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Schriftlicht
Meindert Sliggers

Gods plannen
falen niet!
Elk van de wezens bewoog zich recht
vooruit, waarheen de geest van God
hen ook maar dreef, en ze hoefden zich,
waarheen ze ook gingen, niet om te
draaien.
En zo flitsten de wezens heen en weer,
als bliksemstralen.
(Ezechiël 1:12 en 14)
Bekende psalmen en liederen
zingen lekker. De wijs en de
woorden ken je uit je hoofd,
je zingt gewoon vanzelf. Toch
kan het gebeuren dat je ineens denkt: klopt het wel wat
we zingen?
‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’
is een topper onder onze liederen. Ja,
maar kerken hier lopen toch maar leeg.
Christenen hier zakken toch maar in
aantal. Jongeren haken af. Sociologen
komen met sombere voorspellingen
over de toekomst van kerk en geloof.
Stel je voor, straks een nieuw boek in
de winkel: Hoe God verdween uit Nederland… Klopt het wel: Gods plannen
falen niet?
De profeet Ezechiël moet zich dat ook
hebben afgevraagd. De man is afkomstig uit een priesterfamilie en werd
samen met koning Jojachin en een stel
vooraanstaande landgenoten uit Jeruzalem en Juda naar Babel weggevoerd.
Ze wonen nu in de buurt van het Kebarkanaal.
Dat was het begin van de ballingschap
van Juda. Het Tienstammenrijk was al

verdwenen, nu gaat Juda eraan. Het
volk had zich niet van zijn afgoderij
willen bekeren. Tal van profeten hebben er vergeefs toe opgeroepen. Ja,
en nu komt God met de straf van zijn
verbond: wie niet horen wil, moet dan
maar voelen.
De stemming is somber: hoe nu met
Gods plannen? Binnenkort gaat ook
Jeruzalem met tempel en al tegen de
vlakte. Gods huis weg, God zelf weg,
geen verzoeningsdienst meer: ‘Hoe God
verdween uit Jeruzalem’…

Kijkje in Gods werkelijkheid
Maar de Heer heeft voor Ezechiël een
taak. Hij moet gaan profeteren onder
de ballingen in Babel. Daarom krijgt hij
eerst een visioen om hem erop voor te
bereiden. En heel bijzonder, dit visioen
geeft hem een kijkje in de werkelijkheid van God. Een werkelijkheid waar
we niet meer van weten dan dat die er
is. God laat Ezechiël er iets van zien om
hem te bemoedigen en aan te moedigen. Precies zoals de Here Jezus later Johannes op Patmos ook door een visioen
heeft laten kijken in de werkelijkheid
die wij (nog) niet zien (Op. 1).
Het visioen van Ezechiël is niet mak-

Ezechiëls visioen, Raphaël
kelijk te begrijpen. Visionaire beelden
en voorstellingen lijken op het eerste
gezicht wel te passen in onze werkelijkheid, maar ze doen dat toch ook weer
niet.
Wat Ezechiël te zien krijgt, beschreven
in hoofdstuk 1, is adembenemend. Het
is de stralende verschijning van de Heer,
vers 28. Er komt een wagen aanrijden.
Het is de troonwagen van de Heer. Vier
wezens dragen de troon. En bij elk van
hen staat een wiel op de grond, aan de
voorkant (vs. 15). De vier wielen lijken
elk weer op een wiel in een ander wiel
(vs. 16). En elk van de velgen is afgezet
met ogen (vs. 18).
Naderhand wordt het Ezechiël duidelijk: die wezens zijn vier cherubs
(Ez. 10:20-22). Cherub-engelen dragen
de troon van God op een rijdende
wagen. Cherubs die tot taak hadden
de weg naar de levensboom in het gesloten paradijs te blokkeren, dragen, ja
rijden de troon van God. Waar naartoe?
Vast en zeker naar het nieuwe paradijs.
Daar hoeven zij de weg naar de levensboom niet meer te blokkeren, zoals we
weten uit Openbaring 21 en 22. Gods
troon rijdt van het gesloten paradijs
naar het nieuwe paradijs. De weg die
Hij met zijn wereld is opgegaan.
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Of de Heer er dus ook is en blijft! Altijd
en overal. Hij troont op de cherubs
(Ps. 80:2; 99:1). De geschiedenis van
kerk en wereld heeft Hij helemaal in
zijn macht. En zie je die velgen? Overal
ogen. De Heer ziet alles, overziet alles,
heeft alles onder controle. Zou Gods
weg in Babel werkelijk vastgelopen
zijn?

Recht vooruit
Het valt Ezechiël op dat de vier wezens
zich recht vooruit bewegen en in hun
vaart zich niet hoeven om te draaien
(vs. 12). De Heer wil met zijn troonwagen recht vooruit. Recht op zijn doel af.
Zijn Geest drijft de cherub-wezens aan.
Stilstaan is er niet bij.
Dat is bemoedigend om te zien. Allereerst voor Ezechiël en de andere ballingen. Gods weg lijkt gestremd. Doodgelopen. Maar niets is minder waar.
Bemoedigend ook voor Gods volk in
elke tijd. Want wat er gaande is in de
wereld en in de kerk, daar word je vaak
niet vrolijk van. Het ‘woeden van de
hele wereld’ (art. 27 NGB) lijkt radicaal
af te breken wat God opbouwt.
Erger is zo mogelijk nog het ‘woeden’
van Gods kinderen zelf. Wat een janboel is het soms in de kerk. Je moet Ezechiël 8 maar eens lezen: Gods tempel in
Jeruzalem is nota bene gewijd aan de
afgoden. Er gebeuren de meest weerzinwekkende dingen. Hoofdstukken
lang, zeg maar, klaagt de Heer daarover.
Teleurgesteld, beledigd, verbitterd. Het
zit Hem hoog. Maar komt het allemaal
dan wel goed?
Nou, kijk naar die voortrijdende troonwagen. Eén ding is duidelijk: de Heer
geeft zijn plannen niet op. Hoe dan
ook. In volle gang gaat het recht vooruit. Richting het doel. Koersvast. En God
laat zich niet ‘in de wielen rijden’. Door
niemand. Ook niet door zijn eigen volk.
Dat geeft hoop.

Afzwenken naar Babel
Er valt Ezechiël nóg iets op. In de verzen
13 en 14 vertelt hij dat de wezens, die
cherub-engelen, eruitzien als vurige
kolen, als fakkels. Er gaat gloeiend vuur
heen en weer tussen de vier wezens en
uit het vuur komt bliksem. Hij ziet ze

daardoor heen en weer flitsen, als bliksemstralen. Merkwaardig: die wezens
gaan recht vooruit en tegelijk veranderen ze telkens van richting. Ja, en daardoor gaat ook Gods troonwagen recht
vooruit en verandert steeds mee van
richting. Gods troon gaat zigzaggend
heen en weer. Wat betekent dat?
Nu zit een visioen vol symboliek. Hier
ook. Je weet, een bliksemstraal die uit
een onweersbui schiet en op de grond
zijn doel zoekt, gaat daar regelrecht
op af. Maar wel in een zigzaggende
beweging. Door de lucht kronkelend als
een lichtslang. De richting verandert
telkens, maar niettemin schiet hij recht
op zijn doel af. Heel bijzonder dus: de
Heer gaat recht op zijn doel af, al kiest
Hij een zigzagroute en verandert Hij
telkens van richting.
Waarom God dat doet? Dat kan om
meerdere redenen zijn. Hier moet het
te maken hebben met de ballingschap.
Gods volk heeft straf verdiend en wordt
daarom weggevoerd. God gaat nu met
ze een andere kant op: uit Jeruzalem
weg naar Babel.
Daar bij het Kebarkanaal vragen de
mensen zich bezorgd af: houdt hier nu
Gods weg op? Betekent Babel einde
oefening?
Nee, gelukkig niet. Kijk maar, God blijft
doorgaan. Juda en Israël zal Hij straks
herstellen (Ez. 33 - 39). De berg uitgedroogde knekels die er van hen over is,
gaat Hij helemaal tot leven roepen
(Ez. 37). Nota bene! Jeruzalem krijgt
een nieuwe tempel. De blauwdruk ligt
al klaar (Ez. 40 - 48). Ja, dat is nu de Heer
ten voeten uit: heeft Hij in zijn liefde
zijn weg eenmaal gekozen, dan geeft
Hij het nooit meer op.
Zijn weg is een weg van genade, maar
als het nodig is, straft God zijn volk onderweg. Dat weten ze. Werken ze Hem
tegen, dan zullen ze hardhandig leren
‘beseffen dat Ik de Heer ben!’ Zijn beloften en zijn verbond neemt Hij hoogst
serieus. Dus zwenkt God nu af naar Babel. Maar dat betekent allerminst einde
verhaal.
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al is dit allesbehalve vanzelfsprekend.
In de Schrift ontrolt zich het wonder
van Gods trouw die het volhoudt. Als
het paradijs dichtgaat, klinkt de veelbelovende ‘moederbelofte’ (Gen. 3).
God sluit zijn verbond met Noach, later
met Abraham. God haalt zijn volk uit
Egypte, sluit ook met hen zijn verbond,
brengt ze in Kanaän. Recht vooruit gaat
het naar de komst van Gods Zoon in
het vlees. Golgota wordt gepasseerd.
De opstanding wordt een feit. De hemelvaart heeft onze Heer Jezus op de
wereldtroon gebracht in de hemel. De
Geest is op aarde gekomen. Nu gaat het
recht vooruit naar de dag van Christus’
terugkomst. En het heerlijkste van alles: onderweg leven we al met God
verzoend, terug in de vrede met Hem.
Christus pleit voor ons in de hemel en
is tegelijk met ons tot aan de voltooiing
van de wereld (Mat. 28:20).
En opnieuw versterken visioenen van
de toekomst ons vertrouwen. Openbaring 7 gunt ons een vooruitblik op de
onafzienbare mensenmenigte voor de
troon van het Lam, in het wit gekleed
en met palmtakken in hun hand. Openbaring 21 en 22 geven alvast een visionaire rondschouw in de werkelijkheid
die komen gaat. Kunnen Gods plannen
nu nog vastlopen en mislukken?
Maar de Schrift laat ook de andere kant
zien: de Heer flitst heen en weer. Hij
moet telkens van richting veranderen,
omdat zonden en onwil de weg blokkeren. Zo moest door de zondvloed de
aarde schoongespoeld worden voordat
God verder kon. Eerst moest Israël
veertig jaar lang de les van de woestijn
leren voordat ze Kanaän binnengingen,
later weer zeventig jaar naar Babel om
opnieuw bijgebracht te worden dat de
Heer God is. Voor God is op een gegeven
moment de maat vol en dan zwenkt
Hij af naar links of naar rechts om alle
onwil hardhandig te breken. Maar zijn
plannen verscheurt Hij niet. Zijn wereld
laat Hij niet los. God wil recht vooruit
blijven gaan, trouw als Hij is aan zichzelf en aan wat Hij heeft beloofd.

Ken jezelf
Voor Juda en Israël is de ballingschap
een tijd van zelfbeproeving. Van leren

inzien wat zij God hebben misdaan.
God is eropuit dat ze hun schuld belijden en berouw tonen. Ja, dan komt er
ruimte voor bekering. Precies wat God
wil: de liefde kan nu eenmaal niet van
één kant komen. In geen enkel verbond,
ook niet in zijn verbond. Dat je zonde
doet, God weet maar al te goed waar
Hij met ons aan toe is. Maar dat je je
liefde voor God bewust opgeeft, dat

hoogte u gevallen bent. Breek met het
leven dat u nu leidt en doe weer als
vroeger, anders haal Ik uw kandelaar
daar weg (Op. 2:1-7). Laodicea krijgt het
verwijt dat ze lauw zijn voor Christus.
Verandert dat niet, dan zal Hij hen uitspuwen (Op. 4:14-22).
Reden voor zelfbeproeving dus, voor
verootmoediging. Breek met je zonden.
En maak jezelf daar niet van af met de
smoes dat we geen van allen nog volmaakt zijn.
Hoe leven we met de Heer hier in Nederland, waar geloof en christelijk leven
in rap tempo wegzakken, terwijl je bijvoorbeeld in Afrika en Azië juist groei
ziet? Buigt God af ván Europa, Nederland, richting andere werelddelen? Wég
van het christelijke bolwerk dat Nederland en West-Europa tijdenlang was?
Zou God het voorlopig ‘gehad’ hebben
met een samenleving die de liefde voor
Hem allang heeft laten vallen? Met een
tanende christenheid die het amper
wat uitmaakt of we ‘geloven in een God
die niet bestaat’?

Ezechiël, Michelangelo
je pertinent weigert Hem nog langer
te respecteren, dat verdraagt God niet
meer. Er zijn grenzen.
Dat geldt voor Joden, maar net zo goed
voor niet-Joden. Wij zijn evenzeer kinderen van God geworden, we delen met
de Joden in de beloften aan Abraham.
Wij zijn van een wilde olijf afgehaald
en geënt op de edele olijfboom
(Rom. 11).
Beproef daarom jezelf: heb je God echt
lief of beweer je dat alleen maar? Zijn
we trouw aan Hem of lichten we de
hand ermee? Wat komt ervan terecht in
ons leven? Ja, dat is nu de eis van Gods
verbond.
Voor de zeven gemeenten in Asia is de
dreiging reëel dat God van richting zal
veranderen, als ze zich niet bekeren
(Op. 2 en 3). Voor veel goede dingen
prijst de Heer hen. Maar in één adem
is het tegen Efeze: u hebt uw liefde van
weleer opgegeven! Bedenk van welke

Het visioen aan Ezechiël blijft bijzonder
actueel. Bemoedigend maar ook aansporend tot zelfbeproeving. De strijd
tegen de sterke afgoden van de cultuur
waarin je leeft, moet je niet opgeven.
Blijf daarentegen juist wél investeren in
geloof en in leven met de Heer. Vergeet
nooit dat Christus van ons vraagt kerk
te zijn zoals Hij het wil, zowel naar binnen als naar buiten toe. We rijden Hem
in de wielen, als we het laten afweten.
Zolang Hij nog niet terug is, blijft het
geboden de wereld op te roepen om
terug te keren tot de Schepper van ons
allen. En om zo voor haar te bidden.
Laten we daarbij extra denken aan het
volk Israël. God heeft hen niet verstoten
en, barmhartig als Hij is, kan Hij hen opnieuw enten op de edele olijf (Rom. 11).
Machtig dat de Geest die in de waarheid leidt, ons allemaal drijft. Met dezelfde kracht waarmee Hij dat ook de
cherub-wezens doet, die de troon van
God dragen naar het einddoel.
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Onrust in de CGK

Kroniek
Perry Storm

‘De Christelijke Gereformeerde kerken bevinden zich in een
crisis. Vleugels die elkaar vroeger in harmonie vasthielden,
dreigen elkaar nu los te laten. Samenwerking met andere
kerken werkt als een splijtzwam.’ Met deze alarmerende zinnen opent een artikel in het ND van 27 april.
Brons
Het wil in een paar woorden samenvatten wat een CGK-emerituspredikant,
ds. J. Brons uit Urk, in een ‘profetisch
getuigenis’ aan zijn kerken kwijt wil in
een brochure. Een brochure in wording.
Ik heb die publicatie nog niet kunnen
lezen. Een conceptversie zal nog eerst
besproken en vastgesteld worden op
een bezinningsvergadering op 25 mei.
Toch is er al over bericht. Het RD van 26
april opent zijn berichtgeving erover
niet minder alarmerend: ‘De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK)
verkeren in een crisis. Ze dreigen hun
eigenheid te verliezen en uiteen te vallen. De generale synode die dit najaar
bijeenkomt, zal koersbepalend zijn.’ De
kranten die de brochure kennelijk al
wel hebben kunnen inzien, vertellen

dat erin gesteld wordt dat liturgische
veranderingen en experimenten de
eenheid niet ten goede komen. En dat
er een toenemende openheid is gekomen voor een moderne gereformeerde
hermeneutiek die de deur naar de
schriftkritiek op een kier zet. Bovendien
werken op het ogenblik de bestaande
samenwerkingsvormen met GKv, NGK
of Hersteld Hervormden als een splijtzwam in de CGK.

Geen scheuring
Nu was het juist mijn voornemen om
over dat laatste (het groeiend aantal
plaatselijke situaties van kerkelijke
samenwerking en eenwording) wat te
schrijven. En dat naar aanleiding van
een discussie die de al enkele maanden
woedt binnen de CGK. Ik heb gepro-

beerd de saillante momenten uit die
discussie samen te vatten in de Persrevue van dit nummer. Lezers die op dit
moment zouden denken: ‘Ja, maar dan
kan ik dus beter die Persrevue eerst
lezen’, zal ik daarom groot gelijk geven.
Want om die discussie gaat het me in
deze Kroniek. En dat niet zozeer om
speciaal te blijven focussen op de CGK.
Nee, ik denk dat in die discussie vragen
naar boven komen die zich met kracht
aandienen in heel wat meer kerkverbanden. Ook, juist en zeker in de GKv!
Daarom laat ik verder die brochure van
Brons goeddeels voor wat hij is. Opvallend was wel dat zowel in het RD als in
het ND gelijk christelijke gereformeerde
stemmen aan het woord werden gelaten uit verschillende hoeken binnen
de CGK (o.a. D. Quant, B. Loonstra,
J.M.J. Kieviet en A.C. Uitslag), om tegen
te spreken dat de CGK zo’n beetje op
knappen zou staan. De één verstaat
meer van de zorgen van Brons dan de
ander. Maar de meeste ondervraagden
menen dat het nu eenmaal nogal eens
eigen is aan de tijd vooraf aan een
generale synode, dat een sfeer gecre-
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het risico is dat in een van de betrokken met anderen die eenheid alleen verder
kerkverbanden een deel niet zal meeonder druk zetten. Zeker wanneer,
gaan. En hoe verhoudt deze benadering zoals ten aanzien van de GKv, de vraag
zich nu tot de opdracht van Christus
voor een deel van de christelijke gerezelf?, zo komt Miranda Renkema dan
formeerden blijft branden of de preDiscussie op gang
vragen. Heeft Hij plaatselijk en landelijk diking in de GKv wel de schriftuurlijkverschillende opdrachten voor zijn kerk
bevindelijke prediking is, die de echte
Dat neemt niet weg dat de bestaande
dan? Als ter wille van het compromis,
katholiciteit bepaalt.
en groeiende samenwerkingsvormen
met andere kerkverbanden wel degelijk tussen enerzijds wat Christus wel als
norm stelt (eenheid) en anderzijds de
voor spanningen zorgen in de CGK. In
Klem van de crisis
moeilijke praktijk, dat doel wat uitgede zorg van Brons dat die als een splijtsteld moet worden,
zwam kunnen gaan
Als GKv’er (althans wanneer je er één
waaruit
blijkt
dan
de
werken, staat hij
van een wat ouder stempel bent) heb
Dat plaatselijk van alles kan
pijn die bij elk chrisduidelijk niet alleen.
je de neiging om met dr. K. Schilder te
en
gebeurt,
prima
telijk compromis
Laat ik een enkele
vragen: wat is hier over van de overtuihoort? Dat vraagt dr.
hoofdlijn uit al die
ging dat, wanneer twee kerkverbanden
D.J. Steensma zich af, die op zich een
stukjes CGK-discussie proberen te trekover en weer elkaar leren kennen als
stap verder met Buijs wil meegaan dan
ken. De discussie kwam op gang naar
kerken die voor de Schrift willen buigen
Renkema.
aanleiding van opmerkingen van de
en dezelfde belijdenis daadwerkelijk
vorige synodepreses, ds. P.D.J. Buijs. Hij
delen, daarmee beide zich ‘in de crisis’
vroeg zich in een interview hardop af of Van ’t Spijker en Buijs
gebracht zien? Niet crisis in de zin van:
werkelijk ingezet moet blijven worden
je staat op het punt uit elkaar te knapop landelijke institutionele kerkelijke
pen. Maar in de zin van: beide kerkverDe voorzitter van de CGK-deputaten
eenheid. Dat plaatselijk van alles kan en eenheid gereformeerde belijders (zeg
banden weten zich nu geroepen niet
gebeurt, prima. Maar laat er landelijk
hun eigenheden te koesteren, maar
maar hun DKE), ds. Willem van ’t Spijniets opgelegd worden, want dan kan
daadwerkelijk de eenheid na te streven
ker, kwam er vervolgens op wijzen dat
de eigen eenheid als kerkverband wel
en die zo spoedig mogelijk aan één tazijn instructie wel degelijk nog altijd
eens daaronder gaan bezwijken. Wat in het zoeken van kerkelijke eenheid ook
fel te vieren, omdat dit het gebod is van
de ene plaats kan, blijkt onmogelijk in
de Heer van de kerk. De moeilijke vraag
op landelijk niveau bevat. Hij is bang
de andere.
voor de CGK op het ogenblik is dus: is
voor een kerkelijke ‘monocultuur’,
Dit is op zich geen verrassende positiewaarbij je de katholieke breedheid bent er niet het gevaar dat de klem van die
keus. De synodale besluitvorming van
crisis waarin Christus een kerk brengt
kwijtgeraakt, die toch ooit eigen is gede CGK volgt ook eigenlijk die lijn. Er
(wanneer je je geconfronteerd ziet met
weest aan de gereformeerde kerken en
wordt aan de ene kant wel opgeroepen
een ander kerkgenootschap dat ook
die nog duidelijk in het vizier was bij
tot en ruimte gegeven voor plaatselijk
voor Hem en zijn Woord buigt), ontdode inzet van de Afscheiding van 1834.
verregaande vormen van samenwerken dreigt te worden uit angst voor die
Het streven moet dan ook op meer
king en eenheidsinitiatieven. Zowel
andere crisis (dreigericht zijn dan op
van CGK-zijde als van de GKv-kant
gende scheuring van
de vereniging met
Gericht op echte
zijn onderhand de deuren ook royaal
eigen kerkverband)?
één kerkverband,
katholieke eenheid
opengezet om bij elkaar te preken of
bijvoorbeeld de GKv.
avondmaal te vieren. Tegelijk is aan de
Dat is van mij naNee, ‘de structurele
andere kant bijvoorbeeld het federadrukkelijk een vraag. Geen conclusie
eenheid’ van ‘heel het spectrum van
tieve groeimodel met de GKv door de
gereformeerd belijden’ zijn we kwijtge- of oordeel. Als conclusie of oordeel zou
CGK-synode indertijd afgewezen omdat raakt. Daarom moeten zowel de interne ik het niet aandurven op dit moment.
het eigen kerkverband dat niet zou
Want zo eenvoudig ligt de situatie nu
als externe kerkelijke contacten gericht
kunnen dragen.
zijn op de echte katholieke eenheid. Dat eenmaal niet. Er bestaat op het ogenblik niet de overzichtelijkheid van: twee
vraagt de gezindheid van Christus en
Dat de opmerkingen van Buijs toch zo
of meer kerkgenootschappen komen in
alles wat jou dat mag kosten.
veel reactie opriepen, zal zijn omdat
aanraking met elkaar. Allemaal ware
In zijn reacties ontkent Buijs dit alles
hij zich ook hardop afvraagt of kerkekerken die wat Christus betreft zo
niet. Maar hij ziet in eigen kerkverlijke, institutionele eenheid sowieso
gauw mogelijk te verenigen hebben.
band hoe het onderlinge gesprek over
niet beter als doelstelling kan worden
Zodat het slechts een kwestie van simhet functioneren van Gods Woord
losgelaten. Want in de praktijk zal het
pelweg kiezen is: gehoorzamen of niet,
en de belijdenis al nauwelijks van de
eerder meerdere scheuren opleveren
één worden of niet.
grond komt. Wanneer je dus nodig
dan het bereiken van het mooie doel.
Nee, het is aanzienlijk ingewikkelder
je energie zou moeten steken in het
Met zo’n benadering lijkt het bereiken
geworden. En dat maakt dat ik toch ook
bewaren en hervinden van je eigen
van elke echte kerkverbandelijke eenwel begrip kan opbrengen voor de huiechte, geestelijke eenheid, zal het
heid bij voorbaat uitgesloten zodra er
dige huiver van Buijs en Brons en andetegelijkertijd inzetten op vereniging
ëerd wordt dat het nu erop of eronder
wordt. Een scheuring wordt door hen
allemaal niet verwacht.
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ren. En dat ondanks het feit dat ik vind
dat het bij hen wel een reëel risico is
dat er uiteindelijk te veel gehecht wordt
aan wat als de ‘eigenheid’ van het eigen
kerkverband wordt gezien (en dan word
je ongewild zomaar toch sektarisch
i.p.v. katholiek-gereformeerd). Maar
dat neemt niet weg dat zij problemen
signaleren en vragen stellen die helemaal niet typisch CGK zijn maar ons
eigen kerkverband net zo hard raken.
Met prof. Maris zou ik willen zeggen:

het doet er niet toe of over veertig jaar
de CGK er nog is. Of, voeg ik toe, de GKv.
Maar wel of er een kerk zal zijn waar
‘de gereformeerde prediking met oog
voor de persoonlijke omgang met God
bewaard is gebleven’. Met daarbij wat
hij wat eerder in het in de Persrevue
aangehaalde interview opmerkt: ‘Het
gaat uiteindelijk om de confessionele
basis waarop we staan. Dan bedoel ik
een kerk waar die belijdenis serieus gelding heeft.’

Het lijkt me inderdaad nog een open
vraag of alle huidige kerkelijke eenheidsinitiatieven en samenwerkingsverbanden daaraan werkelijk dienstbaar zullen blijken te zijn. Daarover in
het volgende stuk Kroniek wat meer.

Kerkelijke eenheid –
het is ingewikkeld geworden
Ik schreef al in het vorige stuk Kroniek: het gaat me helemaal
niet speciaal om de CGK. De discussies daar over de verhouding eigen eenheid / streven naar eenheid met anderen,
gaan ons minstens zo hard aan. Onrust en verwarring hierover doen zich niet alleen daar voor.
Uiteenlopende situaties
Er is in pakweg twintig jaar tijd een
veelheid aan kerkelijke dwarsverbanden
gegroeid. Laat ik dat kort schetsen vanuit het perspectief van de CGK. Daar
zijn de kaarten tenslotte ook heel sterk
op plaatselijke situaties gezet, terwijl
kerkverbandelijk gezien er afgeremd
is, eerst naar de NGK toe en vervolgens
naar de GKv. Zij hebben te maken met
gemeenten die samenspreken en samenwerken met NGK-gemeenten. Of
met GKv-gemeenten. Of met allebei. Of
met Hersteld Hervormde gemeenten
(HHK). Soms wordt er alleen samengesproken. Soms worden kansel en avondmaalstafel gedeeld. Soms is er sprake
van al complete samenwerkingsgemeenten. Soms met drie bloedgroepen:
CGK, NGK, GKv. Soms met twee. Gepreekt wordt er door CGK-predikanten
in nog bredere kringen. Bijvoorbeeld
in bondsgemeenten binnen de PKN.
Tegelijk zijn er plaatsen waar samensprekingen afgebroken zijn of niet of
nauwelijks van de grond komen. CGKgemeenten die zich verwant voelen

schil. De bereidheid om daadwerkelijk
te komen tot kerkverbandelijke eenheid
lijkt veel groter dan in de CGK.
Wilden onze kerken in de jaren negentig
van de vorige eeuw over het algemeen
plaatselijke en landelijke ontwikkelingen dichtbij elkaar houden, ondertusaan het blad Bewaar het pand, ervaren
sen is dat veranderd. Generaal-synodaal
gauw geestelijke eenheid met een gevastgestelde kaders voor samensprekinmeente van de HHK. CGK-gemeenten
gen zijn op dat punt soepeler geworden
van andere ligging juist met GKv, NGK
en geven aan de plaatselijke kerken
of allebei. Er zijn situaties waarin de
meer vrijheid. Daar wordt ook druk
toelating tot de vrouw in het ambt
gebruik van gemaakt, zover men zich
binnen de NGK een reële verhindering
plaatselijk tegenwoordig überhaupt al
vormt om met elkaar verder te komen.
wat aantrekt van landelijk geldende
Er zijn situaties waarin de betreffende
richtlijnen. Plaatselijke ontwikkelingen
NGK-gemeente aan een CGK of GKv
mogen niet door de landelijke gefrustegemoetkomt door
treerd en gehinderd
daar plaatselijk de
worden, zo is het
Het kerkverband is maar…
vrouw niet in het
credo van velen gekerkverband
ambt te plaatsen. Er
worden. Het kerkverzijn situaties waar
band is maar… nu ja,
de route van samenwerking en samenhet kerkverband. Plaatselijk gebeurt het
gaan wel verder vervolgd wordt, terwijl
tenslotte.
de betreffende NGK vrouwelijke ambts- Daarin is de benadering toch dikwijls
dragers heeft en houdt.
wel erg gaan verschillen met waar onze
kerken eerder voor kozen. Zoals het eens
treffend door onze deputaten kerkelijke
GKv plaatselijk en landelijk
eenheid (DKE) verwoord werd in hun
rapport aan de GS 1996: ‘Het kerkverVoor de GKv is het verhaal nauwelijks
band is dus maar niet een administraanders. Alleen missen we ‘bevindelijke’
tief ordenend principe van landelijke
gemeenten die al veel contact hebben
met een HHK. Maar plaatselijk gezien is kerkelijke organisaties op basis waarvan
binnen de GKv verder de situatie verge- quota worden geïnd, maar vrucht van
hetzelfde Joh. 17, dat in lokale samenlijkbaar. Landelijk gezien is er wel ver-
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spreking kerken naar elkaar toedrijft.
Het kerkverband is een voluit geestelijke
zaak. Het kerkverband is niet iets wat
enigszins los van de lokale kerken staat,
het zijn die lokale kerken sámen’ (Rapport DKE, Barneveld z.j., p. 30). Gewaarschuwd wordt in dat rapport daarom
voor het in plaatselijke samensprekingen gaan voorbijzien van de ‘geestelijke
en oecumenische waarde’ van het ook
landelijk aan elkaar gegeven zijn als
zusterkerken. Deputaten schreven: ‘Gebeurt dat laatste wel, dan is het gevaar
levensgroot, dat enthousiast begonnen en subjectief ongetwijfeld eerlijk
opgezette ontmoetingen de landelijke
kerkelijke eenheid ondermijnen en dat
de kerkelijke verdeeldheid uiteindelijk

doen aan de eenheid en de katholiciteit
van de kerk? Veel meer dan ooit bereikt
werd door al die landelijke samensprekingen van jaren gemillimeter over de
toe-eigening des heils, de binding aan
de belijdenis middels een ondertekeningsformulier en dat soort zaken? Ik
heb de indruk dat de stemming op het
ogenblik zo nogal eens is. Maar het lijkt
me wel degelijk verstandig en nuttig

in dit stukje Kroniek vooral wil maken.
Om één voorbeeld te noemen: voor de
ene GKv-gemeente is de kwestie van de
vrouw in het ambt kennelijk een onderwerp waarover op grond van de Schrift
legitiem te verschillen valt binnen de
kerk, zodat een kerk voor beide praktijken ruimte zou moeten geven. Voor
een andere gemeente zou dat juist een
overschrijden zijn van de grenzen van
een katholiek-gereformeerde kerk. Dat
maakt nogal wat verschil voor hoe je
de huidige complexe situatie taxeert,
dankbaar of bezorgd. Welke kerkelijke eenheid wordt op het ogenblik
nagestreefd? Die vraag wordt in feite
helemaal niet gelijk beantwoord door
leden en gemeenten binnen CGK, NGK
en GKv. Er kunnen twee plaatsen zijn
waar bijvoorbeeld een GKv-gemeente
en een NGK-gemeente elkaar vinden en
samenwerking intensiveren. Terwijl er
in feite tussen de beide gemeenten uit
hetzelfde kerkverband toch inhoudelijke verschillen zijn in wat onopgeefbaar en fundamenteel wordt geacht
om tot kerkelijke eenheid te komen
(bijv. inzake vrouw en ambt, of wijze
van binding aan de belijdenis of al dan
niet willen tolereren van een dubbele
dooppraktijk).

Optimistische waarnemingen
alleen maar toeneemt. Wat we dan
al plaatselijk t.o.v. een andere kerk
winnen, verliezen we landelijk t.o.v.
de zusterkerken’ (p. 31).
Nu, is dat laatste nu niet precies de
zorg die een aantal CGK-voorgangers
op het ogenblik uit? Belangrijker nog
is de vraag: is er reden voor die zorg?
Doemt het gevaar waar DKE ooit voor
waarschuwde, zoals sommige CGKvoorgangers vandaag nog doen, ook
inderdaad op?

Terechte vraag?
Misschien dat alleen al deze vraagstelling sommigen irriteert. Waar klinkt
hier de dankbaarheid voor zo veel in
beweging gekomen kerkelijke fronten
en toenaderingen tussen christenen
die de Here Jezus als hun Heer belijden?
Is er via vele plaatselijke bewegingen
niet eindelijk een grote beweging op
gang gekomen richting het meer recht

om, wanneer er veel in beweging is
gekomen, jezelf af te vragen: waarheen
bewegen we ook alweer? Zijn het allemaal bewegingen dezelfde kant op?
Is de inderdaad beschamende versplintering van de gereformeerde wereld
bezig overwonnen te worden? Wordt
eenheid meer hervonden? En welke
eenheid dan? Hebben we daar allemaal
uiteindelijk dezelfde overtuiging over?
Of verschillen de antwoorden nogal op
het ogenblik over wat recht doet aan de
belijdenis van de eenheid en de katholiciteit van de kerk? Vallen de verschillen
tussen de, in al die eenheidsprocessen
op één of andere manier participerende, kerken allemaal onder legitieme
diversiteit binnen een gereformeerde
kerk? Of niet? Daarover wordt op het
ogenblik in werkelijkheid fors verschillend gedacht. En dat is het punt dat ik

Opmerkelijk waren in dit verband de
optimistische geluiden die de voorzitter
van DKE, ds. H.J. Messelink, onlangs liet
horen. Hij wordt aan het woord gelaten
in een artikel van Kees van Oosten over
de veranderingen in de GKv, dat op 19
april verscheen in Christelijk Weekblad
(onder de titel: ‘De vrijgemaakten zijn
geen gesloten bolwerk meer’). Hij vertelt van de uitstekende samenwerking
in zijn woonplaats Zwolle tussen GKv,
CGK en NGK. En ook met de PKN. Dan
vervolgt het artikel:
‘De predikant denkt dat de GKV en NGK
snel zullen gaan fuseren of heel nauw
zullen gaan samenwerken. “We spreken
dezelfde taal, het klikt tussen ons.” Met
de CGK zal het wat langer duren omdat
de kerk een behoudende stroming telt.
Bewaar het pand, die aanschuurt tegen
de Hersteld Hervormde kerk. Daarna
of misschien wel tegelijk, volgt de PKN.
“We groeien steeds meer naar elkaar
toe. Wij zijn opener geworden en in de
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PKN zie je dat de vrijzinnigheid in hoog
tempo terrein verliest. Het aantal vrijzinnige predikanten in de PKN neemt
snel af en daar ben ik blij mee. In een
heleboel plaatsen is er niets meer wat
ons scheidt. Hoe we dat organisatorisch vorm gaan geven, vind ik niet zo
belangrijk. Als Christus maar centraal
staat, daar gaat het om.”’
Het zal niet iedereen lukken om deze
blijmoedige en optimistische waarnemingen te delen. Mij in ieder geval
niet. Ik bid om kerkelijke eenheid. Maar
niet om deze, moet ik eerlijk bekennen.
Niet zolang in de NGK alle ambten zijn
opengesteld voor de vrouw, en de binding aan de gereformeerde belijdenis
niet beter en betrouwbaarder geregeld
is én gepraktiseerd wordt. Het gaat me
er op dit moment niet om of ik daar
wel gelijk in heb. Ik merk dit alleen op
om te laten zien, dat Messelink en ik
beiden bidden om kerkelijke eenheid,
maar daarbij kennelijk niet steeds aan
precies hetzelfde denken (en voor hetzelfde danken!) op het ogenblik.
Met grote verbazing lees ik zijn opmerkingen over de PKN. Vrijzinnigheid die
in snel tempo terrein verliest? Messelink zou het blad waarin zijn opmerkingen verschenen zijn, eens wat jaren
moeten volgen. Of een blad als Woord
en Dienst. Of moeten denken aan de
voortdurende tuchtloosheid, met als
dieptepunt de kerkelijke onmacht tegen
de atheïstische dominee Hendrikse.
Is de bepaald niet kleine beweging
‘Op goed gerucht’ ook maar enigszins
orthodox? Of de vorige of huidige gekozen voorzitter/voorzitster van de PKNsynode? Krijgt ook de Gereformeerde
Bond niet steeds meer uit elkaar waaierende vleugels dan, inclusief zogenaamde ‘vagebonders’?
Ook nu gaat het me er niet om of ik
met mijn taxatie gelijk heb. Maar onderling verschillen de taxaties zo enorm
momenteel. En dan zwijg ik in deze
Kroniek nog maar over de wenselijkheid
of gevaren van deelname aan ontmoetingen en verbanden waar kerkelijke
eenheid helemaal niet binnen bereik is
(Nationale Synode, Raad van Kerken).
Waarbij de één denkt: hier worden
vroegere terechte bezwaren tegen ‘vals
oecumenisme’ ten onrechte ingeslikt.
En de ander: ook hierin laten we zien

dat we van de katholiciteit van de kerk
onderhand veel meer begrepen hebben.
Er wordt heftig verschillend getaxeerd.
Met alle gevolgen van dien voor hoe we
(uiteenlopend) handelen.

belijdenissen inderdaad steeds losser
wordt? En hebben zij gelijk, die ten aanzien van de ontwikkelingen van onze
kerken spreken van ‘verval’ (zo bijv.
prof.dr. J. Douma)?

Welke eenheid?

Heeft iemand als de NGK-predikant
Jan Mudde gelijk, die onlangs in GKvopinieblad De Reformatie (22 febr.)
onweersproken de oude boodschap van
de Open Brief nieuw leven mocht komen inblazen: wanneer Jezus het fundament maar is in de kerk, dan moet
er heel veel ruimte zijn voor onderlinge
inhoudelijke verschillen (in velerlei stijl
bouwen op dat fundament, heette
het vroeger). Met als illustratie een
pleidooi voor het ruimte geven voor
een dubbele dooppraktijk. Want zowel
baptisten die de kinderdoop niet erkennen als gereformeerden die
aan de roeping en plicht van de
kinderdoop vasthouden, zullen
volgens hem eens inzien ‘dat
het type kerk dat zij voorstaan
niet de kerk is zoals
de Heer van de kerk
die bedoeld heeft’.
Maar wat als je nou
oprecht en van harte
de overtuiging bent
toegedaan dat de
kinderdoop juist volstrekt kenmerkend
hoort te zijn voor het type kerk
zoals de Here Jezus die bedoeld
heeft? En, eerlijk waar, dat geloof ik. Hoe moet dat nou als
Mudde en ik volgens de verwachtingen van de voorzitter
van DKE wel eens heel gauw
in één kerkverband terecht
zouden kunnen
komen?

Er wordt verschillend getaxeerd, want
er wordt verschillend gedacht. Steeds
fundamenteler verschillend gedacht.
Dat kan van de eigen eenheid als
kerkverband steeds meer een organisatorische in plaats van ook en juist
een geestelijke eenheid maken. Ook
over wat ik in de vorige zin beweer, zal
meteen verschillend worden gedacht.
De één zal zeggen: man, waar heb je
het over, we moeten gewoon wennen
aan gezonde diversiteit en variëteit, die
eigen hoort
te zijn
aan een
waarachtig
katholiekgereformeerde
kerk. Maar
een ander: inderdaad, de onderlinge
verschillen brengen
in geding wat fundamenteel en
onmisbaar
hoort te zijn,
wil een kerk
aanspraak
maken op
die pretentie.
Is het zo dat
we als GKv
ons eindelijk aan het bevrijden zijn
van een feitelijk sektarisch
verleden tot een ‘normale’
kerk die weer voeling krijgt
met de katholieke wereldkerk? Zo taxeerde collega
Wim van der Schee onlangs
in zijn artikel ‘Appels en peren groeien
allebei aan een boom’ (op zijn weblog
www.wimvanderschee.nl). Om daarbij
te constateren: ‘De tijd van het handhaven van belijdenissen en kerkordes
is onontkoombaar verleden tijd.’ Of zal
het juist de katholiciteit van de kerk
schaden wanneer de band aan onze

De vragen vallen gemakkelijk
te vermenigvuldigen. Waar
de één de nieuwe Christelijke Dogmatiek van G. van den Brink en C. van der
Kooi begroet als een mooi voorbeeld
van katholiek-gereformeerd denken,
ziet een ander die katholiciteit juist
geschaad door de import en legitimatie
van heel wat schriftkritische methodieken in die Dogmatiek. Het is als
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zodanig een van de symptomen van
een brede beweging-uit-elkaar binnen
de ‘gereformeerde gezindte’. Waar de
één momenteel dankbaar is voor toegenomen zogenaamd hermeneutisch
besef en het bij de tijd brengen van het
schriftgeloof, ziet een ander de bedreiging opdoemen dat er wezenlijk wordt
afgeweken van het spoor dat gereformeerde kerken altijd trokken inzake het
schriftgezag.
En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan met het signaleren van verschillen.

Het is ingewikkeld geworden
Ik begon de Kroniek met de onrust
binnen de CGK. Het is heus een klemmende vraag: hoe bewaren en vinden
we de door Christus opgedragen eenheid van gereformeerde belijders en
dienen we het bewaren van de katholiciteit van zijn kerk, die toch nooit losgemaakt mag worden van de vraag naar
de bewaring van de apostoliciteit van
die kerk? Die vraag wordt opgeroepen
door de ontmoetingen en samenwerkingsverbanden met andere kerkge-

nootschappen. Die vraag wordt ook
opgeroepen door de ontwikkelingen
binnen die kerkgenootschappen zelf.
Die vraag is dringend.
Kortom: de vragen, de discussies en de
onrust in de CGK laten zich goed begrijpen. En zijn allerminst typisch CGK.
Het is inderdaad best wel ingewikkeld
geworden.
Afgesloten op 2 mei 2013.

Contact met de site Gereformeerde Kerk blijven
In december 2012 is er een gezamenlijke vergadering geweest van het bestuur van de Stichting Woord & Wereld
(met de redactie van Nader Bekeken) enerzijds en de medewerkers aan de site Gereformeerde Kerk blijven (GKB)
anderzijds. Dat leek ons een goed idee, want enkele medewerkers van de website zijn tegelijk ook redacteur van
ons blad Nader Bekeken.
We hebben toen uitvoerig met elkaar gesproken, met name over wat ons samenbindt. Vooral zijn we de HERE
dankbaar voor het vandaag samen gereformeerd mogen zijn, maar ook is er de herkenning van zorgen over de
ontwikkeling van het gereformeerde leven.
Op de punten die ons samenbinden, zullen wij proberen elkaar tot een hand en een voet te zijn. Vanuit die intentie
neemt de Stichting Woord en Wereld graag deel aan de Landelijke dag, die op 1 juni a.s. georganiseerd gaat worden. Ook vanuit onze kring zullen daar dan inhoudelijke bijdragen worden geleverd.

Bestuur Woord & Wereld en redactie Nader Bekeken

1 juni 2013 – Landelijke dag
Een tweede Landelijke dag van gereformeerdekerkblijven.nl staat voor de deur. Aan deze dag zal ook de Stichting
Woord en Wereld meewerken. Het thema van deze dag is:

De eenvoudige Heidelberger en de GKv 2013
We willen vanuit wat we in de Catechismus belijden, kijken hoe dit nu in onze kerken functioneert en of we vanuit
deze belijdenis leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat wat we hier belijden, overeenstemt met wat de Heilige
Geest ons leert in Gods Woord.
Vragen die aan de orde zullen komen, zijn onder andere:
- Is de zonde nog in beeld?
- Weten we waarvan we verlost moeten worden?
- Is de prediking een gewone toespraak of bediening van het Woord van God?
- Waarom zouden we uit de Catechismus preken?
- Betekent vrij zijn door Christus dat Gods wet voor het christelijke leven minder belangrijk is?
De lezingen zullen deze dag verzorgd worden door dr. André Bas, drs. Gert den Dulk en dr. Wilco Veltkamp. Ds. Rob
Visser is dagvoorzitter en zal de opening verzorgen.
In de middag zal er ook een forum zijn waarmee verder gesproken kan worden over wat we die dag gehoord hebben
en over de ontwikkelingen in onze kerken.
Datum: 1 juni 2013 • Plaats: Immanuelkerk, Plevier 2, Bunschoten • Aanvang: 10.00 uur, vanaf 9.30 uur samenzang
We hopen op een grote opkomst van jong en oud!
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Zacharia 14:
exclusief eindtijdscenario?
hun glans. Op die ene dag, die alleen de Heer kent, zal er
geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het
vallen van de avond zal er weer licht gloren. Als die tijd
aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen:
de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de
andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de
winter. En de Heer zal koning worden over de hele aarde.
Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige
naam. Het hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van
Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar
Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden. Van de
Benjaminpoort tot aan de oude poort, de Hoekpoort, en
van de Chananeltoren tot aan de koninklijke perskuipen
zal de stad bewoond zijn. Jeruzalem zal weer een veilige
woonplaats zijn, want er zal nooit meer vernietiging over
worden afgeroepen.

Er zijn christenen voor wie Zacharia 14 het scenario bevat

van wat ons in de toekomst te wachten staat. Zacharia 14
biedt volgens hen een letterlijke beschrijving in de juiste

volgorde van wat er gaat gebeuren aan het einde van de

geschiedenis voor en bij de wederkomst van Christus. Het
aardse Jeruzalem speelt daarin een centrale rol.
Kort samengevat komt het hierop neer:
de volken zullen een enorme aanval op
het aardse Jeruzalem doen waar dan
het Joodse volk zal wonen, maar de
Here Jezus zal uit de hemel terugkeren
op de Olijfberg en vandaar de stad
ontzetten. Na een apocalyptische dag
breekt een nieuwe wereld aan waarin
Jeruzalem herschapen is in een paradijselijke stad. En de Here zal er koning zijn
over de hele aarde.
Deze manier van lezen van Zacharia 14
heeft duidelijke consequenties voor de
wijze waarop mensen vandaag naar het
aardse Jeruzalem kijken, naar de opstelling van de volken jegens Jeruzalem, en
naar de plaats van Jeruzalem als het
gaat om de wederkomst van Christus.
In dit artikel wil ik een aantal opmer-

kingen maken die me van belang lijken
bij het lezen van Zacharia 14. Het gaat
me niet om een uitleg van dit hoofdstuk, maar om een aantal hermeneutische overwegingen die als voorwerk
en raamwerk van de uitleg niet gemist
kunnen worden. De centrale vraag
daarbij is: kun je zeggen dat we hier
een ‘spoorboekje’ voor straks vinden?
Heeft Zacharia 14 uitsluitend betrekking op de (verre) toekomst?

Geen apocalypticus,
maar profeet
Zacharia was geen apocalypticus,
maar profeet. Ook bij profeten wordt
trouwens nogal eens gedacht aan
mensen met voorspellende gaven. Hun

Zacharia 14:1-11

profetieën worden gezien als voorspellingen van de toekomst, die één op één
moeten uitkomen. Zorgvuldig wordt
nagegaan hoe hun voorspellingen zijn
uitgekomen en wat er nog van openstaat. Moet uit de letterlijke vervulling
van hun woorden immers niet blijken
dat ze echte en ware profeten zijn?!
Het lijkt me goed om dit beeld van
profeten te nuanceren. Profeten waren
mannen die door God geroepen en
gezonden werden met een boodschap
die meer gericht was op het heden
dan op de toekomst. Hun voornaamste
doel was om als dienaren van God hun
volksgenoten op te roepen tot bekering
en tot gehoorzaamheid aan de Here
(2 Kon. 17:13; Neh. 9:26,30; Dan. 9:6,10;
Mat. 21:33-40). Ze ontmaskerden de afgoderij van het volk en het onrecht dat
er heerste, en in de naam van de Here
kondigden ze daarover zijn straf aan.
Zoals ze Gods zegen toezegden aan wie
met de zonde brak, de Here liefhad en in
zijn wegen wandelde.
Spraken de profeten dan niet over de
toekomst? Ja, nou en of! Maar hun doel
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Thema
Pieter Niemeijer

Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem, dat
de buit binnen je muren wordt verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de Heer – om tegen Jeruzalem
ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen,
de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap
weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden
uitgeroeid. Daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen
die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal hij zijn
voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem.
De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg
naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er
een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen
wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens die zullen reiken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de
aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda.
En de Heer, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen. Op
die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen
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daarmee was niet om nieuwsgierigheid
naar de toekomst te bevredigen, maar
om aan te geven waarop het uitliep
als je de Here verwierp, of waarop het
uitliep als je je tot de Here wendde en
op Hem je vertrouwen stelde. Op die
manier betekenden hun profetieën
een vermaning of een aanmoediging
voor hun hoorders. De een werd gecorrigeerd en opgeroepen om met zijn
ongeloof en zonde te breken, een ander
werd erdoor gestimuleerd om tegen
alle druk in, vol te houden
en trouw te blijven aan de
Here.
De eerste waarneming die ik
doe, is dus: bijbelse profeten
richtten zich niet primair op
de toekomst, maar kwamen
met een concrete boodschap
voor hun tijdgenoten. Hun
boodschap deed een concreet appel op hun hoorders.
Voor Zacharia 14 betekent
dat, dat we er rekening mee
moeten houden dat het in
eerste instantie geen boodschap wil zijn over het eind
der tijden, maar bemoediging aan Zacharia’s tijdgenoten en lezers om in Gods
weg te gaan.

lijk uitkomen. God kan afzien van
aangekondigde straf om redenen in
Hemzelf: zijn heilige barmhartigheid
bijvoorbeeld met zijn volk of met een
grote stad vol kinderen en vee (Hos. 11;
Jona 4). Ook als God zijn heil belooft,
doet Hij dat niet zonder de conditie
van geloof. Als mensen Hem verlaten,
verspelen ze het heil waarvan profeten
spreken. De stad en de tempel waar
God eeuwig wilde wonen, worden door
Hem prijsgegeven (Jer. 7; Mat. 24).

Geen ijzeren
scenario’s
Maar profetieën ontvouwen
soms toch enorme toekomstperspectieven? Ja, dat
doen ze zeker. Maar ook dan
zijn ze niet bedoeld om ons
precies te ontvouwen wat er
allemaal gebeuren gaat. Telkens weer wijzen verklaarders erop dat
we van de Bijbel niet moeten verwachten dat die ons een spoorboekje in handen geeft van hoe het later zal gaan.
Profetieën zijn geen ijzeren scenario’s
waaraan niemand meer iets veranderen kan. Sterker nog: het komt voor dat
profetieën erop gericht zijn dat ze juist
niet ‘in vervulling’ gaan! Als God zijn
gericht aankondigt, doet Hij dat juist
opdat zijn volk zich bekeert en juist niet
aan de straf die dreigt, ten prooi valt.
Profetieën zijn niet per se onwrikbare
voorspellingen die onvoorwaarde-

Zacharia, Michelangelo
De Here is de God die dus niet aan een
eens aangekondigde straf of zegen
vastzit. In Jeremia 18 lezen we zelfs dat
God daarvan ‘berouw’ kan hebben, zo
vaak zijn mensen zich bekeren of van
zijn weg afdwalen. Dat maakt Hem
niet onbetrouwbaar. Hij handelt daarin
naar zijn eigen, aan ons geopenbaarde
regel (Jer. 18:7-10).
De tweede waarneming is dus: God
kan profetieën op een andere wijze
gebruiken dan in een rechtstreekse
één-op-één vervulling. Soms bereiken
profetieën juist hun beoogde doel zonder dat ze letterlijk uitkomen!

Aangepaste taal
Een derde opmerking richt zich op de
taal van de profeten. De Here spreekt
niet graag over de hoofden van zijn
hoorders heen. Als Hij tot hen spreekt,
wil Hij dat ze dat kunnen begrijpen.
Hij sluit aan bij wat ze op dat moment
meemaken.
Dat zie je strijk-en-zet bij profetieën
over de toekomst. Die zijn gesproken in
een taal die voor de hoorders van toen
verstaanbaar was en die
aansloot bij hun geschiedenis en bij hun ervaringswereld. Als God letterlijk zou
vertellen hoe het echt wordt,
dan zouden zij er niets van
gesnapt hebben en er geen
enkel beeld bij gehad hebben. In begrijpelijke metaforen vertelt God wat ons
horen, zien en denken te
boven gaat.
Regelmatig zie je hoe in
profetieën wordt aangesloten bij idealen die Israël
koesterde. Dat kan tot voor
ons vreemde beschrijvingen
leiden, die we moeilijk letterlijk kunnen nemen. In
een samenleving met veel
kindersterfte wordt het ideaal dat kinderen op straten
en pleinen kunnen spelen
en pas als 100-jarige sterven
(Zach. 8:4-5; Jes. 65:20).
De profetie in het Oude
Testament kan ook spreken
in beelden die aansluiten bij
Israëls roemruchte verleden
in de uittocht of in de tijd
van David en Salomo. Je vindt de toekomst dan beschreven in termen die
herinneren aan grote daden van God
in de historie. Of er wordt een beeld
van de toekomst opgeroepen waarin
Israëls ‘nationale’ verlangens méér dan
vervuld zullen worden. Het zal een
machtige natie worden, met vrede en
rust, en een koning die over de volken
regeert.
Het is mijn derde waarneming: lees
profetieën niet als letterlijke voorspelling of als iets wat elke hedendaagse reporter zo zou kunnen weergeven, maar
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houd er rekening mee dat God in de
taal van de profeten aansluit bij wat Israël heeft meegemaakt, waar Israël op
dat moment verkeert en wat het zich
als ideaal kan voorstellen. Dat zie je ook
in Zacharia 14: het beschrijft hoe net als
eens bij de Sinai de aarde beeft als God
zijn voeten op een berg plant, hoe de
Olijfberg uiteenwijkt zoals eens de wateren van de Rietzee, hoe God de lengte
van de dag kan aanpassen en hoe Hij
vijandelijke legers met een plaag kan
treffen (2 Kon. 19:35) en tegen elkaar
kan doen vechten (1 Sam. 14:20).

zilver. Breng dat zilver maar naar de
smelter, reageert de Here. In Matteüs
27 wordt deze profetie vervuld gezien
in de dertig zilverstukken die Judas
opstrijkt voor zijn verraad van de Here
Jezus en die hij in de tempel werpt, en
waarvoor men een akker koopt. In Zacharia 13 gaat het over een nietsnut van
een herder die gedood zal worden en
zijn schapen met hem. In Matteüs 26
past Christus dit toe op zijn plaatsvervangende sterven en kondigt Hij aan
dat Hij zijn schapen weer verzamelen
zal. Profetieën worden vervuld, maar
wie op westerse wijze naar een exacte
overeenkomst speurt, stuit op verschillen.

een voor ons gevoel exacte vervulling
van profetieën. Ook voor het opmerken van de vervulling heb je de leiding
van de Geest van God en van Christus
nodig.

Zonder perspectief

Heel opvallend is dat we een bepaalde
profetie van Zacharia op twee plaatsen
in het Nieuwe Testament vinden: de
rouwklacht over iemand die doorstoken is. In Zacharia 12 geeft Zacharia als
woord van de Here door: ze zullen zich
weer naar Mij wenden, en over degene
die ze hebben doorstoken, zullen ze
Wijze van vervulling
weeklagen als bij de rouw om een enig
kind; hun verdriet zal zo bitter zijn
Als het Nieuwe Testament aanwijst hoe
Wie ziet hoe het Nieuwe Testament
als het verdriet om een oudste zoon.
profetieën uit het Oude Testament in
omgaat met citaten uit het Oude,
Deze profetie vinden we aangehaald
vervulling gaan, valt op dat er best vermerkt dat dat niet via een voor ons
bij Christus’ sterven, als een Romeins
schillen zijn aan te wijzen tussen wat
exacte redenering gaat. Het maakt dui- soldaat met een speer in zijn zijde stoot
de profeet zei en de beschreven vervuldelijk dat de woorden van de profeten
(Joh. 19:37), en bij een aankondiging
ling. Wie ziet hoe Matteüs in het begin
van Christus’ wevan zijn evangelie
derkomst te midprofetenwoorden
den van de wolken,
aanhaalt, ziet dat
als iedereen Hem
dat niet letterlijk en
zal zien, ook degeéén op één gebeurt.
nen die Hem hebJesaja spreekt van
ben doorstoken
een jonge, onge(Op. 1:7).
huwde vrouw die
Het is een opvalhaar zoon Immalend kenmerk van
nuël zal noemen
bijbelse profetie.
(Jes. 7). Matteüs
Eén profetie die op
brengt deze profemeer dan één motie in verband met
ment betrekking
de geboorte van de
lijkt te hebben. Dat
Here Jezus uit de
komen we vaker
maagd Maria en
tegen bij profeten.
zegt dat ‘men’ Hem
Men heeft het
Immanuël zal noewel aangeduid
men. Matteüs past
als het ‘profetisch
de rouwklacht van
perspectief’. Maar
Rachel in Rama over
Onder aan de muur: stenen verwoeste tempel
beter zou het zijn
haar op transport
om het aan te duiden als: het gebrek
gestelde kinderen (Jer. 31) toe op de
vaak diepere lagen hebben dan wij er
aan perspectief. Profetieën kunnen
klacht van Lea’s dochters in Betlehem
zelf in zouden ontdekken. Ook diepere
over hun vermoorde kinderen.
trouwens dan zijzelf konden bevroeden, lijken op schilderingen zonder diepte,
zonder dimensies, zonder perspectief.
We kunnen ook wijzen op profetieën
maakt de apostel Petrus ons duidelijk
In het beeld dat de profeten van de toevan Zacharia. In Zacharia 12 kijken de
(1 Petr. 1). Zij probeerden vast te stellen
komst schetsen, vloeien vaak de nabije
omstanders naar God en rouwen ze
op welke tijd en op welke omstandigtoekomst, de komst van Christus, de
over een doorstokene. In Johannes 19 en heden Christus’ Geest die in hen werknieuwe bedeling en de nieuwe aarde
Openbaring 1 zien ze Hem die zij doorzaam was, doelde. Dat lag niet voor het
ineen. Ze gaan op verschillende mostoken hebben: daar zijn degene die ze
opscheppen! Zoals velen in Israël de
menten in vervulling.
zien en die ze doorstoken hebben, een
Messias ook niet herkend hebben toen
en dezelfde. In Zacharia 11 is sprake van
Hij kwam.
Ook voor het lezen van Zacharia 14 is
een smadelijke taxatie van het herderHet leidt me tot mijn vierde waarnedit relevant. Dat wordt nogal eens exlijke werk van de Here op dertig sjekel
ming: wees voorzichtig met de eis van
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clusief toegepast op de tijd vlak vóór
Christus’ wederkomst. Wellicht omdat
het tweede deel van de profetie zo
sterk op het nieuwe Jeruzalem wijst.
Maar het zo uitsluitend toepassen van
een profetie op één gebeuren in de
toekomst is beslist niet standaard voor
profetieën in de Bijbel.
Mijn vijfde waarneming: het spreekt
voor wie de bijbelse profetie kent, allerminst vanzelf om de profetie van
Zacharia 14 op één specifieke periode,
vlak voor en na Christus’ wederkomst,
te betrekken. Een profetie kan op meer
dan één toekomstig gebeuren slaan.

prijsgeeft aan de volken tot de door
Hem bestemde tijd. Wie denkt er niet
aan de verwoesting van de tempel door
de Romeinen in het jaar 70? Dan komt
de Here als rechter en koning gericht
oefenen over Jeruzalem en moet iedereen de bergen in vluchten, zegt de
Here Jezus. Daar, zegt Zacharia 14, heeft
God zelf een vluchtweg aangelegd. Een
vluchtweg, die de christenen ook genomen hebben: naar Pella.
Het leidt tot mijn zesde waarneming:

14 wordt de stad wel ingenomen. Wat
Zacharia 14 beschrijft, past beter bij
bijvoorbeeld de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. door de Romeinen en
wellicht nóg beter bij de verovering van
Jeruzalem door Ptolemeüs I in 302/1
v.Chr. (vgl. Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, XII 4-6). Daarbij werd ook
een deel van de bevolking in ballingschap weggevoerd.
Mijn zevende waarneming is daarom
dat wie Zacharia 14 echt letterlijk wil le-

Christus op de Olijfberg
Wat verklaarders opvalt, is dat Zacharia 9 - 14 zo vaak geciteerd wordt in de
evangeliën: de koning die komt op een
ezelsveulen, de doorstokene, de profetie
over de dertig sjekel zilver waarop de
Here wordt getaxeerd, het zwaard dat
opgeheven wordt tegen de herder en de
schapen die verstrooid worden. Er zijn
er ook die wijzen op de Olijfberg die
in Zacharia 14 genoemd wordt, en dan
verwijzen ze naar de plaats vanwaar de
Here Jezus volgens Handelingen 1 naar
de hemel opvaart.
Opvallend dat voor de Olijfberg
wel vaak een link gelegd wordt met
Handelingen 1, maar niet met Matteüs
24. En dat te meer waar veel verklaarders bij de Olijfberg herinneren aan
Ezechiël 11:23, waar beschreven wordt
hoe de heerlijkheid van de Here de
tempel in Jeruzalem verlaat en zich verplaatst naar de berg aan de oostkant
van Jeruzalem. Het is bij Ezechiël de
voorbode van de naderende verwoesting van de tempel. Als God de tempel
verlaat, is die de ondergang nabij.
In Matteüs 24 verlaat de Here Jezus
voor de laatste keer tijdens zijn aardse
leven de tempel in Jeruzalem en Hij
posteert zich op de Olijfberg aan de
oostkant van de stad (vs. 3)! Daar gaat
Hij spreken over de verwoesting van
de onaantastbaar geachte tempel van
Jeruzalem. Als die steen voor steen
wordt afgebroken, wat betekent dat
dan wel niet? Dan heeft de hele wereld
zijn langste tijd gehad! De Here spreekt
op de Olijfberg over een tijd die zijns
gelijke niet heeft, als God de tempel

Joodse graven op de Olijfberg
bij het lezen van Zacharia 14 moet niet
voorbijgezien worden aan Matteüs 24,
waar Christus uit de tempel is vertrokken naar de Olijfberg, en waar Hij gesproken heeft over het prijsgeven van
de tempel aan de heidenen, en over
de vlucht de stad uit. Waar in Zacharia
9 - 14 zo veel profetieën vervuld zijn
in Christus, waarom zouden we voor
Zacharia 14 dan aan het optreden en de
prediking van Christus voorbijgaan?

Verschil met Openbaring 20
Zij die Zacharia 14 uitsluitend toepassen op de eindtijd en er een exacte
voorspelling in zien van wat dan gebeurt, moeten wel stuiten op een verschil met een andere profetie over het
einde. Volgens Openbaring 20 zal de
stad wel omsingeld worden, maar niet
ingenomen. Voordat het zover is, daalt
er vuur van de hemel neer. In Zacharia

zen en het exclusief beschouwt als gebeuren vlak voor Christus’ wederkomst,
botst op andere plaatsen die over het
einde spreken.

Jeruzalem
Zacharia 14 gaat over Jeruzalem, de
stad waar de Here zijn naam liet wonen
en liet aanroepen. ‘Jeruzalem’ doorloopt in de Bijbel een hele geschiedenis.
In het oude verbond is Jeruzalem vanaf
Salomo de stad van de tempel. Daar
moet je de Here offeren en aanbidden.
Daar doen de door God geroepen en
gezalfde priesters dienst. Daar is het
altaar van de verzoening.
De Here Jezus kondigt de tijd aan dat
men God niet meer in Jeruzalem zal
aanbidden, maar in Geest en in waarheid (Joh. 4). De Here Jezus kondigt
aan dat God Jeruzalem en de tempel
zal prijsgeven en dat je om gered te
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worden juist niet in Jeruzalem moet
zijn, maar de bergen in moet vluchten
(Mat. 24). Bij het sterven van Christus
scheurt het voorhangsel van de tempel
(Mat. 27). Christus zelf is meer dan de
tempel (Mat. 12). Hij is de tempel die afgebroken en in drie dagen opgebouwd
wordt (Joh. 2). Waar vroeger op de berg
Sion ontkoming was (Joël 3), moet je nu
om te ontkomen de naam van de Here
Jezus aanroepen (Hand. 2). Hij die op de
Sinai verscheen in storm en vuur, verhuist op de pinksterdag naar de kring
van Christus’ leerlingen (Hand. 2). Het
Jeruzalem van hier beneden staat voor
een bedeling van slavernij, terwijl het
vrije Jeruzalem boven is (Gal. 4). Het
ware heiligdom met onze grote Hogepriester Jezus Christus is in de hemel
bij God (Heb. 8). De Sionsberg, de stad
van de levende God is nu het hemelse
Jeruzalem (Heb. 12). Het Jeruzalem van
hier beneden is geen blijvende stad
(Heb. 13). Over de stad en de tempel
van God wordt in het boek Openbaring
zelfs gesproken in confrontatie met de
Joodse synagoge (Op. 3:12). Het nieuwe
Jeruzalem is bij God en daalt op de
jongste dag neer uit de hemel. Het is de
stad waarin de Almachtige en het Lam
op de troon zitten en hun volk doen
delen in hun heil en licht en leven
(Op. 21 en 22).
De achtste waarneming is derhalve:
als Zacharia 14 spreekt over Jeruzalem,

mag dit historisch perspectief niet genegeerd worden. Het Jeruzalem van het
nieuwe verbond is een ander dan de
stad Jeruzalem op zoveel graden noorderbreedte en oosterlengte.

Terwijl het vervolg van Zacharia 14 betrekking heeft op de toekomst van het
nieuwe Jeruzalem.

De volken

Dit artikel is niet bedoeld als uitleg van
Zacharia 14. Aan allerlei teksten met
hun vragen ga ik derhalve voorbij. Het
ging me er slechts om, te laten zien
dat Zacharia 14 geen gedeelte is dat
zich uitsluitend richt op de eindtijd of
dat ons exclusieve informatie levert
over wat er dan successievelijk allemaal gebeuren gaat. Zacharia 14 is te
beschouwen als een bemoediging van
Godswege voor zijn volk in Juda. Het
wordt getroost met een profetie die de
eeuwen meegaat met Gods volk tot in
het nieuwe Jeruzalem van Openbaring
21 en 22. En onderweg is voor wie oren
heeft om te horen en door de Geest
verlichte ogen heeft om te zien, op
verschillende momenten en op verschillende manieren waar te nemen hoe
God zijn beloften trouw blijft.

Zacharia profeteert: alle volken zal God
samenbrengen om tegen Jeruzalem ten
strijde te trekken. Voor wie dat letterlijk
toepast op de nieuwe bedeling, treedt
hier op nog een punt een terugval op
naar oudtestamentische verhoudingen. Immers, vanaf Pinksteren liggen
de verhoudingen niet meer zo dat het
‘Jeruzalem tegen de volken’ is of omgekeerd. De Zoon van God vergadert zich
een volk uit Israël en uit alle volken. De
tussenmuur die scheiding maakte, is
weggebroken (Ef. 2). De verzegelden in
het boek Openbaring komen uit alle
landen en volken, van elke stam en
taal. De strijd tussen de Here en zijn
tegenstanders wordt ook niet beslecht
in veldslagen met vleselijke wapens,
maar wordt gevoerd in een geestelijke
wapenrusting. Niet door kracht of door
geweld, maar door mijn Geest, zegt Zacharia 4! Christus’ koninkrijk is niet van
deze wereld (Joh. 18:36).
Dat leidt tot de negende waarneming.
Als het begin van Zacharia 14 ‘letterlijk’
moet worden opgevat, dan spreekt het
over een gebeuren in de oude bedeling.

Bemoediging van Godswege

Voor literatuurlijst zie:
www.woordenwereld.nl, Nader Bekeken,
bij samenvattingen van dit nummer.

Inschrijving cursus Nieuwe Testament nog mogelijk
Onder de titel ‘Leren luisteren naar evangelisten en apostelen’ startte in het najaar 2012 een
cursus met prof.dr. J. van Bruggen als docent. Hiervoor was grote belangstelling. Mede daarom
komt er DV in het seizoen 2013-2014 een vervolgcursus met een nieuw thema, ook weer met
een najaars- en een voorjaarsmodule van elk drie cursusavonden en prof. Van Bruggen als
docent.
Het eerste cursusjaar was gewijd aan de inhoud van het evangelie.
In het tweede cursusjaar zal de blik gericht zijn op de ontvangers van het evangelie.

Het evangelie eerst voor de joden: (a) Jodendom en evangelie,
(b) Wet en evangelie, (c) Het gelovige Israël en de onbesneden christenen.
Voorjaar 2014: Het evangelie voor de volken: (a) Teruggeroepen tot de Schepper,
(b) Verlost van de doodswet, (c) Ingelijfd in Israël: Gods voortgaande werk.

Najaar 2013:

Voor cursusplaatsen, data, aanmelding (voor zover nog mogelijk) en verdere informatie,
zie www.cursusnt.nl.
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Column
Rufus Pos

Godvrezende
ouders
In de Dordtse Leerregels staat een
kort, maar heel mooi artikel. Het is
bedoeld als troost voor ouders die
een kindje op jonge leeftijd naar het
graf moeten brengen. Gelovige ouders
hoeven niet te twijfelen aan de zaligheid van hun jonggestorven kind. Toch
denk ik dat in onze tijd ouders in zulke
verdrietige omstandigheden minder
gauw naar dit artikel zullen grijpen.
Immers: welke ouder twijfelt er nu aan
de zaligheid van zijn overleden kind?
Ik heb in de loop van de jaren heel veel
ouders die in zo’n intens verdrietige
situatie terecht waren gekomen, horen
zeggen dat ze zich over de toekomst
van hun kindje gelukkig juist geen
zorgen meer hoeven te maken. Het is
veilig bij de Here!
Die overtuiging hadden onze broeders
en zusters in de tijd dat de Dordtse
Leerregels zijn opgesteld, blijkbaar
niet zo sterk. Integendeel: zij maakten
zich juist grote zorgen om hun kinderen die op jonge leeftijd gestorven
waren. Zullen zij wel mogen delen
in de verlossing door Christus? Voor
ons een vraag die nauwelijks een rol
speelt. Maar voor onze voorouders
een vraag waar ze werkelijk wakker
van lagen. Hoe kan dat? Dat is alleen
te begrijpen tegen de historische achtergrond. Rond 1600 was er in de nog
jonge gereformeerde kerken in ons
land een heel sterke stroming gekomen die er alle nadruk op legde dat de
mens zelf voor God moet kiezen. Het
was de tijd van de remonstranten! Volgens deze remonstranten had God alleen mensen uitgekozen tot zaligheid,
die bewust voor het geloof in Hem
kozen. Kort gezegd: God kiest alleen
gelovigen uit.
Kun je begrijpen dat je, als je dit in de
prediking telkens hoort benadrukken,

dan zorgen gaat krijgen over hoe het
gesteld zal zijn met je vroeg gestorven
kindje? Dat heeft immers nooit zelf
bewust voor God kunnen kiezen.
Wat een machtige greep van de
Dordtse vaders dat ze toen gewezen
hebben op het feit dat het Woord van
de Here spreekt over een verbond van
genade, waarin ouders, samen met
hun kinderen, geheiligd zijn. En juist
daarom hoeven gelovige ouders niet
te twijfelen aan de uitverkiezing en het
behoud van hun kinderen die God zeer
jong uit dit leven wegneemt (DL I,17,
Geref. Kerkboek p. 633).
Maar waar vroeger dus vaders en
moeders in zorg leefden over hun
kleine kinderen, daar is het vandaag
zo dat heel veel ouders zich juist zorgen maken over hun grote (volwassen)
kinderen. Je komt in onze tijd ook
haast geen gezin meer tegen waar
niet één of meerdere kinderen het
voetspoor van hun ouders verlaten
hebben. Dat kan gaan van het kiezen
van een andere kerk tot het volledig
vaarwel zeggen van het geloof. Dat
geeft veel verdriet. Het leidt trouwens
ook tot veel zelfonderzoek. Het kan
ook haast niet anders of ouders gaan
in zulke verdrietige omstandigheden
zich de vraag stellen: wat hebben we
fout gedaan?
Zo’n vraag is begrijpelijk. Toch wil
ik daar meteen iets bij zeggen: zo’n
vraag kan ook zomaar uitgaan van een
gedachte die niet zuiver is. Want, wanneer je kinderen wat het geloof betreft
niet in je eigen voetsporen gaan, is
zoiets dan gevolg van wat jij wel of niet
goed gedaan hebt? Als ik deze vraag
omkeer, zal direct duidelijk zijn wat ik
bedoel: wanneer ouders hun kinderen

goed en christelijk opvoeden, zal er
dan geen van hen een andere keus
meer kunnen maken?
Artikel 17 uit hoofdstuk 1 van de
Dordtse Leerregels stelt dat kinderen
van gelovige ouders heilig zijn, niet
van nature, maar uit kracht van het
genadeverbond. Maar dat geldt niet
alleen van jonge kinderen. Ook als
ze ouder worden, zijn ze nog steeds
‘heilig’. Dat betekent dat ze door de
Here apart zijn gezet. Gereserveerd
voor Hemzelf! Let wel: de Here is hier
de handelende persoon. Niet ouders
heiligen hun kinderen, maar de Here
doet dat. De Here verwacht wel dat
zij die door Hem apart gezet zijn, op
volwassen leeftijd in woord en daad
laten blijken dat ze dat ook willen.
De Here verwacht dus een dankbaar
antwoord op het feit dat Hij zijn hand
op hen heeft gelegd. Dat antwoord
kunnen wij niet voor een ander geven.
Hoeveel we ook van ze houden. Wij
kunnen, hoe graag we het ook zouden
willen, het geloof niet aan onze kinderen geven. Maar er is iets wat wij
hun wel kunnen geven. En dat is iets
van heel grote waarde. Vind er maar
rust in, bezorgde ouders! Geef het
kostbaarste wat u zelf hebt gekregen:
probeer niet uw kinderen het geloof
te geven, het zal niet lukken. Geef ze
gelovige ouders. Om met de woorden
van de belijdenis te spreken: geef je
kinderen godvrezende ouders. En laat
je kinderen verder over aan de God die
u (zichtbaar) vreest in moeite en tegenslag. Hij is immers de God die eens
zijn Hand ook op hen gelegd heeft.
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Hellevaart of hemelvaart

Woordwaarde
Rob van Houwelingen

‘Naar het lichaam werd Hij gedood maar naar de geest tot
leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen
zaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van
Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte
en de ark gebouwd werd.
De doop (…) is een vraag aan God om een zuiver geweten.
Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus
Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods
rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan
hem onderworpen zijn.’
(1 Petrus 3:18b-20a; 21b-22)
Christus is, schrijft Petrus, naar de
geesten gegaan die gevangen zaten
om aan hen een bepaalde boodschap
te verkondigen. Heeft dit iets te maken
met het geloofsartikel ‘neergedaald in
de hel’ uit de Apostolische Geloofsbelijdenis? Als latere lezers missen we de
achtergrondinformatie die door Petrus
blijkbaar bekend wordt verondersteld.
Wie zijn die geesten? Wat hield de verkondiging door Christus in? Wanneer
gebeurde dit?

Wanneer?
Om met het laatste punt te beginnen:
sommigen hebben aan de tijd van Noach gedacht. Heet hij in Petrus’ andere
brief niet ‘de heraut van de rechtvaardigheid’ (2 Petr. 2:5)? Met het bouwen
van de ark riep Noach zijn tijdgenoten
op tot bekering en achter hem stond,
zou je kunnen zeggen, de Geest van
Christus. Zo was het eigenlijk Christus
zelf die toen via Noach heeft gepredikt.

Deze uitleg komt het eerst voor bij Augustinus. De uitdrukking ‘geesten in de
gevangenis’ vatte hij figuurlijk op als
ongelovige mensen die vastzitten in de
zonde. Toch noemt vers 20 Noach niet
als bouwer van de ark, familiehoofd of
boeteprediker. Zijn naam fungeert alleen bij wijze van tijdsaanduiding. En
dat Christus ‘via Noach’ predikte, lijkt
ons als moderne bijbellezers wel wat
vergezocht.
Een andere verklaring zoekt de ‘geesten
in de gevangenis’ onder de gestorvenen. Is Christus zelf niet dood en
begraven geweest? Kan Hij toen niet
in een geestelijke gedaante zijn afgedaald naar het dodenrijk? Meermalen
wordt bij deze verklaring verwezen
naar wat verderop staat: ‘Ook aan de
doden is het evangelie verkondigd…’
(4:6). Echter, dan gebruikt het Grieks
andere termen en ontbreekt Christus
als verkondiger. Petrus bedoelt daar
dat de gestorven broeders en zusters,
toen ze nog op aarde leefden, niet tevergeefs het Woord hebben gehoord.
Het ‘neergedaald in de hel’ uit de Apos-
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nog niet dat Christus daar persoonlijk
bij hen op bezoek is geweest. Alleen de
boodschap die Hij te brengen had, is
blijkbaar tot deze gevangenen doorgedrongen.

nadere invulling. In Noachs dagen was
er ‘pure’ ongehoorzaamheid, een soort
autoriteitsconflict met de Schepper, dat
zich zowel op het vlak van de aarde kan
Welke verkondiging?
hebben afgespeeld als daarboven, in
de engelenwereld. De vraag blijft dus
Ook wat betreft de verkondiging zelf
De opwaartse beweging, in gang gezet
staan: gaat het over mensen of over
lopen de meningen uiteen. Wat was de
bij de opstanding, stuwde Christus
engelen?
doelgroep en wat wilde Christus bereiverder omhoog, de hemel in. Het ‘heen- Gewoonlijk zijn ‘geesten’ (pneumata)
ken? Veel rooms-katholieke uitleggers
gaan’ uit vers 19 correspondeert met
in de Bijbel engelmachten: hetzij destellen dat Christus zijn overwinning
monische, hetzij dienende geesten
overal ging bekendmaken. Tegelijkertijd het ‘heengaan’ uit vers 22, waar het
nog wat preciezer staat: Hij is ‘de he(Mat. 8:16; Luc. 10:20; Ef. 2:2; Heb. 1:14).
kon Hij de berouwvolle mensen uit de
mel binnengegaan’. Petrus bedoelt dus
Wanneer het over gestorven mensen
zondvloedgeneratie, degenen die zich
geen hellevaart maar hemelvaart: tergaat, spreekt Petrus over doden (zie
op het laatste moment nog hadden
bekeerd maar toch bij deze ramp waren wijl Hij heenging [naar de hemel] heeft 4:6: nekroi). Slechts eenmaal lezen we
Christus gepredikt
in de Bijbel over ‘de
omgekomen, uit hun voorlopige hechgeesten der rechttenis (het vagevuur) bevrijden. Anderen (Grieks: poreutheis
Onheilstijding en
ekèruxen).
vaardigen, die de
menen dat Christus naar het dodenrijk
overwinningsbericht
volmaaktheid bereikt
is gegaan om daar aan alle ongelovigen Dit was geen evangelieverkondiging
hebben’ (Heb. 12:23).
persoonlijk het evangelie te brengen.
in de gebruikelijke zin van het woord
Maar daar maakt de nadere omschrijZo kregen zij alsnog de kans zich te beving duidelijk dat het mensen betreft.
keren. Maar als Christus een boodschap (daarvoor gebruikt Petrus het werkwoord euangelizein: 1:12; 4:6). Denk
Er is dus geen enkele reden waarom
voor alle gestorvenen had, waarom
eerder aan een heraut die een bepaalde de gebruikelijke betekenis van ‘geesnoemt de tekst dan slechts één categoboodschap publiek maakt. Dat kan
ten’ als engelen hier niet zou passen.
rie, namelijk de generatie van Noach?
zowel een onheilstijding als een overIntegendeel, wanneer Petrus in vers 22
En wordt de mens niet juist tijdens
winningsbericht zijn. En inderdaad,
terugkomt op de hemelvaart, zegt hij
zijn aardse leven voor een beslissende
de hemelvaart betekende onheil voor
dat Christus de hemel is binnengegaan
keuze geplaatst (Luc. 16:19-31)?
Gods tegenstanders, omdat Christus
‘terwijl de engelen, machten en krachnu voorgoed met majesteit bekleed is,
ten aan Hem onderworpen zijn’.
De gedachte dat Christus heeft gepreen genade voor ieder die op Hem verdikt aan gestorvenen steunt vooral
trouwt.
Ook de ‘gevangenis’ wijst eerder op
op een bepaalde interpretatie van het
Vooral de genoemde gevangenen zulengelen dan op mensen. Nergens in de
voorafgaande, waar Petrus had gelen onder de indruk zijn geraakt van
Bijbel wordt de wereld van de gestorvezegd dat Christus ‘gedood is naar het
het nieuws van Christus’ overwinning.
nen een gevangenis genoemd, maar we
lichaam, maar naar de geest tot leven
Over een reactie horen we echter niets.
lezen wel over engelen die in voorlopige
gewekt’. In een geestelijke gedaante
Blijkbaar moest men stilzwijgend de
hechtenis zitten. Namelijk in 2 Petrus
zou Hij dan de doden hebben toegesuperioriteit erkennen van de verrezen
en Judas, als historisch voorbeeld om
sproken. Deze uitleg is echter onjuist.
Heer.
aan te tonen dat zonde nooit ongePetrus had twee machten tegenover
straft blijft. Petrus hanteert een term
elkaar gesteld: mensen hebben Chrisuit de Griekse sfeer (‘in de Tartarus’),
tus ter dood gebracht, maar God heeft
Wie zijn de geesten?
terwijl Judas de Hebreeuwse termiHem door zijn Geest tot leven gewekt.
nologie gebruikt (‘in de onderwereld’,
Met dat laatste is de opstanding beNu de vraag naar de identiteit van de
de sjeool). Maar ze verwijzen naar hetdoeld. En door diezelfde Geest heeft
geesten in gevangenschap: mensen of
zelfde: ongehoorzame engelen worden
Christus óók gepredikt aan de gevanengelen? Deze kwestie is niet eenvougevangen gehouden tot de tijd van het
gen geesten, wil Petrus zeggen (in het
dig te beslissen door te wijzen op vers
eindgericht. Het gaat om de volgende
Grieks is de verbinding en hooi gram20, waar de tijd van Noach genoemd
teksten:
maticaal verbonden met kèrussein).
wordt, zodat je het eerst aan mensen
Deze verkondiging vond
denkt. Genesis spreekt
‘Immers, God heeft zelfs engelen die gevolgens de tekst plaats
namelijk nergens exDe stijgende lijn
zondigd hadden niet gespaard maar hen
bij het heengaan van
pliciet over de ongevan de Opgestane
in de Tartarus geworpen. Daar, in de
Christus. Wat is daar
hoorzaamheid van de
diepste duisternis, blijven ze opgesloten
precies mee bedoeld?
zondvloedgeneratie.
om hun vonnis af te wachten’
Waar ging Christus naartoe? Daalde
Dit is een typering van Petrus zelf. Ter(2 Petrus 2:4).
Hij af naar het dodenrijk? Maar Petrus
wijl hij in zijn brief herhaaldelijk wijst
is juist bezig met de stijgende lijn van
op menselijke ongehoorzaamheid, na‘Denk ook aan de engelen die hun oorde Opgestane. Het feit dat de geesten
melijk aan het Woord of aan het evanspronkelijke positie ontrouw werden en
in gevangenschap verkeren, betekent
gelie (2:8; 3:1; 4:17), ontbreekt hier zo’n
tolische Geloofsbelijdenis is niet aan
de orde.
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de hun toegewezen plaats verlieten: tot
het oordeel op de grote dag houdt Hij
hen met onverbreekbare boeien in de
onderwereld gevangen’ (Judas :6).
Hoewel vroeger vaak aangehaald als
bewijs voor een zondeval in de engelenwereld, die niet beschreven staat in
Genesis 3, is men tegenwoordig veelal
van mening dat deze beide teksten doelen op de aanstichters van het kwaad
uit Genesis 6:1-4. Voorafgaande aan de
zondvloed was er een revolutie in de
engelenwereld. Sommige engelen (‘zonen van God’ genoemd; zie de NBG-1951
en de Willibrordvertaling) hebben toen
hun hemelse woonplaats verlaten om
zich met mensen te vermengen en op
aarde veel kwaad te stichten. Er is een
wijdverbreide Joodse traditie rondom
Henoch, de man die leefde in nauwe
verbondenheid met God en werd opgenomen in de hemel. Henoch moest
daar het vonnis overbrengen aan een
groep van tweehonderd opstandige
engelen, die zich hadden vermengd
met mensen om ze tot zonde te verleiden. Op hun verzoek waagt hij nog een

bemiddelingspoging, maar God blijft
bij zijn oordeel. Er komt een zondvloed
over de aarde, en de opstandige engelen, aanstichters van het kwaad, worden tot het eindgericht gevangengezet;
zo verdwijnen ze voorgoed van het
wereldtoneel.
Dit verhaal moet bijzonder populair
geweest zijn, ook onder christenen.
Een kort citaat van Henoch is zelfs nog
te vinden in de brief van Judas (14-15).
Petrus duidt met enkele trefwoorden
deze traditie aan, waarbij met ‘gevangen geesten’ waarschijnlijk de engelen
ten tijde van de zondvloed zijn bedoeld.
Vanwege hun verderfelijke invloed op
de toenmalige wereldbewoners gelden
de dagen van Noach als een markant
voorbeeld van ongehoorzaamheid
(Mat. 24:37-38; Luc. 17:26).
Wat Petrus zeggen wil is dit: ongehoorzame zondaars, zowel engelen als
mensen, zullen hun straf niet ontgaan,
maar rechtvaardigen worden uit het
oordeel gered. Christus heeft immers
via de hemelvaart zijn overwinning
geproclameerd; Hij heeft de groep opstandige engelen voorgoed tot zwijgen

gebracht en laat nu alle gelovigen delen in zijn overwinning.

Geen doodlopende weg
Petrus schreef zijn brief aan christenen die vanwege hun geloofskeus en
doop gediscrimineerd werden. Wie
het spoor van Christus volgt, begeeft
zich inderdaad op een lijdensweg. Bij
Hem was het ogenschijnlijk zelfs een
doodlopende weg. Toch werd het Pasen en vervolgens is Christus de hemel
binnengegaan. Wat een doodlopende
weg leek te zijn, was in werkelijkheid de
overwinningsroute. Christus is nu gezeten aan Gods rechterhand. Gedoopt
in zijn naam, ben je als christen dus bij
voorbaat aan de winnende hand!
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Een droom van een koning

Rondblik
Jan Berend Wilmink

Meditatie over 1 Koningen 3:5-15
Heb je je droom nog geüpload of opgestuurd naar het
Droomloket in Uden? Je droom voor Nederland? ‘Mijn droom
voor ons land’ – dat motto voor koning Willem-Alexander zal
wel niemand zijn ontgaan. Het was bedoeld om ‘zowel elkaar
als onze nieuwe Koning blijvend te inspireren.’
De droom – een caleidoscoop
‘Mijn droom voor Nederland’. Echt
iets van onze tijd? Hadden we bij
Koningin Beatrix nog wensen,
nu gaan ze dromen, de mensen?
Dromen zijn wonderlijk.
Want hoe gaat dat? Normaal
vul je zelf je leven in. Maar in
een droom – vooral ’s nachts –
laat je het roer los. Je scheepje
dobbert voort over de golven.
Dat is eigen aan een droom:
dat stuurloze.
Een droom is eigenlijk net
een caleidoscoop. Je houdt
die ronde bus al draaiend
voor je ogen. Allemaal stukjes
gekleurd glas die bewegen. Je kijkt door
het raampje: al die kleuren glijden in
elkaar over, een gewemel van rood en
geel en groen en zwart. Hoe vlugger
je hand beweegt, hoe vlugger ook die
figuren. Maar – scherp omlijnd zijn ze
niet. Het is alleen een wisseling van
kleuren.
Dat is een droom: een spel van kleuren,
de ene kleur wist in een ommezien de
andere uit (al is die kleur ook honderd
keer oranje).
Toch heeft in de Bijbel de droom iets
voor als de Here zich bekend wil maken.
Je kunt je dat best voorstellen. Want in
een droom is het bewuste uitgeschakeld. Mensen sturen niet echt. Ze drijven als vanzelf op hoge golven. En dan…
grijpt God in en geeft richting aan die
droom.
Dat overkomt de jonge Koning Salomo.
Zopas is hij zijn vader David opgevolgd.

Hij heeft God zijn
offers gebracht en zich
vervolgens te slapen gelegd. Die nacht
verschijnt de Heer aan Salomo in een
droom en zegt: ‘Vraag wat je wilt en ik
zal het je geven.’
En wat Salomo dan vraagt – God vindt
het heel goed!
Wel, als God iets heel goed vindt, neem
dan maar gerust aan dat het ons allemaal kan inspireren. Én de nieuwe
koning én zijn volk.

Vier inspirerende momenten
Ik zie in deze droom vier inspirerende
momenten.
1. Wat Salomo’s vraag stimuleert:
de gulheid van God (vs. 5b,13-14)
Wat brengt het gebed van de jonge
koning op gang? Dat hij een royale

God heeft.
Wij zijn wel geen koningen, en
Koning Willem-Alexander krijgt andere taken dan Salomo had. Maar
God is nog dezelfde royaal gevende
God! Mild en overvloedig, zo geeft
Hij.
Jakobus schrijft: ‘Komt een van u
wijsheid tekort? Vraag God erom
en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt,
zal u wijsheid geven’ (1:5). En God
komt naar ons in Nederland even
uitnodigend toe als naar Salomo
en Jakobus. Het klinkt bijna verleidelijk in Salomo’s oren: ‘Vraag
maar om wijsheid en al die andere dingen krijgt je er gratis bij.’
Een genereuze God verleidt als het
ware om te vragen, zo graag wil hij
zijn cadeaus aan ons kwijt.
Dat is wat Salomo’s gebed stimuleert.
2. Wat Salomo’s bidden fundeert:
de trouw van God (vs. 6-7a,8)
Ik heb nooit een koning of koningin horen bidden. Maar hoor die
dromende Salomo eens! Zo los van
zichzelf, zo open voor God. Nee,
hem ga ik niet prijzen. Want dit is
niet de geest van Salomo. Dit is de
Geest van Jezus Christus.
Opvallend: Salomo begint niet met
iets te vragen. Eerst spreekt hij met
genegenheid over de man die hem
is voorgegaan. De wereld begint
niet bij Salomo, zijn troon is de
troon van zijn vader.
Wat heeft God gedaan? ‘U bent uw
dienaar, mijn vader David, altijd
goedgezind geweest.’ U gaf hem
pas nog de belofte van een zoon op
de troon (2 Sam. 7). En u hebt die
waargemaakt – hier ben ik. Nu sta
ik voor de taak uw uitverkoren volk
te leiden, een volk zo talrijk dat het
niet te tellen is. Weer een toespe-
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ling op een belofte, en wel op deze
– duizend jaar eerder gedaan: ‘Abraham, ik zal je zo veel nakomelingen
geven als er stof op de aarde is.’
Heer, dat hebt U gedaan. Vroeger
beloofd of pas beloofd: u maakt het
allebei waar.
Eén en al verwondering over de
trouw van God. Eén en al lofprijzing. Zo inspirerend voor ons! God
eerst maar eens prijzen stimuleert
om vrijmoedig te vragen.
God, Nederland en
Oranje
Kijk eens terug: hoeveel goeds heeft God
ons land gedaan?
Hoelang hebben wij
hier al vrede?
‘O, jij gelooft in de
trits God, Nederland
en Oranje?’ Wel, ik
kan over die trits inderdaad niet alleen
maar cynisch doen.
Het waren niet de
beste tijden in onze
geschiedenis toen ons
volk nee zei tegen het
Huis van Oranje. En
onze vaderen wisten
heus wel onderscheid
te maken tussen kerk
en staat, religie en
politiek. Onze cantorij
mag in rood, wit en
blauw de kerk binnen
marcheren, maar wij
zijn voorzichtig met
het brengen van de
vlag in de kerk.
Niettemin, dat vrije
Nederland van ons
heeft iets te maken met het evangelie. En het heeft aan de inzet van de
Oranjes veel te danken. Daar ligt de
oorsprong van die trits ‘God, Nederland en Oranje’. Dat daar wel eens
fratsen mee uitgehaald zijn, ontken
ik niet (al weet ik er eerlijk gezegd
weinig voorbeelden van).
Nog eens: hoeveel goeds heeft God
ons land gedaan? Wat een trouwe
God! Lofprijzing is de basis van vertrouwen.
Salomo deelt met ons een God die
een reputatie heeft van: beloften

‘Ik ben jong en ik heb geen ervaring.
Ik sta voor de taak uw uitverkoren
volk te leiden, een groot volk, niet
te tellen in menigte. Schenk uw
dienaar een horend hart, zodat ik
uw volk kan besturen. Een hart dat
onderscheiden kan tussen goed en
kwaad.’
3. De zorg in Salomo’s gebed:
Is het niet geweldig zoals Salomo
het volk van God (vs. 7b-9)
vraagt om een horend hart? Om te
‘Vraag wat ik je zal geven’ is een
kunnen sturen en te onderscheiden
uitnodiging maar ook… een test.
ten behoeve van het volk van God.
Want mijn antwoord op die vraag
Dat drijft hem. Niet: hoe
leef ik lang en gelukkig?
© RVD, foto: Koos Breukel
Maar: hoe geef ik geborgenheid aan het volk
van God? Niet: hoe zal ik
slagen? Maar: hoe zal ik
het volk van God dienen?
En dit koninklijk model
kunnen wij allemaal toepassen. Op het huis van
Oranje. En ook op onszelf.
waargemaakt. Van Abraham tot
het lege graf van Pasen. Van zorg
voor Nederland in het groot en in
het klein. Begin daar maar vandaag.
Het is ons herinneren, dat de dankbaarheid en het vertrouwen voedt.

onthult wie ik ben. Waarvan ik vol
ben, wat mijn drijfveren zijn. Daar
gingen dan ook veel stukjes over
in de kranten de afgelopen weken:
wat drijft Willem-Alexander en
Máxima?
Mooie vraag trouwens als je – misschien met kinderen aan tafel! – dit
stukje nog eens leest. ‘Jongens, meiden, wat zou jij zeggen als de Here
jou vroeg: ‘wat zal ik je geven?’ Dan
noem je vast iets dat echt belangrijk
is voor jou! Je zegt iets over jezelf.
Ook Salomo zegt iets over zichzelf.

Eerst de Oranjes
Let wel: de Oranjes zijn
zondaren als iedereen.
Ongetwijfeld doen ze ook
dingen die niet chic zijn.
Wat hebben ze ons gebed
nodig!
Er zijn vorstenhuizen die
hele dagen niks doen.
Maar ook een redelijke
republikein zal moeten
erkennen dat de Oranjes
keihard werken. En als
ze ergens goed in zijn
geweest de afgelopen
tweehonderd jaar, nee,
de afgelopen vierhonderd jaar, dan is het in
dat ‘horen met het hart’
waar Salomo om vraagt.
Dat begrijpen van de gewone man.
Is het niet merkwaardig? Elites in
ons land hielden naar het koningshuis vaak afstand, maar de straat
koos altijd voor Oranje! Vanwege
het sprookje van de macht? Juist
niet. Want ze hebben geen macht.
30 April is niet een dag van kroning
maar van inhuldiging.
Zo veel stadhouders, zo veel prinsen hielpen Nederland zijn vrijheid
en zelfstandigheid te verwerven
en te verdedigen. Dat zit bij de
Oranjes heel diep. En nu er een
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onder in debatten over stijlen van
China’s en Sudans en Irans van onze
liturgie: eigentijds of klassiek, met
tijd? Of zijn er broeders predikanmicrofoon of cantoten, oudsten en
rij. Links en rechts
diakenen die
Hand in eigen boezem…
horen we hoe eregeen koninkrijk
diensten behoeften
hebben, maar die
moeten bevredigen.
God vragen om
Maar zo’n debat is vruchteloos. Het
een horend hart om wijs te kunnen
doel van een eredienst is: plezier
sturen in het kleine onderdeeltje
bezorgen aan God. Hij is het enige
van zijn rijk waar zij dienen?
echte gehoor.
4. Het doel van Salomo’s gebed:
het plezier van God (vs. 10-14)
Samengevat
Wat een mooi vers! ‘Het beviel
de Heer dat Salomo juist hierom
‘Vraag wat ik je zal geven’ (vs. 5). Vraag,
vroeg.’ God heeft er plezier in en
want Gods gulheid stimuleert. Vraag,
dat laat Hij ook zien! Hij geeft Saen herinner je zijn goedheid tot op
lomo wat hij vroeg (vs. 11-12) en ook
heden. Vraag voor het volk. En vraag –
wat hij niet vroeg (vs. 13)!
vooral – om Hem te plezieren.
Er zit iets zo plezierigs in als je
iemand een plezier wilt doen.
Nu wijzelf
Meditatie gehouden ter gelegenheid van de
Vraagje: is dat niet het doel van al
O, jij bent geen koning? Maar elke
inhuldiging van Koning Willem-Alexander,
ons bidden en zingen? God een plechristen is een koning! En… kan bidtijdens de ‘Royal Evensong’ op 28 april 2013 in
zier doen, privé en publiek?
den als een koning!
de Kandelaar in Amersfoort.
Bij een inhuldiging
Natuurlijk bein de Nieuwe Kerk
staat er zorg die
Salomo vraagt om
baden ze vroeger
overdreven is.
een horend hart
psalmen. Je kunt het
Maar er is ook
betreuren dat dat
heilige zorg,
vandaag anders gaat. Maar voor je
waakzame zorg, die beeft om het
er iets van zegt: de hand in eigen
welzijn van het volk van God. Zo ieboezem…
mand bidt met één oog open…
Laten wij als kerk het principe eren
Bidden wij voor de kudde van de
dat we de Here ermee plezieren.
goede herder, waar die geslagen
Wie dat vergeet, gaat zomaar ten
wordt en de mond gesnoerd in de
koning aantreedt, is het goed ook
de vorstinnen te eren die alle vier
op eigen wijze de tijdgeest hebben
aangevoeld: Emma, Wilhelmina,
Juliana en Beatrix. Juist omdat het
koningshuis niet vanzelf spreekt,
moeten zij hun best doen om het
volk te begrijpen. En dat kunnen ze
als de beste.
Ik heb in elke gemeente die ik in Nederland heb gediend, mensen ontmoet die tot op hun sterfbed vertelden hoe gewoon de Oranjes waren
en die op de schoorsteenmantel een
foto hadden staan. Wie gaf de gouden koets aan Wilhelmina? Dat was
de Jordaan!
Pas het gebed van Salomo maar toe
als koninklijk model!

Jaargang 20 no 4 april 2013

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

Verder in dit nummer o.a.:
- Water uit de rots
ters
- Houthakkers en waterput
- De synodalen achterna?

16-04-13 10:14
NB april 2013.indd 97
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Liturgische formulieren
catechisatie in de zeventiende eeuw
vaste vorm begon aan te nemen, werd
het lezen van leerstellige formulieren
één van de wegen waarlangs de kerk
onderwijs gaf. Nog weer later kwamen
daar de bijbelstudieverenigingen bij.

Pedagogische functie

gische formulieren, waarvan acht dateren uit de periode

1566-1619. De overige zijn in de twintigste eeuw ontstaan.

Formulieren worden gebruikt bij de bediening van doop en

avondmaal, bij de bevestiging van huwelijken, van ambtsdra-

gers en bij uitsluiting uit en wederopneming in de gemeente.
Waarom gebruiken we ze eigenlijk?
Past het formuliergebruik nog wel in
onze tijd? Werken formulieren geen
formalisme in de hand? Het zijn vragen die vandaag de dag vaak gesteld
worden, en die in toenemende mate
heel uiteenlopend beantwoord worden.
Dat er verschillend over gedacht wordt,
heeft ervoor gezorgd dat – zo blijkt uit
de toelichting door deputaten Kerkorde – in de nieuwe kerkorde de bepaling over het (verplicht) gebruik bij vrijwel alle formulieren geschrapt is. Het
is de bedoeling dat afspraken over het
formuliergebruik in een ‘generale regeling’ vastgelegd gaan worden.
Wanneer we nadenken over het gebruik
van formulieren, is het erg zinvol om
helder voor ogen te hebben waartoe ze
oorspronkelijk gemaakt zijn. Daarover
gaat dit artikel.

gedaan moet worden.
In de zestiende/zeventiende eeuw
werden formulieren gewaardeerd
vanwege hun pedagogisch nut. Formulieren ontstonden in de tijd dat het
gereformeerde leven vanaf de grond
opgebouwd moest worden. De gereformeerde kerk moest zich een plek in de
Nederlanden zien te veroveren als de
centrale, bevoorrechte ‘publieke kerk’.
De formulieren kwamen tot stand in
nauwe relatie met kerkorden en hielden
dus nauw verband met de organisatie
van kerken en het treffen van regelingen op talrijke terreinen van het
kerkelijk leven (ambten, inrichting kerkdiensten, maatregelen van onderwijs,
opzicht en tucht). Daarnaast waren
formulieren onlosmakelijk verbonden
met de wens de gereformeerde leer te
formuleren en te verspreiden.

Didactische functie

Daarbij moet bedacht worden dat
het catechetisch onderwijs destijds in
de kinderschoenen stond. Bovendien
behoorden de meeste kerkgangers tot
de ‘liefhebbers van de gereformeerde
religie’. Deze ‘liefhebbers’ waren geen
belijdende leden, vierden geen avondmaal en vielen buiten de ambtelijke
zorg. De kerkdienst was de enige mogelijkheid om het volk te onderwijzen
in de gereformeerde leer. Dat gebeurde
onder meer via formulieren. Toen de

Karakteristiek voor de formulieren is
dat ze vrijwel allemaal een didactisch
gedeelte bevatten; alleen het formulier
voor de openbare geloofsbelijdenis en
de formulieren bij de tuchtoefening
kennen geen onderwijzend gedeelte.
Alle formulieren hebben wel een ritueel
gedeelte, waar beschreven staat wat er
bij de concrete handeling (zoals doopen avondmaalbediening) gezegd en

Dat formulieren opgesteld werden ter
onderwijs aan degenen die ze voorgelezen kregen (c.q. de kerkgangers),
is duidelijk en algemeen bekend. Onbekender is dat de formulieren evengoed ontstaan zijn omdat de kennis
en kunde van de predikanten in de
zestiende en begin zeventiende eeuw
nog wel eens te wensen overlieten,
om maar te zwijgen van de dorpen
waar men aanvankelijk van een predikant verstoken was. Als gevolg van
het schrijnend predikantentekort werd
uit nood gebruik gemaakt van zogenaamde Duitse klerken, lekenvoorgangers (schoolmeesters, ambachtslieden
e.d.) zonder universitaire opleiding. Zij
werden ‘Duits’ genoemd omdat ze geen
andere taal (dus ook niet de grondtalen
van de Bijbel) dan het Nederduits beheersten.
Het is dus niet alleen vanwege kennisgebrek bij de kerkgangers dat
formulieren ontwikkeld en verplicht
gesteld werden. Een reden was ook dat
het allesbehalve vanzelfsprekend was
dat predikanten voldoende toegerust
waren om te onderwijzen over het
huwelijk, de sacramenten, de plaats en
functie van ambtsdragers et cetera.
Nu kan men pleiten voor afschaffing
van de formulieren omdat voorgangers
tegenwoordig allemaal goed opgeleid
zijn. Ook de kerkleden hebben door het
huidige godsdienstige onderwijs, dat
thuis, in de kerk en op basisscholen gegeven wordt, veel meer geloofskennis
dan rond 1600.
Maar daarmee staat nog niet vast dat
het pedagogische nut van formulieren dus is komen te vervallen. Want
wil men kennis op peil houden, dan is
herhaling ervan onontbeerlijk. Het ef-
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Gemeentebreed
Jan Smelik

In het Gereformeerd Kerkboek (2006) staan zeventien litur-
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fect kan echter aanzienlijk ondermijnd
worden wanneer de inhoud van de formulieren niet meer gecommuniceerd
wordt omdat de formuleringen volledig versteend zijn: men hoort alleen
nog bekende klanken, maar de inhoud
dringt niet meer door.
In hoeverre is dit het geval in de huidige praktijk?
Ik denk dat gemeenteleden het voorlezen van formulieren zeer divers
ondergaan en beoordelen. Ook zullen
gemeenteleden het voorlezen de ene
keer anders beleven dan een andere
keer. Vermoedelijk zal men het lezen
van formulieren die minder frequent
aan de orde komen (bevestiging ambtsdragers, huwelijk), minder bezwaarlijk
vinden dan het lezen van formulieren
voor bijvoorbeeld doop en avondmaal:
zij passeren immers vaak de revue.
Maar als het gaat over de pedagogische functie van formulieren, bestaat
er naar mijn idee ook een nog meer
algemene vraag, namelijk in hoeverre
het voorlezen van een leerstellige uiteenzetting in onze tijd en cultuur nog
een effectieve manier is om kennis over
te dragen. Wellicht kunnen pedagogen
hier eens hun licht over laten schijnen.

Dogmatische & apologetische
functie
De formulieren hadden ten tijde van de
Reformatie ook een dogmatische functie: ze beoogden het gereformeerde
geloof onder woorden te brengen.
Daarmee nauw samenhangend hadden
ze ook in hoge mate een apologetische
functie: ze verdedigden de gereformeerde leer tegen die van bijvoorbeeld
rooms-katholieken en dopersen. Het
klassieke avondmaalsformulier is hiervan een duidelijk voorbeeld. De ‘Opwekking’ uit het formulier (‘Om met het
ware hemelse brood…’) bijvoorbeeld, is
één groot verzet tegen de rooms-katholieke avondmaalsleer.
Ook vandaag de dag hebben formulieren een apologetische functie. Zo wordt
in de twee nieuwe doopformulieren die
door de Generale Synode van Amersfoort (2005) vrijgegeven zijn, nadrukkelijk onder woorden gebracht wat vanuit
de Schrift over de kinderdoop te zeggen

is. Dat onderwerp kwam in het klassiekgereformeerde formulier slechts zijdelings aan de orde. De hedendaagse
confrontatie met groeperingen en
gemeenteleden die de kinderdoop
verwerpen, leidde ertoe dat men het
zinvol vond in de nieuwe doopformulieren dat element juist extra aandacht
te geven.
Dat de formulieren enig leerstellig gezag hebben, zij het dat die natuurlijk
niet gelijk is aan die van de belijdenisgeschriften, komt tot uiting in het
feit dat in preken en in besluiten van
kerkelijke vergaderingen regelmatig argumenten aan de formulieren ontleend
worden. Ook van het tegenovergestelde
kent de geschiedenis heldere voorbeelden. Zo is in het verleden meer dan
eens tegen het doopformulier geopponeerd, bijvoorbeeld omdat men zich
inhoudelijk niet kon vinden in de eerste
doopvraag. De woorden ‘in Christus
geheiligd’ uit deze doopvraag zijn natuurlijk problematisch wanneer je een
volkskerk hebt, waarin alles gedoopt
wordt wat ten doop wordt aangeboden.
De vraag of je formulieren ongewijzigd
moest voorlezen, hing wel eens samen
met de wens om een bepaalde passage uit een formulier uit inhoudelijke
overwegingen te kunnen wijzigen. Er
is geen reden ervan uit te gaan dat de
huidige oppositie tegen formulieren
enkel te maken heeft met afkeer van
formalisme en dat daarbij ‘natuurlijk’
geen inhoudelijke zaken in het geding
zijn. De geschiedenis leert op dit punt
een andere les.

Oecumenische functie
Formulieren vormden in de zestiende
eeuw een van de mogelijkheden om
de eenheid in leer en liturgisch leven
tussen de gereformeerde kerken tot
uiting te laten komen en te bevestigen; ze maakten onderdeel uit van de
gereformeerde identiteit. Formulieren,
maar ook andere liturgische zaken als
het liedrepertoire en de formuliergebeden, onderstreepten de band met
de gereformeerde kerken hier-en-daar,
toen-en-nu.
Dergelijke oecumenische dimensies
hebben formulieren vandaag de dag
nog steeds. Het is waardevol dat de

kerk anno Domini 2013 haar verbondenheid met de kerk uit voorgaande eeuwen en met de kerken in het hier-en-nu
tot uitdrukking brengt door dezelfde
liturgische vormen (waaronder formulieren) te gebruiken. Uiteraard is daarmee niet gezegd dat de kerk verplicht is
om haar oecumenische breedte tot uitdrukking te brengen door formulieren
altijd en overal te gebruiken. Het is een
inhoudrijke mogelijkheid. Niet meer en
niet minder.
Natuurlijk is de oecumenische functie
heden ten dage beperkt, helemaal waar
het gaat om de nieuwe formulieren.
De recent vrijgegeven formulieren voor
doop en avondmaal worden immers alleen in het vrijgemaakt-gereformeerde
kerkverband in Nederland gebruikt.
Bovendien worden binnen protestants
Nederland diverse hertalingen gebruikt
van de klassieke formulieren. Het was
waardevol geweest wanneer gereformeerden in Nederland in elk geval
dezelfde versies zouden gebruiken van
de formulieren die men gemeenschappelijk heeft.

Besluit
Bij de bezinning op het gebruik van
liturgische formulieren zal het volgens
mij vooral moeten gaan om de vraag
of en in hoeverre de oorspronkelijk
didactische, dogmatische, apologetische en oecumenische doeleinden nog
voldoende bereikt worden. Enerzijds
zou het te simpel zijn om formulieren
enkel af te wijzen vanwege ‘het gevaar
van formalisme’. Anderszijds is het ook
te eenvoudig om formulieren en het
verplicht gebruik ervan alleen te willen handhaven omdat dit nu eenmaal
behoort tot de gereformeerde liturgietraditie. We moeten de vraag beantwoorden of de redenen waarom de
gereformeerde kerken in de zestiende/
zeventiende eeuw formulieren ontwikkelden en verplicht voorschreven, nog
even belangrijk en actueel zijn.
Een uitgebreidere versie van dit artikel verscheen in het tijdschrift EREdienst, februari en
april 2010.
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Leven na de genadeklap
Arie de Rover is een veelgevraagd spreker. Begrijpelijk. Wie

wel eens een verhaal van hem heeft gehoord, kan weten dat
einde te boeien. Nu is het altijd riskant, wanneer een goed

spreker een boek gaat schrijven. Lukt het hem op papier net
zo boeiend te zijn als achter de microfoon?
Maar het is De Rover gelukt om – samen met Wilfred Hermans als tekstschrijver en coauteur – een boek te
schrijven, waarin hij de lezer op papier
net zo weet vast te houden als luisteraars in de zaal. Zeker, in zijn boek Leven na de genadeklap hoor je hem
– tussen de regels door – nog steeds als
spreker, maar dat komt de leesbaarheid
meestal alleen maar ten goede.

De Rover houdt ons in zijn boek danig
de spiegel voor. Naar ik vrees terecht.
Want ik meen dat hij gelijk geeft als hij
constateert dat echt leven uit genade,
als grond van bestaan en identiteit, in
de kerk vaak ver te zoeken is. Met als
schamel restantgeloof dit: in de kerk
wordt mijn zonde (wat dat dan ook
maar wezen mag) vergeven en na de
dood ga ik – hopelijk – naar de hemel.

Verlost van stress en sores
Waar gaat het De Rover om? Kort
kun je het zo zeggen: hij wil zijn
lezers ertoe brengen echt te gaan
leven uit Gods genade. Want hij
is ervan overtuigd (en zijn praktijk als coach/counselor bevestigt
hem hierin) dat veel – juist ook
orthodoxe – christenen niet echt
leven uit de genade van God. In
de praktijk draait hun leven om
geld, sport, lichaamscultuur, status
(soms ook kerkelijke status), carrière en noem maar op. En ze zitten
in de kerk, ze geloven op papier,
maar werkelijk leven uit Gods
genade – nee. Met als gevolg dat
deze mensen niet echt in de vrijheid van het evangelie leven, maar
slaaf blijven (en vaak steeds meer
worden) van zonde, keuzestress,
prestatiedruk, jaloezie en scheefgroei. Geconfronteerd met deze
werkelijkheid schudt De Rover zijn lezer
flink door elkaar (flink – mee daarom
de term genadeklap) om werkelijk te
gaan leven uit de genade van God. Om
het met de 1951-vertaling van Hebreeën
13:9 te zeggen: dat ons hart eindelijk
weer eens zijn vastheid vindt in genade
en niet in spijzen (en andere afgoden).

Bij het lezen van dit boek plaatste ik
veel uitroeptekens in de kantlijn. Veel
van De Rovers observaties zijn scherp
en (helaas) terecht. Of fraai verwoord,
zoals in de poëtische woorden (p. 79):
Wanneer je een schip wilt bouwen
breng de mensen dan niet bijeen om
hout te sjouwen
of het werk voor te bereiden
geef hun geen taken op en deel geen
plannen mee
maar leer hun eerst verlangen naar
de eindeloze zee.
Want wij moeten in de kerk geen kerkschipbouwende workaholics zijn, maar
mogen het visioen van de zee van
Gods genade in het hart dragen.
Dan komt het verlangen naar het
kerkschip vanzelf.

Pniël of Damascus

Hoe vaak heb ook ik het zo door catechisanten verwoord gehoord. De Rover
pepert het zijn lezers in: begrijp toch
wat genade is: een werkelijk nieuw
en vrij leven, hier en nu al; verlost van
stress en sores. Een leven in blijdschap
en liefde. Zoals hij het doel van zijn
boekje op pagina 147 omschrijft: ik

Toch plaatste ik ook heel wat
vraagtekens in de kantlijn. Want
al lezend ervoer ik ook moeite
met wat De Rover schrijft. Op vier
punten wil ik dat uitwerken. Om
te beginnen: genade ontvangen
is voor hem sterk iets van een
moment waar je doorheen moet.
Hier speelt zijn autobiografie een
rol. Heel open beschrijft hij (p. 64)
hoe hij – door een familieconflict
heen – zelf heeft geleerd werkelijk te
leven uit genade. Deze crisis bracht
hem tot nieuw en echt geloof. Maar
op grond van deze ervaring wordt
het nu in zijn boek een fundamentele stelling: iedere gelovige heeft
meestal een flinke identiteitscrisis
nodig om van genade te kunnen leven
(p. 151), een onmiskenbaar moment van
wedergeboorte (p. 87). Een genadeklap
als moment, waardoor het hele leven
anders wordt. Een crisis die je ‘moet
overkomen’ (p. 153). Maar hier dreigt
– niet voor het eerst in de kerkgeschie-
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Gelezen
Jaap Burger

hij het vermogen heeft zijn luisteraars van het begin tot het

wil dolgraag jouw verlangen naar een
vrijer (en in mijn ogen gelukkiger) leven opwekken.
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… in de zon

Een derde punt van kritiek – eigenlijk
mijn voornaamste: ik mis Christus en
zijn werk in De Rovers boek. Hij zegt
(p. 93) dat hij dit thema bewust laat liggen omdat er over Jezus’ leven en het
belang van zijn offer meer dan genoeg
andere boeken zijn. Maar het gevolg
is dat De Rover wel over veel genade
spreekt maar daarbij Jezus als bron
van de genade nauwelijks noemt. Maar
genade kan toch geen moment bestaan
of ervaren worden zonder Christus? Gevolg is dan ook dat De Rover vooral over
de genade van God spreekt. Maar in de
Bijbel is het toch van A tot Z de genade
van God in Christus Jezus. Jezus die niet
maar – in een ver verleden – genade
verdiend heeft, maar die vandaag nog
altijd die genade uitdeelt. De Rover zal
dit niet ontkennen. Maar het kleurt
zijn boek niet. Zo is Jezus op pagina 128
niet meer dan een medeburger in Gods
koninkrijk. Maar Jezus is toch de Zoon,
de Priester-Koning in dat rijk. Genade
is niet: God houdt intens veel van ons.
Genade is: zie het Lam van God dat
de zonde van de wereld wegneemt.
Genade is: kom bij Mij en Ik zal u vrede
geven – en thuisbrengen bij de Vader. Ik
wil De Rover in zijn enthousiasme niet
overvragen, maar als het over genade
gaat, kan over Jezus als middelaar van
de genade niet gezwegen worden. Dit
is een omissie die het boek scheef trekt.

Ten slotte: De Rover schreef een boek:
Leven na de genadeklap. In 1995 verscheen van John Piper The purifying power of living by faith in… future grace, in
1997 uitgekomen onder de Nederlandse
titel Toekomstige genade. Frappant tegenstrijdige titels! Toekomstige genade.
En: Leven na de genadeklap. Door dat
dikke (en voor mij soms taaie) boek van
Piper kom je heel wat moeilijker heen
dan door de smeuïge De Rover. Maar
duidelijk moge wel zijn: De Rover kan
niet zonder Piper. En wat ten slotte die
genadeklap betreft: ik leef liever in de
genadezon, dan na de genadeklap. Hoe
moeilijk dat – Kyrie eleison – vaak ook
is.
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Een volgend punt is dat De Rover het
leven ‘na de genadeklap’ mijns inziens
wel wat erg positief beschrijft. Want al
erkent hij dat het leven van een christen – ook na de genadeklap – nog altijd
strijd, verleiding en beproeving kent, je
leeft als gelovige – zo op p. 172 – toch op
een nieuwe manier. Je ervaart problemen als vrijheidsberovers, maar vecht
ertegen. Ongetwijfeld zal het soms bij
Gods kinderen zo gaan. Maar ik geloof
dat de Dordtse Leerregels in hoofdstuk
V, 5 en 11 terecht beschrijven en belijden
dat het leven van het geloof er soms
dieper onderdoor gaat. Soms ervaart
een gelovige niets. Ik denk dat De Rover
hier een beetje te optimistisch is over
de gelovige in dit leven. En te groot optimisme is vroeg of laat schadelijk voor
de ziel.

Genade is…

STICHTING

denis – de persoonlijke ervaring van
één mens voorschrijvend te worden
voor de weg die God met elk mens
moet gaan. Op deze manier komt
– vrees ik – de stelling terug dat je
je Pniël- of Damascuservaring in het
leven gehad moet hebben. Komt hier
geen zwaar-gereformeerde bekeringsschematiek om de hoek kijken, ook al
poogt De Rover zich op p. 152 hiertegen
in te dekken? Gelukkig spreekt de allerlaatste zin van zijn boek over ‘de
volgende genadeklap’. De dingen liggen
hier dus nog een beetje open: niet één
genadeklap, maar meer. Maar toch…
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Schipperheijn, Amsterdam, 2012,
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’s Nonnekens biecht

“Ik heb gedroomd, Eerwaarde,
Dat hij nog lief mij had,
En ik in ’t wieglend schuitje
Weer aan zijn zijde zat.”
“Hij drukte mijn vingren, Eerwaarde,

Gedicht
Gert Slings

Hij loech zo minzaam op mij;
Zijn ogen straalden als sterren,
En ’k was zo gelukkig en blij!”
“Foei, kind, aan hem nog denken
Is grote zonde nu:
Gij zijt aan God verbonden,
En hij is dood voor u.”
Zij boog het hoofd: “Eerwaarde,”
Sprak zij met stille stem,
“Ik wil aan hem niet meer denken,
Maar ’k droom nog steeds van hem.”
Virginie Loveling (1836-1923)

Uit: Gedichten van Rosalie en Virginie Loveling (1877)

Er is een mooi spreekwoord:
‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.’
Hartstocht is niet geheel te bedwingen.
Dit soort heerlijke humor is typisch rooms.
Een aandoenlijk antwoord van het nonnetje.
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Persrevue
Perry Storm

CGK en kerkelijke eenheid - 1
In de Kroniek van dit nummer schrijf
ik over ingewikkelde, onoverzichtelijke
situaties op het ogenblik rond het
streven naar kerkelijke eenheid. Directe
aanleiding is een discussie die daarover
de afgelopen winter op gang kwam
binnen de CGK. Die heeft maar beperkt
aandacht ontvangen buiten de kring
van de CGK. En dat is jammer. Het levert, zo heb ik ook met de Kroniek proberen te laten zien, toch wel spannende
stof tot overdenking op. Het begon allemaal met een interview in De Wekker
van 1 februari 2013. Redmar Smit en
ds. P.L.D. Visser namen dat af bij de
preses van de vorige GS van de CGK in
2010, ds. P.D.J. Buijs (titel: ‘Van alle kanten is er de wil om samen tot besluitvorming te komen’). Dit met het oog op
hun komende synode, die in augustus
van start zal gaan en die met spanning
tegemoet wordt gezien, onder andere
vanwege het daar uit te brengen rapport dat tot een zo mogelijk eensge-

ds. P.D.J. Buijs
zinde standpuntbepaling moet helpen
komen inzake homoseksualiteit. Maar
ik knip het stukje uit waarin Buijs zich
uitspreekt over kerkelijke eenheid. Hem
wordt gevraagd of dat streven ernaar
nog wel zo nodig is. De praktijk immers
laat zien dat steeds meer mensen zich
niet meer binden aan een kerkverband,
maar een gemeente zoeken die bij hen
past. Buijs:
‘Je ziet steeds meer dat mensen er heel
lang over doen om zich aan te sluiten
bij een gemeente. Is dit wel echt wat we
zoeken, vragen ze zich af. Ik vrees dat,
als het gaat om kerkelijke eenheid, we

bezig zijn met een achterhoedegevecht.
Mensen lijken het inderdaad steeds
minder van belang te vinden tot welk
kerkverband een gemeente behoort. Dat
betekent dat gemeenten steeds meer
“liggingsgemeenten” worden. De vraag
is of dat een goede zaak is; ik denk het
niet. Het kan zo gemakkelijk leiden tot
een sfeer van: “Wij zijn het met elkaar
eens en wij kunnen het goed met elkaar
vinden.” Het nieuwtestamentische beeld
van de gemeente laat juist de diversiteit
zien, dat je elkaar heel hard nodig hebt.
Je moet elkaar scherp houden binnen
een gemeente om voor eenzijdigheden
bewaard te worden.
Daarbij vraag ik mij wel in alle eerlijkheid af of we werkelijk zo moeten blijven
inzetten op een institutionele eenheid.
We zien meer dan eens dat dit streven
alleen maar leidt tot grotere scheuren.
Moeten we ons niet veel meer inzetten
om plaatselijk eenheid te stimuleren en
te faciliteren met die kerken waarvan de
synode heeft uitgesproken dat ze willen
staan op de grondslag van Schrift en
belijdenis?
Ga elkaar landelijk niets opleggen, want
dan maak je brokken. Dat kan twee kanten uitgaan: zouden we samengaan met
de Nederlands Gereformeerde Kerken en
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt),
dan heeft het behoudende deel van onze
kerken daar grote moeite mee. Zouden
we samengaan met de Hersteld Hervormde Kerk, dan heeft een ander deel
daar weer moeite mee. Van twee kanten
moet je dat elkaar niet aandoen, denk
ik. Wel is het belangrijk om te kijken
naar wat je op plaatselijk niveau samen
kunt doen. Dat is ook een lijn die onze
synode steeds meer volgt. De discussie
die daarbij echter al eerder speelde, en
nu nog steeds, gaat over de vraag of ge-

meenten binnen ons kerkverband geen
eilandjes worden. De één kan het met
die vinden en een ander weer met iemand anders. Raken we elkaar dan niet
kwijt? Dat is een vraagstuk waar ik ook
geen oplossing voor heb. Probeer elkaar
in het vizier te houden. Laten we niet
koste wat het kost proberen een eenheid
van kerkverbanden na te streven.’
Ds. Buijs vervolgt: ‘Plaatselijk verschillen
gemeenten binnen andere kerkverbanden veelal net zo als dat binnen de CGK
het geval is. Daarom kan er soms op
plaatselijk niveau prima samengewerkt
worden tussen een CGK en een gereformeerd-vrijgemaakte gemeente of een
Nederlands gereformeerde kerk, terwijl
dat op andere plaatsen veel moeilijker
kan. Ook ten aanzien van samenwerking
met een hersteld-hervormde gemeente
zou dit zo kunnen zijn.’
In het ND van 6 februari reageert theologe Miranda Renkema (tevens redactielid van De Wekker!) kritisch hierop
met als titel: ‘Eenheid voelt niet altijd
goed’. Deze benadering van Buijs voelt
wel comfortabel, maar er worden in
de kerk wel vaker dingen gevraagd die
niet comfortabel voelen. De eenheid
van de kerk is gegeven in Christus. Dat
geeft rust, maar mag niet leiden tot
berusting in kerkelijke verdeeldheid. Ze
schrijft:
Want áls de kerk één is, dan is ze ook geroepen om die eenheid te laten zien. Het
is on-Bijbels om een scheiding te maken
tussen een ‘geestelijke eenheid’ en een
‘zichtbare eenheid’. Wat één is, moet
voor ieder ook zichtbaar één zijn (Johannes 17:21).
Te denken is aan de zorg voor de eenheid
van de kerk uit Joden en heidenen die
door het hele boek Handelingen loopt.
(Hoeveel makkelijker en comfortabeler
zou het geweest zijn om afzonderlijke
gemeenten van Joden en van heidenen
te vormen waarin ieder zijn eigen gewoonten kon volgen?)
Zo zijn ook de scheuringen in de gemeente van Korinte ongeoorloofd, want:
‘is Christus soms gedeeld?’ (1 Korintiërs
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1:13). In de belijdenis van de eenheid
van de kerk kan het geestelijke en het
organisatorische niet uit elkaar gehaald
worden.
En zo kan ook het plaatselijke en het
landelijke niet tegen elkaar uitgespeeld
worden. Wat plaatselijk een opdracht
van Christus is – namelijk wanneer er
sprake is van een eenheid in belijden,
om die eenheid dan ook te laten zien – is
landelijk precies dezelfde opdracht. (…)
Het is realiteit dat het zoeken naar eenheid, zeker als we dat als landelijke kerkverbanden proberen, offers kost en niet
vanzelf gaat. Maar de constatering dat
er weerstand blijkt, mag nooit leidend
zijn in de keuze om wel of niet te buigen
voor een regelrechte opdracht van de
Koning van de kerk.

promis. Aan de andere kant gaat hij in
tegen wat een compromis tot een compromis maakt, namelijk dat je je juist
wel ‘zo’ blijft inzetten voor een volledige
gehoorzaamheid aan Gods gebod. Zijn
taxatie is correct, getuigt van nuchterheid, maar zou beter overkomen en gecommuniceerd worden wanneer daarin
iets had doorgeklonken van de pijn die
eigen is aan elk compromis. De opdracht
tot eenheid is niet aan een enkele plaats
en gemeente gebonden, maar geldt ook
landelijk en institutioneel. Met de daaraan verbonden inzet.

1947 opgericht met als opdracht: zoek
eenheid met andere kerken van gereformeerd belijden. Men wilde niet terug
naar de situatie van voor de oorlog die
veel te veel naar binnen was gericht. Bij
die opdracht gaat het overigens niet om
plaatselijke gemeenten, maar om kerkverbanden.’ (…)

ds. W. van ’t Spijker

Denkt u dat er ooit nog eens een ‘PKN+’
zal komen waarin alle gereformeerde
kerkverbanden samenkomen?
‘Dat zou ik hopen. We hebben elkaar
nodig, ook al vanwege de marginalisatie
van christenen in de maatschappij. Als
er volop ruimte is voor de gereformeerde
belijdenis moet je die in één kerk kunnen
beleven. Dat geeft volgens mij uiting aan
wat katholiciteit is. Dus niet: jij in jouw
kleine hoekje, en ik in het mijne, maar
samen dicht bij de Heer. Zijn gemeente is
een veelkleurig boeket.’

In het Kerkblad voor het Noorden
schrijft dr. D.J. Steensma op 15 februari
vervolgens (onder de titel ‘Ds. Buijs over
eenheid’) dat Renkema hier wel een
punt heeft, maar dat er desondanks situaties in het leven zijn waarbij we met
minder genoegen moeten nemen dan
we op grond van Christus’ opdracht
zouden moeten nastreven. Buijs komt
volgens hem terecht op voor de mogelijkheid van een compromis, wanneer
de ‘harde kerkelijke werkelijkheid’ een
blokkade opwerpt voor volledige gehoorzaamheid.

In het Christelijk Weekblad van 27 februari wordt ds. Willem van ’t Spijker
bevraagd door Rob den Boer over de
uitingen van ds. Buijs (‘Het lichaam van
Christus is veelkleurig’). Een paar fragmenten daaruit:

Maar… kenmerkend voor een compromis
is óók dat je desondanks het doel voor
ogen houdt. Dat kan niet anders dan
dat je daarover pijn ervaart, en je je tegelijkertijd blijft ‘inzetten’ om het doel te
bereiken, en hier in dit geval ook ‘zo’ zult
blijven inzetten. Daar zit de frictie in
wat ds. Buijs zegt over kerkelijke eenheid.
Aan de ene kant pleit hij voor een com-

Wat vindt u van het pleidooi van Buijs?
‘Ik zie geen tegenstelling tussen plaatselijke en landelijke eenheid, maar ik
begrijp zijn voorzichtigheid wel. De
Christelijke Gereformeerde Kerken vormen een bont gezelschap dat elkaar
stevig vasthoudt, maar soms ook in een
houdgreep heeft. Het Deputaatschap
eenheid gereformeerde belijders is in

Vindt u streven naar eenheid belangrijker dan de leer?
‘De verschillende gereformeerde kerken
kennen een identieke belijdenis en dezelfde Schrift. Dat moet ons stimuleren
om aan eenheid te werken. Wat overblijft zijn nuances die niet aan de kern
raken en dus per gemeente kunnen en
mogen verschillen. Het gaat erom vast
te stellen wat onze identiteit bepaalt:
Christus of de uitwerking? Als uiteindelijk blijkt dat een bepaald punt een principe is, horen we daar wel aan vast te
houden. We moeten onszelf altijd onder
kritiek durven stellen van wat God in zijn
Woord tegen ons zegt.’ (…)

CGK en kerkelijke eenheid - 2
Ondertussen had in De Wekker van 15
februari 2013 een interview gestaan
(‘Onze kerk bestaat niet’) met prof.
dr. J.W. Maris en ds. J. Westerink, die
beiden jarenlang deputaat geweest
zijn voor de landelijke gesprekken over
eenheid van gereformeerde belijders.

Beiden zien als hoogtepunt de overeenstemming die in 1998 bereikt werd tussen GKv en CGK inzake de toe-eigening
van het heil. Als dieptepunt benoemt
Maris de herhaalde afwijzing op nietprincipiële gronden van CGK-zijde van
het federatieve groeimodel met de GKv.

Een paar stukjes uit het interview:
Persoonlijke gedachten en gevoelens
Wat betekent kerkelijke eenheid eigenlijk voor u persoonlijk?
Prof. Maris: ‘Eenheid heeft er voor mij
alles mee te maken dat de kerk niet van
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ons is, maar van de Here. We belijden
met het apostolicum “één heilige katholieke kerk”. Er is één God, één geloof, één
doop, dus is er ook één kerk. Het is niet
goed als identiteit wordt verbonden aan
wat wij koesteren aan tradities en nestgeur. Ik ben bang dat we dit confessionele punt te weinig in het oog hebben.
Er heerst vrij breed een geest van: als wij
ons maar prettig voelen in onze kerk.
Maar dan moeten we beseffen dat onze
kerk niet bestaat.’
Ds. Westerink: ‘Ja, ik ben het daarmee
eens. Ik constateer echter dat de praktijk
weerbarstig is. Kerken zijn in de geschiedenis een verschillende koers gaan
varen, die niet zomaar te overbruggen is.
Toch ervaar ik het als bijzonder mooi te
merken dat er ten diepste toch eenheid
kan zijn. Als ik eens in gecombineerde
gemeenten van CGK/GKv voorga, krijg
ik niet zelden juist van vrijgemaakte
ambtsdragers te horen dat ze de prediking die ik probeer te brengen erg
waarderen. Dat doet me toch wel erg
goed. Ik heb dat gevoel van verbondenheid persoonlijk overigens nog vaker bij
de hersteld hervormden, waar ik ook wel
eens mag voorgaan.’
Prof. Maris: ‘Het gaat uiteindelijk om de
confessionele basis waarop we staan.
Dan bedoel ik een kerk waar de belijdenis serieus gelding heeft. Over uitlopers
daarvan valt best te praten. Dan zie ik
ook zeker mogelijkheid om de kring nog
breder te trekken. Als God het aan ons
opdraagt, dan hebben wij daar niet tegen in te gaan.’ (…)
Achterhaald?
Is de discussie over het zoeken naar
eenheid eigenlijk niet door de tijd ingehaald? De keuze voor een lokale gemeente lijkt steeds minder bepaald te
worden door het kerkverband en daarin
lijken we te berusten.
Prof. Maris: ‘Dat zie ik ook, maar toch
zeg ik: als we die hoek omslaan, dan is
op veel punten het hek van de dam. Als
het criterium is: waar voel ik me het
beste thuis, dan is het geloof aan religiositeit prijsgegeven. In kerkblaadjes
lees je geregeld vrij laconieke teksten als
een gezin naar een andere gemeente ter
plaatste is vertrokken, in de trant van:
ook daar een heel goede tijd gewenst. Ik
mag dan echter toch wel hopen dat er
minstens een goed gesprek is geweest.

Als leden enkel wegens de wens om een
andere liturgie vertrekken, is het toch zeker de taak van ambtsdragers te praten
over wat een kerk in wezen is.’ (…)

ds. J. Westerink
In De Wekker is wel eens de vrees geuit
dat de CGK door de voortgezette samenwerking met verschillende andere
kerkverbanden op den duur zichzelf
opheffen. Hoe leeft dat bij u?
Ds. Westerink: ‘Ik herken die gedachte
wel. Ik acht het niet ondenkbaar dat het
ene deel zich dan maar bij de HHK wil
aansluiten en het andere bij de GKv. Ik
weet ook niet hoe het allemaal verdergaat. Belangrijk is dat beide groepen
voorafgaand aan de synode zullen vragen wat de Here wil voor het geheel van
onze kerken, ook al zou je daar persoonlijk moeite mee hebben.’

prof.dr. J.W. Maris
Prof. Maris: ‘Ik heb ooit gezegd dat ik het
niet erg zou vinden als de CGK over 40
jaar niet meer bestaan, op voorwaarde
dat de gereformeerde prediking met oog
voor de persoonlijke omgang met God
bewaard is gebleven. Daar denk ik nog
steeds zo over. Als we die erfenis kunnen

bewaren en er worden andere deuren
geopend, dan is het goed. Wie weet hoe
de toekomst eruitziet, misschien belandt
de kerk wel in een tijd van vervolging.’
In De Wekker van 1 maart en van 15
maart 2013 volgt dan nog een briefwisseling tussen de predikanten Buijs en
Van ’t Spijker, die we beiden hierboven
al tegenkwamen. In zijn eerste brief
noemt Van ’t Spijker de vraagstelling
van Buijs (moeten we wel zo blijven
inzetten op institutionele eenheid?)
‘spannend’. Zijn eerste reden daarvoor
is de diversiteit die eigen is aan de CGK
zelf. Moet wat binnen eigen kerkverband kan (ondanks die diversiteit elkaar vasthouden), ook daarbuiten niet
kunnen? Dan vervolgt hij:
Dat hangt samen met een tweede: onze
diversiteit is nog maar een klein deel van
het gereformeerde spectrum. Daarmee
bedoel ik: er bestaat nog steeds het
gevaar dat we binnen onze kerken een
monocultuur worden. Als afgescheiden
kerken hebben wij toch een bepaalde
afstand van de bredere samenleving
waar Jan Rap en zijn maat leven. Een
gereformeerde bonder binnen de Protestantse Kerk en een hersteld hervormde
broeder herinneren ons aan de roeping
van de kerk tegenover het Nederlandse
volk. Een vrijgemaakte of Nederlands gereformeerde broeder wijst op de rijkdom
van de uitlegkundige traditie van Schilder, Holwerda en dergelijke. Door naar
elkaars preken te luisteren zul je soms
het idee hebben: ik doe dat wat anders.
Maar je krijgt even vaak de vraag: doe
jij het dan alleen goed? Als protestantsgereformeerde kerken hebben we elkaar
gewoon nodig om niet in onze monocultuur te verdrogen en daarom moet je
elkaar als kerken tegenkomen.
De meeste spanning voel ik vanwege
de derde reden: de éénheid van de kerk
zoals die in Christus gegeven is en die
in de belijdenis beleden wordt. In 1834
zeiden de vaderen: wij willen de hand
reiken aan elke vergadering die met
ons op deze grondslag wil staan. Wie
de geschiedenis van de negentiende
eeuw leest komt onder de indruk van de
spankracht die toen zoveel verschillende
richtingen bijeenhield. We zijn daar veel
van kwijtgeraakt. Te veel. Daarom ben ik
blij met de instructie van ons deputaat-
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schap. Die zegt ons om ‘wegen te zoeken
die kunnen leiden tot de eenheid van de
kerken van gereformeerde belijdenis in
Nederland’. Dat gaat verder dan plaatselijke eenheid bevorderen. Toen onze
kerken in 2007 zeiden: het moet anders,
meer van onderop, was dat niet om onder de nadrukkelijke zoektocht van die
kerkelijke eenheid uit te komen. Het kost
te veel als je die zoektocht opgeeft.
In zijn antwoordbrief benadrukt Buijs
allereerst dat zijn opmerkingen ingegeven waren door grote verlegenheid.
Velen hebben geen boodschap meer
aan kerkverband of eenheid van kerken.
Tientallen jaren gepraat heeft geringe
voortgang opgeleverd. Er zijn toenemende interne spanningen. De eenheid
met een ander kerkverband kan tot een
scheur in eigen kring leiden. Dan gaat
Buijs in op de punten van Van ’t Spijker,
te beginnen met de opmerking dat wat
in eigen kerken gebeurt (elkaar vasthouden), ook daarbuiten moet kunnen.
Buijs:
Maar doen wij het werkelijk binnen
onze kerken, Willem? Heb jij ook niet het
gevoel dat we (gelukkig!) nog wel allerlei dingen samen doen, maar dat het
wezenlijke gesprek over het functioneren
van Gods Woord en de gereformeerde
belijdenis nauwelijks van de grond
komt?
Het rapport van deputaten uit 2007
merkt op: ‘Het zoeken van eenheid met
anderen waarbij eenheid met de broeders van hetzelfde huis wordt veronachtzaamd is niet geloofwaardig. Het zou
wel eens het zoeken van onszelf kunnen
zijn. Het is strijdig met het gebed van
Christus: “opdat zij allen één zijn.”’
Nu haast ik mij om te zeggen dat dat
voor deputaten niet betekende dat de
eenheid met andere kerken niet gezocht
zou moeten worden. En begrijp mij
goed, dat zou ik ook zeker niet willen
zeggen. Maar volgens mij hebben de
laatste synodes goed aangevoeld dat
een inzetten op een eenheid van kerkverbanden, waarbij we elkaar binnen het
eigen kerkverband kwijtraken, niet kan.
Was dat ook niet de reden dat het federatief groeimodel met de GKv niet werd
ingevoerd? En erkende de laatste synode
niet ‘dat landelijk ineenschuiven van
de kerkverbanden nu niet haalbaar is’?

Daarom is er meer en meer ingezet op
het stimuleren van plaatselijke eenheid.
Ik ben het helemaal met je eens dat wij
van andere kerken kunnen leren. De
heilshistorische lijnen zoals ze vanouds
in de GKv werden getrokken hebben ons
oog gegeven voor de brede verbanden
in de Schrift. De bevindelijke noties
waarvoor de Gereformeerde Gemeenten
aandacht vragen, houden ons in ander
opzicht bij de les. En gereformeerde
bonders kunnen ons veel leren over de
manier waarop je de boodschap communiceert in een seculier klimaat.
Daarom: graag contacten vanuit een
positieve grondhouding. Maar de realiteit moet ons doen beseffen: doorzetten
van een landelijke eenheid naar welk
verband dan ook, is op dit moment niet
mogelijk en moeten we daarom ook
niet koste wat het kost proberen na te
streven.
Iemand gaf mij onlangs als reactie
dat, wanneer de gehoorzaamheid aan
Christus van ons vraagt dat kerken één
worden, er dan maar delen van de kerk
moeten achterblijven.
Zie, daar heb ik nu grote moeite mee.
Ik geloof niet dat Christus dat van ons
vraagt, integendeel. Ik ben benieuwd
hoe jij dat ziet. Als ik het geheel van de
kerkelijke situatie wat probeer te overzien, voel ik grote verlegenheid. Het is in
de achterliggende eeuwen zo vaak gebleken dat een samengaan van kerkverbanden weer een nieuwe scheur betekende.
Er zijn momenten dat ik diepe pijn voel
over de kerkelijke verdeeldheid – vooral
als je het voor je ogen ziet gebeuren.
Maar vaak voel ik die pijn nauwelijks en
daarover schaam ik mij voor de Heere.
Het is waarachtig niet als een cliché bedoeld als ik verzucht: ‘God ontferme Zich
over de puinhopen die wij hebben veroorzaakt, waarvan niemand weet hoe
ze ooit nog moeten worden opgeruimd.’
En tegelijk ben ik een vriend en metgezel
van allen die Zijn Naam ootmoedig vrezen, in welke kerk dan ook.
Ds. Van ’t Spijker reageert door toe te
geven dat Buijs de vinger legt bij een
zere plek in de CGK: houden we elkaar
echt vast en komen de wezenlijke gesprekken over het functioneren van
Woord en belijdenis wel van de grond?
Vervolgens schrijft hij over het zoeken
van eenheid, die toch opdracht blijft:
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Maar dat zoeken naar éénheid is een
zeer complex gebeuren. Dat hangt ermee samen dat gereformeerd kerkelijk
Nederland tot op het bot verdeeld en
versplinterd is. Het hele spectrum van
gereformeerd belijden ligt in stukjes
uit elkaar. Daarom is het een illusie te
denken dat éénheid van bijvoorbeeld
de CGK met alleen de GKv (of HHK of
welke andere kerk ook) iets oplost aan
het vraagstuk van de verdeeldheid.
Wat we kwijtgeraakt zijn is veel meer
dan de structurele eenheid. We zijn het
echte zicht op katholiciteit kwijtgeraakt.
Terwijl we elke zondag belijden dat we
geloven in die algemene (katholieke)
kerk. Het lijkt een zinnetje dat we opzeggen omdat het zo hoort. Beseffen
we echt wat het betekent? Je kunt zo
makkelijk denken dat jij de waarheid
in pacht hebt. Dat de ander het niet bij
het rechte eind heeft, maar iets mist, of
iets van zichzelf toevoegt. Het resultaat
is: we hebben genoeg aan onszelf. Maar
ondertussen verdrogen we in onze
kerkelijke monocultuur. Wie de
geschiedenis
van het gereformeerd protestantisme
leest, komt onder
de indruk van
de enorme verscheidenheid. Die
verscheidenheidin-eenheid lijkt op
de verschillende
facetten van
een diamant,
die samen voor
een schittering
zorgen. Of op
een veelkleurige
bos bloemen die samen een prachtig boeket
vormen. Maar dat doen ze

alleen als ze bij elkaar zijn. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is: het gaat niet
om een contact hier en daar en het gaat
zeker niet alleen om een contact met
die kerken waarmee je veel ‘klik’ hebt.
Katholiciteit kan ook schuren. Want het
vraagt van mij de gezindheid van Christus – en dat betekent kruisdragen. Dat
snijdt in mijn eigen vlees. Dat doet pijn.
In zijn afsluitende reactie benadrukt
Buijs nogmaals dat het nemen van
grote stappen richting eenheid met
een ander kerkverband niet wenselijk is
in de huidige situatie ‘dat ín de breedte
van ons kerkverband het gevoel heerst
dat we in geestelijk opzicht steeds verder uit elkaar groeien’. Vervolgens stelt
hij het bekende punt aan de orde van
de prediking. Waarbij hij concludeert:
Wanneer we teruggaan naar 1892, zien
we dat de benadering van de gemeente

in de prediking een belangrijk punt voor
onze vaderen was om niet mee te gaan
met de Vereniging. Zij wisten dat mensen die onderweg zijn naar Christus’
rechterstoel eerlijk behandeld moeten
worden. Dat we er niet van uit mogen
gaan dat elk kerkmens wel een gelovige
is. Het gaat om zaken van eeuwigheidsbelang. En daar zit het grote zorgpunt.
(…)
Het gaat er dus niet om of je puur een
gevoelsmatige ‘klik’ zou hebben met
bepaalde kerken. Het gaat om de schriftuurlijk-bevindelijke prediking. Echte
katholiciteit wordt door die prediking
bepaald.
Dat het zoeken daarnaar niet alleen binnen eigen kerkverband, maar ook tussen
kerkverbanden door moet gaan: van
harte akkoord. Maar dan alleen op die
basis. En dan kan dat op ándere punten
pijn doen. Terecht merk je op dat het
zoeken naar kerkelijke eenheid in ons eigen vlees snijdt. Maar dat hebben we er
dan graag voor over, omdat de eenheid
in prediking gezien wordt.
Ik heb in deze Persrevue diverse CGK-geluiden zonder
commentaar weergegeven. Het leek me kennisneming waard.
Inhoudelijk ben ik
op een aantal punten ingegaan in de
Kroniek.

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.
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