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Wat Petrus hier zegt, geldt zeker ook 
voor de brief aan de Romeinen. ‘Moei-
lijk te begrijpen.’ En nogal eens worden 
zijn woorden ‘verkeerd uitgelegd’.
Maar er is ook een andere kant. Als je 
deze brief gelovig leest, dan raak je 
onder de indruk. Zoals Calvijn in zijn 
verklaring zegt: ‘Deze brief geeft toe-
gang tot de meest verborgen schatten 
in de Schriften.’ Je zou het nog sterker 
kunnen zeggen: Wanneer we deze brief 
niet zouden hebben gehad, wanneer 
deze brief niet in de Bijbel had gestaan, 
dan zou het de vraag zijn geweest of 
wij het evangelie wel goed begrepen 
zouden hebben.
Bijvoorbeeld datgene wat wij geloven 
over de Here Jezus. De betekenis van 
zijn lijden en sterven en zijn opstan-
ding. Dat hebben we van Paulus, die 
geroepen is door Jezus Christus tot 
apostel en uitgekozen om het evangelie 
van God verkondigen (Rom. 1:1).

We weten allemaal dat Maarten Luther 
door het lezen van deze brief het evan-
gelie opnieuw ontdekte. Het evangelie 
was in zijn tijd namelijk onder een laag 
stof geraakt. Het kenmerkende toen was 
de aflaathandel, dat hele systeem dat 
ontstaan was om ervoor te zorgen dat je 
met God in het reine kwam: dat je afla-
ten kocht voor jezelf en voor anderen om 
je schuld bij God weer goed te maken.
Want dé vraag in die tijd was: hoe krijg 
ik een genadig God?
Dat ligt ver achter ons. Aflaathandel is 
niet meer wat onze tijd kenmerkt. De 
vraag is tegenwoordig ook niet meer: 
hoe krijg ik een genadig God? Daar zijn 
we in onze tijd niet meer zo erg mee 
bezig. Omdat men zich niet meer zo 
schuldig voelt.
Maar wat is dan wel de vraag die men-
sen vandaag bezighoudt? En wat is het 
antwoord dat de Romeinenbrief geeft 
in onze tijd?

Harari

Iemand die een goed doorkijkje geeft 
in de tijd van vandaag, is Yuval Noah 
Harari. Inmiddels heeft hij meerdere 
bestsellers op zijn naam staan.
Zijn eerste boek verscheen in 2011 on-
der de titel Sapiens, de naam voor de 
moderne mens. Een opzienbarend boek 
waarin Harari duizenden jaren mense-
lijke geschiedenis samenbalt in 400 pa-
gina’s. Oorspronkelijk geschreven in het 
Hebreeuws, is het vertaald in meer dan 
dertig talen en wereldwijd zijn er mil-
joenen exemplaren van verkocht. Het 
wordt aangeprezen door Bill Gates (van 
Microsoft), Mark Zuckerberg (oprichter 
van Facebook) en Barack Obama.
In Sapiens vertelt Harari het ongekende 
succesverhaal van de mensheid. Kijk 
maar om je heen. De mens heeft zich 
in een uiterst korte periode ontwikkeld 
tot een intelligent wezen dat zelfs in 
staat is om buitenaardse planeten te 
bezoeken.
Ook het vervolg is in het Nederlands 
vertaald. Prompt werd het uitgeroepen 
tot boek van de maand bij De Wereld 
Draait Door. In dit boek gaat Harari nog 
een stap verder. Het boek heet: Homo 
Deus, letterlijk vertaald: mens-god. De 
mens is zo machtig geworden dat we 
God naar de kroon steken, zo stelt Ha-
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De brief aan de Romeinen is nog steeds actueel. Wel behoort 
hij tot een van de meest moeilijke stukken uit de Bijbel. Hij 
roept discussie op. Er zijn hele debatten gevoerd over de be-
tekenis van wat Paulus zegt. Petrus, de andere grote apostel, 
schrijft: ‘Sommige stukken van Paulus’ brieven zijn moeilijk 
te begrijpen. De valse leraren leggen zijn woorden met opzet 
verkeerd uit’ (2 Petr. 3:15-16).
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Paulus’ antwoord
voor vandaag

Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, 
geroepen tot apostel en uitgekozen om het 
evangelie van God te verkondigen…

(Romeinen 1:1)

Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem 
geschapen, alles heeft in hem zijn doel. 
Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid.

(Romeinen 11:36)
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rari. Iedere generatie leeft langer en ge-
zonder dan de vorige. We staan aan de 
vooravond van een grote revolutie. In 
de eenentwintigste eeuw, zo verwacht 
hij, zal de mens waarschijnlijk gaan 
streven naar onsterfelijkheid.
Ik citeer: ‘“Het recht op leven” [is] de 
meest fundamentele waarde van de 
mens. Aangezien de dood een duide-
lijke inbreuk op dit recht vormt, is de 
dood een misdaad tegen de mensheid, 
waartegen we nietsontziend oorlog 
moeten voeren’ (Homo Deus. Een kleine 
geschiedenis van de toekomst, p. 33).

Keerzijde

Deze ontwikkeling die Harari beschrijft 
en die door velen ademloos wordt gele-
zen, heeft wel een keerzijde. Angst voor 
God is nu ver te zoeken. Sterker nog: 
het idee leeft dus dat we God naar de 
kroon steken. Dat wordt ons voorge-
houden, de suggestie wordt gewekt en 
de feiten lijken het te bevestigen. De 
mens denkt zich groots. Hij heeft overal 
een antwoord op.
Dat is het levensgevoel. Zoals Harari 
aangeeft: ‘Zelfs de aidstragedie, ogen-
schijnlijk het grootste medische fiasco 
van de laatste tientallen jaren, kan 
beschouwd worden als een teken van 
vooruitgang.’ Aids heeft in het begin 
veel slachtoffers kunnen maken omdat 
moeilijk te achterhalen was wat er 
precies aan de hand was. ‘Maar toen de 
medische stand zich eenmaal bewust 
werd van de mysterieuze nieuwe epide-
mie kostte het wetenschappers slechts 
twee jaar om de ziekte te identificeren, 
erachter te komen hoe het virus zich 
verspreidt en effectieve manieren aan 
te dragen om de epidemie te vertra-
gen. Nog eens tien jaar later waren er 
nieuwe medicijnen die aids van een 
doodvonnis veranderden in een chro-
nische aandoening (in elk geval voor 
mensen met genoeg geld voor die me-
dicijnen)’ (Homo Deus, p. 23).
Nee, het is niet verwonderlijk dat in 
onze tijd de vraag naar een genadig 
God niet meer prangend is. In plaats 
daarvan stellen mensen nu een andere 
vraag. Volgens Harari: ‘Als brandweer-
lieden in een wereld zonder vuur, zo 
moet de mensheid zich in de 21ste eeuw 
een unieke nieuwe vraag stellen: wat 
gaan we nu met onszelf aanvangen? 

Waar zullen we in een gezonde, wel-
varende, harmonieuze wereld onze 
aandacht en ons vernuft op richten?’ 
(Homo Deus, p. 14).
Hoe geef ik mijn leven betekenis? Wat 
is de zin van mijn bestaan?

Modern levensgevoel

Dit alles gaat de gelovigen en de kerk 
niet voorbij. En dat kan zomaar een 
ontsporing met zich meebrengen. Zoals 
in de tijd van de Reformatie. De vraag: 
hoe krijg ik een genadig God – een 
goede vraag – ontspoorde in een foute 
aflaathandel. Daarom is het voor ons 
goed om erachter te komen wat die 
vraag van tegenwoordig met ons, als 
gelovigen en als kerken, doet.
Is er misschien vandaag ook sprake van 
een ontsporing? Want het gevaar is dat 
het algemene levensgevoel in de kerk 
een gelovige vertaling krijgt, zoals 500 
jaar geleden gebeurde. De vraag ‘wat is 
de betekenis van mijn leven?’ heeft na-
melijk tot gevolg dat alle nadruk komt 
te liggen op zelfontplooiing: de gaven 
en de kansen die je krijgt, moet je opti-
maal benutten.
Dat is het moderne levensgevoel. Daar-
voor moet alles wijken. Want er is niets 
erger dan dat jij je niet kunt ontplooien 
en dat jij je gaven niet benut.
Dit algemene levensgevoel zorgt ervoor 
dat je jezelf centraal stelt. Jóuw leven, 
dat jij tot je bestemming komt. Dat jíj 
bijzonder bent. Dat jíj door mensen 
gezien wordt als belangrijk. Dat jij het 
gemaakt hebt. Dat het dáárom draait.
En zo ligt het gevaar op de loer dat ook 
op die manier naar kerk en geloof geke-
ken wordt. Wat levert het op voor mijn 
bestemming? Hoe kan ik míjn gaven 
inzetten? Wat wil God aan míj geven, 
zodat mijn leven bijzonder is? Hoe word 
ik even uitgetild boven dit bestaan?

Je levensdoel

En juist dan blijkt de brief aan de Ro-
meinen ook in onze tijd als een bliksem 
in te slaan. Want als je deze brief leest, 
kom je tot een onthutsende ontdek-
king. Luther had die ervaring toen hij 
ontdekte dat God je genadig is wan-
neer je gelooft!
Zo komt het Woord van God in deze 
brief als een tweesnijdend zwaard op 
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ons af. Op ons, die bijna dwangmatig 
bezig zijn met de ontplooiing van ons 
leven hier op aarde, met als gevolg dat 
we onszelf centraal stellen, dat het gaat 
om ónze gaven en om ónze ontwikke-
ling.
Dan komt de boodschap van de brief 
aan de Romeinen als een mokerslag 
binnen: dat het helemaal niet gaat om 
jou, maar dat het gaat en draait om 
God. Dát is je levensdoel.
Zoals Paulus zegt in het slotvers van 
hoofdstuk 11: ‘Alles is uit hem [God] 
ontstaan, alles is door hem geschapen, 
alles heeft in hem zijn doel. Hem komt 
de eer toe tot in eeuwigheid.’
Hierom gaat het in het evangelie. 
Hierom gaat het in ons geloof! Je le-
vensdoel ligt niet in jezelf, maar in God. 
Je levensdoel zit niet in jouw gaven en 
talenten en mogelijkheden. Je levens-
doel is je Schepper alle eer te geven.

De zogenaamde Grote Catechismus van 
Westminster, opgesteld door de synode 
die ook de Westminster Confessie aan-
vaardde, opent anders dan de Heidel-
bergse Catechismus. De eerste vraag is 
niet: Wat is uw enige troost in leven en 
sterven? Maar: ‘Wat is het voornaamste 
en hoogste doel van het leven van de 
mens?’
En dan wordt als antwoord gegeven: 
‘Het voornaamste en hoogste doel van 
het leven van de mens is de verheerlij-
king van God en het zich in Hem ten 
volle en eeuwig verheugen.’

Daarover gaat het in het boek Romei-
nen.
Je zou kunnen zeggen: het is het fas-
cinerende verhaal van de reddende 
kracht van het evangelie. Deze red-
dende kracht is een mysterie. Onna-
volgbaar, ondoorgrondelijk, onbegrij-
pelijk. Paulus zegt in Romeinen 11:33: 

‘Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, 
wijsheid en kennis, hoe ondoorgronde-
lijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk 
zijn wegen.’
Let wel: Paulus zegt dit over Gods ver-
lossingsplan. Over hoe God dat doet: 
onbegrijpelijk, onnavolgbaar. Je kunt 
Hem alleen maar loven en prijzen als 
je ziet hoe God dat doet. Het is een 
lofzang die, zeg maar, meeloopt vanuit 
deze brief van Paulus naar het laatste 
bijbelboek. In Openbaring hoort Johan-
nes hoe de lof gezongen wordt aan God 
en het Lam. Vanwege Gods verlossings-
plan.

Betekenis

Wat is de zin, de betekenis van ons 
leven hier op aarde? Dat is de vraag 
die in alle tijden gesteld wordt. Maar 
in onze tijd klinkt ze sterker, heviger. 
Het is in onze dagen de vraag aller vra-
gen. En zo wordt er in onze tijd enorm 
opgekeken tegen mensen die van hun 
leven kunnen zeggen dat het betekenis 
heeft. Dat ze iets bereikt hebben, dat 

ze het maximale eruit gehaald hebben, 
en daar openlijk mee koketteren. Met 
de huidige moderne technologie heb je 
daar ongekende mogelijkheden voor. 
Dat je de wereld laat delen in hoe jij ge-
niet, hoe jij iets van je leven maakt, hoe 
jij je dromen hebt waargemaakt, hoe 
gelukkig jij bent. Via de ‘social media’ 

is het mogelijk jezelf helemaal ‘in the 
picture’ te zetten. Wie dat kan, heeft 
het gemaakt.
Dat is onze tijd. Met zijn eigen idolen. 
Sporthelden, met name voetballers, 
met een miljoenentransfer op zak, in-
fluencers met miljoenen volgers. Hún 
leven heeft zin, zo is de suggestie! Of 
mensen die het gemaakt hebben om-
dat ze veel geld op hun bankrekening 
hebben: de Bill Gates en Mark Zucker-
bergs van deze wereld. Of mensen als 
Harari die de ene bestseller na de an-
dere produceren.
Het is een tijd waarin de mens denkt 
God naar de kroon te kunnen steken, 
waarin de mens in ieder geval meer 
dan ooit denkt dat hij het middelpunt 
is.

Hoe geef ik mijn leven betekenis? Wat 
is de zin van mijn bestaan?
Paulus geeft een ander antwoord op 
deze vraag. Het gaat om de reddende 
kracht van het evangelie waardoor 
mensen God in hun leven centraal 
gaan stellen. Dat ze niet alleen voor de 
vorm, maar met heel hun hart Hem 
dienen, Hem gehoorzamen. Mensen die 
zich in Hem verheugen, die blij en ver-
wonderd zijn over zijn verlossingswerk: 
onnavolgbaar, ondoorgrondelijk, onbe-
grijpelijk. Mensen die het begin van de 
eeuwige vreugde in hun hart voelen 
(HC, zd. 22).
Dat geeft een diepe dankbaarheid, dat 
God die mensen terugbrengt naar hun 
doel. Naar hun bestemming, de plaats 
waarvoor Hij hen oorspronkelijk ge-
schapen heeft. Om Hem te dienen, te 
verheerlijken. Om Hem alle eer te geven 
die Hem toekomt. En om eeuwig voor 
Hem en met Hem te leven.
Deze God verdient alle eer.
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Van de redactie

Nader Bekeken krijgt een nieuw uiterlijk. Met ingang van 
het septembernummer willen we het vernieuwde blad 
laten verschijnen. Een blad dat er wel anders uitziet 
maar toch inhoudelijk hetzelfde zal blijven.

Met hulp van deskundigen op het gebied van grafisch 
ontwerp en journalistiek wordt momenteel gewerkt aan 
de restyling.

Nader Bekeken – Woord & Wereld magazine: het ver-
trouwde blad in een nieuwe outfit!

Nader Bekeken wordt nieuw!



       

In zijn boek Het vergeten evangelie stelt 
Reinier Sonneveld dat verzoening door 
voldoening pas bedacht is door de mid-
deleeuwse theoloog Anselmus van Can-
terbury, en later verder is uitgewerkt 
door bijvoorbeeld Calvijn.1 Volgens hem 
geloofden de eerste christenen dit he-
lemaal niet, en hebben de kerkvaders, 
van Irenaeus van Lyon tot Augustinus 
van Hippo, dit nooit geleerd. Zij zagen 
Jezus veel meer als overwinnaar op de 
duivel en de machten van het kwaad. 
Peter van Dijk en Matthias Rouw be-
togen in hun boek Zonderschuld iets 
soortgelijks. Volgens Rouw leerden de 
kerkvaders dat Gods Zoon mens werd 
om onze zwakke natuur te vernieuwen 
door zijn goddelijke natuur. Het werk 
van Christus draait veel meer om ge-
nezing dan om redding van schuld en 
oordeel.2

Relevantie

Waarom is het belangrijk om ons af te 
vragen of deze beweringen kloppen? 
Omdat wij belijden, bijvoorbeeld in de 
Heidelbergse Catechismus, dat de Bij-
bel inderdaad leert dat Christus onze 

schuld bij God voldaan heeft en aan 
het kruis onze straf gedragen heeft. 
Stel nu eens dat de kerk dit pas ontdekt 
zou hebben in de elfde eeuw, of de 
zestiende eeuw, dan is er reden om te 
twijfelen of dit echt wel zo duidelijk in 
de Bijbel staat. Hoort deze leer dan wel 
bij het geloof van de kerk van alle tijden 
en plaatsen? Of heeft die misschien 
meer te maken met de juridische bril 
waarmee Anselmus en Calvijn de Bijbel 
lazen? Als we echter ontdekken dat de 
kerk vanaf het begin deze leer beleden 
heeft, is dat een extra reden om te 
geloven dat ‘verzoening door voldoe-
ning’ daadwerkelijk de bijbelse leer is. 
Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de 
Bijbel niet meer zegt over het werk van 
Christus.3

In dit artikel wil ik laten zien dat de 
kerkvaders wel degelijk leerden dat 
Christus voor ons de straf op onze 
zonden gedragen heeft aan het kruis, 
zodat wie in Hem gelooft, door God 
rechtvaardig wordt verklaard. Ik kan in 
dit artikel maar een paar voorbeelden 
geven. Voor meer voorbeelden verwijs 
ik naar verdere literatuur (jammer 

genoeg alleen Engelstalig).4 Ook ga ik 
nog kort in op de verhouding tussen 
‘Christus als Verzoener’ en ‘Christus 
als overwinnaar op de duivel’. Ik sluit af 
met een korte conclusie.

Aan Diognetus

Het eerste voorbeeld komt uit de brief 
aan Diognetus, geschreven tussen 
150 en 200 na Christus. De schrijver 
zegt dat God lang de zonden van de 
mensen, waarin zij gevangenzaten, 
verdragen heeft. Niet omdat Hij ze 
goedkeurde, maar omdat Hij bezig was 
het moment voor te bereiden waarop 
Hij ons rechtvaardig zou maken. En dan 
schrijft hij: ‘Toen echter onze ongerech-
tigheid volkomen was en het volmaakt 
duidelijk was dat straf en dood als loon 
te wachten stonden en de tijd kwam 
die God had vastgesteld om voortaan 
zijn goedheid en macht te tonen (...) 
heeft Hij ons niet gehaat of verstoten, 
noch heeft Hij aan onze boosheid ge-
dacht, maar Hij heeft geduld getoond: 
Hij heeft ons verdragen, barmhartig 
nam Hij onze zonden op zich, gaf zelf 
zijn Zoon als losprijs voor ons, de hei-
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De laatste tijd is er nogal wat te doen over 
‘verzoening door voldoening’. Dat is de leer 
dat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft 
om in onze plaats onze schuld aan God te be-
talen, door diens wet te vervullen en de vloek 
van de wet aan het kruis te dragen.

Verzoening door voldoening 
– een middeleeuws idee?

Kroniek
Bart van Egm

ond



lige voor de wetteloze, de onschuldige 
voor de boze, de rechtvaardige voor de 
onrechtvaardige. Want wat anders kon 
onze zonden bedekken dan zijn gerech-
tigheid? In wie konden wij, wettelozen 
en goddelozen, anders gerechtvaardigd 
worden dan in de Zoon van God?’5 De 

schrijver van de brief aan Diognetus 
laat zien dat het probleem dat God 
met ons heeft, onze schuld is tegenover 
Hem. Wij hebben zijn straf verdiend 
voor onze misdaden tegen Hem. Maar 
eerder dan dat oordeel uit te voeren, 
gaf God zijn Zoon in onze plaats. Hij 
nam als de Rechtvaardige onze zonden 
op zich, zodat wij rechtvaardig voor 
God zouden worden in Hem en het 
koninkrijk van God zouden mogen bin-
nengaan. De schrijver noemt dit ‘de 
zoete ruil’.

Justinus de Martelaar

Een tweede voorbeeld komt uit het 
werk van Justinus de Martelaar 
(100/114-165). Hij hield een dispuut met 
de joodse rabbi Trypho, dat bewaard is 
gebleven. Trypho protesteert tegen het 
idee dat de Messias kon worden gekrui-
sigd, want ‘de wet zegt dat ieder die 
gekruisigd wordt, vervloekt is. Daarom 
kan ik dit punt niet geloven.’ Justinus 
legt dan uit dat Christus aan het kruis 
niet de vloek heeft gedragen voor zijn 
eigen zonden, maar voor de zonden van 
de joden en van de heidenen. God had 
tegen zijn eigen volk gezegd: ‘Vervloekt 
ben je als je je niet houdt aan alles wat 
geschreven staat in het boek van de 
wet om dat te doen’ (Deut. 27:26; Gal. 
3:10). Als dit al geldt van het volk dat 
leefde onder Gods wet, hoeveel te meer 
dan van de heidenen die de afgoden 
vereren? Justinus vervolgt dan met te 
zeggen dat ‘de Vader gewild heeft dat 
zijn Christus voor de hele mensheid de 
vloek van allen op zich zou nemen (...) 

Hij die volgens de wil van de Vader zich 
er niet aan onttrok om deze dingen 
te lijden [aan het kruis] alsof hij zelf 
vervloekt was.’ Justinus stelt hier dus 
heel duidelijk dat Christus de vloek van 
God, die joden en heidenen hadden 
verdiend vanwege hun zonden, vrijwil-

lig op zich nam door te 
sterven aan het kruis.6 En 
vervolgens zegt hij tegen 
Trypho: als je Hem erkent 
als de Christus, ontvang 
je vergeving van zonden, 
maar als je Hem en zijn 
volk vervloekt, dan zal er 
genoegdoening van je 
geëist worden.

Irenaeus van Lyon

Het derde voorbeeld komt van Irenaeus 
(ca. 140 - ca. 202), de kerkvader die 
Sonneveld regelmatig citeert als zijn 
inspiratiebron. Irenaeus schrijft over 
het werk van Christus: ‘Wij waren door 
Gods gebod te overtreden zijn vijanden 
geworden. Daarom heeft de Heer in de 
laatste tijd door zijn vleeswording ons 
in zijn vriendschap teruggebracht, door 
de Middelaar te worden tussen God 
en mensen, en voor ons de Vader te 
verzoenen tegen 
wie wij hadden 
gezondigd. Door 
zijn gehoorzaam-
heid wiste Hij 
onze ongehoor-
zaamheid uit, en 
schonk ons de 
omgang met en 
onderwerping aan 
onze Maker.’7 In 
deze passage zegt 
Irenaeus duidelijk 
dat Christus door 
zijn gehoorzaam-
heid Gods toorn 
voor ons wegnam 
(propitians Pa-
trem pro nobis). 
Die toorn hadden 
wij opgeroepen 
doordat wij (in Adam) zijn gebod 
overtraden, en zijn vijanden waren 
geworden.8 Maar uit liefde voor ons 
stuurde Hij zijn Zoon, die in onze plaats 
gehoorzaam was aan de Vader tot in 
de dood aan het kruis (Fil. 2:8), ‘zodat 

wij die door het hout (= boom van ken-
nis van goed en kwaad, BvE) bij God in 
de schuld kwamen te staan, door het 
hout vergeving van onze schuld zouden 
ontvangen.’9 Irenaeus zegt hier niet 
expliciet dat Christus aan het kruis ook 
de straf op de zonde betaalde. Wel zegt 
hij hier duidelijk dat God, op grond van 
de gehoorzaamheid van zijn Zoon tot in 
de kruisdood, de gelovigen hun schuld 
bij Hem niet meer toerekent. Anders 
dan Sonneveld beweert in zijn boek, 
kon God dus niet zomaar vergeven. Dan 
zou Hij ingaan tegen zijn eigen natuur, 
en dat kan God niet. God kon alleen 
onze zonden vergeven en trouw zijn 
aan zichzelf, als eerst voldaan was aan 
de eis van zijn wet. Daarvoor zorgde Hij 
zelf door zijn eigen Zoon.10 Wie nu ge-
looft in de Zoon, wordt door God recht-
vaardig verklaard.11

Dat Christus daadwerkelijk in onze 
plaats het oordeel van God heeft on-
dergaan om ons ervan te bevrijden, 
maakt Irenaeus duidelijker in een 
ander geschrift dat van hem bewaard 
is gebleven: Uitleg van de apostolische 
prediking. Daarin geeft hij een samen-
vatting van de leer van de apostelen. 
Hij komt dan ook te spreken over het 

werk van Christus 
vanuit Jesaja 53:8: 
‘In de vernedering 
werd zijn oordeel 
weggenomen.’ 
Hij schrijft dan: 
‘Want het op zich 
nemen van het 
oordeel was door 
middel van zijn 
vernedering (aan 
het kruis). Dit ge-
beurde voor som-
migen voor hun 
redding, voor an-
deren tot de kwel-
lingen van het 
verderf. (...) Som-
migen namen het 
oordeel op zich, 
en zij zullen daar-

onder lijden in de kwellingen van het 
verderf, terwijl het van anderen is weg-
genomen, en zij zijn erdoor gered. Zij 
namen het oordeel op zichzelf, die Hem 
kruisigden, en na hem zo behandeld te 
hebben, niet in Hem geloofden. Zo na-
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men zij het oordeel op zich, en zij zul-
len gestraft worden met pijnigingen; 
terwijl het oordeel is weggenomen van 
hen die in Hem geloven, en zij verkeren 
niet langer onder dit oordeel.’12 Hier 
zegt Irenaeus dat Christus in zijn lijden 
en sterven Gods oordeel op zich nam, 
om het van ons af te nemen. Wie nu in 
Hem geloven, verkeren inderdaad niet 
meer onder dit oordeel. Maar wie Hem 
kruisigden, en daarna niet in Hem ge-
loofden, zij zeggen daarmee dat ze niet 
wilden dat Christus hun straf droeg, en 
moeten die daarom zelf ondergaan aan 
het einde van de tijd.

Athanasius van Alexandrië

Het laatste voorbeeld is Athanasius 
(295-373), de kerkvader die bekend is 
vanwege zijn strijd tegen Arius, die 
de godheid van Christus ontkende. 
Van Dijk en Rouw halen in hun boek 
ook graag Athanasius aan. Athanasius 
leerde volgens hen niet dat Gods Zoon 
mens is geworden om in zijn lichaam 
Gods straf op de zonde te dragen. 
Het gaat om iets anders. Het Woord 
werd mens om met zijn goddelijke 
kracht onze natuur te genezen van de 
vergankelijkheid. ‘De mens geeft zijn 
arme, beperkte hebben-en-houden en 
Christus stort er zijn oneindige rijkdom 
overheen. Zo neemt Christus de mense-
lijke natuur in zich op en geneest die.’13 
Maar, zo zeggen de schrijvers, dit heeft 
niets te maken met het ondergaan van 

een straf van God die Christus zou aan-
vaarden in onze plaats.
Is dit waar? Laten we eens kijken naar 
wat Athanasius schrijft in Over de vlees-
wording van het Woord. Athanasius 
schrijft daar over de schepping van 
Adam en Eva. God schiep hen naar zijn 
beeld, en gaf hun de bijzondere genade 
van de verbondenheid met Hem. Om in 
deze staat te blijven, zo vervolgt Atha-
nasius, gaf God aan hen zijn wet en 
een plaats, namelijk het paradijs. Door 
Gods gebod te houden, ‘bewaarden 
ze de genade en de heerlijkheid van 
hun oorspronkelijke onschuld, en dan 
zou het leven in 
het paradijs van 
hen zijn, zonder 
verdriet, pijn of 
zorgen, en daarna 
de zekerheid van 
de onsterfelijk-
heid in de hemel. 
Maar als zij zou-
den afdwalen (...) 
zouden ze volgens 
hun vergankelijke 
natuur in de dood 
verblijven en niet 
langer leven in het 
paradijs, maar, 
daarbuiten ster-
vende, voortbe-
staan in dood en 
ontbinding.’14 God 
had zijn wet dus 
gegeven als regel 
om in gemeen-
schap met Hem 
te blijven leven, 
en over te gaan 
in een staat van leven waarin het voor 
de mensen niet meer mogelijk zou zijn 
te sterven. Maar door de zonde van de 
mens krijgt de wet een andere werking. 
Gods wet eist nu zijn dood, de dood 
van de zondaar. Het gaat daarbij niet 
alleen om de dood van het lichaam, 
maar om de dood als een manier van 
bestaan, die ook doorgaat ná de dood 
van het lichaam.

Wat heeft God de Zoon nu gedaan? Dat 
vertelt Athanasius in de volgende pas-
sage: ‘Hij nam een lichaam aan zoals 
het onze, omdat onze lichamen vatbaar 
zijn voor het verderf van de dood, en hij 
gaf zijn lichaam over in plaats van ons 

allen, en offerde het aan de Vader. Hij 
deed dit uit pure liefde voor ons, opdat, 
zoals allen in Hem sterven, de wet die 
betrekking heeft op het verderf van 
alle mensen, zou worden afgeschaft – 
want zijn zeggenschap was ten einde 
gebracht in het lichaam van de Heer, en 
heeft geen macht meer over mensen 
die gelijk zijn aan Hem.’15

In deze passage valt een aantal dingen 
op. Christus offert zich aan de Vader 
in onze plaats. Hij doet iets als onze 
plaatsvervanger. Wat houdt dat offer 
aan de Vader in? Dat Christus zich over-
geeft in de dood. Hij ondergaat Gods 

straf op de zonde. 
En zo, zegt Atha-
nasius op een 
andere plaats, 
‘vervulde hij in 
de dood alles wat 
vereist was’.16 En 
omdat Christus 
dat deed in onze 
plaats, mag de 
wet daarna deze 
straf niet meer 
eisen van hen die 
in Hem geloven 
(‘die in Hem ster-
ven’). Want Hij 
heeft onze straf 
gedragen. En op 
grond daarvan 
geeft Hij ons 
nu het eeuwige 
leven. Daarvan 
is de opstanding 
van Christus het 
bewijs.

Christus Victor

Uit de voorbeelden die ik heb gegeven, 
blijkt dat voor de kerkvaders de leer van 
‘verzoening door voldoening’ hoorde 
bij de kern van het evangelie. Dat wil 
niet zeggen dat zij niet ook spraken 
over andere aspecten van het werk van 
Christus, bijvoorbeeld zijn overwinning 
op de duivel. Dit wordt benadrukt door 
Sonneveld, in het spoor van de Zweedse 
theoloog Gustav Aúlen. Alleen, bij Son-
neveld wordt dit een tegenstelling: niet 
betaling van schuld, maar overwinning 
van de duivel.
Maar dit is geen tegenstelling. Dat 
Christus ons verlost uit de macht van 

Irenaeus van Lyon

Athanasius van Alexandrië
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de duivel, is juist gebaseerd op zijn be-
taling van onze schuld. De duivel mocht 
immers over ons heersen en ons opei-
sen voor zichzelf, vanwege onze zonden. 
Daarom heet hij ook ‘de aanklager van 
de broeders’ (Op. 12:10). De duivel kon 
aanspraak op ons maken op grond van 
Gods eigen wet! Daarom kon God ons 
ook niet door zijn almacht van de duivel 
verlossen. Dan zou Hij namelijk ingaan 
tegen zijn eigen recht. Christus heeft 
de duivel dan ook niet door macht, 
maar door recht overwonnen. Kerkva-
der Augustinus schrijft: ‘Voorzover Hij 
namelijk door zijn dood een uniek en 
heel waarachtig offer voor ons opdroeg, 
heeft Hij al wat schuld heette en de re-
den was waarom de heerschappijen en 

machten ons terecht tot boete en straf 
geboeid hielden, gedelgd, uitgewist 
en vernietigd. (...) Door zijn rechtvaar-
dig bloed dat op een onrechtvaardige 
wijze vergoten was, vernietigde Hij de 
veroordeling tot de dood en verlost de 
zondaars die gerechtvaardigd moesten 
worden.’17 Augustinus’ denken over 
Christus’ overwinning op de duivel is 
complex en kan ik hier niet volledig 
weergeven. Maar dit ene citaat laat wel 
zien dat Augustinus een verband legt 
tussen het wegnemen van onze schuld 
door Christus, en de bevrijding uit de 
macht van de duivel. Dat is ook het ver-
band dat in de Bijbel zelf voorkomt, bij-
voorbeeld in Kolossenzen 2:13 (een tekst 
die Augustinus hier ook citeert).

Conclusie

De kerkvaders leren dus duidelijk 
verzoening door voldoening. Ook het 
Christus Victor-motief staat in dat ka-
der. Tegelijk moet gezegd worden dat 
verzoening door voldoening bij de kerk-
vaders niet zó uitgewerkt en doordacht 
is als bijvoorbeeld in de latere gerefor-
meerde theologie. Dat heeft ook alles te 
maken met de strijdpunten die op een 
bepaald moment in de kerkgeschiedenis 
centraal staan. In de vroege kerk was er 
veel strijd over de godheid van Christus 
en over zijn twee naturen, maar niet 
zozeer over de betekenis van zijn kruis-
dood. Geen wonder dat we hierover 
geen uitgewerkte leer vinden, zoals 

later in de gereformeerde theologie, die 
in confrontatie met Faustus Socinus de 
verzoeningsleer diep moest doordenken 
en verdedigen. Dat neemt niet weg dat 
de kerkvaders wel degelijk het evangelie 
hebben verstaan als de blijde bood-
schap van Christus, die in onze plaats 
voldaan heeft aan het recht van de 
Vader en de vloek van de wet voor ons 
gedragen heeft, zodat wij door geloof 
in Hem vrede mogen hebben met God. 
Door hen mogen we ons dus bevestigd 
weten in ons geloof. De gereformeerde 
belijdenis over onze verzoening met 
God door Jezus Christus is niet het pro-
duct van een bepaalde tijd (of cultuur), 
maar de belijdenis van de nieuwtesta-
mentische kerk vanaf haar begintijd.

Noten:
1 Reinier Sonneveld, Het vergeten evange-

lie, Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 
2018, p. 213. Zie ook: https://reiniersonne-
veld.nl/2019/jezus-is-het-grote-kortom/.

2 Matthias Rouw en Peter van Dijk, Zon-
derschuld. Woestijnvaders over vernieuwd 
leven, Barneveld, Brandaan, 2017, p. 60-
64.

3 Onze belijdenis zegt zelf ook meer. De 
Heidelbergse Catechismus zegt in vr./
antw. 1 niet alleen dat Christus voor al 
mijn zonden volkomen heeft betaald, 
maar ook dat ‘Hij mij uit alle macht van 
de duivel heeft verlost’.

4 John Gill, The Cause of God and Truth, 
London, 1838 (new edition), p. 442-486, 
te raadplegen op: https://archive.org/
stream/causeofgodtruthi00gill#page/
n7/mode/2up; Steve Jeffery, Mike Ovey en 
Andrew Sach, Pierced for our Transgres-
sions. Rediscovering the Glory of Penal 
Substitution, Nottingham, IVP, 2007; 
Nick Needham, ‘Justification in the Early 
Church Fathers’, in: Bruce McCormack, 
Justification in Perspective. Historical 
Developments and Contemporary Chal-
lenges, Grand Rapids, Baker Academic, 
2006, p. 25-54.

5 Aan Diognetus 9,2-3, in: A.F.J. Klijn, Apos-
tolische Vaders 2, Kampen, Kok, 1983,  
p. 107.

6 Justinus, Dialoog met Trypho, 45 (Pa-
trologia Graeca 6, 701-702). Eenzelfde 
betoog komen we tegen bij Augustinus 
tegenover de manicheeër Faustus. De 
manicheeërs maakten een tegenstelling 
tussen de God van het Oude Testament 
en die van het Nieuwe. Faustus stelt dat 
Mozes (OT) Christus heeft vervloekt als 
hij zegt: ‘Vervloekt is ieder die aan een 
hout hangt.’ Maar dat was natuurlijk 
onterecht, omdat alleen zondaars de 
vloek van de wet verdienen, en Christus 
was geen zondaar. Mozes lasterde dus 
de Vader van Jezus Christus! Augustinus 
stelt daartegenover dat Christus aan 
het kruis niet de straf onderging op zijn 
eigen zonden, maar op onze zonden. Hij 
deed dat om onze schuld uit te wissen, 
en ons te bevrijden van de veroordeling 
(Augustinus, Tegen Faustus de Manichee-
er, 14,3-4).

7 Tegen de ketterijen 5,17,1. Ik heb gebruik-
gemaakt van de Latijns-Duitse uitgave 
Irenäus von Lyon, Adversus Haereses. 
Gegen die Häresien [Fontes Christiani 8], 
Freiburg, Herder, 1997.
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8 Vgl. Tegen de ketterijen 4,27,1-2.
9 Tegen de ketterijen 5,17,3.
10 Daarom legt Irenaeus tegenover de 

gnostici, die ontkenden dat Gods Zoon 
echt mens was geworden, nadruk op de 
echte menselijke natuur van Christus. 
Als Gods Zoon immers niet echt mens 
was geworden, kon Hij niet echt onze 
vertegenwoordiger zijn bij God, en zijn 
wij dus niet écht door Hem verlost (Tegen 
de ketterijen 4,14,3).

11 Tegen de ketterijen 4,27,2.
12 De apostolische prediking, 69. Ik heb 

gebruikgemaakt van de Engelse verta-
ling Irenaeus van Lyon, On the Apostolic 
Preaching (vert. John Behr), Crestwoord, 
1997, p. 85.

13 Rouw en Van Dijk, Zonderschuld, p. 62.
14 Over de vleeswording van het Woord, 

hoofdstuk 3. Ik heb gebruikgemaakt 
van de Griekse tekst die te vinden is op: 
http://dbooks.bodleian.ox.ac.uk/books/
PDFs/N12481625.pdf. Er is een recente 
Nederlandse vertaling van Eginhard 
Meijering, De overwinning van het chris-
tendom, Budel, Damon, 2013.

15 Over de vleeswording van het Woord, 
hoofdstuk 8.

16 Over de vleeswording van het Woord, 
hoofdstuk 9. Vgl. ook Athanasius’ bespre-
king van teksten als Gal. 3:11, 2 Kor. 5:21 
en Jes. 53:4, 1 Petr. 2:24 in: Redevoerin-
gen tegen de Arianen 2,47: ‘Wanneer er 
gezegd wordt dat Christus voor ons tot 
een vloek is geworden en dat God Hem 
die geen zonde kende voor ons tot zonde 
heeft gemaakt, dan vatten wij dat niet 
zo op, dat Hij geheel tot vloek en zonde is 
geworden, maar dat Hij de vloek die op 
ons lag op zich heeft genomen, zoals de 
apostel zegt: Hij heeft ons van de vloek 
vrijgekocht, en Jesaja: “Onze zonden 
heeft hij gedragen”, en zoals Petrus zegt: 
“Hij heeft ze gedragen in zijn lichaam 
aan het kruis”’ (vertaling C.J. de Vogel, 
Athanasius’ redevoeringen tegen de 
Arianen, Utrecht/Brussel, Spectrum, 1948, 
p. 164-65.

17 Augustinus, Over de drie-eenheid 4,13,17 
(vertaald door Tars van Bavel), Leuven, 
Peeters, 2005, p. 155.

18 Faustus Socinus (1539-1604) was een 
Italiaanse theoloog en jurist, die in zijn 
werk De Ieus Christo Servatore onder 
andere betoogde dat Christus niet door 
zijn kruisdood, maar door zijn voorbeeld 
onze Verlosser is. Hij is vader van de 
beweging van het ‘socinianisme’, die ook 
in Europa veel invloed kreeg en daarom 
door gereformeerde theologen bestre-
den werd.
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Wat waar te nemen is

Verhuizen naar een andere plaats 
betekent met regelmaat dat de te ver-
wachten verbinding met de gemeente 
van hetzelfde kerkverband ter plaatse 
zomaar ingeruild kan worden voor een 
kerk van een ander verband. Je moet je 
immers wel thuis kunnen voelen. Het 
moet niet te saai, of te modern, of te 
onpersoonlijk, of juist te persoonlijk 
toegaan in de kerk waar je naartoe wilt. 
De stap naar een andere kerk wordt 
makkelijker gemaakt dan in een vorige 
generatie. En lang niet altijd is een 
verhuizing de aanleiding. Rondkijken 
naar andere kerkelijke opties gebeurt 
evengoed wel.
In mijn jonge jaren werd ook de klacht 
weleens geuit, dat het kerkelijk besef  
– of het kerkbesef, zoals anderen zeg-
gen – aan het verminderen is. Je dient 
toch wel te weten waarom je gerefor-
meerd-vrijgemaakt of (zoals in mijn 
geval) christelijk-gereformeerd bent. 

Heel wat gezinnen herbergen intussen 
de nodige kerkelijke variatie binnen de 
kaders van de ‘gereformeerde gezindte’ 
of in een meer evangelische setting.

Het leidt ook tot verandering van beleid 
in lokale kerken. Bewust wordt gezocht 
naar een aantrekkelijker aankleding 
van de erediensten. Onbekenden moe-
ten het gevoel hebben dat ze welkom 
zijn. Onwillekeurig wordt daarbij niet 
alleen gedacht aan gasten zonder bin-
ding aan het evangelie van Christus 
Jezus. Die moeten natuurlijk niet wor-
den afgeschrikt door de gang van zaken 
in ‘onze’ kerk. Maar ook aan leden van 
andere kerken wordt gedacht, die mo-
gelijk aan het ‘shoppen’ zijn. Natuurlijk 
moet er, in het kader van de opbouw 
van het lichaam van Christus, zorg be-
steed worden aan de kerkdiensten. Het 
aantrekkelijker willen zijn dan andere 
kerken is misschien niet de best denk-
bare motivatie... Daarmee is niet te-
gengesproken dat de kerk zich bewust 

moet zijn van haar uitstraling, van haar 
openheid naar de wereld, van de merk-
bare hartelijkheid onder de leden van 
de gemeente.
Het zou kunnen, dat deze ontwikkeling 
een – op zijn minst gedeeltelijke – ver-
schuiving van inhoud naar uitstraling 
is. En dat kerkelijk besef zich in sterkere 
mate rond het positieve gevoel be-
weegt, dat een gebouw, de invulling 
van de eredienst en de vriendelijkheid 
van de mensen bij ons en bij anderen 
oproept. We willen ons ergens fijn voe-
len en prettig, en dat dus ook in de kerk.

Beleving van identiteit is 
verschoven

Deze waarneming past bij bepaalde 
verschijnselen in de cultuur van deze 
eeuw. Het individualisme dat bij de 
postmoderne denkwereld met haar 
gevoelscultuur past, en ook de vrijblij-
vendheid en het afstand nemen van 
principes die voorheen bepalend waren 
voor mensen, missen hun uitwerking 
op de kerk niet. De tijd van de vast-
heid van het geloof dat in confessies 
beleden wordt, is eigenlijk voorbij. In 
de catechese van de kerk ligt meer voor 
de hand vragen als ‘wat vinden wij er-
van?’ te bespreken dan ‘wat zegt Gods 
Woord? en ‘wat is de leer van de kerk?’
De geschiedenis van Afscheiding of 

Kerkelijk besef op niveau

Het is overal waar te nemen: lid blijven van de kerkelijke 
gemeente waar je bent gedoopt en waar je belijdenis hebt 
gedaan, spreekt niet meer vanzelf. Een gevoel van verbinding 
met het landelijke kerkverband is evenmin van alle jongeren 
in de kerk te verwachten. Met veel jongeren is dat al een aan-
tal jaren het geval. Ze raken intussen al aardig volwassen.
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Vrijmaking is voor sommigen nog wel 
interessant, maar roept niet meer een 
gemeentebreed besef op van daar 
dus bij te horen. De muren tussen de 
verschillende kerkgemeenschappen 
zijn gelukkig lager geworden, en zeker 
als er vormen van samenwerking zijn, 
hoeft ‘overstappen’ niet als verraad 
te worden beleefd. Als het daar beter 
voelt dan hier, wat is ertegen om over 
te steken?

In de Gereformeerde Kerken (vrijge-
maakt) is nog het meest recent het be-
sef levend gehouden dat daar ‘de ware 
kerk’ te vinden was. Dat werd onder 
andere zichtbaar door beslist niet aan-
wezig te zijn bij officiële bijeenkomsten 
van ‘andere’ kerken. Het argument om 
niet op de uitnodiging voor een beves-
tigingsdienst in de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken in te gaan, was dat men 
niet aan dat soort ‘interkerkelijkheid’ 
kon en wilde meedoen. Christus heeft 
in een dorp of stad niet een meervoud 
aan adressen. Als ik binnen de CGK 
terugkijk naar de eerste helft van de 
twintigste eeuw, dan was het gevoelen 
daar feitelijk hetzelfde. In catechisa-
tieboekjes werd in de verschillende 
kerkgemeenschappen nog lang daarna 
de geschiedenis van de kerk sinds de 
Reformatie schematisch zo voorgesteld, 
dat bij alle breuken en scheidingen de 
‘eigen’ gemeenschap zich in een rechte 
lijn tot vandaag had voortgezet. Al-
leen, wat voor de GKv een zijweg was, 
was voor de CGK de rechte lijn, en vice 
versa… En zo werd kerkelijk besef in een 
nieuwe generatie geplant en bemest. 
Maar in het culturele klimaat van van-
daag komt dat niet meer over.

Er is vandaag nog een kerkelijke ge-
meenschap, uit de GKv voortgekomen, 
die zich nadrukkelijk DGK noemt: De 
Gereformeerde Kerk. Het lidwoord is 
niet mis te verstaan. De vragen over 
kerkelijke identiteit en kerkelijk besef 
worden daarmee eenvoudig kortge-
sloten, want hoe kunnen andere gere-
formeerde kerken nog recht hebben te 
existeren tenzij onder deze paraplu?

Toch zet de spanning tussen meervoud 
en enkelvoud ons hier wel aan het 
denken, en dat moet ook wel gebeuren. 
Maar om ons daar echt op te bezinnen, 

zullen we – in het licht van Gods Woord 
– onderscheid moeten aanbrengen in 
de manier van denken en spreken over 
de kerk.

Wat is eigenlijk het wezen van 
de kerk?

Het ‘gevoel’ dat we plegen te krijgen bij 
de kerk, is een soort wij-gevoel. Waar 
we ons thuis voelen vanwege de stijl 
van de eredienst, het taalgebruik, de 
manier van zingen, de mensen, veelal 
voorgangers uit verleden en heden, 
die we als leidslieden vertrouwden en 
vertrouwen. De gemeenschappelijke 
instellingen en activiteiten van het 
kerkverband spelen ook een rol. Voor 
een deel is die rol verminderd, maar de 
geschiedenis van het kerkverband, de 
theologische universiteit, de zendings-
organisaties, de kerkelijke 
bladen en het onderwijs 
vormen nog altijd een 
factor van belang, hoezeer 
ook in afgezwakte vorm. 
Zulke herkenningspunten zijn in di-
verse kerkgemeenschappen te herken-
nen. De afzwakking van deze functies 
is toch, zoals gezegd, een ontwikkeling 
in de cultuur die zich overal laat gelden.
Juist tegen die achtergrond doen we 
er goed aan op een wezenlijker niveau 
besef te hebben van de kerkelijke iden-
titeit. In een rapport, aanvaard door 
de CGK-synode van 2001, werd onder-
scheid gemaakt tussen twee lagen van 
kerkelijke identiteit: de normatieve en 
de niet-normatieve.1

De normatieve identiteit van de kerk 
wordt in Gods Woord, en ook in de 
belijdenis2, getekend als werk van 
Christus, als een gemeenschap die 
volstrekt op de Here Jezus Christus is 
aangewezen. De kerk is van de drie-
enige God: volk van God, lichaam van 
Christus, tempel van de Heilige Geest. 
Het behaagt de Here om ook van de 
dienst van mensen gebruik te maken, 
maar dat betekent nooit dat mensen 
de dienst uitmaken. Als de kerk naar 
haar wezen lichaam van Christus is, zal 
de identiteit van de kerk op een beslis-
sende manier gelegen zijn in Hem die 
ons Hoofd is.
Daarom is het noodzakelijk te onder-
scheiden tussen wat van Hem is en 

wat van ons is. Aan de zaken waarin 
het aankomt op het recht doen aan het 
Woord in overeenstemming met de be-
lijdenis – die uiting is van de gemeen-
schappelijke onderworpenheid aan de 
Schriften – zullen we moeten en willen 
vasthouden. Een gemeenschappelijke 
overtuiging over het belang en de aard 
van de bediening van het Woord van 
God en de sacramenten als Gods gena-
demiddelen voor ons, hoort daar zeker 
bij.

De eerder aangeduide zaken, die wel 
met de dienst van de Here te maken 
hebben, maar toch veel meer aan onze 
kant zitten, vormen niet de identiteit 
van het Hoofd van de kerk, maar de 
identiteit van ‘onze kerk’. Echter, ‘onze’ 
kerk bestaat niet! De kerk is niet van 
ons, maar van Christus, die het Hoofd 

is. Zulke zaken die vorm, 
taalgebruik en gevoel 
raken, zijn niet onbelang-
rijk, maar zijn wel deel 
van de niet-normatieve 

identiteit van de kerk.
Om voor ons goed duidelijk te maken 
hoe we met de beleving van de iden-
titeit van de kerk hebben om te gaan, 
gebruik ik graag het beeld van het pas-
poort. In ons identiteitsdocument is 
met één oogopslag te zien wie we zijn. 
De foto in ons paspoort laat kennelijk 
geheel voldoende zien wie we zijn. Die 
foto is merkwaardig genoeg echter al-
leen een foto van ons hoofd. In relatie 
tot de lengte van een mens beslaat die 
foto maar ongeveer een vijfde deel, en 
kennelijk is dat genoeg. Als het hoofd 
wordt herkend, zijn wij herkend. Onze 
x-benen of de omvang van onze taille 
hoeven niet in beeld te zijn, evenmin 
als ons typische stemgeluid en de 
eigenwijsheid van ons karakter. Het 
hoofd is genoeg. En zo is het ook met 
de kerk. De eigenlijke identiteit van 
de kerk ligt in ons Hoofd, in Christus 
Jezus. Dat is een buitengewoon be-
langrijke vaststelling, en te midden van 
onze kerkelijke praktijk misschien ook 
wel een heel ongemakkelijke vaststel-
ling.

Het ongemakkelijke zit daarin, dat in 
onze kerkelijke praktijk de niet-nor-
matieve aspecten van ons kerk-zijn de 
grootste rol spelen. We zijn verbonden 
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aan de kerk vanwege al die dicht-bij-
huisaspecten. Het is te vrezen, dat die 
ons juist ook doen treuren over een 
verlies aan kerkelijk besef.
Als deze constatering herkend wordt, 
is er waarschijnlijk meer aan de hand 
dan dat bij kerkleden de band aan de 
kerk is verschraald. Toogdagen van het 
kerkelijk verenigingswerk, en net zo de 
schooldagen rond de theologische uni-
versiteiten, trekken niet meer de 
duizenden van decennia 
terug. Maar is dat 
alles?
Dit onder-
scheid tussen 
de wezenlijke 
en de gevoelsma-
tige identiteit, en het 
kunnen hanteren van het 
verschil, is voor kerkelijke 
vergaderingen bijzonder 
belangrijk. Daar wil ik nog 
nader op ingaan.

Kerkelijk vergaderen 
op niveau?

Wanneer de identiteit van 
de kerk op het niveau van 
het Hoofd wordt beleefd, 
zal dat ook in de besluit-
vorming in kerkenraden, 
classes en synoden moeten 
blijken. Op het normatieve 
niveau dus, dat ons door 
de Geest van Christus 
wordt gewezen, het niveau 
waarop het geloof zich ge-
bonden weet aan Hem, en 
dus aan het Woord en aan 
het belijden van de kerk.
In het verbindingsformulier van ambts-
dragers, zoals daar op CGK synodes via 
de ‘openlijke verklaring’ aan het begin 
van de vergaderingen door de afge-
vaardigden mee wordt ingestemd, is 
dit geloof, en deze trouw aan de Bijbel 
en aan de belijdenis onder woorden 
gebracht. Van belang is dat daarbij ook 
de eenheid van de kerk van Christus ter 
sprake komt. Dat blijkt uit de passage 
dat wij ‘gaarne ieder in onze kerkelijke 
gemeenschap opnemen, die met deze 
belijdenis instemt’.

Onbevangen wordt gesproken over 
‘onze kerkelijke gemeenschap’, maar 

dat staat niet in het kader van een ‘wij-
gevoel’, maar van de belijdenis van het 
geloof.
Dat verplicht ambtsdragers om hun 
besluiten niet te nemen op basis van 
het tellen van de neuzen, al zal soms 
een meerderheid moeten worden 
vastgesteld, maar op basis van de over-
tuiging dat om Christus’ wil ergens ja 

of nee tegen moet worden gezegd. Er 
zijn natuurlijk praktische zaken waar 
zakelijk en nuttig inzicht vanuit een 
goed ‘huisvaderschap’ een zaak kun-
nen beslissen. Maar als het over de 
identiteit en de eenheid van de kerk 
gaat, bevinden we ons op het niveau 
van het belijden. Door diverse synoden 
van de CGK werd de gedachte aan een 
‘federatief groeimodel’ van CGK en GKv 
uitvoerig geprezen. Maar dat model 
werd ten slotte door de generale sy-
node – feitelijk definitief – afgewezen. 
Het moment waarop dat gebeurde, is 
in mijn herinnering een dieptepunt. De 
motivatie was namelijk niets meer dan 

het oordeel ‘dat de kerken invoering 
van het federatief groeimodel op dit 
moment niet kunnen dragen’.3 Toen 
was de normatieve identiteit van de 
kerk geheel uit beeld, en bij een derge-
lijke besluitvorming kan dat niet.
Ik vrees dat in 2017 de GKv-synode die 
de ambten voor vrouwelijke gemeen-
teleden openstelde, ook zo’n moment 
was. Er was een voorstel, dat als bij-
belse grond voor een dergelijk besluit 
vooral betoogde, dat de relevante 

bijbelgegevens in onze cul-
tuur niet relevant hoefden te 
zijn. Zo een kerkelijk besluit 
nemen was handelen op 
een ondermaats niveau. Het 

Woord werd per saldo niet 
uitgelegd, maar uitgescha-
keld.4

Ik geef deze momenten als 
voorbeeld om aan te wijzen 
hoe kerkelijk handelen ge-
makkelijk kan uitkomen bij 
een menselijk besef van wat 
wenselijk is. Ik denk daarbij 
aan twee woorden van de 
apostel Paulus, waarbij hij 
het woord ‘opgeblazen’ ge-
bruikt. In 1 Korintiërs 4:6 zegt 
hij: ‘Houd u aan wat geschre-
ven staat. U mag uzelf niet 
belangrijk maken door de een 
te verheerlijken boven de an-
der’ (NBV). Er staat voor ‘be-
langrijk maken’ in het Grieks 
het werkwoord ‘opblazen’. In 
Kolossenzen 2:18-19 staat het-
zelfde werkwoord, als iemand 
pocht op bijzondere geeste-

lijke ervaringen, en dan ‘zich 
laat voorstaan op eigen bedenksels’. 
Ook dat heet opgeblazen zijn, en ‘zich 
niet houden aan het Hoofd’. Zich niet 
houden aan het Woord en zich niet 
houden aan het Hoofd, aan Christus, 
leidt dus zomaar tot een menselijke 
gewichtigheid waar je makkelijk in 
zou kunnen prikken. Als in een ballon. 
Anders gezegd: als je niet let op het 
Woord, en op Christus, dan kom je bij 
al je gewichtigdoenerij zomaar bij kerk-
zijn uit op niet-normatief, op menselijk 
niveau.
De kerkgeschiedenis heeft nogal veel 
momenten van een dergelijk niveau 
laten zien. Ik heb de voorbeelden maar 
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dicht bij huis gekozen. Het hadden er 
makkelijk meer kunnen zijn. Het gevaar 
ervan ligt immers dicht bij ons mense-
lijk hart, vooral als vleselijke gewichtig-
heid onderhuids gaat meespelen. We 
zijn er als christenen en ook als ambts-
dragers niet boven verheven. Des te 
meer hebben we elkaar nodig om kerk 
te zijn op het geestelijk niveau van het 
Hoofd, van onze Heiland Jezus Christus, 
door de Geest van de Vader en de Zoon.
Dat kerkelijk besef dient op onze kerke-
lijke synoden tastbaar te zijn.

Kerkelijk besef op niveau

En dan moet het ook terug naar het 
niveau van de gemeente. Ook daar zal 
niet het menselijk gevoel, maar de taal 
en het besef van het geloof de doorslag 
moeten geven. Christen-zijn en kerk-
zijn hebben op de meest intensieve 
manier met Jezus Christus te maken. 
Geloven gaat dieper dan voelen. De ge-
meente is een gemeenschap vanwege 
de band aan Hem die het Hoofd is. En 
natuurlijk raakt dat ook het gevoel, en 
een diep besef deel van die gemeen-
schap uit te maken. En dan is daar 
samen naar het Woord te luisteren, sa-
men onze Koning lof te zingen, samen 

toegerust te worden tot een dienst die 
vreugde in zich heeft, samen getroost 
te worden in moeiten en verdriet, 
samen te delen in de toezegging van 
verzoening en vergeving van schuld. Sa-
men uitzien naar de grote toekomst bij 
de terugkomst van de Here Jezus. Dat 
alles is een geheel dat harten vervult. 
Dat alles heeft ook nog een historische 
dimensie die over generaties heen reikt. 
Is onze God niet door alle eeuwen heen 
en over vele grenzen heen dezelfde? 
Ja, de liefde die deel uitmaakt van het 
kerkelijk besef, is liefde tot Hem, Jezus 
Christus. Hoe graag verlangen we dat 
het gaat over Hem, onze Koning, ons 
Hoofd?
Er is nog wel iets om over door te 
denken en te spreken. En kritisch naar 
onszelf te kijken. Maar dan wel op en 
vanwege het niveau van het geloof, de 
hoop en de liefde.

Dr. J.W. Maris is emeritus hoogleraar syste-
matische theologie aan de TU Apeldoorn.

Noten:
1 Zoeken naar kerkelijke eenheid, uitgave 

onder verantwoordelijkheid van deputa-
ten eenheid van de CGK, z.p., 2003,  
p. 28-32.

2 Heidelbergse Catechismus, zd. 21 en 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 27-29.

3 Zie Acta van de generale synode van de 
CGK 2007, art. 107.

4 Zie hiervoor ook Hans W. Maris, ‘Vrou-
welijke ambtsdragers en de katholiciteit 
van de kerk’, in: Ad de Bruijne, Hans 
Burger & Dolf te Velde (red.), Weergaloze 
kennis. Opstellen over Jezus Christus, 
Openbaring en Schrift, Katholiciteit en 
Kerk aangeboden aan prof. dr. Barend 
Kamphuis, Zoetermeer, 2015, p. 266-275.
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Mijn vriend en broeder Henk van Uitwijk vroeg mij mee 
naar Katwijk. Naar de Mannenzang. Dat unieke evenement 
– ruim 1800 mannenstemmen – wordt jaarlijks twee keer 
gehouden. In het najaar worden alleen en op hele noten 
psálmen gezongen, in het voorjaar is er meer variatie met 
liederen die ritmisch worden gezongen. Wij kozen dus voor 
de voorjaarsmannenzangavond…

We gingen vroeg in de middag weg om de files voor te zijn 
en nog tijd te hebben voor een biefstuk en een schnitzel 
in een van de vele strandtenten daar. De files werden die 
middag al vroeg gevormd, maar we hadden genoeg tijd om 
zelfs nog eerst een vóórgerecht te nemen: een broederlijk 
breekbrood. In de willekeurig gekozen royale strandtent 
bleken wij niet de enige mannen te zijn. Her en der zaten 
minder en meer grote mannengroepen. Sommigen leken 
met elkaar een ernstig gesprek te hebben, anderen smeer-
den onbekommerd de keel met een aantal glazen bier.
Tegen zeven uur drommen we samen bij de ingang van de 
grote Nieuwe Kerk. We lijken elkaar niet te kennen. Blij in-
cognito zoek ik een mooie plek. De man voor mij draait zich 
onmiddellijk om: Bent u dominee in Amersfoort? Nee, kan 
ik hem naar waarheid zeggen: Ik kom uit Waardhuizen.

Een enthousiaste dirigent leidt de zang, even enthousiast 
begeleid door een populaire organist op het fraaie orgel. 
Tussen de liederen door wordt een verbindende tekst uit-
gesproken door een bekende spreker. Voor deze avond 
staat daarom Henk Binnendijk op de statige kansel. Als hij 
binnenkomt, zegt mijn vriend: Dit is de oecumene-van-het-
hart. Ik zeg dat daarmee toch niks mis is, als we maar de 
grenzen van de kerk in de gaten houden. Na afloop van de 
avond heb ik wat spijt van deze opmerking.
Binnendijk wil dat we allereerst ons hart verheffen. God 
immers heeft een hekel aan lippendienst – zegt hij – dus 
vergeet even alle sores, maak je hoofd leeg en zing met je 
hart. En zo doen wij. Aan het einde van de avond conclu-
deert Binnendijk dankbaar: Mánnen, jullie hebben met je 
hart gezongen! En hij weet vrijwel zeker dat de engelen in 
de hemel dat ook zouden zeggen, en dat dus onze goede 
God van onze zang intens heeft genoten.

Een van de te zingen liederen is de prachtige Psalm 85. 
Binnendijk citeert de eerste versregels: Gij hebt uw land, 

o Heer, die gunst betoond dat Jakobs zaad opnieuw in vrij-
heid woont. Hij houdt even in, en dan zegt hij wat plechtig: 
Deze woorden zijn vervuld in 1948. Hij spreekt vervolgens 
van het Godswonder ‘de staat Israël’. En herinnerend aan 
het hartzeer van Paulus zegt hij te verwachten dat dit zal 
worden gevolgd door het nog grotere wonder – en dat staat 
spoedig te gebeuren! – : heel Israël zal zich bekeren tot 
Messias Jezus.
Binnendijk schildert dit ons voor de ogen met het prach-
tige verhaal van Jozef, de uitverkoren zoon van Jakob. Zijn 
broers wilden van hem niet weten, ze verkochten hem als 
was hij een slaaf. Maar deze slaaf werd door Gods voor-
zienigheid koning, en toen was daar op enig moment de 
spannende ontmoeting van Jozef en zijn broers. Die span-
ning ontlaadde zich toen Jozef zich aan zijn broers bekend-
maakte. Zo – zegt Binnendijk – zal eens Jezus zich bekend-
maken aan zijn Israëlitische broeders en zusters. En wij 
– zo worden we gewaarschuwd – wij zullen dan als eens de 
Egyptenaren worden weggestuurd… Binnendijk drukt ons 
ten slotte op het hart: Elke christen is een liefhebber van 
Israël!

Ik, ik kan genieten van de oecumene-van-het-hart. Graag 
zing ik psalmen, gezangen en geestelijke liederen – rit-
misch en niet-ritmisch – met wie ook maar de Heer van 
harte liefheeft. En ik zie uit naar de dag waarop God al zijn 
uitverkoren kinderen samenroept voor de eeuwige lofzang. 
Maar o, dat hart van ons. En we zoeken het hart van de an-
der, kan dat ons niet binden over de kerkgrenzen heen?
We hebben het nu heus nodig om ons hart te laten binden 
door het Woord van God, door de belijdenis, door kerkelijke 
uitspraken en regelgeving. Als mijn hart de vrije teugel 
krijgt, gaat het heersen. Dan legt mijn hart maar zo beslag 
op het geweten van de ander. Dan wordt er zelfs voor de 
engelen gesproken, en uiteindelijk zit op de troon van de 
hemel… mijn hart.

Op de terugweg zijn mijn vriend en ik het hartelijk eens: wij 
kwamen voor de zang, we hebben heerlijk gezongen. En, 
volgend jaar gaan we met de bus! Een bus – zo hopen wij – 
vol hartelijke mannen uit Waardhuizen c.a.
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Sluiting

Met spijt in zijn hart heeft God gecon-
stateerd dat iedereen op aarde een ver-
dorven leven leidt. Er is maar één per-
soon te vinden die dicht bij Hem leeft, 
zijn wil respecteert en rechtvaardig is. 
Dat is Noach. Aan hem vertelt God dat 
Hij mensen en dieren gaat vernietigen. 
Ook geeft Hij hem de opdracht een ark 
te bouwen, een gigantisch schip.
Zo dadelijk zal God Noach uitleggen 
wat het doel van dit bouwwerk is. De 
ark moet dienen om Noach samen met 
zijn gezin en één paar van alle dieren 
de ramp te laten overleven. Daarvoor 
zegt Hij eerst: ‘Maar met jou zal ik een 
verbond sluiten’ (Gen. 6:18).
De strekking van die korte zin is niet 
direct duidelijk. Doelt God misschien 
op het verbond dat Hij na de zondvloed 
zal sluiten? Nadat de aarde weer droog-
gevallen is, spreekt God tot Noach over 
een verbond met hem en alle mensen 

en dieren. Concreet houdt dit in dat 
Hij nadrukkelijk belooft nooit weer 
een zondvloed te zenden om de aarde 
te vernietigen. God onderstreept die 
belofte met een zichtbaar teken: de re-
genboog (Gen. 9:8-17).
Als God in Genesis 6:18 op dit verbond 
van na de zondvloed doelt, zal de pre-
cieze strekking van zijn woorden Noach 
pas later duidelijk geworden zijn. Dat 
kan, maar er pleit ook iets tegen deze 
uitleg. Dat is dat de HEER zijn besluit 
om nooit weer alles wat leeft te doden, 
pas na de zondvloed heeft genomen, 
toen Hij de heerlijke geur van Noachs 
offers rook. Zo staat het te lezen in Ge-
nesis 8:20-22.

Misschien moeten wij het daarom iets 
dichterbij zoeken, in het onmiddellijke 
verband van Genesis 6:18. Dan zou 
het verbond inhouden dat God aan 
Noach belooft hem te redden van de 
zondvloed. Dat zal Hij doen als Noach 

gehoorzaam de ark bouwt en zijn gezin 
en de dieren daarin onderbrengt. Deze 
oplossing zou volledig overtuigend zijn, 
als er met zoveel woorden gestaan had: 
Ik beloof jou, je gezin en alles wat in de 
ark is, in leven te houden, als jij uitvoert 
wat Ik je opdraag. In feite zegt God dit 
echter alleen maar tussen de regels 
door (zie Gen. 6:19-20).

Handhaving

Wij kunnen nog verder teruggaan in 
Genesis. Dat kan omdat in Genesis 6:18 
niet de meest gebruikelijke term voor 
het sluiten van een verbond staat. Je 
kunt dat zien in de Statenvertaling 
en de Nieuwe Vertaling van het NBG 
van 1951. In beide vertalingen is geen 
sprake van het ‘sluiten’, maar van het 
‘oprichten’ van een verbond.
De Hebreeuwse tekst heeft hier een 
werkwoord dat vaak gebruikt wordt 
voor het overeind zetten of oprichten 
van personen of voorwerpen. Als het 
slaat op een verbond, kan het niet 
alleen gaan om het sluiten of maken 
van een verbond, maar ook het handha-
ven, bevestigen of nakomen ervan. Een 
mooi voorbeeld daarvan is Leviticus 
26:9: ‘Ik zal naar jullie omzien en je 
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Het eerste verbondswoord

God heeft besloten de wereld te verwoesten door een water-
vloed. Hij deelt dit aan Noach mee en zegt dan onder andere: 
‘Maar met jou zal ik een verbond sluiten.’ Het is de eerste 
keer dat in de Bijbel de term ‘verbond’ valt. Wat wil God 
daarmee zeggen? Wat is de waarde van deze woorden?

‘Maar met jou zal ik een verbond sluiten.’  
(Genesis 6:18a)
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vruchtbaar en talrijk maken, en mijn 
verbond met jullie gestand doen.’
Kan het zijn dat God het hier heeft 
over een bestaand verbond? En dat Hij 
Noach toezegt dat te handhaven? Ver-
schillende uitleggers kiezen hiervoor en 
denken aan een verbond dat God bij de 
schepping gesloten heeft. Dat verbond 
vinden zij vooral in Gods woorden over 
en tot de mensen in 
Genesis 1:26-28. God 
heeft de mensen 
als zijn evenbeeld 
geschapen, met de 
bedoeling dat zij namens Hem gaan 
heersen over alle dieren en de hele 
aarde. Daarvoor ontvangen zij zijn ze-
gen.
Een dergelijk verband met het schep-
pingsverhaal past goed bij Genesis 6.  
De zondvloed betekent immers de 
omkering en verwoesting van wat God 
bij de schepping gemaakt heeft. Toen 
riep Hij mensen en dieren in leven, nu 
laat Hij ze de verdrinkingsdood ster-
ven. Daarnaast zou je ook de bekende 
moederbelofte uit Genesis 3:15 erbij 
kunnen betrekken. Daarin zegt God 
dat het nageslacht van de vrouw de 
kop van de slang verbrijzelen zal. Daar 
komt natuurlijk niets van terecht als 
alle mensen omkomen in het water van 
de vloed.

Nu vind je in Genesis 1 - 3 nergens 
de term ‘verbond’. Ook lees je niets 
over een plechtige ceremonie van 
verbondssluiting, zoals in Genesis 15 
of Exodus 24. Een doorslaggevend 
bezwaar hoeft dat niet te zijn. In  
2 Samuël 7 geeft de profeet Natan aan 
David Gods belofte door dat zijn ko-
ningshuis voor altijd zal voortbestaan. 
Verderop in de Bijbel wordt dat een ver-
bond van God met David genoemd (zie 
bijv. Ps. 89:4). Die term kom je echter 
niet tegen in 2 Samuël 7.
Het zou dus kunnen zijn dat God in Ge-
nesis 6:18 bedoelt te zeggen: ‘Met jou, 

Noach, zal Ik mijn verbond voortzetten 
en handhaven.’ Bij de schepping bleek 
het Gods doel te zijn dat de mens onder 
zijn zegen over de hele aarde zou rege-
ren. Om dat doel te bereiken doorbrak 
Hij na de zondeval het monsterverbond 
tussen de mens en de slang. Ook sprak 
Hij van de uiteindelijke overwinning 
over de macht van het kwaad en de 

verleiding. Mogelijk 
wil Hij in Genesis 
6:18 tegen Noach 
zeggen dat Hij zich 
daarvan niet laat 

afbrengen, ondanks de zondvloed. Hij 
zal zijn doel bereiken, door Noach en 
de zijnen te redden door middel van de 
ark.

Absolute garantie

Het is moeilijk een keuze te maken. 
Geen enkele oplossing lijkt helemaal 
ideaal. In zo’n geval kun je met geweld 
de knoop doorhakken, of ervoor kiezen 
te benadrukken wat in elk geval wel 
duidelijk is. Dat laatste heeft mijn voor-
keur.
Wat is hier boven twijfel verheven? 
Het is dat God iets gaat doen wat een 
radicale streep lijkt te zetten door wat 
Hij bij de schepping begonnen is. Toch 
gebeurt dat niet: God zet de uitvoering 
van zijn plannen voort door Noach en 
de zijnen te laten overleven. Voordat 
Hij dat laatste duidelijk maakt, zegt 
Hij eerst tegen Noach dat dit te maken 
heeft met een verbond.
Nu is een verbond op zich al een solide 
zaak. Wie een verbond sluit, verklaart 
zich bereid de negatieve consequenties 
van ontrouw aan het verbond te dra-
gen, al zou hem dat het leven kosten. In 
een verbond legt iemand zich dus heel 
plechtig vast. Maar God gaat nog een 
stap verder door niet slechts over het 
sluiten van een verbond te spreken. Hij 
benadrukt dat het verbond helemaal 
zijn zaak is (‘mijn verbond’, zoals er 

feitelijk staat). En Hij zegt dat Hij zal 
zorgen dat zijn verbond recht overeind 
zal staan, als een zaak die niet omver te 
krijgen is.

Waarom gebruikt God zulke zware 
termen? Het zou toch voldoende zijn 
als Hij alleen maar een belofte gaf, 
betrouwbaar als Hij is? Kennelijk vindt 
God het nodig meer te doen. Hij zet het 
uiterste middel in om Noach ervan te 
overtuigen dat hij echt op Hem aankan.
Dat is in elk geval de waarde van deze 
woorden over Gods verbond in Genesis 
6:18. God haalt als het ware alles uit de 
kast om duidelijk te maken dat je abso-
luut kunt bouwen op wat Hij zegt. Hij 
is niet een God van willekeur, die het 
ene moment mensen en dieren schept 
en hen het volgende moment voorgoed 
laat verdwijnen. Hij redt Noach om zijn 
plan met de schepping voort te zetten. 
Dat heeft te maken met een verbond 
dat Hij overeind houdt. Daaraan kun 
je zien dat zijn belofte zo vast staat als 
een huis.
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Monsterverbond tussen 
de mens en de slang

Vakantiekerkdiensten buitenland 2019
Handig voor als je op vakantie naar het buitenland gaat: de website www.kerkdienstenbuitenland.nl 
biedt een overzicht van Nederlandstalige en plaatselijke kerkdiensten in heel Europa.
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‘God vergist zich niet.’ Dat staat op de 
grafsteen van de bekende verzetsheld 
Johannes Post. Hij is bekend geworden 
door het boek dat Anne de Vries over 
hem schreef. Onlangs werd er een do-
cumentaire uitgezonden over zijn gezin 
en kinderen. Sommige van zijn kinde-
ren leven nog. Hoe hebben zij dit be-
leefd? En wat kunnen zij met die spreuk 
op de grafsteen? Het blijkt dat ze dat 
heel verschillend hebben ervaren. De 
een kan niets met deze uitspraak, de 
ander haalt er juist troost uit. Hoe zou 
jij erop reageren als je vader in het 
verzet had gezeten en door de Duitsers 
was vermoord, zou jij iets kunnen met 
zo’n tekst?

In artikel 13 van de Nederlandse Ge-
loofsbelijdenis gaat het over Gods voor-
zienigheid. Guido de Brès, de schrijver 
van deze belijdenis, die later zelf zijn 
geloof hierin met de dood moest be-
kopen, brengt dat zo onder woorden: 
Wij geloven dat deze goede God, nadat 
Hij alle dingen geschapen had, ze niet 
aan zichzelf heeft overgelaten, of aan 
het toeval of het lot heeft prijsgegeven, 
maar ze overeenkomstig zijn heilige wil 
zo leidt en regeert, dat in deze wereld 
niets gebeurt zonder zijn beschikking.

God heeft de wereld niet losgelaten. De 
mens is niet overgeleverd aan het lot of 
toeval, maar Hij leidt alles volgens zijn 
plan. Dat zijn mooie woorden, maar het 
lijkt of steeds minder mensen daar iets 
mee kunnen. Veel mensen worstelen 
dan ook met de vraag: maar hoe zit het 
dan met al die ellende in deze wereld? 
Is dat ook Gods plan? Wil God dat? Als 
je hier even op doorgaat, kun je zomaar 
God de schuld gaan geven van al het 
kwaad in de wereld.
Maar de belijdenis gaat dan zo verder: 
Toch is God niet de bewerker van de 
zonde die gedaan wordt, en evenmin 
draagt Hij er de schuld van. Want zijn 

macht en goedheid zijn zó groot en 
gaan ons begrip zó te boven, dat Hij zijn 
werk zeer goed en rechtvaardig beschikt 
en doet, ook al handelen de duivelen en 
goddelozen onrechtvaardig.

We kunnen God dus niet de schuld ge-
ven van alle ellende die er gebeurt. Het 
kwaad komt ergens anders vandaan. 
Daar zal ik later op ingaan. Hier wordt 
al wel duidelijk dat God staat boven 
alles, zelfs boven al het kwaad dat de 
duivelen en goddelozen doen.
Maar hoe zit dat dan? Waarom? 
Waarom? Die vraag kan mensen kwel-
len en onrustig maken. Sommigen 
twijfelen daardoor of ze wel willen 
en kunnen geloven. Maar dan zegt de 
NGB: En al wat in zijn doen het mense-
lijk verstand te boven gaat, willen wij 
niet nieuwsgierig onderzoeken, verder 
dan ons begrip reikt.

Ja, dat is lekker makkelijk, denk je dan. 
Als er moeilijke vragen komen, zeg 
je gewoon: dat gaat ons verstand te 
boven en dat moeten we niet nieuws-
gierig willen onderzoeken. Maar zo 
moet je dit niet lezen. De belijdenis laat 
juist zien dat we wel onze vragen mo-
gen hebben en dat het soms goed kan 
zijn daarmee te worstelen. De vraag is 
wel: waarom stel je die vragen? Om je 
nieuwsgierigheid te bevredigen of om 
verder geholpen te worden in het gelo-
ven in en vertrouwen op God?
Dan volgt: Maar in alle ootmoed en 
eerbied aanbidden wij de rechtvaardige 

beslissingen van God, die voor ons ver-
borgen zijn.
Het is de bedoeling dat we in alle om-
standigheden uitkomen bij het aan-
bidden van God. Dat kan heel moeilijk 
zijn als je veel tegenslagen kent en veel 
ellende meemaakt. Maar, zegt Guido 
de Brès dan: Wij stellen ons ermee te-
vreden, dat wij leerlingen van Christus 
zijn, om slechts te leren wat Hij ons on-
derwijst door zijn Woord, zonder deze 
grenzen te overschrijden.

Dat vind ik wel heel mooi. Juist hier 
wordt het genoemd in de belijdenis. 
We zijn leerling van Christus, aan Hem 
en aan zijn Woord hebben we genoeg. 
Juist bij Jezus Christus zien we hoeveel 
kwaad en zonde er op Hem afkwa-
men. Hoe Hij als onschuldige leed en 
uiteindelijk ten onder leek te gaan aan 
het kruis. Maar het bleek juist Gods 
bedoeling te zijn. Zo wilde Hij ons red-
den, zo bracht Hij hoop in deze wereld. 
Ook Jezus stelde die vraag: Waarom, 
waarom? Juist in het sterven van Jezus 
zie je hoe God het grootste kwaad tot 
het hoogste goed kan veranderen. Zou 
deze God in jouw omstandigheden dan 
ook niet te vertrouwen zijn?

Om te bespreken

1. ‘God vergist zich niet.’ Wat roept deze uitspraak bij jou op?
2. Waarom zoveel ellende? Hebben niet-gelovigen jou al weleens die vraag 

gesteld? Heb je dan een antwoord?
3. Hoe ga je zelf om met het kwaad en de ellende in je leven? Wat betekent 

Jezus Christus hierin voor jou?

Getuigen.nu
Peter Drost

Vergist God zich niet?
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Opbouw in 
onvergetelijk Oekraïne

Ds. Cor Harryvan gaat bin-
nenkort zijn werkzaamheden 
voor Stichting Oekraïnezen-
ding in Oekraïne beëindigen 
en komt met zijn gezin terug 
naar Nederland. De redactie 
heeft ds. Henk Drost, die al 
eerder (begin 2014) uit Oe-
kraïne repatrieerde, bereid 
gevonden om Harryvan een 
interview af te nemen over 
zijn leven en werk daar.

Het was diep indrukwekkend. 
En toch, nooit eerder hebben we zo sterk Gods nabijheid 

gevoeld als juist die dagen!

Stel jezelf even voor...
Mijn naam is Cor Harryvan. Ik ben getrouwd met Joke. We hebben vijf kinde-
ren. We zijn diep gezegend en blijde gelukkige mensen!

Hoe ben je in Oekraïne terechtgekomen?
Ik was zendingsdeputaat voor de classis Harderwijk. In dat kader bezocht ik in 
de Oekraïense stad Rivne een strategische conferentie met de Oekraïense ker-
ken, uitgaande van Oekraïnezending. Een van de thema’s was het vinden van 
een nieuwe zendeling. Het moest in elk geval een predikant zijn met ruime 
ervaring in een gemeente. Een van de predikanten vroeg mij: ‘Is dat niets voor 
jou?’ En uiteindelijk werden we beroepen en zijn we gegaan.

Hebben jullie kerken geplant?
Je zou kunnen zeggen: ja en nee. Nee: want wij hebben als Nederlandse zen-
ding vooral gezocht naar aansluiting bij een bestaande kerk. En ja: we hebben 
ook in zekere zin wel aan kerkplanting gedaan. Vooral in het begin heeft  
ds. Jan Werkman veel gedaan aan evangelisatie en kerkstichting in Kiev, en la-
ter in Tavrieske. Toch lag vanaf het begin de nadruk op aansluiten bij wat God 
al gedaan had.

Vertel eens wat jullie wel gedaan hebben als Nederlandse zending.
In 1991 kwam Oekraïne vrij en werd een onafhankelijk land. Er kwamen vanaf 
begin jaren negentig heel veel zendingsorganisaties vooral uit Amerika om 
nieuwe gemeenten te planten.
Onze Nederlandse zending kwam wat later, in 1995. Zij koos een andere bena-
dering dan die van het planten van nieuwe kerken. Uiteindelijk kwam zij op 
het spoor van de UERC, de Oekraïens Evangelisch Gereformeerde kerken. Con-
tacten werden gelegd met dominee Philemon Semenjuk in Rivne. Hij was al in 
de tachtig, maar nog steeds kerngezond, krachtig en bevlogen. Hij heeft veel 
betekend voor de wederopbouw van de UERC in Rivne en omstreken.
In het jaar 2000 ging de Nederlandse zending een samenwerking aan met een 
Amerikaanse zendingsorganisatie en richtte een opleiding op, het ERSU, het 
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gemeenteopbouw. Met dat model probeerden we in de gemeenten aandacht 
te geven aan de verschillende facetten van gemeente-zijn, aan de hand van de 
zes deelgebieden: aanbidden, preken, leren, herderlijke zorg, dienen, gemeen-
schap en contacten.
De laatste jaren zijn er churchplants bij gekomen, nieuwe missionaire kerkjes 
in wording. Hier zie je ook goed wat ik eerder al uitlegde. Onze rol was niet uit-
voerend maar ondersteunend. De Oekraïeners doen het werk en wij willen hen 
daarbij zo goed mogelijk van dienst zijn. De Oekraïener spreekt de taal zonder 
accent en kent zijn eigen cultuur. Zij weten vaak zelfs uit eigen ervaring hoe 
het is om zonder God te leven en te denken! Zij kennen precies alle tegenwer-
pingen, alle bezwaren of uitvluchten die mensen bedenken.

Als illustratie heb ik eens het gechargeerde voorbeeld gebruikt: stel, een Ko-
reaan komt in Giethoorn wonen. In nogal houterig Nederlands met duidelijk 
hoorbaar Koreaans accent gaat hij de Giethoornaar uitleggen hoe je een pun-
ter (zo’n bootje) moet besturen. Het is heel wat anders als hij eerst de lokale 
mensen vraagt hoe hij hen zo goed mogelijk kan helpen. Misschien kent hij wel 
een andere manier van varen waarvan ze zelfs in Giethoorn nog nooit gehoord 
hadden. Zo zie ik de meerwaarde van ons als buitenlanders, dat wij dingen op-
merken die ons opvallen of waarvan wij menen dat je het misschien beter op 
een andere manier kunt aanpakken.

Henk en ik hebben eerst zelf alleen de churchplanters begeleid. Later gingen 
we samen met Oekraïeners een Commissie Missie vormen. Nu zitten in 

die commissie drie Oekraïeners en ik. En er komt een moment dat ik 
me helemaal daaruit terugtrek. Die commissie moet uiteindelijk de 

totale verantwoordelijkheid krijgen om het werk te begeleiden 
en te beoordelen. Vooral bij nieuwe projecten is het van groot 

belang dat zij weten waarop ze moeten letten.
Het is de bedoeling dat ik na onze verhuizing naar Nederland 

nog een tijd verbonden blijf met het werk daar. Ik 
zal een aantal keren per jaar naar Oekraïne 

reizen. Zo verloopt de afbouw 
dus geleidelijk.

Evangelisch Gereformeerd Seminarie in 
Oekraïne. De predikanten Marten Nap, 
later Jos Colijn en op dit moment Erik 
van Alten hebben ongelooflijk hard ge-
werkt aan het Seminarie.

Wat was jouw bijdrage?
Mijn werk bestond vooral uit mento-
ring, het begeleiden van jonge predi-
kanten en gemeenten. Ik heb héél veel 
gereisd naar alle gemeenten. In zo’n 
weekend gaf ik dan les, ging voor in de 
kerkdienst en had gesprekken met de 
voorganger of kerkenraad. Dit werk doe 
ik echt heel graag. Ik heb vaak voor-
gangers geholpen met preken-maken. 
Soms belde iemand om hulp op zater-
dagavond...
Met ds. Henk Drost heb ik goed kun-
nen samenwerken. Wij vulden elkaar 
mooi aan. We maakten een model voor 
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Welke impact heeft de oorlog op het 
(kerkelijk) leven?
Zo op het eerste gezicht zou je kun-
nen zeggen: geen enkele. Maar dat is 
schijn. Elk nieuwsbulletin op radio of tv 
begint met een melding van het aantal 
beschietingen van de afgelopen nacht. 
De aantallen gewonden, bijna dagelijks 
zelfs nog doden. Er zijn officieel 13.000 
doden gevallen, maar de schattingen 
van het werkelijke aantal liggen moge-
lijk nog vele malen hoger! Als ik alleen 
al kijk hoe vaak ik op Facebook zo’n be-
richt zie! Een begrafenisstoet, huilende 
mensen, de priester die bidt, en vaak 
ook foto’s van degenen die zijn om-
gekomen in gevechtstenue en geëerd 
worden…, hoeveel families in Oekraïne 
hebben dit al meegemaakt! Waar een 
vader, zoon of kleinzoon of -dochter 
niet levend terugkeert uit de oorlog.
Verder, er keren gelukkig ook men-
sen levend terug van het front. Maar 
meestal zijn ze zwaar getraumatiseerd! 
Soms zijn ze aan de drank geraakt, he-
laas komen er ook veel echtscheidingen 
voor. En dan hebben we het nog niet 
eens over al diegenen die invalide ge-
worden zijn. De overheid haast zich niet 
als het gaat om het geven van een uit-
kering... Soms is het echt een drama. De 
oorlog heeft dus veel impact. Enorme 
gevolgen voor veel gezinnen, families. 
En veel kansen voor diaconieën!
Daarbij heeft oorlog indirect enorme 
gevolgen voor een land: het kost veel 
geld, een leger enzovoort. Het werpt 
ook negatieve schaduwen op – zeg 
maar even – je reputatie als land. Zo’n 
situatie werkt er niet aan mee dat in-
vesteerders met vertrouwen geld willen 
steken in een project of onderneming. 
Werkloosheid is een drama! Oekraïne 
verliest op dit moment honderdduizen-
den mensen die werk zoeken over de 
grens, in Polen of verder in Europa.
Maar zo’n crisis als waarin Oekraïne 
verkeert, levert ook weer andere dingen 
op. Sinds Maidan, vijf jaar geleden, zijn 
de kerken er ook op ingesprongen. Er 
zijn inmiddels vele voorgangers opge-
leid tot kapelaan, tot legerpredikant. 
Geregeld gaan er groepjes naar het 
front om er te bidden en te praten 
met de soldaten. Er zijn sinds Rusland 
in 2014 de Krim annexeerde, zo’n 1,3 
miljoen mensen gevlucht uit de Krim 
en zuidoost-Oekraïne. Zij zoeken een 

woning en werk in een vreemde stad. Dan is het fijn als iemand je helpt. Veel 
kerken helpen zulke mensen op een heel praktische manier.

Wat zijn voor jullie de meest bijzondere herinneringen die je meeneemt naar 
Nederland?
Haha, hoeveel mag ik er opnoemen? We hebben heel wat meegemaakt! De 
meest diepe herinneringen zijn uiteraard die aan onze adoptiezaken. Ja, want 
het zijn er uiteindelijk twee geworden, Jewa (Eva) en Mylana.
Ik kan niet het hele verhaal vertellen. Toch is het wel het eerste dat in mijn 
gedachten komt. Jewa was een klein meisje met downsyndroom. Joke bezocht 
haar als vrijwilligster in het ziekenhuis. Jewa was zo’n baby die niet goed 
opgroeide. De ouders hadden afstand van haar gedaan. Als de arts tegen de 
ouders zegt – sorry voor het taalgebruik – dat ‘uw kind toch doodgaat en nooit 
zal praten of lopen’...
Jewa woonde dus in een kindertehuis in een dorpje niet zo ver buiten Kiev. 
Maar als kinderen uit het kindertehuis ziek werden, kwamen ze in een Kievs 
kinderziekenhuis op een speciale afdeling terecht. Met grof gezegd de vol-
gende ‘aandacht’: per dag de fles, een keer een schone luier en dat was het dan 
ook wel.

Jewa had – wisten we – een heel ernstige hartafwijking en verdroeg boven-
dien de flesvoeding niet. Ze lag in haar bedje af te vallen. Heel schrijnend. We 
wilden haar adopteren. Dat bleek ongelofelijk moeilijk. Niemand wist hoe en 
wat... En niemand had veel animo om ons erbij te gaan helpen. Het was dan 
ook een geschenk van God, heel bijzonder, dat Joke op een metrostation toeval-
lig (!) een vrouw ontmoette, Lena. Zij bleek vertaalster te zijn. Maar bovendien 
iemand met een schat aan contacten, die al jaren buitenlandse paren hielp 
die een kind uit Oekraïne wilden adopteren. Het was echt een wonder dat we 
pleegzorg kregen en Jewa bij ons thuis mocht komen wonen. Toen alles klaar 
was voor de rechtszaak, overleed zij. Verbijsterend.
Het was over de dertig graden op de dag van haar begrafenis. Het was diep in-
drukwekkend. En toch, nooit eerder hebben we zo sterk Gods nabijheid gevoeld 
als juist die dagen! Zo bijzonder, als jij geen woorden hebt en de gemeente om 
je heen staat bij het graf en ze jou de troost van de blijde boodschap toezin-
gen. Nebesa azjiedajet menja. In de hemel staan ze mij op te wachten...
Ruim anderhalf jaar later kwam Mylana in ons gezin. Ook haar adoptie is een 
verhaal apart. Vooral toen we met haar naar huis reden, 320 km lang in een 
sneeuwstorm. Stapvoets vrachtwagens passeren in de nacht... Zevenenhalf 
uur voetje voor voetje rijden op een spekgladde weg vol gaten en half onder de 
sneeuw...
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Ja, afstanden. Die kennen we niet zo in Nederland. Zestien uur met de trein 
naar een stad reizen. ’s Nachts in je coupé met vreemde mensen slapen. Soms 
in een grote coupé. Ik moet nog lachen om die keer dat ik tussen drie snurkers 
sliep, een mooie harmonie! Maar ook vergeet ik nooit die keer dat een dronken 
man van het bovenste bed viel, en hevig bloedend opeens katsnuchter was. En 
alleen maar kreunde O, ik ga dood... oooo...
Drank, dat blijft ook een terugkerend thema. Zoals die keer dat een man mid-
den in de grote coupé zijn rits opendeed en ging staan plassen! Drank was 
officieel verboden... Maar ik heb ook goede herinneringen aan die treinreizen! 
Het betekende vaak lange uren – soms tot diep in de nacht! – praten met men-
sen. Soms heel intense gesprekken, discussie. En vaak ook diepe gesprekken 
over het geloof! Met sommige van deze mensen heb ik nog geregeld contact 
op Facebook.
Wat ik ook nooit meer vergeet, is een bezoek aan een gevangenis in Lviv. We 
kwamen in een kamertje. Er zaten zo’n tien mannen, de meeste jonger dan ik. 
Ze hadden allemaal vijftien jaar. Ik weet nog hoe ze over hun bekering vertel-
den! Eén speelde een eigengemaakt lied op de gitaar. Een ander 
zei een gedicht op. Ik weet nog dat ik naar die bleke gezichten 
keek. Niet echt het hoofd van een moordenaar. Ik keek naar die 
handen. Ze hadden dus allemaal iemand doodgemaakt.
Ik vergeet ook nooit meer Wolodja, onze broeder, lid van onze 
gemeente in Kiev, achter de tralies in Berdytsjiv. Hij noemt zich-
zelf de meest gelukkige persoon op deze planeet. Maar zitten in 
Oekraïne is nog wel even anders dan in Nederland... Zijn verhaal, 
zijn geloofsblijdschap, zijn krachtige uitstraling zal me zeker 
bijblijven!
Wat ik zeker ook nooit ga vergeten, zijn de Jongerenconferenties. 
De bijzondere sfeer van heel serieus zijn, lezingen, discussies afgewisseld met 
doldwaze toneelstukjes, sketches. De avond waarop jongeren hun grote talent 
laten zien of horen. Geweldig. Maar het meest onvergetelijk blijft als iemand 
zijn of haar verhaal vertelt. ‘Hoe God in mijn leven kwam.’ Altijd weer rillingen.
Ja, dat is ook zo bijzonder hier. Die verhalen! Hier in Oekraïne hebben mensen 
zoveel meegemaakt! Een broeder die nog steeds hele lappen uit zijn hoofd kon 
opzeggen van het Communistisch Manifest. En na tien jaar zoeken langs kerken 
eindelijk het antwoord vond op al zijn vragen in de gereformeerde leer!
Dat is ook iets wat me bijblijft, het enthousiasme waarmee ze hier de Dordtse 
Leerregels lezen en gebruiken. Hier is het nog niet afgesleten! Abraham Kuy-
pers lezingen over het calvinisme, ze smullen ervan. Of neem onze zuster van 
in de tachtig uit Kiev, die voor de tweede keer (!) de drie delen van de Institutie 
gaat lezen.
Ik zal ook nooit de openbare geloofsbelijdenis vergeten van onze zuster Tamara 
in Kiev, 91 jaar was ze en al ongeneeslijk ziek.

Bijzondere herinneringen vormen ook de bezoeken aan de gemeenten. En 
vooral kerst vieren op zijn Oekraïens. Koljaduwatie. Een koljadka is een kerst-
lied. In de sneeuw in Stepanj bij mensen langs aan huis: een mooi lied zingen, 
een wens meegeven en weer verder... Maar normaal moet je dan ook eten! 
Gaandeweg ontdek je dat je kleine porties moet nemen, weigeren kan niet 
maar dit is nog lang niet het laatste adres...

Staan de Oekraïense kerken op eigen benen?
Ja, steeds meer. We zien tot onze blijdschap dat met name de voorgangers 
zich ontwikkelen op het gebied van verantwoordelijkheid. Ik vind een goede 
illustratie hiervan dat ze minder functioneren als Wie betaalt bepaalt. In het 
Oekraïens heb je een variant Wie betaalt bestelt de muziek. Ze beseffen dat 
ze niet de Nederlandse kerk met haar gewoonten en gebruiken domweg kun-
nen kopiëren. Ik vond het bijzonder, dat ze naar aanleiding van ‘de vrouw in 
het ambt’ serieus hebben overwogen om een brief naar de GS Ede te sturen 

waarin ze hun zorgen wilden kenbaar 
maken! Wanneer hoogleraren uit Kam-
pen komen lesgeven, vragen ze hen 
dan ook niet de vrouw in het ambt te 
propageren in hun colleges.
Aan de andere kant, de kerken zijn nog 
jong. Voor wat betreft de gemeente-
opbouw is er nog veel meer en langere 
geestelijke groei nodig.

Welke contacten blijven er met Neder-
land?
Zowel wij als familie Van Alten repatri-
eren dit jaar. Beiden blijven we nog ver-
bonden met het werk in Oekraïne.
De laatste jaren zien we mooie dingen 

gebeuren als het gaat 
om contacten tussen 
Oekraïense gemeenten 
en gemeenten in Gelder-
land en Flevoland. Dat 
is belangrijk voor beide 
kanten, zo blijkt. Ik denk 
dat het belang ervan 
nog meer zal blijken als 
wij hier straks niet meer 
zijn. Het is goed dat die 

contacten er zijn en worden versterkt. 
Het mooie vind ik vooral wat we noe-
men de mutuality, wederkerigheid. 
Beide partijen worden bemoedigd en 
geestelijk versterkt! Dat is prachtig.

Wat wens je de Oekraïense kerken toe?
Ik wens ze toe dat er een periode van 
groei aanbreekt. Geestelijk, dat er 
meer Barnabassen in de gemeente 
zullen zijn, stevige steunberen in de 
gemeente, die je kunt aanstellen als 
ambtsdragers: mensen vol van de 
Geest, die snappen waar het om moet 
gaan. Maar ik wens ze ook veel jonge 
nieuwe enthousiaste bekeerlingen 
toe met een hart voor Jezus en bewo-
genheid met Oekraïne. Ik bid dat de 
oorlog stopt. En dat er kan worden 
opgebouwd! Ik wens dat er veel goede 
verbindingen groeien met andere chris-
tenen. Ik wens vooral dat het seminarie 
tot grote zegen mag zijn voor Oekraïne, 
eigen Oekraïense hoogleraren. We heb-
ben zo’n schitterende schat om uit te 
delen, Jezus Christus en zijn koninkrijk!

Tip: zie ook www.oekraïnezending.nl.

Maar het meest 
onvergetelijk blijft als 

iemand zijn of haar 
verhaal vertelt. ‘Hoe God 

in mijn leven kwam.’ 
Altijd weer rillingen.
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Komende zomer hoop ik met mijn 
gezin naar Graz in Oostenrijk te ver-
trekken om daar als gereformeerd 
predikant een gereformeerde kerk te 
stichten. In verband daarmee ben ik 
erg geïnteresseerd in de geschiede-
nis van het protestantisme in Graz. In 
enkele artikelen wil ik daar graag iets 
over vertellen.
De vorige keer heb ik verteld dat de 
leer van de Reformatie in Graz snel 
bekend werd. Vanwege de dreiging van 
de Turken kreeg het protestantisme 
gelegenheid zich uit te breiden. Keizer 
Ferdinand I was daar niet blij mee, 
maar liet het wel gebeuren.

Graz onder Karel II
Na de dood van Ferdinand I in 1564 
kwam Graz onder het bewind van 
aartshertog Karel II. Ondertussen was 
bijna heel de stad protestants. Voor-
namelijk het hof was nog katholiek. In 
totaal niet meer dan 3% van de totale 
bevolking van Graz. In 1568 werd een 
school opgericht die ook een belang-
rijke rol speelde in het doorgeven van 
het reformatorisch gedachtegoed aan 
de volgende generatie. Er kwam een 
grote bibliotheek met meer dan 10.000 
boeken. Aan deze school zou aan het 
eind van de zestiende eeuw ook Jo-
hannes Kepler lesgeven, een Duitse 
astronoom, astroloog en wis- en 
natuurkundige. In 1574 kwam er met 
hulp van de Duitse en Lutherse David 
Chyträus een eerste protestantse 
kerkorde voor heel Stiermarken (het 
bondsland waarvan Graz de hoofdstad 
is). Het laat zien hoeveel ruimte het 
protestantse kerkenleven kreeg om 
zich te ontwikkelen.

Tegenmaatregelen
Karel II trouwde in 1571 met zijn nicht 
Maria von Bayern. Zij was strikt katho-
liek en zou het liefste het protestan-
tisme uit het rijksgebied van haar man 
verbannen. Daar kwam nog bij dat ook 
de paus niet blij was met deze ont-
wikkelingen. Hij noemde Karel II een 
vriend van ketters en daar was Karel 
zelf niet heel gelukkig mee. Dat bete-
kende namelijk dat hij op de lijst stond 
om geëxcommuniceerd te worden. 

Een van de eerste tegenmaatregelen 
die genomen werd, was dat de jezu-
ieten naar Graz gehaald werden. Zij 
kwamen in 1572 en richtten daar ook 
een school op om tegenwicht te kun-
nen bieden aan het protestantse on-
derwijs. Na enkele jaren begon Rome 
zich nog meer met Graz te bemoeien. 
In 1580 vond er vanuit Rome een visi-
tatie plaats en werd er gedreigd met 
de bezetting van Graz als er niet snel 
wat gebeurde aan het hoge aantal pro-
testanten en hun privileges.

De Turken als bedreiging voor de  
protestanten
Karel II besloot de privileges die de 
protestanten hadden, in te perken. De 
protestanten waren woedend! Onder-
ling spraken ze erover wat ze konden 
doen. Moesten ze actief in verzet ko-
men? Misschien zelfs Karel II afzetten? 
Uiteindelijk liepen deze gesprekken 
op niets uit. Er was geen sterke leider 
die de protestanten aan elkaar kon 
verbinden. Bovendien was de dreiging 
van de Turken nog steeds een factor 
waarmee rekening gehouden moest 
worden. Als de protestanten een bur-
geroorlog zouden beginnen, zou dat 
Graz en het omliggende Stiermarken 
enorm verzwakken en zou het een 
makkelijke prooi voor de Turken zijn. 
Zo werd het aanvankelijke geluk dat de 
bedreiging van de Turken voor de pro-
testanten betekende (zie mijn artikel in 
het meinummer), uiteindelijk ook een 
bedreiging van het protestantisme.

De fanatieke Ferdinand II
Ondanks tegenmaatregelen was er 
onder Karel II steeds wel veel ruimte 
geweest voor de protestanten. Het 
klimaat veranderde nog meer toen hij 
in 1590 plotseling stierf. Zijn 12-jarige 
zoon Ferdinand volgde hem op. Om-
dat hij toen nog minderjarig was, kon 
hij eerst nog niet zoveel doen, maar 
toen hij in 1596 meerderjarig was en 
de macht in handen kreeg, maakte 
hij duidelijk hoe hij erin stond. Hij had 
maar één doel voor ogen: het land 
moest weer volledig katholiek wor-
den. Op een gegeven moment bracht 
hij dat zo onder woorden: ‘Ik zou nog 
liever over een woestenij regeren of mijn 
lichaam in stukken laten hakken dan 
één ketter in mijn rijk dulden.’ Dat was 
duidelijke taal en in die geest trof hij 
maatregelen.

Met grof geweld
Vanaf 1598 trokken (contra)reforma-
tiecommissies door het land. Ze waren 
bedoeld om ervoor te zorgen dat ie-
dereen weer katholiek zou worden. In 
de hele provincie rond Graz kwamen 
deze commissies langs. Ze bestonden 
uit geestelijken en militairen. In elk 
dorp werd de bevolking in de kerk sa-
mengeroepen en kreeg men de keus 
om katholiek te worden of het land 
te verlaten. De protestantse kerken 
werden verwoest en veel boeken ver-
brand. Als laatste was de stad Graz 
aan de beurt. Alle mannelijke inwo-
ners werden samengedreven in de 
grote ‘Stadtpfarrkirche’ van Graz. De 
deuren werden gesloten. Tot ontstel-
tenis van de vrouwen die dachten dat 
hun mannen onthoofd zouden worden. 
Meerdere dagen achter elkaar kwam 
men samen in de kerk. De bisschop 
preekte, de commissie verhoorde de 
aanwezige mannen. Noodgedwongen 
groeide het aantal katholieken in Graz 
en omgeving weer. Aan het eind van 
het jaar 1600 waren er officieel geen 
protestanten meer in Graz en de rest 
van Stiermarken.

Reformatie en Contra reformatie  
in Oostenrijk - Bloei en onderdrukking

Stadtpfarrkirche Graz
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Naast het feit dat er minder kinderen 
geboren worden en dat jongeren mis-
schien later belijdenis doen, betekent 
dat ook dat er een grote groep jongeren 
is die niet openlijk zijn/haar geloof in 
Jezus belijdt binnen de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt). Dat wil niet zeg-
gen dat iedereen die de kerk verlaat, 
ook het geloof vaarwel zegt, maar als 
ik zo om me heen kijk, zie ik dat ook bij 
veel jongeren wel gebeuren. Ik wil in dit 
artikel letten op oorzaken, op wat dit 
betekent voor ouders en ten slotte op 
wat je in dit verband kunt zeggen over 
de doop.

Wat speelt er bij jongeren?

Wat in veel protestantse kerken in onze 
westerse wereld gebeurde, gebeurt nu 
ook steeds openlijker in de GKv. Het 
blijkt voor veel jongeren moeilijk om 
de waarde van het geloof te ontdekken. 
Daar zijn verschillende redenen voor. 
Elke jongere bewandelt weer een an-
dere weg. Sommigen ervaren heel wei-
nig bij het geloof, anderen stellen zich 
heel weinig open en het geloof zegt 
hun niets. Er zijn jongeren die afknap-
pen op mensen of regeltjes, weer an-
deren worstelen met rationele vragen. 
Hoe kan er een God zijn als…

Afgelopen weken las ik het boekje 
Ongeneeslijk religieus van Gerko Tem-
pelman, het voorbeeld van iemand die 
enorm worstelt met zijn geloof. Hij 
geeft aan te willen beschrijven hoe het 
komt dat God verdween uit onze we-
reld, of anders gezegd: uit zijn leven. Hij 
groeide op in de GKv en ging theologie 
studeren. Hij koos niet Kampen, maar 
Amsterdam. Niet iedereen begreep die 
keus en datgene waarvoor hij was ge-

waarschuwd, gebeurde: hij raakte zijn 
geloof kwijt, in ieder geval het geloof 
van zijn jeugd. Dan lijkt volgens hem te 
kloppen dat je omgeving veel invloed 
heeft op je geloof: ‘waar je mee om-
gaat, daar word je mee besmet’.
We leven in een wereld waar je bijna 
24 uur per dag inademt dat God niet 
bestaat. Die paar momenten – hopelijk 
zijn het er bij een christelijke opvoeding 
en schoolkeus meer – dat je hoort over 
God en leert over God, vallen daarbij 
zomaar in het niet. Het is moeilijk om 
in deze samenleving te blijven geloven. 
Dan ga je tegen de stroom in.

Een tweede aspect dat Gerko Tempel-
man naar voren haalt is: geloof je ook 
werkelijk wat je gelooft? Mensen kun-
nen veel standpunten en meningen 
hebben, maar geloof je het ook werke-
lijk? Hij schrijft: Toen ik jong was, was 
geloven klip-en-klaar. Later werd dat 
minder. Zodanig dat ik niet meer weet 
wat ik geloof. Hoe meer ik lees, hoe meer 
ik discussieer, hoe meer ik denk: ‘Geen 

idee’. Je neemt als jongere veel dingen 
aan en over, maar wanneer is het uit-
eindelijk iets wat je zelf gelooft? Of ge-
loof je omdat je omgeving gelooft? Wat 
als je dan door opleiding, studie of werk 
komt in een omgeving waar (bijna) nie-
mand gelooft?
Boeiend is wat aan het eind van het 

boek staat over twijfel. Tempelman 
geeft aan eigenlijk altijd wel vragen 
gehad te hebben, maar dan twijfelde 
hij ‘met de handrem erop’. Want stel 
dat je echt gelooft dat God er niet is: 
zou je dan niet veroordeeld worden? 
Het wordt niet altijd hardop gezegd, 
maar wel andersom: als je gelooft, dan 
word je gered. En als je dus je geloof 
kwijtraakt…

Tempelman neemt ons mee in zijn 
worsteling. Hij gelooft in ieder geval 
niet meer zoals vroeger. Hij weet niet 
zeker of God bestaat. Op sommige da-
gen gelooft hij aanzienlijk meer dan op 
andere dagen. Uiteindelijk omschrijft 
hij zich dan als ‘ongeneeslijk religieus’. 
Daarbij doet hij een poging om te 
kijken hoe je toch vanuit een postmo-
derne theologie zou kunnen geloven. 
Dat levert mooie gedachten op over 
een nihilistische manier van geloven, 
of vanuit dat Jezus gestorven is aan 
het kruis of vanuit het loslaten van alle 
zekerheden.
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Mijn kind doet geen belijdenis…
Veel jongeren doen in deze tijd van het jaar belijdenis van 
het geloof. Maar wat als jouw zoon of dochter geen belijdenis 
doet? De cijfers in het laatste kerkelijke handboekje van de 
GKv liegen er niet om. In een persbericht wordt aangegeven 
dat het aantal doopleden dat belijdenis gedaan heeft, daalt 
van 1200 naar 800 in 2018.

Op het goede spoor?

Gem
eentebreed

Dick Dreschler
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Voor elke jongere zal de worsteling an-
ders zijn. Daarbij zal uiteindelijk wel de 
vraag zijn of je wilt komen aan de voet 
van het kruis. Hoor je de roepstem van 
Jezus, die vraagt om tot Hem te komen 
als je, ook door een geloofsworsteling, 
vermoeid en belast bent? Dat vraagt 
uiteindelijk dat je je door Hem laat 
gezeggen. Dat je knielt en bidt: Heer, ik 
geloof in U als Verlosser, kom mijn on-
geloof te hulp.

Welke houding heb je als 
ouders?

Niet alleen voor jongeren, ook voor ou-
ders betekent de weg die hun jongeren 
gaan, soms een hele worsteling. Wat 
kun je een vragen hebben als je kind 
zegt geen belijdenis te willen doen, om-
dat hij of zij niet gelooft. Ook al deed 
vijfentwintig jaar geleden ook niet 
iedereen belijdenis, verhoudingsgewijs 
waren het meer jongeren die het wel 
deden. Het is opvallend hoeveel jonge-
ren afhaken en in veel gevallen niet in 
de voetsporen van hun ouders gaan als 
het gaat om geloven en kerkkeus. Het is 
duidelijk dat de jongeren van nu in een 
andere tijd, waarin veel op hen afkomt, 
hun eigen keuzes maken.
Ik merk dat dit vooral lastig is, omdat 
je je hier als ouders machteloos bij 
kunt voelen. Jij hebt je kinderen laten 
dopen, je hebt hen, voor zover het in je 
vermogen lag, christelijk opgevoed. Je 
had invloed op wat je ze meegaf en wat 
je vertelde. Maar op hun geloofskeus 
heb je geen invloed. Afgezien van dat je 
misschien soms een goed gesprek kunt 
voeren en in gesprek wilt blijven, is dit 
een weg die jongeren zelf moeten gaan. 
Voor je gevoel sta je soms aan de zijlijn.

Daar komt bij dat het verdriet geeft als 
jongeren echt het geloof de rug toeke-
ren. Laatst preekte ik over Ezechiël en 
ik legde het verband tussen Ezechiël 
vroeger en ouders nu. Ezechiël moest 
het woord brengen, maar de mensen 
luisterden niet. Dat was een lijdensweg 
voor hem, letterlijk omdat hij op zijn 
zij moest gaan liggen (Ez. 4). Zo vraagt 
het van ouders soms ook veel tranen 
als je merkt dat jongeren niet meegaan 
in het geloof en als je ze niet kunt be-
reiken. Ezechiël kon de Israëlieten niet 
bereiken met de boodschap van God, 

namelijk dat het echt mis zou gaan 
met Jeruzalem als ze zich niet bekeer-
den. Hoe moeilijk het ook is: het is niet 
vreemd dat we lijden als het gaat om 
het geloof in Christus.
Opvallend bij Ezechiël is dat hem op 
een gegeven moment door God zelf het 
zwijgen werd opgelegd. Hij mocht niet 
meer spreken, maar moest met een 
kleitablet uitleggen wat er zou gaan ge-
beuren. Op een gegeven moment is het 
dus ook goed om niet meer te spreken. 
Jongeren kunnen aan wat je doet en 
hoe je in het leven staat, merken wat je 
belangrijk vindt.

In de lijn van het boekje van Tempelman 
is het belangrijk om jongeren dan ook 
de ruimte te geven. Niet krampachtig 
de handrem erop houden. Jij kunt niet 
bepalen dat ze uiteindelijk uitkomen 
waar je zelf uitgekomen bent. Opvoe-
den betekent op een gegeven moment 
ook loslaten, en dan ook echt loslaten. 
Hen echt zelfstandig laten zijn. Hen 
loslaten en vertrouwen geven. Echt een 
eigen weg laten gaan. Zien waartegen 
ze aanlopen, maar ook ontdekken hoe 
hij of zij dan zelfstandig tot een eigen 
overtuiging komt. Dit is het werk van de 
Heilige Geest waar je als ouder geen vat 
op hebt en wat je niet kunt dwingen.

Dat wil niet zeggen dat je altijd blij 
bent met de uitkomst. Je kunt met zorg 
en verdriet soms merken dat kinderen 
een eigen weg gaan, en niet de weg 
van de Heer. Ezechiël hield zijn mond, 
maar was niet blij dat het volk nog niet 
luisterde. Zo kun je ook als ouders met 
zorg lijden onder het feit dat jongeren 
de Heer aan het verlaten zijn.

Ten slotte kunnen bij ouders schuld-
gevoelens een rol spelen. Je voelt je 
schuldig, alsof er een rechtstreeks 
verband is tussen jouw opvoeding en 
voorbeeld, en het geloof van je kinde-
ren. Met je verstand kun je misschien 
wel zeggen dat je het geloof niet aan 
iemand kunt geven, maar toch is het 
niet altijd makkelijk om dan het schuld-
gevoel ook los te laten. Maar als je echt 
gelooft in genade, dan weet je dat je 
geen volmaakte opvoeder bent. Probeer 
Gods genade hierin te ontdekken, dat 
God ons ook daarin kent en dat je zo 
los mag komen van schuldgevoelens. 

Bovendien geeft bovenstaande aan dat 
wat jij meegeeft, maar een deel is van 
wat jongeren meekrijgen. De omgeving 
en anderen vormen iemand tot hoe 
hij/zij is. Elke jongere is weer anders, 
dat merk je ook doordat jongeren met 
eenzelfde opvoeding heel verschil-
lende wegen gaan. Laten we bovenal 
vasthouden dat je het geloof niet kunt 
geven, en laten we niet alleen zeggen 
maar werkelijk geloven dat het een 
wonder van de Geest is als een jongere 
tot geloof komt.

Gods belofte

Gelovige ouders laten hun jonge kind 
dopen. Aan het begin van het leven 
ontvangt hun zoon of dochter het teken 
van Gods belofte. De drie-enige God, 
Vader, Zoon en Heilige Geest, verbindt 
zich aan onze kinderen. Ze worden 
opgenomen in Gods verbond, zij zijn 
heilig in de Heer. Binnen dat verbond 
krijgen gelovige ouders een bepaalde 
verantwoordelijkheid. Ouders mogen 
hun kind voorgaan in het goede, on-
derwijzen en laten onderwijzen. Bij het 
opgroeien geloven we dat de kinderen 
daarin een verantwoordelijkheid heb-
ben. Vaders en moeders kunnen niet 
geloven voor hun kinderen. Dat bete-
kent dat je ook niet automatisch kunt 
zeggen: Maak je geen zorgen, het komt 
wel goed, je kinderen zijn toch gedoopt? 
God vraagt wel degelijk dat je zelf zijn 
naam belijdt voor de mensen. De doop 
vraagt een persoonlijk antwoord.
Gods belofte mag echter wel de basis 
zijn van waaruit je naar God mag gaan. 
Biddend tot Hem mag je je zoon of 
dochter aan Hem opdragen. Vragen of 
God met zijn Geest wil werken. Daarbij 
zal iedereen zijn eigen weg gaan, en 
hoeven we God niet voor te schrijven 
hoe die weg zal zijn. Je kunt het geloof 
niet als een pakketje doorgeven, en ie-
dereen zal het geloof zelf moeten door-
denken en zich toe-eigenen. Wat fijn 
als iemand zijn geloof openlijk belijdt 
en blijft belijden. Zo zal iedere zoon of 
dochter, of die nu thuis blijft of na een 
lange weg thuiskomt (Luc. 15), zijn ei-
gen weg gaan. We bidden dat die weg 
uiteindelijk leidt tot aan de voet van 
kruis: bij de Zoon van God. 
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We willen de ‘jonge doctor’ van harte 
feliciteren met het bereiken van deze 
mijlpaal. Het is geen geringe prestatie 
om als predikant van een grote ge-
meente een dissertatie te schrijven. 
Bovendien hebben predikanten in de 
Gereformeerde Gemeenten doorgaans 
naast hun werk in de eigen gemeente 
vrij veel andere kerkelijke taken. Dit 
kerkverband kent trouwens ook erg 
weinig gepromoveerde predikanten, 
maar daar lijkt langzaam veran-
dering in te komen. Daar mogen 
we dankbaar voor zijn, want ook 
de stem van deze kerken verdient 
het gehoord te worden in het 
theologische discours.

Onderzoeksvraag en 
onderzoeksveld

Waar gaat deze dissertatie precies 
over? Dat wordt duidelijk in de 
onderzoeksvraag, die luidt: ‘Hoe 
waarderen opiniemakers uit refor-
matorische kerken in Nederland 
de evangelische beweging zoals 
deze vanaf de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw een duidelijk pro-
fiel kreeg en hoe waarderen zij de 
tweede fase van de charismatische 
vernieuwing die vanaf de overgang 
naar de eenentwintigste eeuw zicht-
baar werd, alsmede de invloed van 
beide ontwikkelingen op reformatori-
sche kerken?’
Nu bevat deze vraag een aantal lastige 
begrippen. Woorden als ‘reformato-
risch’, ‘evangelisch’, ‘charismatisch’, 

maar ook ‘opiniemakers’ kunnen ver-
schillend worden ingevuld. Daarom is 
het terecht dat De Heer deze termen 
in zijn inleiding van een nadere om-
schrijving voorziet. Daaraan houdt hij 
zich ook in de rest van zijn dissertatie, 
maar hij stuit toch regelmatig op het 
feit dat met name woorden als ‘evan-
gelisch’ en ‘reformatorisch’ verre van 
eenduidig zijn. In elk geval geeft hij ‘re-

formatorisch’ een wat brede invulling. 
Hij schaart hieronder niet alleen de Ge-
reformeerde Bond, de Gereformeerde 
Gemeenten en de Christelijke Gere-
formeerde Kerken, maar ook de Gere-

formeerde Kerken vrijgemaakt en de 
Nederlands Gereformeerde Kerken. Aan 
elk van deze wijdt hij een afzonderlijk 
hoofdstuk, waarin hij beschrijft hoe 
de opinievorming zich vanaf ongeveer 
1970 heeft ontwikkeld. Daarbij is sprake 
van enkele belangrijke verschillen. In 
hoofdzaak signaleert De Heer namelijk 
drie houdingen ten opzichte van de 
evangelische beweging en de charisma-
tische vernieuwing, die van worsteling, 
afweer en openstelling. De eerste hou-
ding treft hij aan in de Gereformeerde 
Bond in de PKN en de Christelijke 
Gereformeerde Kerken. Een houding 
van afweer is kenmerkend voor de Ge-
reformeerde Gemeenten. In de Neder-
lands Gereformeerde Kerken en ook in 
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
(vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw) 

ziet hij een openstelling voor evan-
gelisch en charismatisch gedachte-
goed. Uiteraard kunnen we in deze 
bespreking niet in detail nagaan 
hoe hij tot deze typeringen komt. 
We geven slechts een impressie van 
wat hij achtereenvolgens schrijft 
over de Christelijke Gereformeerde 
Kerken, de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt en de Nederlands Ge-
reformeerde Kerken.

De Christelijke 
Gereformeerde Kerken 

De Heer wijst er allereerst op dat 
nogal wat christelijke gerefor-
meerde predikanten vanaf de 
jaren ’60 actief deelnamen aan 
organisaties met een evangelisch 
profiel. Zo was ds. J.H. Velema 
vanaf het begin nauw betrok-
ken bij de EO. Ds. A. van der Veer 
volgde hem in 1990 op als voor-

zitter van deze omroep en was sinds 
die tijd een bekend boegbeeld van de 
EO. Prof. dr. J.P. Versteeg was enkele 
jaren voorzitter van de Evangelische 
Alliantie. Kenmerkend voor deze jong 

Hoe evangelisch is 
reformatorisch Nederland?
Op 1 oktober 2018 promoveerde dr. J.M.D. de Heer, predikant 
van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg-Centrum, 
aan de Vrije Universiteit tot doctor in de theologie. De titel 
van zijn proefschrift luidt: Spiegel en spanningsbron. Opinie-
vorming in reformatorische kerken over de evangelische bewe-
ging en de charismatische vernieuwing. Het is een uitvoerig 
werk geworden – bijna 700 blz.! – en is fraai uitgegeven.
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overleden hoogleraar was bovendien 
een open houding ten opzichte van de 
charismatische vernieuwing. Zo stelde 
hij al vroeg dat het onjuist is om de 
gaven van genezing en van tongentaal 
te beperken tot de vroegste periode van 
de nieuwtestamentische gemeente. Zij 
zijn ook in deze tijd nodig voor de op-
bouw van de kerk van Christus. Op dit 
punt was zijn collega W. van ’t Spijker 
beduidend kritischer. Diens bezwaren 
richtten zich vooral op de sterke nadruk 
op de ervaring in met name de charis-
matische beweging.
Niet elke ervaring is immers 
authentiek omdat het ‘nu 
eenmaal een ervaring is’ en 
de ervaring wordt zo al te 
gemakkelijk een grond voor 
het geloof. Deze kritische 
lijn leek in de opinievorming 
in de loop der jaren daarna 
sterker te worden. Vooral 
prof. dr. J.W. Maris stelde zich 
teweer tegen allerlei vormen 
van ervaringsgericht denken waarbij de 
(vrome) mens centraal staat. Bovendien 
benadrukte hij sterk dat de charismata 
in het Nieuwe Testament tekenen zijn 
die bepaald worden door de bijzondere 
heilshistorische situatie van toen. De 
gemeente in onze tijd hoeft die niet 
meer te zoeken of te beschouwen als 
behorend tot het normale levenspa-
troon van een christen.
Toch bleven in de CGK ook voortdurend 
andere stemmen klinken. Zo pleitte  
ds. J.G. Brienen voor het praktiseren 
van de gave van de profetie en van het 
ministrygebed. Ook is hij nauw verbon-
den met de charismatisch getinte ver-
nieuwingsbeweging New Wine rond de 
Nederlands Gereformeerde predikant 
D.A. Westerkamp. In het proefschrift 
van De Heer wordt geschetst hoe de 
generale synode van de CGK ermee 
geworsteld heeft om in 
dit veelkleurige palet lei-
ding te geven. Dat bleek 
niet eenvoudig te zijn. 
Maar in Studiemateriaal 
binnen de gereformeerde gezindte over 
evangelische stromingen, het synodale 
rapport van 2007, overheerste duidelijk 
de kritische toon richting de evange-
lische beweging en de charismatische 
vernieuwing. Dat betekent echter niet 
dat deze synodale richtlijnen overal in 

het grondvlak doorwerken. Sommige 
gemeenten veroorloven zich nogal wat 
vrijheden als het gaat om het toelaten 
van evangelische of charismatische 
invloeden.

De Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt

Met betrekking tot de GKv maakt De 
Heer een scherp onderscheid tussen de 
periode vóór de jaren ’90 en daarna. 
Hij typeert deze kerken vóór die tijd als 

‘een hecht bolwerk, gestempeld door 
de gereformeerd vrijgemaakte visie op 
verbond en doop, belijdenis en kerk’. 
Vanuit deze vastliggende standpunten 
werden de evangelische en charisma-
tische bewegingen in die tijd vooral 
kritisch beoordeeld. Dit gebeurde met 
name door prof. dr. C. Trimp en prof. 
J. Kamphuis. Met betrekking tot de 
bijzondere Geestesgaven, zoals die van 
genezing en van tongentaal, poneerde 
Trimp dat het hier gaat om ‘startver-
sterkers’ bij het ontstaan van de chris-
telijke gemeente. Deze tekenen zijn een 
bevestiging van het gesproken Woord, 
die specifiek bij die begintijd behoor-
den. Ze zijn niet constitutief voor de 
opbouw van de kerk. Breekpunten 
met de evangelische beweging waren 

voor beide hoogleraren 
onder meer: het religi-
euze individualisme, de 
onderwaardering van 
verbond en verkiezing, 

de bezwaren tegen de binding aan de 
confessie en de andere invulling van de 
gemeenschap der heiligen, die losstaat 
van een aanwijsbare kerk. Deze forse 
kritiek betekende overigens niet dat 
beide hoogleraren niet bereid waren 
van de evangelische en charismatische 

stromingen te leren. Maar de kritiek 
was in deze fase vrij massief.
Zoals gezegd, veranderde dit klimaat in 
de loop van de jaren ’90. In dit verband 
is wel gesproken over ‘een omwenteling 
in het kerkelijk-historisch bewustzijn 
in vrijgemaakte kring’. Bij de jongere 
generatie ontstond behoefte aan een 
meer persoonlijke geloofsbeleving, 
tegenover een meer verstandelijke 
benadering van het geloof in de meer 
klassieke gereformeerd vrijgemaakte 
lijn. Bovendien gingen deuren open in 

de richting van christenen uit 
andere kerken en tradities. 
Dit alles sloot aan bij wat de 
evangelische beweging te 
bieden had. Het gevolg hier-
van was dat vooral de oudere 
generatie aan de oude stand-
punten bleef vasthouden, ter-
wijl de jongere generatie een 
meer open houding innam. 
Deze laatste tendens nam 
sterk toe in de eenentwintig-

ste eeuw. Een van de gevolgen daarvan 
was dat er steeds meer ruimte kwam 
voor het zingen van opwekkingsliede-
ren in de eredienst. De generale synode 
van 2014 sanctioneerde deze ontwik-
keling door de liedkeuze aan de plaat-
selijke kerken over te laten. Een tweede 
consequentie was dat er stemmen op-
gingen om binnen de kerken ruimte te 
laten voor leden die hun kinderen niet 
wilden laten dopen. Deze visie veroor-
zaakte veel commotie en strijd omdat 
verbond en doop in gereformeerd vrij-
gemaakte kring van oudsher nauw aan 
elkaar verbonden werden.
In een betrekkelijk korte periode kreeg 
ook de charismatische vernieuwing 
nogal wat invloed in de GKv. In dit 
verband noemt De Heer vooral de 
invloed van de Alpha-cursus en de 
vernieuwingsbeweging New Wine. 
Verschillende gereformeerd vrijge-
maakte predikanten namen nu openlijk 
afstand van de ‘streeptheologie’ en 
ook van de typering van Trimp dat de 
tekenen van genezing en tongentaal 
‘startversterkers’ zouden zijn bij het 
ontstaan van de christelijke gemeente. 
Midden in deze discussie verscheen The 
Candlestand Statement, een grondig 
theologisch document waarin veertien 
kerkleiders uit zeven landen hun be-
zorgdheid uitspraken over de invloed 

Dr. J.M.D. de Heer

Leiding in 
veelkleurig palet
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van de charismatische beweging. In 
de GKv werd dit geschrift wel met 
waardering ontvangen, maar er was 
ook kritiek. Het meest opvallende is 
daarbij dat het vrij stil bleef rond dit 
document. De kerken leken er eerder 
verlegen mee dan dat er blijdschap over 
was.
In Nader Bekeken reageerden met name 
dr. A.N. Hendriks en dr. H.J.C.C.J. Wil-
schut kritisch op de toenemende cha-
rismatische invloeden in hun kerken. 
De Heer sluit zijn brede overzicht over 
ontwikkelingen in de GKv af door te 
concluderen dat de houding van deze 
kerken ten opzichte van de evangelische 
beweging in korte tijd radicaal veran-
derd is van afweer naar ‘openstelling’. 
Hij vraagt zich af hoe dat zo snel kon 
gebeuren. De redenen daarvoor ziet 
hij vooral in de volgende drie factoren: 
groeiende kritiek op de kerkelijke iden-
titeit en het kerkelijk isolement, grotere 
openheid voor moderne theologische 
ontwikkelingen en de invloed van de 
postmoderne cultuur.

Nederlands Gereformeerde 
Kerken

In de Nederlands Gereformeerde Ker-
ken ontstond wellicht de meeste open-
heid voor evangelische en charismati-
sche invloeden. Die kwam overigens 
wat later op gang doordat deze kerken 
na hun ontstaan in 1967 vooral bezig 
waren met de opbouw van hun eigen 
kerkelijke leven. Toen de invloeden gin-
gen doorwerken, bleken echter vooral 
de kwestie van de kinderdoop en het 
zingen van opwekkingsliederen punten 
van discussie. De opinie-
vorming over de evan-
gelische beweging als 
geheel werd na de jaren 
’90 al spoedig overscha-
duwd doordat de aandacht opgeëist 
werd door het predikantenechtpaar 
Westerkamp en de kerk van Houten. Zij 
vervulden een voortrekkersrol bij de in-
troductie van de charismatisch getinte 
Alpha-cursus en de charismatische ver-
nieuwingsbeweging New Wine. Vooral 
door hun invloed kreeg dit gedachte-
goed toenemende invloed in de NGK. 
Hoewel er aanvankelijk wel kritische 
stemmen waren, ebde de discussie in 
de loop van de tijd weg. In betrekkelijk 

korte tijd groeide de breed aanvaarde 
overtuiging dat charismatische con-
cepten de gereformeerde visie niet om-
verwerpen, maar aanvullen. De gaven 
van de Geest – waaronder genezing, 
tongentaal en profetie – kregen een 
plaats in de theologische bezinning en 
de uitleg van bijbelgedeelten, maar ook 
in de beleving van gemeenteleden.
In een evaluerende paragraaf merkt 
De Heer op dat de Nederlands Ge-
reformeerde Kerken zich blijven 
ontwikkelen richting een evangelisch-
gereformeerde kerk. ‘Het tempo ligt 
hoger dan in andere reformatorische 
kerken omdat – onder andere vanwege 
het independentistische karakter van 
het kerkverband – remmende factoren 
minder aanwezig zijn. Overgangen van 
en naar evangelische gemeenten zullen 
door gemeenteleden niet als ingrijpend 
worden ervaren, omdat er een vloei-
ende lijn is tussen de Nederlands Gere-
formeerde Kerken en de evangelische 
beweging.’

Spiegel

De Heer schreef een belangrijk boek. 
Het eerste woord van zijn titel luidt: 
‘Spiegel’. Daarmee bedoelt hij uiter-
aard dat de evangelische beweging en 
de charismatische vernieuwing een 
blijvende spiegel zijn voor de refor-
matorische kerken. Maar het boek zelf 
fungeert ook als een spiegel met name 
voor de reformatorische kerken. Het 
geeft namelijk weer wat de houding 
in deze kerken vanaf ongeveer 1960 
ten opzichte van beide bewegingen 
geweest is en hoe snel allerlei verande-

ringen in de onderlinge 
relatie hebben plaats-
gevonden. De kracht 
van deze dissertatie ligt 
in de wel zeer gedetail-

leerde analyse van de ontwikkelingen: 
vrijwel niets is aan de aandacht van De 
Heer ontsnapt. De overvloed aan feiten 
en weergave van standpunten heeft 
overigens soms wel iets vermoeiends, 
vooral omdat parallelle ontwikkelingen 
in de verschillende kerken na elkaar 
beschreven worden. Maar daar staat 
tegenover dat het boek in een prettig 
leesbare en toegankelijke stijl geschre-
ven is, zodat ik het in één ruk heb uit-
gelezen.

Mijns inziens vraagt het boek wel 
om een vervolg. Minstens twee vra-
gen roepen namelijk dringend om 
een antwoord. De eerste is: wat is er 
de oorzaak van dat de evangelisch-
charismatische invloed zo snel in refor-
matorische kerken kon toenemen? De 
Heer wijst in dit verband verschillende 
redenen aan. Maar de snelle ontwikke-
lingen zowel in de evangelische kringen 
als in de reformatorische kerken vragen 
om een bredere en diepere analyse. 
Bovendien is het de vraag welke rol de 
nieuwere ontwikkelingen op het terrein 
van schriftgezag en hermeneutiek in 
dit alles spelen. Toen in 1981 het rap-
port God met ons werd gepubliceerd, 
liepen de evangelische beweging én de 
reformatorische kerken te hoop om het 
‘relationele waarheidsbegrip’ dat het 
uitgangspunt vormt van dit rapport, te 
bekritiseren. Het zou weleens kunnen 
zijn dat deze kritiek in onze tijd niet 
alleen is verstomd, maar dat de visie 
die in dit rapport wordt vertolkt, zowel 
in evangelische als in reformatorische 
kring veel meer aanhang heeft dan 
velen denken. De Heer moet dit vervolg 
maar schrijven. Daarin kan hij de resul-
taten van zijn uitgebreide promotie-
onderzoek samenvatten en ingaan op 
de prangende vragen die nu nog wat 
openblijven. Hij zou er de reformatori-
sche kerken en de evangelische bewe-
ging een grote dienst mee bewijzen.

N.a.v.: J.M.D. de Heer, Spiegel en span-
ningsbron. Opinievorming in reformato-
rische kerken over de evangelische bewe-
ging en de charismatische vernieuwing, 
Den Hertog, Middelburg, 2018,  
ISBN 978 90 331 29018, 684 pag.,  
prijs € 39,50Blijvende 
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Een koraal 
 
Volgens zijn tijdgenoten was Johann Sebastian Bach
een virtuoos organist – hij speelde met
een onnavolgbare ‘Leichtigkeit’.

lichthandigheid zou je het kunnen noemen, maar dan zo
licht dat het was alsof het geen handen waren
die speelden

ik vermoed dat ik wel weet hoe het klonk
alsof ik hoor hoe hij het zelf is die daar boven
in deze kerk in die kleine machinekamer
muziek zit te maken

je hoort het eeuwenoude mechaniek, het gekreun
van scharnieren, het geklepper van toetsen
het gekraak van de vloer, het zuchten van wind
hoe er van lucht muziek wordt gemaakt

en er een koraal langzaam door de ruimte zweeft
als een onzichtbare gewichtloze vogel
Leichtigkeit

Rutger Kopland

Uit: Wat water achterliet
Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2004

Mooi om nu een vers over Johann Sebastian Bach op te nemen.
En dan ook van nog Kopland!
Prachtig die typering van de orgelbank met die registers en manualen:
een kleine machinekamer.

En verder:
je hoort het eeuwenoude mechaniek, het gekreun
van scharnieren, het geklepper van toetsen
het gekraak van de vloer, het zuchten van wind
hoe er van lucht muziek wordt gemaakt.

Ten slotte schitterend: het koraal dat langzaam door de ruimte zweeft
als een onzichtbare gewichtloze vogel
Leichtigkeit.

Een vers om van te genieten, net als van een Bachkoraal.
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Contouren voor een 
herenigde kerk: GKv en NGK

Persrevue
Perry Storm

De regiegroep die het eenwordingspro-
ces van GKv en NGK moet helpen vorm-
geven, liet enkele maanden geleden een 
visiedocument het licht zien met als 
titel: ‘Verlangen naar een nieuwe kerk’. 
Het werd onder meer gepubliceerd in 
het Nederlands Dagblad van 17 januari 
van dit jaar. Daarin worden volgens 
een van de opstellers – Ad de Boer in 
hetzelfde nummer – ‘de contouren 
geschetst van de 
nieuw te vormen 
kerk’. Een werkdocu-
ment is het volgens 
hem dat nog verder 
moet groeien en 
uiteindelijk niet 
een belijdenisge-
schrift wil worden, 
maar wel een soort 
statuut dat verge-
lijkbaar is met de 
preambule van het 
Akkoord voor kerke-
lijk samenleven (zeg 
maar de Kerkorde 
van de NGK). In de 
Gereformeerde Kerk-
bode voor het noor-
den van 4 mei 2019 
is een brief gepubli-
ceerd aan het adres 
van deze regiegroep naar aanleiding 
van dit document. Die brief is door drie 
GKv-emeriti opgesteld: ds. Martin de 
Boer, ds. Alko Driest en ds. Leen Joosse. 
Hun kritische commentaar op het vi-
siedocument verdient aandacht en ik 
neem het daarom graag helemaal over 
in deze Persrevue:

Aan: Regiegroep Hereniging NGK en 
GKv
De GKv en NGK hebben u als Regiegroep 
Hereniging NGK en GKv ingesteld. U hebt 
de opdracht gekregen de kerken op weg 
naar hereniging de helpende hand te 
bieden. Ook door aandacht te geven aan 
de geschiedenis van beide kerken. Juist 
ook als het gaat om het signaleren van 

pijnpunten. Als regiegroep hebt u een 
zestal kernpunten geformuleerd waar-
mee u richting NGK en GKv het land in-
trekt. Deze kernpunten luiden als volgt:

1. Jezus Christus en zijn offer staan 
centraal. Hij is het levende Woord, 
zijn Geest geeft de Bijbel gezag.

2. Bij Hem is er ruimte voor kostgan-
gers van allerlei kleur en geur. We 

vinden elkaar bij het kruis, want we 
moeten allemaal van genade leven.

3. In de kerk aanvaarden we elkaar en 
verdragen we elkaar, en dat is iets 
anders dan onverschillig zijn: moei-
lijker, maar mooier. De kerk moet 
een veilige ruimte zijn voor iedereen 
én een heilige ruimte, waar Gods 
Woord gezag heeft en Gods Geest 
mensen vormt naar het beeld van 
Christus.

4. Een kerk is pas kerk als zij er is voor 
anderen. Een gemeente die de wereld 
de rug toekeert, kan niets betekenen. 
We zijn als kerk begaan met de men-
sen om ons heen, we koesteren de 
schepping waarvan wij deel uitma-
ken.

5. Een gereformeerde kerk staat op de 
schouders van de kerk van gisteren, 
maar is ook uit op vernieuwing om 
het evangelie alle ruimte te geven.

6. In een kerkverband vinden we als 
kerken steun bij elkaar in het volgen 
van Christus. Het is geen keurslijf, 
maar een geschenk, bedoeld om el-
kaar als kerken tot een hand en een 
voet te zijn.

Reactie
Over bovenstaande 
valt het volgende 
te zeggen: In de ge-
schiedschrijving bin-
nen onze kerk (GKv) 
wordt in de laatste 
jaren een eenzijdig 
beeld geschetst van 
de trieste gebeur-
tenissen in de 60’er 
jaren. Denk o.a. 
aan het boek In het 
klimaat van het ab-
solute, geschreven 
door Ab van Lange-
velde. Dit is voor een 
heel aantal leden 
van de GKv een 
pijnpunt. De ‘schuld’ 
wordt in toene-

mende mate geschoven in de richting 
van zogenaamde ‘binnenverbanders’.
Dit leidt tot een eenzijdige beoorde-
ling. We denken aan het onbesproken 
laten van wat verkeerd was in de ‘Open 
Brief’. De ondertekenaars van deze brief 
wilden steun geven aan een predikant 
die tegen het beleid van zijn kerkenraad 
inging en wilde samenspreken met de 
Gereformeerde Kerken (synodaal). In 
deze brief werd ook bezwaar gemaakt 
tegen binding aan het gereformeerd 
belijden. De gevolgen waren groot. 
Te denken is ook aan uitspraken van 
voorgangers die niet meer met Zondag 
22 van de Heidelbergse Catechismus 
konden instemmen. Tegelijk kunnen 
we met dankbaarheid opmerken dat 
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de NGK formeel is teruggekomen op 
afwijking/ontkenning van Zn 22 HC en 
dat de NGK dat op de synode GKv in 
2008 heeft erkend. (Acta 2008, art. 112, 
pp. 269-273, toespraak van A.P. de Boer 
namens NGK).
Wat de zes kernpunten betreft. Het 
valt op dat de inhoud zeer algemeen 
en daarmee weinig zeggend is. Zelfs zo 
dat het ook voor andere kerken gebruikt 
zou kunnen worden, bijvoorbeeld tus-
sen GKv/NGK en de Protestantse Kerk 
Nederland.

Ad. 1
Het eerste kernpunt stelt Jezus Christus 
centraal. Dat is een heel belangrijk uit-
gangspunt. Denk alleen maar aan de 
uitspraak van Paulus die geen andere 
kennis wilde brengen dan Jezus Christus 
de gekruisigde (1 Kor. 2:2). Maar gelet 
op de kerkelijke context van vandaag: 
waar blijft hier de aandacht voor de 
binding aan de Schrift? Calvijn sprak 
over Jezus dat Deze naar ons toekomt in 
het gewaad van de Schrift. Waar is de 
honorering van het werk van de Heilige 
Geest in de kerkelijke erkenning van wat 
de Heilige Schrift leert? Juist de leiding 
van de Heilige Geest heeft bewerkt dat 
de kerk ertoe is gekomen zich te binden 
aan de gereformeerde belijdenissen. 
Vooral over dit laatste is door NGK en 
GKv immers veel gesproken. Ze worden 
niet voor niets de drie formulieren van 
eenheid genoemd. Waarom zijn ze hier 
niet genoemd?

Ad. 2
In het tweede kernpunt geeft u aan dat 
er ruimte is voor kostgangers van al-
lerlei kleur en geur. Wordt daarmee de 
diversiteit bedoeld zoals in Galaten 3:28, 
waar Paulus zegt: het maakt niet uit wie 
je bent: Griek, slaaf, vrije, man, vrouw. 
Want zij zijn allen één in Christus. Deze 
formulering roept in de actualiteit van 
vandaag toch ook de vraag op of niet 
aangesloten moet worden bij opvat-
tingen van de NGK om ruimte te bieden 
aan homoseksuele vriendschapsrelaties 
en aan deelname van kinderen aan het 
avondmaal. De NGK sprak zich al in 
2001 positief over het eerste uit. In 2016 
kwam op de landelijke vergadering van 
de NGK dit besluit opnieuw in beeld. De 
landelijke vergadering van de NGK sprak 
nl. uit:

De kerken besluiten:
elkaar op te roepen om al het moge-
lijke te doen om homo’s die geloven 
in God en vertrouwen op het offer 
van Jezus Christus, ook als ze sa-
menleven in een relatie van liefde 
en trouw, in de gemeente een veilig 
thuis te bieden.

We menen dat de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken terecht hebben aange-
geven dat Gods Woord daarvoor geen 
ruimte biedt. In de uitspraak die de GKv 
hierover heeft gedaan ontbreekt ook elke 
steun voor het ruimte geven aan homo-
seksuele vriendschapsrelaties.
In bijbelgetrouwe kerken wordt geleerd 
dat de wereld gebroken is door de zonde 
en dat het leven met Christus kruisdra-
gen betekent. Daarin vind je al begrip 
en meeleven. Een homo uit een van die 
kerken schreef: ‘Daarom heb ik belijdenis 
gedaan om lid te worden van deze kerk; 
persoonlijk mag ik weten dat de Heere 
in genade naar mij heeft omgezien. Heel 
sterk mag juist ik bij tijden ervaren dat 
Christus mijn Liefste is en mijn Ziele-
vriend; een diepe liefde, die de wereld 
niet kent. Dat heeft eeuwigheidswaarde’ 
(aldus een homo in het Ref. Dagblad).

Ad. 3
Kernpunt 3 gaat over aanvaarding. Nu 
zijn ‘elkaar aanvaarden’ en ‘verdragen’ 
modewoorden vandaag. Maar waar 
is het elkaar – zo nodig – willen waar-
schuwen? Wat wordt precies bedoeld 
met ‘waar Gods Woord gezag heeft’. 
Is dit bindend gezag? Nogmaals: waar 
blijft het zich gebonden weten aan de 
drie formulieren van eenheid, waarvan 
NGK en GKv officieel spreken in hun on-
dertekenings- /bindingsformulier voor 
ambtsdragers?
De gemeenschappelijke vergadering 
van NGK en GKv in Kampen (2017) laat 
tegelijk zien dat binding aan de gere-
formeerde belijdenis voor met name de 
NGK een heel lastig punt is die o.a. een 
kerk tot een eigen (andere) formulering 
bracht. Het werd als van ‘boven’ opge-
legd gezien.
Een van de afgevaardigden van de NGK 
gaf er als volgt uiting aan: ‘Wij moesten 
afgelopen jaar, wij moesten letterlijk, 
dingen centraal regelen omdat we tegen 
de praktijk aanliepen. We gingen tegen 
heug en meug dingen bovenplaatselijk 

regelen terwijl we dat niet wilden maar 
toch moesten. Zo zitten we in elkaar. En 
dat is echt een heel andere manier van 
denken. Kijken we naar de binding aan 
de belijdenisgeschriften bijvoorbeeld. 
In Steenwijk hebben we bijvoorbeeld 
andere formuleringen gegeven voor het 
ondertekeningsformulier.’
Op een vergadering van de Regiegroep 
in Groningen (maart 2019) wezen enkele 
aanwezige NGK-leden met nadruk op de 
vrijheid die ze als kerk in Groningen had-
den en ook wilden behouden.

Ad. 4
Kernpunt 4 spreekt over de kerk die pas 
kerk zou zijn als zij er is voor anderen. 
Dit vraagt om nadere toelichting. Als u 
ermee bedoelt dat een kerk het evan-
gelie in de wereld wil uitdragen, volgt 
zij hierin de opdracht die Christus haar 
heeft gegeven. Uw formulering wekt de 
indruk dat het missionaire element haar 
‘identiteit’ bepaalt en vóór alles gaat. 
Moet de kerk vóór alles met de wereld 
om haar heen bezig zijn? Waar blijft de 
dienst van de kerk voor de opbouw van 
de gemeente dan? Zijn dit niet de twee 
kanten van het kerk zijn waar zij niet 
zonder kan? Want het gaat om één werk 
van de Geest. De Geest bewaart bij het 
Woord én beschermt tegen dwalingen. 
We belijden in Zondag 21 toch de intens 
rijke gedachte over wat ‘kerk’ is: de Zoon 
van God vergadert zich een gemeente 
door zijn Geest en Woord in de eenheid 
van het ware geloof. Heeft de kerk niet 
een opdracht om er te zijn voor buiten 
én binnen?

Ad. 5
Ook kernpunt 5 roept vragen op. Wat 
wordt bedoeld met ‘uit zijn op’ ver-
nieuwing om het evangelie alle ruimte 
te geven? In de context van vandaag 
is deze stelling uiterst kwetsbaar. Veel 
vernieuwing van het evangelie richt zich 
vaak op wat mensen past. Staan op de 
schouders van de kerk van gisteren klinkt 
mooi, maar zegt te weinig over het delen 
in het geloof dat ons voorgeslacht heeft 
beleefd en verwoord.

Ad. 6
De regiegroep zegt: een Kerkverband 
moeten we zien als een geschenk, als 
een steun in het volgen van Christus. En 
dat het geen keurslijf is. Dat is prachtig 
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gesteld en alle aandacht waard. Maar 
steun bieden houdt meer in dan zorg 
geven. Daaronder mag en moet ook 
worden verstaan: elkaar helpen en waar 
nodig waarschuwen wanneer het volgen 
van Christus in gedrang komt. En wel zo, 
dat het geen keurslijf is. Helaas wordt 
het wijzen op Gods goede regels door ve-
len gezien als niet passend bij de vrijheid 

die we in Christus hebben. Terwijl de 
werkelijkheid juist anders is en vreugde 
geeft. (Psalm 119 is daar vol van.)

U sterkte toewensend in uw werk, onder 
de zegen van de Here.
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In een maartnummer van Confessioneel 
wordt door ds. Wilbert Dekker (PKN 
Kampen) een artikel gewijd aan een 
bijbeltekst die vaak een rol speelt in 
de discussie over ‘vrouw en ambt’. Die 
tekst vormt tegelijk de titel van zijn ar-
tikel: ‘Galaten 3:28’. Hier volgt een groot 
deel van zijn artikel:

Bij opgravingen rond het tempelplein in 
Jeruzalem werd in 1871 een belangrijke 
ontdekking gedaan. De toen vijfentwin-
tigjarige Franse archeoloog Clermont-
Ganneau vond een steen met Grieks 
opschrift die dateerde uit de eerste eeuw 
na Christus. Deze steen maakte deel uit 
van een anderhalve meter hoge ring-
muur op het tempelplein. De inscriptie 
bevat een waarschuwing dat vreemde-
lingen het tempelcomplex voorbij deze 
muur niet mochten betreden op straffe 
van de dood.
Deze archeologische vondst bevestigt 
wat te lezen staat in de Mishnah (Kelim 
1:8-9) en in Flavius Josephus (Joodse 
Oudheden XV.417-420 en Joodse Oorlog 
V.194). Namelijk, dat er rondom de tem-
pel gedacht werd in gradaties van heilig-
heid. De vreemdelingen moesten blijven 
staan bij de ringmuur. Israëlitische man-
nen en vrouwen mochten doorlopen, tot 
ook de vrouwen niet verder mochten. 
De mannen mochten het terrein van de 
priesters niet betreden, en uiteraard was 
het allerheiligste deel van de tempel al-
leen voor de hogepriester toegankelijk.

Demarcatielijnen
De belangrijkste van alle demarcatielij-
nen in de tempel was echter toch wel de 

scheidsmuur tussen Joden en niet-Joden. 
Dat wordt onderstreept doordat ook 
de Torah fungeerde als exact dezelfde 
scheidslijn (zie Ef. 2:14-15). De Torah is im-
mers aan Israël geschonken, en niet aan 
de heidenen.
Tegen deze achtergrond moet Paulus’ 
betoog in Galaten 3 gelezen worden. 
Paulus maakt hier duidelijk dat de 
aloude scheidslijn tussen Joden en niet-
Joden door de komst van Christus op-
geheven is (zie m.n. vs. 24-26). Wanneer 
Paulus dus in Galaten 3:28 betoogt dat 
er geen Joden of Grieken meer zijn, geen 
slaven of vrijen, geen mannen of vrou-
wen, bedoelt hij heel precies te zeggen 
dat de scheidslijnen die voor sommigen 
de toegang tot het heil verhinderen, zijn 
weggevallen. We zijn één in Christus  
(vs. 27).

Rolverhoudingen
Nu is het belangrijk om te zien dat Pau-
lus betoogt dat allerlei scheidslijnen die 
aanleiding kunnen geven tot trots en 
zelfverheffing, niet meer gelden sinds 
de komst van Christus. Het heil van God 
heft zulke oude scheidslijnen op. We 
hebben allen toegang tot de Vader (Gal. 
3:26; 4:6). Maar betekent dit nu ook dat 
een Jood ophoudt Jood te zijn? Of dat 
een Griek Jood moet worden? Betekent 
dit dat het onderscheid tussen mannen 
en vrouwen wegvalt? En betekent dit de 
afschaffing van de slavernij? Betekent 
dit een opheffing van de aloude rolver-
delingen? Dat wordt uit de onmiddellijke 
context van Galaten 3 niet helemaal dui-
delijk. Alleen wordt duidelijk dat Grieken 
geen Joden hoeven te worden door de 

Een veel mishandelde 
bijbeltekst
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besnijdenis. Dat is immers de portée van 
de hele Galatenbrief. Heidenen worden 
nu gered zonder de uiterlijke tekenen die 
het Jood-zijn definiëren.
Maar hoe zit het met de andere catego-
rieën? Daarover geeft de Galatenbrief 
geen ondubbelzinnig uitsluitsel. Volgens 
de regels van de exegese is de volgende 
stap om te kijken hoe Paulus in zijn an-
dere brieven denkt: om dus Paulus met 
Paulus uit te leggen. Direct zien we dan 
dat Paulus nog wel een rol weggelegd 
ziet voor Israël (Rom. 9 - 11). We zien ook 
dat hij van vrouwen andere dingen ver-

wacht dan van mannen en dat hij zich 
daarbij op de scheppingsorde beroept 
(1 Kor. 11). En de weggelopen slaaf One-
simus stuurt hij terug naar Filemon in 
de hoop dat hij nu wél van nut zal zijn 
(Filem.: 11). Dit zijn precies die teksten 
bij Paulus die bij ons ‘schuren’. Hoewel 
het tegelijk ook waar is dat vrouwen en 
slaven in de christelijke gemeente beter 
af waren en meer gewaardeerd werden 
dan in de omringende cultuur.
Mijn punt is hier dat een nauwkeurige 
exegese van Galaten 3 laat zien dat Pau-

lus niet allerlei categorieën opheft die 
maatschappelijk relevant waren. Ze wor-
den weliswaar voor de toegang tot het 
heil gerelativeerd, en uit andere brieven 
wordt duidelijk dat de rolverhoudingen 
hierdoor ook worden geherdefinieerd. 
Maar dat is dan een gevolgtrekking uit 
wat Paulus hier eigenlijk wil zeggen, 
namelijk dat deze categorieën er in de 
toegang tot het heil niet meer toe doen. 
In Christus is er geen enkele reden om de 
ene categorie meer waarde toe te ken-
nen dan de andere, zegt hij in Galaten 3.  
Op andere plaatsen in zijn brieven waar  

hij wél spreekt over de nieuwe rol-
verhoudingen van Joden en Grieken, 
slaven en vrijen, mannen en vrouwen, 
is hij conservatiever dan wij gemakkelijk 
vinden.

Eisegese
In deze korte exegetische schets heb ik 
willen betogen dat Paulus in Galaten 
3:28 niet in het algemeen zegt dat maat-
schappelijke verhoudingen er niet meer 
toe doen, maar dat hij specifiek bezig is 
met de vraag naar de toegang tot het 

heil. We kunnen deze tekst mijns inziens 
dus niet gebruiken als hoeksteen voor 
een meer inclusieve theologie die past 
bij onze 21e-eeuwse wensen. Althans, 
niet zonder meer betekenis in te leggen 
dan de tekst zelf aandraagt. ‘Eisegese’ 
heet het proces van meer betekenis toe-
kennen dan exegetisch verantwoord is. 
Exegetisch liggen echter de grenzen van 
de interpretatie scherper.
Overigens is het interessant om op te 
merken dat de gnostiek wel heel ver is 
gegaan in het opheffen van alle na-
tuurlijke categorieën. Dat Paulus in deze 

tekst zegt dat mannelijk en vrouwelijk er 
niet meer toe doet, heeft bij de gnostici 
geleid tot het ideaal van de androgyne 
figuur. Zo ver is de vroege kerk echter 
nooit gegaan. De vroege kerk heeft 
Galaten 3:28 inderdaad met het oog op 
het afschaffen van religieuze privileges 
uitgelegd, en niet met betrekking tot het 
opheffen van natuurlijke of maatschap-
pelijke categorieën.


