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De synode van Goes is geopend, op 15 no
vember werd de bidstond gehouden en de 
dag erna is het moderamen gekozen. Het 
zal weer een belangrijke en ook spannende 
synode worden. En niet alleen vanwege het 
proces van eenwording van GKv en NGK.

We hopen in Nader Bekeken de nodige aan
dacht te geven aan de synode en de daar
voor uitgebrachte rapporten.
Zo maakt Jan Wesseling in dit nummer 
een aantal behartigenswaardige opmerkin
gen bij de voorgestelde toekomstige kerk
orde. Bij ‘Uit andere bladen’ is aandacht 
voor waarnemingen van anderen rond het 
fusieproces. 
Omdat het Woord onze basis is, is altijd 
het eerste artikel in ons blad een Schrift
licht: nieuw licht op een bijbelgedeelte. 
Deze keer heeft Gert Kwakkel het in een 
bijzondere vorm gegoten. En verder is dit 
weer een gevarieerd nummer waarin onder 
andere te lezen is over Gods schildwachten, 
over de Vader die zonen én dochters heeft, 
en over het omgaan met privacy en ver
trouwelijkheid in de kerk.

De eindredactie heeft versterking gekregen 
door de komst van Ida SlumpSchoonho
ven. We hopen op een goede samenwer
king!

Dit is het laatste nummer van het jaar 2019. 
Wat zal 2020 ons brengen? Onze hemelse 
Vader weet het en Hij heeft alles – ja, alles! – 
in zijn hand. Dat mag ons rust geven, ook 
bij kerkelijke én persoonlijke moeiten en 
zorgen.

Marja Zwikstra

Foto voorpagina: 
Cornelis Saftleven, De verkondiging aan de 
herders, 1650 (Rijksmuseum)

Redactioneel
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‘Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.’
(Hosea 11:1 en Matteüs 2:15)

Nieuw licht 
op een bijbelgedeelte

Eugène Girardet, De vlucht naar Egypte (19e eeuw)
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Uit een Joods dagboek, omstreeks  
60 na Christus.

15 Kislew
Gistermorgen naar de synagoge ge-
weest. Micha deed de lezing uit de 
profeten. Er was een gedeelte uit Ho-
sea aan de beurt: mijn lievelingsstuk, 
mag ik wel zeggen. Ik ken eigenlijk 
geen ander gedeelte uit de Schriften 

dat de voorrechten van 
mijn lieve volk Israël zo 
duidelijk en ontroerend 
beschrijft als dit.
Neem nu de eerste zin: 
‘Toen Israël nog een kind 
was, had Ik het lief.’ Wij 
waren een jong volk, 
zonder ervaring. We had-
den niets in te brengen. 
We leefden als slaven 
in Egypte. Toen liet de 
Eeuwige al zijn oog op 
ons vallen. Hij beschouw-
de en behandelde ons 
zelfs als zijn zoon! Niet 
andere volken, maar ons, 
de afstammelingen van 
Abraham, Isaak en Jakob! 
Die farao met al zijn ver-
beelding had dat maar te 
erkennen. Hij moest ons 
laten gaan!
Prachtig vind ik ook 
wat even verderop staat: 
God kan ons, zijn volk, 
niet prijsgeven. Als zijn 

gedachten Hem die kant opdringen, 
keert zijn hart zich om. Dan laat Hij 
zijn woede varen. Zo lief zijn wij Hem!

Het was goed dat Micha dit allemaal 
naar voren haalde, toen hij de lezing 
toelichtte. Hij zei wel een paar din-
gen die ik een beetje vreemd vond. 
Bijvoorbeeld, over die passage waarin 
God zegt dat Hij ons volk leerde lopen 
en dat Hij ons op de arm nam. Micha 
beweerde, dat dat het werk van een 

moeder is. God is toch onze vader? 
Denkt Micha soms dat Hij ook onze 
moeder is? Daar moet ik nog wel even 
over nadenken, voordat ik dat geloof. 
Hoewel, ja, als de Eeuwige ons echt 
alle liefdevolle zorg geeft, dan mis-
schien ook die van een moeder voor 
haar kind.
Verder vroeg Micha ons erop te letten, 
dat er staat dat God ons uit Egypte 
geroepen heeft. Dus niet: uit Egypte 
geleid, zoals in andere teksten, maar 
geroepen. Typisch Micha, om zulke 
details te zien! Het betekende volgens 
hem dat God ons, zijn volk, naar zich 
toe wilde roepen. Namelijk: om Hem 
te dienen. Maar dat deden wij niet. We 
gedroegen ons zoals het spreekwoord 
zegt: ‘Je hebt ze nog niet geroepen, 
of ze lopen al bij je vandaan!’ Wij, zo 
beweerde Micha, keerden God de rug 
toe en kozen voor de afgoden. Daarom 
moesten we terug naar Egypte. We 
werden weer slaven, niet van de Egyp-
tenaren, maar van de Assyriërs en de 
Babyloniërs. In feite zijn we dat nog 
steeds. De Romeinen heersen over ons 
en de meeste van onze volksgenoten 
wonen buiten het land. Wij, Israë-
lieten, Joden, wij hebben ons op dit 
moment nog altijd niet naar God toe 
laten roepen.

Dat waren harde woorden. Ik had lie-
ver iets anders gehoord, in een uitleg 
van dat prachtige stuk uit Hosea. Ik 
bleef erover nadenken, tot het einde 
van onze samenkomst. Ik moest Mi-
cha wel een beetje gelijk geven: wat 
hij zei, staat inderdaad in dat mooie 
gedeelte. Tegelijk vermoedde ik dat er 
meer achter zat. Zou Micha misschien 
onder invloed staan van die sekte die 
steeds maar weer de kop opsteekt? 
Zou hij zich hebben laten inpalmen 
door de volgelingen van Jezus uit Na-
zaret? Ik had al eerder in die richting 
gedacht. Micha is soms zo radicaal.
Ik hoefde niet lang te wachten. Toen 

God kan ons,  

zijn volk,  

niet prijsgeven.  

Als zijn gedachten  

Hem die kant 

opdringen,  

keert zijn hart  

zich om
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ik de synagoge verliet, drukte Micha 
mij een boekrol in handen. ‘Goed 
nieuws, verteld door Mattanja’, stond 
erop. Dat boek moest ik thuis maar 
eens lezen, zei hij.

16 Kislew
Vanmorgen ben ik eraan begonnen. 
Meteen zag ik dat mijn vermoeden 
juist was. Het boek dat Micha mij 
gegeven had, was inderdaad propagan-
da voor Jezus van Nazaret. Mattanja 
windt er geen doekjes om: Jezus, de 
zoon van Maria, is de Messias. Hij 
beweert zelfs dat Maria’s man, Jozef, 
niet Jezus’ echte vader was. Een engel 
zou in een droom tegen Jozef gezegd 
hebben, dat de Heilige Geest het kind 
waarvan Maria in verwachting was, 
verwekt had! Tegelijk hoort Jezus vol-
gens Mattanja bij de nakomelingen 
van David, omdat Jozef als zijn vader 
fungeerde. Jozef, die timmerman uit 
Nazaret, stamt immers van David af. 
Dat zal wel kloppen, denk ik.
Mattanja vertelt dat Jozef en Maria 
kort na Jezus’ geboorte met hun zoon 
naar Egypte gevlucht zijn. Daardoor 
kon hij ontsnappen aan een razzia van 
koning Herodes. Die liet alle jochies 
van twee jaar en jonger in Betlehem en 
omgeving om het leven brengen. Men 
had hem namelijk gemeld, dat daar 
onlangs een baby geboren was die hem 
als koning van de Joden van de troon 
zou stoten. Ik kan me dat niet precies 
herinneren, maar Herodes was er zeker 
niet te goed voor om zoiets te doen, 
die bruut.

Ik las verder. Toen brak me zowat de 
sandaal. Mattanja brengt de vlucht van 
Jezus naar Egypte namelijk in verband 
met die prachtige tekst uit Hosea, 
die we gisteren gelezen hebben: ‘uit 
Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’ 
Hij schrijft met droge ogen dat Jezus 
naar Egypte moest om dat woord van 
de Heer in vervulling te doen gaan! 

Alsof het in die tekst uit Hosea over 
Jezus uit Nazaret zou gaan! Het lijkt 
wel alsof het voor Mattanja allemaal 
hetzelfde is: Israël, de zoon van God 
én Jezus! Je moet maar durven.

Verontwaardigd gooide ik de boekrol 
aan de kant, maar de zaak bleef me 
bezighouden. Daarom kon ik het van-
middag niet laten dat boek toch weer 
te pakken en verder te lezen. Al snel 
kwam ik bij wat Mattanja meedeelt 
over Johannes de Doper. Ook alweer 
even geleden, al kan ik mij van diens 
optreden iets meer herinneren. Mat-
tanja vertelt over Jezus’ doop in de 
Jordaan. Toen, zo zegt hij, heeft er een 
stem uit de hemel geklonken, die over 
Jezus zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in 
hem vind ik vreugde.’ Dat verhaal staat 
me vaag voor de geest. Vader heeft er 
weleens iets over gezegd. Als dat waar 
is, ja, dan heeft de Eeuwige zelf gezegd 
dat Jezus zijn Zoon is. Dan zou, toen 
Jezus in Egypte was, Gods eigen Zoon 
daar verbleven hebben. Lijkt me stug, 
maar die Mattanja is minder gek dan 
ik dacht.
Na de doop door Johannes voerde de 
Geest, volgens Mattanja, Jezus naar 
de woestijn. Daar werd hij op de proef 
gesteld door de duivel, veertig dagen 
lang. Dat komt me bekend voor. Ons 
eigen volk Israël heeft immers in de 
woestijn gewoond, veertig jaren lang. 
Zij werden daar eveneens op de proef 
gesteld, door God zelf. Ik moet het 
toegeven: toen hebben wij soms jam-
merlijk gefaald. Jezus niet, zo schrijft 
Mattanja: hij sloeg de aanvallen van de 

duivel af met woorden van God zelf, 
door Mozes gegeven. Daar kon die 
verleider niet tegen op.

Ik bleef erover nadenken. Mattanja 
leek te willen zeggen dat Jezus als het 
ware Israël belichaamde. Hij deed 
overnieuw wat wij als volk hadden 
meegemaakt. Bij ons heeft dat uit-
eindelijk niet tot resultaat geleid. Dat 
heeft Micha gisteren laten zien. Bij 
Jezus lijkt het wel goed af te lopen. 
Zou Hij dan toch de dienaar zijn over 
wie Jesaja gesproken heeft? De die-
naar Israël, in wie de Heer zijn luister 
toont? Een van ons, maar ook zo an-
ders: iemand die zijn Heer trouw bleef 
en nooit onrecht deed? De dienaar op 
wie de Eeuwige onze wandaden liet 
neerkomen?
Als dat zo is, ja, dan gaat dat mooie 
woord uit Hosea eindelijk werkelijk-
heid worden. Als Jezus uit Nazaret de 
zoon Israël is die zich uit Egypte laat 
roepen, dan vertrekt ons volk echt uit 
dat oord van verdrukking. Dan brengt 
hij ons naar de vrijheid. Dan zorgt hij 
dat Gods oude plan alsnog vervuld 
wordt: wij, zijn volk, laten ons naar 
hem toe roepen, om hem te dienen.
Ik blaas nu de kaars uit, maar morgen 
zoek ik Micha op. Hier moet ik echt 
met hem over doorpraten. 

Mattanja windt er geen doekjes om: 

Jezus, de zoon van Maria,  

is de Messias
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Een nieuwe kerkorde 
en het recht van Christus

Enthousiast werd het concept  

in juni 2019 gepresenteerd.  

De inkt van de vorige GKvkerkorde  

uit 2014 is nog maar nauwelijks droog, 

of een nieuw ‘pakket met afspraken’ 

was noodzakelijk. Ditmaal om het 

proces van eenwording tussen  

GKv en NGK te stroomlijnen.

Binnen de Werkgroep Toekomsti
ge Kerkorde is hard gewerkt om 
bruggen te slaan, verschillen op 
te lossen en de weg te plaveien 

voor een eensgezind en gezamenlijk 
optrekken. Weinig lijkt een hereniging 
nog te kunnen (en mogen?) ophouden. 
Maar hoe gaat dat bruggen bouwen in 
zijn werk?

Op 11 november 2017 besloot een geza
menlijke vergadering van de generale 
synode van Meppel en de landelijke ver
gadering van de NGK het verlangen uit 
te spreken om te komen tot één kerkge
meenschap, op basis van de Schrift als 
Woord van God, in gebondenheid aan 
de gereformeerde belijdenisgeschriften 
en ingericht volgens de beginselen van 
het gereformeerde kerkrecht.
Wie zal dit samen uitgesproken verlan
gen niet ontroerd delen? Dat verlangen 
was en is immers ook onze Heer eigen. 
Hij uitte het in zijn persoonlijk gebed: 
‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u 
in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in 
ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u 
mij hebt gezonden’ (Joh. 17:21).
Zijn verlangen is aanstekelijk. Maar 
verlangen zonder meer vormt geen so
lide fundament onder de bouw van een 
herenigde kerk. Het genomen besluit 
was dan ook op meer gebaseerd. Over 
en weer herkende men met vreugde de 
inzet om trouw te blijven aan Schrift en 
belijdenis. En, zo sprak de synode, in de 
vormen van het kerkzijn baseren we 
ons beide op het gereformeerde kerk
recht, waardoor onderlinge verschillen 
goed overbrugbaar zijn.
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lijk vanuit welke principes de gereformeerde (Dordtse) kerke
lijke orde tot stand is gekomen en om welke verschillen het nu 
zou gaan.

Overbruggen

De term ‘overbruggen’ geeft aan dat er afstand bestaat tussen 
de praktijk in beide kerkverbanden. Er moet dus een beweging 
ontstaan om over de brug en bij elkaar te komen. De vraag 
die mij bezighoudt, is: wat waren de verschillen, hoe heeft de 
Werkgroep de bruggen geslagen, welke beweging is voltrok
ken en hoe is de toenadering uiteindelijk bereikt?

De Werkgroep Toekomstige Kerkorde is van mening dat kerk
ordelijke bepalingen naar bijbelse principes verwijzen, die niet 
vrijblijvend zijn (Toelichting, p. 7). De taken van ambtsdragers 
bijvoorbeeld zijn aan bijbelse principes ontleend. Zorgvuldig
heid vloeit voort uit ‘recht doen’ aan de ander. En we mogen 
de kerk niet overlaten aan anarchie of dominante leiders, 
maar houden elkaar aan wat recht is voor de Heer. Maar 
verder komt het niet. Geen woord over de diverse stelsels van 
kerkregering, over de beginselen van gereformeerd kerkrecht, 
en ook niets over de (complexe) verhouding tussen plaatselij
ke kerk en kerkverband.

Wel brengt de Werkgroep bij diverse artikelen regelmatig 
verschillen in kaart. Maar ook heel regelmatig belichten ze 
daarbij niet het beginsel áchter een artikel. Daardoor lijken 
het praktische regelingen, die evengoed anders getroffen 
zouden kunnen worden. Het overbruggen wordt een kwestie 
van geven en nemen om ergens in het midden van de brug uit 
te komen. Verschillen in praktijk en in vormgeving kun je zo 
pragmatisch ‘oplossen’. Ik ervaar dat pragmatisme als een van 
de grootste manco’s van het concept.

Kerkelijke orde

De toelichting begint met een algemene inleiding. Er bestaat 
een terechte huiver voor kerkelijke orde en afspraken. Het 
risico van overheersing is niet denkbeeldig, kerken hechten 
aan hun vrijheid en altijd bestaat het risico dat mensen de 
structuur willen misbruiken voor macht en eigen positie. 
Maar een kerkelijke orde is wel nodig om dat misbruik tegen 
te gaan en ruimte te geven aan de uitspraak van Jezus: ‘Jullie 
hebben maar één Meester.’ Zo draagt een afgesproken orde 

Trouw in de praktijk?

Opmerkelijk is dat het besluit vooral is opgezet vanuit wat 
mensen beweegt: hun verlangen en inzet. Maar goedbedoelde 
inzet garandeert nog niet daadwerkelijke trouw. De praktijk 
laat ook andere signalen zien. Zo sprak op de gezamenlijke 
vergadering een NGKafgevaardigde over de belijdenis als een 
‘blok aan het been’. Dezelfde afgevaardigde signaleerde op de 
Landelijke Vergadering van 9 november jl. het volgende: ‘We 
zien een ontbreken aan realiteitszin ten aanzien van gebon
denheid aan de belijdenisgeschriften. Bij het overgrote deel 
van de gemeenteleden in de NGK, GKv maar ook in de Chris
telijke Gereformeerde Kerken, spelen die geen enkele rol meer. 
Men kent ze niet meer en heeft geen behoefte zich daarin te 
verdiepen. Ook veel ambtsdragers nemen echt niet meer de 
moeite om die te doorgronden. Het ondertekenen van het 
bindingsformulier gaat dan meer lijken op het zetten van een 
noodzakelijk vinkje om verder te kunnen gaan.’ Zijn waarne
ming sluit aan bij wat de Werkgroep zelf ook vaststelt: heel 
wat ambtsdragers weten zelf nauwelijks wat ze ondertekenen 
(zie p. 3 van de Toelichting).

Hetzelfde kerkrecht?

Zonder nadere argumentatie stelde de synode dat beide 
kerkgenootschappen zich baseren op hetzelfde kerkrecht, en 
wel het gereformeerde. En de uitwerking daarvan in de prak
tijk is, volgens de synode, een ‘vorm van kerkzijn’. Daarmee 
suggereert de synode dat de verschillen tussen de kerken niet 
principieel, maar praktisch van aard zijn. Wat rest is deze ver
schillen in kaart brengen, vereffenen en ‘overbruggen’. Maar 
hiermee gaat men volledig voorbij aan wat de GKv tientallen 
jaren als principieel bezwaar aangaven. De NGK werd voor
gehouden dat ze ruimte gaven aan een onafhankelijke opstel
ling ten opzichte van belijdenis en kerkverband (independen
tisme), waardoor de samenhang en de bescherming van de 
gemeenten te kwetsbaar werden.
De beweringen van de synode roepen methodische vragen op.
• Wat zijn eigenlijk de beginselen waaruit een gereformeer

de orde in de kerk ontspruit?
• Om welke verschillen gaat het?
• Hoe zijn die verschillen door de Werkgroep overbrugd?

Een zorgvuldige aanpak zal dat eerst inventariseren en in 
beeld brengen, om van daaruit verder te bouwen. Merkwaar
dig genoeg gebeurt dat nergens. In het besluit blijft onduide
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het werk van Jezus Christus. Toch geen onbelangrijke dingen. 
De Werkgroep geeft op dit essentiële punt geen blijk van pro
bleembewustzijn. Ondertussen tenderen heel wat keuzes in 
independentistische richting.

Geheim

Een leidende mantra daarbij is dat een kerkorde niet mag 
heersen, maar moet dienen. ‘Kerkrecht is voor een belangrijk 
deel volgend recht en legt vast wat er in de kerken aan ont
wikkelingen gaande is’ (Toelichting p. 3, ND 13 juni 2019).
Het woord ‘volgend’ klinkt positief. Maar je zou het ook kun
nen weergeven als: volgzaam, zich aanpassend, meegaand, 
vrijblijvend en mogelijk soms zelfs vrijgevochten.
Opvallend is ook dat het voortdurend gaat over ‘de kerkorde’, 
als iets onpersoonlijks, een reglement, als ‘het recht’: ‘De ker
ken hanteren een gezamenlijke kerkorde, als beschrijving van 
het recht in de kerken en als regelgeving voor de onderlinge 
omgang’ (concept art. A3.1).
Alsof het recht op zichzelf staat! Maar het gaat toch princi
pieel altijd om de kerk zoals die van Jezus Christus is? Het is 
zijn recht in de gemeente, die kostbaar is omdat die door Hem 
gekocht is en betaald met zijn eigen offerbloed (Hand. 20:28). 
Ik mis in de toelichting het enthousiasme, de verwondering, 
de eerbied en de liefde voor dit recht van Christus óp zijn ge
meente en ín zijn gemeente. Híj mag toch zeker wel heersen?
De aanduiding van Christus als Hoofd van zijn kerk valt in de 
nieuwe kerkorde nergens! Dat is meer dan een pijnlijk gemis 
dat je even kunt wegwerken middels een cosmetische aan
passing. Deze spirituele dimensie als het geheim van kerkelijk 
recht werkt onvoldoende door in het geheel.

Heerschappij van Christus

Op dit wezenlijke gezichtspunt steekt het concept schril af 
tegen de Kerkorde 2014. Daarin verwoordde artikel 2 nog het 
apostolisch voorschrift: ‘In de kerk van Christus moet alles 
op gepaste wijze en in goede orde gebeuren, zodat de vrede 
wordt gediend’ (art. A2.1). En dan: ‘Allen staan onder de ene 
Heer, Jezus Christus, het hoofd van zijn kerk. Geen persoon of 
kerk mag een andere persoon of kerk overheersen’ (art. A2.2).
Inderdaad, geen menselijke overheersing, omdat Jezus Chris
tus Heer en Meester in zijn kerk is en het Hoofd van zijn 
gemeente (Ef. 4)! Het kerkelijk recht heeft naar zijn aard een 
geestelijk en spiritueel karakter. 

bij aan een gezond kerkelijk leven en vormt die een praktische 
beschrijving van hoe kerken elkaar ontmoeten en met elkaar 
willen omgaan. Ook biedt die rechtszekerheid en duidelijk
heid.

Negatief

Het valt mij op dat de Werkgroep vooral negatieve kwalifica
ties gebruikt voor een kerkelijke orde, zoals huiver, geen wet of 
keurslijf, niet sturend of voorschrijvend. Er leeft vrees voor een 
nieuw juk, regeldrang en strikte handhaving (ND 13 juni 2019). 
‘We hebben jaren geprobeerd elkaar de kerkorde onder de 
neus te drukken’, zegt Kornelis Harmanny (namens de GKv lid 
van de Werkgroep) wanneer het gaat om een of twee diensten 
op de dag van onze Heer. Deze karikatuur wordt vervolgens 
het argument om te kiezen voor een ruimere en minder 
voorschrijvende praktijk. ‘Wel inzetten op eensgezindheid en 
onderlinge herkenbaarheid, maar niet op een afgedwongen 
uniformiteit’ (Toelichting, p. 3). ‘Een kerkorde vertelt niet hoe 
het moet, wel hoe het kan’ (ND 13 juni 2019).

Ik zal niet ontkennen dat regelgeving en afspraken kunnen 
ontaarden of ongeestelijk, regelzuchtig worden gebruikt. Ik 
begrijp ook heel goed dat er ‘oud zeer’ kan zijn, trauma’s zelfs.
Tegelijk moet je onder ogen zien dat het er in de jaren zestig 
soms ook wel naar gemaakt werd. Het grote probleem in die 
tijd was toch dat er sprake was van ‘independentisme’. Voor
gangers die zich niet stoorden aan de geldende afspraken, en 
plaatselijke kerken die hun eigen gang gingen. Predikanten 
die ondanks hartstochtelijk aandringen van de kerkenraad 
pertinent weigerden hun handtekening onder de Open Brief 
terug te nemen en zodoende de gemeente scheurden. Er was 
ook sprake van eigenzinnigheid en onbetrouwbaarheid.
Het is belangrijk dat de Werkgroep het goed recht van een 
gezamenlijke orde uitlegt en verdedigt. Maar waarom niet 
wat enthousiaster en moediger opgekomen voor de heilzame 
basisprincipes? Daarop hebben we elkaar toch gevonden? 
En wees eerlijk: de ‘independentistische’ beginselen staan 
op gespannen voet met de principes van een gereformeerde 
(presbyteriaalsynodale) kerkregering. Daarachter schuilt een 
andere visie op hoe Christus in de gemeente aanwezig is en 
hoe dat doorwerkt op de verhouding plaatselijkgezamenlijk. 
Een andere gemeentebeschouwing dus, en een andere kijk op 

Zo draagt een 

afgesproken orde 

bij aan een gezond 

kerkelijk leven
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Ik herinner me nog goed hoe in september 2012 de synode 
van Harderwijk zich een aantal dagen terugtrok in de bossen 
bij Elspeet, om de tweede versie van de Werkorde door te ne
men. Artikel voor artikel werd langsgelopen, formuleringen 
werden gewogen, het geestelijke gehalte werd doorgesproken 
om de kerken te dienen met het recht van Christus in deze 
tijd. Het hele traject van een drietal Werkordes met uitvoerige 
toelichtingen door deputaten en diverse inspraakrondes voor 
de kerken heeft uiteindelijk zo’n negen jaar geduurd. Op 1 juli 
2015 werd die kerkorde van kracht. Nu, vijf jaar later, ligt er 
een nieuwe op tafel, met tal van aanpassingen en wijzigingen. 
Is in die korte tijd het heilzame recht van Christus zo veran
derd? En waarin dan?
Het heeft ook iets minachtends in de richting van dat hele 
traject. Het is de vraag of de Regiegroep hier niet buiten z’n 
boekje gaat. De opdracht was immers: ‘Inventariseer welke 
betrokken instanties werkzaam zijn op de terreinen die raken 
aan de eenwording, en betrek ze bij dit proces.’ En: ‘Zie erop 
toe dat de werkzaamheden ervan onderling convergeren en 
een consistent geheel opleveren.’ Inventariseren en coördine
ren dus. Dat is nog wat anders dan zelf een nieuwe kerkorde 
produceren. Had de Werkgroep hier wel mandaat voor? Op 
welke wijze zijn deputaten kerkrecht hierbij betrokken? Of 
heeft de Regiegroep zelf de regie overgenomen?

Heilzaam

Een gezamenlijke rechtsorde staat in dienst van de heilzame 
heerschappij van Jezus Christus en de voortgang van zijn 
evangelie (W. van ’t Spijker). Hij wandelt glorieus tussen de 
gemeenten, zijn lichtdragers (Op. 1:12). Door een vredelieven
de orde mag Jezus Christus zijn heilzaam recht laten gelden 
(1 Kor. 14:33). O Heer, wil aan de Koning schenken, uw recht en 
wijs beleid (Ps. 72).
De eeuwenoude en principiële bepaling dat ieder zich moet 
houden aan de kerkorde, wordt in het concept niet meer 
overgenomen. Het recht volgt immers de ontwikkelingen. Ik 
vraag: hoe dat zo? Wij nemen het voortouw, en Christus mag 
volgzaam en meegaand onze ontwikkeling volgen? Heb je dan 
de verhoudingen niet omgekeerd?

Conclusie: dit concept heeft te weinig oog voor de heilzame 
heerschappij van Jezus Christus en is onvoldoende vanuit die 
spirituele realiteit getoonzet. Dat maakt veel gemaakte keu
zes meegaand en pragmatisch. Daarover een volgende keer. 

Wij nemen het 

voortouw, en 

Christus mag 

volgzaam en 

meegaand onze 

ontwikkeling 

volgen?



354

N A D E R
B E K E K E NTHEMA

CHERUBS, 
GODS SCHILDWACHTEN
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T E K S T
H E N K

D R O S T

Als het in de Bijbel gaat over het ongelooflijke leger 

van de Heer van de hemelse machten, gaat het over 

indrukwekkende soldaten. Getuigenissen van mensen 

die een engel zagen, laten horen hoe indrukwekkend 

hun verschijning is. Engelen hebben heel veel macht 

en kracht.

Ook de cherubs kun je bijzondere en-
gelen noemen. Ook zij hebben vleugels 
om hun taak goed te kunnen uitvoe-
ren. Ze zijn niet zozeer de lakeien die 
iets van de grootheid van de Koning 
laten zien, maar ze zijn meer een soort 
lijfwachten bij Gods paleis.
Zij bewaken de eer van de hemelse 
Koning.

Cherubs bewaken Gods recht

Adam moet het paradijs uit. God wil 
niet dat hij zomaar gaat eten van de 
boom van het leven. Waarom niet? 
Omdat God wil dat recht wordt ge-
daan. Hij heeft gezegd: als de mens 
ongehoorzaam is, dan volgt daarop de 
dood. Nu kan het niet meer gebeu-
ren dat de mens alsnog het eeuwige 
leven pakt door van de boom te eten. 
Dan zou er over Gods Woord heen 
gewalst worden. Dat zou niet terecht 
zijn. Daarom wordt de weg-terug 

et lijkt me dan ook een truc 
van hun tegenstanders wan-
neer ze – kijk op internet –  

afgebeeld worden als onschul-
dige, aardige rondvliegende 
babies in pampers.
In de Bijbel staat nergens  
dat Gods soldaten vleugels 

hebben.
Dat wordt alleen gezegd van de elite-
troepen. Dat zijn de machtige engelen 
die zich in en om Gods paleis ophou-
den. Zij vormen de speciale eenheden 
die we ook met een speciale naam 
kennen: de cherubs en de serafs.

De serafs zijn de engelen direct om 
Gods troon. Ze zijn de deftige lakeien 
die er staan tot meerdere glorie van de 
Koning. In de hemelse troonzaal heb-
ben ze een vurige gestalte. Zoals lakei-
en achter onze koning staan, zo staan 
de serafs rond Gods troon en zingen 
constant het lied van Gods schoon-
heid ( Jes. 6:1-3). (Zie hierover Nader 
Bekeken april 2019, p. 98-100.)
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afgesneden. God plaatst wachtposten 
naast de ‘vlam van het zwaard’ (zoals er 
letterlijk staat). Die wachtposten zijn 
cherubs.

De mens moet het paradijs uit. Maar 
Adam wil niet. Daarom pakt God hem 
harder aan. ‘En nadat hij hem had 
weggejaagd(!!), plaatste hij ten oosten 
van de tuin van Eden de cherubs en het 
heen en weer flitsende, vlammende 

zwaard. Zij moesten 
de weg naar de levens-
boom bewaken’ (Gen. 
3:24).

Vaak wordt gedacht 
dat de cherubs er staan 
met een flikkerend 
zwaard in de hand. 

Maar onze vertaling zet terecht de 
cherubs en het zwaard naast elkaar. 
Wie buiten God om het leven wil 
pakken, zal lopen in ‘het flitsende, 
vlammende zwaard’. Dat zwaard is het 
oordeel van God. Hij bewaakt zijn eer. 
Gods schildwachten staan erbij. Zij 
bewaken Gods eer.

God heeft heimwee

De mens wordt uit het paradijs ge-
stuurd. Maar God wil niet van hem af. 
Je kunt zelfs zeggen dat God heimwee 
heeft naar het paradijs. Hij verlangt 
naar herstel van de relatie met mensen. 
Hij geniet van de omgang met men-
sen.

Je kunt de Bijbel lezen als het boek 
waarin God uit is op relatie. Hij wil 
weer bij de mensen wonen. Hij laat 
eerst een tent maken en later een tem-
pel. Het is de plek waar bloed stroomt. 
Het is de plaats van de verzoening. 
En wie via het bloed gaat, mag weer 
bij God komen. Maar: alleen via die 
weg van het bloed. Alleen zo komt het 
goed. God wil dat er recht gebeurt.

Zowel in de tabernakel als de tempel 
stonden de schildwachten weer om 
Gods recht te bewaken. Er waren heel 
veel herinneringen aan het paradijs, 
die goede tijd van het samen wandelen 
in het verbond. Kunstenaars hadden 

Onze vertaling zet  

terecht de cherubs en het 

zwaard naast elkaar
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overal palmen geweven. Op het dure 
cederhoutwerk waren bloemen uitge-
sneden (1 Kon. 6:18).

Cherubs op de weg naar God

Naast die prachtige plant- en bloem-
motieven kwam je overal cherubs 
tegen, vooral in de buurt van Gods 
troon. Dat was al zo in de tent waarin 
God met zijn volk meereisde door de 
woestijn. Mozes had op de ark kleine 
cherubs laten maken van goud. Toen 
Salomo de tempel bouwde, maakte hij 
grote cherubs, die zo groot waren dat 
hun vleugels heel die zaal overvleugel-
den (1 Kon. 6:23-28).

Nu God weer zo dichtbij is, ligt het 
heel gevoelig hoe je met Hem omgaat.
Je kunt niet – als in het paradijs – zo-
maar naar Hem toe lopen.

De cherubs op het gordijn voor het 
allerheiligste gaven als het ware een 
stopteken. De machtige cherubsge-
stalten in het hoogheilige schermden 
de ark af. De kleine cherubs op de ark 
kijken naar het verzoendeksel. Daar 
wordt het bloed door de priester ge-
sprenkeld. Aan Gods recht wordt vol-
daan. Ze buigen zich over dat wonder 
van genade.

De cherubs aan de 
kant geschoven

Gods woning liet zien hoe je bij God 
kunt komen. Het kan via de weg van 
recht. Gods straf moet worden gedra-
gen. Al die offers zijn een verwijzing 
naar het grote offer waar Gods Zoon 
alles weer recht maakt.
Als Hij buiten aan het kruis het be-
slissende offer brengt, scheurt God 

De cherubs op het gordijn voor het 

allerheiligste gaven als het ware een 

stopteken

In de Bijbel in Gewone Taal wordt het woord cherubs vertaald als ‘en-
gelen met vleugels’. Je kunt daarover onder andere lezen in 1 Koningen 
6:23-29:

Salomo maakt twee beelden van engelen
Salomo liet twee beelden van olijfhout maken voor de allerheiligste zaal. 
Het waren beelden van engelen met vleugels. De twee beelden waren op 
precies dezelfde manier gemaakt. Ze waren allebei 5 meter hoog en ze had-
den allebei twee vleugels, die helemaal open waren. Elke vleugel was 2,5 
meter breed. Dus elk beeld was 5 meter breed. Salomo liet de beelden in de 
allerheiligste zaal neerzetten, naast elkaar. De linkervleugel van het ene 
beeld raakte de ene muur, en de rechtervleugel van het andere beeld raakte de 
andere muur. In het midden raakten de twee binnenste vleugels elkaar. Ook 
de beelden werden met een laagje goud bedekt.

Salomo versiert de tempel verder
Salomo liet versieringen maken op alle muren van de tempel, in de grote 
zaal en in de allerheiligste zaal. Hij liet overal in het hout figuren snijden 
van bloemen, palmbomen en engelen met vleugels.

binnen het gordijn met cherubs open: 
kom maar binnen. God schuift als het 
ware de cherubs aan de kant. Hij ver-
langt ernaar je weer te zien.

Verlang jij al naar het herstelde para-
dijs? 
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‘Dan zal Ik jullie 
aannemen en 
jullie vader 

zijn, en jullie 
mijn zonen en 

dochters – zegt de 
almachtige HEER.’

(2 Korintiërs 6:17b-18)

Uitleg van een bijbelgedeelte

T E K S T
R O B  V A N 

H O U W E L I N G E N

B E E L D
T Y L E R  N I X

O N  U N S P L A S H

Onze maatschappij wordt wel getypeerd als een verweesde 
samenleving. Pim Fortuyn publiceerde in 2002 een boek met deze 
titel en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft die uitdrukking 
weer afgestoft. Fortuyn schreef over de ‘erfzonde’ van zijn 
generatie, de babyboomers, een generatie die heeft afgerekend met 
haar vaders maar zelf geen vader is geworden, die niet in staat is 
hoop te bieden en die geen moraal meer doorgeeft. Dat resoneert 
bij mij, aldus Segers. Ook de huidige generatie lijkt zich verweesd 
te voelen. Mensen zijn op zoek naar zingeving. Elke keer vestigen 
zij hun hoop op een nieuwe ‘vader’, bijvoorbeeld een politicus als 
Geert Wilders, Jesse Klaver of Thierry Baudet. Maar vroeg of laat 
stellen zulke leidslieden teleur. Er is maar één vader bij wie je echt 
thuis kunt komen.
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2 Korintiërs 6:17b18 specificeert hij 
Gods kinderen als ‘zonen en dochters’. 
Deze woordverbinding is niet typisch 
nieuwtestamentisch, eerder oudtes
tamentisch. Denk aan het refrein uit 
het geslachtsregister in Genesis 5: ‘Hij 
verwekte zonen en dochters’. En de uit
drukking ‘zonen en dochters van Israël’ 
functioneert in het Oude Testament 
doorgaans ter aanduiding van het hele 
volk. Op sommige plaatsen worden de 
kinderen (m/v) uit een familie apart 
vermeld, omdat zij de nieuwe generatie 
vormen.

Karakteristiek voor het nieuwtestamen
tische gebruik is de koppeling aan Gods 
vaderschap. Paulus ziet de beeldspraak 
uit het Oude Testament werkelijkheid 
worden: JHWH heeft écht een groot 
vaderhart. Hij wil niet alleen een va
der zijn voor Israël, maar ook voor alle 
nietJoodse gelovigen. Verdwenen is het 
traditionele onderscheid tussen man
nelijk en vrouwelijk, of tussen Joden en 

Hoop voor een verweesd land

Wij zijn zonen
én dochters van  

de Almachtige
Dit laatste is precies wat de apostel 
Paulus de Korintiërs voorhoudt. God 
wil gelovige mensen aannemen en hun 
vader zijn, zij mogen leven als zonen 
én dochters van de Almachtige. Deze 
belofte komt van JHWH zelf, aldus de 
apostel, die de Schrift kent.

Vanwaar die dochters?

Waar haalt Paulus die dochters dan 
vandaan? Wie denkt dat het vermelden 
van de dochters naast de zonen een 
typisch nieuwtestamentische tendens 
is, heeft het mis. Nergens anders in het 
Nieuwe Testament komt de verbinding 
‘zonen en dochters’ voor, behalve in het 
Joëlcitaat dat Petrus op de pinksterdag 
in Jeruzalem aanhaalt om de gebeurte
nissen te duiden: ‘Dan zullen jullie zo
nen en dochters profeteren’ (Hand. 2:17).
Paulus heeft het wel vaak over ‘zonen’ 
en ‘zoonschap’.1 Zodoende eindigde 
het lied ‘Geest van hierboven’ uit het 
Liedboek1973 met deze regels: Gij, onze 
Here, / doet triomferen / die naar U heten 
/ en in U weten, / dat wij Gods zonen zijn. 
Halleluja!
Soms schrijft Paulus dat wij kinde ren 
van God zijn.2 Maar alleen in  

JHWH heeft écht een  
groot vaderhart

1 Rom. 8:1415,19,23; 9:4,26; Gal. 3:26; 4:5; Ef. 1:5, 
Statenvertaling en Vertaling1951. Moderne
re vertalingen, inclusief de Herziene Staten
vertaling, hebben ‘kinderen’ en ‘kindschap’.

2 Rom. 8:1617,21; Fil. 2:15.
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Grieken, aldus Paulus (Gal. 3:28). Zonen 
waren in de patriarchale samenleving 
van Israël belangrijker dan dochters. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het erfrecht: 
dochters konden pas erven als er geen 
zonen waren. In Israël werden dan ook 
alleen de jongens besneden, terwijl in de 
christelijke gemeente beide geslachten 
gedoopt worden – naast jongens ook 
meisjes. Inderdaad, mannen en vrouwen 
zijn gelijkwaardig door hun verbonden
heid met Jezus Christus. De Vader heeft 
zowel zonen als dochters.

Verbondstaal

Vers 18 is pas goed te begrijpen vanuit 
vers 16, waar verbondstaal klinkt: ‘God 
heeft gezegd: “Ik zal bij hen wonen en 
in hun midden verkeren, Ik zal hun God 
zijn en zij mijn volk”.’ Deze uitspraak 
vinden we nergens letterlijk terug in het 
Oude Testament. Waarschijnlijk heeft 
Paulus gedacht aan teksten als Leviticus 
26:1112 en Ezechiël 37:27, waar JHWH 
zo’n belofte uitspreekt in het kader van 
zijn verbond met Israël. Welnu, dezelfde 
verbondsbelofte geldt voor de Griekse 
Korintiërs. Omgaan met de God van Is
raël betekent voor hen concreet: niet in 
hetzelfde span lopen met ongelovigen, 
aldus Paulus. Of die ongelovigen zich nu 
buiten de gemeente van Christus bevin

den of aan de rand. De Enige duldt geen 
verering van andere goden. Wie tot zijn 
volk behoort, moet radicaal breken met 
het heidendom.

Ook de Korintiërs krijgen dus Gods be
lofte mee – hun gemeente is een tempel 
van de levende God. JHWH woont daar 
te midden van zijn volk. Die verbonds
relatie heeft allereerst een collectief 
karakter, ze komt tot uitdrukking in de 
omgang tussen God en zijn volk als ge
heel. Vervolgens raakt de belofte binnen 
de ruimte van het volk ook elke gelovige 
individueel. Zo spitst Paulus de traditi
onele verbondsformule toe op ieder die 
bij Jezus Christus hoort.3 Het collectieve 
tempelmotief wordt aangevuld met het 
individuele familiemotief. Dan blijkt 
de God van zijn volk ook een vader van 
zonen en dochters te zijn. Hij sticht een 
familie in deze wereld. Elke zoon en 
iedere dochter kent Hij persoonlijk.
Tussen het collectieve en het individu
ele plaatst Paulus de oproep zich af te 
zonderen van alle onreinheid (ontleend 
aan Jes. 52:11). Met andere woorden: 
houd Gods tempel schoon, zodat Hij bij 
jullie kan wonen, en leef elke dag als een 
kind van God. Breken met de afgoden is 
thuiskomen bij de Vader. ‘Dan zal Ik jul
lie aannemen’ betekent zoiets als: ‘Dan 
zal Ik jullie welkom heten’ (ontleend aan 
Ez. 20:34: bijeenbrengen uit de diaspora). 
Welkom thuis!

Tekstverwerking

Wanneer we vers 18 nog wat beter 
bekijken, blijkt de belofte van Gods va
derschap te zijn ontleend aan 2 Samuël 
7:14. Via de profeet Natan beloofde 
JHWH aan David een zoon die het 
davidische koningschap zou bestendi
gen en met wie Hij op een vaderlijke 
manier wilde omgaan: ‘Ik zal een vader 
voor hem zijn en hij voor Mij een zoon.’ 
In Hebreeën 1:5 wordt dit Godswoord 
messiaans opgevat en toegepast op 
de verheerlijkte Zoon van God, die 
tegenwoordig in de hemel troont aan 
de rechterhand van de Vader. Via deze 
unieke Zoon zal de dynastie van David 
voorgoed blijven voortbestaan.

Bij het verwerken van 2 Samuël 7:14 doet 
Paulus twee dingen. Ten eerste maakt 
hij van ‘zoon’ een meervoud: ‘zonen’. De 
messiaanse belofte wordt dus doorver
taald naar allen die in de Zoon van God 
geloven.4 God is nog steeds dezelfde 
vader, maar dankzij Jezus Christus heeft 
deze vader nu vele zonen. Ten tweede 
voegt Paulus aan die zonen vele doch
ters toe. Waarschijnlijk ontleent hij deze 
vrijmoedigheid aan de heilsbeloften uit 
het boek Jesaja – ingeleid met ‘dit zegt 
de HEER’ – waarin Gods heil uitdruk
kelijk óók de volgende generatie omvat. 
De HEER, aldus Jesaja, zal zich als een 
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vader ontfermen over zijn kinderen: 
‘mijn zonen, mijn dochters’ (Jes. 43:6; 
vgl. 49:22; 56:5; 60:4).
Het expres noemen van dochters sluit 
aan bij de situatie van de Korintische 
gemeente, waar bepaalde vrouwen ac
tief waren in het profeteren (1 Kor. 11:5). 
Als volwassen dochters van God konden 
zij vrijmoedig spreken namens de HEER. 
Verder had Paulus aandacht voor de 
kinderen uit gemengde huwelijken in 
Korinte (1 Kor. 7:14). Ook voor deze zo
nen en dochters wil God een vader zijn. 
Dit alles terwijl de kinderloze apostel 
vlak hiervoor schreef dat hij de Korin
tiërs in zijn hart had gesloten, alsof het 
zijn eigen kinderen waren (2 Kor. 6:1113; 
vgl. 1 Kor. 4:14).5 Juist in de situatie van 
Korinte is het dus niet vreemd dat Pau
lus ‘kinderen’ specificeert als ‘zonen en 
dochters’.

Dat Paulus de door hem verwerkte tekst 
aanvult met ‘zegt de almachtige HEER’, 
laat zich verklaren uit wat er in Natans 
profetie aan voorafging: ‘Dit zegt de 
HEER van de hemelse machten’ (2 Sam. 

7:8). De Septuagint kiest hier en op vele 
andere plaatsen voor de vertaling kurios 
pantokratoor – ‘de almachtige HEER’, 
een benaming voor God die we binnen 
het Nieuwe Testament verder alleen 
nog in het boek Openbaring aantreffen. 
Voor zo’n machtige vader zijn alle din
gen mogelijk. Hij is de ideale bescherm
heer. Niets of niemand kan Hem tegen
houden om zijn doel te bereiken.

Daarmee wordt de verbondsbelofte ‘Ik 
zal jullie vader zijn, en jullie mijn zonen 
en dochters’ in deze passage omlijst 
door Gods spreken. Paulus benadrukt: 
de levende God (vs. 16), die ook de 
almachtige HEER is (vs. 18), heeft ge
sproken. De inhoud van dat spreken 
is weergegeven in oudtestamentische 
bewoordingen. Hoogstpersoonlijk 
proclameerde JHWH indertijd zijn va
derschap. Zo gaat Hij nog steeds met 
mensen om. Hij biedt de geborgenheid 
waarnaar iedereen verlangt. Zonen en 
dochters van de Almachtige krijgen een 
beschermde status, om als kinderen van 
de Vader in deze wereld te leven.

Met zijn tekstverwerking betrekt Pau
lus de Korintische gemeente als geheel 
en alle gemeenteleden afzonderlijk bij 
Gods verbondsbelofte. Iedereen mag 
zich aangesproken weten, mannen 
zowel als vrouwen, zonen zowel als 
dochters. Dit betreft ook de volgende 
generaties. In die lijn mogen wij als 
latere bijbellezers ons evengoed laten 
aanspreken door de Almachtige. Hij is 
de enige Vader bij wie je echt thuiskomt. 
Tot op de dag van vandaag horen we 
Hem zeggen: ‘Ik zal jullie vader zijn, en 
jullie mijn zonen en dochters.’ Een be
tere beschermheer bestaat niet. Houd 
jezelf dus maar voor: ‘Ik ben een dochter 
van de Almachtige’ of: ‘Ik hoor bij de 
zonen van de Almachtige’.

Zingende kinderen

Bij de ontwikkeling van het Lied
boek2013 heeft men in de laatste regel 
van ‘Geest van hierboven’ een kleine 
maar niet onbetekenende wijziging aan
gebracht. ‘Gods zonen’ is veranderd in 
‘Gods kinderen’. Zo zingen wij voortaan: 
Gij, onze Here, / doet triomferen /die naar 
U heten / en in U weten, / dat wij Gods 
kinderen zijn. Halleluja!

Is deze wijziging een aanpassing aan de 
tijdgeest? Nee, Paulus trok het destijds 
al breder. Wij zijn Gods zingende kin
deren (m/v). Het geeft hoop dat ook in 
onze verweesde samenleving zijn vader
schap bezongen wordt, door zonen en 
dochters van de Almachtige. 

3 H. de Jong, Van oud naar nieuw. De ontwikke-
lingsgang van het Oude naar het Nieuwe Testa-
ment, Kampen, Kok, 2002, p. 7273 en 147148.

4 Volgens Op. 21:7 geldt deze belofte voor 
‘ieder die overwint’.

5 Zie voor God als vader in 2 Kor. ook 1:23; 
6:18; vgl. 11:31 (van Jezus Christus).

De tekst van ‘Geest van hierboven’ is voor het Liedboek1973 geschreven 
door Muus Jacobse, het dichterspseudoniem van Klaas Heeroma (1909
1972). Het lied bezingt de Heilige Geest als bron van geloof, hoop en liefde, 
maar ook van eeuwig leven. Zodoende heeft men destijds ervoor gekozen 
het te plaatsen in de rubriek ‘andere liederen’, onder nummer 477, aan
gezien het een breed inzetbaar geloofslied is en niet specifiek een pink
sterlied. Desondanks wordt ‘Geest van hierboven’ in het Liedboek2013, nu 
onder nummer 675, tot de pinksterliederen gerekend.
De melodie bij dit lied, veel ouder dan de tekst, is van oorsprong een Ita
liaanse dans. Ze komt uit de bundel Balletti (Venetië, 1591) van Giovanni 
Gastoldi. Al spoedig raakte deze melodie in de lutherse traditie verbonden 
met het nieuwjaarslied ‘In dir ist Freude’. Juist die vreugdevolle sfeer past 
goed bij het opgetogene van de tekst, aldus kerklieddeskundige Oane 
Reitsma. De vreugde wordt nog vergroot door het besef dat al Gods kin
deren – zowel zonen als dochters – mogen delen in de overwinning van 
Jezus Christus.

Bron: Oane Reitsma, ‘Zo vier je Pinksteren op de muziek van een Italiaan
se dans’, Nederlands Dagblad, 5 juni 2019.
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Een strikvraag
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Stel(de) jij op catechisatie veel vragen? 
Ik gaf voor het eerst catechisatie en 
de groep had eigenlijk nooit vragen. 
Elke week zei ik: ‘Als je vragen hebt, 
mag je ze stellen.’ Maar er kwam lange 
tijd niets. Op een dag had de dochter 
van m’n collega-predikant met wie 
ik samenwerkte, een vraag. Ze vroeg: 
‘Gelooft u in het infra- of het supra-
lapsarisme?’ ‘Oef, wat was dat ook 
alweer?’ dacht ik. En op dat moment 
kon ik er niet veel zinnigs over ver-
tellen. Achteraf bleek dat de dochter 

mijn collega had gevraagd of hij nog 
een ingewikkelde vraag voor me wist. 
Het was zogezegd een strikvraag. En 
ik kwam er mooi in vast te zitten.

Ondertussen weet ik er wel een ant-
woord op. Maar jij zult misschien 
denken: waar gaat dit over? Infralapsa-
risme of supralapsarisme? Het heeft 
te maken met de uitverkiezing en de 
volgorde waarin God zijn besluiten 
nam. Het supralapsarisme zegt dat 
God eerst tot de uitverkiezing besloot 
en daarna pas tot de schepping en de 

zondeval. Supra is eerder/voor, lapsus 
is (zonde)val). Het infralapsarisme 
zegt dat God eerst de schepping en de 
zondeval besloten heeft, en daarna pas 
de uitverkiezing. Het was een discussie 
die veel theologen eind zestiende en 
begin zeventiende eeuw erg bezighield.

Nu is het natuurlijk interessant te we-
ten hoe Guido de Brès erover schreef 
en wat onze Nederlandse Geloofsbe-
lijdenis erover zegt. In artikel 16 lezen 
we het volgende:

De eeuwige uitverkiezing van God
Wij geloven dat God, toen het hele ge-
slacht van Adam door de zonde van de 
eerste mens in verderf en ondergang was 
gestort, bewezen heeft dat Hij barm-
hartig en rechtvaardig is. Barmhartig, 
doordat Hij diegenen uit dit verderf trekt 
en verlost, die Hij in zijn eeuwige en 
onveranderlijke raad uit louter genade 
verkoren heeft in Jezus Christus, onze 
Here, zonder ook maar enigszins hun 
werken in rekening te brengen. Recht-
vaardig, doordat Hij de anderen laat in 
hun val en verderf, waarin zij zichzelf 
gestort hebben.

Is dat supra- of infralapsarisch? Aan 
de ene kant lijkt het infralapsarisch. 
Het lijkt hier of de barmhartigheid en 
rechtvaardigheid van God een reactie 
waren op de zondeval. Maar verderop 
wordt dan toch gezegd dat het zijn 
eeuwige en onveranderlijke raad was 
om mensen ín Christus uit te kiezen. 

O M  T E  B E S P R E K E N  

O F  T E  D O E N

1. Heb jij weleens een strikvraag 
gekregen van een ongelovige 
over je geloof? Wat voor vraag 
was dat? Hoe heb je gerea
geerd?

2. Zoek meer informatie op via 
Wikipedia. Daar wordt een 
goede uitleg gegeven van de 
verschillen tussen infra en 
supralapsarisme.

Het was zogezegd  

een strikvraag.  

En ik kwam er mooi  

in vast te zitten

Het lijkt erop dat het in dit belijdenis-
artikel in het midden gelaten wordt. 
Ook in de Dordtse Leerregels wordt 
deze discussie niet beslecht. In de ge-
reformeerde theologie is altijd ruimte 
geweest voor beide lijnen.

Ook anderen dan catechisanten vin-
den het weleens leuk een strikvraag 
te bedenken. Sommige ongelovigen 
met wie je in gesprek bent, kunnen het 
net zo goed. Als je dan niet direct een 
antwoord weet, is dat niet erg. Denk er 
rustig over na en onderzoek het, zodat 
je later misschien wel ontdekt dat er 
niet één antwoord goed is. 
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Privacy en vertrouwelijkheid in de kerk

Mag ik zien  
wat ze schrijven?

Het Gerechtshof Den Haag 
deed onlangs uitspraak 

in een zaak die speelde in 
de Gereformeerde Kerk 

vrijgemaakt van Dordrecht. 
Het betreft een langslepend 

conflict dat ondanks de 
inspanningen van velen 

blijkbaar niet via de kerkelijke 
weg kon worden opgelost. 

Een gang naar de wereldlijke 
rechter was het gevolg. Wat 

betekent de uitspraak van het 
Hof voor het spanningsveld 

tussen het recht op inzage van 
(kerkenraads)documenten 

door een gemeentelid en de 
belangen van anderen, zoals 

leden van de kerkenraad? Dat 
is een vraag die alle kerken 

raakt. De zaak in vogelvlucht.

Geheimhouding(splicht) is een groot 
goed, omdat de kerk idealiter een plek 
is waar ambtsdragers en gemeente-
leden met vertrouwelijke informatie 
moeten kunnen omgaan. Die infor-
matie moet niet de volgende dag op 
straat liggen. Kerken hebben daarom 
vanouds structuren om vertrouwe-
lijkheid te borgen, zoals het ambtsge-
heim. Het protestantse ambtsgeheim 
is, anders dan het rooms-katholieke 
biechtgeheim, niet absoluut. De biecht 
is een van de zeven sacramenten. Als 
een biechtvader het biechtgeheim zou 
willen doorbreken, bijvoorbeeld om 
geweld te doen beëindigen of voorko-
men, kan hij worden geëxcommuni-
ceerd.
Dat geldt niet voor de gereformeer-
de ambtsdrager. Verbreken van het 
ambtsgeheim is denkbaar als er bij-
voorbeeld een mensenleven op het spel 
staat, dus een zwaarwegend belang in 
het geding is (het principe van pro-
portionaliteit). Eerst probeert echter 
de ambtsdrager degene die informatie 
heeft toevertrouwd, aan te sporen zelf 
in actie te komen (het principe van 
subsidiariteit). Er is een verschil tussen 
het verbreken en het schenden van het 
ambtsgeheim. Het schenden betreft 

een niet-noodzakelijke handeling. On-
danks dat het ambtsgeheim niet abso-
luut is, gaan ambtsdragers behoedzaam 
om met kerkelijke geheimhouding, 
zoals zij dat hebben beloofd bij hun 
bevestiging.

Vertrouwelijkheid
Nu gaat dit vooral om de pastorale 
context. Maar de casus gaat meer over 
kerkbestuurlijke geheimhouding. Een 
gemeentelid ervaart dat ambtsdragers 
een beroep op vertrouwelijkheid ge-
bruiken om een situatie van onrecht 
te laten voortduren. De ambtsdragers 
menen juist dat ze de (rechts)bescher-
ming van de geloofsgemeenschap 
voor ogen hebben. Zij willen in alle 
rust kunnen beraadslagen, zowel over 
zaken als over personen, zorgvuldig 
met geheimhouding omgaan en geen 
informatie lekken. Relevant daarbij is 
hoe en wat de kerkenraad daarbij al 
dan niet notuleert, archiveert en com-
municeert. Tegen de achtergrond van 
het geschetste spanningsveld moet ook 
de zaak-Dordrecht worden gezien.

Wereldlijke rechter
Het gemeentelid voelt dat haar on-
recht wordt aangedaan en dat de 
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kerkenraad documenten achterhoudt die haar schade be-
rokkenen. Via de kerk(recht)elijke weg probeert zij deze in 
te zien om deze vervolgens zo nodig te laten corrigeren of 
verwijderen, maar bereikt dit doel niet. Ze wendt zich daar-
na tot de wereldlijke rechter met een beroep op het recht op 
inzage en baseert zich daarbij op de Wet bescherming per-
soonsgegevens. Tijdens de procedure komt ook de ‘opvolger’ 

van deze wet, de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG), in beeld. In eerste aanleg heeft de Rechtbank 
Rotterdam in augustus 2018 een uitspraak gedaan. De (ker-
kenraad van de) GKv Dordrecht is in hoger beroep gegaan 
tegen dit vonnis. Op 17 september 2019 heeft het Hof een 
uitspraak gedaan.1 Kortheidshalve bespreken wij slechts de 
laatstgenoemde uitspraak.

Persoonsgegevens
De AVG biedt onder meer het recht op inzage in per-
soonsgegevens en informatie over de verwerking daarvan. 

Kort samengevat gaat de discussie in 
hoger beroep over de vraag of het ge-
meentelid in deze concrete casus met 
succes een beroep op dit inzagerecht 
kan doen. De kerk stelt zich op het 
standpunt dat bepaalde gegevens uit 
het dossier niet onder het begrip ‘per-
soonsgegevens’ vallen. Volgens de kerk 
zou het inzagerecht dan ook alleen 
zien op strikte persoonsgegevens zo-
als naam, geboortedatum enzovoorts. 
Hier gaat het Hof niet in mee onder 
verwijzing naar een uitspraak van het 
Hof van Justitie EU over het begrip 
persoonsgegevens.2 In die zaak ging 
het om de vraag of schriftelijke op-
merkingen van een examinator op een 
examen hieronder vallen. Het Hof van 
Justitie EU overweegt in die uitspraak:

42. Wat de opmerkingen van de exami-
nator bij de examenantwoorden van de 
kandidaat betreft, moet worden vastge-
steld dat deze, net als de antwoorden van 
de kandidaat, informatie betreffende deze 
laatste vormen.

Ambtsdragers gaan 
behoedzaam om met 

kerkelijke geheimhouding, 
zoals zij dat hebben beloofd 

bij hun bevestiging

1 Gerechtshof Den Haag 17 september 2019, 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2398.

2 HvJ EU 20 december 2017, 
ECLI:EU:C:2017:994.



366

N A D E R
B E K E K E NKERK  EN  RECHT

43. De strekking van de opmerkingen 
van de examinator geeft immers zijn 
mening of beoordeling weer betreffende 
individuele prestaties van de kandidaat 
tijdens het examen, en meer bepaald be-
treffende diens kennis en vaardigheden op 
het betrokken gebied (…).
44. Dat de opmerkingen van de exa-
minator bij de door de kandidaat ge-
formuleerde examenantwoorden tevens 
informatie betreffende de examinator 
opleveren, doet niet af aan de vaststelling 
dat deze opmerkingen informatie vormen 
die, vanwege hun inhoud, doel en gevolg, 
gelieerd is aan die kandidaat.

Conclusie: ook opmerkingen van een 
examinator op een examen vormen 
persoonsgegevens. De moraal van het 
verhaal is: persoonsgegevens vormen 
een breed begrip en het inzagerecht 
heeft in beginsel op allerlei soorten 
van persoonsgegevens betrekking en 
niet slechts op persoonsgegevens ‘in 
strikte zin’.

Kerndiscussie in deze zaak is verder of 
het inzagerecht zich ook uitstrekt tot 
‘interne stukken’. Denk daarbij aan ‘in-
terne notities / correspondentie die de 
persoonlijke gedachten van leden van 
de Kerkenraad bevatten en uitsluitend 
zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik’. 
Het Hof oordeelt dat voor deze ca-
tegorie geen algemene uitzondering 
bestaat. De vertrouwelijkheid van deze 
stukken leidt niet op voorhand tot een 
beperking van het inzagerecht.

Recht op inzage?
Betekent deze uitspraak dan dat de 
kerkenraad zonder meer alle stukken 
moet overleggen? Dat zou een onjuiste 
conclusie zijn. Met koppen in de me-
dia als ‘Hof bepaalt dat gemeentelid 
interne stukken kerkenraad mag in-
zien’ is een nuancering op zijn plaats. 
Uit de uitspraak van het Hof blijkt dat 
de kerkenraad ook andere belangen 

in het oog dient te houden bij het verstrekken van inzage. 
Stukken hoeven niet integraal te worden overgelegd, andere 
informatie dan de persoonsgegevens van het gemeentelid 
mag onleesbaar worden gemaakt. Vervolgens hoeven niet 
alle persoonsgegevens die betrekking hebben op het ge-
meentelid, te worden verstrekt. Het inzagerecht kan worden 
beperkt door de rechten en vrijheden van anderen. Het 
Hof wijst in dit verband specifiek op de privacyrechten van 
derden, zoals de kerkenraad. De kerk mag documenten 
anonimiseren, zodat uitlatingen niet herleidbaar zijn tot 
personen. Het Hof vat dit als volgt samen:

De conclusie is dat de Kerk kopieën van de persoonsgegevens 
dient te verstrekken aan [verweerster], maar dat [verweerster] 
niet zonder meer recht heeft om door middel van deze afschriften 
inzage te verkrijgen in de integrale documenten waarin haar 
persoonsgegevens zijn opgenomen. Ook dient de Kerk de rechten 
en vrijheden van anderen in acht te nemen bij het verstrekken 
van de kopieën van de documenten waarin de persoonsgegevens 
van [verweerster] zijn opgenomen. Dit kan in een concreet 
geval ertoe leiden dat [verweerster] geen inzagerecht heeft, 
namelijk indien na een belangenafweging geconcludeerd moet 
worden dat het ontzeggen van het inzagerecht noodzakelijk is 
ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Simultaan aan de procedure bij het Hof heeft (onder meer) 
het gemeentelid bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
een AVG-klacht ingediend. Deze klacht is in eerste in-
stantie afgewezen. Vervolgens is er door het gemeentelid 
een bezwaarprocedure gestart tegen de afwijzing van deze 
AVG-klacht. De bezwaren van het gemeentelid worden 
bij beslissing op bezwaar van 29 oktober 2019 door de AP 
ongegrond verklaard. De AVG-klacht zag op het publiceren 
over het conflict door de kerkenraad. Dit gebeurde onder 
meer door mededelingen in het kerkblad, afkondigingen 
tijdens de kerkdienst en brieven aan de gemeenteleden. De 
AP oordeelt in bezwaar na een belangenafweging dat het 
belang van de kerkenraad (het informeren van de gemeen-
te) in dit geval zwaarder weegt dan het privacybelang van 
het gemeentelid. De kerkenraad heeft pas de naam van het 
gemeentelid genoemd nadat het lid zelf naar buiten was 
getreden. Daarnaast zijn de mededelingen alleen intern 
gericht. De kerkenraad heeft dus voldoende waarborgen in 
acht genomen.

Godsdienstvrijheid
Het recht op godsdienstvrijheid heeft niet alleen een in-
dividuele, maar ook een collectieve dimensie. Uit jurispru-
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dentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) volgt een ruime interne organisatievrijheid voor 
geloofsgemeenschappen (artikelen 9 en 11 EVRM). Het 
EHRM kent grote waarde toe aan deze interne organisa-
tievrijheid van geloofsgemeenschappen.3 In een andere uit-
spraak overweegt het Hof dat de interne structuur van een 
religieuze organisatie moet worden gezien als een manier 
waarop zulke organisaties de mogelijkheid hebben om uit-

drukking te geven aan hun overtuigingen en hun religieuze 
tradities kunnen handhaven.4 In een recente uitspraak van 
de Hoge Raad, inzake botsing van kerkrecht en arbeids-
recht, heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd dat wereld-
lijke normen slechts in uitzonderlijke gevallen voorgaan op 
het kerkrecht.5

Botsing grondrechten
In Dordrecht speelt een botsing van grondrechten. Privacy-
regels conflicteren met het recht van kerken om zelf intern 
te bepalen hoe zij bijvoorbeeld met documenten omgaan. 
Voorstelbaar is dat er bepaalde pastorale en/of kerkbestuur-
lijke redenen zijn om inzage in bepaalde documenten te be-
perken. Het verdient aanbeveling dat kerken hierop reflec-
teren. Het Hof wijst de ‘rechten en vrijheden van anderen’ 
aan als beperkingsclausule voor het inzagerecht. Daaronder 
valt ook het collectieve recht op godsdienstvrijheid. Uit de 
beslissing van de AP blijkt duidelijk dat deze aan dit recht 
veel waarde toekent in de belangenafweging.

Aansporing voor kerken
Een kerkelijk conflict kon niet op kerkelijke wijze opgelost 
worden. De wereldlijke rechter heeft uitspraak moeten 
doen. Daarmee is niet automatisch gezegd dat het conflict 
is opgelost en dat partijen zich met elkaar verzoenen. Gelet 
daarop is het goed een realistische verwachting te hebben 
van het (kerk)recht. De kerken hebben vanzelfsprekend de 
verantwoordelijkheid om het kerkrecht goed vorm te geven 
én na te leven. In een gebroken wereld kan dat niet alle 
conflicten oplossen.

Juridisch gezien blijkt uit de uitspraak 
van het Hof dat het inzagerecht er in 
beginsel is, maar dat het inzagerecht 
niet vanzelfsprekend is. Kerkenraden 
moeten per geval een zorgvuldige be-
langenafweging maken. Het verlenen 
van inzage aan de één mag geen af-
breuk doen aan rechten van anderen.
De uitspraak van het Hof en de be-
slissing van de AP tonen een botsing 
van fundamentele rechten. Dit mag 
een aansporing zijn voor kerken om te 
reflecteren op het spanningsveld tussen 
(mensen)rechten van individuen (zoals 
het recht op privacy, het gelijkheidsbe-
ginsel, het recht op een eerlijk proces) 
en het collectieve aspect van het recht 
op godsdienstvrijheid.

Ten slotte, het (kerk)recht is er ten 
diepste om te dienen. Ook al is het ge-
reformeerde kerkrecht vanouds veelal 
ambtsrecht, het moet ook gaan om de 
positie van het gemeentelid. Het evan-
gelie laat zien dat God het onrecht aan 
het licht brengt en ook dat Hij niet 
gekomen is om gediend te worden, 
maar om te dienen. Nodigt die hou-
ding gemeenteleden en ambtsdragers 
niet uit tot navolging? 

Dr. Leon van den Broeke is universitair 
hoofddocent Kerkrecht en directeur van 
het Deddens Kerkrecht Centrum aan de 
Theologische Universiteit Kampen en 
tevens universitair hoofddocent Religie, 
Recht en Samenleving/Kerkrecht aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam.
Mr. drs. Auke Dijkstra is advocaat bij 
Watermill Tax & Legal te Utrecht en 
promovendus Kerkrecht aan de Theologi-
sche Universiteit Kampen.

3 Zie bijvoorbeeld ook: EHRM 12 juni 2014, 
56030/07, Fernández Martínez tegen Spanje,  
r.o. 127.

4 EHRM 14 juni 2007, 77703/01, Svyato-Myk-
haylivska Parafiya tegen Oekraïne, r.o. 150.

5 HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1531.

Het is goed een 
realistische verwachting 

te hebben van het 
(kerk)recht
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Minister Carola Schouten kreeg 
het in korte tijd meerdere ma-
len behoorlijk voor haar kiezen. 
Eerst komen boze boeren met 
hun gemechaniseerde spierbal-
len het Malieveld in Den Haag 
omploegen. Daarna komen, net 
als het nieuwe gras is ingezaaid, 
de bouwers in actie met hun 
enorme kranen en grijpers. Sa
mengevat zou je kunnen zeggen dat 
door de ‘stikstof’ onze minister het la
chen verging. Echter, om het eens poli
tiek incorrect te zeggen, zij stond toch 
maar haar mannetje.
Toch lijkt het erop dat niet alleen het 
verbod op de uitstoot van stikstof, maar 
ook het verbod op het recreatief gebruik 
van ‘lachgas’ al deze milieuperikelen er 
niet vrolijker op maakt. Dat bleek ook 
wel toen het bekende Zweedse ‘milieu 
meisje’ Greta Thunberg de voltallige 
vergadering van de Verenigde Naties 
in New York mocht toespreken. Ook 
daar heerste nou niet echt een vrolijke 
stemming. Zeker niet nadat de al dan 
niet vrijwillige waterlanders de ernst van 
Greta’s boodschap begonnen te onder
strepen.

Nee, dan onze (on)bekende nationale 
held Hansje Brinker. U weet wel, de 
jongen die ons land voor overstroming 
behoedde door z’n vinger gedurende 
enige tijd in een gat in de dijk te steken. 
Hij was niet met velen. Hij had niet de 
beschikking over tractoren en bulldo
zers. Hij doorweekte de dijk niet met 
zijn bittere tranen. Met slechts z’n vin
ger, die hij mogelijk vlak daarvoor nog 
gebruikt had om in zijn neus rond te 
wroeten, redde hij ons vaderland. Zon
der kapsones!

We zullen nooit weten of Hansje, redder 
van ons vaderland, volwassen geworden 

LACHGAS
zijnde, zich ook heeft vergrepen aan het 
verderfelijke product ‘RoundUp’ om zijn 
kostbare pootaardappels te beschermen 
tegen de oprukkende invasie troetel
dieren van de huidige milieubeweging. 
Deze zelfde organisatie is trouwens 
momenteel nog steeds niet uit het pro
bleem of ze nu voor het schaap zullen 
stemmen of voor de wolf. Er wordt 
binnenkort ook nog een standpunt 
verwacht over het plukken van eetbare 
paddenstoelen in de Nederlandse wou
den door met name buitenlanders die 
toch even hier zijn om hun ziektekos
tenpremie te betalen.

Het zal u bekend zijn dat economische 
en milieuschade meestal niet de aan
deelhouders treft van multinationals als 
Bayer, die onlangs nog z’n concurrent 
Monsanto opslokte. Het zijn doorgaans 
de zwakken en machtelozen die ferm 
aangesproken worden op de schade die 
zij ter wille van hun karige boterham 
aan het milieu toebrengen. Daarom zou 
ik deze ware slachtoffers best nog wel 
een shot van het inmiddels ook bijna 
verboden lachgas gunnen. Uiteraard 
niet toegediend via een milieuonvrien
delijk ballonnetje. Dat zou het goede 
effect immers weer tenietdoen. Dit 
vrolijkheid bevorderende gas moet dan 
echter wel eerst geregistreerd worden 
als wetenschappelijk bewezen werkend 
medicijn. Nu, zoiets te regelen lijkt me 
voor de bobo’s van Bayer een fluitje 
van een cent. En ja, als ze ook nog de 
productie van dit gas in handen kunnen 
krijgen, zullen ze schaterend meewer
ken om deze troostprijs aan hun gedu
peerde klanten te verschaffen. Uiteraard 
wel tegen een geringe vergoeding. Zo 
bekeken wordt de wereld toch nog een 
vrolijke boel!

Ze zullen schaterend 

meewerken om deze 

troostprijs aan hun 

gedupeerde klanten  

te verschaffen
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Als een blijvende herinnering aan 
het 125-jarig jubileum van de Theo-
logische Universiteit Apeldoorn 
(TUA) verscheen het boekje Denken 
om te dienen. Niels van Driel schetst 
markante momenten en memorabele 
mensen.
Een jaar na de Vereniging van 1892 
stelde de Christelijke Gereformeerde 
Synode ds. J. Wisse en ds. F.P.L.C. van 
Lingen aan als docenten. De een gaf 
dogmatiek en preekkunde, de ander 
was classicus en exegeet. De School 
startte in Den Haag, maar al in 1919 
– een eeuw geleden dus – kocht men 
een grote villa in Apeldoorn, ‘een zeer 
behoorlijk plekske voor rustig studie-
leven, plus een natuurschoon, dat kan 
wedijveren met de schoonste oorden 
van ons vaderland’.

Studenten kerkten in Apeldoorn, zij 
waren tot eind jaren vijftig verplicht 
er de weekenden door te brengen. Zij 
leverden hun bijdrage aan allerlei ver-
enigingsactiviteiten en er ontstonden 
talloze relaties. De kerk te Apeldoorn 
kreeg te horen dat zij ‘de bloem der 
kerk’ in hun midden mogen begroeten. 
Iemand vertelt: ‘’t Waren keurige mijn-
heren! Allemaal van boven tot bene-
den helemaal in het zwart. Bijna allen 
hadden een rottinkje! U weet wel, zo’n 
wandelstokje. ’t Was mijnheer vóór en 
mijnheer na. Zelfs een studentenjochie 
van 18 jaar werd zo aangesproken. In 
het pension werd het eten netjes op 
hun studeerkamer geserveerd en de 
voor de deur gezette schoenen werden 
netjes gepoetst! Vergun me dat ik het 
zeg: ’t waren net van die kleine fari-
zeeërs!’

In 1928 besluit het curatorium dat de 
docenten voortaan hoogleraar zullen 
heten en als professor worden aange-

sproken. Vele anekdotes passeren de revue. Professor Geels 
zet ‘Wisse graag een hak. Zo deelt hij sigaren uit aan de 
studenten voordat zijn ambtgenoot de collegezaal van hem 
overneemt. Wisse moet college geven in een ruimte die 
blauw staat van de rook, terwijl hij daar een hekel aan heeft.’

Vanaf het begin kent de School tussen aanmelden en stude-
ren een admissie-examen. In het topjaar 1946 melden zich 
45 belangstellenden, waarvan de meeste worden afgewezen. 
Zo ook de 17-jarige Kees Graafland. ‘U moet maar eens 
terugkomen’, zeggen de curatoren. Kees voelt daar niet voor. 
Twintig jaar later vertelt hij over dat gesprek: ‘Een gevoel 
alsof ik voor het sanhedrin stond.’ Hij gaat naar Utrecht en 
wordt daar uiteindelijk bijzonder hoogleraar voor de Ge-
reformeerde Bond. Anderen hebben betere herinneringen 
overgehouden.

Er zijn schooldagen, een vrouwenactie bibliotheek Theo-
logische School, zelfs een foto van de stempedagoog Léon 
Stam, verbonden als lector aan de VU, die ook mij getracht 
heeft behoorlijk spreken te leren. Er treden steeds nieuwe 
hoogleraren op, onder meer Lengkeek, Van der Schuit, Kre-
mer, Oosterhoff, Van Genderen, Hovius, Velema, Versteeg, 
Van ’t Spijker, Peels, Huygen, Kater en Selderhuis. Vanaf 
1969 komen er vrouwelijke studenten. De studiebeurs van 
het rijk en het promotierecht doen hun intrede. En zo te-
kent het boekje de geschiedenis verder tot vandaag.

Op dit moment leidt de universiteit predikanten op voor 
verschillende kerken en geeft de opleiding ook toegang tot 
andere functies in kerk en maatschappij. De instelling werd 
interkerkelijker en internationaler.
Selderhuis vertelt dat het in 2017 afzien van deelname aan 
de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) nogal 
wat reputatieschade heeft opgeleverd. Maar ook als je niet 
met elkaar in één gebouw zit, kun je wel samen dingen aan-
pakken.

Van harte wensen we de TUA geluk met dit 125-jarig jubi-
leum. Sinds 2012 is de slogan ‘denken om te dienen’. Men 
wil wetenschappelijke denkkracht dienstbaar maken aan 
kerk en samenleving. Voor wie op een prettige manier voor 
het eerst wil kennismaken met de TUA, is Denken om te 
dienen een alleraardigst boekje. 

GELEZEN

JUBILEUMBOEKJE TUA
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STRAFT GOD 
NOG ALTIJD 
WIE HIJ 
LIEFHEEFT?
Op zoek naar de tweeeenheid 
van de Bijbel
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De HEER straft wie Hij liefheeft: een bekende tekst en 
tegelijk een zwaar onderwerp. Want wat kunnen wij 
vandaag nog met een straffende God? Volgens Hans de 
Wolf kunnen we ons hier niet gemakkelijk van afmaken. 
Het Nieuwe Testament is nauwer met het Oude 
Testament verknoopt dan we soms denken, blijkt ook uit 
het recent verschenen boek van dr. P.J. Lalleman.
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Onlangs preekte ik over die be-
kende ‘straftekst’ uit Spreuken 
3:11-12. Velen hebben wel een 
oplossing voor de vraag of zo’n 

oudtestamentische tekst voor ons nu 
nog geldig is. God is door Christus 
immers een God van liefde gewor-
den die zijn kinderen niet meer slaat, 
zeggen ze dan. Dat lijkt een mooie 
escape, maar ik moet die christenen 
toch teleurstellen. Want in het Nieuwe 
Testament wordt deze tekst uitgebreid 
aangehaald en actueel toegepast (zie 
Heb. 12:4-11).

Eenheid

Het hoort bij de geestelijke kwalen 
van onze tijd dat het Nieuwe Tes-
tament op zichzelf wordt bekeken 
zonder terugkoppeling met het Oude 
Testament. De Nieuwe Bijbelvertaling 
(NBV) heeft dat aanvankelijk zelfs 
nog gestimuleerd door eerst alle tekst-
verwijzingen (die de vertaling NBG-
1951 wel had) weg te laten. Dat maakt 
het vandaag des te moeilijker om de 
verbanden binnen de twee delen van 
de Bijbel te ontdekken. Daarom is het 
mooi dat dr. Lalleman zich in dit boek 
ingespannen heeft om de eenheid van 
Oude en Nieuwe Testament te verde-
digen en met vele voorbeelden te illus-
treren. Hij is zelf van huis uit nieuw-
testamenticus, maar zijn vrouw doceert 
Oude Testament. Dat is natuurlijk 
een mooie uitvalsbasis om een boek 
als dit te schrijven. Niet zo lang gele-
den schreef hij ook al een apart boek 
over de eigen betekenis van het Oude 
Testament onder de titel Van blijvend 
belang (2016). Het onderwerp ligt hem 
dus na aan het hart en zo iemand heb-
ben we vandaag echt nodig.

Dwarsverbindingen

Hoe gaat dr. Lalleman nu te werk? Hij gaat via allerlei 
voorbeelden na hoe beide testamenten met elkaar verbon-
den zijn. Natuurlijk moet hij daarbij een selectie maken. 
Uit het corpus van de Bijbel kiest hij drie onderdelen: een 
aantal hoofdstukken, een serie bijbelboeken en een groep 
thema’s. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld een serie psalmen, de 
vier evangeliën en thema’s als ‘Herder en schapen’ of ‘Doop 
en avondmaal’. Hij ziet in de Bijbel drie manieren waarop 
de beide testamenten met elkaar verknoopt zijn: citaten, 
toespelingen en echo’s. Ik wil dat even toelichten, want die 
aanpak beheerst heel het boek.

Bij citaten haalt de bijbelschrijver een tekst elders uit de 
Bijbel aan om op de vervulling van een profetenwoord te 
wijzen of om een andere reden zijn punt te maken. Denk 
aan de verschillende teksten in het Oude Testament die 
over de komst van de Messias spreken. Lalleman noemt 
het woord van Jesaja over de huichelaars van zijn tijd: ‘Dit 
volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij…’ 
(Mar. 7:6-7). Dit is geen kwestie van vervulling, maar het 
gaat hier om een Godswoord over de tijdgenoten van Je-
saja, dat nu opnieuw actueel wordt in de mentaliteit van de 
farizeeën en dat Jezus met deze aanhaling wil onderstrepen. 
Een profetie die vervuld wordt, lezen we in Marcus 14:27, 
waar de Heer zegt met een woord van de profeet Zacharia 
(13:7): ‘Ik zal de herder doden en de schapen zullen uit-
eengedreven worden.’ In Getsemane werd dat op den duur 
bittere werkelijkheid.

Een tweede vorm van verbinding maken zien we in de  
toespelingen. Dat houdt in dat de auteur op bepaalde  

Een Godswoord  
over de tijdgenoten 

van Jesaja, opnieuw 
actueel in de mentaliteit  

van de farizeeën
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gebeurtenissen of  uitdrukkingen zinspeelt zonder 
dat hij die expliciet noemt. Ze kunnen wel helpen 
om de betekenis van de tekst in een nieuw licht te 
zetten. Om bij de beeldspraak van daarnet aan te 
sluiten: in Marcus 6:34 herinnert de grote menigte 
die Jezus blijft volgen, Hem aan een uitdrukking 
uit het Oude Testament: schapen zonder herder. 
Zo werd Gods volk ook al in de woestijntijd en la-
ter door Ezechiël genoemd. Die aanduiding wijst 
op de schuldige hulpeloosheid van het volk, ook 
weer ten tijde van Jezus. Een ander voorbeeld zou 
kunnen zijn dat Jezus de vissers Simon en Andreas 
tot vissers van mensen wil maken (Mar. 1:17). Wat 
betekent dat? Dat deze vissers voortaan mensen 
mochten gaan ‘vangen’ voor Gods koninkrijk. Een 
heel positieve taak dus. Maar Lalleman ziet dit 
anders en ik denk dat op dit punt twee benade-
ringen gaan botsen. Hij ziet in Jezus’ woorden een 
zinspeling op profetische uitspraken uit het Oude 
Testament, waar ‘mensen opvissen’ een uitdrukking 
is die op Gods oordeel wijst (bijv. Jer. 16:16-18). 
Dat is dus een geheel tegengestelde opvatting, 
maar volgens mij in deze context een onmogelijke 
opvatting. Jezus kwam immers niet om mensen 
te veroordelen, maar om hun het goede nieuws te 
verkondigen dat het koninkrijk van God nabij was 
(zie 1:14-15). Ik denk dus dat Lalleman hier de 
plank volledig misslaat, en dat hij het gevaar loopt 
zich meer door de concordantie te laten leiden dan 
dat hij de tekst in zijn eigen verband uitlegt.

Echo’s

Dat gevaar loopt hij nog meer als het over de der-
de manier gaat waarop teksten in herinnering ge-
roepen worden. Dat is via een echo. Soms kan een 
element van het Oude Testament zo zacht door-
klinken in de woorden van het Nieuwe Testament, 
dat we spreken over een echo of een verre weer-

klank. Lalleman noemt de historie van 
de storm op het meer in het slot van 
Marcus 4. Hij hoort daar de taal van 
Psalm 107 doorklinken, waarin ook 
een storm tot zwijgen wordt gebracht. 
Maar ik vind dat vergezocht. Het lijkt 
er nu op dat de psalm Marcus moet 
helpen om het gebeuren op het meer 
goed te formuleren. Maar dan vraag 
ik: mag het verhaal misschien ook nog 
voor zichzelf spreken? Ik denk bij dit 
en het vorige voorbeeld, dat Lalleman 
af en toe doordraaft en niet meer 
weet te stoppen. Het is goed om oog 
te hebben voor het feit dat de beide 
testamenten zo nauw met elkaar ver-
bonden zijn, inhoudelijk en ook vaak 
woordelijk. Maar je kunt bij het zoe-
ken naar voorbeelden ook overdrijven.

Lalleman wijst in zijn boek ook op het 
belang van de Septuaginta, de Griekse 
vertaling van het Nieuwe Testament, 
voor het woordonderzoek in citaten 
en vanwege de toepassingen die deze 
vertaling soms geeft. Daar heeft hij 
helemaal gelijk in, want de citaten uit 
het Oude Testament zijn vaak via de 
Septuaginta in het Nieuwe Testament 
terechtgekomen en dat heeft soms de 
exegese van teksten beïnvloed. Ik denk 
aan Psalm 8. Die psalm gaat over de 
mens als kroon van de schepping en 
niet regelrecht over Christus. Maar 
dankzij de Septuaginta-vertaling van 
vers 6 kon de schrijver van de brief aan 
de Hebreeën de psalm op Jezus toe-
passen. Want in de Hebreeuwse tekst 
luidt vers 6 letterlijk: U hebt hem nau-
welijks lager dan goden gemaakt, maar 
dat is in het Grieks zo weergegeven: U 
hebt hem korte tijd lager gemaakt dan 
engelen. Dus eerst was het een klein 
niveauverschil (nauwelijks lager) en 
later was er een klein poosje degradatie 
(korte tijd lager). Dat laatste kon de 

Citaten uit het Oude 
Testament zijn vaak via 
de Septuaginta in het 

Nieuwe Testament 
terechtgekomen
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schrijver van Hebreeën goed gebruiken 
om de tijdelijke vernedering van de 
Heer Jezus aan te duiden en in die weg 
heel de psalm op Hem te betrekken.

Charismatische exegese?

Ik kom nu bij de vraag hoe we dit 
boek moeten taxeren. Het zal duidelijk 
zijn dat het boek gaat over hermeneu-
tiek oftewel over de voorvragen van 
de exegese, speciaal van het Nieuwe 
Testament. Lalleman probeert bijna 
bladzij na bladzij aan te tonen dat die 
exegese pas compleet is als de talloze 
verbanden met het Oude Testament 
in rekening worden gebracht. Hij 
benadrukt dat daar heel veel studie 
en zoekwerk voor nodig is. Op de 
achterflap staat dat hij de bijbellezer 
inspireert ‘tot een speurtocht om de 
diepte, de rijkdom en de eenheid van 
de Bijbel te ontdekken’. Vandaar ook 
de titel van deze recensie: ‘Op zoek 
naar de twee-eenheid van de Bijbel’. 
Want de twee testamenten verkondi-
gen samen één boodschap en die blijft 
verborgen als je een van de twee op 
zichzelf bestudeert.
We kunnen ook zeggen dat het boek 
zich bezighoudt met de intertekstua-
liteit van de Bijbel. Met intertekstua-
liteit bedoelen we het verschijnsel dat 
literaire teksten altijd echo’s bevatten 
van andere (literaire) teksten. In die 
zin is de Bijbel ook een ‘gewoon’ boek. 
Maar het bijzondere is dat al die 
echo’s en lijntjes met het Oude Tes-
tament de betekenis van het Nieuwe 
Testament verdiepen en verrijken, en 
dat beide testamenten helemaal op 
elkaar aangewezen zijn. Niet alleen 
als het Nieuwe Testament bewust bij 
het Oude aansluit, maar ook als de 

bijbelschrijvers zich dat niet bewust waren. Want dan is er 
altijd nog de Heilige Geest, zegt Lalleman, die er meer uit 
haalt dan de auteurs zelf zich realiseerden. In dat verband 
spreekt hij in zijn Verantwoording over charismatische 
exegese, dat is een uitleg die door de Geest wordt geleid. 
Maar als ik dan bedenk dat Lalleman theologie doceert aan 
een baptistisch seminarie in Londen, dan vraag ik me wel 
af wat hij met die Geestelijke uitleg bedoelt (p. 290). Want 
baptisme kan samengaan met Geestesdoop, waarbij de 
Geest een zelfstandige plaats kan krijgen, naast het Woord 
of zelfs daarbuitenom. Ik bespeur dat ook als hij schrijft 
dat de lezing van de Bijbel niet gebonden hoeft te zijn aan 
de bedoelingen van de oorspronkelijke schrijver of aan een 
letterlijke uitleg (p. 292). Ik vind dat een riskant standpunt. 
Want wat gebeurt er dan als voorgangers met een beroep op 
de Geest (zogenaamd) nieuwe dingen uit de Bijbel halen en 
verbanden zien waar geen verbanden zijn? Is de nieuwtesta-
mentsche ‘profetie’ dan wel voldoende afgegrensd?

Doelgroep

Tot slot nog de vraag voor wie dit boek is bestemd. In prin-
cipe voor iedereen die graag eens wat dieper wil graven in 
de Bijbel of die voor het eerst met de Bijbel wil kennisma-
ken. Het is dan wel goed om eerst hoofdstuk 32 te lezen, 
waar Lalleman een verantwoording geeft van zijn positie 
en aanpak. Verder moet gezegd worden dat hij bijna alleen 
naar Engelstalige literatuur verwijst, uit bijbelgetrouwe 
kringen in Amerika. Hij heeft zelf heel veel gehad aan de 
boeken van Richard Hays (zie p. 290). Via internet kan ie-
dereen meer over hem en zijn boeken te weten komen. Wat 
het boek van Lalleman betreft, ik denk dat het onderwerp 
dat hij aansnijdt, inderdaad heel belangrijk is, ook voor ge-
reformeerde christenen. Tegelijk is mijn aanbeveling van het 
boek voorzichtig. Ik denk aan wat hij over zichzelf schrijft 
op pagina 28 als hij een echo uit Psalm 8 behandelt: ‘maar 
misschien hoor ik meer dan er echt is.’ Dat idee had ik zelf 
ook nogal eens bij hem, want de voorbeelden zijn soms wel 
overdreven en vergezocht. De nadruk lijkt dan wat de titel 
van het boek betreft, op het woord ‘verborgen’ te liggen. En 
verder houd ik bij de theologische positie van Lalleman 
mijn vragen, speciaal als het over de Heilige Geest gaat. 
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‘Wat je doet aan anderen, doe je aan Mij.’ 
Je hoort het en omdat het Jezus is die dit 
zegt, moet je dus wat doen aan anderen. 
Maar dan beginnen de vragen. Aan wie 
precies? Wíl ik wel iets doen? Kán ik dat, 

zonder doenerig te zijn?

Tijden veranderen snel in de samenleving en in de 
kerk. In de kerk dreigt het gevaar dat er veel aan
dacht uitgaat naar hoe we hebben om te gaan met 
allerlei veranderingen. Dat kan ten koste gaan van 
het christenzijn in de praktijk van elke dag. Ziedaar, 
een van mijn motieven om te schrijven over barm
hartigheid. Het nieuwe cahier van Woord & Wereld 
heeft die barmhartigheid als onderwerp. Barmhar
tigheid uit de mond en het hart van Jezus. Het is een 
boek over Hem. Over zijn Vaders barmhartigheid en 
dus over zijn eigen barmhartigheid. En over ons, hoe 
wij in onze band met Jezus Christus die barmhartige 
houding aanleren en uitvoeren.

Vanuit Gods genade gebeurt er al veel barmhartigs 
onder mensen. Alleen noemen we dat vaak net even 
anders: vrijwilligerswerk, diaconaal kerk zijn, man
telzorg, burenhulp enzovoort. Waarschijnlijk gebruik 
je hiervoor niet automatisch het woord ‘barmhartig
heid’. Barmhartigheid kan klinken als een wat ou
derwets woord. Het komt vast niet in je dagelijkse 

OEFENEN IN  
BARMHARTIGHEID
Onlangs verscheen weer een nieuw Cahier. 
We laten het de auteur zelf introduceren.

vocabulaire voor. Maar dit nietalledaagse woord 
zou wel een alledaagse werkelijkheid moeten zijn. 
Want Jezus roept er meer dan eens toe op. En onze 
wereld schreeuwt om barmhartigheid. Denk alleen 
al aan de enorme eenzaamheid in onze samenle
ving. Ik hoop dat bijbelse barmhartigheid een nieu
we invalshoek voor je kan zijn. Om goed te zijn voor 
anderen en goed te doen aan anderen.

Als het over barmhartigheid gaat, kunnen de ge
dachten snel gaan naar een speciale, bijbelse Sama
ritaan. Jezus vertelt over hem. In dit boek kom je die 
Samaritaan aan het begin al tegen. Maar is die man 
ons beste voorbeeld? Geregeld merk ik dat wij als 
bijbellezers de neiging hebben om veel woorden van 
Jezus te snel ons toe te eigenen tot een soort per
soonlijke ethiek. Dat grenst zomaar aan goedkoop 
exemplarisme: zoals die Samaritaan, zo wij; zoals 
die priester of Leviet, zo wij niet. Luister beter naar 
Jezus om te ontdekken dat je hier dieper op kunt 

Onze wereld schreeuwt  
om barmhartigheid
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ingaan. Er ligt meer fundament onder dit verhaal, 
meer Thora, meer blijmakende en richtinggevende 
levensaanwijzingen. Juist als je dat ontdekt, oefen je 
je beter en diepgaander in barmhartigheid.

Ja, oefenen. Met dit cahier heb je een oefenboek in 
handen. Geen vlot te lezen pageturner. Maar een 
evenwegleggenomtebiddenboek. Niet maar 
theorie, al is goede theorie belangrijk. Barmhartig
heidstheorie zonder bijbehorende praktijk is geam
puteerd. Daarom wil ik graag via dit boek met je in 
gesprek zijn. Dat merk je aan de toon en aan de vra
gen die je bij het lezen worden gesteld. Steeds wordt 
een hoofdstuk afgerond met de logische vraag: En 
nu…? Superpraktisch. Want een goede theorie leidt 
tot een mooie praktijk. Die tweeeenheid kenmerkt 
dit boek.

Na de nodige aanloop in de eerste helft van het boek 
kom je uit bij de zeven werken van barmhartigheid. 
Bij zeven actuele werkvelden: barmhartigheid in 
Nederland in de eenentwintigste eeuw. Nadat ik 
een wat kortere versie van dit boek als afscheidsca
deau mocht achterlaten in Christus’ gemeente te 
AssenZuid, zijn daar meerdere initiatieven ontstaan 
om de daad bij Jezus’ barmhartigheidswoord te voe
gen. Dat is zo hoopvol! Daarom durf ik de volgende 
stelling wel aan: Als je het boek uit hebt, of anders 
gezegd, als je de trainingen allemaal hebt afgerond, 
dan ben je Geestelijk fitter en verlang je naar het 
doen van barmhartigheid. Goede trainingstijd ge
wenst en veel oefenplezier, persoonlijk of met een 
(wijk)kring om je heen, onder Gods zegen. 

Bestuur en redactie  
wensen u Gods rust, 
vrede en zegen toe 

voor het nieuwe jaar.
Ga met Hem!

NIEUW CAHIER
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UIT DE WAARHEIDSVRIEND  
VAN 22 AUGUSTUS 2019

Gebod en genade 
in een gefuseerde 
kerk

In De Waarheidsvriend van 22 augus-
tus 2019 zit hoofdredacteur P.J. Vergunst 
een poosje hardop te denken over het fu-
sieproces waarin GKv en NGK zich be-
vinden. Hij doet dat met de opmerkelijke 
titel ‘Oog voor de zonde’. Hij stelt terecht 
dat een kerkelijke hereniging ‘gestalte 
moet krijgen tussen de polen van ruimte 
en grenzen’. En hij haalt ook enkele stem-
men aan uit beide kerkverbanden, die 
dat in feite ook zeggen. En dan wil hij op 
twee punten wijzen die in dit verband 
volgens hem van groot belang zijn:

Geboden
Het lijkt me essentieel dat in dit kader de geboden van God de 
plaats ontvangen die Hijzelf hun gegeven heeft. Bij alles wat 
ik las over het formuleren van de identiteit van de verenigde 
kerk, kwam ik dit woordje niet of nauwelijks tegen: ‘geboden’. 
Als het verlangen benoemd is naar een ‘bijbelgetrouwe en 
confessionele kerk, eigentijds, met missionair elan en maat
schappelijke betrokkenheid’, dan horen daar de geboden bij 
– zeker als het kerkelijke verleden meegaat. In het zoeken van 
de weg tussen ruimte en grenzen zijn die geboden ons ge
schonken als leefregels ten goede.
Wat leden van de GKv en de NGK in onze cultuur inademen, 
gaat niet voorbij aan hervormde of protestantse mensen. Om 
die reden kent de Gereformeerde Bond als zijn jaarthema 
‘Heilig Evangelie, heilig gebod’. Juist in de verbondenheid met 
allen die de Naam van Christus belijden, willen we nadenken 
over de identiteit van de gemeente, openen we het Woord 
(heilig Evangelie), gaan we verder en dieper dan het gesprek 
over ruimte en grenzen, zoeken we de kern. Benard en beknot 
is dat beslist niet. In Psalm 119 horen we dat ‘alleen Uw ge
bod onbegrensd is’, zeer ruim. ‘Als Uw wet niet mijn bron van 
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elke ouder die zijn kind opvoedt en 
voorleeft, een vraag ook naar de chris
telijke leerkracht en de docent aan elke 
theolo gische opleiding. Hoe spreken 
we over de vergeving van de zonden, 
áls we er al over spreken? Niet héél lang 
geleden is het dat ikzelf op catechisatie 
geacht werd het gedicht van McCheyne 
uit het hoofd te leren:

‘Eens was ik een vreemd’ling voor 
God en mijn hart.
Ik kende geen schuld en ’k gevoelde 
geen smart.
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij 
uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen 
voor God?”
(...)
Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft 
mij gered.
Hij heeft mij verlost van het vonnis 
der wet.
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn 
leven werd Hij.
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God 
sprak mij vrij!’

Nodig is het dat we meer lezen dan be
langrijke auteurs als de apologeet Tim 
Keller en de ethicus Stanley Hauerwas, 
maar dat de preken en geschriften van 
Luther en Kohlbrugge, McCheyne en 
Spurgeon niet uit ons collectieve geheu
gen wegzakken. Wat niet gepreekt en 
onderwezen wordt, dat wordt niet meer 
geloofd.

blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan.’
Gods woorden, bevelen, inzettingen, getuigenissen, ze zijn een 
rode draad in Oude en Nieuwe Testament en ze vormen het 
leven van een christen. Ze leren ons om op God te letten, Hem 
centraal te zetten. Ons elan en onze betrokkenheid komen 
dan later.

Grote genade
Een tweede punt dat ik graag aandacht geef, komt voort uit 
de peiling die het kerkelijke blad van GKv en NGK, OnderWeg, 
onder ruim driehonderd millennials hield, jonge mensen die 
tussen 1980 en 2000 geboren zijn. Met zo’n peiling kun je je 
winst doen. Wat mij het meeste raakte, was dit: ‘De aandacht 
voor de vergeving van zonden, een klassiek gereformeerd 
thema, scoort opvallend laag. “Hoe ik met mijn zonden kan 
breken” werd niet aangevinkt.’ Wat de millennials wel belang
rijk vinden? ‘Omzien naar elkaar in de gemeente is het meest 
aangevinkte thema, gevolgd door hoe je christen bent in het 
dagelijks leven.’ Meer heiliging dan rechtvaardiging, om zo te 
zeggen.
Voor die onderlinge liefde ben je dankbaar. Juist in een cul
tuur van individualisme en zelfontplooiing behoort het om
zien naar de ander tot het DNA van de kerk. In de gemeente 
van Jeruzalem kwam niemand qua aandacht en voedsel 
tekort na de uitstorting van de Heilige Geest. En ondertussen 
preekten de apostelen niet de missionaire gemeente, maar 
legden ze met grote kracht getuigenis af van de opstanding 
van de Heere Jezus. Grote genade was er over allen. Wat een 
tijd! Ja, als ik GKv’er of NGK’er was, ik zou er eveneens naar 
verlangen.

Vergeving van de zonden
Ondertussen klinkt ook dit: weinig aandacht voor de verge
ving van de zonden. Ook veel studenten van de Theologische 
Universiteit Kampen vulden de enquête in. Die geringe aan
dacht mag ons wakker schudden. Immers, waaruit bestaat 
de blijdschap van de kerk, wat is het fundament van de ge
meente? De lofzang wordt toch gezongen op Wie de Heere 
is, op eigenschappen van God als heilig, genadig, barmhartig? 
‘Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar 
onze ongerechtigheden.’ 
Dat was de boodschap waarmee Johannes de Doper het pad 
effende voor de Messias: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde 
van de wereld wegneemt!’

De peiling onder de millennials is een vraag naar de bood
schap van ieder die het Evangelie verkondigt, een vraag naar 

Die onderlinge liefde… 

Ja, als ik GKv’er of NGK’er was, 

ik zou er eveneens 

naar verlangen
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Veel oude 
cahiers blijven 
beschikbaar!

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel stellen 
we een fi nanciële bijdrage op prijs. Een bedrag kan 
worden over gemaakt op NL42 RABO 0324 6259 01  
t.n.v. Stichting Woord en Wereld.

Een aantal afgeschreven 
en uitverkochte cahiers 
is momenteel al 
digitaal beschikbaar als 
pdf-document. Geleidelijk 
aan wordt dit aantal 
uitgebreid.

Ga naar www.woordenwereld.nl/cahiers. 
Klik op de titel en het document kan 
gedownload worden.

Het verbond 
van Gods liefde
Ds. Clarence Stam

Omdat het verbond het hart van de evangelieprediking is, 
verdient het ook in onze tijd aandacht en waardering.
Over dat verbond verscheen in 1999 van de hand van de 
Canadese predikant Clarence Stam (1948) het boek The 
Covenant of Love. Een herdruk volgde in 2001.
Onder de titel Het verbond van Gods liefde wordt dit boek nu 
in het Nederlands gepubliceerd. De schrijver wil laten zien hoe 
het verbond een sleutelbegrip is in de Bijbel. Het verbond werd 
gesloten in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament 
werd het voortgezet als het nieuwe verbond in Christus, door 
zijn bloed.

Allereerst wordt de geschiedenis van het verbond beschreven. 
Daarna worden de aard en de bedoeling ervan uiteengezet. Dit 
alles staat in het licht van de rijkdom die God ons hierin geeft 
door Jezus Christus.
Een aantal belangrijke punten komt hierbij naar voren. God 
sloot zijn verbond met de hele mensheid. Na de zondeval bleef 
Hij trouw aan wie Hem vrezen. Daarnaast wordt in Het verbond 
van Gods liefde sterk benadrukt dat het verbond geen contract 
is, maar een levende relatie. Uitgelegd wordt waarom die 
liefdesrelatie bestaat, en wat de betekenis van het verbond is 
voor de menselijke verantwoordelijkheid.
In het verbond staan Gods beloften altijd voorop. Door het 
leven vanuit het verbond worden we ons ervan bewust dat alle 
eer alleen God toekomt.

De Bijbel leert ons dat het verbond voortkomt uit Gods grote 
liefde. Zo was dat al bij het begin van de schepping, en de 
eeuwen door heeft Hij Zich aan het verbond gehouden door het 
geven van zijn enige Zoon, ‘opdat iedereen die in hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’.

Woord &
Wereld

een serie cahiers tot 
versterking van het 
gereformeerde leven
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van Gods 
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Vindplaats van Jezus
Zo basaal is dit dat de Apostolische Geloofsbelijdenis het me 
op de lippen legt: ‘Ik geloof de vergeving van mijn zonden.’ In 
Heidelberg richtte men zich zo al tot de kinderen: Wat geloof 
je van de vergeving van de zonden? En wie oud geworden is, 
zegt het bij het naderen van de dood soms zomaar na: ‘Met 
Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald, 
mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, Die me verloste 
uit de macht van de duivel.’ Als de verenigde kerk van GKv en 
NGK ‘vindplaats van Jezus’ wil zijn, zoals de kop boven een 
recent artikel in OnderWeg luidde, dan mag het gaan over Zijn 
werk als Zaligmaker en Middelaar.

Schandpaal of kruis
‘De kerk is de plaats waar schuld ter sprake kan komen zon
der de schandpaal van de sociale media, omdat het kruis daar 
in de prediking hoog opgeheven wordt’, schreef prof. M.J. 
Kater eens. Bevrijdende woorden zijn dat. Het is een valse 
tegenstelling en een gevaarlijke misvatting te denken dat als 
de kerk eigentijds en actueel belijden wil, het spreken over de 
zonde geen issue meer kan zijn. Opdat genade geen leeg be
grip zal worden.
Tot slot een uitspraak van Noordmans: ‘Wij weten van God 
weinig of niets dan dit dat Hij zich met de zonde bemoeit.’ We 
hebben er de kerk voor nodig om daarvan te horen.

Dat zijn toch waarnemingen om eens een poosje goed op te kau-
wen. Formeel spreken de beide fusiepartners uit dat ze op basis 
van de gereformeerde belijdenisgeschriften willen samengaan. 
Maar moeten ze zich niet dringend afvragen of de inhoud ervan 
wel zal functioneren? Alleen wanneer die inhoud, ook op de cen-
trale punten die Vergunst noemt, leeft in prediking en geloofsle-
ven, kan namelijk de belijdenis echt hét ‘akkoord’ van gerefor
meerd kerkelijk samenleven zijn. 

Het is een gevaarlijke 

misvatting te denken dat het 

spreken over de zonde geen 

issue meer kan zijn

CBB, Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden

Uw vertrouwde christelijke 
bladen blijven lezen? 
Dat kan via de CBB!

De CBB, de Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden, heeft 
een grote collectie christelijke lectuur 
in grootletter en gesproken vorm.

Kijk op www.cbb.nl, bel naar 
0341-56 54 77 of mail naar 
klantenservice@cbb.nl en vraag 
onze gratis catalogus aan.
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Zevenstappenplan voor 
een kerkelijke revolutie

De wekelijkse column van ds. J. Belder in 
het Reformatorisch Dagblad is eigenlijk 
altijd erg de moeite van het lezen waard. 
Dat geldt ook van de aflevering in het 
nummer van 8 oktober 2019. Ds. Belders 
eigen titel is dan: ‘Refolutie’. Het waarom 
van die titel en van de door mij gekozene 
wordt vanzelf duidelijk:

door Corien Oranje, samen met bioloog en TUhoogleraar 
Dekker (TU Delft, PLS). Lijden we aan binnenkerkelijke secula
risatie? Na de verzoeningsleer en huwelijk en seksualiteit ligt 
nu de schepping onder het vergrootglas.
Misschien heeft het Utrechtse Museum Catharijneconvent 
nog juist op tijd een expositie aan het refodom gewijd. Want 
nog even en het is voorbij. Onze standpunten waren minder 
solide dan gedacht.
Voor nu prangt de vraag: Hoe lezen we Genesis 1  3 in samen
hang met Romeinen 5 en 1 Korinthe 15? ‘Wie Adam verliest, 
verliest Christus’, schreef ooit de hervormde dominee G. Boer. 
‘Wie Adam laat vallen, laat meer vallen.’ Is de wetenschap de 
weegschaal voor Gods Woord of geldt het omgekeerde? En 
zijn straks de nieuwe mens en de nieuwe aarde een daad van 
God of de uitkomst van een evolutionair proces?
Een van de oprichters van de EO, ds. J.H. Velema, waarschuw
de in 2003 voor een refolutie. Hij schetste een zevenstappen
plan. 1. Diep overtuigd van ons eigen gelijk bestrijden we de 
afwijkende mening en visie. 2. We binden in. We temperen de 
militante toon. 3. We zwijgen (let op wat er vandaag gebeurt). 
4. De twijfel heeft toegeslagen. Zitten we met ons standpunt 
wel goed? Waren we in het verleden niet te rechtlijnig? Heb
ben we wel echt geluisterd naar de ander? 5. De tegenstander 
van voorheen is toch ook niet dom. Er valt wel iets voor zijn 
standpunt te zeggen. Dat vinden je kinderen ook. 6. Je moet 
de zaken inderdaad van meer dan één kant bezien. 7. We zijn 
om, bekeerd tot de andere visie. 

De vogels zingen nog één keer 
voordat de winterstilte invalt. 
Het bos staat vol paddenstoelen. 

Een jongetje roept verwonderd dat God 
veel fantasie gehad moet hebben om 
zo veel variatie te bedenken. Hij meent 
het! Ik denk al wandelend aan het boek, 
op dierendag aan de VU gepresenteerd, 
waarin christelijke vakspecialisten in
gaan op de verhouding geloof en evo
lutie.
Als jongen hoorde ik voor de NCRVra
dio VUhoogleraar Lever al zeggen dat 
je Genesis niet letterlijk kunt nemen. 
We kwamen niet op een dag uit Gods 
handen voort, maar waren het product 
van een miljoenen jaren durend proces. 
Maar toen was er ook een fantastisch 
wezen dat openstond voor God.
De vraag was onontkoombaar of we 
kroon zijn op de schepping of op de 
evolutie. De verontrusting sloeg toe in 
christelijke kring. Het was een van de re
denen voor de oprichting van de Evan
gelische Omroep en de Evangelische 
Hogeschool. Nog niet zo lang geleden 
werd in diezelfde EH een ‘evolutionair’ 
kinderboek gepresenteerd, geschreven 
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Rapportage uit 
een besloten  
synodezitting

In het vorige stukje liet ds. Belder ds. J.H. 
Velema aan het woord. Velema was lang 
een bekende en leidinggevende predikant 
binnen de CGK. Die kerken maken een 
moeilijke, spannende tijd door. Deze ru-
briek vroeg daar al eerder aandacht voor. 
Wanneer dit nummer van Nader Be-
keken verschijnt, zullen er ondertussen 
synodezittingen zijn geweest en zal mo-
gelijk al wat duidelijker zijn geworden 
in welke richting de besluitvorming gaat. 
Bijvoorbeeld rond het feit dat nu enkele 
CG-kerken tegen de geldende besluiten 
van hun kerkverband in overgegaan zijn 
tot het toelaten van zusters tot de ambten. 
Op de dag dat ik deze rubriek samenstel, 
zijn die zittingen nog niet begonnen. Wel 
verschijnt er op deze dag een verklaring 
op de site van Bewaar het pand. Daarin 
valt onder meer te lezen:
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Verschillende deskundigen hebben uitgesproken, dat als 
een plaatselijke kerk deze besluiten welbewust terzijde 
schuift, en dat ook nog op een moment dat men weet 

dat de GS zich op deze kwestie zal beraden, men zich feitelijk 
buiten het kerkverband plaatst. We hopen en verwachten dat 
de GS openlijk zal uitspreken dat kerken die de vrouw in het 
ambt aanvaarden, zich de facto buiten het kerkverband stel
len.
Met nadruk willen we als bestuur van Bewaar het Pand uit
spreken dat het gedogen van gemeenten die welbewust tegen 
deze kerkelijke besluiten ingaan, en een onschriftuurlijke 
praktijk hebben ingevoerd, op geen enkele wijze een moge
lijkheid kan zijn. Feitelijk hebben ze de gemeenschap met het 
kerkverband verbroken. Van harte hopen we dat ze zich van 
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de onschriftuurlijke praktijk van het instellen van vrouwelijke 
ambtsdragers zullen afwenden en zullen terugkeren tot de 
gemeenschap van onze kerken.

Wat al wel op deze synode gebeurd is, dat is een gezamenlijke dag 
van bezinning en gebed op 4 oktober. Die zitting was uiteraard 
een besloten zitting. Toch wordt er inhoudelijk wat over verteld 
door dr. A. Versluis in zijn artikel ‘Synode aan het hof’ (De Wek
ker, 11 okt. 2019). Het eerste gedeelte van zijn artikel geef ik hier 
door:

Tussen de commissievergaderingen en de eerste plenaire 
vergaderweek van de generale synode was er dit keer nog een 
andere samenkomst voor synodeleden. Sommigen spraken 
van een heidag, al waren we gelukkig niet letterlijk op de hei, 
want het regende buiten vrijwel onophoudelijk. We waren 
aan het hof.
Het was een bijeenkomst van bezinning en gebed. De verga
deringen van de synode zijn zoveel mogelijk openbaar. Maar 
elkaar in het hart kijken gaat beter zonder camera erbij. Om
dat de vragen waarover we spraken wel heel de kerk aangaan, 
volgt hier een impressie van de dag; vanwege het besloten 
karakter zonder namen te noemen.
Het is goed om elkaar te ontmoeten zonder dat er direct spra
ke is van voorstellen en besluiten. Er werd aan het einde ge
vraagd om ook tijdens de synodeweken zulke ontmoetingen 
te hebben waarin we samen de Schriften openen, van hart tot 
hart spreken en samen bidden.

Hoe verder als CGK?
De eerste vraag die voorlag, was: ‘(Hoe) verder als CGK?’ 
Het is niet verrassend dat er dan verschillende antwoorden 
klinken. Het is belangrijk om in liefde met elkaar om te gaan 
en elkaar werkelijk proberen te begrijpen. Echt horen wat de 
ander beweegt en je in elkaars standpunt verplaatsen is geen 
eenvoudige opgave. De liefde vraagt er echter om het goede 
voor de ander te zoeken. Tegelijk gaat liefde samen met waar
heid. Liefde, eenheid, waarheid en trouw horen bij elkaar. Het 
kan er in de kerk nooit zomaar om gaan dat we ‘de boel bij 
elkaar houden’. Het zal erom gaan dat we samen buigen voor 
het Woord van God en zoeken naar de weg die de Heere ons 
wijst. Daarom werd er deze dag terecht ook opgeroepen tot 
gebed en verootmoediging.
Sommige broeders vroegen zich af of de Christelijke Gerefor
meerde Kerken nog wel een eigen bestaansrecht hebben en 
of het niet beter zou zijn om ons aan te sluiten bij de Protes
tantse Kerk in Nederland of bij de Hersteld Hervormde Kerk. 

Anderen verbaasden zich over die sug
gestie en vroegen zich af of we zelf nog 
wel weten wat christelijk gereformeerd 
zijn inhoudt. Bovendien is het op dit 
moment onze verantwoordelijkheid om 
antwoord te geven op de vragen die op 
tafel liggen.

Verwachting van de synode
Een tweede ronde in de bespreking ging 
over persoonlijke verwachtingen van 
de synode. Prof. Selderhuis vertelde iets 
over de betekenis van een synode en van 
afvaardiging. Afgevaardigden zitten op 
de synode niet voor zichzelf of voor een 
eigen ‘groep’, maar voor het geheel van 
de kerk. Dat betekent dat je je oprecht 
openstelt voor het standpunt van de 
ander.

‘We zullen dieper moeten afsteken naar 
de inhoud van de prediking, het ver
staan van de Schrift, wat het betekent 
om samen kerk te zijn.’
Wij vinden elkaar op basis van Schrift 
en belijdenis en willen elkaar daarbij 
bewaren. We moeten elkaar als kerken 
zo min mogelijk binden, maar wat we 
als kerken samen uitspreken geldt wel 
voor alle kerken. Een kerkenraad die het 
met een besluit niet eens is, kan niet z’n 
eigen gang gaan. Overigens roept dat 
wel de vraag op hoe de kerken moeten 
reageren als dat toch gebeurt. In de 
bespreking werd zorg uitgesproken over 
toenemende polarisatie in de kerken.
Het was goed om deze dag in elkaars 
hart te kijken en iets te delen van ver

Echt horen wat de ander 

beweegt en je in elkaars 

standpunt verplaatsen 

is geen eenvoudige opgave
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wachtingen, zorgen en verdriet. Dat 
verdriet betrof ook eigen kinderen die 
de kerk verlaten hebben. Het is goed 
om in het bijzonder onze jongeren voor 
ogen te houden. Een synode of zelfs een 
kerkverband zegt hun vaak weinig. Dat 
vraagt uitleg en onderwijs, maar ook be
wustzijn dat al ons werk in dienst staat 
van de verkondiging van het Evangelie, 
in de gemeente en naar buiten toe.
Veel aandacht rond de afgelopen gene
rale synoden spitste zich toe op enkele 
hete hangijzers. De moeite om elkaar 
te vinden zit echter dieper dan verschil 

van inzicht inzake homoseksualiteit en vrouwelijke ambtsdra
gers. We zullen mijns inziens dieper moeten afsteken naar de 
inhoud van de prediking, het verstaan van de Schrift, wat het 
betekent om samen kerk te zijn. Hopelijk kan het gesprek op 
de synode én in de kerken op dat diepere niveau komen.

Veel gebed om wijsheid en trouw is op zijn plaats voor deze syno-
de van de CGK. Ook bij gereformeerde belijders buiten dit kerkver-
band! 
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N A D E R
B E K E K E N

T E K S T
G E R T

S L I N G S GEDICHT

Zo’n volkstelling heeft heel wat voeten in de aarde.

Gelukkig vond ik op de valreep onderdak.

Maar zoveel mazzel had niet iedereen. Ik sprak

vanmiddag nog een ambtenaar en vroeg hem waar de

zo laat gekomen man en vrouw gebleven waren,

het echtpaar waar de herbergier geen plaats voor had.

Misschien de noodopvang, zei hij, maar hoe of wat

is in principe niet de zorg van ambtenaren.

Wij zijn er voor het geld, de macht en de getallen.

Vanmorgen heeft de man zich hier bij mij gemeld

om zich conform de regels in te laten schrijven.

Zijn vrouw was uitgerekend deze nacht bevallen!

Ik zei gevat (niet om de spot ermee te drijven):

Dat kind kan godzijdank nog worden meegeteld.

R E N É  VA N  L O E N E N
U I T:  S C H R I F T G E D I C H T E N , 
R O YA L  J O N G B L O E D , H E E R E N V E E N , 2 0 1 3

( B I J  L U C A S  2 : 1 - 2 0 )

Een bijzonder vers over de 
‘inschrijving’.
Bijzonder, omdat we meekij-
ken door de ogen van iemand 
die in Betlehem wél onderdak 
vond. Niet in de noodopvang 
maar – met mazzel – in een 
herberg.
Hij is de ‘ik’ en doet verslag.
Mooi dat woord ‘uitgerekend’ 
in dit verband. En dan die 
fraaie laatste regel met dat 
‘godzijdank’.

Des keizers


