, zei d’r één
met een half oog open.
Zodra het traktement het toeliet, vertrokken wij naar een plek
waarvan we dachten: Daar zal ’t
ons niet overkomen, hier worden
we door niemand gezien. Het werd
Piano Porlezza in Noord-Italië.
Heeft iemand van u ooit van dat
plaatsje gehoord? En ik bezocht
met mijn gezinnetje niets vermoedend de lokale markt. Ik liep nota
bene incognito: in korte broek, een
hoedje op en een grote zonnebril.
Ineens word ik van achteren aangesproken: Als dat dominee Zomer
niet is… Een paar gezellige Spakenburgers! Tja, die kun je overal
tegenkomen.
Ik reed ooit door Moldavië, en voor
me zag ik plots de bekende gele
bestelauto van oma’s cake.
We gooiden het over een andere
boeg: Bretagne, met die fraaie
kustlijn van dúizenden kilometers.
De folders zeiden dat je je hier
nog geheel alleen kunt wanen. Ik
draaide de eerste camping op en
m’n autoraampje open: ik keek in
het reeds gebruinde gezicht van
mijn grijnzende ouderling.

wurmden ons door de vele nauwe
steegjes van deze broeierige stad,
en botsten ineens op een groepje
catechisanten…
En heb ik u niet al eens verteld dat
ik op een zondag over een camping
in de Pyreneeën liep, en ik hoorde
m’n eigen stem van achter een
windscherm. Zit daar een gezin
naar een preekbandje te luisteren.
De Nederlandstalige samenkomsten in het buitenland – u begrijpt
het – die mijd ik natuurlijk.
En inmiddels is het traktement zo
riant dat ik me niet meer hoef te
behelpen met een luchtbed en een
gemeenschappelijke wasruimte.
Mijn vrouw en ik struinen internet
af op zoek naar een gezellig huisje
op een eenzaam plekje liefst aan
zee en de honden moeten mee.
Ik heb daarbij nog wel een wens.
Er moet internet zijn. Dan kan ik
’s zondags inloggen op de dienst
van Waardhuizen. Want dat mis
ik op onze verre reizen: de eigen
kerk…

We moesten dus nog verder, en
we togen het jaar daarop naar het
fraaie maar risicovolle zuidwestFrankrijk, Baskenland. Wie durft
daarheen te gaan met vakantie?
We deden een dagje Spanje – het is
daar nóg gevaarlijker! – een bliksembezoek aan San Sebastian. We
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Column
Gijs Zomer

Als u dit leest, dan ben ik weg. Ik
hoop van een vakantie te genieten.
En ik ben vroeg weg, vindt u niet?
Ik profiteer van het voorseizoen,
het privilege van de senioren, die
eindelijk ongebonden en stressvrij
op vakantie kunnen. Ik verklap u
niet waar ik verblijf, want dan loop
ik het risico dat mijn vakantierust
wordt onderbroken. Ik kan u wel
zeggen dat het ver weg is. Nee, ik
ga niet naar Costa Rica, Thailand
of zo, maar wel ver genoeg, zodat
ik niet al te makkelijk teruggeroepen kan worden. Ik houd van mijn
gemeente, maar ik wil er echt even
helemaal uit zijn.
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Toen ontwaakte de Heer…

Woordwaarde
Hans de Wolf

(Psalm 78:65)

Ja, dat staat er echt in die psalm: ‘de Heer werd wakker’.
Maar hoe kan dat? Het is toch niet waar dat God wel eens
slaapt? Dat komt in strijd met alles wat we van God weten.
God zet zichzelf immers nooit op non-actief. Aan de andere
kant: het zou wel aansluiten bij onze beleving.
Want hebben we niet bij tijd en wijle
de indruk dat we weinig of niets van
God merken? Hoort God ons wel, ziet
God ons wel zitten, ben je dan geneigd
te vragen. Kunnen we dit psalmvers op
die manier toch wel plaatsen?

Mensvormig
Misschien heb ik u als lezer door de titel
op het verkeerde been gezet. Want de
titel is maar de helft van de eerste zin
in vers 65. Er staat nog achter: ‘als uit
een slaap’. Dat woordje als mogen we
niet over het hoofd zien. Want dat wijst
op een vergelijking. God is geen mens,
maar wordt hier wel met een mens vergeleken. Zo gebeurt dat vaker in de Bijbel. Er wordt soms gesproken over Gods
ogen, over zijn hand, zijn gezicht of zijn
oren. De Bijbel spreekt een paar keer
over Gods berouw. In Genesis 2:8 lezen
we dat God een tuin aanlegde in Eden,
en in Genesis 7:16 staat dat God de
deur van de ark achter Noach toesloot.
Dat zijn allemaal antropomorfismen.

Dat betekent dat er mensvormig over
God gesproken wordt. God blijft God,
maar wat Hij doet, wordt op een menselijke manier aangeduid, zodat we het
ons enigszins kunnen voorstellen en de
bedoeling kunnen begrijpen.
Op deze manier moeten we ook ons
psalmvers lezen. De Heer wordt vergeleken met iemand die eerst slaapt, maar
dan ineens wakker wordt en tot actie
overgaat. Of met een held die uit de
roes van de wijn ontwaakt en dan dadelijk de strijd met de vijand aanbindt.
Het gaat hier dus vooral om het plot-

Bijzonder kantelmoment
met grote gevolgen

selinge en onverwachte. Het leek alsof
God de dingen werkeloos liet gebeuren,
maar de werkelijkheid was anders. Op
zijn tijd greep Hij in en zorgde Hij voor
een bijzonder kantelmoment met grote
gevolgen in de geschiedenis van zijn
volk Israël.1

Donkere bril
Vers 65 is dan ook een scharnier in heel
deze psalm. Om dat vers te kunnen
plaatsen, moeten we eerst even naar de
psalm als geheel kijken. Psalm 78 is enig
in zijn soort en daarom is het moeilijk
om de psalm in een bepaald hokje te
plaatsen. In het begin lijkt het lied even
een wijsheidsgedicht te worden en zijn
er ook hymnische elementen, maar
verder is het voor het grootste deel een
lied over de geschiedenis van Gods volk
vanaf Egypte tot de tijd van David. De
psalm kijkt door een donkere bril op
die geschiedenis terug. Want God was
zijn volk wel goed gezind, maar het
volk zelf viel telkens weer in zonde. God
was trouw, maar vanwege Israëls afval
moest God geregeld weer in toorn uitbarsten.
Van vers 9 tot aan vers 64 is het een
aaneenschakeling van voorbeelden van
ontrouw, afval en ondankbaarheid,
zonder dat er ooit van een hallelujastemming sprake is. Met elkaar geeft
dat dus een heel negatief beeld van
Gods volk in de periode van de woestijnreis en de tijd van de Rechters na de
verovering van het beloofde land. In die
zin lijkt de psalm wel op Psalm 106, ook
zo’n sombere geschiedenispsalm. Toch
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heeft die psalm een ander karakter.
Psalm 106 begint zelfs met ‘Halleluja’
en een lofprijzing. Verder belijdt het
volk in die psalm ook schuld, en aan het
slot wordt gebeden om redding. Dat
geeft deze psalm toch een andere sfeer
en kleur dan Psalm 78.
Boven Psalm 78 staat als opschrift dat
het een ‘kunstig lied’ is. Vroeger, in de
NV-1951, stond er het woord ‘leerdicht’.
Het is onzeker wat de Hebreeuwse
term precies betekent. Inhoudelijk lijkt
die vroegere vertaling het wel bij het
rechte eind te hebben. In de verzen 1-8
blijkt namelijk dat de psalm tot lering
van de nieuwe generaties moet dienen.
Dit lied van Asaf is te karakteriseren als
een geschiedenisles. De dichter hoopt
dat zijn volk van de geschiedenis zal
leren.2

Crisis
We gaan terug naar vers 65. Wanneer
ging de Heer ingrijpen en wat was er
eerder misgegaan? Dat lezen we in de
verzen 56-64. Daar merken we dat de
periode van de Rechters uitliep op een
absoluut dieptepunt. Na de inbezitneming van Kanaän ging het ongehoorzame leven tijdens de woestijnreis gewoon verder. Men leefde niet naar Gods
wet, men boog voor afgodsbeelden en
offerde op de heidense hoogten. Toen
uiteindelijk Eli rechter en priester was,
was er geen houden meer aan. Dat lag
niet direct aan Eli zelf, maar vooral aan
zijn zonen Chofni en Pinechas, die het
volk voorgingen in goddeloosheid. In de
oorlog met de Filistijnen waagden ze het
zelfs om de ark van God in het leger te
brengen, in de verwachting dat ze dan
wel zouden winnen. Maar het tegendeel
was waar: de ark werd buitgemaakt, de
priesterzonen sneuvelden en het huis
van God met de tabernakel in Silo werd
verwoest (vss. 60-64). Daarmee was de
crisis voor Israël compleet. Er was geen
priester meer, want ook Eli was gestorven, er was geen Godshuis meer, de ark
was weg. Alles leek verloren.
En God zelf dan? Het leek er misschien
op dat God zich had teruggetrokken,
omdat het te erg was geworden. Had
God zijn handen van het volk afgetrokken? Integendeel! Wat Israël overkomen

was, was geen lot maar straf. In vers 60
is God zelf onderwerp van de zin: Hij
gaf zijn woning in Silo prijs. Hij liet zelf
de tabernakel door de Filistijnen verwoesten. Het was God die de ark overgaf aan de vijand en die zijn volk prijsgaf aan het zwaard. God liet zijn toorn
uitwoeden en toen leek inderdaad het
einde nabij. God had heel lang geduld
gehad, maar nu zette Hij achter heel
die ellendige geschiedenis een punt. Of
toch niet?

Doorstart
In 1 Samuel 5 en 6 lezen we niets over
een omkeer bij Gods volk. Wellicht bleef
men lange tijd verdoofd door de zware
slag die hen getroffen had. In het begin
van hoofdstuk 7 staat zelfs dat steeds
meer Israëlieten de Heer achtervolgden
met hun klachten. Pas toen Samuel optrad, begon er bekering te komen. Maar
uiteindelijk was dat te danken aan God
zelf, die zich toch weer over zijn volk
ontfermde. Dat is het verrassende van
die wonderlijke wending in vers 65 en
volgende verzen. Daarmee kregen allereerst de Filistijnen te maken, zoals

in vers 66 te lezen is. God kon het niet
dulden dat zijn heilige ark blijvend in
heidense handen zou blijven. Direct
de eerste nacht al was het beeld van
Dagon in de tempel van Asdod op zijn
gezicht gevallen, vlak vóór de ark. En
daarna sloeg God de inwoners van al
die steden waar de ark naartoe werd
gevoerd, met builen (aambeien?).
Dat is het waar vers 66 op doelt. God

sloeg zijn tegenstanders terug. Letterlijk staat er: van achteren. Misschien
is dat figuurlijk bedoeld en moeten we
vertalen met: onverhoeds, op een manier waarop men totaal niet verdacht
was. En juist die builen betekenden zo’n
smadelijke straf, dat men dat ‘in eeuwigheid’ niet meer zou vergeten
(zie vs. 66b).
De Filistijnen waren in Gods hand eerst
de stok waarmee Hij zijn eigen volk
sloeg. Maar vervolgens pakt God dus
ook de Filistijnen zelf aan. Maar daar
blijft het niet bij. God pakt nu ook door
wat betreft zijn eigen volk. Niet dat
Hij zijn volk nog verder straft, nee, Hij
wil in zijn genade met hen verder. Als
de heilshistorie op een dood punt is
beland, maakt Hij een doorstart. Maar
dan wel via een ander spoor: er wordt
een wissel omgegooid. Want de geschiedenis heeft geleerd dat het niet op
de oude voet verder kan. Bij de nieuwe
richting die God inslaat, verdisconteert
Hij ook wat er nu juist in die geschiedenis fout gegaan is. Door nieuwe keuzes
die God maakt, moet het in de toekomst beter gaan.

Een nieuw spoor
Vanaf vers 67 van Psalm 78 lezen we
hoe de nieuwe trend eruitziet. Eerst
iets negatiefs: de stam Efraïm moet
de eerste plaats onder Gods volk, die
hij lange tijd innam, opgeven. Dat is
het resultaat toen God de geschiedenis
vanaf Egypte ging evalueren. Het klinkt
als een soort degradatie van Efraïm.
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Waaraan heeft die stam dat te wijten?
We kunnen dat niet precies vatten,
maar het begin van de psalm gaf al
een signaal af. In de verzen 9-11 wordt

met Efraïm als vooraanstaande stam.
Maar kennelijk liep deze stam op den
duur ook voorop in de zonde. Want
het geheel van de psalm geeft nu de

namelijk vóór alles speciaal die stam
verweten dat men lafhartig was en
ongehoorzaam, en dat men Gods grote
daden vergat. Het is niet duidelijk of dit
naar een bepaalde historie verwijst, of
dat het een samenvattende aanklacht
is.
In elk geval blijkt wel uit het bijbelboek
Rechters, dat deze stam te midden
van de anderen af en toe dwars lag,
met name bij Gideon (Re. 8 begin) en
bij Jefta (Re. 12). De stam voelde zich
nogal gauw gepasseerd en stond op
zijn strepen. Als de grootste stam wilde
men graag de eerste viool spelen. In
het midden van het heilige land hadden de Efraïmieten een centrale positie, en Silo, waar de tabernakel was
gevestigd en eeuwenlang verbleef, lag
op hun grondgebied (zie Joz. 18:1). Silo
was dan ook lange tijd het geestelijke
en politieke middelpunt van het land,

indruk dat al die afval en ontrouw allereerst op rekening van de leidende
stam Efraïm geschreven moest worden.
Daarom wil de Heer hier schoon schip
maken. Hij schuift als het ware deze
stam en ook de plaats Silo terzijde, om
een nieuwe richting in te slaan.

Voorrangspositie
Wat dan? Gods keuze valt nu op de
stam Juda. Achteraf bekeken is dat
geen verrassing. Want ook in vroege
bijbelboeken zag je dat soms al aankomen, bijvoorbeeld in de zegen die
Juda van zijn vader Jakob krijgt (Gen.
49:8-12) of in de voorrangspositie die
God deze stam geeft blijkens Rechters
1:2. Maar heel die ‘omweg’ langs Efraïm
vond God kennelijk nodig om het volk
op het hart te drukken dat leiders de
wet van God moeten naleven, wil het

goed gaan. Door schade en schande
was het volk hopelijk wat wijzer geworden.
Zo komt de psalm ten slotte uit bij David en het nieuwe ‘Godshuis’ op Sion, in
Jeruzalem. Op David viel Gods nieuwe
keuze. Werd hij dan de perfecte leider?
Dat kunnen we moeilijk zeggen. Maar
hij was geen man die graag haantjede-voorste wilde zijn. Hij was eerst niet
eens aanwezig toen Samuel hem tot
koning moest zalven. Hij was nog bij
de schapen. Opvallend dat de psalm
juist ook met het herderschap eindigt.
De bescheiden maar verantwoordelijke
taak van schaapherder was een goede
leerschool en ‘vooropleiding’ voor het
weiden van de kudde van Gods volk. In
dat herderschap mocht David al de contouren laten zien van zijn grote zoon,
de Goede Herder Jezus Christus.
Noten:

1

Zie voor het onderwerp ‘antropomorfisme’ bijvoorbeeld: J. Kamphuis, Katholieke vastheid (Goes, 1955), vooral
p. 77-79, waar onze psalmtekst behandeld wordt.

2

Psalm 78 komt ook aan de orde in een
artikel van H.J. Schilder, De verborgenheid der verkiezing in de les der historie,
opgenomen in J.R. Wiskerke, Volk van
Gods keuze (Goes, 1955), p. 7-20.
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Wat zegt een naam?
In dit nummer gaat een nieuwe rubriek van start. De bedoeling ervan is
essentiële waarden van bijbels geloven voor het voetlicht te halen. Daarbij zal
ik mij in eerste instantie vooral oriënteren op de Dordtse Leerregels.
Het was wel even zoeken naar een goede titel. Past de naam ‘gereformeerd’
vandaag nog wel?

Maar wat kies je als alternatief? ‘Reformed’ vond ik wel mooi.
Dat klinkt anders. Breder. Minder stijf ook. En er klinkt sterker
in door dat ons leven vanaf de grond opnieuw opgebouwd
en gerestaureerd moet worden. Noem het: wedergeboren. Je
hele bestaan moet op een nieuwe wortel gezet en levenslang
opgebouwd worden.
‘Reformed’ laat je ook even over de oceaan kijken, richting
de Engelstalige wereld. Maar ja, het is wel Engels. Moet dat
wel in een titel? En ‘reformed’ heeft aan de overkant van het
water toch ook wel weer een andere gevoelswaarde dan gereformeerd hier.
De naam is gehandhaafd. Ik kan er nog steeds warm en enthousiast van worden. Nee, niet van wat de mensen er soms
van maken. Niet altijd van de uitwerking in de praktijk, of
van de vormgeving in het gemeenteleven, of van de (spruitjes)geur die er soms uit opstijgt. Maar ik kan nog steeds
warm worden van de kernwaarden. Van ‘amazing grace’. Die
kernwaarden van het gereformeerde geloof wil ik in verbinding brengen met onze tijd.
Want hoe je het ook wendt of keert, in de kerken gebeurt van
alles. ‘Ze verschieten van kleur’, zei iemand. ‘Laten we niet
doen alsof er niks aan de hand is’, sprak een ander. Net als in
de maatschappij gebeurt er in de kerk van alles.
Dat is niet alleen maar negatief. Jongeren etaleren een bezieling en enthousiasme, en dat heeft iets aanstekelijks. Daarbij
hebben zij geen of nauwelijks interesse in ‘randzaken’ of de
buitenkant van geloven. Het gaat hun om echtheid, en om
eigen keus en motivatie. Het gaat om het ontwerpen van
je eigen werkelijkheid, om selectieve, tijdelijke keuzes, die

je geluk(sgevoel) moeten bevorderen. De omgeving dient al
gauw als servicecentrum. Het levert een samenleving op vol
individualisering, pluralisering en fragmentarisering.
Voor mij is het al meer de vraag hoe deze ontwikkelingen
zich verhouden tot kernwaarden van het gereformeerde
geloof. Uiteraard zijn de Dordtse Leerregels geschreven in
de taal van de tijd waarin ze zijn ontstaan en op grond van
de probleemstellingen van toen. Maar de spanningsvelden
van toen zijn nog altijd razend actueel. We zullen daarom
momenten van herkenning beleven, maar soms ook van vervreemding. Er ligt veel goud te flonkeren. Dat glinsterende
goud wil ik proberen op te diepen en weer glans te geven.
Als titel voor de rubriek ben ik uitgekomen op ‘opgewekt gereformeerd’. Daarbij lees ik het woord ‘gereformeerd’ vooral
vanuit zijn diepere betekenis. Een mens moet opnieuw geboren worden en steeds weer opnieuw gevormd, gekneed
en geboetseerd worden door de Geest van God. Ons bestaan
wordt door Paulus getypeerd als een metamorfose: ‘U moet
uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen
door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat
God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig
is’ (Rom. 12:2). Gereformeerd ligt dus dicht aan tegen ‘reformed’. Vandaar: ge-reform-eerd. Dat legt in de kerk (en in je
eigen leven) ook altijd een bom onder vastgeroeste gewoonten en geesteloze praktijken. Deze rubriek kan daarom niet
kritiekloos conservatief zijn. Waar de Geest blaast, ontketent
Hij ook altijd z’n eigen dynamiek. Stilstand is al gauw achteruitgang.
Maar: opgewekt gereformeerd. Niet somberend, saai, zwartgallig en zwaarmoedig. Niet bekneld in regeltjes of in een
onwrikbaar stramien gegoten. Maar blij in de Heer, en: vrolijk in zijn dienst. Zoals Luther zei: christen zijn is een vrolijke
slavernij.
Opgewekt: ten diepste is een gelovige opgewekt uit de geestelijke dood. Die donkere grondtoon klinkt krachtig door in de
Leerregels. Vanuit de totale verdorvenheid wekt de Geest van
Jezus Christus ons tot leven. Opgewekt: er trilt een onuitsprekelijke vreugde doorheen: in zijn grote barmhartigheid
heeft God ons door de opstanding van Jezus Christus uit de
dood opnieuw geboren doen worden, waardoor wij leven in
hoop. Er wacht ons een onaantastbare erfenis (1 Petr. 1). Onze
toekomst met Jezus werpt zijn licht al vooruit.
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Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling

Voor heel wat mensen klinkt die naam al bij voorbaat oubollig, achterhaald, stijf, onaantrekkelijk, onverkoopbaar en
absoluut niet meer van deze tijd. ‘Gereformeerd’ ademt voor
het gevoel van velen een afstandelijke, wat kille en gesloten
manier van kerk-zijn, waar de toon gezet wordt door normen
en regeltjes. Met kerkelijke haarkloverij en kleinmenselijk
gekissebis als gevolg. Wordt het niet tijd om je daarvoor te
schamen en er afscheid van te nemen?
De gereformeerde zuil is in twintig jaar tijd vrijwel volledig
afgebrokkeld; organisaties doen hun best uit te leggen dat ze
toch vooral ruimhartig christelijk zijn in plaats van enghartig
gereformeerd. De naam ‘gereformeerd’ heeft vrijwel geen
marktwaarde meer, laat staan wervingskracht. Het is een
weelde om ‘gereformeerd’ te zijn, schreef iemand ooit. Wie
zegt hem dat nog na?
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Rondblik
Maarten Kater

Gereformeerd zijn in deze tijd

Gereformeerd zijn lijkt voor velen iets in zich te hebben van
stijf en stram, strak en stroef. Gereformeerd is volgens hen
– en onder hen zijn ook vele christenen – iets wat je beter

maar niet kunt zijn in onze tijd. Het is niet meer van deze
tijd. Immers, zo redeneert men, gereformeerd is statisch,
terwijl onze tijd juist heel dynamisch is.
En een kerk die niet met de tijd meegaat – en dat is toch typerend voor
gereformeerd? – verliest straks iedere
relevantie voor deze tijd. Dat is een
gedachte die voorzien wordt van een
oergereformeerde spreuk: ‘ecclesia
reformata et semper reformanda’:
gereformeerd en daarom voortdurend
gereformeerd worden. Maar blijkbaar
kun je zo reformeren dat je niet meer
gereformeerd bent...
In dit artikel volgen daarom eerst enkele overwegingen rond deze slagzin
en letten we op de bedoeling van het
‘steeds gereformeerd worden’ (semper
reformanda). Was (en is) het werkelijk
de bedoeling om met deze woorden
aan te geven dat de kerk voortdurend
in beweging dient te zijn? Vervolgens
staan we stil bij de aansporing uit

Romeinen 12:2 die een voortdurende
vernieuwing behelst. Ten slotte geven
we aandacht aan twee relaties: gereformeerd en belijden, gereformeerd en
katholiek. De bedoeling is dat op deze
manier iets naar voren komt van wat
het betekent om in onze tijd gereformeerd te zijn.

Semper reformanda
De uitdrukking ecclesia reformata,
semper reformanda is het motto van
de Franse gereformeerde kerken. Vaker komt men de uitdrukking in iets
gewijzigde vorm tegen, namelijk ecclesia semper reformanda est. Zo is
deze uitdrukking voor het eerst in druk
verschenen in het boek Beschouwinge
van Zion van Jodocus van Lodenstein
(Amsterdam, 1674). Het besef van voort-

durende reformatie, men zou ook kunnen zeggen van een ‘nadere reformatie’
zoals die als beweging ook een naam
gekregen heeft, leefde in de gereformeerde kerk in ons vaderland. ‘De kerk
moet altijd gereformeerd worden’ wil
ze werkelijk gereformeerd zijn. Daarom
is het scheppen van een tegenstelling
tussen Reformatie en Nadere Reformatie niet in overeenstemming met de
geschiedenis, maar ook niet met de leer
van de kerk (ecclesiologie) van de kerk
van de Reformatie.
Nu is het nuttig om te beseffen dat het
woord reformanda (vaak dus gevolgd
door het woordje est) een speciale betekenis heeft. We kennen meer dergelijke
woorden die ons vertrouwd in de oren
klinken. Zo hebben we onze agenda
(‘dingen die gedaan moeten worden’),
spreken over propaganda (‘dingen die
verspreid dienen te worden’) en over
memoranda (‘dingen die herinnerd
moeten worden’). Zo zou je ook reformanda kunnen weergeven als: ‘dingen
die opnieuw gevormd moeten worden’.
Nu is steeds het woord ‘worden’ gebruikt. We worden gereformeerd. Dat
is een passieve (lijdelijke) werkwoords-
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reformanda. Een bekende leider binnen clusie kunnen trekken dat wie ‘bijbels’
de beweging van de emerging church
denkt en leeft, een gereformeerd mens
schrijft (Brian McLaren, Generous
is.
Orthodoxy, 2004): Christelijke leiders
Nu is het waar dat je sommige bewemoeten ‘nieuwe vormen scheppen,
ringen niet kunt omkeren. Wie zegt:
nieuwe methoden, nieuwe structuren
bijbels en daarom gereformeerd, zegt
en het vraagt van hen om nieuwe indaarmee nog niet: gereformeerd en
houd te vinden, nieuwe ideeën, nieuwe daarom bijbels. Het lijkt wat spelen
waarheden...’ Het zoeken en vinden van met woorden, maar enige reflectie
deze ‘nieuwe dimensies van het Evankan geen kwaad: is gereformeerd zijn
gelie’ zijn er volgens hem ‘voorbeelden
nu een noodzakelijke voorwaarde
van dat de Geest der waarheid doet
om bijbels te zijn, of moet men zegwat Jezus beloofd
gen dat bijbels zijn
heeft dat de Geest
een noodzakelijke
Voortdurende innovatie
zou doen: voortduvoorwaarde is voor
is nog geen reformatie
rend hen leiden in
gereformeerd zijn?
nieuwe, voorheen
Een noodzakelijke
onbekende waarheid’. En dan volgt de
voorwaarde is een vereiste ‘zonder
aanduiding voor dit alles: semper reforwelke niet’, dus een voorwaarde waarmanda.
aan beslist voldaan moet zijn. Welnu,
het zou leerzaam zijn om eens uit te
Het zal duidelijk zijn dat het dan om
spreken welke richting onze gedachten
onze agenda – wat wij allemaal moeten het eerst opgaan: je kunt alleen bijbels
doen – gaat en niet om Gods agenda:
zijn wanneer je gereformeerd bent, of
de dingen die door God gedaan worje kunt alleen maar gereformeerd zijn
den. Het semper reformanda mag nooit wanneer je bijbels bent.
een dekmantel worden voor het veranIn ieder geval wordt in Romeinen 12:2
deren van de inhoud van de boodschap
een aansporing gegeven die bijbels is
van de Bijbel of voor de ontdekking van
en wijst op de noodzaak van voortduAan de grond
nieuwe waarheden, omdat we onze
rende vernieuwing, een voortgaande
uitgangspunten kiezen in de huidige
hervorming of nog een keer met de
Wanneer een reformatie nodig is,
cultuur. Voortdurende innovatie is nog
woorden van hierboven: voortdurende
een hervorming of welk woord we
geen reformatie.
reformatie. ‘En word niet aan deze weook maar gebruiken, dan dient er een
Voor het gereformeerde denken is
reld gelijkvormig, maar word innerlijk
‘forma’ of ‘format’, een vorm en norm
het wel van belang om beide – Gods
veranderd door de vernieuwing van uw
aanwezig te zijn. Een norm is nodig om
handelen en het menselijk handelen
gezindheid om te [kunnen] onderscheiniet te gaan vervormen, maar hervor– bijeen te houden. Maar wel in het
den wat de wil van God is, namelijk de
men naar het model van of volgens de
goede en welgevallige en volmaakte’
regels van. Daarom wordt de genoemde besef dat het hier niet gaat om een
symmetrische verhouding tussen twee
(naar HSV).
uitspraak soms aangevuld met de
gelijkwaardige partwoorden ‘volgens
ners. Gods handelen
De kerk leeft onder voortdurende druk
het Woord van God’
Horig aan het Woord
neemt het menselijk
vanuit de wereld. Wanneer er geen
(secundum verbum
handelen in dienst
tegendruk is van binnenuit, dan verDei). Ook dat is een
en dat houdt een
vormt de wereld de kerk en wordt deze
wezenlijke notie van
gereformeerd mens ‘aan de grond’. Imwereldgelijkvormig. Letterlijk staat er
het gereformeerde denken: de kerk is
mers, dan is de kerk diep afhankelijk
zoiets als ‘leven naar het schema van
uit het Woord geboren en blijft een hovan de Koning en het Woord van de
de wereld’ of ‘het schema van deze tijd’.
rige aan het Woord. Het is dus niet de
Koning van de kerk.
Men laat zich dan persen in de mal,
uitslag van een enquête die ons noodhet model, van de wereld. Maar dan is
zaakt te gaan veranderen, ook niet wat
ze geen ekklesia, geen kerk meer. Het
‘men in onze tijd vindt’ wat de doorslag Innerlijke vernieuwing
heerlijke en noodzakelijke is de kracht
kan geven, maar volgens deze uitspraak
van binnenuit. Hoe ontvangt de kerk
gaat het om een reformatie door God
Wanneer ben je gereformeerd? Wandie? ‘Word vernieuwd...’! Het werk van
volgens het Woord. Vanuit het Woord
neer is de aanduiding ‘gereformeerd’
de Geest van binnenuit zal de kerk verkwamen de reformatoren tot de Reforvoor een kerk een vlag die de lading
nieuwen en reformeren. Zo alleen zal
matie.
dekt? Bijbels, en daarom gereformeerd,
de kerk een ‘contrastgemeenschap’ zijn,
Dat is totaal anders dan wat bijvoorzo luidt de aansprekende titel van een
beeld te lezen is in boeken die aanspoboek dat professor C. Graafland destijds evenals er een contrast is – en strijd
geleverd wordt – tussen vlees en Geest.
ren om ernst te maken met het semper
schreef. Uit deze titel zou men de convorm. Reformeren als gereformeerd
worden wil onderstrepen: wij reformeren ons niet zelf. Dat doet dus een ander, het wordt gedaan. De vraag is ‘door
wie?’ en ‘volgens welk principe?’
Ik vermoed dat we het antwoord al
klaar hebben voor de vraag ‘door wie?’
goed tot ons doorgedrongen is. Toch is
het van belang eens te onderstrepen
dat het God zelf is die reformeert. Het
is de weelde van de belijdenis van de
drie-enige God dat we dat in drievoud
mogen belijden. Men kan zeggen dat
de Zoon, als de Koning van de kerk,
zijn onderdanen voortdurend gewillig
maakt om ons aan Hem ‘hoe langer
hoe meer te onderwerpen’. Bij het
reformanda kan men ook heel goed
beginnen bij de Geest. Hij is het die
voortdurend vernieuwt en de gelovigen
gelijkvormig maakt aan het beeld van
de Zoon. In de derde plaats is de Vader
het die zijn kinderen een opvoeding
geeft, ook in de school van het lijden,
waardoor zij gereformeerd worden, dat
wil zeggen zo gevormd dat ze de heiligheid van Christus deelachtig worden.
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Hoe aantrekkelijk een dergelijke gereformeerde kerk is, blijkt uit het vervolg
van Romeinen 12, waar we via de ambten terechtkomen bij het ambt van alle

‘Contrastgemeenschap’
gelovigen, van ieder werkelijk gereformeerd mens. Om maar iets te noemen:
‘Heb een afkeer van het kwade en hang
het goede aan. Heb elkaar hartelijk lief
met broederlijke liefde, ga elkaar voor
in eerbetoon (...) Volhard in het gebed
(...) Wees niet wijs in eigen oog...’
Zonder deze voortdurende vernieuwing van binnenuit blijft geen gereformeerde kerk gereformeerd. Dan is
stilstand achteruitgang. Dan is conserveren van tradities
de dood in de pot.
Wat echt ‘nieuw’ is,
komt van God. Een
gereformeerde kerk
heeft dat ‘nieuwe’
leven dringend
nodig. ‘Zie, Ik
maak alle dingen
nieuw’ (Op. 21:5)
is de uiteindelijke voltooiing
van het ‘wie
in Christus is,
is een nieuwe
schepping’
(2 Kor. 5:17).
Iedere gearriveerdheid behoort tot wat de ‘oude mens’ bekoort.
Die houdt graag alles bij het oude...

Van alle eeuwen
Bijbels, en daarom gereformeerd? Ja,
wat mij betreft volmondig. De gereformeerde theologie is die vorm van
theologie waarin het Woord van God
sprekend tot zijn recht komt. Gereformeerde theologie zal dan ook oude én
nieuwe schatten voortbrengen.
Men kan ook zeggen: katholiek, en
daarom gereformeerd. De kerk van de
Reformatie bedoelde geen nieuwe kerk
te stichten. Integendeel, het ging om
de kerk van alle eeuwen. Wie gereformeerd wil zijn in onze tijd, doet er goed

aan zich ook in de eerste eeuwen van
de kerkgeschiedenis en dogmageschiedenis te verdiepen. Heel wat bedreigingen in onze tijd zijn zo oud als de kerk
oud is. Je kunt denken aan bijvoorbeeld
het arianisme (de Zoon is niet God in
eigen Persoon; God heeft niet zelf een
echte relatie met deze wereld) en het
pelagianisme (zondigen is verkeerde
dingen doen). Dit laatste, een moralistisch zondebegrip, lijkt vele gereformeerden in de greep te hebben. We
zijn het woord ‘zonde’ gaan mijden en
hebben er een ‘slap aftreksel’ van gemaakt: niet langer meer wordt ‘zonde’
bepaald door onze basishouding tegenover onze Schepper en zijn wetten en
Gods genade. De katholiciteit van de
kerk bewaart voor eenkennigheid, voor
een idee van nationale kerk en kan de
gereformeerde kerk bewaren bij het

besef dat God uit het ganse menselijke
geslacht zich een gemeente tot het
eeuwige leven verkoren heeft.
Gereformeerd, en daarom confessioneel? Jazeker, en dat heeft ook te
maken met het besef dat je niet op je
‘eentje’ kerk kunt zijn. Het is een groot
goed – een tegoed – dat we ontvangen
hebben in de belijdenisgeschriften van
de kerk van de Reformatie. De Drie Formulieren van Enigheid vatten de hoofdlijnen van de Schrift samen, verdedigen
het geloof naar buiten toe en weerleggen dwalingen binnenshuis. We
geloven niet in deze Formulieren van
Enigheid, maar we ondertekenen ze wel
om onze instemming ermee te betui-

gen als gereformeerde ambtsdragers
of wanneer we werken op scholen die
nadrukkelijk willen staan in de gereformeerde traditie. Deze binding aan de
belijdenis is op geen enkele manier een
inperking voor de vrijheid van exegese
of de vrije theologiebeoefening naar
eer en geweten aan onze universiteiten. Of men zou het water een beper-

Water beperking
voor een vis...

king moeten noemen voor een vis... Zo
zijn er wel ‘vrije vogels’ die menen dat
ze ‘onbevooroordeeld’ de Bijbel kunnen
lezen wanneer ze niet gebonden zijn
aan onze gereformeerde confessies.
Het zal blijken dat die individuele bril
ook gekleurd is met bepaalde vooronderstellingen, die we dan
echter achter de kiezen
houden. Het voorrecht
van een gereformeerde
hermeneutiek is dat
we willen lezen samen met al de heiligen en meelezen
met de kerk van alle
eeuwen. Of daarvan
veel te leren is.
Gereformeerd in
onze tijd? Ik heb in
het bovenstaande
geen programma
ontworpen. Het
is immers ten
diepste een zaak
van hoe langer hoe meer gelijkvormig
worden aan het beeld van de Zoon. Gereformeerd zijn in onze tijd brengt tot
het verlangen: ‘O Zoon, maak ons Uw
beeld gelijk.’ Wanneer de kerk zo haar
Here en Meester (Kurios) laat zien, mag
ze met recht gereformeerd heten.
Dr. M.J. Kater is parttime predikant te
Sint-Jansklooster (CGK) en parttime
docent systematische theologie aan de
TU Apeldoorn.
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Wat kunnen we nog met
liturgische formulieren?

Het gebruikmaken van voorgefabri
ceerde, dogmatisch-getoonzette
teksten stond volgens hen in schril
contrast met persoonlijk doorleefd en
beleden geloof. Deze opvatting kom je
ook tegen in hedendaagse groeperingen die zich bewegen in de traditie van
het gereformeerd piëtisme (‘Nadere
Reformatie’) en van de opwekkingsbewegingen uit de achttiende en negentiende eeuw.

Objectief en subjectief
Inderdaad hebben formulieren iets
formeels, in de zin van iets ‘plechtigs’
en ‘officieels’. Maar het is de vraag of
ze (alleen) hierom ongewenst zouden
zijn in de hedendaagse liturgie. Dit is te
verduidelijken met behulp van het onderscheid dat Abraham Kuyper in zijn
boek Onze Eeredienst uit 1911 maakt tussen het ‘objectieve’ en ‘subjectieve’ deel
van de eredienst. Tot het objectieve
deel van de dienst horen alle elementen
waarin de persoonlijkheid van de predikant niet op de voorgrond treedt. Te
denken is aan votum, groet, zegen, de
wetslezing en ook de sacramentsbediening. In het subjectieve deel (vooral de
gebeden en de preek) kan de voorganger wel zijn stempel drukken.
Nu zijn Kuypers begrippen wellicht
wat achterhaald, maar de zaak die hij
ermee verwoordde, is volgens mij volop
actueel. Met betrekking tot de liturgie
heeft de gereformeerde kerk altijd stelling genomen tegen twee uitersten:
enerzijds tegen gepropageerde vrijheid

van alle vormen die de vrije werking
van de Heilige Geest (via de voorganger) zouden tegenwerken, en anderzijds tegen het voorgeschreven formalisme van de Rooms-Katholieke Kerk,
waarbij de persoon van de voorganger
helemaal op de achtergrond treedt.
In de liturgie wordt de gemeente in
de ruimte van de katholieke kerk geplaatst: de predikant is dienaar van
Christus’ kerk. De gereformeerde liturgie kent daarbij elementen waarin de
voorganger een grotere eigen inbreng
heeft dan in andere elementen, waarin
hij voorgeschreven woorden spreekt en
voorgeschreven handelingen uitvoert.
We moeten oppassen alle vaste,
onveranderlijke elementen in de liturgie (wetslezing, geloofsbelijdenis,
sacramentsbediening etc.) om te willen buigen tot elementen waarin de
voorganger naar hartenlust kan variëren, omdat dit een meer doorleefde,
persoonlijke en minder formele liturgie
zou opleveren.
Wanneer we een aantal vaste elementen hebben, wil dat nog niet zeggen dat
onze hele liturgie onpersoonlijk en formeel wordt en dat we ons overleveren
aan versteend ritualisme. In de liturgie
gaat het altijd om een goed evenwicht
tussen vastigheid en variatie, tussen veranderlijke en onveranderlijke
liturgische akten. Te veel variatie zorgt
ervoor dat mensen houvast verliezen,
vermoeid raken en zich onvoldoende
geborgen weten in liturgische vormen.
Een mens is gehecht aan vastigheid,
orde en regelmaat in het dagelijks

Gemeentebreed
Jan Smelik

De liturgische formulieren hebben het zwaar in onze tijd:
velen zien ze als vijanden van de hedendaagse behoefte aan
variatie, individuele gerichtheid en informaliteit. Formulieren werken een onpersoonlijke liturgie, formalisme en dor
ritualisme in de hand. Dat is geen eigentijds bezwaar: in
vorige eeuwen hebben mensen als Gijsbertus Voetius, Jacobus Koelman en H.P. Scholte dit al uitentreuren geroepen.

leven: dat biedt overzicht, rust en de
prettige wetenschap dat de dingen
dan zeker goed lopen. Hetzelfde geldt
voor het liturgische leven. Te veel vastigheid leidt echter tot dor ritualisme,
tot monotonie die doof maakt voor de
boodschap.

Taal van de kerk
Liturgische formulieren behoren tot
de vormvaste, onveranderlijke elementen. In het didactische gedeelte van de
formulieren spreekt niet de predikant
maar de kerk. Kuyper betoogt zelfs:
‘De taal der kerk, die in het Formulier
spreekt, staat niet beneden, maar in
gezag zelfs boven het persoonlijk woord
der prediking’ (Onze Eeredienst, p. 396).
Bij formulieren gaat het om de leer zoals de kerk die verwoord heeft, en niet
om de leer zoals de voorganger die op
dat moment verwoordt. Het ongewijzigd lezen hangt dus nauw samen met
de dogmatische en oecumenische functies van formulieren.
Het heeft zeker waarde dat bijvoorbeeld bij sacramentsbedieningen
woorden en handelingen gebruikt
worden die de kerk nadrukkelijk heeft
voorgeschreven, temeer wanneer het
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gaat om formulieren die de kerk de
eeuwen door gebruikt heeft en die tot
op de dag van vandaag door gereformeerde kerken gebruikt worden. Het
is waardevol dat er liturgische vormen
en gebruiken zijn die eraan herinneren
en concreet maken dat de kerk in het
hier-en-nu onderdeel vormt van de
heilige katholieke kerk. Dat raakt ook de
gemeenteleden heel persoonlijk. Ook in
die zin dat (bijvoorbeeld) het doopformulier dat gebruikt is bij de doop van
mijn opa, ook gebruikt is bij de doop
van mijn vader en bij mijn doop. Vanuit
deze optiek valt er dus nog wel wat af
te dingen op de gedachte dat formulieren onpersoonlijk zijn.
Wat betekent ‘persoonlijk’ eigenlijk in
relatie tot bijvoorbeeld de sacramentsbediening? Wijst ‘persoonlijk’ op de
persoon van de voorganger die zijn
stempel op de sacramentsbediening
kan drukken? Of betekent het dat je op
jou toegespitste teksten te horen krijgt,
dat ieder mens originele teksten mag
verwachten omdat ieder mens uniek
en bijzonder is? Maar een leerstellige
uiteenzetting is per definitie niet afgestemd of af te stemmen op individuen.
In een formulier formuleert de kerk de
leer en vertelt zij wat er gezegd en gedaan moet worden. De leer raakt ieder
persoon, maar is niet persoonsgebonden of per persoon variabel.

Formulier met variaties?
Wat is nu wel en niet mogelijk en wenselijk als het gaat om de formulieren?
Hier en daar worden variatiemogelijkheden gebruikt, bijvoorbeeld door op
bepaalde momenten een lied te laten
zingen, of door een formulier verspreid
over de dienst te lezen. In het laatste
geval worden dan liturgische elementen als schriftlezing en preek ergens in
het formulier ingevoegd.
Bij de laatstgenoemde mogelijkheid
wordt een formulier naar mijn idee te
veel opgeblazen en verbrokkeld, wat
de inhoud van het formulier niet ten
goede komt. Een formulier is een in
zichzelf afgerond geheel en overtuigt
mijns inziens nog het meest wanneer
men daar recht aan doet. Door het formulier op te splitsen over de kerkdienst,
plaats je de dienst alleen maar sterker

in het kader van het didactische gedeelte van het formulier.
Minder ingrijpende maatregelen, zoals
die waarbij het lezen afgewisseld wordt
met het zingen van coupletten, voegen
doorgaans weinig inhoudelijks toe aan
wat in het formulier staat. Tenminste,
dat is mijn ervaring. De gemeente
herhaalt vaak enkel in haar lied wat
zojuist in andere bewoordingen in het
formulier gezegd is. Zingen verwordt
hier tot niet veel meer dan ‘verpozing
van de aandacht’. Daar komt bij dat de
tijdsduur voor het lezen van het formulier alleen maar toeneemt. En daardoor
krijgen het formulier en het onderwijs
daaruit eerder meer dan minder accent.
Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden te
bedenken, bijvoorbeeld dat predikanten
de tekst van de formulieren wijzigen
door passages weg te laten of toe te
voegen. Of doordat ze delen uit het formulier in eigen bewoordingen weergeven. Een stap verder is dat voorgangers
het didactische gedeelte van het formulier helemaal weglaten en daarvoor
in de plaats zelf onderwijs gaan formuleren. Nog weer een stap verder is dat
predikanten ook het rituele gedeelte
gaan invullen naar eigen inzichten, en
dat bijvoorbeeld alleen de doopformule
en de uitreikingsformules bij het avondmaal verplicht gesteld worden.
Geen van deze mogelijkheden zou ik
willen bepleiten. Het is eígen aan formulieren dat ze ongewijzigd gelezen
en gevolgd worden. Dat hangt samen
met hun dogmatische en apologetische
functies. Ook heeft het te maken met
de opvatting dat de liturgie elementen
kent waarin de kerk spreekt en waarin
de persoon van de voorganger op de
achtergrond moet treden. Trouwens,
het kon ook nog wel eens een grote
zegen voor gemeente én voorganger
zijn dat niet de hele liturgie staat of
valt met de invallen, voorkeuren en persoonsgebonden vaardigheden van de
voorganger.

Variatie zonder formulieren
Ik zie meer heil in het creëren van mogelijkheden om (vooral) de sacramentsvieringen te laten plaatsvinden zónder
een voorafgaand leerstellig betoog.

Naast een viering met een didactisch
formulier krijg je dus ook mogelijkheden voor een viering zonder een onderwijzend betoog. Daarbij kun je, denk
ik, niet volstaan met de afspraak dat
voorgangers het didactische gedeelte
van het formulier mogen overslaan en
direct kunnen beginnen met het rituele
deel. Men mist dan een goede inleiding
op de sacramentsbediening.
Het lijkt me beter voor doop en avondmaal goed doordachte orden vrij te
geven. Zo komt het regelmatig voor dat
de doopbediening plaatsvindt aan het
begin van de dienst, dus voorafgaande
aan schriftlezing en preek. Op dit moment is de praktijk dan dat na het openingslied het doopformulier gelezen
wordt en de gemeente dus direct aan
het begin van de dienst een dogmatische uiteenzetting te horen krijgt.
Het plaatsen van de doop aan het begin van de dienst is op zichzelf een inhoudsrijke mogelijkheid (door de doop
wordt men immers ingelijfd in Christus
en zijn gemeente). Het lijkt me zinvol
wanneer er een orde voor de doop
ontworpen wordt die bestemd is voor
bediening van de doop aan het begin
van de dienst.
Ook voor onze visie op het avondmaal
en de beleving ervan, is het mijns
inziens goed wanneer er naast didactische formulieren ook orden komen
waarin het avondmaal volop als een
vreugdevolle viering tot uiting komt.
De vorm van de sacramentsviering kan
ons helpen aspecten van het sacrament
te belichten die tot nu toe wat op de
achtergrond blijven.
Door mogelijkheden te ontwikkelen
voor het vieren zonder formulieren sla
je twee vliegen in één klap: enerzijds
bewaar je formulieren, die – helemaal
wat de klassieke formulieren betreft
– inhoudelijk waardevol zijn. Anderzijds ondervang je dat de formulieren
(steeds meer) als een knellende last
ervaren worden, en verrijk je bovendien
je liturgische praktijk.
Een uitgebreidere versie van dit artikel verscheen in het tijdschrift EREdienst, februari en
april 2010.
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De eeuwig jonge Heidelberger

Intussen zijn we in 2013, het jaar
waarin een monument van de Reformatie zijn 450e verjaardag viert: de
‘eeuwig jonge Heidelberger’. Reden
voor een helder initiatief van Refo500:
een nieuw ‘handboek’ over de Catechismus. Er zijn veel activiteiten opgestart
rond dit jubileum, zegt directeur prof.
Herman Selderhuis op de flaptekst,
‘maar dit boek zal als standaardwerk
blijven als alle festiviteiten weer voorbij
zijn’.

Nieuw en internationaal
Moet dat, een nieuw handboek? De
redacteuren verantwoorden zich in het
Woord vooraf. Zij noemen drie redenen
om na de grote Duitse handboeken,
die verschenen bij de herdenkingen
in 1863 en 1963, met een nieuw boek
uit te komen. In de eerste plaats is een
‘update’ van het historisch en theologisch onderzoek nodig, want dat heeft
niet stilgestaan. In de tweede plaats is
opnieuw een verkenning nodig: is de
HC nog relevant en actueel in een tijd
waarin het geesteshistorisch en theologisch klimaat ingrijpend veranderd
is? En ten slotte: na die twee Duitse
handboeken moet nu ook de ‘Nieuwe
Wereld’ wel eens een woord meespreken, en ook missionaire en oecumenische perspectieven moeten aandacht
krijgen.
De nadruk op de internationale aanpak
blijkt al direct uit de samenstelling van
de redactie: dr. Arnold Huijgen, docent

aan de CGK-universiteit in Apeldoorn,
heeft naast zich de Amerikaanse prof.
John Fesko, hoogleraar aan het Westminster Seminary in Escondido (Californië), en de Duitse
da. Aleida Siller, predikante in de Evangelische-Reformierte
Kirche in Duitsland
en namens de Reformierter Bund daar
verantwoordelijk
voor het jubileumjaar van de HC. In
de lijst van auteurs
lezen we nog een
breed palet van 33
wetenschappers uit
Nederlands, Amerikaans en Duits
taalgebied. Alles in
een Nederlandse
publicatie, maar
er zijn ook een Duitse en een Amerikaanse editie in voorbereiding.
Er waren volgens de redactie drie
redenen die een nieuw handboek
rechtvaardigen. We vinden die dan
ook terug – net als de HC zelf… – in de
indeling in drie delen: over de ‘Geschiedenis’ van het leerboekje (veertien opstellen), over de inhoud, de ‘Theologie’
(eveneens veertien) en ten slotte over
gebruik en bruikbaarheid van de HC,
kortom de ‘Praktijk’ (zes bijdragen). Een
echt handboek: 34 beknopte opstellen
van tien à twaalf bladzijden – de redactie verdient een groot compliment voor

de ‘regie’ van dit project: 34 auteurs zo
in het gareel houden! In al deze bijdragen worden het veld van onderzoek en
de resultaten kort neergezet.

Lees maar!
Het leuke van dat handboek-bondige is
dat het direct tot lezen nodigt. Je hebt
geen dagen nodig om je door 450 pagina’s heen te ploegen, nee, met een uurtje lezen ben je – om wat te noemen –
van de actuele stand van zaken rond
de vraag naar de auteur(s) van de HC
op de hoogte. Inderdaad verrassend,
als je je er nooit in had verdiept en
niet beter weet of die twee moeilijke
namen, Zacharias Ursinus en Caspar
Olevianus, waren
de auteurs. Lees
dan het opstel van
twee hoogleraren
uit Grand Rapids
(p. 73-83).
Trouwens – om iets
anders te noemen:
als de HC in onze
Noordelijke Nederlanden zo breed
werd verspreid en
bepalend is geweest
voor ‘de gereformeerde identiteit’
(prof. Van der Pol in
zijn bijdrage over de
ontvangst in onze streken), dan hoeft
het niet te verwonderen dat hij ook
in onze literatuur is terug te vinden.
Neerlandicus De Gier neemt ons in een
verrassend opstel mee van Revius tot
Vondel en ’t Hart, van Van Lodenstein
tot Ramsey Nasr.
Een handboek overziet en beschrijft,
als het goed is, alles wat er rond een
onderwerp aan de orde kan zijn. Twee
titels noem ik nog van niet direct voor
de hand liggende bijdragen.
In een boeiend en diepgravend opstel
zet de Kamper missioloog Haak de HC
in een missionair licht. Hij bespreekt de
pro’s en contra’s ervan in de zo totaal
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Gelezen
Pieter Schelling

Wie nog niet met de website van Refo500 heeft kennisgemaakt, moet die schade gauw inhalen. De verrassing zal aangenaam zijn. De stichting is in 2009 opgericht om aandacht
te geven aan de erfenis van de grote Reformatie. We zijn in
deze jaren immers op weg naar het vijfde ‘eeuwfeest’ op 31
oktober 2017. En dat gebeurt dan met een bewonderenswaardige diversiteit van ‘evenementen’: publicaties, conferenties
en congressen, tentoonstellingen, herdenkingsbijeenkomsten, reizen langs historisch belangrijke centra en wat dies
meer zij.
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andere cultuur van Papoea (Indonesië),
en trekt daaruit positieve en negatieve conclusies voor gebruik op het
zendingsveld.
En de jonge Duitse theoloog Hofheinz
(Hannover) zet in een paar belangwekkende lijnen de HC neer in zijn oecumenische betekenis binnen de ‘gereformeerde geloofsfamilie’. Bij dit opstel
zijn best wel vragen te stellen, maar
het is alleen al boeiend om het onderwerp vanuit het Duits-confessionele
gebied te bekijken.

Catechismusprediking…
Dicht bij onze eigen kerkelijke werkelijkheid komt de bijdrage van de
VU-hoogleraar Op ’t Hof over de catechismuspreek. Volgens de auteur ‘staat
of valt’ de huidige betekenis van de HC
met die prediking. Daarom vindt hij
het merkwaardig dat er op dat terrein
vrijwel geen onderzoek is gedaan, en
hij presenteert een ‘eerste proeve van
een internationaal overzicht’, mee als
vrucht van nieuw eigen onderzoek.
Hij overziet niet alleen de geschiedenis
van de catechismusprediking in Duitsland, de Nederlanden en andere landen,
maar hij inventariseert ook de ‘catechismuspreken in boekvorm’. Daarin
is de paragraaf ‘Nederlanden’ het best
vertegenwoordigd, met een sterk accent op de ‘bevindelijke’ hoek. Over de
‘productie’ na de Tweede Wereldoorlog
doet hij alleen een samenvattende
uitspraak: 129 ‘drukken’, waarvan 50
nieuwe uitgaven, met een leeuwendeel
voor de Gereformeerde Gemeenten. De
schrijver zal hebben ontdekt dat in deze
periode ook in onze kring een flink aantal belangrijke bundels zijn verschenen,
tot en met de laatste van onze hoogleraar Homiletiek. We nemen tenminste
aan dat ‘wij’ bij zijn onderzoek in beeld
waren, al zou een verwijzing naar het
speciale opstel daarin van prof. De Ruijter over de catechismuspreek wel op z’n
plaats zijn geweest.

… nog actueel?
En de actuele situatie van de catechismuspreek? Op ’t Hof inventariseert: in
Duitsland leeft de HC nog in circa twintig gemeenten van de Reformierter
Bund, in de Hongaarse en Hongaars-

talige kerken in Roemenië en Oekraïne
nog wel met enige regelmaat in vele
gemeenten, en in Noord-Amerika en
andere Engelstalige gebieden alleen
nog in de meer orthodoxe sector van
de (meest) Nederlandse emigrantenkerken. In ons eigen land praktiseren
in de PKN vrijwel alleen de ‘Bondsgemeenten’ de catechismusprediking
nog, en, schrijft de auteur, in ‘de diverse
kerkverbanden die in de loop der tijd
uit de Afscheiding ontstaan zijn’ leeft
die traditie tot op heden nog, maar ‘de
meeste kerkverbanden die van de Doleantie afstammen’ hebben inmiddels
‘die conventie vrijwel alle opgegeven’.
Waar wij onszelf in deze typeringen
moeten plaatsen, is niet erg duidelijk.
Maar alle oude en vernieuwde kerkordelijke bepalingen ten spijt is helaas

we daar met kracht bij: willen onze
predikers het nog? Of… staat de catechismusprediking onder ons op de
tocht omdat sommigen(?, velen?), die
eerste conclusie, over de vitaliteit van
de boodschap van de HC, niet (meer)
delen? Prima van historische en confessionele waarde, die HC, maar voor
actueel gebruik minder geschikt? Zeker
al niet in het catechisatielokaal, maar
ook niet op de preekstoel? Het massiefnegatieve mensbeeld van de opening
van de HC, om iets te noemen, is toch
niet meer van deze tijd?

ook onder vrijgemaakten de catechismusprediking aan toenemende slijtage
onderhevig.
Juist om dat laatste gegeven stemmen
we graag in met de twee slotconclusies
van de auteur: ‘Kennelijk bezit de HC
zo’n vitale boodschap dat zij de eeuwen
overleeft’, en: ‘de overleving van de
HC zegt ook het een en ander over de
homiletische kunde en vaardigheden
van de vroegere en huidige catechismuspredikers. Zij wisten en weten nog
steeds de tijdbepaalde inhoud van het
zestiende-eeuwse leerboekje zo te actualiseren en toe te passen, dat de boodschap ervan levend overkomt.’
Wel hebben we bij dat laatste aarzelingen, gezien de ontwikkelingen in
onze eigen kring! Reden om Op ’t Hofs
slotzin te onderstrepen: ‘Dat echter is
niet zozeer een menselijke kunst als
een zaak van Gods gunst.’ Al zeggen

Met het oog op de zojuist gestelde vragen, en speciaal die over dat sombere
mensbeeld, is eerst de bijdrage van
de dogmaticus van de opleiding van
onze Canadese zusterkerken in Hamilton, prof. Jason Van Vliet, van belang.
Hij schrijft over ‘De mens in de HC’.
Boeiend en diepgaand zet hij ‘de opening’ van de HC neer: vr./antw. 1 met
zijn ‘christocentrische antropologische
focus’: het vanuit en door Christus bepaalde mensbeeld. En aan deze unieke
en krachtige start voegt zondag 3
dan het beeld van God toe als de bron
van zijn mens-zijn. Zo’n inhoudsvolle
weergave van doel en inhoud van de
opening van de HC inspireert op zich al.
Die moet toch iedere prediker uitdagen
om te midden van het moderne levensgevoel deze vitale boodschap te actualiseren en naar de gemeente te brengen.
Als hij dat wil tenminste!

Kernpunten
Met zulke vragen zitten we bij wat we
het centrum van het handboek zouden
kunnen noemen: ‘de theologie’ van
de HC. In veertien bijdragen worden
brongebied en inhoud van de HC overzien en onderzocht. Soms wordt er
ingezoomd op kleine details: de Apeldoornse éminence grise Van ’t Spijker
onderzoekt de kernwoorden ‘troost’
en ‘nut’ en zet die in het licht van Ursinus’ theologie. Of de inhoud van de HC
wordt, in een aantal opstellen, bekeken
per kernonderwerp: de Vader, de Zoon,
de Geest, de mens, Gods wet, het heil,
de sacramenten, de tien geboden en
het gebed – stuk voor stuk bijdragen
die een prachtig samenvattend inzicht
geven in de ‘theologie’ van de HC.
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De HC zwijgt ook

Prof. Andreas Beck van de Evangelische
Theologische Faculteit te Leuven levert
zijn bijdrage over ‘Het heil volgens de
HC’ en schrijft ook behartigenswaardige dingen voor de genoemde kritische bejegening van de oude Heidelberger. Hij benadrukt dat de in vraag
en antwoord 2 gegeven structuur
(‘ellende, verlossing, dankbaarheid’) de
verlossing van de mens centraal stelt:
vraag en antwoord 12-85 gaan over de
verlossing van zonde en ellende, en ze
worden omkaderd door de uiteenzetting van de noodzaak van de verlossing
(vr./antw. 3-11) en de richtlijnen voor
het dankbare leven van de verloste in
deel III (vr./antw. 86-129). Hierin zijn de
vier ‘traditionele catechetische kernen’
ingevlochten: de geloofsbelijdenis, de
sacramenten, de tien geboden en het
Onze Vader. Vervolgens geeft Beck in
kort bestek de thema’s van de verzoening, het geloof en de rechtvaardiging
hun plaats in de geschiedenis van het
dogma en typeert ze als een richtinggevend moment in de traditie van de
katholieke kerk. De manier waarop hij
dat doet, vormt opnieuw een uitdaging
om dit schatboek van de christelijke leer
aan de gemeente niet te onthouden,
maar het juist te blijven gebruiken voor
prediking die op onze tijd is toegespitst.
Voor wie wil tenminste! Want we blijken met dit handboek tegelijk ook een
boeiende commentaar op de HC in
handen te hebben.

We ontkennen natuurlijk niet dat de
HC vierenhalve eeuw geleden geschreven is. En omdat de boodschap van de
heilige Schrift in geen catechismus
volledig te vangen is, hoeft ook een
hoofdstuk als ‘Thema’s waar de HC over
zwijgt’, niet te ontbreken. Die thema’s
zijn niet zomaar een gemis, nee, ze accentueren ‘het eigen profiel’ van de HC,
aldus de auteur, de Bochumse hoogleraar Weinrich. Hij noemt en bespreekt:
een leer van de verkiezing, van het
verbond, van de kerk en haar inrichting en van de Schrift en haar gezag,
onderwerpen die we tevergeefs zoeken
in de HC. Weinrich acht dat typerend
voor het oecumenische karakter : zulke
specifiek gereformeerde thema’s meet
je niet breed uit in je catechismus. En
naar onze eigen tijd kijkend noemt hij
twee belangrijke onderwerpen waar
een catechismus nu niet omheen zou
kunnen: godskennis en openbaring, en
menselijke vroomheid en religie. Toch
zou de HC dan nog ‘een model van een
bondig compendium van het christelijk
geloof’ blijven.

Redactie en auteurs hebben ons een
prachtig en goed leesbaar boek bezorgd, en de uitgever heeft er een kloek
werk van gemaakt in opmaak en typo-
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Gedicht
Gert Slings

De zwartkoptuinfluiter

Eigenlijk al van mijn kindertijd af
denk ik aan mijn uitvaart.
Ik zou willen dat iedereen dan
gelukkig was, dat vreemde geluk
om iets wat te mooi is, wat pijn doet.
Ik heb mij daarbij muziek voorgesteld,
een klagende hobo van Albinoni,
of dat ik op een bandje voor jullie
een stoïsch, dankbaar gedicht voorlas;
maar eigenlijk hoop ik dat het mei zal zijn
onder hoge beuken, en heel stil,
en dat dan opeens twee zwartkopjes gaan zingen
tegen elkaar in. Laat dan niemand spreken,
want iets mooiers, iets ontroerenders
bestaat er niet op aarde.
Hans Warren (1921-2001)

Ja, hoe stelt u zich uw uitvaart voor?
De dichter is daar sinds z’n kindertijd al mee bezig.
Inderdaad, wat hij beschrijft, is mooi en ontroerend.
Voor een christen is er iets veel ontroerenders:
een graf werd geopend, een steen werd afgewenteld
en onze Heiland stond op uit de dood
als eersteling van de gestorvenen.
Dat maakt echt blij en dat geloof gun je iedereen!
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De synodalen achterna?
Wie volgt…
gelijk heeft dan menigeen in de GKv
wil toegeven.’ Hij vervolgt dan:
Tijdgeest
Het is een interessante vraag in hoeverre
de conclusies van Dekker van toepassing
zijn op die delen van de gereformeerde
gezindte waar het denken van Kuyper
minder invloed heeft uitgeoefend.
Kringen die zich daardoor meer konden
afgrenzen voor de invloed van de omringende maatschappij en cultuur. Heeft
Dekkers boek dergelijke kerken nog wat
te zeggen?
Ook wanneer je minder openstaat voor
de wereld om je heen, krijg je als gereformeerde belijders met de tijdgeest
te maken. ‘Tijdgeest’ is een wat vaag
begrip, maar u begrijpt wat ik ermee
bedoel. Het gaat over
het heersende denken belevingsklimaat
in de maatschappij.
We krijgen er allemaal
een tik van mee. Zelfs
wanneer je probeert
om de (kwalijke) invloed van de tijdgeest
te filteren, bijvoorbeeld
door de televisie buiten de deur te houden
en een eigen krant te
lezen. Een mens kan
nu eenmaal niet uit de
wereld stappen, zou de
apostel Paulus zeggen (1
Kor. 5:10). Al is er niets mis mee om op
bovengenoemde manier die invloed te
temperen.
Tot op zekere hoogte ben je als kerklid
kind van je tijd. Het is onvermijdelijk.
Wij hebben in de Schrift met Gods eeuwige waarheid te maken. Maar al is de
Schrift niet tijdgebonden, hij is ook niet
tijdloos. Je merkt in welke tijd en cultuur
de Bijbelboeken zijn geschreven. Helaas
gaat een moderne hermeneutiek (aanpak van Bijbeluitleg) met die constatering op de loop. De constatering zelf is er
echter niet minder waar om.

Hetzelfde is te zeggen over de gereformeerde belijdenisgeschriften. Ze zijn van
blijvende waarde om de manier waarop
ze Gods Woord naspreken. Maar ze hebben merkbaar een datum. In aanpak,
in formuleringen en ook in gebruikte
denkvormen. Zouden wij vandaag een
nieuwe belijdenis opstellen, dan zouden
wij dezelfde dingen anders zeggen.
Op een bepaalde manier laat het algemene denk- en belevingsklimaat zich
bij alle gereformeerde belijders gelden,
ook buiten de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt. Het vraagt om veel gebed
en fijngevoeligheid om te mogen onderscheiden waarop het in de dienst van
God aankomt (Fil. 1:9-10). En ook om kritisch op jezelf toe te zien, zonder daarbij
te verkrampen. Dat laatste kan namelijk
zomaar. Mogelijk ben je zo bang voor
wat zich hier en nu aandient, dat je
vlucht in vroeger, alsof alleen wat oud is,
werkelijk goed is.
Tegelijk bewaart een kritische blik je
voor het omgekeerde. Een houding
waarbij je allerlei nieuwe ideeën zonder
blikken of blozen voorziet van het etiket
‘voortschrijdend inzicht’. Terwijl je eigenlijk alleen maar eigentijdse gedachten
‘ijkt’ aan bepaalde Bijbelteksten.
Kortom, wees je bewust van je tijdbetrokkenheid. Hoe moeilijk het ook is om
over je eigen schaduw heen te springen.
Zonder hulp van de Heilige Geest kom je
hier niet ver.
Evangelicalisme
Een van de missers van dr. Dekker is dat
hij geen aandacht geeft aan de invloed
van de evangelische beweging binnen
de GKV. Het evangelicalisme geeft een
eigen kleur aan de ontwikkelingen bij de
vrijgemaakten in vergelijking met die bij
de synodaal gereformeerden, die niet op
deze manier de invloed van het evangelicalisme ondergaan hebben.
Die invloed uit zich binnen de GKV niet
alleen in de roep om het opwekkingslied.
Het evangelicalisme wordt ook zichtbaar in afkeer bij sommigen van een
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Persrevue
Perry Storm

In het aprilnummer van ons blad is
door ds. J.W. van der Jagt in de Kroniek
al aandacht geschonken aan het boek
van dr. G. Dekker, De doorgaande revolutie. Zijn de ontwikkelingen die ons
kerkverband doormaakt, vergelijkbaar
met die van de synodaal-gereformeerde kerken enkele decennia eerder?
Dekker beantwoordt die vraag met ‘ja’.
Op zowel het verrichte onderzoek als
op de analyses van Dekker valt best een
boel aan te merken. En toch, als je dat
er allemaal aftrekt, is het antwoord
daarmee niet opeens ‘nee’ geworden.
Tegelijk rijst wel de vraag: gaat het
om ontwikkelingen die op het ogenblik typisch vrijgemaakt zijn? Moet je
net als wij of indertijd de synodaalgereformeerden zo rechtstreeks in het
denken van dr. A. Kuyper geworteld zijn, om
wel zo’n ontwikkeling
te moeten doormaken?
Dat kuyperiaanse denken kent een sterke
gerichtheid op de
wereld en de drang
om die met het evangelie te bereiken en te
beïnvloeden, terwijl
dan in de praktijk het
effect nogal eens het
omgekeerde is. Hoe
gaat en werkt dat
nou in bijvoorbeeld
de meer bevindelijk
gereformeerde kerkgenootschappen?
Dat is de interessante vraag die dr.
H.J.C.C.J. Wilschut stelt naar aanleiding
van Dekkers boek in het Reformatorisch
Dagblad van 9 april. Zijn titel kondigt
zijn conclusie al aan: ‘Doorgaande
revolutie van tijdgeest stopt niet bij
vrijgemaakten’. Ik sla het inleidende gedeelte over waarin Wilschut eerst iets
zegt over Dekkers hierboven genoemde
hoofdstelling. Bij alles wat ook volgens
hem op Dekkers aanpak aan te merken
is, spreekt hij als zijn overtuiging uit:
‘Persoonlijk denk ik dat Dekker meer
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prediking waarin plaats is voor zonde
en schuldbesef. Te zwaar, te somber, heet
het dan. Er komt een eenzijdige nadruk
op Gods genade. Alsof zonde voor een
kind van God een gepasseerd station is.
De openheid voor het evangelicale denken in de GKV heeft mijns inziens te maken met de eerder genoemde openheid
voor de wereld om ons heen. Dan wordt
het postmodern levensgevoel ook het
levensgevoel van kerkmensen. Het evangelicale denken met zijn optimistische
kijk op de mens sluit er naadloos bij aan.
Zoals ook de nadruk op gevoel en beleving precies in dit plaatje past. Daarom
durf ik te stellen dat de evangelicalisering binnen de GKV een signaal is van
secularisering (verwereldlijking).
De aantrekkingskracht van het evangelicalisme blijft niet beperkt tot de GKV.
Uiteraard niet, zou ik bijna zeggen. Ik
schreef het al: als gereformeerde belijders krijgen we allemaal met het algemene denk- en leefklimaat om ons heen
te maken. Je ademt het in op straat. Je
krijgt het mee via de media en je opleiding. Ook wanneer je niet gereformeerd
bent in het spoor van dr. A. Kuyper, krijgt
het postmoderne levensgevoel voet aan
de grond. Mogelijk verschillen de omvang en het tempo; het verhaal wordt er
verder niet zo veel anders van.
Dat betekent dat kerkenraden binnen de
brede gereformeerde gezindte te maken
krijgen met gemeenteleden die zich laten overdopen. Of er klinkt de roep om
evangelicale elementen in de liturgie.
Ik zie het als signalen dat een postmoderne maatschappij klopt op de deur
van de gereformeerde gezindte.
Bevinding
We zullen met elkaar moeten nadenken
over de vraag hoe we aan postmoderne

jongeren en ouderen het positief gereformeerd zijn kunnen overdragen.
Niet om een bepaalde religieuze code te
handhaven. Maar om ook vandaag de
Heere te kennen en te dienen overeenkomstig Zijn Woord.
Daarbij kun je niet om de vraag heen of
een te grote nadruk op de bevinding bij
een deel van de gereformeerde gezindte

niet evenzeer extra kwetsbaar maakt
voor evangelicalisme als de openheid
voor de cultuur dat doet binnen de
GKV. Bevinding die een eigen leven gaat
leiden en geen geloofsbevinding is, dat
wil zeggen in je eigen leven terugvinden
wat Gods Woord zegt, lijkt sprekend op
het postmodern verlangen naar ervaring. Zo kunnen de uitersten elkaar de
hand reiken.
Gespletenheid
Juist omdat niemand zich kan onttrekken aan de invloed van het huidig denken leefklimaat, is het goed om te waarschuwen voor een gespleten leven. Dan
ben je in de kerk heel orthodox. Alles
moet vooral bij het oude blijven. Tegelijk
kan er in de dagelijkse leefstijl een stuk
wereldgelijkvormigheid binnensluipen.
Want ook in crisistijd is er nog veel
welvaart. En moeten inleveren betekent
nog niet dat daarmee het materialisme

– verlangen naar meer – verdwenen is.
Een mensenhart blijft een weerbarstig
ding. De genotzuchtige levensstijl om
ons heen gaat ons en onze jeugd niet
voorbij. Terecht kun je je zorgen maken
over de omgang met alcohol en seksualiteit.
Die gespletenheid is niet van vandaag of
gisteren natuurlijk. Al in de Bijbel wordt
ervoor gewaarschuwd. Maar zeker in
een postmoderne tijd krijgt die waarschuwing een extra accent. Het leven is
geen eenheid meer, maar verbrokkelt.
Er is ook geen absolute waarheid meer
die op alle levensterreinen geldt. Het
gevaar van uitholling van het geweten
ligt dan op de loer. Namelijk dat je deze
gespletenheid niet meer als zonde voor
God beleeft.
Zuil
Er is over deze thematiek meer te zeggen
dan ik heb gedaan. Een zuil bijvoorbeeld
kan de opmars van de secularisatie mogelijk vertragen, maar niet voorkomen.
Ook dat lijkt me een les uit het boek van
Dekker. Daarmee is nog niets gezegd
over het voor of tegen van een zuil. Maar
is de secularisatie eenmaal binnen de
poort gekomen, dan kan de zuil maar zo
van binnenuit uitgehold worden.
In ieder geval is duidelijk: de doorgaande
revolutie stopt niet bij de GKV. In tegenstelling tot Dekker ben ik over die
revolutie niet positief. Mijns inziens doet
de brede gereformeerde gezindte er dan
ook goed aan om zich te bezinnen op
deze problematiek. Al is de achtergrond
verschillend, we staan voor verwante
problemen. En samen delen we de overtuiging dat Gods Woord richtinggevend
is en blijft – ook in een postmoderne tijd.

De belastbaarheid van de
kwetsbare pastor
In De Waarheidsvriend plaatste ds. K. van
Meijeren, hervormd predikant te Ede,
een drietal artikelen om het belang van
supervisie voor predikanten te beplei-

ten. Het eerste verscheen op 10 mei onder de titel ‘Pastor is kwetsbaar mens’.
Mij trof de grote herkenbaarheid van
de beknopte schets die hij daarin geeft

van de positie en de belasting van een
predikant vandaag. ‘Het is ook overal
hetzelfde’, dacht ik als vrijgemaakte
dominee die deze PKN-collega las. Ik
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bedoel het volgende uit Van Meijerens
artikel:
Het predikant zijn is een taak die veelal
verricht wordt met vreugde. Laat dat
eerst gezegd zijn. Een dienaar van het
Woord doet een voortreffelijk werk,
merkt Paulus op (1 Tim. 3:1). En dat is het
– ondanks de golfslag van de tijd – nog
steeds.
Wat is er mooier dan Gods medewerker te mogen zijn en de gemeente van
Christus te dienen? Wat is er mooier
dan de woorden van God doorgeven,
jongeren ontmoeten, zieken bijstaan,
bijdragen aan de toerusting van
ambtsdragers, werken aan geloofsverdieping in prediking, catechese
en pastoraat, merken dat de Geest
werkt?
Schuldgevoel
Maar ook geldt: ‘Je moet kunnen
omgaan met een permanent schuldgevoel.’ Ik hoor dit de huidige rector
van de PThU, dr. F.G. Immink, nog
zeggen. Ik weet niet eens meer waar
hij dit statement deed. Maar het was
een opmerking die bij me is blijven
haken. Omdat het inderdaad zo is.
Zoals de maatschappij veranderd is
in enkele decennia, zo geldt dat ook van
het werk in de kerk. De kerntaken dreigen nog wel eens in de knel te komen.
Het aantal vergaderingen en overlegsituaties is zienderogen toegenomen.
De aandacht die pastorale situaties
van de voorganger vragen ook. Vind
in een overvolle werkweek maar eens
voldoende tijd om je te concentreren op
de voorbereiding van de erediensten: de
eerste roeping. In de profielschets stond
het mooi geformuleerd: ‘Wij verwachten dat de predikant ook toekomt aan
persoonlijke vorming door stille tijd
en studie.’ Jawel, ‘maar wanneer is het
genoeg?’ vraagt menige pastor zichzelf
af. Precies op dat moment doet een ouderling een appel: ‘Misschien kunt u nog
eens omkijken naar mevrouw X.’
Een permanent schuldgevoel dus.
Maatschappelijke positie
Nu moeten voorgangers ook nuchter
zijn: veel gemeenteleden kennen een
hectische werkweek, een uitpuilende
mailbox en targets die aan het eind van
de week gehaald moeten zijn. Wel durf

ik te beweren dat het predikant zijn een
eigensoortige belasting met zich meebrengt.
‘Waarom hebben dominees het vandaag
zo moeilijk?’ Die vraag staat direct op
de cover van De biografie van de dominee, geschreven door dr. Gerben Heitink
(Baarn 2001). Hij schetst een uitvoerig
beeld van de ontwikkelingen in het predikantschap de eeuwen door, met als
laatste hoofdstuk – heel typerend –
‘De toekomst van een “overbodig” beroep’. ‘Dat je daar ook je
brood mee kunt verdienen’, zei een ICT’er mij
laatst.
Een predikant behoorde ooit tot de
kring der notabelen.
Die tijd is voorbij.
Inmiddels bevindt
de ‘status’ van een
predikant naar het
algemeen gevoelen zich
op het niveau van de
brandweerman. Zijn
maatschappelijke relevantie is die van troubleshooter en brandjesblusser. Wat voegt hij
eigenlijk toe? En als de
kerk dan ook nog niet zulke goede papieren heeft in het publieke debat, dan...
Aan de hand van een paar kernwoorden
schets ik een beeld van wat het dominee
zijn belastend maakt.
Zijnsberoep
Ten eerste is het predikantschap een
typisch zijnsberoep. Leven en werk,
ambt en persoon, arbeid en vrije tijd
lopen door elkaar. Altijd bezig en altijd
vrij. Hoeveel uur werkt een dominee
eigenlijk? Officieel omvat een fulltime
dienstverband 12 dagdelen per week, in
de praktijk is de werkdruk veel groter. Je
bent eenvoudigweg beschikbaar.
Nu verandert de persoonlijke situatie
van de predikant snel. Om twee dingen
te noemen: het aantal parttime predikanten zal naar verwachting in de komende jaren snel toenemen. Waarmee
trouwens niet gezegd wil zijn dat het
verwachtingspatroon van de gemeente
parttime geworden is. Hoe ga je daarmee om? Daarbij komt dat de echtgenote van de voorganger tegenwoordig
veelal haar eigen werkkring heeft. Dat
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legt in een gezinssituatie vanzelf de nodige beperkingen op. Zijn kerkenraden
op deze veranderingen ingesteld?
Secularisatie
Verder trekt de toenemende secularisatie haar sporen in de gemeente, maar
ook in de manier waarop de predikant
zijn ambtelijk werk beleeft. In heel wat
gemeenten staat de middagdienst onder
druk, en ook in de morgendienst neemt
het aantal lege plekken in de kerkbank
toe. Het komt voor dat in een seizoen
zich geen belijdeniscatechisanten aanmelden, kerkenraadsleden zijn moeilijk
te vinden.
Houd de motivatie dan maar eens vast.
Je voelt je als voorganger verantwoordelijk voor de kerkelijke neergang. Trouwens: je wordt er soms ook verantwoordelijk voor gehóúden.
Dit zijn dan nog de binnenkerkelijke
verschuivingen; ik schetste al even het
relevantieverlies van kerk en voorganger
op het brede maatschappelijke veld. Het
is tekenend dat het aantal theologiestudenten gestaag daalt, terwijl er aan de
studie psychologie een maximum is gesteld, vanwege de grote belangstelling.
Individualisering
Daarbij stelt de toenemende individualisering hoge eisen aan de kerkelijke
gemeente, en daarmee aan de voorganger. Een gemiddeld gemeentelid heeft
een uitgesproken verwachtingspatroon
en zoekt daarvoor zijn eigen invulling.
Hij voelt zich in geringere mate medeverantwoordelijk als lid van de gemeentefamilie. Hij neemt veeleer de rol van
consument aan die de ene gemeente
gemakkelijk inwisselt voor de andere.
Het klassieke beeld van de herder, die
voor zijn schapen uitgaat en ze in grazige weiden leidt, moet worden herzien.
Tegenwoordig loopt de voorganger voor
zijn gevoel soms achter een kruiwagen
vol kikkers, die hij krampachtig binnenboord moet zien te houden. Tevoren
weet hij al: het zal niet lukken.

Pastorale druk
Ook de pastorale druk neemt gaandeweg toe. Van de predikant wordt begeleiding verwacht bij huwelijksproblemen, bij psychosociale moeilijkheden, bij
conflicten tussen gemeenteleden. Het is
zeer de vraag of hij hiervoor in zijn opleiding de nodige instrumenten in handen
heeft gekregen.
Tegelijk blijft de oude garde op het
trouwe bezoek van de pastor rekenen. Er
zijn nieuwe, intensieve taken, maar het
oude verwachtingspatroon is er ook nog
steeds. Hoe houd je dat vol?
Kwetsbaar mens
Bovengenoemde ontwikkelingen maken
duidelijk dat veel wordt gevergd van de
professionaliteit en de draagkracht van
de predikant. Ook een pastor – júíst een
pastor – is een kwetsbaar mens. ‘Dominee in crisis’ kopte het Reformatorisch
Dagblad op 10 januari. En daaronder
stonden een paar persoonlijke verhalen
over de psychische druk die een pastor
tegenwoordig ervaren kan.
Toch blijkt het moeilijk te zijn om dit onder ogen te zien en bespreekbaar te maken. Heeft dat met een hoog roepingsbesef te maken, met de loyaliteit en het
verantwoordelijkheidsgevoel die daarbij
horen, waardoor er voor eerlijkheid en
kwetsbaarheid weinig of geen ruimte is?
Is het schaamte?
Het voorbeeld van Elia (1 Kon. 19) laat
zien dat het anders kan. Aan het eind
van zijn Latijn gekomen, stort Elia zijn
hart uit voor het aangezicht van God en
wordt hij door Hem opgericht en toegerust voor een nieuwe taak.
Dat heeft met een spirituele houding
te maken en met gebed, maar ook met
nuchtere vragen:
- Kun je als pastor wel voor anderen
zorgen, als je niet voor jezelf kunt
zorgen?
- Kun je de regels van God aan de gemeente voorhouden, als je zelf geen
grenzen kunt trekken?
- Kun je het hoge Woord verkondigen,

als je je eigen beperkingen niet onder
ogen durft te zien?
Reflectie
Om het klassiek te formuleren: zelfonderzoek is nodig. Reflectie, anders
gezegd. Met al ons ijveren voor de kerk
hebben wij nog wel eens een blinde vlek
voor onszelf. Onze inzet richt zich op de
kerk en het Koninkrijk Gods, maar daar
zitten wij natuurlijk wel helemaal zelf
in. Ons ambt, ons werk en onze persoon,
ons reageren en communiceren – het
loopt allemaal door elkaar heen. Soms
op een ingewikkelde manier, het wordt
zomaar een knoop, die lastig te ontwarren is.
Voor Van Meijeren loopt dit dus uit
op een pleidooi voor supervisie. Prima
natuurlijk. Maar het vraagt minstens
ook om kerkenraden die niet alleen
met de mond en op geduldig papier
belijden, maar ook daadwerkelijk – en
desnoods dwars tegen de verwachtingen en wensen binnen eigen gemeente
in – erop toe zien, dat een predikant de
tijd krijgt én gebruikt om op een goede
verantwoorde manier in ieder geval
dat te doen wat zijn absolute hoofdopdracht is: dienaar van het Woord zijn!
Desnoods ten koste van veel andere
dingen. En je moet dat als predikant
zelf natuurlijk ook als overtuiging
hebben. Anders durf je en kun je niet
meer snoeien in het takenpakket dat
anderen voor je samenstellen en blijven
uitbreiden. En je durft mensen niet
meer teleur te stellen. En je zult bezwijken onder dat inderdaad permanente
schuldgevoel waarover Van Meijeren
het heeft. Je moet met je eigen kwetsbaarheid leren omgaan. Zeker. Maar
je moet je ook blijven concentreren op
wat je van je Zender als hoofdopdracht
hebt gekregen in zijn gemeente!

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 testamentair willen gedenken, kunnen gebruikmaken
van de volgende formulering: Ik legateer (... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en Wereld, statutair
gevestigd te Haarlemmermeer. Wij zijn een ANBI-instelling.

@NaderBekeken

www.facebook.com/naderbekeken.woordenwereld
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