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Het geheim van
een christenleven
‘Want voor mij is leven Christus en sterven winst.’ (Filippenzen 1:21)
Het schijnt dat het blad Linda het meest succesvolle maandblad op de Nederlandse markt is. Het draagt de naam van
een van Nederlands meest bekende televisiepersoonlijkheden: Linda de Mol.
Het geheim van het succes van haar
blad is dat het als motto heeft: als jij
het leuk vindt, is het leuk; doe wat je
wilt. Het is allerminst bevoogdend en
belerend. En dat spreekt aan. Want is
dat niet wat in onze maatschappij ook
geldt? Als je het leuk vindt, is het leuk;
doe wat je wilt. Is dat niet het geheim
van het leven?
Deze boodschap verslaat op dit mo
ment z’n miljoenen. Het lijkt aantrekke
lijk. Het lijkt je ver te brengen. Ja, Linda
de Mol zelf is er het schoolvoorbeeld
van. Zo van: eigenlijk ben ik zoals jij,
maar geluk, talent of wat ook heeft mij
in een andere situatie gebracht en wat
mij overkwam, kan ook jou overkomen.
Rijk, beroemd en succesvol zijn.

Motto
En daar sta je dan als christen. Een
groter contrast met wat Paulus zegt
in de brief aan de Filippenzen, is niet

er een speciale bedoeling mee. Hij wil
de jonge christenen in Filippi gerust
stellen. Ze maken zich zorgen over hun
broeder en voorganger. Je kunt het je
voorstellen. Ze weten dat hij gevangen
zit. Zijn rechtsproces is in volle gang en
het is nog volstrekt onzeker wat de uit
slag zal zijn. Het is niet alleen denkbeel
dig dat het uitloopt op een doodvonnis,
er is een grote kans dat hij voor de leeu
wen geworpen zal worden.
Daar moeten ze eenvoudig niet aan
denken. Dat is niet alleen verschrikkelijk
voor de persoon zelf, maar het zou ook
een ramp zijn voor de zaak van Christus.
Wat moet er dan terechtkomen van
de verbreiding van het evangelie? En
daarom is Paulus in het begin van deze
brief ook heel persoonlijk. Hij zegt: Het is
niet nodig dat jullie over mij inzitten en
je zorgen maken. Hoe nijpend de situ
atie ook is. Paulus geeft aan: Ik maak me
geen zorgen. Want al is hij dan gebon
den, het Woord van God is niet te bin
den. Dat gaat ondanks alles zijn gang.

denkbaar. Tussen de regels door lees je
dat hij het niet gemakkelijk heeft. Hij
zit gevangen. Expliciet zegt hij het ook
in vers 13: Ik ben een gevangene om
Christus’ wil.
Nog erger dus. Hij heeft niets gedaan.
Alleen maar omdat hij gelooft in Chris
tus, zit hij nu gevangen. Nee, zijn situ
atie is allerminst aantrekkelijk. Maar
vanuit de gevangenis heeft hij dus een
brief geschreven. Aan de gemeente in
Filippi. En in die brief brengt hij onder
woorden waar het in een christenleven
om gaat. Paulus spreekt heel anders.
Hij heeft het over Jezus Christus. ‘Het
leven is voor mij Christus en het ster
ven is voor mij winst.’ Dat is zijn motto,
zeg maar. Compleet verschillend. Maar
wel heel diep en voor ons ook veelzeg
gend. Het is het geheim van een chris
tenleven.

Winst

En het is niet zonder reden dat Paulus
deze brief heeft geschreven. Hij heeft

Als Paulus wordt vrijgesproken, be
tekent dat voor hem leven. En leven
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is voor hem: Christus. Leven is voor
hem niet: eten en drinken, niet: geld
verdienen, niet: voor alles genieten en
doen wat je zelf leuk vindt. Nee, leven
is voor hem: Christus. Christus is in zijn
leven het een en het al. Leven betekent
voor Paulus: in alles gericht zijn op
Christus. Dat is de ene mogelijkheid. De
andere mogelijkheid is deze, dat Paulus
ter dood veroordeeld wordt en wordt
geëxecuteerd. En dat, zegt Paulus, is
winst.
En vooral dat laatste valt in onze maat
schappij heel vreemd. In onze cultuur
is één ding duidelijk: je moet proberen
het sterven zo ver mogelijk bij je van
daan te houden. Zo lang mogelijk leven.
Leuke dingen doen. Genieten. Daar gaat
het om in onze welvaartscultuur. En
het sterven past daar niet in. Integen
deel. Sterven betekent dat er een einde
komt aan het genieten. En dat is het
ergste wat er is. Dat je niet meer kunt
genieten. Dat is geen leven meer. Dat je
niet meer kunt doen wat jij wilt.
Ja, we moeten oppassen dat we niet
door dit gedachtegoed geïnfecteerd
worden. Ook als christenen. Och, het
gaat zo gemakkelijk. Want het wordt
ons dagelijks voorgehouden, om de
dood niet te zien als winst, maar als
een schadepost. Ja, de dood is de al
lergrootste schadepost die je kan tref
fen, vooral als je midden in het leven
staat. Wanneer je leven opgaat in eten
en drinken en genieten, is dat ook
werkelijk het geval. Natuurlijk, als je
leeft met het motto: ‘doe wat je leuk
vindt, geniet, leef je uit’, dan maakt de
dood daar een eind aan. Dan is de dood
inderdaad het ergste wat je kan overko
men. Of gewoon domme pech hebben.
Wanneer Christus nu, vandaag, in dit
leven, niet het een en al voor je is, kan
de dood nooit winst zijn. De dood kan
alleen winst zijn, als het leven voor ons
Christus is. Want daaraan kan de dood
geen einde maken.

Geheim
Deze woorden van Paulus brengen het
geheim van een christenleven onder
woorden. Ze gaan diep. Ze reiken ver. Ze
maken het verschil. Ze veroorzaken een
scheiding die door deze wereld loopt.

Tussen mensen aan de ene kant, die
zeggen: Het leven is voor mijzelf en het
sterven is voor mij verlies. En mensen
aan de andere kant die zeggen: Het le
ven is voor mij Christus en het sterven
is voor mij winst.
Maar je moet deze woorden van Paulus
wel goed peilen. Dat je niet denkt dat
er bij hem zoiets is als een doodsver
langen. Dat komt voor: dat het leven zo
moeilijk en zwaar is, dat je alleen nog
maar de dood als uitweg ziet. Maar dat
bedoelt Paulus hier niet. Ook moet je
Paulus niet zien als een bibberend oud
mannetje, die geplaagd wordt door al
lerlei kwalen en aan wie het leven niets
meer te bieden heeft. Ja, misschien dat
ook jij deze woorden van Paulus wel
zo opvat. Vooral als je nog jong bent.
Dan kun je hier niet zo veel mee. Het
sterven is mij winst! Kom op: het leven
lacht mij toe. Dat denk je dan. En toch,
deze woorden van Paulus zijn niet al
leen maar voor oude mensen. Paulus
verlangt ernaar met Christus te zijn.
Niet pas wanneer hij oud en der dagen
zat is geworden. Ook niet in een situ
atie waarin hij lichamelijk is afgetakeld
en een wrak is geworden. Maar in de
volle kracht van zijn leven. Je leest het
ook tussen de regels door.
Paulus bruist van energie. Nee, Paulus
brengt hier het geheim van een chris
tenleven onder woorden. Als je gelooft
in de Here Jezus, dan ben je op Hem
georiënteerd. Dan draait je leven om
Christus.
Maar hoe ziet je leven er dan uit? Wat
betekent het dat je leven Christus is?
Nee, dat betekent niet dat je elk uur,
elke minuut aan Hem denkt, of zo.
Natuurlijk niet. Dan kun je niet je werk
doen. Dan kun je niet je verantwoor
delijkheden die je hebt, uitvoeren. Nee,
het betekent dat je met Hem verbon
den bent. Dat je met Hem rekent. Met
wat Hij gedaan heeft, wat Hij gezegd
heeft. Het betekent dus dat je de Bijbel
leest, dat je tot Hem bidt. Dat je Hem
betrekt in alle keuzes van het leven.
In welke baan kan ik Hem het beste
dienen? Waaraan geef ik mijn geld uit?
Dat je erover nadenkt of Christus daar
ook blij van wordt. En de keus van mijn
levenspartner. Mijn huwelijk. Dat je dan
voor alles rekent met Christus en zijn
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liefde. En de zorgen in mijn leven. De
ziekte die ik te dragen krijg. De ouder
dom die zich aandient. Dat ik dat in zijn
handen leg en erop vertrouw dat het
goed komt, hoe dan ook. En dat ik wil
luisteren naar zijn woorden, zijn gebo
den. Ook als het me niet uitkomt, maar
alleen omdat ik Hem wil volgen. Kijk,
dat betekent het dat je leven Christus
is. Dat je voor alles Hem wilt dienen, als
een kind aan zijn hand wandelt. Dat je
je leven leeft voor Hem.

De kaap
Misschien kent u, ken jij de geschiede
nis van Stormkaap. Dat is het zuidelijk
ste puntje van Afrika. Helemaal aan de
onderkant. Zeelieden waren in vroeger
eeuwen bang om voorbij deze Kaap te
varen. Ze vreesden dat ze schipbreuk
zouden lijden. Nog nooit was een schip
daar veilig langs gekomen, zei men.
Totdat iemand toch de moed had en
een poging waagde. Tot ieders verras
sing ontdekte hij de route naar Indië.
En daarmee ontsloot hij de weg tot
de rijkdom van het Oosten, waarvan
iedereen tot die tijd alleen kon dromen.
Vanaf dat moment werd deze zuidpunt
anders genoemd. Voortaan sprak men
niet meer van Stormkaap. Maar van
Kaap de Goede Hoop.
Zo is het ook met de dood. Geen mens
die van zichzelf eromheen kan. Bij de
kaap van de dood moet iedereen stran
den. Maar sinds Christus die dodelijke
klip gepasseerd is, ligt het anders.

Christus, die zegt: Ik ben de Opstanding
en het Leven. Wie in mij gelooft, zal le
ven, ook al is hij gestorven (Joh. 11:25).
Christus is de klip voorbijgegaan. De
weg daaraan voorbij heeft Hij geopend,
door op te staan uit de dood. Hij staat
aan de andere kant. En Hij wacht al de
zijnen op. Jezus is zelf, zeg maar, Kaap
de Goede Hoop. Met Hem is er een
nieuw perspectief. Er ligt een nieuwe
wereld voor je open. Als je leven Chris
tus is, is dat je verlangen. Die nieuwe
wereld waarin je met Christus zult zijn.
Voor eeuwig bij Hem thuis zijn. Thuis.
In het Vaderhuis waar vele woningen
zijn. Is dat geen winst? Verlost te zijn
van zonde, van ongeloof. Bevrijd van
verleiding en verzoeking. Geen zorgen
meer, geen ziekte, geen depressiviteit,
geen verdriet, geen eenzaamheid. On
gestoord en eeuwig bij Christus zijn.

Tot uw dienst!
Als je dat zo voor je ziet, begrijp je iets
van wat Paulus zegt. Dit is het geheim
van het christenleven. Leven is voor mij
Christus. Als teken daarvan zou je elke
dag kunnen doen wat de hugenoten
in Frankrijk deden. Wanneer ze ’s mor
gens opstonden, was het eerste wat ze
zeiden: ‘A votre service.’ Tot uw dienst,
Heer. Daar gaat het om. Je staat op, je
maakt je klaar voor werk, voor school,
voor vakantie of voor de dag in het al
gemeen en je zegt: ‘Heer, ook deze dag
sta ik in uw dienst.’ In dat licht staat je
leven, als je gelooft in Christus. Als je

Jezus je Heer noemt. Dan doe je niet
meer wat je wilt. Dan streef je niet
meer naar het beste, het mooiste voor
jezelf. Maar dan gaat het erom dat je
Heer blij is. Nee, dat betekent niet dat
een christen nooit plezier heeft. Dat
hij geen leuke dingen doet, niet op va
kantie gaat, niet geniet van het mooie
weer. Natuurlijk wel. Het betekent ook
niet dat je geen doelen mag nastreven
in dit leven. Natuurlijk doe je een op
leiding en probeer je een leuke baan te
vinden.
En toch. Er zit verschil. Uiteindelijk leef
je niet voor jezelf. Maar voor je Heer.
En hoe weet je nu of je dat doet? Of
je dat wérkelijk doet? Nu, dat weet je
wanneer je je diepste wens zou moe
ten omschrijven. Wanneer je de vraag
zou moeten beantwoorden: wat wil
je nu het liefste, het allerliefste, wat
is je droom? Als je leeft voor jezelf, zul
je wellicht antwoorden: mijn droom
is een droomhuis, een luxe villa in Het
Gooi of in Wassenaar. Een ander praat
over een luxe motorjacht of een super
deluxe vakantie op Bali. Weer een an
der zegt te verlangen naar een andere
baan omdat hij meer wil verdienen.
Wat is je droom? Als je leven Christus
is, zoals bij Paulus, zul je een ánder
antwoord geven. Wat is je diepste ver
langen? Dat ik Christus mag zien. Dat ik
Hem mag ontmoeten. Dat mijn leven in
zijn dienst mag staan.
Mijn verlosser, mijn Middelaar. Chris
tus. Hij is het geheim. Het geheim dat
wij als christenen samen delen. In een
wereld die leeft voor zichzelf, die werkt
voor zichzelf, die geniet voor zich
zelf. ‘Laten we eten en drinken, want
morgen sterven wij.’ Wij zeggen, met
Paulus: Leven is voor mij Christus en
sterven is voor mij winst.
De informatie over het blad Linda is geba
seerd op: De Groene Amsterdammer van 28
januari 2015.
De voorbeelden van ‘Stormkaap’ en ‘de hu
genoten’ zijn ontleend aan: M. van Campen,
Kernteksten uit de zendbrief aan de Filippenzen, Houten 2009, resp. p. 32 en 35.
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Schapen en wolven (1)

Kroniek
Hans van der Jagt

In deze tijd van het jaar worden in veel gemeenten nieuwe
ambtsdragers bevestigd. Dat kan aanleiding zijn om te preken over Paulus’ afscheid van de opzieners van de gemeente
in Efeze, op het strand van Milete (Hand. 20).
Oppassen geblazen
Bij zijn afscheid bindt Paulus de opzie
ners van de kerk in Efeze de zorg voor
de gemeente op het hart. Hij herin
nert hen eraan hoe kostbaar zij is. Ze
is immers door God gekocht met het
bloed van zijn Zoon. Maar hij voorziet
dat deze kostbare kudde zal worden
bedreigd. Van buitenaf zullen woeste
wolven de gemeente willen binnen
dringen. Van binnenuit zullen gemeen
teleden de waarheid verdraaien om de
leerlingen voor zich te winnen. Wolven
van buiten, dwalingen van binnen, het
doet denken aan de waarschuwing van
de Heer zelf om op te passen voor valse
profeten. Ze komen in schaapskleren,
maar het zijn roofzuchtige wolven
(Mat. 7:15). Het zal zo niet gezegd wor
den om de personen te diskwalificeren.

Binnen het beeld van de schapenhou
derij is het bedoeld om de bedreiging
voor de kudde duidelijk te maken.
Dwaalleer bedreigt de schapen doordat
die afleidt van wat voor hen het leven
is: dat ze gekocht zijn door Christus’
bloed. Voor de herders is het oppassen
geblazen om de kudde tegen deze be
dreiging te beschermen.
Er is geen enkele reden om te denken
dat deze waarschuwing van de Heer en
van zijn apostel in onze tijd niet meer
actueel zou zijn. Integendeel. Het kerke
lijke leven is volkomen opengebroken.
Via allerlei media komt velerlei dwaling
op de gemeente af. Alle reden om alert
te zijn.

tigingsformulier voor ambtsdragers.
Hij ‘draagt de oudsten op waakzaam
te zijn en ervoor te zorgen dat geen
wolven de schaapskooi van Christus
binnendringen’. Laat dat formulier als
jeblieft meer zijn dan een formalisme
bij de bevestiging! Een andere kerke
lijke vertaling is de ondertekening van
de belijdenis, een praktijk die de kerken
in ons land sinds de reformatietijd ken
nen. Zo’n oude gewoonte kan gemakke
lijk reduceren tot een formaliteit. Maar
laat die ondertekening in het licht van
Paulus’ aansporing een stimulans zijn
om de kudde te bewaren bij het evan
gelie en te beschermen tegen dwaling.

Paulus’ aansporing heeft kerkelijk
een vertaling gekregen in het beves
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Schapen en wolven (2)
Ik moest ook aan Paulus’ afscheidswoorden denken naar
aanleiding van de wisseling van de wacht in de Protestantse
Kerk. Dr. A.J. Plaisier vertrekt als scriba van de generale synode van de PKN.
Na acht jaar draagt hij deze maand
het stokje over aan dr. R. de Reuver.
Het Nederlands Dagblad gaf op 7 mei
alvast een interview met de aftredende
scriba.

Balanceren tussen
grondslag en grens
Het gesprek kijkt natuurlijk
terug op de afgelopen scri
baatsperiode. Belangrijke
kerkelijke thema’s komen kort
aan de orde. Om wat te noe
men: het karakter van de PKN
als Christusbelijdende kerk,
de grenzen aan de pluraliteit
van de kerk, de wijzigingen in
de kerkstructuur, de eeuwig
heid en het laatste oordeel,
de contacten met de andere
protestantse kerken en die met
de Rooms-Katholieke Kerk. In
een interview leer je iemand
enigszins kennen. Het is maar
een interview en dus beperkt.
Je zou soms meer willen horen
op een moment waarop de in
terviewer met zijn gevraag een
andere richting inslaat. Over
sommige onderwerpen zou je
willen doorpraten. Andere za
ken roepen tegenspraak op.

heim, iets dat je niet in handen hebt.
Maar dat Christus zich in brood en wijn
laat ontmoeten en bij ons wil wonen,
dát is niet onderhandelbaar.’ Je ziet hoe
Plaisier balanceert tussen de grondslag
van de PKN en haar plurale karakter.

Dr. A.J. Plaisier

Het lijkt mij dat er niets mis mee is om,
Het zal niemand verrassen dat het
als blijk van instemming en van onder
gesprek over de grondslag van de PKN
linge aanvaarding in het geloof, de be
gaat. Zij is een Christusbelijdende kerk.
lijdenis te ondertekenen. Het houdt ook
Maar Plaisier ‘wil geen enkele vraag
helder waar de kerk voor staat wan
taboe verklaren. En iedereen in de kerk
neer die instemmende ondertekening
heeft spreekrecht.’ Aan de ene kant
voorwaarde is voor de
steigert hij bij de ge
ambtelijke dienst. Dan
dachte ‘zet je handte
Helder waar
is het ook onvermijde
kening maar onder de
de kerk voor staat
lijk dat het ontbreken
belijdenis van de kerk,
van deze instemming
anders vlieg je eruit’.
consequenties voor de ambtsdienst
Aan de andere kant staat niet alles ter
heeft, ook zonder dat dit gaat op de
discussie. ‘Christus belijden is een ge

nogal kortaf en suggestief aangeduide
manier van ‘anders vlieg je eruit’.

De balans slaat door
In de PKN gaat dat anders. Vlieg je
er daar als ambtsdrager ooit wel uit?
Plaisier noemt in het interview twee
voorbeelden waarin het om grondslag
en grens ging: die van de atheïstische
predikant K. Hendrikse uit Middelburg
en die van ds. E. van der Kaaij uit Nij
kerk, die ontkende dat Jezus
heeft bestaan.
De pluraliteit heeft grenzen,
zegt Plaisier. ‘De Protestantse
Kerk weert wat strijdt met haar
grondslag. Voor de opvatting
dat Christus een mythe is, is
geen ruimte. Je kunt niet de
kerk dienen en zeggen: “Met
Jezus heb ik niks.” Maar je moet
behoedzaam zijn om mensen
uit hun ambt te zetten. Als de
kerk zich uitspreekt, is het aan
een persoon zelf om zijn con
clusies te trekken. Het rumoer
rond Hendrikse (…) is verstomd.
Hij is een voetnoot in de ge
schiedenis geworden. Als wij
met veel bombarie een leerpro
cedure waren begonnen, hadden we van hem een martelaar
gemaakt (cursivering van mij,
JWvdJ). Zijn mening en die van
Van der Kaaij (…) zijn passé. Ze
vinden geen brede weerklank.
Ik heb dan liever dat we als kerk zeg
gen dat wij blij zijn dat God in Christus
onder ons heeft gewoond, dan dat we
personen de kerk uit zetten.’
In deze terugblik van Plaisier lijken
grondslag en grens in balans. De grond
slag wordt gehandhaafd. Er is geen
ruimte voor wat daartegen ingaat. In
het interview wordt het niet genoemd,
maar Plaisier schreef al eens eerder dat
de synode van de PKN mede naar aan
leiding van de dwaling van Hendrikse
gesproken heeft over ‘Spreken over
God’, om aan te geven waar de PKN
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voor staat (Reformatorisch Dagblad, 11
feb. 2010). Zo komt zij voor de grond
slag op. Dit neemt niet weg dat op
praktisch niveau – geen leerprocedure
– de balans doorslaat. Er blijft ruimte
voor een boodschap die schril de grond
slag tegenspreekt. Zo is het ook in de
zaak van Van der Kaaij. Hij is van zijn
gemeente in Nijkerk losgemaakt omdat
hij haar niet meer met stichting kan
dienen. Wel blijft hij predikant binnen
de PKN (Nederlands Dagblad, 2 juni
2016). Kun je met zijn boodschap dan
überhaupt een gemeente van Christus
met stichting dienen?
En dan gaat het over God die niet be
staat en over Jezus die geen historische
persoon is. Als dat geen fundamentele
dwalingen zijn! Als men voor zulke
dwalingen geen leerprocedure wil,
voor welke dwaling zal men die dan
wel beginnen? Praktisch zal er voor elke
dwaling ruimte zijn. Niemand hoeft

meer z’n eigen conclusies te trekken als
de kerk uitspreekt dat zijn opvatting
zich niet met de grondslag van de kerk
verdraagt.

doorgaans niet de godloochenaars die
tot martelaar werden gemaakt, maar
de kinderen van God.

Wat meer spreekt, is de waarschuwing
van de Heer en van zijn apostel. Die
luidt niet: maak van dwaalleraars geen
martelaar, maar: bescherm de kudde
Wat het meest intrigeert, is hoe Plai
tegen wolven en valse profeten. Wat
sier de keus om geen leerprocedure
komt daarvan terecht als een dwaling
te beginnen, motiveert. In het laatste
weliswaar wordt afge
citaat uit het interview
wezen, maar de dwaal
zette ik die woorden al
‘De omgekeerde kerk’
leraar het ambt van
cursief: daarmee ‘haddienaar van het evan
den we van hem een
gelie behoudt en zijn
martelaar gemaakt’. Ik
noemde het artikel al dat Plaisier in het boodschap kan blijven verkondigen?
Het lijkt wijs om geen martelaar te
Reformatorisch Dagblad schreef. Daar
noemt hij het een zaak van wijsheid om creëren. Het is om zo te zeggen ‘de om
gekeerde kerk’ als daardoor de schapen
tegen Hendrikse geen leerprocedure
aan het gevaar van de dwaling worden
te beginnen. Geen martelaar maken.
blootgesteld.
Ik begrijp wat hij daarmee bedoelt.
Maar toch, hier worden de zaken omge
draaid. Over martelaars gesproken, in
de geschiedenis van de kerk waren het

Bescherm de kudde!

Schapen en wolven (3)
Hier is reden om even een zijweg in te slaan. Plaisier noemt
in het interview twee leerkwesties. Je zou denken dat het
incidenten van dwaling zijn. Dat is niet het geval. De ruimte
voor de dwaling is binnen de PKN structureel.
Plaisier kan zeggen dat Hendrikse ‘een
voetnoot in de geschiedenis’ is. Hij en
Van der Kaaij zijn passé. Geldt dat ook
voor de Doornse Catechismus van de
beweging Op Goed Gerucht? In ons
vorige nummer wees collega Storm
in de Persrevue op deze beweging. Hij
oefende kritiek op de gedachte dat de
PKN steeds orthodoxer wordt.

Op Goed Gerucht
De beweging begon in 2000. Zij pre
senteert zich op haar facebookpagina
als ‘een vernieuwingsbeweging van
protestantse theologen die midden in
de samenleving staan. Ze kent geen
eenduidig en welomschreven gedach
tegoed. OGG staat juist voor vrijheid
en ruimte in theologie en verkondiging.
Deze ruimte van het Woord verdraagt

zich niet met dichtgetimmerde dogma
tische concepten. En als er gesproken
moet worden, dan in alle voorlopigheid,
het liefst in de vorm van een pamflet
of vlugschrift. Met woorden die willen
inspireren of ontregelen. Want zorgvul
dige aandacht voor Schrift en traditie
gaat hand in hand met een kritische
blik op kerk en maatschappij.’ Met dit
vernieuwingsideaal staat men vast
niet voor de gereformeerde leer. Vanuit
haar ideaal bracht de beweging, toen
ze tien jaar bestond, de Doornse Catechismus uit.
Is deze beweging na zestien jaar om
vangrijk? Ik overzie dat niet. Toen ze
tien jaar bestond, telde ze, volgens
Gerrit-Jan Kleinjan, met 430 leden even
veel predikanten als de Gereformeerde
Bond (Trouw, 4 juni 2010). Of dit getal

in 2016 nog betrouwbaar is? Wel heeft
de Doornse Catechismus in drie jaar
tijd acht drukken beleefd. Er was dus
belangstelling voor. Maar de boekhan
del levert na zes jaar nog steeds de
achtste druk uit 2013. De belangstelling
is wellicht over haar hoogtepunt heen.

Bestaat God?
Als dat zo is, verbaast dat eigenlijk niet.
Met deze catechismus houd je uiteinde
lijk niet veel over. Het boekje gaat over
‘oude vragen, nieuwe antwoorden’. Net
als in de Heidelbergse Catechismus zijn
het er 52, die door dertien predikanten
worden besproken.
Neem vraag 4: ‘Bestaat God?’ Niemand
kan dat met zekerheid bewijzen, wordt
gezegd. Maar miljoenen mensen gelo
ven in het bestaan van Iets of Iemand.
Dat ‘voedt het vermoeden dat hij of zij
bestaat’. De vraag wordt dus vanuit de
menselijke ervaring beantwoord. De
auteur zegt: ‘Voor mij bestaat God (…)
Ik kies ervoor dat God bestaat…’ Het be
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Wie is Jezus?

de evangelisten brengen een bood
schap, maar wel één waarin de feiten
meekomen en die door de feiten gedra
gen wordt. Schrijft
Johannes (om niet
meer te noemen)
niet over wat hij
gehoord en gezien
en getast heeft
van het Woord dat
leven is (1 Joh. 1)?
Het is ‘een van de
meest onopgeef
bare stukken van
het geloof’ dat
Jezus de Zoon
van God is (vraag
19). Maar het is
niet een feitelijk
zoonschap. ‘Het is
theologie. Jezus is
de mens die zo
zeer begreep wat
God bedoelde
met mensen (…) dat het niet minder
dan passend is hem Gods Zoon te noe
men.’ Dat is toch echt iets anders dan
dat Jezus de ‘eeuwige en natuurlijke
Zoon van God is’ (zd. 13 HC).

Vraag 17 vraagt: ‘Wie is Jezus?’ De
evangelisten schreven over Hem. ‘Geen
van hen was echter ooggetuige van
het leven van Jezus. Zij waren er dan
ook niet op uit om feitelijk verslag te
doen, maar om de betekenis van Jezus’
leven te verkondigen.’ Ze vertellen geen
feiten, maar een boodschap. Inderdaad,

In verband met de maagdelijke ge
boorte (vraag 20) krijg je te horen dat
het nooit Lucas’ bedoeling geweest
is ‘om te vertellen hoe iets feitelijk
gebeurd is’. Hij wilde Jezus ‘ten tonele
voeren als een gewoon mens zoals wij,
die tegelijk helemaal bij God hoorde,
meer dan een gewoon mens ooit ge

staan van God is dus een persoonlijke
keus. Wat in het midden gelaten wordt,
is of Hij ook los van onze keus bestaat.
Maar vraag 12
luidt: ‘Is God
een projectie?’
Terecht wordt
gezegd dat de
mens dan niet
een schepping
van God is,
maar God een
schepping van
de mens. En deze
auteur vindt
het ‘een fascine
rende gedachte
dat God op deze
manier voor veel
mensen wer
kelijkheid is ge
worden’. Met het
startpunt in onze
ervaring, onze
keus, onze projectie verlies je per slot
van rekening het werkelijke bestaan
van God.

daan had’. De Heidelberger onderwijst
over de heilige ontvangenis en ge
boorte van Jezus, dat Hij ‘echt en eeu
wige God is en blijft’ (zd. 14).
En waar blijft in de Doornse Catechis
mus het ‘echt mens en echt God’ uit de
zondagen 5 en 6, en wat de kerk belijdt
in artikel 18 en 19 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis over de menswording
van Gods Zoon en zijn twee naturen?
En dan gaat het nota bene om het
grote geheimenis van het geloof
(1 Tim. 3).

Ruimte voor vrijzinnigheid
Er zijn meer voorbeelden te noemen.
Telkens zie je fundamentele heilsfeiten
en geloofswaarheden vanuit mense
lijke ervaring en beleving oplossen. Je
kunt het typeren als vrijzinnigheid van
postmoderne signatuur. En daar wil
Op Goed Gerucht de ruimte voor. ‘De
legio geloofsrichtingen binnen de PKN
– variërend van vrijzinnigen tot confes
sionelen en de behoudende gerefor
meerde bonders – zouden allemaal als
een eigen merk in de zingevingsmarkt
moeten worden gezet’ (Trouw, a.a.). En
er is binnen de PKN ook ruimte voor! De
voorbeelden uit het interview zijn mis
schien passé. Ze zijn geen incident. De
ruimte voor alle dwaling is structureel.

Schapen en wolven (4)
Na deze zijweg keren we nog even terug naar het interview
met dr. Plaisier. Daarin wordt niet alleen teruggekeken.
Hij geeft ook een beeld van de toekomst van de kerken in
Nederland.
Gegeven het voorgaande trekt dat al
lerminst aan. We kijken even mee.

Alles onder één dak?
Gevraagd naar zijn inzet voor de
oecumene, antwoordt hij: ‘Het evan

gelie staat op het spel. De vraag is of
er straks nog een kerk zal zijn in het
Westen. Het is kerk of geen kerk, een
tussenweg is er niet. We verkeren niet
meer in de positie dingen op de spits te
drijven. Rome-Reformatie is een serieus
debat, maar je mag het niet zo principi

eel maken dat het twee kerken moeten
blijven. Natuurlijk verschillen de kerk
visies wezenlijk, maar we hebben drie
kwart van onze geschiedenis gemeen.
De ernst van de tijd is zodanig dat we
elkaars betekenis moeten erkennen en
als federatieve kerk verder kunnen.’
Het valt niet tegen. Hij noemt het de
bat Rome-Reformatie tenminste nog
serieus. Al krijg je de indruk dat het is
ontstaan toen je de verschillen nog op
de spits kon drijven. Maar in onze tijd
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staan evangelie en kerk op het spel. Het
is nodig om als één (federatieve) kerk
verder te gaan. Maar staat in de contro
verse met Rome het evangelie dan niet
op het spel? Er is niet alleen een we
zenlijk verschil in kerkvisie. De gerefor
meerde belijdenis is één doorlopende
weerlegging van roomse dwalingen.
En is niet juist in deze controverse de
overtuiging geboren dat de echte
kerk als eerste kenmerk heeft
dat zij het evangelie zuiver
verkondigt (art. 29 NGB)?
Rome en de Reformatie
onder één dak draagt
dat kenmerk niet. In
feite wordt met deze
federatie het serieuze
debat gerelativeerd.

bij. Het is tenslotte een interview. Maar
hoe pak je deze verdeeldheid aan? Niet
zoals in het langdurige Samen-op-Weg.
‘We moeten nu andere modellen ge
bruiken. Een koepel van kerken is snel
haalbaar. Zo word je bekender met
elkaar, kun je naar elkaar toegroeien en

presentie vormgeven – van onderaf.
Uit zo’n federatie kan voortvloeien dat
je op een gegeven moment zegt: “Nu
even doorpakken, dan zijn we over vijf
jaar institutioneel een.” Dat moment is
dichterbij dan ooit.’

naar buiten toe met één mond spreken.
We moeten snel beginnen alle belem
meringen daarvoor in de kerkordes
weg te halen. Het begint met samen
zingen, samen bidden, samen kerkelijke

Afgesloten 3 juni 2016.

Geen
aanlokkelijk
perspectief
Voor de protestantse verdeeld
heid ziet Plaisier een vergelijkbare
remedie. Hij taxeert die anders dan de
breuk tussen Rome en de Reformatie.
Dat is ‘de grote breuk. De versplintering
daarna slaat werkelijk nergens op. Die
is een grof schandaal.’ Ik vind dat Plai
sier hier alle breuken wel vlotjes over
één kam scheert. Daar ga ik aan voor
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God is almachtig en goed
ondanks alle kwaad
Als je alle kwaad in de wereld ziet, kun je dan nog geloven in
een God die tegelijk almachtig is en goed? Menigeen vindt het
kwaad in de wereld hét argument tegen het bestaan van een
God die almachtig én goed is.
Als God immers almachtig is en in alles
de hand heeft, dan is Hij verantwoorde
lijk voor het kwade en slechte, en is Hij
dus niet goed. Als God echt goed is, kan
Hij niet verantwoordelijk zijn voor het
kwade. Maar is Hij dan nog almachtig?
Het is een populair dilemma: Gods
almacht aan de ene kant en Gods
goedheid aan de andere kant gaan
voor velen niet samen. Als je echt wilt
vasthouden aan Gods goedheid, moet
je Hem zijn almacht ontzeggen. Als je
Hem echt almachtig noemt, is Hij niet
volmaakt goed.
Een paar opmerkingen over deze kwes
tie. Niet meer dan dat. Dé kennis van
goed en kwaad krijgen wij nooit in de
vingers. Dat heeft God ons ook nooit
toegezegd. Het was de misleiding van
Satan dat wij erover zouden kunnen
beschikken (Gen. 2:17; 3:5). De kennis
van goed en kwaad is bij God. Wij zijn
aangewezen op wat God ons bekend
maakt in zijn Woord. Dat is trouwens

voor ons genoeg (NGB art. 7). Omdat
we aan God genoeg hebben. Aan Hem
kunnen we ons volledig toevertrouwen
ook bij alles wat we niet zien en niet
doorzien.

Ondoorgrondelijk
Het klinkt allemaal heerlijk simpel en
logisch: ‘God is goed, maar dan is Hij als
je naar al het slechte in de wereld kijkt,
niet almachtig; óf God is almachtig en
heeft overal de hand in, maar dan is Hij
niet alleen maar goed.’ Zo’n redenering
kun je als mens volgen. Daar heb je in
tellectueel grip op.
Voor een christen is dat laatste al
meteen iets wat een alarmlichtje doet
branden. Want hij herinnert zich dat
God in de Bijbel de Verhevene is die je
als mens met je denken juist niet in je
greep kunt krijgen. Aan welke redene
ring zouden we de HERE kunnen on
derwerpen? In welke denkconstructie

zouden we Hem ooit kunnen opslui
ten? Hij geeft wel houvast aan zichzelf,
maar hoe zouden we ooit grip op Hem
hebben? Zijn majesteit en heiligheid
verzetten zich daartegen. De Bijbel
waarschuwt ons onszelf wat te verbeel
den. De HERE is de Pottenbakker en wij
zijn de klei. Kan het klei zijn boetseer
der narekenen of dirigeren (Rom. 9:20)?
Wie als mens de HERE wil narekenen
of adviseren of begrijpen of zelfs ver
dedigen, loopt onherroepelijk vast (Jes.
40:13-14). Job moest dat leren: God is
groot, wij begrijpen Hem niet. En Predi
ker waarschuwt ons om God niet te on
derwerpen aan ons rechtsgevoel (Pred.
7:15-16). Denken we echt dat we recht
vaardiger zijn dan Hij en dat we Hem
de maat kunnen nemen? Denken we
echt dat als wij iets niet begrijpen of
niet kunnen rijmen, zoiets onmogelijk
is bij God? Groot is onze Heer en opper
machtig, Schepper van de einden der
aarde, zijn inzicht is niet te meten, zijn
wijsheid ondoorgrondelijk (Ps. 147:5).
Zijn wegen gaan de onze te boven: Hij
werkt verlossing waar wij alleen kwaad
zien (Jes. 55). Door welke donkere dalen
het ook gaat, Hij leidt ons op de vol
maakte weg (Ps. 18:33; 23:4). De apostel
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Paulus leert ons zingen: ‘Hoe onuitput
telijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en
kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oor
delen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen’
(Rom. 11:33).

Almacht

Met het voorgaande hangt di
rect onze kijk op Gods almacht
samen en onze kijk op de
wijze waarop Gods almacht
werkt. Zonder met een mes
Het eerste wat we concluderen, is: ons
scherpe definitie van Gods
past bescheidenheid. We mogen niet
verder willen gaan dan de Here zelf ons almacht te komen, wij
zen we op een aantal
in zijn Woord leert. Ook wat wij niet
bijbelse gegevens.
begrijpen, hoeft bij God niet onmo
God belijden we als de Al
gelijk te zijn. Wij leren in de Bijbel ook
machtige. Dat betekent: Hij heeft
niet om rust te vinden in een sluitend
maar niet de meeste macht, Hij heeft
denksysteem, maar bij de levende God
maar niet overmacht, Hij heeft álle
van het verbond, die ons ontzag en ver
macht. Er gebeurt niets buiten Hem
trouwen meer dan waard is.
om. Alle macht in hemel en op aarde is
in zijn hand (vgl. bijv. Ps. 147; Jes. 40 De Verhevene
66; Op. 4 - 22).
Betekent dit nu ook dat God voor alles
Het is Gods eer dat Hij zich bemoeit
wat gebeurt, volkomen en uitsluitend
met onze geschiedenis en handelend
en een-op-een verantwoordelijk is? En
ingrijpt in onze werkelijkheid van tijd
dat er buiten Hem geen enkel schepsel
en ruimte. Hij heeft onze wereld ge
is dat zelf handelt of een eigen wil en
maakt. Zijn eigen Zoon is naar deze
verantwoordelijkheid heeft?
wereld afgedaald en heeft hier als echt
De Bijbel is er heel duidelijk over dat
mens gewoond en geleefd. Zijn Geest
God alles regeert en onder controle
werkt in onze harten en zucht met de
heeft. Maar het is juist de glorie van
schepping mee. Gods hand regeert
Gods regering dat Hij maar niet met
onze geschiedenis. Maar in dat alles is
dood materiaal of met poppen aan een
en blijft God de Eeuwige en Verhevene.
touwtje kan wat Hij wil – dat kunnen
Niemand mag Hem dus naar beneden
trekken in ons menselijke platte vlak, en wij ook! –, maar dat Hij zijn wil doorzet
terwijl levende mensen en engelen en
elk niveauverschil tussen Hem en ons
actieve duivelen handelen in hun volle
negeren. Zijn en ons handelen kruisen
verantwoordelijkheid. Daarin is Hij nu
elkaar niet gelijkvloers.
juist God. Wij, mensen, kunnen alleen
De indruk wordt wel eens gewekt dat
samenwerken met anderen door het
God en wij gelijkwaardige partners
werk te verdelen. Wij kunnen alleen
zouden zijn die het werk onderling ver
iemand naar onze hand zetten door
delen: als wij 80% doen, blijft er voor
God nog 20% over en als Hij 100% doet, diens wil het zwijgen op te leggen of te
veranderen. Maar bij God is dat anders.
blijft er voor ons niets over. Het is een
Hij toont zijn luister juist door zelf op te
manier van denken die God tot op ons
treden en daarbij intus
vlak trekt, en van Hem en
sen levende mensen met
ons partners dan wel con
Niveauverschil
een eigen wil en verant
currenten maakt. Maar zo
woordelijkheid te laten.
liggen de verhoudingen niet.
Hij hoeft geen mensen
God is en blijft de Schep
van hun verantwoordelijkheid en wil te
per en wij het schepsel. Hij is de eerste
beroven om alles te kunnen sturen en
oorzaak, wij leven in de wereld van
gebruiken naar zijn wil. Hij beschikt en
de tweede oorzaken (A. van de Beek).
doet zijn werk zeer goed en rechtvaar
Niemand moet denken dat hij op Gods
dig, terwijl de duivelen en goddelozen
niveau kan acteren.
onrechtvaardig handelen (NGB art. 13).
Je ziet dat op zijn stralendst bij Chris
Het tweede wat we concluderen, is:
kijk uit voor redeneringen die God naar tus’ kruis. Christus moest overeenkom
stig Gods bedoeling en voorkennis uit
beneden halen en zijn handelen op de
geleverd worden, maar dat sluit niet uit
zelfde manier in kaart willen brengen
dat Hij gekruisigd werd door heidenen,
als menselijke processen.

onrechtvaardigen, wettelozen die voor
hun handelen verantwoordelijk zijn
(Hand. 2:23).
Gods almacht sluit niet uit dat er af
schuwelijke dingen gedaan worden
door mensen en duivelen in hun eigen
verantwoordelijkheid. We denken niet
goed van Gods almacht als we denken
dat die geen enkele ruimte kan laten
aan het onrecht en lijden dat mensen
elkaar aandoen.
We moeten van Gods almacht ook niet
maken dat God in alles op dezelfde
manier handelt en op dezelfde manier
bij alles betrokken is. Alsof God bij
alles wat gebeurt, volstrekt stoïcijns
en gelijkmatig reageert en alsof het
Hem niet uitmaakt wat er gebeurt. Er
zijn dingen waar de HERE vreugde in
schept. Het doet Hem goed als een zon
daar zich bekeert en leeft (Ez. 18:23; Luc.
15). Er zijn ook dingen die Hem verdriet
doen: het onrecht voor de zondvloed
(Gen. 6:6). Als Hij zijn volk straft, doet
Hij dat met tegenzin (Klaagl. 3:33). De
dood van zijn knechten doet Hem iets
en gaat Hem aan het hart (Ps. 116:15).
Niemand moet doen alsof God op de
zelfde manier en met hetzelfde gemak
en dezelfde vreugde vloek en zegen
rondstrooit. De dogmatiek heeft daar
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kwaad overgeleverd, Hij werkt er niet
ook altijd oog voor gehad. Dat bleek
op voet van gelijkheid mee samen. Hij
als men sprak over het goede dat God
staat erboven. Als Hij het laat gebeu
geeft en werkt, en het kwade dat Hij
ren, groeit het Hem nooit boven het
‘(actief) toelaat’. Of als gesproken werd
hoofd. Hij wordt er ook niet door over
over de heilbrengende rechterhand
rompeld. De zonde speelt zich af op het
van God en over de rampspoed die uit
niveau van de schepselen, terwijl God
zijn linkerhand komt. Wat je ook van
de Schepper is, oneindig daarboven ver
deze dogmatische hulplijnen vindt, het
heven. De stenen die wij naar de hemel
zijn pogingen waarmee men recht wil
gooien, vallen naar beneden, op ons
doen aan het gegeven dat God niet het
eigen hoofd (Calvijn).
kwaad met evenveel
gemak toelaat in zijn
Goed en kwaad
Er is ook kwaad in de
schepping als dat Hij er
niet hetzelfde
zin van lijden. Lijden,
zijn heil werkt.
zinloosheid, ontbinding
Voor God zijn goed en
die door de zonde in de wereld zijn
kwaad niet hetzelfde. Kijk naar Chris
gekomen. In de reinheidswetten laat
tus om te weten wie Hij werkelijk is en
God zien dat alles wat oogt als bederf
wat Hij echt wil. Hij haat de zonde met
een afschuwelijke haat: zijn eigen Zoon van de oorspronkelijk door God goed
moest ervoor bloeden. Tegelijk loopt Hij geschapen wereld, onrein is en niet bij
Hem past (M.H. Oosterhuis). Je kunt
er niet met een boog omheen alsof Hij
het Hem nooit verwijten. Hij neemt er
er niets mee te maken heeft. Zijn eigen
afstand van.
Zoon nam het kwaad op zich en trok
Tegelijk maakt de Bijbel duidelijk dat
het de angel uit.
het kwaad door God gezonden kan zijn.
Hij kan daar verschillende motieven
De Bijbel leert nog iets. Ook al gaat
voor hebben: ter beproeving, ter lou
alle kwaad dat mensen en duivelen
tering, ter bestraffing, als oproep tot
doen, niet buiten God om, Hij is nooit
inkeer. Wat wij als ‘kwaad’ ervaren, kan
de schuld van hun zonde. Dat zou een
dus door God ook positief worden inge
godslasterlijke gedachte zijn. Habakuk
zet. Wie over lijden alleen maar spreekt
die huivert als hij het kwaad in zijn
in termen van verwijtbaar kwaad,
dagen ziet, erkent tegelijk dat het Gods
negeert dat God het kan gebruiken om
oordeel is en dat Gods ogen te zuiver
je vertrouwen aan te kweken en opper
zijn om het kwade te kunnen aanzien
vlakkigheid en hoogmoed af te leren.
(Hab. 1:13; vgl. DL I,15 slot).
God kan in het leven van zijn kinderen
het kwaad (dat blijft het!) doen mee
Onze derde conclusie: Gods almacht
werken ten goede (Rom. 8:28; HC antw.
sluit volgens de Bijbel niet uit dat er
door duivelen en mensen afschuwelijke 26). Zodat de psalmist zingt: het is goed
voor mij verdrukt te zijn geweest.
dingen gebeuren.

Kwaad
Het dilemma ‘God is óf goed óf almach
tig’ werd geformuleerd naar aanleiding
van alle kwaad in de wereld. Maar wat
is kwaad?
Het kan een aanduiding van zonde zijn:
van iets wat religieus of ethisch verwer
pelijk is. Daar draagt God geen enkele
schuld voor. God is licht en in Hem is
geen spoor van duisternis (1 Joh. 1:5). Hij
is geen bewerker van de zonde, Hij haat
en bestraft haar.
Het kwaad in de zin van zonde is geen
god of tegengod (dat belijden we te
genover het manicheïsme, NGB art.
9 en 12). De HERE is ook niet aan het

wie verder kijkt dan dit leven, krijgt
oog voor een andere dimensie. Bij een
ramp of een aanslag kunnen honder
den mensen omkomen, waarvan het
ene deel op die manier wordt binnen
gehaald in de vreugde van de Here,
terwijl het andere deel gaat naar een
‘huis van bewaring’ in afwachting van
het oordeel op de jongste dag. Een en
dezelfde gebeurtenis betekent voor de
één verlossing van dit aardse bestaan
en voor de ander het begin van ver
diende eeuwige detentie. Voor de één
doorgang naar het eeuwige leven en
voor de ander de verdiende doorgang
naar een rechtvaardige straf. Wie over
het kwaad denkt en over Gods hande
len daarbij, moet bereid zijn verder te
denken dan dit leven.
Wat is kwaad? Vervolging omwille van
het geloof zien wij als kwaad. Het is ook
verwijtbare zonde van de vervolgers.
Maar Christus kan gelukkig prijzen wie
omwille van Hem gehoond, gehaat en
vervolgd worden (Mat. 5:11-12). Juist in
vervolging en verdrukking zijn we niet
los van Christus (Rom. 8:35-39) en ont
houdt God zijn goedheid niet aan zijn
kinderen, zoals Hij in concentratiekam
pen op indrukwekkende wijze toonde.

Een mooie belijdenis over het kwaad
vinden we in Psalm 10. U ziet alle pijn
en verdriet, U merkt het op en weegt
het in uw hand (vs. 14). Alle pijn en ver
driet die ons uit Gods vaderhand ten
deel vallen (HC antw. 27), heeft Hij alvo
rens ze door te laten eerst heel precies
waargenomen, tot op het bot doorzien
en gewogen in zijn hand. Als Hij het
doorlaat, weet Hij precies wat het is,
Wat wij kwaad noemen, kan ook een
wat Hij ermee kan en
heel rechtvaardige en
dat het Hem nooit uit
door slachtoffers vurig
Tot op het bot
de hand zal lopen. Hij
gewenste bestraffing
doorzien
weet bij elke beproe
van onrecht zijn. Als ie
ving de uitweg, hoe Hij
mand hier op aarde zijn
het kan stoppen en zijn kinderen eruit
rechtmatige straf krijgt, zien we het
redt (1 Kor. 10:13). En van al het kwaad
kwade dat zo iemand moet ondergaan,
dat we moeten doormaken, mogen we
als iets positiefs. Als God op de jongste
dag zijn vonnis voltrekt over goddeloos weten dat we het niet alleen dragen,
maar dat Christus het gedragen heeft
heid en onrecht, juichen de hemel en
(Jes. 53) en dat Hij ons geen moment in
Gods kinderen.
de steek laat.
Wat is bovendien ‘kwaad’ als je het
bekijkt vanuit het effect van de dingen
Het vierde wat we concluderen: kijk
die gebeuren? Wij zijn geneigd het
uit voor een simplistische kijk op het
neerstorten van een vliegtuig als een
ramp te zien en een groot kwaad. Maar kwaad. Er is kwaad dat ten goede ge
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bruikt wordt. En er is kwaad dat niet
in strijd is met het recht, maar juist
de voltrekking ervan. In al die gevallen
strijdt het niet met Gods goedheid.

God is goed

en vervloekt, die welzijn schenkt maar
ook rampen laat gebeuren (vgl. bijv. Jes.
45:7). Daarin handelt Hij niet naar wil
lekeur. Maar ook niet zo dat wij Hem
altijd begrijpen of kunnen volgen. Wat
kunnen we het er moeilijk mee hebben
als we met zonde of lijden in ons leven
te maken krijgen. En wat is het dan een
geschenk van zijn Geest als Hij ons in
alle leed en onrecht leert Hem vast te
houden en Hem al ons vertrouwen te
blijven schenken.

God is goed. Daarmee doelen we in dit
artikel niet op zijn vriendelijkheid en
goedgunstigheid, maar op ‘goed’ als
tegenstelling van ‘slecht’. God is goed,
en in Hem is geen spoor van duister
nis. Niemand kan Hem van enig kwaad
Wij kunnen verder over onze God die
beschuldigen.
goed is en het kwaad haat, niet denken
Dat laatste zou ook wel arrogant zijn.
buiten Golgota om. God bewees dat Hij
Alsof wij buiten God om zouden kun
goed is en het kwade haat juist in het
nen beschikken over de kennis van
afschuwelijke kruis waaraan zijn Zoon
goed en kwaad en God zouden kunnen
gespijkerd werd. Dat Hij goed is, gaat
afmeten aan ons idee van wat goed is.
Wij denken toch zeker niet dat wij beter geen moment buiten zijn recht om.
De HERE is de ontzagwekkende, on
zijn dan Hij? Of dat ons besef van wat
berispelijke en rechtvaardige rechter
goed is, boven God staat? God is goed
en wreker van het kwaad (DL I,15). Hij
en Hij bepaalt ook wat goed is. Met
toont dat vandaag al, als Hij recht doet
heel zijn heilig wezen verafschuwt Hij
in zijn wereld. Hij is goed als Hij dingen
het kwade. Onbestaanbaar is het dat
rechtzet, als Hij haat
Hij zich daaraan schul
en onrecht bestrijdt
dig zou maken.
Niet denken
en bestraft, als Hij alle
buiten Golgota om
hoogmoed met de
Betekent het feit dat
grond gelijkmaakt. Hij
God goed is en het
bewijst zijn goedheid in het aanpakken
slechte haat, dat wij van Hem alleen
en afbreken van de duivel en zijn rijk.
maar dingen krijgen die we als fijn
Hij werkt mee door bloed en vuur en
ervaren en die onze zucht naar gezond
rook heen naar zijn geweldige nieuwe
heid, voorspoed en geluk tevredenstel
wereld (Hand. 2:19).
len? Er zijn mensen voor wie God ‘de
Dat God goed is, neemt niet weg dat Hij
grote gelukbrenger’ is. Hij is er om hen
kennelijk zijn redenen heeft om voor
voor problemen te behoeden. Zo gauw
de jongste dag nog niet alle kwaad
ze in ellende komen, gaat voor hen het
licht uit en vragen ze zich af wat ze aan weg te doen. Het vindt immers nog op
grote schaal plaats. God kijkt daarbij
God hebben. Hij is er toch om voor ge
niet werkeloos toe. Hij ziet de offers die
luk en genot te zorgen?
we brengen, om ze straks honderdvou
Wie zo redeneert, heeft een verkeerd
dig (dat is 10.000%!) te vergoeden. En
beeld van God. Dan maak je God tot
Hij verzamelt nu al het materiaal om
instrument voor ons geluk. Dan is Hij
straks alle zonde van de goddelozen te
degene die vóór alles voor ons eten en
veroordelen en alle kwaad weg te doen.
drinken en onze kleding moet zorgen.
Ook vandaag is Hij goed, in heel zijn
Maar in de Bijbel is het omgekeerd: wij
wezen goed.
zijn er voor God, wij hebben zijn ko
ninkrijk te zoeken en zijn gerechtigheid. Onze vijfde conclusie: laten we wat
goed is, niet eenzijdig definiëren vanuit
Dat is in alle omstandigheden onze
ons geluksideaal. Er gebeurt ook veel
opdracht: vertrouw op de HERE, leef uit
goeds waar voor het oog alleen maar
zijn beloften, zoek Hem.
God is goed. Maar dat betekent niet dat kwaad aanwezig lijkt.
God alleen maar plezierige dingen in
ons leven brengt. De Bijbel tekent Hem
Samengang
als de God die doodt en doet leven, die
het licht en de duisternis schept, die
In het voorgaande is een aantal opmer
koningen aanstelt en afzet, die zegent
kingen gemaakt over almacht, goed

en kwaad. Ze werden gemaakt naar
aanleiding van de vraag: kan God tege
lijk almachtig en goed zijn? We herin
nerden eraan dat er mensen zijn die
vinden dat God niet beide tegelijk kan
zijn. Als Hij almachtig is, is Hij niet goed
want dan is Hij verantwoordelijk voor
veel kwaad. En als Hij goed is, zou Hij
als Almachtige toch niet zo veel kwaad
toelaten?
In het voorgaande hebben we ontkend
dat er een onoplosbare spanning zou
zitten tussen Gods almacht en goed
zijn. Nu, aan het slot, voegen we eraan
toe dat ze juist bij elkaar horen. Want
almacht zonder goedheid is huivering
wekkend. Je moet er niet aan denken
wat zulke almacht kan aanrichten.
Daartegenover is goedheid zonder
almacht troosteloos. Wat heb je aan
iemand die wel goed is maar die goed
heid niet kan doorzetten? Dan blijft het
bij lege woorden.
Daarom zingt de Bijbel de lof van God
als de Almachtige die goed en recht
vaardig is in al zijn daden. In Christus
zijn Gods almacht en goedheid beide
én samen wezenlijk voor onze enige
troost in leven en sterven.
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Column
Rufus Pos

Gebedspastoraat

In het blad OnderWeg las ik een
impressie van een heel bijzondere
vorm van pastoraat, het zogenaamde ‘gebedspastoraat’. Nu is
het niet mijn bedoeling dat korte
artikeltje (kritisch) te bespreken.
Ik werd alleen door het lezen ervan aan het denken gezet over het
gebed als geschenk aan gelovigen
om via dat gebed rechtstreeks
contact te hebben met God. Een
bijzonder geschenk! De Here Jezus
heeft zijn leerlingen meerdere malen voorgehouden dat een gebed
opgedragen in zijn naam mag rekenen op een heel bijzonder luisterend oor van zijn Vader.
Nu weet ik dat veel gelovigen er
moeite mee hebben dat de Here
Jezus zo stellig spreekt over gebedsverhoring. Dit lijkt immers in
tegenspraak met onze ervaring.
Juist daarom is het goed te beseffen dat het tot het wezen van een
gebed behoort dat het God op geen
enkele manier kan dwingen. Zodra
we in ons bidden vergeten dat God
het recht heeft om ons een ander
antwoord te geven dan wij hopen,
is ons gebed in principe het niveau
genaderd van het indienen van een
bestelling bij bol.com. En daar kan
God absoluut niet van gediend zijn
omdat we dan overduidelijk laten
zien dat we uiteindelijk niet dienaar willen zijn, maar heer van ons
eigen leven. Wij weten onszelf dan
ook heel gemakkelijk voor de gek
te houden door nadruk te leggen
op het slot van ons gebed, waarin
we spreken van onverdiende genade en de voorrang van de wil van
God. Maar ongemerkt lijkt deze
‘nederigheid’ ons toch weer een
soort (voor)recht te geven dat God
zich aan onze wil aanpast. Teleurstelling kan niet uitblijven.

Als je mij nu zou vragen wat ‘gebedspastoraat’ is, dan zou ik zeggen dat het de taak van een predikant is om zijn gemeenteleden
te helpen in hun gebed waarlijk
recht voor God te staan. En als er
teleurstellingen zijn met betrekking tot de verhoring van concrete
gebeden, mag de vraag gesteld
worden: wat heb je van God gevraagd en hoe heb je dat gedaan?
Heb je in rekening gebracht dat
God zijn liefde voor jou al lang en
lang geleden bewezen heeft door
zijn Zoon naar onze aarde te sturen? Ben je je ervan bewust dat je
door je doop al opgenomen bent in
het testament van God? Misschien
hebben heel veel van de dingen die
je vraagt aan God, nauwelijks iets
te maken met een nog beter zicht
krijgen op zijn liefde en een nog
dankbaarder kunnen leven voor
zijn geschenken. Die geschenken
heeft Hij niet alleen beloofd maar
geeft Hij ook zonder enige twijfel
op ons vragen: zijn Heilige Geest
en vergeving van onze zonden. Dat
klinkt afgezaagd, maar het gaat
in die geschenken om niet minder
dan verbondenheid met de levende
God zelf! Die verbondenheid en dat
leven héb je al gekregen, ook als
je ziek bent en je tot de conclusie
moet komen dat je gebed om genezing niet verhoord wordt.
Gebedspastoraat wordt in onze
tijd vaak opgevat als een hulp aan
mensen die met hun eigen manier
van bidden niet meer verder komen. Daar is natuurlijk geen enkel
bezwaar tegen. En toch begint
het bij mij dan te kriebelen. Als er
cursussen gegeven moeten worden om effectief te kunnen bidden,
om mensen te kunnen bijstaan in

hun meest intieme omgang met
God, dan komt zomaar het accent
te liggen op een gezamenlijke inspanning voor een bevredigend
resultaat. Maar wie wil er nu zo
naar zijn eigen, hemelse Vader toe
gaan? Je gaat je er toch niet in oefenen om effectief door te dringen
tot zijn troon? Alsof het resultaat
daarvan meetbaar moet zijn.
Vertrouwelijke omgang is niet
anders dan je hart openen en de
inhoud van je hart delen met Hem
die zijn hart al ver voor je geboorte
voor jou geopend heeft. Bidden
is daarom niet anders dan jezelf,
je geliefden en de wereld om je
heen in de machtige handen van
onze Vader te leggen. En natuurlijk mogen wij meedenken met
Hem. We zijn immers geen slaven
meer, maar zonen! Maar dat meedenken kan nooit buiten Christus
om. En dat meedenken kan ook
nooit zonder het bewustzijn dat wij
heel vaak niet weten wat wij bidden moeten. Dan komt Gods eigen
Geest ons te hulp. Stel je voor:
jouw stamelende gebed, geheiligd
door Gods Geest, bereikt het oor
van een hemelse Vader. En die
Geest die jou met Hem verbindt,
leert je dan ook Gods antwoord te
zien. Zelfs in wat wij dan noemen
onverhoorde gebeden: Gods liefde
voor jou, een zondig mens. Gods
Geest in jou om voor altijd met elkaar verbonden te zijn.
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‘... met palmtakken in hun hand...’ (Openbaring 7:9)
Wat moet je vandaag met het Loofhuttenfeest? De joden vieren het als een uitbundig feest en ze sturen kaartjes rond om
elkaar een gelukkig Loofhuttenfeest toe te wensen. Maar op
onze kalender van christelijke feestdagen kom je dit feest niet
tegen, want na Pinksteren breekt een feestloze tijd aan.
Alle andere grote feesten van Leviticus
23 hebben een nieuwe betekenis gekre
gen. Het Pesachfeest heeft zijn vervul
ling gevonden op Goede Vrijdag, de
dag dat Jezus aan het kruis gehangen
werd en stierf. Het Wekenfeest staat
sinds Handelingen 2 in het teken van
ons Pinksterfeest. De Grote Verzoendag
geeft op voorhand een heel mooi beeld
van wat op Goede Vrijdag en vooral ook
op Hemelvaartsdag gebeurde: Jezus die
met zijn eigen bloed het hemelse hei
ligdom binnenging. Maar het Loofhuttenfeest dan?
Uit Openbaring 7 kun je afleiden dat
we samen wachten op de vervulling
van het Loofhuttenfeest. Het is het
feest dat komt.

Gods redding en bescherming
God heeft heel veel aandacht voor de
kinderen en dat zie je terug in de voor
schriften over het Loofhuttenfeest. Met
het oog op de kinderen moeten de ou
ders in oktober hutten bouwen. De kin
deren vinden dat natuurlijk leuk. Het
is geweldig om samen met je ouders
een hut te bouwen en daar ook in te
eten. Het helpt de ouders om te vertel
len over vroeger: over de wrede koning
van Egypte en over God die hen heeft
gered. Samen kunnen ze die redding
vieren, in een zelfgebouwde takkenhut.
Openbaring 7 geeft een beschrijving
die je doet denken aan het Loofhut

tenfeest. De mensen lopen met palmtakken in de hand, dat is typisch voor
het Loofhuttenfeest. Ze hebben het
over de redding die komt van God die
op de troon zit en van het Lam. Om die
redding draait het tijdens het Loofhut
tenfeest. En ze vereren God omdat Hij
hen beschermt. Over hutten lees je in
Openbaring 7 niets, maar dat is geen
wonder, want ze zijn de hele tijd in
Gods tempel.
Mensen van over de hele wereld zijn bij
elkaar. Het gaat om mensen die in Jeru
zalem geboren zijn, maar het gaat net
zo goed om mensen die in andere ste
den geboren zijn, of ergens op het plat
teland. Waar je wieg ook gestaan heeft,
bij God ben je nooit kansloos. God wil
je inschrijven in Jeruzalem. Wat is je
geboorteplaats? Dat is niet Brouwers
haven of Lubumbashi of Leek of Almelo!
Je geboorteplaats is: het hemelse Je
ruzalem! In Psalm 87 wordt daar al bij
voorbaat feest om gevierd.
Je valt onder Gods bescherming. Op
het Loofhuttenfeest wordt dat op een
speelse manier zichtbaar, want God
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Het Loofhuttenfeest:
het feest dat komt
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laat je een hut bouwen. Je mag in die
hut kruipen en zo ben je dicht bij God.
Bij God ben je veilig.

Gods verzorging
De hut die je bouwt, wordt gemaakt
van mooie dingen. God wil dat je mooie
vruchten plukt. Je moet mooie takken
uitzoeken van allerlei soorten bomen,
die moet je afsnijden en meenemen. En
daar moet je dan een hut van bouwen
en versieren. Het ziet er feestelijk uit.
Alles verwijst naar de oogst. Alles
herinnert je eraan dat God alles heeft
laten groeien. Je mag genieten van wat
God je geeft. God is zo royaal. Hij is
geen God die alles precies afpast. Hij is
geen God die je geeft wat je nodig hebt
en meer niet. Hij is rijk en Hij geeft
rijkelijk. Het past bij Hem dat je ver
volgens een uitbundig dankfeest viert.
Het spreekt niet vanzelf dat de oogst
binnengehaald wordt. Er komt heel wat
bij kijken voor het zover is. Als het alle
maal weer gelukt is, ben je opgetogen.
Je geniet, in die loofhut waarin alles
verwijst naar de oogst.

Alles staat in het teken van God die
voor je zorgt. Wat dat betreft is zo’n
loofhut een les die wij best wel zouden
kunnen gebruiken. Ik weet niet zeker
of wij het zouden redden in een loof
hut. Als ik bedenk wat wij aan spullen
meeslepen als we op vakantie gaan, in
en op en achter de auto… Volgens mij
houd je het niet lang vol in een loofhut.
Toch zou het goed zijn om gewoon eens

te voelen en te ervaren dat je afhan
God in zijn tempel en God woont bij
kelijk bent van God. Even niet in huis,
hen. Al die mensen hebben geen hon
tijdelijk niet beschermd door muren,
ger meer en ook geen dorst. Ze hebben
niet beschermd door goeie ramen en
geen last van de zon of van de hitte.
deuren, niet beschermd door een stevig Het Lam (dat is Jezus!) geeft hun te
dak; zonder verwarming die eenvou
eten en te drinken en God is heel dicht
dig te bedienen is; zonder airco voor
bij hen. Als Hij bij wie dan ook tranen
als het te warm is. Probeer het eens
ziet, veegt Hij ze zorgvuldig weg. En
uit! Gewoon even wat dichter bij God.
dankzij God verdwijnt ook de oorzaak
Rechtstreeks contact met de warmte en van het verdriet. Johannes ziet het
de kou. Direct merken
gebeuren in een soort
dat het gaat regenen.
van droom over de toe
Bloed van lam
De droogte ervaren.
komst. Openbaring 7
als wasmiddel
Even los van alle luxe
staat er vol van.
dingen waardoor je het
Openbaring 7 getuigt
leven een heel eind naar jouw hand
van Gods liefde. Die liefde is te danken
zet en waardoor je het risico loopt dat
aan Jezus. Dat kun je afleiden uit dat
je los zweeft van God. Gewoon even
wonderlijke dat te lezen staat over
anders, dat zou goed voor je zijn. Dat je
mensen die hun kleren wit hebben
gewoon voelt hoe God voor je zorgt. Dat gewassen in het bloed van het Lam.
je aan je lijf ervaart dat God werkelijk
Dat zou je toch niet kunnen verzinnen:
voor je zorgt.
bloed van een lam als wasmiddel. Maar
het is toch precies wat hier staat.
Maar alles aan die loofhut is tijdelijk.
Na een poosje zijn de takken van de
Je snapt het wat beter als je inzicht
loofhut verdord. De vruchten zijn niet
hebt in de grote feesten van Leviti
mooi meer; ze verschrompelen en ze
cus 23. In Leviticus 23 wordt vlak voor
verrotten. De loofhut is tijdelijk. Je leert het Loofhuttenfeest duidelijk, dat er
een belemmering is om het feest te
vieren. Nog vijf dagen te gaan, maar
het stokt. God maakt duidelijk dat het
Loofhuttenfeest zo niet gevierd kan
worden. Het heeft geen zin om hutten
te bouwen en daarin vrolijk te zijn. Dat
gaat niet werken, want eerst moet de
zonde uit de weg. Eerst moet het vrede
worden, op de dag van de vrede: Grote
Verzoendag. Pas daarna kun je hutten
bouwen en vrolijk zijn en uitbundig
feest vieren.
Het is te danken aan Jezus. Hij heeft
zijn leven ervoor overgehad. Hij is ge
dood, zijn bloed is vergoten. Dankzij
Hem kun je bij God terecht. Je zonde
wordt als het ware opgelost in het
bloed van Jezus. Zo verdwijnt je zonde
en zo sta je stralend voor God. Dat mag
je vieren op het feest dat komt. Denk
in je tijdelijke loofhut uitkijken naar
daar deze zomer maar eens aan als je
het feest dat komt.
op de camping zit.

Gods liefde
Openbaring 7 staat vol van Gods liefde.
Een onafzienbare menigte viert het
Loofhuttenfeest. Al die mensen zijn
feestelijk gekleed, ze zwaaien met
palmtakken. Ze zijn dag en nacht bij
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Voor de kerken,
zonder de kerken?

Het opstellen en invoeren van een kerkorde is in de
Gereformeerde Kerken een zaak van de generale synode. In die driejaarlijkse landelijke vergadering zijn
de gezamenlijke kerken bijeen in afgevaardigden die
via een getrapt systeem verkozen zijn om de kerken
te vertegenwoordigen. Zo’n synode kan niet eigenmachtig zaken in behandeling nemen. Zaken moeten
door de kerken zelf op de agenda zijn gezet. Dat gaat
via de zogenaamde kerkelijke weg. Onder de oude
kerkorde was dat: kerkenraad → classis → particuliere
synode → generale synode.
De Generale Synode (GS) van Zuidhorn 2002-2003
kreeg het verzoek van de Particuliere Synode (PS)
van Groningen 2002 om voor de synode van 2005 een
rapport te laten opstellen over de vraag of er naast
de punten die de PS Groningen zelf al aanvoerde,
nog andere zaken waren die om een herziening of
aanvulling van de kerkorde vroegen, en zo ja, om de
komende synode in 2005 dan met concrete voorstellen te dienen. De GS stemde met het verzoek in en gaf
deputaten Kerkrecht en kerkorde opdracht tot een en
ander.
Op de GS Amersfoort-Centrum 2005 hebben deputaten allerlei vragen geïnventariseerd die te stellen zijn
bij de kerkorde van 1978. Zowel in de kerk als in de
maatschappij zijn er tal van ontwikkelingen die vragen om aanpassing van de KO. De synode besluit dan
ook ‘verder te werken aan een algehele herziening
van de kerkorde’. Daarbij krijgen deputaten de ruimte
om inhoudelijke wijzigingen voor te stellen, als die
maar van een goede argumentatie zijn voorzien en
als gerekend wordt met wat vanuit de kerken wordt
aangedragen. Een stelselmatige en overzichtelijke
opbouw van de kerkorde heeft de voorkeur boven het
vasthouden aan de vertrouwde artikelnummering en
hoofdstukindeling. Wel moet de aangepaste kerkorde
beknopt blijven.
Door hun vele werk komen deputaten niet verder dan
een tussenrapportage op de GS Zwolle-Zuid 20082009. Die synode besluit de herziening van de kerkorde een impuls te geven. Er wordt een projectplan

vastgesteld waarin een tijdpad is opgenomen naar de
volgende GS. Het is de bedoeling dat na een jaar een
eerste concept aan de kerken wordt gezonden met de
vraag om daarop te reageren. De reacties zullen worden verwerkt in een tweede concept dat opnieuw aan
de kerken zal worden voorgelegd. Met verwerking
van alle reacties zal dan aan de GS 2011 een definitief
concept worden voorgelegd. Ter wille van de slagvaardigheid wordt een klein deputaatschap benoemd:
dr. S. Griffioen, ds. K. Harmannij, mr. P.T. Pel en dr. M.
te Velde, ondersteund door een ambtelijk secretaris,
L.H. Olde.
Op de GS Harderwijk 2011-2012 blijkt dat deputaten
een eerste concept hebben kunnen afronden. Ze hebben het Werkorde 1 gedoopt. Het gaat vergezeld van
een uitvoerige Memorie van toelichting. Deputaten
hebben hun werkstuk aan de kerken gezonden en
reacties ontvangen. Ze hebben inmiddels ook al een
tweede concept samengesteld met verwerking van
de reacties uit de kerken: Werkorde 2 met weer een
uitvoerige toelichting. Deze Werkorde 2 leggen ze
aan de synode voor. Die besluit overeenkomstig het
projectplan ook dit tweede concept aan de kerken toe
te zenden met de vraag om reactie. Zo’n 170 reacties
zijn het gevolg. Ook die worden door deputaten gewogen en zo nodig verwerkt in Werkorde 3, met alweer
een uitvoerige Memorie van toelichting.
In 2012 stelt de GS in een vergaderweek die apart
voor deze zaak is belegd, de nieuwe kerkorde in eerste lezing vast. Ook die gaat weer de kerken in. Nu
kunnen niet meer particulieren en plaatselijke kerken
reageren, maar is het woord aan de classes. Als die
in de kerkorde ernstige onvolkomenheden aantreffen,
kunnen ze die aan de synode van 2014 voorleggen, die
daarover dan een besluit zal nemen. Als een voorgestelde wijziging genoeg steun ontvangt, zal de kerkorde nog worden aangepast.
Op de GS Ede 2014-2015 is op deze wijze de kerkorde
definitief vastgesteld: in tweede lezing. En vanaf 1 juli
2015 is hij nu dus van kracht. Na drie Werkordes hebben we eindelijk onze Kerkorde. Afgekort: KO-2014.
Al met al een heel traject met veel inbreng vanuit de
kerken! En dan bevat de kerkorde ook nog eens een
bepaling hoe hij zo nodig gewijzigd kan worden…
(art. H86.2).
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Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer

Sinds 1 juli 2015 is in de Gereformeerde Kerken in
Nederland een nieuwe kerkorde van kracht. De kerkorde die vanaf 1978 gold, is per die datum ingetrokken.
Waar komt die nieuwe kerkorde vandaan? Wie heeft
daarom gevraagd? Hoe is hij tot stand gekomen? Zijn
de kerken zelf daar nog aan te pas gekomen?
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Rondblik
Balten Pieter Hagens

Geloven na de ontkerkelijking
‘Tussen mijn ouders en mij
loopt een belangrijke scheidslijn, een breuk die veel scherper is dan tussen henzelf
en hun eigen ouders. Ten
opzichte van mijn ouders val
ik onder een ander “religieus
regime”. Het godsdienstig
klimaat, de rol die het geloof
speelt in de samenleving, is in
de tussentijd veranderd.’
Het bovenstaande citaat is ontleend
aan het boek van Emiel Hakkenes, God
van de gewone mensen (2013), een per
soonlijk onderzoeksverslag over hoe het
geloof uit een familie (zijn familie) ver
dween. En hij trekt de conclusie dat zijn
ouders in een ander ‘religieus klimaat’
leefden dan hijzelf. Toch kan hij (nog)
niet accepteren dat dit het hele verhaal
is, want hij wil niet als willoze bad-eend
op de golven van de cultuur meedrijven.
Dus geeft hij ons ook nog de aanvul
lende ‘verklaring’ dat hij niet uit de voe
ten kan met het idee dat er een hogere,
bovennatuurlijke macht is – ‘een god’ –
die vanuit de hemel zaken bestuurt.
Maar voegt dit inderdaad iets toe aan
meedrijven op de golven van onze in
middels geseculariseerde cultuur? Dat
weet hij voor zichzelf nog niet zo zeker.

Ontgroeid
De scheidslijn tussen de religieuze
regimes (klimaatzones) die hier be
doeld zijn, stamt uit de roerige jaren
’60 van de vorige eeuw. De synodaalgereformeerde ouders van Emiel in
het Drentse dorp Gieten zijn ook in
de jaren ’70 en ’80 ideologisch nog
steeds georiënteerd op de verzuiling.
Maar op hoog-kerkelijk niveau en in
gereformeerde stadskerken (vooral van
de universiteitssteden) was de breuk
met de traditie inmiddels in volle gang.
Het ‘nieuwe denken’ met nadruk op

zelfontplooiing en zelfbepaling van
het individu botst hier met een loyale
gereformeerde groepsidentiteit waar
de geldende waarden niet ter discussie
staan – maar ook niet expliciet worden
benoemd. In de tijd dat Emiel Hakkenes
in Gieten opgroeit, bestaan deze religi
euze regimes als het ware naast elkaar
in een centrum-periferiemodel (stad
en platteland). Ook van het sluitstuk
van dit proces – het Rapport God met
ons, over het schriftgezag (1980) – heeft
de peuter Emiel niets meegekregen.
Daarom is er bij hem geen sprake van
een welbewuste breuk met de traditie,
maar hij is in zijn studententijd de ge
reformeerde zuil ontgroeid en daarna
langzaam onkerkelijk geraakt.

Optie
Als reactie op de ‘neutrale’ liberale
staat (externe secularisatie) was in
de negentiende eeuw tussen kerk
en staat een ‘middenveld’ van vooral
christelijke organisaties ontstaan (de
zuil-met-de-Bijbel). Zo werd ‘scheiding
van kerk en staat’ geen scheiding van
geloof en politiek. Tot halverwege
de twintigste eeuw was Nederland
een overwegend christelijk land. Dat
veranderde in de jaren ’60 door de
nadruk op zelfbepaling en eigen keus.
De oude christelijke zuilen – ook de
Rooms-Katholieke Kerk had haar eigen
zuil – werden van binnenuit ontman

teld (interne secularisatie), wat leidde
tot een stroom van kerkverlaters. Met
de gestegen welvaart nam de massa
ook de levenskunst van de elite over;
‘geloven’ sprak niet meer vanzelf, maar
werd een ‘optie’. Vandaag zijn het bin
nen Nederlandse families vaak alleen
de grootouders die nog lid van een
kerk zijn. Hun kinderen verloren hun
jeugdgeloof en de kleinkinderen zegt
het niets meer. Deze voortgaande se
cularisatie werd onder meer in kaart
gebracht via enquêtes en rapporten
van het Sociaal en Cultureel Planbu
reau (SCP), zoals in 2014 de publicatie
Geloven binnen en buiten verband van
Joep de Hart.

Ontkerkelijking
Iets minder dan de helft van de Neder
landers beschouwt zichzelf als enigs
zins of beslist wel religieus: 47% in 2012
(sinds 2010 gebruikt het SCP de term
religieus i.p.v. gelovig). Bijna twee derde
daarvan is ook lid van een kerk en de
rest bestaat uit zogenoemde zwevende
gelovigen. Vergeleken met vijftig jaar
geleden is het percentage enigszins/
beslist religieuze Nederlanders fors ge
daald, terwijl er nu ook meer zwevende
gelovigen zijn (in vergelijking met de
rest van Noordwest-Europa kent ons
land relatief veel zwevende gelovigen).
Per saldo betekent dit een forse ont
kerkelijking: het ledental is meer dan
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kelijking in Nederland. De kerkverlating
gehalveerd. In Nederland is ontkerke
neemt nog steeds het meest toe bij
lijking sinds de jaren ’60 van de vorige
autochtonen van 18-35 jaar. Met name
eeuw vooral een generatieverschijnsel
grote kerken als RKK en PKN hebben
geworden, dus elke volgende generatie
een fors dalend ledental. De kleine
is weer minder kerkelijk dan de voor
orthodoxe kerken bleven stabiel (ge
gaande generatie. Van de kerkleden
boorteoverschot) of
gaat een derde deel
elke week naar de kerk
Kerkverlating hoeft geen daalden iets, zoals de
vrijgemaakt-gerefor
(10% van de bevol
Godsverlating te zijn
meerden met een half
king). In de rest van
procent (in 2014). Ook
Noordwest-Europa
zijn verhoudingsgewijs meer kerkleden, aan die kerkdeuren gaan de dat-be
paal-ik-zelf-houding en het verlangen
maar die zijn relatief minder kerks;
naar meer religieuze keuzemogelijkhe
daarom valt ons land wat kerkbezoek
betreft niet uit de toon. Het kerkbezoek den (‘opties’) niet voorbij.
En vooral jongeren zijn daar – als
bij (protestantse) jongere kerkleden is
kinderen van hun tijd – extra vatbaar
de laatste jaren weer toegenomen.
voor. In het SCP-rapport uit 2014 wordt
er een onderscheid gemaakt tussen
Vrijzwevend
de traditionele en de experimentele
‘varianten’ van de christelijke religie.
Door deze ontwikkeling is de maat
Het eerste slaat op de traditionele
schappelijke relevantie van ‘de kerk’
kerken – die er slecht aan toe zijn in
flink afgenomen. Kerken worden voor
onze westerse cultuur –, terwijl de
namelijk nog gewaardeerd om hun
laatstgenoemde varianten nogal in
potentieel aan vrijwilligers (sociaal
de lift zitten. Met name werd hier
kapitaal), met als lichtpuntje dat er bij
bij gewezen op het charismatische
(vooral protestantse) jongere kerkleden
christendom en de Pinksterbeweging.
sprake is van een revitalisering van het
Met die term ‘experimenteel’ worden
orthodox-christelijk geloof. Maar dit
ervaringsgerichte varianten bedoeld.
is niet het hele verhaal, want kerk en
Juist dat sluit eigentijds aan bij de be
geloven (religieus) vallen niet samen. In
levingscultuur.
onze maatschappij is religie van karak
ter veranderd: veel minder leerstellig
en met een grotere gerichtheid op de
eigen ervaring. Hiermee verschuift de
aandacht van de inhoud naar riten
(‘kaarsje branden’) en spirituele
ervaringen. Dit leidde tot een
kerkelijke herverkaveling ten
gunste van charismatische
gemeenten, maar tegelijk
ook tot een positieve her
waardering van buitenker
kelijke religie, zodat kerkver
lating wat acceptabeler werd.
Kerkverlating hoeft geen Godsver
lating te zijn, maar de ‘vrijzwevende’
gelovigen zweven wel alle kanten op
(meestal draait het om innerlijke erva
Religieus
ringen). De ‘zelfspiritualiteit’ gooit nog
steeds hoge ogen: de zin van je leven
Godsdienstsociologen dachten aan
ligt in de ontdekking van je authentieke
vankelijk dat door de secularisatie het
‘ik’ (zelfbepaling en zelfontplooiing).
verschijnsel ‘religie’ nagenoeg zou
verdwijnen. Het geloof werd achter
haald door de wetenschap. Opvallend
Balans
was dat dit wel gold voor NoordwestEuropa, maar kennelijk (nog) niet voor
Secularisatie en religieuze diversiteit
Noord-Amerika – om over de rest van
vormen de achtergrond van de ontker

de wereld ook maar te zwijgen. Inmid
dels heeft die oude secularisatiethese
concurrentie gekregen van het – uit
Amerika afkomstige – zogenoemde
religieuze economiemodel. Daarin is de
vraag naar religie vrij constant, maar
hangt de religieuze betrokkenheid
onder de bevolking af van het aanbod
van religie: diversiteit en de mate van
concurrentie. Bij meer ‘religieuze con
currentie’ komt er extra aandacht voor
de zogenoemde religieuze consumen
ten en neemt de religieuze betrokken
heid onder de bevolking ook toe. Het
omgekeerde is te zien bij gevestigde
kerken met een monopoliepositie. De
term ‘religieus’ is hier een vergaarbak
van belangstelling en gevoeligheid voor
(wat heet) de ‘geestelijke dimensie’ van
het bestaan. Nieuwkomers op die reli
gieuze markt kunnen ook christelijke
kerken zijn, bijvoorbeeld de christelijke
migrantenkerken.

Marktwerking
Welke kerken overleven de secularisa
tiegolf? Volgens de theorie van natuur
lijke selectie – in de economie ‘markt
werking’ genoemd – zijn dat de kerken
of ook wel groepen die zich het best
hebben aangepast aan het veranderde
godsdienstige klimaat. Bijvoorbeeld
het evangelie presenteren aan mensen
met behulp van entertainment. De
theorie van natuurlijke selectie is
overigens als verklaring omstre
den, omdat het alleen een
interpretatie achteraf is.
Groeikerken als pinksterge
meenten en evangelische
gemeenten zijn qua af
komst vooral Amerikaanse
importstromingen en zij
zoeken bij voorkeur contact met
jongeren. Deze groeikerken beroe
pen zich op de Bijbel, hebben meestal
een eenvoudige, arminiaanse verlos
singsleer (Jezus toelaten in je hart),
bieden veel ruimte voor emotie en voor
direct contact met het heilige door
middel van de Heilige Geest. Kortom,
niet moeilijk doen over de toe-eigening
van het heil. Zo willen ze op een warme
manier leven vanuit de Bijbel, maar ook
met hun tijd meegaan. Veel jongeren
uit orthodox-gereformeerde kerken zijn
hier gevoelig voor.
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Privatisering

en dus van religieuze of spirituele
beleving. Geloven is duidelijk minder
leerstellig en meer ervaringsgericht.
In de kerk wordt de geloofsbeleving
‘georganiseerd’ en vervolgens gedeeld.
Verkondiging moet beleving (emotie)
overbrengen en ook oproepen. Anders
verliest de kerk ‘klanten’ aan charisma
tische gemeenten. Gelovigen gaan zich
zo gedragen als consumenten die een
wat meer charismatische supermarkt
verkiezen boven een ‘gewone’, meer
traditionele supermarkt.

dox geloof. Vandaag zien we echter:
hoe jonger, des te minder vertrouwd
met kerkgang en een godsdienstige
In het Nederlands Dagblad van 7 no
opvoeding (bidden en bijbellezen). Met
vember 2015 (opiniepagina) stond een
name onder jongeren heeft de secula
artikel van Ad Prosman (confessioneelrisatie veel slachtoffers gemaakt. Maar
gereformeerd predikant in de PKN) met
bij (vooral protestantse) kerkse jon
een opmerkelijke titel: ‘De kerk die geen
geren – bewuste nestblijvers – neemt
kerk meer is’. Prosman zegt daarin dat
het kerkbezoek medio jaren ’90 weer
door de secularisatie het geloof stilaan
toe; en bij hen is ook sprake van een
is verbannen uit het publieke domein:
toenemende bereidheid om het ‘to
‘Het geloof is niet meer publiek maar
taalpakket’ – de terminologie is van het
privé.’ Dit heeft gevolgen voor onze
SCP – aan orthodox-christelijke geloofs
‘kijk’ op de kerk. Steeds vaker ziet men
opvattingen te onderschrijven (zo blijkt
de kerk in het verlengde van private
uit onderzoek). Mogelijke verklaringen
verenigingen en organisaties. Daaruit
Kerkdienst
hiervoor zijn onder meer (1) dat bin
volgt de logische vraag of de kerk nog
nen de PKN de ‘harde kern’ orthodoxer
wel in de pas loopt met de maatschap
In de beleving van veel christenen is de
pelijke ontwikkelingen. De ‘eigenheid’
aandacht verschoven van de (zichtbare) is geworden na het vertrek van vooral
vrijzinnige kerkleden en (2) dat protes
van de kerk – de oorsprong van de
kerk als moeder van de gelovigen naar
tantse gemeenten charis
kerk ligt niet beneden, maar komt van
de abstracte kerk als bewe
matischer (‘experimenteel’)
boven – wordt niet (meer) erkend. ‘De
ging van mensen die Jezus
Moeder
zijn geworden en minder
kerk is geen verlengstuk van de samen
willen navolgen. ‘Kiezen
die roept
dogmatisch, wat jongeren
leving, maar een verlengstuk van het
voor een leven in de geest
aanspreekt. Dit roept de
Woord van God.’ Daarom is de zwakke
van Jezus’, dan is de kerk
vraag op wat de kerk jongeren vandaag
plek van kerken niet het ledenverlies,
vooral de gemeenschap van medegelo
te bieden heeft: vooral boeiende religi
maar het proces waarbij de kerk een
vigen met wie je samen op zoek bent
euze ervaringen of toch primair de ver
zaak wordt van de christen, de gelovige
naar een authentiek christen-zijn. Een
kondiging van het enig noodzakelijke:
mens of (nog erger) de deskundige
christelijke zoektocht via kerkdiensten,
Jezus Christus – de Gekruisigde.
mens. Dan wordt de kerk het product
sociale media en inspirerende confe
van menselijk initiatief; zo verdwijnt
renties. Herkenbaar eigentijds: ik kies
het besef dat de kerk door God geplant
voor een nieuwe vorm van kerk-zijn die
Broodnodig
is. De kerk wordt geprivatiseerd (‘ont
past bij – wat door sociologen wordt
kerkelijkt’).
genoemd – een netwerksamenleving.
Persoonlijk geloof loopt niet via de
Hier is een kerkdienst geen ‘must’ maar kerk (‘ik geloof omdat de kerk gelooft’),
een ‘optie’. Ik maak een eigen keuze
maar mijn persoonlijk geloof heeft de
Koning klant
waarbij ik me goed voel.
Woorddienst van de kerk broodnodig
De kerk als beweging (van onderop) van om te kunnen leven en te kunnen
De kerken hebben hun vroegere mono
navolgers mist het besef dat ik mezelf
groeien. Er is veel aandacht voor wat
polie op morele antwoorden moeten
niet tot christen heb gemaakt: dat
jongeren aanspreekt, maar is er ook
opgeven nu zij, ook door veel van hun
heeft God gedaan door de dienst van
veel aandacht voor wat jongeren echt
leden, niet meer als de enige relevante
mensen. Een kerkdienst is
nodig hebben? Het Woord van God
instantie op de zingevings
de
ontmoeting
van
God
met
moet verkondigd worden – de bood
markt worden gezien (met
De klant
zijn volk, hiertoe opgeroe
schap (Christus) van de apostelen is het
als gevolg ‘morele onzeker
is koning
pen door de dienaren van
fundament van het Nieuwe Jeruzalem.
heid’), aldus het al eerder
God. Daaraan zie je dat de
Anders stagneert jouw geloof en drijf
genoemde SCP-rapport
kerk van boven komt. Wegblijven is hier je doelloos rond tussen al die religieuze
(2014). Zo’n formulering is typerend
dus geen ‘optie’. De kerk is mijn moeder belevenissen.
voor de wijze waarop er tegenwoordig
in onze samenleving tegen ‘religie’ aan die mij roept om te (komen) eten en die Geraadpleegde SCP-publicaties:
gekeken wordt: religieuze consumenten mij tot de orde roept als ik daar geen
- Joep de Hart, Zwevende gelovigen
zin in heb.
gaan ‘winkelen’ op de zingevingsmarkt
(2011 en 2013).
om in hun religieuze behoeften te voor
- Joep de Hart, Geloven binnen en buiten
zien. De kerken moeten op die markt
Slotsom
verband (2014).
(ook) concurreren met andere religi
euze en spirituele aanbieders om de
Halverwege de jaren ’60 (vorige eeuw)
gunst van de religieuze consument. En
was de jeugd nog het meest kerkge
uiteraard is de klant hier koning.
trouwe deel van de bevolking. Bij hen
Vandaag is het zoeken naar zingeving
was sprake van een zeer regelmatige
vooral een kwestie van ‘zin’ ervaren
kerkgang in combinatie met een ortho
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Augsburg: start of eindpunt
van de grote oecumene?

Het gebeurde in Augsburg, op
zondag 31 oktober 1999. In een
plechtige samenkomst in de
oude (lutherse) St.-Anna Kir
che ondertekenden kardinaal
Edward Idris Cassidy, de pre
sident van de pauselijke Raad
voor de Bevordering van de
Eenheid van de Christenen, en
Christian Krause, de president
van de Lutherse Wereldbond,
het document dat onder de
naam ‘Gemeenschappelijke Verkla
ring over de Rechtvaardigingsleer’ na
jarenlange voorbereiding gereedgeko
men was. Het was een voor velen zeer
gewenste stap in de richting van de
grote oecumene, de eenheid tussen
christenen van rooms-katholieke en
protestantse signatuur. Dat dit streven
niet beperkt bleef tot de genoemde
kerken, werd enkele jaren later duide
lijk toen ook de methodisten via hun
president bisschop Sunday Mbang en
de secretaris-generaal George Freeman
overgingen tot ondertekening van het
document (23 juli 2006).
De deelnemende partijen bestempel
den hun daad met woorden als ‘het
slechten van een barrière’ van meer
dan 450 jaar. Daarbij werd heel bewust
verwezen naar de kerntekst van de ge
meenschappelijke verklaring, waarin de
kerken uitspreken dat ‘wij alleen uit ge
nade in het geloof in de heilsdaad van

Christus, niet op grond van enige ver
dienste van onze kant door God worden
aangenomen en de Heilige Geest ont
vangen die onze harten vernieuwt en
ons in staat stelt en oproept tot goede
werken’ (zie o.m. G. van den Brink en
C. van der Kooi, Christelijke Dogmatiek,
Zoetermeer, 2012, p. 605).

hingen met de zorg om
het behoud van het eigen
kerkelijke dogma, zoals dat
sinds de zestiende eeuw
had geklonken. En tegelijk
worden de formuleringen
van 1999 tegen het licht
gehouden van de vraag
welke (hermeneutische)
uitgangspunten dominant
zijn geweest bij de vaststel
ling van de definitieve tekst
van de Gemeenschappelijke
Verklaring. Daarbij wordt
gewezen op de niet nader
toegelichte zinsneden over
‘blijvende verschillen in
taal, theologische vormge
ving en in accentuering’.
Zijn niet steeds de ver
schillen tussen kerkelijke
gemeenschappen zaken
van ‘verschillen in taal, in
theologische vormgeving
en in accentuering’? Hier
wordt geen antwoord ge
geven op de vraag waarom
men anders dan de ander formuleert,
accentueert en vorm geeft. Wie die
vraag wel stelt, komt verder: dan komt
de verbondenheid met de eigen confes
sie boven water. Dan kan ook blijken
dat een nieuwe formulering geen echt
houvast biedt, en zich buiten de eigen
traditie begeeft.

Kritische stemmen

Joseph Ratzinger

Ondanks een zekere euforische stem
ming in 1999 was er ook kritiek te
horen, gevoed door ernstige veront
rusting over de dogmatische uitspra
ken. Dat was het geval in de hoogste
kringen zowel in Rome als in de pro
testantse, in dit geval de lutherse, ge
meenschap. Men kan dit afdoen als het
gepruttel van de conservatieven, maar
dat is een te gemakkelijk oordeel. In de
beide kerken kwam de verontrusting
voort uit overwegingen die samen

Het is daarom goed enkele momenten
uit de nageschiedenis van de Gemeen
schappelijke Verklaring in beeld te
brengen.
Al in het jaar 2000 kwam Rome met
een tekst die voor de protestanten
onaangenaam moet zijn geweest.
Niemand minder dan kardinaal Jo
seph Ratzinger, toen het hoofd van de
Congregatie voor de Geloofsleer (de
latere paus Benedictus XVI), schreef
een tekst onder de titel Dominus Iesus

St.-Anna Kirche Augsburg
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Rondblik
Harm Veldman

Wordt het nog wat met
‘de grote oecumene’?
Zal er werkelijk een
begin van eenheid tot
stand komen tussen
Rome en de Reformatie? Als gereformeerde
protestanten volgen we
deze ontwikkeling met
belangstelling, maar
ook op gepaste afstand.
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(Jezus is Heer) waarin duidelijk werd
gesteld dat de protestantse kerken
feitelijk geen kerk zijn. Zij staan sinds
de zestiende eeuw buiten de catholica.
Letterlijk schreef kardinaal Ratzinger:
‘… aan de ene kant, dat de kerk van
Christus ondanks de verdeeldheden
die onder christenen bestaan, volledig
slechts in de katholieke kerk voortgaat
te bestaan, en aan de andere kant, dat
er ook buiten haar schoot meerdere be
standdelen van heiliging en waarheid
te vinden zijn, namelijk in de Kerken en
kerkelijke Gemeenschappen, die niet in
volledige gemeenschap met de katho
lieke Kerk zijn. Met betrekking tot deze
Kerken en kerkelijke Gemeenschappen
moet men eraan vasthouden dat zij
hun werkzaamheid ontlenen aan de
volheid van genade en waarheid die
aan de katholieke Kerk is toevertrouwd’
(hoofdstuk 4: ‘De uniekheid en eenheid
van de kerk’).
Een dikke streep daaronder was de
zinsnede: ‘Er is dus één enige Kerk van
Christus, die in de katholieke kerk blijft
bestaan en die door de opvolger van
Petrus en door de bisschoppen in ge

scherpe kantjes van Ratzingers stel
lingname er wat af te krijgen. Maar het
document werd niet ingetrokken. Daar
mee toont Rome dus min of meer twee
gezichten. En zoiets bevordert de ware
oecumene niet.

Paus Benedictus XVI
Doordat paus Benedictus XVI tijdens
zijn pontificaat de katholieke kerkleer
op rechtzinnige manier verdedigde,
heeft hij onder protestanten veel sym
pathie gewonnen. De historiciteit van
Jezus Christus staat bij hem vast. Van
een christologie die haar startpunt
vindt in de gemeentetheologie van de
eerste christenen, wil hij niets weten.
Maar zijn orthodoxie houdt ook in dat
de bekende roomse leerstellingen om
trent Maria, het gezag van de paus, de
leer van de goede werken, het vagevuur
enzovoort door hem voluit worden
erkend als onopgeefbare dogmatische
standpunten. Daarmee moeten pro
testanten die in gesprek zijn over de
leer van de rechtvaardiging, wel stevig
rekening houden. Het is onmogelijk

Interieur St.-Anna Kirche Augsburg
meenschap met hem, wordt geleid.’ De
andere kerkgenootschappen zijn ‘echte
deelkerken’ van de grote katholieke kerk.
Kritische theologen als Hans Küng kon
den zich hiermee niet verenigen. Maar
ook vanuit Rome kwam een reactie die
aangaf dat de Pauselijke Raad voor de
Oecumene er iets genuanceerder over
dacht dan kardinaal Ratzinger – de
pauselijke raadsheren probeerden de

het eens te worden over de rechtvaar
digingsleer zonder dat dit gevolgen
heeft voor andere dogmatische en
kerkordelijke thema’s. Benedictus had
een ambivalente houding tegenover de
protestanten.

bleek nog niet zo lang geleden (2014)
ook in de kringen van de lutherse ge
meenschap. Daar klonk een sterke roep
om zich nog eens goed te bezinnen op
die verklaring. De lutherse theoloog en
kerkhistoricus Christoph Markschies
(van de Humboldt Universiteit Berlijn)
deed dat zelf in de publicatie Rechtfertigung und Freiheit, die voor de Evan
gelische Kirche in Deutschland (EKD)
werd geschreven. Daarin probeerde
hij in nauwe aansluiting bij Luther
zijn boodschap te ‘vertalen’ naar de
eenentwintigste eeuw, waardoor zijn
leer verstaanbaar zou worden voor de
mensen op weg naar de grote herden
king van de Reformatie. De auteur stelt
dat de rechtvaardiging het hart is van
de lutherse Reformatie. Met het al of
niet onomwonden aanvaarden daarvan
staat of valt de kerk – aldus ook Luther.
Nu behoort professor Markschies sinds
1999 tot de groep van zo’n 250 (lu
therse) tegenstanders van de Gemeen
schappelijke Verklaring. Deze groep
kenmerkte zich door behoedzaamheid,
wat men omzette in een waarschu
wende houding om zo weinig mogelijk
toe te geven aan de ideeën uit Rome.
Door juist deze theoloog een boekje te
laten schrijven over een zeer aangele
gen thema kon men rekenen op stevige
kritiek uit roomse kring. Die werd ver
woord door de gezaghebbende hoogle
raar Wolfgang Thönissen, directeur van
het oecumenisch instituut te Pader
born, die sprak van een ‘annulering van
alle oecumenische gesprekken uit de
laatste 10 jaar’. Hij is erg beducht voor
een herleving van de oude lutherse leer
die nu volgens hem door Markschies
wordt geïnstrumentaliseerd.
Het is op dit moment niet goed moge
lijk een reële inschatting te maken of
de zo dichtbij gekomen overeenstem
ming tussen Rome en de Reformatie
intact blijft of dat de kloof weer breder
wordt. Of dat er toch weer pogingen
worden ondernomen om de grote oe
cumene vóór 2017 werkelijk gestalte te
geven.

Verontrusting bij lutheranen
De verontrusting over de betekenis
van de Gemeenschappelijke Verklaring
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Avondmaal aan huis

Een mooie wens
Het avondmaal richt onze gedachten
en ogen helemaal op Jezus Christus.
Ook onze smaak en reuk worden ge
heel gericht op zijn offer, dat Hij voor
ons bracht. Het avondmaal wijst ons
op Christus’ liefde voor ons. Als wij tot
God naderen, dan nadert God tot ons
(Jak. 4:8). In het avondmaal nadert God
tot ons! Dat gebeurt ook als je als zieke
thuis via Kerkomroep de dienst volgt:
God nadert dan tot jou.
Doel van het avondmaal is dat wij aan
Christus zullen denken (1 Kor. 11:24).
Het avondmaal helpt ons om Jezus zelf
voor ogen te houden. Symbolisch wordt
de gewelddadige dood van onze Heer
voorgesteld. Het is een verkondiging

zonder woorden. Het is ook een verkon Ziek
diging aan elkaar en aan de hemelse
machten die toekijken. Het is een pro
De langdurig zieke mist de wekelijkse
clamatie van de overwinning van onze
gang naar de kerk, én mist de broeders
Heer over zonde, dood
en zusters. Kerk-zijn is
en ziekte. Ja, ook over
ook een sociaal gebeu
Kerk-zijn is ook een
ziekte! Prachtig is het
ren. De zieke voelt zich
sociaal gebeuren
dan, als er bij de zieke
misschien wat aan de
die niet meer in de kerk
kant staan. Maar ook dit
het avondmaal kan vieren, de wens is
zieke gemeentelid hoort wel helemaal
om het thuis te mogen vieren.
bij die ene gemeente! Toch kan zo’n
gemeentelid dit minder gaan ervaren,
Wat betekent het avondmaal? omdat hij/zij slechts een beperkt aantal
gemeenteleden op bezoek krijgt. Meer
kan de zieke ook soms niet verdragen.
In het gebroken brood en de vergoten
De zieke ziet de eenheid van de ge
wijn wordt in een gebroken wereld het
meente vooral op de iPad. Maar zelf
offer uitgebeeld dat Jezus op Golgota
bracht. In het avondmaal geeft Christus kan hij zich wat aan de kant voelen
staan. Er is immers de verhindering om
zich helemaal aan ons. De Bruidegom
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Gemeentebreed
Jan Blok

Soms vragen gemeenteleden die vanwege ziekte langdurig
verhinderd zijn om naar de kerk te komen, of ze thuis het
avondmaal mogen vieren. Het is prachtig als een dergelijke
wens wordt uitgesproken.

geeft zich aan zijn bruid, de gemeente.
Christus denkt aan ons vol liefde. En
wij denken aan Hem vol liefde. Als we
aan Jezus denken, leidt dat ‘vanzelf’ tot
aanbidden.
We kunnen onmogelijk aan onze Heer
in zijn lijden, sterven en opstanding
denken zonder Hem daarvoor te prij
zen! We drinken dan ook uit de beker
der ‘dankzegging’ (= lofprijzing). In
brood en wijn geeft Christus zich aan
ons. En wij brengen Hem ons lofoffer
(1 Petr. 2:5, Heb. 13:15). Het eten van
het brood en het drinken van de wijn
beelden uit dat we leven door het offer
van onze Heer Jezus. Hij is het levende
brood dat uit de hemel is neergedaald
en aan de wereld het leven geeft (Joh.
6:33-51).
We eten en drinken als gemeente en
tegelijk ook heel persoonlijk. Het ene
brood waaraan wij allen deel hebben,
beeldt de eenheid van de gemeente
uit. Het is één brood, we vormen één
lichaam, we zijn door één Geest tot één
lichaam gedoopt (1 Kor. 12:13).
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een lied op. Hij reikt brood en wijn aan.
Het is mooi als ook enkele familieleden
en/of broeders/zusters thuis bij de
viering aanwezig zijn. Waar twee of
drie samen zijn in mijn naam, ben Ik in
hun midden, zei Jezus. Dan ben je geen
kerkje aan het spelen (zoals soms wel
gezegd wordt), maar beleef je de band
Aan huis
met Christus en met elkaar.
Mijn voorkeur gaat uit naar een viering
Het is goed als de viering aan huis
thuis die gelijktijdig met de viering
gelijktijdig kan plaatsvinden met de
in de kerk plaatsvindt. Dan wordt de
viering in de kerk. Dan wordt zo veel
verbondenheid met de
mogelijk verbonden
gemeente maximaal
heid met de hele ge
Verbondenheid met
beleefd.
meente beleefd. Het
de hele gemeente
De kerkenraad kan ge
is een goede zaak als
meenteleden die lang
een ambtsdrager bij de
durig ziek zijn, onbekommerd wijzen op
viering aanwezig is en zelf het avond
de mogelijkheid van avondmaalsviering
maal ook meeviert. Je volgt in het huis
thuis.
van de zieke de viering in de kerk via
internet. En je ontvangt tegelijk met de
broeders en zusters in de kerk brood en P.S. Het bovenstaande is in lijn met de
Acta van de Generale Synode van de
wijn.
Gereformeerde Kerken in Nederland
Niet altijd zal het mogelijk zijn om
Amersfoort-Centrum 2005 (Artikel 51,
gelijktijdig met de gemeente het
Besluit 3):
avondmaal thuis te vieren. Het kan ui
‘Er zijn geen overwegende bezwaren
teraard ook op een ander moment van
om desgevraagd bij de viering van het
de zondag of de week. De voorganger
Heilig Avondmaal het brood en de be
leest een gedeelte van het formulier
ker te laten uitreiken aan hen die via
of een bijbelgedeelte, hij bidt en geeft
de eredienst (en andere kerkelijke acti
viteiten) lijfelijk bij te wonen. Wat is het
mooi om dan toch de mogelijkheid te
hebben om thuis het avondmaal mee te
vieren. En zo ook te beseffen: ik hoor er
helemaal bij!

de kerktelefoon of andere technische
hulpmiddelen met de reguliere samen
komst van de gemeente zijn verbonden,
mits a. de kerkenraad de bediening
aan huis laat plaatsvinden onder toe
zicht van een of meer ambtsdragers;
b. zoveel mogelijk de viering gelijktijdig
plaatsvindt met de viering in het kerk
gebouw; c. het aantal adressen waar
het avondmaal wordt bediend beperkt
blijft.’
Bij de herziening van de KO in 2014 is
dit besluit meegenomen onder het
overgangsrecht. Het is de bedoeling dat
er in 2017 een nieuwe Generale Rege
ling ligt voor de kerkdiensten, waarin
ook dit punt beschreven wordt [met
dank aan ds. Kornelis Harmannij].
Literatuur:
E.A. de Boer, ‘Thuis aan tafel’ (vier ar
tikelen in De Reformatie, jrg. 63, p. 726,
743, 763, 779).
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Weet wat je gelooft
G. van den Brink en C. van der Kooi ga
ven al eerder hun zeer lezenswaardige
Christelijke dogmatiek (2012), maar die
is toch meer voer voor theologen en
hoger opgeleiden. Dat Leene en Markus
juist ook de mbo’ers op het oog hebben,
is zeer te prijzen!

Actualiteit

Bedoeling

Als die band er maar is, nou, dan is het
niet zo belangrijk dat je weet wat nu
precies de leer van de kerk is over Gods
Drie-eenheid,
de twee natu
ren van onze
Verlosser en
het verbond.
Het is niet toe
vallig dat de
catechismus
prediking in
onze kerken al
minder waar
dering krijgt.
Men vindt ze
‘dogmatisch’
en dat lijkt in
onze dagen wel
een vies woord.
Graag over Je
zus, maar dan
wel in direct
verband met het
leven van elke
dag!
In dit klimaat is het boek van dr. Al
matine Leene en ds. Wim Markus,
dat onlangs verscheen onder de titel
Dogmatiek voor iedereen. Weten wat
je gelooft, echt ‘een woord op zijn tijd’.
Geloven is ook weten (vgl. antw. 21 HC)
en daarbij kan niet buiten zicht blijven
wat de kerk de eeuwen door geweten
heeft en in dogma’s heeft gezegd. Het
adagium ‘Niet de leer, maar de Heer’
is een valse tegenstelling. Want juist
de leer wil ons bij de Heer houden! Die
leer (dogma’s) is nog altijd – om met
A.A. van Ruler te spreken: ‘een staf om
te gaan (in het rechte spoor), een stok
om de slaan (ketters te weerleggen) en
een stem om het loflied te zingen (met
de kerk der eeuwen).’

Met dit boek willen de beide auteurs
vooral onze jonge mensen bereiken.
In hun boek worden de bekende the
Want aan geloofskennis ontbreekt
ma’s uit de dogmatiek behandeld: de
het de drukke
Bijbel, God, Jezus Christus, de mens, de
twintigers en
kerk en de toekomst. Maar er worden
dertigers vaak.
thema’s aan toegevoegd, bijvoorbeeld
De auteurs be
over het bidden.
ogen dat ook
Ik miste daarbij een hoofdstuk over het
deze kinderen
verbond, een thema dat juist vandaag
van God weten
zo actueel is. Denk aan evangelische
wat zij geloven
gemeenten, de overdoop en de verde
en wat de kerk
diging van de kinderdoop. Daar hebben
al eeuwen
wij vandaag juist bij de jongeren in
geloofd heeft.
de kerk helaas veel mee te maken. Het
En ze beklem
boek had aan actualiteit gewonnen,
tonen daarbij
wanneer de auteurs hier de leer uiteen
dat dit leidt
gezet en verdedigd hadden.
tot verdieping
De behandeling van de verschillende
en versterking
thema’s gaat duidelijk in het klassiekvan je geloof.
gereformeerde spoor en daar ben ik blij
Zo schreven
mee. Heel goed vind ik ook dat allerlei
Leene en Mar
vragen rond die thema’s voluit aan de
kus een boek
orde komen en voor zover mogelijk ook
dat de leer op
antwoord ontvangen.
een heel over Ik neem het de auteurs niet kwalijk
zichtelijke
dat ze ten aanzien van allerlei vragen
manier uiteenzet. Daarbij maken zij
rond homoseksualiteit, de vrouw in het
gebruik van introductieverhalen, ver
ambt, de gaven van de Geest niet met
diepende gedeelten, verwijzingen naar
duidelijke antwoorden komen. Dogma
filmpjes en boeiende citaten. Ook ge
tiek is wat anders dan Ethiek en Diaco
ven ze suggesties voor boeken die over
niek! Al tekenen ze wel de verschillende
een thema nog meer informatie geven.
standpunten.
Dit alles hip gestoffeerd met leuke
icoontjes. Ik moet zeggen dat ik bewon Wat heb ik genoten van de treffende
dering heb voor de manier waarop de
citaten boven gedeelten in dit boek! Ik
auteurs ‘de stof’ aanbieden.
geef een paar voorbeelden.
Hoe je anders jonge mensen voor de
‘De betrouwbaarheid van het boek van
leer zou moeten in
de Heer is in de eerste
teresseren, komt niet
plaats gelegen in de
God fluistert
in mijn (oude) hoofd
betrouwbaarheid van
in onze vreugde
op. Ik vind het een
de Heer van het boek’
knappe prestatie en
(G.P. Hartvelt).
hoop van harte dat hun bedoeling ef
‘God fluistert in onze vreugde; Hij
fect heeft.
spreekt in ons geweten, maar Hij roept

Inhoud
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Gelezen
Aryjan Hendriks

Wij leven in een tijd waarin gevoel en beleving hoog genoteerd zijn. Dat geldt ook op religieus gebied. Velen hebben
weinig op met allerlei dogma’s en leeruitspraken. ‘Niet de
leer, maar de Heer!’ is hun parool. Het gaat om de persoonlijke band met de Here Jezus.
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om ons heen kan leggen’ (p. 126). ‘Hij
luide in ons lijden. Dat lijden is de me
heeft bij zijn opstanding deel gekregen
gafoon om een dove wereld wakker te
aan de meerdimensionale, goddelijke
roepen’ (C.S. Lewis).
ruimte-eigenschap
‘Als doop en avond
maal bediend worden, Megafoon om dove wereld pen, die wij samen
vattend de “hemel”
schrijft God zijn be
wakker te roepen
noemen’ (p. 129).
loften als een school
3. Maar zondag 18 HC
meester voor zijn kin
spreekt genuanceerder. Naar zijn men
deren op het bord’ (O. Noordmans).
Maar ik miste wel mijn geliefde K. Schil selijke natuur is Hij niet meer op aarde,
maar naar zijn Godheid, majesteit en
der en A.A. van Ruler met hun diepzin
Geest verlaat Hij ons nooit meer.
nige aforismen!
4. Dat de Here Jezus naar zijn mense
lijke natuur deel kreeg aan goddelijke
Kanttekeningen
eigenschappen, is meer luthers dan
gereformeerd!
Na al dit positieve is er ruimte voor en
5. De kerk wordt tekortgedaan door te
kele kanttekeningen.
zeggen: ze is net als doop en avond
1. Ik blijf moeite houden met wat de
maal een hulpmiddel voor je geloof. Het
auteurs stellen met betrekking tot de
is waar dat ze dit ook is. Je behoeft niet
mens als beeld van God. Wij mogen
op je eentje te geloven! Je mag het met
op God lijken, omdat ook God als Driealle heiligen. En zij helpen je en gaan
enige relaties kent. Hoor ik niet vooral
je erin voor. Maar de kerk is volgens
dr. Leene? Is dit niet een versmalling
het Nieuwe Testament meer. Ze is ook
van wat de Schrift leert over de mens
de bruid van Christus, zijn lichaam,
naar Gods beeld? Hoe verdraagt zich
zijn huis en tempel van zijn Geest. Die
dit met antwoord 6 HC dat het beeld
aspecten komen helaas te weinig aan
van God ziet ‘in ware gerechtigheid en
heiligheid’, en met Efeziërs 4:24: ‘En dat bod.
u de nieuwe mens moet aantrekken,
die naar de wil van God geschapen is
Ten slotte
in waarachtige rechtvaardigheid en
heiligheid’?
Dr. Almatine Leene is onderzoeker
2. Is de Here Jezus bij zijn opstanding
aan de Universiteit van Stellenbosch
alomtegenwoordig ‘geworden? ‘... zo
(Zuid-Afrika) en daar predikant in de
dichtbij dat Hij letterlijk hier zijn arm
Nederduits Gereformeerde Kerk. Ook is

ze docent dogmatiek aan de VIAA Ho
geschool in Zwolle.
Ik betreur het dat in dit boek totaal niet
verwezen wordt naar Kamper dogma
tici (K. Schilder met name) en wat in
onze kerken geschreven is over de aan
gelegen thema’s.
Dat miste ik ook bij ds. ir. Wim Markus,
emerituspredikant binnen de PKN.
Waar bleven bij hem mannen als A.A.
van Ruler en C. Graafland?
Maar ik moet als recensent ook denken
aan wat Louis Couperus schreef over
‘oude mensen en de dingen die voorbij
gaan’. Dat geldt ook voor theologen!
Ik hoop dat het besproken boek vele
lezers vindt. Het is een prima toeleiding
om te weten wat je gelooft. Echt iets
voor huiskringen en verenigingen. Van
harte aanbevolen.
N.a.v.: Almatine Leene en Wim Markus,
Dogmatiek voor iedereen. Weten wat je
gelooft, Boekencentrum, Zoetermeer,
2016, ISBN 978 90 239 70934, 221 pag.,
prijs € 19,90
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Vrouw
Ik zie haar nog zitten: een simpele bank
met een simpele vrouw met twee simpele handen
omhoog naar de lucht, voor het rood van de

als een kind zo verwachtingsvol, ondanks haar jaren.
Ze neuriede zacht en ze lachte daarbij
in geboeide vervoering. Ze keek niet naar mij,
ze keek naar haar handen. Die maakten gebaren.
Als bloemen, dan bloeide zij, vissen: zij zwom,
als vogels: daar vloog zij. En ik? Liever dan
te geloven in wonderen, onder het mom
van een groet, als voorbijganger, brak ik de ban
en ik wandelde verder en keek niet meer om
en maakte er simpel een ziektebeeld van.
Harmen Wind
Uit: Buiten adem, 2001

De ‘ik’ ziet een simpele vrouw op een bank zitten.
Hij beschrijft haar heel precies.
Maar hij blijft op afstand, hij laat zich niet meeslepen.
Hij maakte er simpel een ziektebeeld van.
Hoe kijken wij naar een demente medemens?
Of naar een ernstig zieke?
Blijven we op afstand?
Wat missen we dan veel.
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Gedicht
Gert Slings

tuin in de zon, als een meisje zo rank,
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Persrevue
Perry Storm

De Geest, de prediking en een
krachtige kerk

De vorige Persrevue startte ik met
aandacht voor een nogal vrijzinnige bij
drage over de Heilige Geest. Laat ik dit
keer mogen beginnen met een gezond
gereformeerde. In het themanummer
over Pinksteren van De Wekker (13 mei
2016) schrijft redactielid ds. A.Th. van
Olst over een manier van denken over
de kracht van de Geest, die in discussies
binnen onze kerken een jaar of tien ge
leden werd samengevat met ‘meer van
de Geest’. Hij doet dat onder de titel:
‘Pinksteren en prediking als bediening
van de Geest’.
Zijn aanleiding is de aankondiging van
een conferentie van het Evangelisch
Werkverband. Dit werkverband ijvert
binnen de PKN voor de doorwerking
van het charismatische gedachtegoed.
Hij las in een begeleidende tekst onder
andere: ‘Bij Paulus zien we de bedie
ning van het Woord en van de Geest.
Daarmee bedoel ik te zeggen dat Pau

lus het Woord verkondigde en daarna
met mensen ging bidden waardoor
de Geest mensen aanraakte, vervulde,
genas en bevrijdde. Zijn Woord ging
gepaard met betoon van kracht. Door
naast de bediening van het Woord de
bediening van de Geest door persoon
lijke voorbede en handoplegging te
praktiseren zal de kerk krachtiger wor
den.’ Van Olst vertelt dat deze woorden
hem verbaasden.
Dat komt omdat in deze woorden een
beroep gedaan wordt op de apostel Paulus en dan met name op wat hij schrijft
in 1 Korinthe 2:4: ‘En mijn spreken en
mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en
kracht.’ Het gaat Paulus helemaal niet
om een onderscheid tussen prediking als
bediening van het Woord en het betonen van geest en kracht als de bediening

van de Heilige Geest! Integendeel, Paulus
prediking bestond juist in het betonen
van geest en kracht.
Opgesloten?
Een vrijgemaakte collega gaf aan graag
naar deze conferentie te willen gaan.
Hij schreef: ‘Ik heb de indruk dat in de
gereformeerde/protestantse traditie
misschien nog te veel wordt uitgegaan
van de vooronderstelling dat de bediening van het Woord samenvalt met
de bediening van de Geest. “Woord en
Geest” vormen in die traditie wel een
vertrouwde en ook belangrijke tweeslag,
maar wordt de Geest misschien niet toch
te veel “opgesloten” in het Woord?’
Is dat echt zo? In de gereformeerde traditie is altijd weer aandacht gevraagd
voor de prediking van Gods Woord als
belangrijkste middel waardoor de Heilige Geest wil werken. Naast de prediking gebeurt er veel in de kerkdienst en
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in het gemeenteleven. Maar altijd weer
was er de vaste overtuiging dat de Geest
Zich vooral bedient van de prediking. Het
geloof is uit het gehoor van het gepredikte Woord (Rom. 10:14-17). Dat geldt
niet alleen voor het tot geloof komen,
maar ook voor de verdere ontwikkeling
van het geloofsleven.
De Geest en het Woord
Bij Pinksteren luistert het nauw. De Heilige Geest wordt uitgestort, maar vervolgens is de preek van Petrus eigenlijk een
paaspreek. Hij legt uit wat er gebeurd
is, namelijk dat volgens de belofte van
Joël de Heilige Geest is uitgestort, maar
spreekt dan over de opstanding van
Christus, de Gekruisigde. Handelingen 2
begint met de uitstorting van de Heilige
Geest, maar eindigt met de kerk van
Christus, een gemeenschap die volhardt
in de leer van de apostelen (Hand. 2:4227).
In het boek Handelingen gaat het over
wat de apostelen mochten doen door de
kracht van de Heilige Geest, maar als refrein klinkt telkens weer: ‘en het Woord
van God verbreidde zich’ (Hand 6:7;
12:24). ‘Zo nam het Woord van de Heere
met kracht toe en werd steeds sterker’
(Hand. 19:20).
Wie Handelingen leest, ziet dat de Heilige Geest geen aandacht vraagt voor
Zichzelf, maar God verheerlijkt en mensen wint voor Christus. Dat doet Hij door
de prediking van het Evangelie. Je ziet
aan de impact van het Woord dat de
Geest krachtig werkt. Waar de Geest is, is
het Woord; de werking van het Woord is
de werking van de Geest, en andersom.
Een stapje terug
In 1 Korinthe 1:18 - 2:16 schrijft Paulus
over de prediking (de inhoud ervan) en
over het preken (de manier van preken).
Beide kom je ook in 1 Korinthe 2:4 tegen:
‘mijn spreken’ en ‘mijn prediking’.
Inhoud en vorm horen bij elkaar. Dat
was nu net waar veel Korinthiërs anders
over dachten. Paulus’ prediking, zeiden
ze, stelt eigenlijk maar weinig voor. Je
had er eigenlijk meer van mogen verwachten. Paulus verdedigt zich door te
zeggen dat hij geen zegen verwacht op
‘overtuigende woorden en menselijke
wijsheid’. Ík hoef de mensen niet te overtuigen. Het is de Heilige Geest die het
hart moet openen. Zonder die Geest zul

je de prediking ook niet kunnen waarderen, want ‘de natuurlijke mens neemt de
dingen van de Geest van God niet aan,
want ze zijn dwaasheid voor hem’ (1 Kor.
2:14).
Paulus verwacht het dus niet van menselijke factoren als goede retorica, overtuigingskracht, menselijke vurigheid of
enthousiasme. Hiermee is beslist niet
gezegd dat predikanten zich niet zouden
moeten oefenen in verstaanbaar, aansprekend, bewogen preken. Maar verwacht het niet van de prediker. De prediker doet, zou je kunnen zeggen, juist een
stapje terug, om plaats te maken voor
Christus Die in Zijn Woord de gemeente
tegemoet treedt. De prediker mag zeker
‘aanwezig’ zijn in zijn preek, persoonlijk
en betrokken. Maar hij waakt voor het
gevaar tussen het Woord en de gemeente in te gaan staan.
Het hangt niet van de predikant en zijn
enthousiasme of gedrevenheid af. Ook
als hij met kiespijn preekt (en zelf met
zijn gedachten vooral bij het woordje
‘amen’ is) kan de Geest Zijn werk doen.
Paulus lijkt zelfs te willen zeggen: maar
goed ook dat het niet van mij en mijn
gaven afhangt: ‘opdat uw geloof niet
zou bestaan in wijsheid van mensen,
maar in kracht van God’ (1 Kor. 2:5). Dat
te weten geeft rust, vooral als je van jezelf weet dat je preekt ‘in zwakheid, met
vrees en veel beven’ (1 Kor. 2:3).
Betonen van geest en kracht
Betonen van geest en kracht betekent
dat de prediking gepaard gaat met het
‘bewijs’ (betonen is bewijzen) dat de
Geest werkt met kracht. Waar zie je dat
aan? Staat de prediker dat te betonen
of te bewijzen? Nee dus, want die staat
in Paulus’ geval te beven en te vrezen. Je
ziet dat aan de vrucht op de prediking:
geloof en bekering. Dat zijn de bewijzen
van de Geest. Als het Evangelie geloofd
wordt, is het immers een kracht van God
tot behoud (1 Kor. 1:18). De Geest doet
het: Hij raakt met het Woord, ontdekt
aan zonde en schuld, plaatst voor Gods
oordeel, opent het hart voor Gods genade en vrede, vernieuwt en vervult.

bereiden, biddend om Gods Woord te
verstaan, biddend om de Heilige Geest
Die heel goed zonder dat de prediker het
zelf merkt Zijn werk kan doen. Als hij er
zelf ‘vol van is’ betekent dat niet als vanzelf dat er meer vrucht is op de prediking
dan anders.
Als ik te veel naar mezelf kijk bij het preken, bang dat het niet overkomt, of juist
tevreden dat het zo fijn was om te preken, roep ik mij tot de orde met de woorden ‘ik geloof in de Heilige Geest’. Het is
een geweldige les en zegen om te horen
dat de Heere een preek van je heeft
willen gebruiken terwijl je zelf teleurgesteld was over hoe het ging. Dat houdt
je klein. Dat houdt je ook ontspannen.
Want Geest-vervulde prediking maak je
niet. Het is er waar het Woord gepreekt
wordt richting de harten en levens van
mensen.
Meer van de Geest
We hebben geen ‘bediening van de
Geest’ nodig naast de prediking. Als we
verlangen naar opwekking, herleving,
laten we dan ons biddend aan en onder
de prediking zetten. Het is wat mij betreft een zorgelijke ontwikkeling dat ook
predikanten in gereformeerde kerken interesse tonen in zo’n ‘dubbele bediening’.
Het verlangen naar een krachtige(r)
werking van de Heilige Geest delen we.
Maar ik vrees dat het verlangen naar
zo’n bediening van de Geest in voorbede
en handoplegging, bevrijding en genezing, eigenlijk onder woorden brengt dat
de prediking tekortschiet.
Het is ook de vraag wat we precies verwachten als we bidden om meer van de
Geest. De Bijbel spreekt over de vervulling met de Geest. Maar in Handelingen
zie je dat momenten van vervulling
overgaan in een leven vol van geloof en
van de Heilige Geest (Hand. 4:31; 6:5;
11:24). Meer van de Geest is meer van
Christus, meer ootmoed, meer liefde,
meer verwachting, meer besef dat het
beste nog komen moet en we hier niet
eens weten te bidden zoals het behoort
(Rom. 8:26).

Preken!
Juist omdat het Pinksteren geweest is,
verwachten we veel van de prediking
van het Woord. Als predikanten zijn we
geroepen biddend onze preken voor te
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Met Jan en alleman avondmaal
vieren?
De titel van dit stukje varieert de titel
van een interview waaruit ik het no
dige wil doorgeven. Het is een inter
view van Heleen Sytsma-van Loo met
de bekende NGK-predikant Willem
Smouter. Ik haal het uit OnderWeg van
30 april 2016. Het gaat, net als andere
artikelen in dat nummer, over het
avondmaal. De titel is: ‘Met Jan en al
leman aan tafel’. Dat ik in mijn titel een
vraagteken heb gezet, is om uitdruk
king te geven aan de verwondering en
tegenspraak die het bij mij opriep. In
het interview zegt Smouter dat het zijn
stellige overtuiging is (met een beroep
op 1 Kor. 10:17) dat de avondmaalsge
meenschap niet door ons gemaakt
wordt, maar er is. Wat bedoelt hij daar
mee? Nu, zo blijkt, in ieder geval dat de
toegang tot het avondmaal aanzienlijk
ruimer kan dan lang in gereformeerde
kerken overtuiging en praktijk is ge
weest. Zo stelt hij:
Ik ben nadat ik dat was gaan begrijpen
radicaal anders gaan preken. Waar ik

Op een vraag van Sytsma geeft hij aan
dat hij dan bij het woord ‘gemeen
schap’ niet zozeer denkt aan een paral
lel met een huwelijk, maar met een
gezin. Hij zegt:

dat Hij het avondmaal instelde, was Jezus al bekend en berucht omdat Hij met
Jan en alleman aanlag. Als Hij Zachëus
in de boom ziet zitten, zegt Hij niet:
bekeer je van je zondige levenshouding,
maar: kom er eens uit, Ik wil bij jou eten.
Met elkaar aan tafel gaan betekent dat
je een bondje sluit met mensen.
Een gezin is mooi en kostbaar, maar je
moet dat niet romantiseren. Het is ook
een lastig samenlevingsverband, en dat
weerspiegelt veel meer wat ik in de kerk
zie gebeuren. Je bent aan elkaar gegeven
– je broers en zussen kies je ook niet uit –
en je moet het maar met elkaar zien te
rooien.’

Dichter bij de Bijbel en de realiteit staat
het beeld van het gezin: kinderen van
één Vader, die samen aan tafel gaan.
Met elkaar eten als gemeenschapsbeoefening heeft Bijbels gezien iets bijzonders. Niet omdat Jezus het avondmaal
heeft ingesteld, maar andersom: Jezus
deed dat omdat samen aan tafel gaan
iets bijzonders symboliseert. Lang voor-

Er gebeurt hier in de redenering iets
opmerkelijks dat gaat doorwerken in de
rest van het interview. Het avondmaal
wordt in het verlengde gezet van alle
maaltijden die de Here Jezus met men
sen heeft gehouden. Nu kun je van het
avondmaal wel zeggen dat je bij Jezus
aan tafel gaat. Maar je kunt het niet
omdraaien en zeggen dat iedereen met

eerst de Bijbel uitlegde door afwijkende
opvattingen te weerleggen en vervolgens de mijns inziens juiste weg te wijzen, spreek ik nu veel respectvoller over
anderen die ook tot het lichaam van
Christus behoren. Er is uiteindelijk maar
één brood. Daarom moeten we toch
eens goed met elkaar gaan praten over
hoe we vanuit dat ene lichaam dat we al
vormen gezamenlijk verder kunnen.
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wie Jezus tijdens zijn leven op aarde ge
zamenlijk aan tafel is gegaan, eigenlijk
al de essentie van het avondmaal heeft
meegemaakt en tot zijn ‘gezin’ gere
kend kan worden. De Here Jezus heeft
bij Zacheüs thuis meegegeten, maar
het was op dat moment niet al eigenlijk
het avondmaal. Het brood en de wijn
werden niet gedeeld als verwijzingen
naar zijn lichaam en bloed. Zacheüs
blijkt tijdens de maaltijd zich te willen
bekeren van zijn vroegere zondige heb
zuchtige leven. Dat zal voor hem later
de weg naar het avondmaal geopend
hebben. Zo ging het niet met bijvoor
beeld farizeeërs en schriftgeleerden bij
wie de Here Jezus net zo goed thuis is
komen mee-eten, terwijl die maaltijden
hen toen alleen verhard hebben in hun
afwijzing van de Here Jezus.
Je ziet in het vervolg van het interview
dat Smouter het dan ook moeilijk krijgt
met de vragen naar de grenzen van de
avondmaalsgemeenschap. Een stukje
uit het interview:
Gemeenschap kent per definitie grenzen: mensen die erbij horen, mensen
die buiten die gemeenschap staan. Wie
mogen er deelnemen aan de maaltijd
van de Heer?
‘Het vooraf overleggen van een schriftelijk attest of een andere vorm van
ballotage staat heel ver van mij af. Ik zie
aan het avondmaal hele rijen mensen
langskomen die ik niet ken. Het is namelijk niet de gemeenschap met mij of met
ons, maar met Christus waar het bij het
avondmaal om gaat. Ik heb al iets met
die lui als ik zie dat ze komen om het
brood en de beker te ontvangen. Aan de
avondmaalstafel is ruimte voor allen die
van Christus zijn. Met hen vormen we
één gezin en gaan we samen eten. Behalve als het echt niet anders kan.’
En wanneer is dat dan bijvoorbeeld?
‘Ik moet echt mijn best doen om dat
concreet te maken. Ik heb weleens moeten spreken met mensen die een knallende ruzie hadden met andere mensen
in de gemeente. Dan zeg ik: dat moet je
oplossen, zo kun je niet samen aan tafel.
Het is ook voorgekomen dat mensen
wilden scheiden op wat ik maar even
noem de simpele manier – dat ze een
ander hebben gevonden die jonger en
aantrekkelijker is – en dan zeg ik: zo gaat

dat niet. Zolang je in conflict en scheiding ligt, moet je eerst dingen regelen en
oplossen.
Er staat: verwijder wie kwaad doet uit
uw midden. Maar in een bepaald opzicht deugen we geen van allen, en het
avondmaal is nu juist dat Jezus eet met
tollenaars en zondaars. In het avondmaalsformulier dat ik gebruik staat het
zo: als je denkt: “ik ga gewoon door met
zondigen, er is toch geen mens die het
merkt”, dan moet je niet komen. Dat
moet ieder zelf afwegen, behalve als het
er zo uit ettert dat de gemeente het niet
meer kan harden.’
Sommige kerkenraden worstelen
met de toelating van samenwonende
homo’s en verstokte PVV’ers tot het
avondmaal. Hoe sta jij daarin?
‘Ze zijn van harte welkom aan de tafel.
Het steekt me als een graat in de keel
dat er kerken zijn waar ze homo’s niet
aan het avondmaal toelaten. Dat vind
ik onbestaanbaar. Dat zou je thuis ook
nooit doen. Met je broer die homo is
ga je, afhankelijk van hoe je denkt, in
gesprek over of dat nou wel kan, maar
ik kan me niet voorstellen dat je zegt: nu
je bent gaan samenwonen, mag je hier
niet meer komen eten. Zo is het ook in
het huisgezin van God.
Hetzelfde geldt voor mensen die zich
racistisch uitlaten. Ik ben van mening
dat het Woord zijn werk moet doen.
Op grond van mijn verkondiging haken
mensen soms af; soms krijgen ze zo de
pest aan me dat ze nooit meer willen
komen en dan houdt het op. Het gesprek
over mee-eten moet gevoerd worden zoals dat in een gezin gevoerd wordt. Het
is een beetje menselijk zoeken hoe je invulling geeft aan de hoofdlijn: Jezus eet
met tollenaars en zondaars, en: verwijder wie kwaad doet uit uw midden. Wij
hebben als richtlijn: iedereen die Jezus
als Heer en verlosser heeft aangenomen
en die in zijn eigen kerk het avondmaal
meeviert, is welkom.’
Een Persrevue leent zich niet om op
alles in te gaan wat hier tegenspraak
oproept. Ik snap niet goed hoe je als
gereformeerd predikant zo onbekom
merd eventjes kunt afrekenen met hoe
gereformeerde kerken vanouds hebben
willen waken voor de heiligheid van de
tafel van de Here. Of met de eigen ver
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antwoordelijkheid van de kerkenraad
hierin. Ik snap wel dat je dan maar je
toevlucht neemt tot een eigen gekozen
formulier, want met het klassieke
avondmaalsformulier, waarin de ge
reformeerde kerken al eeuwen zorg
vuldig proberen te formuleren wie
welkom is aan de tafel van de Here,
kun je dan niet meer uit de voeten.
Maar wat me het meest dwarszit, is
de haast agressieve manier waarop
Smouter zich uitlaat over kerken die
van mening zijn dat samenwonende
homoseksuele broeders of zusters niet
aan het avondmaal kunnen worden
toegelaten. Ik dien zelf in een gemeente
waar de praktijk zo is dat die Smouter
als een graat in de keel steekt. Nog
sterker, ik dien in een kerkverband
waarbinnen een generale synode, wan
neer zoiets met een appelzaak bij haar
op tafel kwam, heeft uitgesproken
(en dat op een manier die niet voor
misverstand vatbaar is) dat het wél
een verhindering behoort te zijn voor
toelating. Smouter spreekt hier het ‘on
bestaanbaar’ over uit. En ondertussen
ijveren hij en anderen wel voor een
wording met onze kerken. Was hij niet
preses van een Landelijke Vergadering
die onze vorige synode een huwelijks
aanzoek deed?
Zeker, ik weet heel goed hoe ook bin
nen onze eigen kerken de gedachten
hierover (en zelfs de praktijk) steeds
verder uiteenlopen, verdrietig genoeg.
Maar ik weet desondanks niet wat ik
me erbij moet voorstellen wat voor
kerkverband het moet worden wan
neer juist rond het hoogtepunt van het
beleven van de onderlinge eenheid in
Christus, namelijk het avondmaal, de
opvattingen en de praktijk zo faliekant
tegenover elkaar staan dat je het ‘onbe
staanbaar’ over en weer uitspreekt. Of
moet de kerkelijke eenheid GKv-NGK
er eentje gaan worden zoals die er nu
al in de NGK is? Zoals ik die althans
één nummer eerder van OnderWeg
(16 april, p. 33) verwoord vond:

Graat in de keel
Volgens ds. Kor Muller (NGK) is er reden
om de ‘intern toegenomen pluriformiteit’ in de NGK kerkrechtelijk een plek
te geven. Volgens hem wordt niet elke
NGK-predikant op elke NGK-kansel uitgenodigd en ‘zal niet elke Nederlandsgereformeerde overal binnen het eigen
kerkverband acceptabel zijn aan de
avondmaalstafel’. Als illustratie noemt
hij in het recent verschenen Informa
tieboekje onder meer de omgang met
kerkleden met een homoseksuele relatie.
Volgens Muller is het een kwestie van
eerlijkheid om de attestatiepraktijk aan
te passen en niet langer in absolute
zin van een kerklid te zeggen dat hij/zij
‘gezond in de leer en onbesproken van
wandel’ is, maar dat te relativeren tot
de mening van zijn/haar kerkenraad.
Ook het aanvaarden van elkaars predikanten binnen het kerkverband zou
slechts ‘in principe’ moeten plaatsvinden, waardoor kerkenraden het recht

krijgen om predikanten te weren. Overigens vraagt Muller zich af, of er zo geen
ruimte ontstaat om als NGK op te gaan
in een groter, nog pluriformer kerkverband, zoals de PKN.
Ik moet eerlijk zeggen: dit alles steekt
míj nou als een graat in de keel.
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