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Als ik het goede wens te doen, is 
het kwade bij mij aanwezig. Ik, 
ellendig mens! Wie zal mij verlos
sen? Gode zij dank door Jezus Chris
tus, onze Here!

(Romeinen 7:14-26)

Het zijn bekende woorden van de 
apostel Paulus. Maar over welke 
periode in zijn leven spreekt de 
apostel hier? Gaat het over de tijd 
vóór of na zijn bekering? Kan hij als 
onbekeerde juichen over de verlos
sing door Christus (vers 25)? Nee 
toch! Maar dan komt meteen de 
vraag: kan hij dan wel als gelovige 
van zichzelf zeggen: ik, ellendig 
mens? Het kan toch niet: een gelo
vige die wel het goede wil, maar 
telkens moet constateren dat er een 
macht is die sterker is dan hij: de 
zonde! Daarvan is hij toch verlost! 
Over welke periode in zijn leven 
heeft de apostel het? Het antwoord 
op die vraag is van groot belang 
voor onze kijk op het leven door de 
Geest, het leven als christen.

Omdat er auteurs zijn die zich voor 
hun opvatting beroepen op het geheel 
van de brief en op de hoofdstukken 6 en 
8, nemen we een wat brede aanloop en 
besluiten we met een paar opmerkingen 
over Romeinen 8.

Synagoge en gemeente
Rome kende in Paulus’ dagen een 

grote joodse gemeenschap: indrukwek
kend en gerespecteerd. De christelijke 
gemeente daarentegen, bestaande uit 
voormalige heidenen, was er klein. De 
verhouding tussen beide is een belang
rijke achtergrond van de brief aan de 
Romeinen (J. van Bruggen). Hoog keek
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de christelijke gemeente op tegen de 
machtige synagoge van de Joden. Die 
hadden invloed in de maatschappij. En 
die waren het aloude Godsvolk. Die 
hadden de wet en de besnijdenis.

De apostel laat zien dat van jaloezie 
geen sprake hoeft te zijn. Niet hij is een 
Jood, zo houdt hij de gemeente voor, die 
het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis, 
wat uiterlijk aan het vlees gebeurt, maar 
hij is een Jood die het in het verborgene 
is en de ware besnijdenis is die van het 
hart (2:28v).

Maar de Joden hebben toch de wet?
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Ja, die hebben ze. Maar die moet je wel 
onderhouden! En de Joden zijn van 
zichzelf, net als alle niet-Joden, zonda
ren die Gods oordeel verdienen (3:9). 
Van dat oordeel krijgen ze geen vrij
spraak door de wet. Die vrijspraak komt 
buiten de wet om, door Jezus Christus 
(3:21). Door het geloof in Hem mogen 
alle christenen vrijspraak hebben en 
vrede met God. Alle christenen! Besne- 
denen en onbesnedenen. Alle zonen en 
dochters van Adam, die in Christus 
geloven (5:12-21).

Heiliging door de wet?
Christus’ werk is onvoorstelbaar rijk. 

Hij gaf zijn leven en stond op. Zijn 
dood en opstanding hebben niet alleen 
betekenis voor onze vrijspraak. Ze lei
den ons ook tot een heilig leven. Want 
als Christus voor de zonde ‘gestorven’ is, 
hoe zullen wij dan in de zonde ‘leven’? 
En als Christus is opgestaan tot nieuw 
leven, zullen wij onze leden dan niet ten 
dienste stellen van God (6:1-14)? Want 
als wij niet meer vallen onder de straf en 
de vloek van de wet, dan zijn we toch 
bestemd om te leven onder de genade: 
voor God!

Maar hoe moet je dat als heiden
christen doen: in die verworden 
Romeinse samenleving leven voor God 
en in dienst van God? Hebben de Joden 
met hun wet dan toch niet een voor
sprong? Zou die joodse wet niet prima 
kunnen helpen bij die noodzakelijke 
heiliging? Het gaat in dat nieuwe leven 
toch om een leven naar die wet? Gods 
wet!

Ja, Gods wet was het! En is het! En 
het christenleven moet zich inderdaad 
richten naar Gods wet. Maar die wet is 
er niet de motor van! De gemeente 
dankt haar heiliging niet aan de wet. 
Daarvoor grijpt de apostel naar een 
beeld. De wet zelf schrijft Paulus, leert 
dat een vrouw gebonden is aan haar 
man, zolang die man leeft. Maar als hij 
sterft, is ze aan hem niet meer gebon
den. Zo is het ook met u en de wet. U 
bent gestorven: met Christus mee. Toen 
bent u ontslagen van uw verbintenis aan 
de wet. Die kan u niet meer veroorde
len. U bent dood voor haar. U bent niet 
meer ‘onder’ de wet. Er is nu een Ander 
die u bindt: na uw opwekking uit de 
dood wordt u beheerst door Hem die u 
uit de dood heeft opgewekt, Jezus 
Christus. U bent ‘onder’ Hem. Hij zal u 
vernieuwen, zodat u gaat leven naar de 
wet van God, de wet van de liefde, de

wet van de Geest van het leven (7:1-6).
De gemeente in Rome hoeft dus ook 

wat dit betreft niet jaloers te zijn op de 
synagoge. Voor hun heiliging zijn ze 
niet aangewezen op de wet, maar op 
Christus en zijn Geest (Jer. 31).

Maar de apostel hoort de tegenwer
pingen al! Is de wet dan iets verwerpe
lijks? Moeten we die zo snel mogelijk 
afdanken? Nee, zegt Paulus, dat moeten 
we niet! Want de wet is heilig en recht
vaardig en goed. Het probleem zit ’em 
niet in de wet, maar in ons! Terwijl de 
wet ons leert wat zonde is en wat wij 
dus moeten mijden, zitten wij zo in 
elkaar dat het verbod bij ons juist het 
verlangen losmaakt om het verbodene te 
doen. Dat moeten we de wet niet verwij
ten. Dat is ónze bedorvenheid, onze 
zondigheid!

De wet, zegt Paulus, werd mijn 
dood. Die wet waar u zo jaloers naar 
kijkt - en die heilig en rechtvaardig en 
goed is! - die bracht mij alleen maar ver
der van huis. Door die wet leerde ik hoe 
bedorven ik ben. En ze werkte ave
rechts: ze maakte in mij alleen de zonde 
maar levend! Niet omdat zij slecht was, 
maar omdat ik het ben!

Christelijke ervaring
En dan komt het gedeelte dat speci

aal onze aandacht heeft in dit artikel.
Het valt op hoe persoonlijk de apos

tel spreekt. In de eerste persoon enkel
voud: over ‘ik’ en ‘mij’. Hij beroept zich 
op zijn ervaring als christen en op die 
van zijn broeders en zusters. Wij weten, 
schrijft hij, dat de wet geestelijk is; maar 
ik ben vleselijk, verkocht onder de 
zonde. En in vers 18 nog een keer: want 
ik  weet dat in mij geen goed woont. En 
in vers 26 vertelt hij: derhalve ben ik  
met mijn verstand dienstbaar aan de wet 
van God, maar met mijn vlees aan de 
wet van de zonde.

Paulus wijst op de ervaring die Gods 
kinderen kennen. Hij laat zien dat het 
in het christenleven niet altijd zo een
voudig ligt, dat je precies weet wat je 
doet. Het komt voor dat je iets heel 
anders doet dan je wilde en van plan 
was. En dat je uitgerekend doet wat je 
nou juist helemaal niet wilt! Dan zie je 
dat je als christen wel kunt willen leven 
naar Gods wet, maar dat dat niet vol
doende is. Er blijkt een sterkere macht 
die je toch tot zonde brengt. Die je laat 
doen wat je helemaal niet wilt!

Ik zeg niet dat het bij een christen 
altijd  zo gaat. Dat is ook niet de bedoe-
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ling van de apostel: zeggen dat wij als 
gelovigen nooit het goede zouden doen 
wat we willen. Wij belijden dat al onze 
werken, zelfs de beste onvolmaakt en 
met zonde bevlekt zijn. Maar dat hoeft 
niet altijd op de concrete manier van 
Romeinen 7. Het redebeleid van de 
apostel vereist die uitleg ook niet. Ster
ker nog: in hoofdstuk 8 zal Paulus zeg
gen dat we dankzij Christus Jezus niet 
alleen goed willen, maar ook wandelen 
naar de Geest (vers 4). En schrijft de 
apostel ook op andere plaatsen niet over 
de vrucht van de Geest, die in ons leven 
echt gevonden wordt en over ons nieuwe 
leven, dat echt geen fiasco is?!

Paulus zegt niet, dat er nooit wat 
positiefs uit onze vingers komt. Paulus 
wijst wel op de meer dan incidentele 
ervaring (let op ‘woont’ in vers 20 en op 
‘regel’ in vers 21), dat het goede je bij de 
handen afbreekt. Daaraan zie je hoe 
sterk de macht van de zonde in je leven 
is, ook in je verloste leven. Je doet niet 
wat je wilt en je komt tot dingen die je 
niet wilt. Daaruit, zegt Paulus, leer je 
dat je het met alleen de wet en een hoop 
goede wil niet redt. Ook al ben je kind 
van God. Ook al geloof je in Christus.
Je staat machteloos tegenover de zonde. 
Je hebt de Geest van Christus nodig! 
Denk aan Jeremia 31: het Israël van het 
oude verbond liep vast, ook al had het 
de wet. Het is de Geest die ons Gods 
wet in het hart schrijft en laat dóen.

Onbekeerd of bekeerd
Ik sprak hierboven over Paulus’ erva

ring ‘als christen’. Daarmee nam ik een 
voorschot op de vraag die nog apart aan 
de orde moet komen: spreekt Paulus 
hier over zijn leven als ongelovige of 
over zijn leven als christen? Onder de 
uitleggers bestaat daarover verschil van 
mening. Er zijn er die zeggen dat het 
wel om zijn onbekeerde leven moet 
gaan. In vers 14 staat immers: ik ben 
vlees (letterlijk: vleselijk), verkocht onder 
de zonde. En als Paulus schrijft dat hij 
nog zo hard kan willen leven naar Gods 
wet, maar dat hem dat niet lukt, dan 
kan dat alleen maar zien op de tijd dat 
de Geest van Christus nog niet in hem 
woonde. Want die zou anders dat kwade 
wel overwinnen. Zijn leven zou nooit 
zo’n puinhoop kunnen blijven als hij 
echt christen was. Het gaat hier, zegt 
men, om Paulus die nog in de macht 
van het vlees is, in de greep van de 
zonde.

Toch geloof ik er niets van dat Pau

lus het in Romeinen 7 heeft over zijn 
leven voordat hij tot geloof in Christus 
kwam. Hij schrijft niet over zichzelf 
zoals hij lang geleden ‘was’. Hij spreekt 
over zichzelf in de tegenwoordige tijd!
Ik ‘ben’ vlees. Wat ik niet ‘wens’, ‘doe’ 
ik. Ik ‘ben’ met mijn verstand dienst
baar aan Gods wet. In mijn leden ‘voert’ 
een andere wet strijd.

Ook w at Paulus schrijft, strookt niet 
met een onbekeerd en ongelovig zijn. 
Want alle onvermogen om te dóen wat 
hij wil, poetst niet uit d a t hij het goede 
‘wil’, dat hij zich zelfs in Gods wet ‘ver
lustigt’. Dat zijn geen uitdrukkingen die 
opgaan voor iemand die in het vlees is. 
Die wil niet goed. Die is niet blij over 
Gods wet. De gezindheid van het vlees, 
schrijft Paulus in hoofdstuk 8, is vijand
schap tegen God; en onderwerpt zich 
niet aan de wet van God. En in vers 18 
corrigeert Paulus zichzelf: het is in hem 
niet allemaal kommer en kwel: ik weet 
dat in mij, ‘dat wil zeggen in mijn vlees 
geen goed woont. Er is in Paulus terdege 
iets goeds. Wat hij ten diepste wil, is: de 
Here dienen. En dat is er alleen door 
Christus.

De ‘ik’ van Romeinen 7 is geen 
onbekeerde of ongelovige. Hij kan zelfs 
juichen om de verlossing door Christus 
in vers 25! En dat is geen verdwaalde 
jubel: in hoofdstuk 8 sluit Paulus erbij 
aan: zo is er dan geen veroordeling voor 
hen die in Christus Jezus zijn. Ook de 
apostel is bevrijd van de wet - van de 
dwingende macht! - van de zonde. Niet 
door de joodse wet, waarnaar de christe
nen in Rome zo jaloers kijken, maar 
door de Geest van Christus. Wat de wet 
niet vermocht, dat heeft God ook in het 
leven van Paulus gedaan door zijn  Zoon  
(vgl. Jer. 31)!

Maar vers 14 dan: ik ben ‘vlees/ 
vleselijk, verkocht onder de zonde’? En 
dat idee van: wat ik voor de Here wil 
doen, lukt nooit?

Allereerst dat ‘ik ben vlees’ of ‘vlese
lijk’. Dat is niet hetzelfde als: in het 
vlees. ‘In het vlees’ is bij Paulus de aan
duiding van onbekeerd zijn: je zit nog in 
de greep van de zonde. Maar ‘vleselijk’ 
kun je ook zijn als ‘geestelijk’ mens. In 
1 Korintiërs 3 schrijft Paulus aan de 
gemeente in Korinte dat ze echt broe
ders zijn (3:1) en dat de genade van God 
hun geschonken is (1:4), maar dat ze 
nog zo vleselijk zijn (3:1-3). Ook kinde
ren van God zondigen en zijn daar soms 
zo moeilijk van af te brengen. Soms 
kunnen ze leven als waren ze nog niét 
bekeerd. ‘Vleselijk’ noemt Paulus zich in 
Romeinen 7. Al is hij christen, er is nog
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die ‘zich verkocht hebben’ aan wat 
kwaad is in Gods oog: de goddeloze 
Achab bijvoorbeeld (1 Kon. 21:20,25;
2 Kon. 17:17). Dan gaat het om iemand 
die van God niets moet hebben. Het 
verschil tussen die mensen en Paulus in 
Romeinen 7 is dat Achab zich zélf ver
kocht had aan de zonde, terwijl Paulus 
zich juist tégen zijn wil verkocht voelt 
onder de zonde. Hij verzet zich ertegen. 
Maar de zonde is hem te sterk. Het gaat 
bij hem om een heel ander ‘verkocht zijn 
onder de zonde’ dan bij Achab en derge
lijke goddelozen (J. Murray).

Een onbekeerde kent trouwens ook 
helemaal niet de spanning waardoor 
Paulus zich verscheurd voelt. De strijd 
tussen Geest en vlees is geen gevecht dat 
onbekeerden voeren. Het is een strijd 
die je te voeren hebt als je gelóóft en 
daarin groeit!

Belang
De ‘ik’ van Romeinen 7 is dus de 

christen Paulus! Waarom sta ik daar 
nou zo lang bij stil?

Dat is belangrijk om twee redenen.
Allereerst om onze kijk op de onbe

keerde mens. Als je zegt dat Paulus in 
Romeinen 7 over de onbekeerde mens 
spreekt, ga je ervan uit dat zo’n onbe
keerde mens al een diep verlangen kan 
hebben om naar Gods wet te leven. Dat 
hij dus niet meer in duisternis leeft 
(Ef. 5:8), of dood is in overtredingen en 
zonden (Ef. 2:1), maar dat er in hem 
veel licht kan zijn. Dat hij niet meer 
geboren en levend gemaakt hoeft te 
worden (Joh. 3:3,5; Ef. 2:6), maar dat 
hij alleen maar geholpen en beter 
gemaakt hoeft te worden. Dat de mens 
zelf prima het goede kan willen, maar 
dat alleen het uitwerken hem niet lukt. 
Terwijl de Bijbel zegt dat God niet 
alleen het werken, maar ook het willen 
in ons moet werken (Fil  2:13). Wie 
denkt dat het in Romeinen 7 om een 
onbekeerde gaat, heeft geen goed zicht 
op Gods genade: die ziet het niet als 
genade voor mensen die vijanden van 
God zijn en goddelozen (Rom. 5:6-10). 
Hij doet alsof onbekeerden al heel wat 
goeds kunnen (willen).

Het tweede dat van belang is, is de 
kijk op ons christenleven. Daarover 
kunnen soms zulke romantische en ide
alistische opvattingen bestaan. Alsof er 
in het christenleven alleen maar blijd
schap en groei is. Alsof wie gelooft, van 
satan niets meer te duchten en van de 
zonde geen last meer zou hebben. Alsof

je daarboven uit zou zijn gegroeid. En 
alsof iedere zonde waarin je vast zit, een 
bewijs zou zijn van je nog-niet-christen- 
zijn. Dat perfectionisme kan een hoop 
onzekerheid en angst bij jezelf oproepen 
en voeden elke keer dat je je machteloos 
voelt in je leven met God. En je omge
ving kan het als een zwéép hanteren: je 
opjutten tot al meer en meer en meer. 
Een jagen zonder rust.

Wat is het dan weldadig om Paulus 
uit zijn ervaring te horen putten. Hier 
hebben we geen perfect christen die 
alleen maar lacht en geestelijk groeit. 
Maar een die de ervaring kent van 
tegenkrachten en van verscheurd te wor
den. Ik, ellendig mens, kan hij zelfs uit
roepen, wie verlost mij? Moordend kan 
het zijn, de strijd van Gods kinderen.
Als je dan alleen de wet maar hebt en 
een portie goede wil, dan loop je hele
maal vast. Heerlijk om dan te mogen 
weten: Christus, uw verzoenend sterven 
blijft het rustpunt van mijn hart. Uw 
goede Geest is mijn geleide door het 
oneffen land van mijn aanvechtingen en 
zonden.

Geen lijdelijkheid maar 
ootmoed

Er zijn kringen die er niets van wil
len weten dat de ‘ik’ van Romeinen 7 
een christen zou zijn. Ze moeten ook 
niets hebben van wat ik schreef over de 
onvolkomenheid die ons tot onze dood 
blijft aankleven. Dat voedt, zeggen ze, 
alleen maar lijdelijkheid en berusting. 
Dan heb je veel te lage verwachtingen 
van Christus en zijn Geest. Je wordt 
door zo’n redenering, zeggen ze, in slaap 
gesust: ‘ach, zonde geeft niet, dat hoort 
erbij.’

Is dat inderdaad de houding die Pau
lus ons aanleert in Romeinen 7? Is dat 
het beeld van hem, dat voor ons oprijst 
in dit hoofdstuk? Een christen die alle 
verantwoordelijkheid van zich afschuift 
en zich verstopt achter een duistere 
macht van buiten?

Allereerst valt op dat Paulus aan 
Christus en zijn Geest niets verwijt. Hij 
belijdt Christus juist als zijn Verlosser: 
Gode zij dank, die ons verlost door 
Jezus Christus, onze Here! Het is zijn  
Geest, de Geest van het leven die ons 
bevrijdt van de macht en de wet van de 
zonde.

Paulus richt zijn pijlen ook niet op de 
wet. Zo van: die wet eist ook veel te veel 
en stort me in het ongeluk. Nee, hij

zingt de lof van de wet. Ze is heilig en 
rechtvaardig en goed. Ze is geestelijk, 
zegt hij in vers 14. Ze komt van God en 
ze is goed.

Dus: Christus valt niets te verwijten; 
de wet valt niets te verwijten. Wie dan 
wel?

Het lijkt erop alsof de apostel de 
zonde de schuld geeft. De zonde als een 
macht buiten hemzelf, waar hij niets aan 
kan doen. In vers 17 en vers 20 lezen 
we: als ik doe wat ik helemaal niet wil 
en als ik niet doe wat ik wél wil, dan 
doe ik  het dus niet meer, maar de zonde 
die in mij woont.

Dan doe ik het niet, maar de zonde 
die in mij woont. Schuift Paulus daar
mee de schuld niet af op iets buiten 
zichzelf? Daar lijkt het wel op. Maar let 
u dan op de manier waarop Paulus 
schrijft. Want hij heeft het wel over de 
zonde die ‘in mij’ woont. Het zijn mijn 
leden waarin de wet van de zonde 
woedt. En Paulus schrijft: ‘ik’ doe het 
kwade; vers 26: ‘ik’ ben met mijn vlees 
dienstbaar aan de wet van de zonde. En 
hij roept uit: ‘ik’, ellendig mens! Zoals 
hij ook begon in vers 14: ‘ik’ ben vlese
lijk. Paulus plaatst zichzelf niet buiten 
schot. Hij schuift zelfs de zonde waarin 
hij geboren is, niet af!

Ik moet het nog sterker zeggen. U 
zou kunnen denken dat Paulus zegt: 
met mijn willen is het wel in orde, maar 
de zonde zit in mijn lichaam of in mijn 
uiterlijk functioneren, in ‘mijn vlees’ en 
in wat ik concreet ‘doe’. Maar ook dat 
bedoelt hij niet. Zijn ‘vlees’ is niet zijn 
lichaam, maar heel zijn bestaan als zon
dig mens die de gevolgen van de zonde 
met zich meedraagt: hij draagt die mee 
in zijn lichaam, maar evengoed in zijn 
ziel en geest en wil.

En het is ook niet zo dat Paulus zou 
zeggen dat het met zijn wil altijd goed 
zit. Hij is met zijn vlees, dat is: met héél 
zijn bestaan, dienstbaar aan de wet van 
de zonde. Daardoor ‘wil’ hij ook wel 
verkeerde dingen. Dingen die niet stro
ken met zijn christelijke wil. Dingen 
waarvan de Here hem een afschuw geeft. 
Paulus’ zonden gaan echt niet altijd bui
ten zijn wil om!

Geen berusting maar 
strijd

Paulus schuift de schuld niet af op 
de zonde als een macht buiten hemzelf. 
Maar hij maakt toch wel duidelijk 
onderscheid: tussen hemzelf en de zonde
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- ‘niét ik, maar de zonde die in mij 
woont’? En hij spreekt toch over wat hij 
dóet, maar niet wíl?

Inderdaad. En ook daar mogen we 
niet overheen lezen. Paulus is geen wil
loos slachtoffer, zagen we. Soms geeft hij 
zelfs aan de zonde toe. Maar vaak neemt 
hij er ook afstand van. Dan zegt hij: 
niet ik, maar de zonde. Of: ‘naar de 
inwendige mens’ - d.w.z. ten diepste! - 
verlustig ik mij in de wet van G od en 
niet in die van de zonde. Heel vaak doe 
ik wat ik juist niet wil.

We zien hier geen apostel die zich 
met zijn zondigheid verzoend heeft en er 
niets meer tegen onderneemt. We horen 
dat hij wel met zijn vlees dienstbaar is 
aan de wet van de zonde, maar dat hij 
ook met zijn door de Geest beheerste 
verstand dienstbaar is aan de wet van 
God. Hij ziet in zijn leden de zonde 
haar strijd voeren, maar hij verlustigt 
zich naar zijn inwendige mens in de wet 
van God. Hij wil het goede. Er is bij 
hem geen berusting, maar strijd! Dié is 
kennelijk kenmerkend voor het christen
leven. De strijd van vlees en Geest. De 
strijd om ons hart tussen de wet van de 
zonde en de wet van God. Niemand 
kan zich dus op Romeinen 7 beroepen 
om de strijd van het geloof te ontlopen 
of om zich te onttrekken aan Gods wet. 
Hier spreekt geen ziel- en willoze apos
tel, maar een die zich inzet om te leven 
naar Gods wil, en die de zonde haat en

zich er hartgrondig van distantieert (niet 
ik, maar de zonde).

Verlossing
Paulus voelt zich verscheurd: ik, 

ellendig mens, wie verlost mij uit dit 
moordend bestaan?

Hij geeft zelf het antwoord: die ver
lossing komt niet door mijn dood, maar 
door Jezus Christus, onze Here! Hij 
maakt ons door zijn Geest vrij van de 
wet van de zonde en de dood. Wat de 
wet niet kon, dat deed God door zijn 
Zoon en door zijn Geest. Die schrijft de 
wet op de tafel van ons hart. Wij gaan 
wandelen niet naar het vlees, maar naar 
de Geest.

Betekent dat dat de Here Jezus die 
strijd waarover Paulus het in Romeinen 
7 heeft, van ons afneemt? Ja, dat za l Hij 
wel doen. In Gods nieuwe wereld zullen 
we er geen last meer van hebben. Dan 
zullen we als kinderen van God leven in 
een heerlijke vrijheid. Dan zullen we 
verlost zijn van alles wat ons hier naar 
beneden trekt: van de zonde en haar 
gevolgen, van alle gebrokenheid, vergan
kelijkheid en vruchteloosheid. Dan zal 
de zonde geen enkele macht meer over 
ons hebben, zelfs niet over ons vlees.

Maar zover is het nog niet. Christus 
doet ons hier en nu al leven naar Gods 
wet. Maar dat leven blijft een strijd.
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Paulus zegt meteen na de verlossingsju- 
bel in vers 25: derhalve ben ik zelf met 
mijn verstand dienstbaar aan de wet van 
God, maar met mijn vlees aan de wet 
der zonde. Dat is kennelijk ook het 
leven als je Christus kent en in Hem 
gelooft.

Met Christus is de strijd nog niet 
voorbij. Ze is nog niet ten einde. Maar 
ze heeft dankzij Hem wel een einde! 
Voor wie in Christus is, hoeft de afloop 
van de strijd geen vraag meer te zijn. In 
Christus zijn wij meer dan overwin
naars. Dat neemt de strijd en moeite van 
nu niet weg. Maar het zet die wel in het 
licht van de verlossing! In dat licht 
mogen wij wandelen. Ook te midden 
van alle gebrokenheid en zuchten.

Want dat is wat opvalt in het vol
gende hoofdstuk, Romeinen 8. Dat is 
een machtig hoofdstuk, dat spreekt over 
de verlossing die God schenkt in zijn 
Zoon en door zijn Geest. Maar het is 
ook het hoofdstuk van de schepping die 
zuch t (vers 22). Van de gelovigen die de 
Geest ontvangen en zuchten (vers 23). 
Van de Geest zelf die zuch t (vers 26). 
Allen zien ze uit naar de verlossing van 
dit gebroken bestaan. Naar de volkomen 
verlossing van de zonde en al haar 
gevolgen.

Er zijn er die Romeinen 7 toepassen 
op de onbekeerde mens. En niet op de 
gelovige. Die zou niet meer zo met de 
zonde en haar gevolgen te worstelen 
hebben. Die zou volmaakt kunnen wor
den. Het is een van de kenmerken van 
zulke perfectionisten dat ze al hun kaar
ten zetten op het hier en nu. De geeste
lijke blijdschap nu. Bij hen sterft het 
uitzien en verlangen naar de toekomst. 
Het is hier en nu toch al genieten!

Het kenmerk van het christenleven 
is uitzien. Wij zijn, schrijft Paulus in 
Romeinen 8, behouden ‘in de hoop’. 
Hoop die nog niet gezien wordt (vers 
24). Wat hebben we nog een last van de 
zonde die aan al onze werken kleeft. 
Maar we weten dat de verlossing komt. 
En we zien ernaar uit. Het is een hoop 
die al ons leed verzacht. En die ons doet 
volhouden in de strijd. We weten dat de 
overwinning is aan onze Heiland. Hij 
verlost ons uit ons moordend bestaan. 
Zijn Geest is de Geest van het léven.
Hij geeft rust en kracht om heilig te 
leven naar Gods wet.

5
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Wanneer u dit nummer van ons blad 
leest, zijn we al bijna een maand 
aan het nieuwe jaar gewend. Maar 
het is tegen de jaarwisseling dat 
ik deze Kroniek al schrijf. Een goed 
moment om alle lezers en mede
werkers voor 2004 de zegen van 
de Here God toe te wensen. Als 
redactie hopen en bidden wij dat 
Hij ons bescheiden werk vruchtbaar 
zal maken voor zijn zaak in deze 
wereld.

2004

Wat het jaar 2004 zal brengen, weet 
ik evenmin als u. De Kroniek geeft geen 
toekomstprofetie. Alleen de Here weet 
wat Hij in de toekomst brengen zal. Hij 
voert zijn plannen uit met soevereine 
macht. In mijn gedachten klinkt het 
kerstevangelie nog na. Zelfs Augustus, 
de machtige, die God niet eens kende 
en van Davids huis nog nooit had 
gehoord, moest eraan meewerken dat de 
Zoon van God geboren werd in Davids 
stad. Daar hebben Jozef en Maria in de 
armoe van hun krappe onderkomen met
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een kribbe plaats voor onze Verlosser 
gemaakt. Zo heeft de Here onze koning 
gegeven. Dan mogen wij erop vertrou
wen dat de Here ook in 2004 zijn plan
nen uitvoert, al is de macht van het 
ongeloof nog zo groot. In dat vertrou
wen willen we, voor zover het onze taak 
is, plaats maken voor koning Christus. 
Daar hopen we ook dit jaar ons blad 
voor in te zetten, in de hartelijke over
tuiging dat onze gereformeerde belijde
nis het katholieke Evangelie samenvat.

PKN

Het besluit is gevallen. De kogel is 
door de kerk. In de maand mei van 
2004 zal de Protestantse Kerk in 
Nederland een feit zijn. De Neder
landse Hervormde Kerk, de Gerefor
meerde Kerken in Nederland (syn.) 
en de Evangelische Lutherse Kerk 
hebben daartoe besloten. Het is een 
kerkhistorisch feit. Het zal groots 
gevierd worden in mei.

Wie de gang van zaken een beetje 
volgde, weet dat dit met pijn gepaard 
gaat. Met name in de Nederlandse Her
vormde Kerk was het, met twee stem
men meerderheid, kantje boord. Het 
verzet komt vooral uit kringen van de 
Gereformeerde Bond.

Bij dit fusieproces zijn wij buiten
staanders. Kritische buitenstaanders. We 
zien in deze nieuwe kerkformatie geen 
reformatie. Ongestoord kan alle wind 
van leer door de gewelven van deze 
nieuwe kathedraal waaien. Dat was in 
de Nederlandse Hervormde Kerk het 
geval en niet minder in de Gerefor
meerde Kerken (syn). De PKN wordt 
evenmin een echte kerk zoals de gerefor
meerde belijdenis aanwijst: waar de pre
diking van de schriftuurlijke leer onder-

Bonifatius

wordt. De echte kerk legt zich daarop 
toe en geeft daarom aan de dwaling 
geen wettige plaats. En dat kan van de 
PKN met de beste wil van de wereld 
niet worden gezegd. We zijn kritische 
buitenstaanders dus.

Intussen zijn we wel betrokken bui-
Kroniek J.W. van der Jagt

houden wordt. Let wel: artikel 29 NGB 
zegt niet dat deze prediking mógelijk 
moet zijn, maar dat zij onderhouden
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tenstaanders. In deze fusie gaan veel 
christenen mee die voor de gerefor
meerde belijdenis willen opkomen. Het 
doet ons verdriet dat zij meegaan. Want 
daarmee laten ze los wat hun eigen gere
formeerde belijdenis over de kerk belijdt. 
We weten ons om die reden ook vooral 
betrokken bij hen die weigeren in de 
PKN op te gaan. De achtergrond van 
deze weigering is complex. Daarin speelt 
het hervormde kerkgevoel een grote rol, 
dat het Nederlandse hervormde kerkin- 
stituut als een planting van de Here ziet 
en het om die reden in stand wil hou
den. Dat maakt de weigering wel zwak! 
Datzelfde kerkgevoel is voor anderen 
immers juist reden om wel met de fusie 
mee te gaan. Trouwens, over planting 
van de Here gesproken - 2004 is het 
Bonifatiusjaar -, heeft Hij zijn kerk niet

in ons land o.m. door Bonifatius en 
Willibrord geplant? Kan dan niet met 
hetzelfde recht de Rooms-Katholieke 
Kerk als planting van de Here worden 
gezien? Maar hoe dan ook, vanuit dit 
kerkgevoel heeft men zich tegen de fusie 
verzet, en daardoor is men ongewild en 
ondanks zichzelf buiten de gemeenschap 
van die kerk komen te staan. Niet onge
lijk aan wat bij de Afscheiding van 1834 
en de Vrijmaking in 1944 is gebeurd. 
Intussen loopt er door het verzet tegen 
de PKN ook duidelijk een andere lijn. 
Het ‘nee!’ tegen de PKN is ook verzet 
tegen de vrijzinnigheid die daar zal zijn. 
En daarin schittert, door alle andere 
motieven heen, de gehoorzaamheid aan 
de Heer van de kerk en trouw aan de 
gereformeerde belijdenis. Daar zijn we 
blij mee. We herkennen het als werk van

de Heilige Geest. En we hopen dat dit 
vuur zal blijven branden. Intussen zijn 
de vuurblussers al uitgerukt om de wei
geraars alsnog de nieuwe formatie bin
nen te leiden. Onze wens is dat de Hei
lige Geest kracht zal geven om, ondanks 
alle pijn en strijd, het ‘nee!’ tegen de 
PKN vol te houden. Dan zou er in 2004 
ook een begin van een ingrijpende ker
kelijke herschikking kunnen zijn. Is de 
Afscheiding van 1834 niet een afschei
ding geweest van de Nederlandse Her
vormde Kerk ‘tot dat deze terug keert 
tot de waarachtige dienst des Heeren’? 
Zouden die oude woorden in 2004 
nieuwe actualiteit krijgen?

Open gereformeerd 
avondmaal?

Dit jaar zal er ook een discussie zijn 
over de vraag wie we in de Gerefor
meerde Kerken aan het avondmaal 
toelaten. Ds. K. de Vries heeft een 
aantal weken geleden met een plei
dooi voor een open avondmaalstafel 
deze discussie geopend (De Reforma
tie, jrg. 79 nrs. 7-9). Hij pleit ervoor 
andere christenen als gast toe te 
laten. Hij doelt dan niet op christe
lijke asielzoekers, maar op Neder
landse christenen die geen lid van 
één van de Gereformeerde Kerken 
zijn. Daar is het laatste woord niet 
over gezegd. In deze Kroniek ga ik 
op een paar van zijn argumenten in.

Sym pathiek
Collega De Vries voert een sympa

thiek pleidooi. Hij komt eerlijk uit voor 
de moeite die het hem geeft om 
oprechte christenen niet het avondmaal 
te laten meevieren. Hij is niet de enige 
die deze moeite heeft. Zou er wel 
iemand zijn die dit niet pijnlijk vindt?

Sympathiek klinken ook de motie
ven die hij aanvoert. Deze liggen voor

namelijk op het emotionele vlak. ‘Is het 
niet onvriendelijk en ongastvrij en afsto
tend om gelovige broeders en zusters die 
misschien graag met ons de dood van de 
Here willen verkondigen, op afstand te 
laten toekijken terwijl wij samen de 
maaltijd van de Heer gebruiken?’
(p. 111). Zou het ‘onszelf niet veel meer 
blijdschap brengen wanneer we gasten 
die met ons komen tot Christus en tot 
het heil van harte verwelkomen?’ Als de 
huidige praktijk ter wille van de Here 
nodig is, wil De Vries zich daarin schik
ken (p. 111), maar hij vraagt zich af of 
dit inderdaad het geval is. Aan het slot 
van zijn drie artikelen vat hij deze 
motieven nog eens samen. Het gaat hem 
vooral om hartelijkheid, gastvrijheid en 
ook om het onbegrip bij anderen. Ons 
gesloten avondmaal is tamelijk uniek 
(p. 110). Het ‘blijkt moeilijk uit te leg
gen’ (id.). ‘Er is haast niemand die het 
snapt’ (p. 154). De overwegingen van 
De Vries zijn tegemoetkomend en daar-

Kroniek J.W. van der Jagt

door sympathiek. Maar hoe sympathiek 
het ook klinkt, de toegang tot het 
avondmaal wordt niet op basis van 
vriendelijkheid en gastvrijheid geregeld. 
Daar zijn andere argumenten van 
belang. Die heeft De Vries natuurlijk 
ook. Maar die hebben mij niet erg over
tuigd. Maar voor ik daarop inga, eerst 
iets anders.

Timing
Ik begrijp namelijk niet wat ds. De 

Vries bezielt om over een open avond
maal te beginnen. Niet dat een gesprek 
hierover niet zinvol kan zijn. Er groeit 
verschil tussen de kerken in toelatings- 
praktijk. Dan kan het nodig zijn om 
over een gemeenschappelijk beleid (dat 
er overigens al jaar en dag is) te spreken. 
Maar waar ik niet bij kan, is dat De 
Vries uitgerekend in deze tijd een open 
avondmaal bepleit.

De vorige generale synode nam een 
besluit over de viering van het avond
maal te velde. Dat wekte bij veel broe
ders en zusters de indruk dat er een 
open avondmaal was ingevoerd. De
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laatste synode moest bezwaren tegen 
dat besluit behandelen. Vanwege de 
bezwaren sprak zij met zoveel woorden 
uit ‘dat de regeling voor een dergelijke 
uiterst bijzondere situatie geen grond 
geeft te veronderstellen dat er in ons 
kerkverband nu sprake is of mag zijn 
van een open avondmaalstafel’ (Acta 
Z uidhorn, art. 101, besluit 3). En nu 
komt er één van de leden van de synode 
van Zuidhorn, collega De Vries, en 
bepleit een open avondmaalstafel! Ik 
kan daar niet bij! Mede om dat ver
meende open avondmaal hebben broe
ders en zusters met de kerk gebroken. 
Het pleidooi van ds. De Vries speelt 
hen alleen maar in de kaart. Her en der 
in het land proberen ambtsdragers 
gemeenteleden te overtuigen dat zij niet 
met deze zgn. ‘vrijmaking’ moeten 
meegaan. De Vries maakt dit gesprek 
nog moeilijker dan het al is. Dat begrijp 
ik niet. Ik veronderstel tenminste niet 
dat hij zo graag gastvrij naar anderen 
wil zijn, dat hij er eigen broeders en 
zusters wel om wil verliezen. Met alle 
respect voor mijn collega, is dit niet de 
slechtst denkbare timing om deze dis
cussie te starten?!

Regel
Een belangrijke overweging voor De 

Vries is, dat de kerken geen vastgesteld 
beleid hebben over de toelating van gas
ten tot het avondmaal. Hij noemt arti
kel 60 van de kerkorde. Daarin hebben 
we als kerken de volgende afspraak 
gemaakt: ‘Tot het avondmaal van de 
Here zal de kerkenraad alleen hen toe
laten die belijdenis van het geloof naar 
de gereformeerde religie hebben gedaan 
en godvrezend leven. Zij die uit zuster
kerken komen, zullen op grond van een 
goede attestatie inzake leer en leven toe
gelaten worden.’ Volgens De Vries stelt 
dit artikel als regel dat het avondmaal 
alleen openstaat ‘voor belijdende leden 
die niet onder censuur staan; en voor 
mensen uit zusterkerken die een attest - 
een avondmaalsbriefje - overleggen.’ En 
dan vervolgt hij: ‘Over mensen die niet 
uit zusterkerken komen wordt niets 
gezegd. Bijvoorbeeld over leden uit ker
ken die anders-gereformeerd dan vrijge
maakt-gereformeerd zijn ... Officieel 
wordt er niets over gezegd. Maar de 
heersende visie is dat je geen avondmaal 
kunt vieren met mensen uit kerken 
waarmee wij geen kerkelijke gemeen
schap oefenen.’ En ‘die regel wordt ove
rigens bekend verondersteld, maar niet
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Laatste avondmaal (Frans Francken, 1667)

met zoveel woorden uitgesproken’
(p. 110). Er ligt over het toelaten van 
andere christenen dus officieel niets vast. 
Er is alleen een gangbare visie.

Ik moet zeggen dat ik hier helemaal 
niets van geloof. De Vries leest artikel 
60 niet goed. Hij brengt een beperking 
aan in de strekking ervan en hij legt er 
iets in wat er niet bedoeld wordt.

Laat ik het laatste eerst nemen. Wat 
artikel 60 zegt over ‘een goede attestatie’, 
laat De Vries slaan op het zgn. ‘avond
maalsbriefje’. Als je in een zusterkerk het 
avondmaal wilt vieren, neem je een 
attest van je kerkenraad mee. Dan weet 
die kerkenraad dat je gerechtigd bent om 
het avondmaal te vieren. Dat is een 
praktische gewoonte, maar een gewoonte 
voor iets wat incidenteel voorkomt.
Maar daar gaat artikel 60 helemaal niet 
over. De kerkorde gaat over zaken van 
wezenlijker belang.

Het tweede deel van artikel 60 gaat 
over het toelaten tot het avondmaal van 
iemand die uit een zusterkerk komt. Zo 
iemand wordt niet pas toegelaten nadat 
hij/zij geloofsbelijdenis heeft afgelegd. 
Dat is namelijk in het eerste deel van dit 
artikel als algemene regel gesteld. Op die 
regel wordt nu een uitzondering gefor
muleerd. Toelating tot het avondmaal 
gaat niet volgens die regel wanneer 
iemand met een ‘goede attestatie’ uit een 
zusterkerk komt. Let hier wel op de 
naam! Het gaat om 'een goede attestatie' 
Dat is niet het avondmaalsbriefje, (ook

wel 'attest' genoemd) zoals De Vries ver
onderstelt. Het is dezelfde attestatie als 
in artikel 63 genoemd wordt. Daar spre
ken we af dat we ‘een attestatie betref
fende hun leer en leven’ meegeven aan 
leden die naar een andere gemeente ver
trekken. Dan hebben we het niet over 
incidentele gasten, maar over verhui
zende gemeenteleden. En een goede 
attestatie wil zeggen, dat de betrokkene 
in leer en leven onbesproken is. Zo 
bevelen we onze broeders en zusters aan 
bij de herders van een zusterkerk.

Over deze goede attestatie gaat het 
ook in artikel 60. Daar spreken we af 
wat we als ontvangende kerk doen met 
leden die zich met zo’n attestatie aan
melden. Op grond van een goede attes
tatie laten we hen tot de viering van het 
avondmaal toe. We verlenen hun op een 
andere manier toegang tot het avond
maal dan de regel die artikel 60 eerst 
formuleert. We vragen niet dat zij eerst 
belijdenis van het geloof afleggen. Toch 
maakt deze andere manier geen wezen
lijk verschil. Immers, ‘een goede attesta
tie’ zegt dat de betrokkene belijdenis 
van het geloof heeft afgelegd in de zus
terkerk. Ook bij de toelating van deze 
broeders en zusters wordt in wezen aan 
de algemene regel van artikel 60 vol
daan. Er wordt dus in artikel 60 gespro
ken over ‘de toelating tot het Avond
maal door belijdenis des geloofs in eigen 
kerk; en over de toelating der belijdende 
leden, die van andere kerken overko
men,’ aldus Joh. Jansen (Korte Verkla-
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RING VAN DE KERKENORDENING, p. 270). 
Om misverstand te voorkomen: met 
‘andere kerken’ worden gereformeerde 
kerken bedoeld, (a.w., p. 273). Want 
deze toelating vloeit voort uit het ver
trouwen dat binnen het kerkverband 
bestaat (id.). De strekking van artikel 60 
is dus veel fundamenteler dan De Vries 
aangeeft!

Inhoudelijk en exclusief
De Vries brengt in de regel van arti

kel 60 ook een beperking aan. Het regelt 
de toelating voor ‘belijdende leden die 
niet onder censuur staan’. Zo lijkt het 
een regel die van toepassing is op het 
toelaten van eigen gemeenteleden. 
Doopleden en gecensureerde leden wor
den uitgesloten van het avondmaal.
Maar artikel 60 zegt iets anders!

De regel luidt nl. dat wij hen toela
ten, die belijdenis van ‘het geloof naar 
de gereformeerde religie hebben gedaan 
en godvrezend leven’. Dat zijn natuurlijk 
belijdende leden. Daarin heeft De Vries 
gelijk. Maar ze hebben belijdenis gedaan 
van ‘het geloof naar de gereformeerde 
religie’. Het gaat niet om (subjectief) 
‘hun’ geloof, maar ‘het’ geloof. Ze belij
den de christelijke leer. De regel spreekt 
over de inhoud van het geloof. En zij 
belijden het geloof in overeenstemming 
met de gereformeerde religie. Ook dat is 
een inhoudelijke aanduiding. Het is de 
religie die gereformeerd is. Ze is vrij van 
dwaling. Het gaat hier om de gerefor
meerde belijdenis. Deze regel spoort met 
de vraag die bij de openbare geloofsbelij
denis gesteld wordt over de leer van het 
Oude en Nieuwe Testament, ‘die in de 
christelijke kerk alhier’ geleerd wordt. 
Dat vragen we in de overtuiging dat de 
gereformeerde leer de katholieke leer van 
het Evangelie is. Het gaat er in artikel 
60 dus niet alleen om of men belijdend 
lid is. Dit ‘belijdend lid’ is inhoudelijk 
bepaald als: gereformeerd zoals we in de 
gereformeerde confessie belijden.

Dan is er nog een tweede. Artikel 60 
stelt de regel dat wij alleen hen toelaten’ 
die op deze wijze hun geloof hebben 
beleden. Door dit ‘alleen’ is artikel 60 
ook niet maar een regel voor intern 
gebruik. Met deze regel worden mensen 
uitgesloten die niet aan deze regel vol
doen. Zij hebben geen toegang tot het 
avondmaal.

De regel van artikel 60 is kortom 
inhoudelijk bepaald en exclusief geform u - 
leerd. De kerken hebben, anders dan De

Vries stelt, wel degelijk een officieel en 
gemeenschappelijk beleid m.b.t. wie er 
tot de viering van het avondmaal wordt 
toegelaten. Deze regel spreekt ook over 
christenen die geen lid van één van de 
Gereformeerde Kerken zijn. Mijn con
clusie op dit punt is, dat De Vries aan 
de gereformeerde kerkorde geen recht 
doet.

Dit werkt door bij de praktische uit
werking van zijn pleidooi. Hij doet de 
suggestie om vanaf de kansel gasten uit 
te nodigen het avondmaal mee te vieren. 
Eén van de voorwaarden die hij daarbij 
wil noemen, is dat de betrokkene ‘per
soonlijk belijdenis van zijn geloof heeft 
afgelegd (naar de gereformeerde leer)’
(p. 152). De haakjes zijn van De Vries. 
Hij heeft nl. ‘de sterke twijfel of het wel 
zin heeft en verstandig is om ze op te 
nemen’. Daarmee zouden ‘oprechte gelo
vigen uit de kring van baptisten en vrije 
groepen bij voorbaat geweerd worden’. 
Dat is moeilijk te verantwoorden als 
‘christenen uit bijvoorbeeld een vrijzin
nig gereformeerde kerk’ wel toegelaten 
worden. Ik ga er even aan voorbij dat 
De Vries hier met twee maten meet. De 
baptist en het lid van de ‘vrije groep’ 
worden op hun persoonlijk geloof toege
laten. Het lid van een vrijzinnige kerk 
wordt kennelijk als lid van een vrijzin
nige kerk beoordeeld. Maar waar het 
mij nu om gaat: met deze voorwaarde 
heft De Vries de uitsluiting van artikel 
60 op. Bovendien: de inhoudelijke bepa
ling van de geloofsbelijdenis valt helemaal 
weg! Daardoor rijst direct de vraag of 
dit open avondmaal nog wel een gere
formeerd avondmaal is.

Kerkelijke verdeeldheid
De beperkte opvatting van de regel 

in artikel 60 werkt door in de visie die 
De Vries op onze toelatingspraktijk 
heeft. Natuurlijk speelt de kerkelijke 
verdeeldheid daar een grote rol in. Hij 
vraagt zich af of deze verdeeldheid door 
een open avondmaal wordt gerelati
veerd. Wordt ze er niet juist door beves
tigd? En ‘is het wel gepast om op het 
moment dat een individuele broeder of 
zuster uit een ander kerkgenootschap 
oprecht verlangt om de dood van de 
Here te verkondigen en daarin geloofs- 
eenheid te beleven, het kolossale pro
bleem van de kerkelijke verdeeldheid 
tegen zo iemand in stelling te brengen 
als belemmering?’ Die vraag stelt De 
Vries (p. 112) en hij vindt het duidelijk 
niet gepast.

Als het over deze zaken gaat, merkt 
De Vries op: ‘We groeien de laatste 
decennia weg bij een zekere preoccupa
tie met het kerkelijke vraagstuk die er 
wel geweest is. Daarmee bedoel ik dat 
de kerkelijke verdeeldheid sterk beslag 
legde op onze gedachten over kerken en 
andere christenen. Ook ons denken over 
en beleid in de toegang tot het avond
maal werd daardoor sterk beïnvloed.
Dat beleid was nogal defensief en for
meel (officieel kerklidmaatschap was 
bepalend) en ging hand in hand met de 
neiging om te willen controleren en 
beheersen’ (p. 112). Kennelijk ziet De 
Vries het gesloten avondmaal als uit
vloeisel van een typisch vrijgemaakte 
preoccupatie met (overdreven aandacht 
voor) het kerkelijk vraagstuk.

Hier wreekt zich m.i. zijn beperkte 
lezing van artikel 60! Het is hem kenne
lijk ontgaan dat de toelatingsregel van 
dit artikel al sinds de synode van Mid
delburg 1581 in de kerkorde staat (Jan
sen, A.W., p. 270). En om een andere 
getuige te noemen: dr. F.L. Rutgers 
geeft in het tweede deel van zijn Kerke- 
LIJKE A dviezen (al in 1922 verschenen!) 
antwoord op de vraag: ‘Mag men leden 
van andere kerkelijke gezindten in 
dezelfde plaats als gasten aan ’t Heilig 
Avondmaal toelaten?’ En zijn antwoord 
luidt: ‘Mij dunkt, dat een “hervormde” 
door een Geref. kerkeraad ter plaatse zij
ner woning niet tot het H. Avondmaal 
kan of mag worden toegelaten, wanneer 
hij bezwaar maakt (om welke reden dan 
ook) om zich onder het opzicht en de 
tucht van dien kerkeraad te stellen, ’t 
geen natuurlijk alleen geschieden kan 
door zich als lid bij de Gereformeerde 
kerk aan te sluiten. Als men anders han
delt, wordt de toelating tot het Avond
maal aan willekeur en wanorde prijs 
gegeven, en wordt een gedragslijn 
gevolgd, bij welke het eenige middel om 
het Avondmaal heilig te houden aan den 
kerkeraad ontvalt’ (a.w., p. 156). In zijn 
spoor spreekt in 1934 ook H. Bouwman 
in zijn G ereformeerd Kerkrecht deel 
II (p. 390). Waren de synode van 1581, 
Rutgers en Bouwman soms ook met een 
beheersingsdenken behept? Leden zij 
ook aan preoccupatie met het kerkelijk 
vraagstuk? De vraag is hier het ant
woord.

Enige tijd geleden las ik met instem
ming een artikel van De Vries, waarin 
hij ervoor pleitte om weer eens positief 
over de kerk te spreken. Daarin had hij 
gelijk. Maar ik herken van dat pleidooi 
niet veel in de manier waarop hij nu 
over de kerken schrijft. Het lijkt er meer
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op dat hij bij dit onderwerp meegaat in 
de mode van, pakweg, de laatste tien 
jaar en onkritisch als ‘typisch vrijge
maakt’ afschrijft, wat in wezen gewoon 
gezond gereformeerd is.

Dat maakt ook verschil bij de taxatie 
van het onbegrip dat onze toelatingsre
gel bij anderen wekt. Dat dit onbegrip 
er is, zal waar zijn. Maar dat heeft ken
nelijk niets te maken met onze kramp
achtigheid of met ons beheersingsden- 
ken. Het is veeleer een gevolg daarvan, 
dat anderen in hun kerkelijk denken 
veranderd zijn en niet gebleven zijn bij 
wat altijd gewoon gereformeerd is 
geweest. Laat dat onbegrip - verdrietig 
genoeg - moeite geven, dat kan toch 
geen reden zijn om ons daarbij aan te 
passen?

Concrete gemeenschap
Nu de zaken zo staan, kunnen we de 

kwestie van de verdeeldheid m.b.t. de 
toelating tot het avondmaal ook tot 
meer gewone proporties terugbrengen. 
De Vries noemt het ‘een kolossaal pro
bleem’. Daar heeft hij gelijk in. Maar de 
proporties raken zoek, wanneer hij stelt 
dat deze kolos in stelling wordt gebracht 
tegen gasten die het avondmaal met ons 
willen meevieren. Ik geloof daar niet 
veel van. Het lijkt mij in ieder geval al 
erg abstract om met gasten over ‘het 
probleem van de kerkelijke verdeeldheid 
te spreken’. Maar wat belangrijker is: het 
gaat om iets wat veel concreter is en 
waar ieder kind van God mee te maken 
heeft. Ik denk hier aan het avondmaals- 
formulier. Daarin zeggen we dat de 
Here door de Heilige Geest ons ‘als 
leden van één lichaam in ware broeder
lijke liefde’ onderling verbindt en dat wij 
daarom ‘samen één lichaam zijn’. 
Daarom moeten wij ‘elkaar liefde bewij
zen en dat niet alleen met woorden, 
maar ook door onze daden'. Is de eerste 
daad die deze liefde van ons vraagt, niet 
dat we de gemeenschap van de kerk 
onderhouden? Het avondmaalsformulier 
sluit wat dit betreft naadloos aan bij de 
roeping om ons bij de kerk te voegen, 
die we in artikel 28 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis belijden. In de kerken 
van de Afscheiding werd wel gezegd dat 
christenen die de eenheid van de kerk 
niet onderhielden, ‘zondigden tegen de 
broederlijke liefde’. Daar hadden ze 
gelijk in. De kerk is immers de gemeen
schap der heiligen. Wat dit aangaat is 
De Vries wel erg begaan met gasten die

niet begrijpen dat zij niet aan het avond
maal worden toegelaten. Hebben we 
dan niet te maken met christenen van 
wie de Here dezelfde kerkelijke gehoor
zaamheid vraagt als van ons? Dan gaat 
het in wezen niet om het ‘kolossale pro
bleem van de verdeeldheid’, maar om de 
concrete gehoorzaamheid van het geloof. 
Waarom zou dat niet uit te leggen zijn 
aan christenen die de Here willen die
nen? Ook als zij dit niet begrijpen, zul
len ze toch wel kunnen respecteren dat 
wij de concrete gemeenschap der heili
gen serieus willen nemen.

Verantwoordelijkheid
Het voornaamste argument van De 

Vries ligt naar mijn indruk bij de ver
antwoordelijkheid voor de toelating tot 
het avondmaal. Daar wil ik tot slot iets 
over zeggen. De gemeente onder leiding 
van de kerkenraad is verantwoordelijk 
voor de heiligheid van het avondmaal. 
Dat stem ik De Vries graag toe. Maar 
ook hier zie ik hem een beperking aan
brengen. Het is voor hem een ‘binnen
gemeentelijke aangelegenheid’ (p. 112). 
Ze geldt alleen ‘voor wie je kent en deel 
uitmaakt van de gemeenschap’ (id.). 
Binnen de gemeenschap zie je op elkaar 
toe en zo nodig wordt een gemeentelid 
de toegang tot het avondmaal ontzegd. 
Hij vindt het ook belangrijk dat Paulus 
in 1 Korintiërs 5:1-13 deze verantwoor
delijkheid ‘pas ter sprake brengt, wan
neer iemand openlijk in grove zonde 
leeft terwijl de gemeente daarvan op de 
hoogte is’ (p. 130). De Vries beperkt 
deze verantwoordelijkheid dus tot de 
situatie waarin afhouding nodig is en 
hij beperkt ze nadrukkelijk tot de eigen 
leden. Hij beroept zich daarvoor op de 
woorden van Paulus in 1 Korintiërs 5: 
12: ‘Hen die buiten zijn zal God oorde
len’ (p. 151). Een gast kennen we niet. Je 
kunt als gemeente ‘dus maar in zeer 
beperkte mate verantwoordelijkheid dra
gen voor zijn leer en leven’ (id.). Je moet 
zo iemand wel met een kanselafkondi- 
ging beschermen tegen argeloosheid en 
onkunde. Maar ‘daarna is het aan de 
gast zelf om daar in eigen verantwoor
delijkheid mee om te gaan’ (id.). Zo is 
zijn voorstel om voor wat betreft gasten 
‘de eindverantwoordelijkheid voor de 
beslissing om aan de maaltijd van 
Christus deel te nemen bij hen zelf neer 
te leggen’ (p. 152).

Paulus spreekt inderdaad over de 
verantwoordelijkheid van de gemeente 
in verband met grove zonde. Maar daar

mee is natuurlijk niet alles en zeker ook 
niet het voornaamste over deze verant
woordelijkheid gezegd. Veel belangrijker 
is m.i. dat het gaat om het geheel van 
het toezien op en het omzien naar 
elkaar, en het eendrachtig dienen van de 
Here. De verantwoordelijkheid is breder 
dan De Vries stelt. Ze gaat ook over de 
aanvaarding van elkaar als broeders en 
zusters in de Here in de gemeente van 
de Here. Dat omvat ook de kerkelijke 
keus die we als kind van God maken!

Kunnen we de verantwoordelijkhe
den van gelovige en gemeente wel zo 
onderscheiden als De Vries doet? Een 
persoonlijke verantwoordelijkheid die 
niet in het geheel van de gemeenschap
pelijke verantwoordelijkheid functio
neert, lijkt mij eerder een vorm van 
individualisme dan van gemeenschap 
der heiligen.

Natuurlijk is het waar dat God hen 
zal oordelen die buiten zijn. Maar het 
ontgaat mij waarom dit een argument 
tegen een gesloten en voor een open 
avondmaal is. De Vries stelt wel dat we 
een gast van buiten niet kennen en 
daarom geen oordeel moeten willen 
geven, maar hij velt in feite zelf wel een 
oordeel over die gast. Hij gaat ervan uit 
dat deze gast zijn persoonlijke verant
woordelijkheid waar maakt. Intussen 
laat De Vries één van de weinige zaken 
die duidelijk zijn, het openlijke feit dat 
de betrokkene zich niet bij de Gerefor
meerde Kerk voegt, buiten beschou
wing. Heeft dat dan niets te maken met 
wat onze belijdenis ‘handelen ... in 
strijd met Gods bevel’ noemt?

Al met al heeft het pleidooi van De 
Vries voor een open avondmaal mij 
allerminst overtuigd. Er zal nog wel wat 
verder over gesproken moeten worden.
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Redactiewijziging

Ik sluit deze Kroniek af met de 
mededeling van een verandering in 
de redactie van ons blad. Per 
1 januari heeft ds. P. Niemeijer zich 
uit de redactie teruggetrokken.

Hij heeft vanaf het begin van N ader 
Bekeken binnen de redactie de verant
woordelijkheid gehad voor de rubriek 
Schriftlicht. Zelf heeft hij ook menig 
Schriftlicht geschreven. Dat deed hij 
steeds zorgvuldig luisterend naar Gods 
Woord en met het oog op de tijd waarin 
wij leven. Onze lezers hebben met veel

waardering zijn artikelen gelezen. Zoals 
iemand zei: je kon merken dat er een 
schriftgeleerde aan het woord was. 
Daarnaast heeft hij ook op andere 
manieren veel voor ons blad betekend. 
Dat heeft zich aan het oog van de lezers 
onttrokken, maar daarvoor is binnen de 
redactie veel waardering. Dat willen we 
hier ook openlijk uitspreken. We vinden 
het jammer dat hij de redactie verlaat, 
maar we kunnen ons voorstellen dat hij 
na tien jaar dit werk gedaan te hebben, 
voor andere zaken tijd wil maken. We 
zijn blij dat hij als medewerker zo nu en

dan nog wel een bijdrage aan ons blad 
wil geven. Zijn ‘Schriftlicht’ in dit num
mer zal vast niet zijn laatste artikel zijn. 
Op deze plaats spreken we onze harte
lijke dank uit voor zijn bijdrage aan de 
gesprekken binnen de redactie en in ons 
blad. We zien om naar een goede aan
vulling van de redactie.

Afgesloten 29 december 2003.

De Geest op de 
voorgrond?

In onze kerken klinkt steeds krach
tiger de roep om 'meer van de 
Geest'. Met dat 'meer' doelt men 
op het vervuld worden met de Hei
lige Geest en het ontvangen van 
de gaven van de Heilige Geest. Wij 
geloven wel dat wij de Geest mogen 
hebben, maar dat we ook vervuld 
mogen zijn van de Geest, is op de 
achtergrond geraakt. En zo doen 
wij onszelf ernstig te kort. Want de 
Geest wil niet alleen in ons wonen, 
Hij wil ons ook vol maken met zijn 
kracht. Onze armoede komt vooral 
daaruit voort, dat wij geen goed 
zicht hebben op wat de Heilige 
Geest de gemeente ook vandaag wil 
geven. Bij Hem is een volheid te vin
den, die wij slechts tot onze schade 
verwaarlozen.

In de G ereformeerde K erkbode 
voor G roningen, Friesland en D ren
the schreef ds. G. Hutten in de num
mers van 17 en 31 oktober 2003 een

paar artikelen, waarin wij een hartstoch
telijk pleidooi vinden voor dit ‘meer’ van 
de Geest.

De schrijver meent dat dit ‘meer’ ook 
omvat ‘die hele bijzondere gaven, die nu 
nog steeds voorkomen’, waarbij wij o.a. 
moeten denken aan het spreken in ton
gen, de gave van de profetie, de gave van 
de genezing. Hij wijst de opvatting af 
dat de Geest in die bijzondere gaven 
werkte als ‘Startversterker’ bij het begin 
van de apostolische prediking. ‘Uit heel 
het NT spreekt, dat we moeten verlan
gen naar de gaven van de Geest’.

In het genoemde blad (het nummer 
van 31 oktober 2003) publiceerde ds. 
J.W. Roosenbrand een preek over 
1 Korintiërs 14:1-19, die uitloopt op de 
oproep te streven naar de gaven van de 
Geest, o.a. naar het spreken in tongen 
en vooral naar het profeteren.

Thema A.N. H endriks

Verontwaardiging
Om maar met de deur in huis te val

len: ik heb met verontwaardiging van 
deze publicaties kennis genomen. Mijn 
verontwaardiging vloeit daaruit voort 
dat hier door dienaren van het Woord 
een pleidooi wordt gehouden voor het 
streven naar Geestesgaven, zonder dat 
exegetisch/theologisch weerlegd is wat 
door verschillende gereformeerde theolo
gen over die bijzondere Geestesgaven 
gezegd is. Er zijn heel wat argumenten 
door hen op tafel gelegd, om duidelijk te 
maken hoezeer de charismatische bewe
ging dwaalt. Wie het beter weet, mag 
het inderdaad zeggen. Maar dan wel 
degelijk geargumenteerd. Ik reken het 
de broeders aan, dat zij zich niet con
fronteren met wat door anderen op dit 
punt naar voren gebracht is.

Ik denk aan W. van ’t Spijker (De 
charismatische beweging, 1977),
J.W. Maris (De charismatische bewe
ging en wij, 1996), C. Trimp (De
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GEMEENTE EN HAAR LITURGIE, 1983) en 
mijn vrij recente boek D ie in de waar
heid leidt. Bijdragen over de H eilige 
G eest en zijn werk, 2002. Ik denk ook 
aan de uitleg die J. van Bruggen gaf van 
Marcus 16:17-18 in A mbten in de apos
tolische kerk, Kampen 1984, en in zijn 
commentaar M arcus. H et evangelie 
volgens Petrus, 1988. Ik noem voorts 
de exegese van 1 Korintiërs 13:8 die 
J.W. Maris beargumenteerde in zijn 
proefschrift G eloof en ervaring. Van 
W esley tot de pinksterbeweging,
1992.

In mijn jongste boek verdedig ik met 
schriftgegevens het onderscheid dat 
reeds Calvijn maakt tussen ‘wonder
baarlijke gaven’ van de Geest en ‘gewone 
gaven’ van de Geest, en laat ik zien hoe 
de eerste in het bijzonder als ‘tekenen en 
wonderen’ gefunctioneerd hebben in de 
apostolische tijd, overeenkomstig de 
belofte van Christus in Marcus 16:17- 
18.

Het kan zijn dat wij het niet goed 
zien, maar dan mag toch geëist worden, 
dat er exegetisch/theologisch weerwerk 
geboden wordt. Nu dit zo ernstig ont
breekt en men intussen de gemeenten 
opzadelt met dit geschrijf, mag er wel 
enige verontwaardiging klinken. Het is 
geen kleine zaak wanneer men op deze 
manier charismatisch gedachtegoed de 
kerken binnenbrengt. Het wordt nog 
erger wanneer men v a n a f de preekstoel 
dit als Gods boodschap verkondigt.

Oppervlakkig
Wat de broeders naar voren brengen, 

lijdt veelszins aan oppervlakkigheid. 
Wanneer Roosenbrand stelt dat het bij 
de gave van de profetie gaat om een ‘in 
de naam van de Here een concreet 
woord doorgeven aan de gemeente of 
aan een lid van de gemeente’, om ‘speci
fieke toespitsing voor de dag van van
daag’, is dit maar de helft van het ver
haal. De profeten hebben ook kennis 
van ‘geheimenissen’ (1 Kor. 13:2). Het 
heilsgeheim van de toebrenging van de 
heidenen is door de Geest aan apostelen 
en profeten geopenbaard (Ef. 3:5). Ik 
schreef over de gave van de profetie een 
heel hoofdstuk in mijn boek en kwam 
tot de conclusie dat de profetie een rijk 
geschakeerde verkondiging is geweest, 
meer dan actuele richtingwijzing. We 
zien dat bevestigd, wanneer Paulus zegt 
dat de gemeente gebouwd is op het fun
dament van apostelen en profeten 
(Ef. 2:20). Daaruit blijkt dat het bij de

gave van de profetie om méér ging dan 
om het plaatsen van ‘ANWB-borden’ en 
‘Wegbewijzering’!

Omdat Roosenbrand ongenuanceerd 
van de situatie in de apostolische kerk 
overspringt naar vandaag, heb ik de 
indruk dat hij de profetie ook nu nog 
ziet als een openharingsgave, waardoor de 
Heilige Geest de gemeente leidt. Maar 
hoe zich dat dan verdraagt met Paulus’ 
spreken over ‘het fundament van aposte
len en profeten’, wordt door hem niet 
beantwoord. Dat fundament wordt toch 
niet meer gelegd, de gemeente is daar 
toch eens voorgoed op gebouwd? Profe
ten spraken ‘van Godswege’, ‘door de 
Heilige Geest gedreven’ (vgl. 2 Petr. 1: 
21; Hand. 11:28). Kunnen mensen van
daag nog met Agabus zeggen: ‘Dit zegt 
de Heilige Geest’ (Hand. 21:11)? Is de 
Schrift niet het getuigenis van de Geest 
dat het licht op ons pad is? En hadden 
de reformatoren geen gelijk, toen zij 
tegenover de dopersen het sola Scriptura 
predikten?

Hutten meent dat de Heilige Geest 
ook nu nog wonderen kan doen. Ik 
bestrijd dat niet. Maar wanneer hij 
schrijft: ‘Wonderbaarlijke genezingen, 
spreken in tongen, gave van profetie, het 
is ook nu een werkelijkheid’, mis ik de 
exegetisch/theologische onderbouwing. 
Er wordt in zijn artikelen heel wat 
beweerd, maar weinig gedocumenteerd. 
Waar staat in het Nieuwe Testament dat 
je de Geest ‘persoonlijk’ moet leren ken
nen? En dat wij ‘dringend behoefte 
(hebben) aan een uitgebalanceerde en 
genuanceerde relatie met de Heilige 
Geest’? Hutten wil de Geest niet schei

den van Christus. Maar zijn schrijven is 
allerminst ‘uitgebalanceerd’. Ik vraag me 
oprecht af of al die aparte aandacht voor 
de Heilige Geest ‘als persoon’ wel naar 
de mening van de Geest is. De Heilige 
Geest is volgens het Nieuwe Testament 
zo ontroerend bescheiden. Hij vraagt 
geen aandacht voor Zichzelf en zijn 
werk, maar Hij komt om Christus te ver
heerlijken (Joh. 16:14) en van H em  te 
getuigen (Joh. 15:26). Paulus wilde dat 
Christus werd grootgemaakt (Fil. 1:20) 
en verkondigde niet de Heilige Geest, 
maar Christus (Kol. 1:27,28). Voor wij 
het spreken over de Heilige Geest als 
‘persoon’, met Wie wij een ‘persoonlijke 
relatie’ moeten krijgen en Wie wij ‘per
soonlijk’ moeten leren kennen, van de 
evangelische gemeenten overnemen, is 
toch op zijn minst wel noodzakelijk dat 
wij ons exegetisch/theologisch ervan 
rekenschap geven, of dit spreken wel 
klopt met wat de Schrift ons leert.

De Geest is de Geest van Christus. 
Die wetenschap heeft implicaties ook 
voor onze beleving en voor alles wat de 
kerk in haar belijdenis over het werk van 
de Heilige Geest heeft gezegd. Ik ben er 
niet gerust op dat collega Hutten dit 
alles goed doorgedacht heeft. Zo bij
voorbeeld wanneer hij zegt, dat de Geest 
het Woord in ons wil ‘levend maken’. Is 
het Woord niet altijd het Woord dat de 
Geest spreekt (vgl. Op. 2:7) en is het 
daarom niet ‘levend en krachtig’
(Heb. 4:12)? Zo ook wanneer hij het 
heeft over ‘werkingen’ van de Geest, die 
Hij ‘niet alleen’ werkt door het Woord. 
Vreemd vind ik ook wat hij zegt over 
het ‘raadplegen’ van de Geest in tegen
stelling tot het te rade gaan bij ‘boeken 
of belijdenisgeschriften’. En nog vreem
der vind ik het wanneer hij schrijft: ‘Het 
is Geest en woord en niet alleen woord.’ 
Ik kan dit goed plaatsen in evangelisch 
kader, maar niet in een gereformeerd 
kader. De Geest werkt in onze harten 
door het heilig Evangelie (zd. 25 HC). 
De Geest bindt Zich in zijn heiligend 
werk altijd aan het Woord. De Geest is 
niet zonder het Woord en het Woord is 
niet zonder de Geest. Daarom noemt 
Paulus Hem ook ‘de Geest der belofte’ 
(Ef. 1:13).

Ook het spreken van Hutten over 
‘een bovennatuurlijke gave’ die de Geest 
kan geven, vind ik te gemakkelijk. De 
onderscheiding tussen ‘natuurlijke’ 
gaven en ‘bovennatuurlijke’ gaven, zoals 
de (oudere) Pinksterbeweging die kende, 
is reeds lang weersproken. Ik verwijs 
naar publicaties van J.P. Versteeg,
J. Veenhof, M. te Velde en ondergete-
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k e n d e .  O o k  h e r i n n e r  i k  a a n  w a t  J .  v a n  

B r u g g e n  s c h r i j f t  o v e r  d e  charismata n a a r  

a a n l e i d i n g  v a n  1 K o r in t i ë r s  1 2 : 4 - 6  (vg l. 

A mbten in de apostolische kerk, 
p . 1 5 5 ). W i l  H u t t e n  t o c h  s p r e k e n  o v e r  

‘b o v e n n a tu u r l i j k e ’ g a v e n ,  d a n  z a l  h i j  

w e e r w e r k  m o e t e n  g e v e n .  I k  v i n d  h e t  

t h e o lo g i s c h  o n d e r  d e  m a a t  z o m a a r  w e e r  

e e n  b e s t r e d e n  o n d e r s c h e id  t e  p o n e r e n .

H ie r  k o m t  n o g  b ij d a t  m e n  n ie t s  z e g t  

o v e r  d e  g a v e  v a n  h e t  u i t d r i j v e n  v a n  b o z e  

g e e s te n , d ie  t o c h  o o k  in  M a r c u s  1 6 :1 7  

w o r d t  g e n o e m d .  W i e  d e  s p e c t a c u la i r e  

g a v e n  o o k  n u  n o g  r e k e n t  t o t  h e t  ‘m e e r ’ 

v a n  d e  G e e s t ,  z a l  c o n s e q u e n t  m o e t e n  

z ijn . D e  v r a a g  l a a t  z ic h  d a n  n i e t  v e r d r i n 

g e n , o f  h e t  i n  o n z e  k e r k e n  o o k  m o e t  

k o m e n  t o t  ‘e e n  d i e n s t  v a n  b e v r i j d i n g ’ 

(z o a ls  i n  d e  b u n d e l  G eestelijke strijd. 
D emonie en bevrijding in christelijk 
P E R SPE C T IE F, r e d .  M .J .  P a u l  e .a . ,  2 0 0 2  

w o r d t  b e p le i t  e n  w a a r o p  ik  k r i t i s c h  r e a 

g e e rd e  i n  N ader Bekeken, j r g .  1 0 , n r .  3 , 

p . 8 5 v ).

E r  s t a a n  o o k  d i n g e n  in  d e  a r t i k e l e n  

v a n  H u t t e n  w a a r  i k  d a n k b a a r  v o o r  b e n .  

B i jv o o r b e e ld  z i jn  a f w i j z e n  v a n  h e t  ‘z o e 

k e n ’ n a a r  s p e c t a c u la i r e  u i t i n g e n  v a n  d e  

G e e s t ,  z i jn  r e s e rv e  b ij h e t  s p r e k e n  o v e r  

‘d e  d o o p  m e t  d e  H e i l i g e  G e e s t ’ a ls  e e n  

a p a r t e  g e b e u r t e n i s  n a d a t  m e n  t o t  g e lo o f  

is  g e k o m e n ,  e n  z i jn  w a a r s c h u w e n  v o o r  
‘o n g e z o n d e  g e e s t e s u i t i n g e n ’.

Aanvechtbare
uitspraken

H e la a s  w o r d t  d a t  g o e d e  o v e r s c h a -  
d u w d  d o o r  t a l  v a n  a a n v e c h t b a r e  b e w e 

r in g e n .  I k  g e lo o f  e r  n ie t s  v a n  d a t  d e  

G e e s t  o n d e r  o n s  ‘z o  n a a r  d e  a c h t e r g r o n d  

is v e r d w e n e n ’. E r  is  d e  l a a t s t e  d e c e n n i a  - 

o . a . d o o r  h e t  g e s p r e k  m e t  d e  C h r i s t e 

l i jk e  G e r e f o r m e e r d e  K e r k e n  - v e e l  a a n 

d a c h t  g e k o m e n  v o o r  d e  H e i l i g e  G e e s t  e n  

z i jn  w e rk .  H u t t e n  w i js t  o p  d e  g r o te  

p la a t s  d ie  d e  G e e s t  h e e f t  i n  o n z e  C a t e 

c h is m u s .  D a a r  h e b b e n  o n z e  d o m i n e e s  

t o c h  o v e r  g e p re e k t?  H u t t e n  r o e p t  w el 

w a t ,  m a a r  s t a a f t  z i jn  b e w e r in g  n i e t  d o o r  

b e w i jz e n  u i t  d e  p r e k e n  v a n  z i jn  c o l l e g a ’s. 
W ie  k a n  p r e k e n  o v e r  z o n d a g  1, z o n d a g  

2 0 ,  z o n d a g  2 5 , z o n d a g  3 2 ,  z o n d e r  d e  
g e m e e n te  o p  h e t  w e r k  v a n  d e  G e e s t  te  

w ijz e n ?  E n ig e  ja r e n  g e le d e n  w e r d  in  

o n z e  k r i n g  d r u k  g e d is c u s s ie e r d  o v e r  
g r o e ie n  in  h e t  g e lo o f . E r  w e r d e n  z e lf s  

c o n g r e s s e n  o v e r  b e le g d .  D e n k t  H u t t e n  

d a t  d a a r b i j  h e t  w e r k  v a n  d e  G e e s t  b u i t e n  

z ic h t  b le e f?  I k  n o e m  in  d i t  v e r b a n d  o o k  

w a t  e r  g e s c h r e v e n  e n  g e s p r o k e n  is o v e r

d e  t o e - e ig e n i n g  v a n  h e t  h e i l .  U i t  e r v a 

r i n g  w e e t  i k  d a t  e r  h e e l  w a t  g e m e e n te 
e n  w i jk a v o n d e n  a a n  z i jn  g e w ijd .  I k  z w ijg  

n u  m a a r  o v e r  w a t  s o m m i g e  d e e ln e m e r s  

v a n  d e  w i jd v e r b r e id e  A l p h a - c u r s u s  a l l e 
m a a l  a a n  ‘m e e r ’ v a n  d e  G e e s t  i n  h e t  

H o u t e n  v a n  d s . W e s t e r k a m p  m e n e n  

e r v a r e n  te  h e b b e n .

I k  v in d  h e t  o o k  o n g e n u a n c e e r d  w a n 
n e e r  H u t t e n  s c h r i j f t  d a t  w ij ‘d e  b e le v in g ’ 

v a n  a a n b i d d e n  e n  g e tu i g e n  e n  v a n  d e  

H e r e  w i l l e n  d i e n e n  m e t  h e e l  je  l i c h a a m  

e n  g e v o e l  ‘m i s s e n  in  o n z e  k e r k '.  E r  is  d e  

l a a t s t e  j a r e n  e e n  v e r b l i j d e n d e  a a n d a c h t  

v o o r  h e t  e v a n g e l i s a t i e w e r k  in  t a l  v a n  

g e m e e n te n .  V e le  jo n g e r e n  h e b b e n  z ic h  

in t e n s  i n g e z e t  v o o r  d e  p r o j e c te n  v a n  

E & R .  D e  k e r k e n  in  R o t t e r d a m ,  ’s - G r a -  

v e n h a g e  e n  A m s t e r d a m  b e s e f f e n  d a t  z ij

h a a r  l i c h t  m o e t e n  l a t e n  u i t s t r a l e n  e n  z ijn  

a c t i e f  b e z ig .  I n  o n z e  k e r k e n  is e e n  g r o e i 

e n d  b e s e f  d a t  w ij m e t  h e t  E v a n g e l ie  n a a r  
b u i t e n  m o e t e n .  V e le  s t u d e n t e n  p r o b e r e n  

d a t  in  h u n  s i tu a t i e  g e s t a l t e  t e  g e v e n .

H e t  is w a a r  d a t  v e le n  i n  o n z e  k e r k e n  
a n d e r s  ‘a a n b i d d e n ’ e n  a a n  h u n  ‘g e v o e l ’ 

u i t i n g  g e v e n  d a n  e v a n g e l i s c h e  g e m e e n 

te n .  M a a r  is  d a t  n u  z o ’n  g e m is ?  Is  e r  in  

o n z e  k e r k d i e n s t e n  n i e t  d e  d i e n s t  v a n  d e  

g e b e d e n  e n  d e  lo f p r i jz in g ?  Z i j n  d e  k e r 

k e n  n i e t  t e r e c h t  b e d u c h t  v o o r  e e n  

i n t o c h t  v a n  l i e d e r e n  u i t  ‘O p w e k k i n g ’, 

o m d a t  z ij j u i s t  d e  g e b r o k e n h e i d  v a n  h e t  

c h r i s t e l i j k  le v e n  ( w a a r  H u t t e n  z e l f  

t e r e c h t  o p  w ijs t)  w i l l e n  h o n o r e r e n ?  H e b 

b e n  w ij m e e r  ‘g e v o e l ’ e n  ‘b e le v in g ’ d a n  

d e  h e i l ig e n  v a n  h e t  O u d e  T e s t a m e n t  

v e r w o o r d  h e b b e n  in  h u n  p s a lm e n ?  D e  

p s a l m e n  w a a r v a n  L u th e r  z e i:  w ij k i j k e n  

d a a r  d e  h e i l ig e n  in  h e t  h a r t .

W i j  m i s s e n  in  o n z e  k e r k e n  d e  evan
gelische b e le v in g .  M a a r  in  m i jn  v e e r t ig j a 

r ig e  a m b t s p r a k t i j k  h e b  ik  v e e l b e le v in g  

b ij G o d s  k in d e r e n  m o g e n  o p m e r k e n .  

B e le v in g  v a n  G o d s  k r a c h t  o p  z i e k b e d 

d e n  e n  a a n  s t e r f b e d d e n .  I k  h e b  d ik w ij ls  

v e r b a a s d  g e s t a a n ,  h o e  g r o o t  v e r d r ie t  

w e r d  g e d r a g e n  e n  h o e  b i t t e r e  o p g a v e n  

w e r d e n  g e t i ld .  N e e ,  v e e l b e le v in g  h a d  

n i e t  d e  e m o t io n e l e  l u i d r u c h t ig h e i d  v a n  

e v a n g e l i s c h e  s a m e n k o m s te n .  E n  

‘l i c h a a m s w e r k ’ k w a m  e r  n i e t  a a n  t e  p a s . 

M a a r  i k  h e b  m i j  o n n o e m e l i j k  v a a k  m e t  

P a u lu s  v e r b l i jd  o v e r  h e t  w e r k  v a n  d e  

H e i l i g e  G e e s t  i n  h a r t e n  e n  le v e n s , o o k  

v a n  v e e l  j o n g e  m e n s e n .

H u t t e n  v e r b i n d t  h e t  d o o r g e v e n  v a n  
‘j o u w  b e le v in g  e n  e r v a r in g ’ a a n  d e  e e r s te  

h o o f d s t u k k e n  v a n  H a n d e l in g e n .  M a a r  

i k  v in d  d a t  d a a r  n i e t  te r u g .  M e n  s p r a k  

n i e t  o v e r  d e  e ig e n  b e le v in g  e n  e r v a r in g ,  

m a a r  o v e r  ‘d e  g r o te  d a d e n  v a n  G o d ’ 

( H a n d .  2 :1 1 ) , z o a ls  P e t r u s  d a t  d e e d  in  

z i jn  p in k s t e r p r e e k .  H e t  g a a t  n i e t  o m  w a t  

m e n s e n  h e b b e n  ‘b e le e f d ’, m a a r  o m  w a t  

d e  H e r e  i n  C h r i s t u s  h e e f t  g e d a a n .  T o e n  

d e  g e m e e n te  v a n  J e r u z a le m  ‘v e r v u l d ’ 

w e r d  m e t  d e  G e e s t ,  s p r a k  z ij ‘h e t  w o o r d  

G o d s ’ m e t  a l le  v r i jm o e d ig h e i d  ( H a n d .

4 :3 1 ) .
O o k  z ijn  s c h r i jv e n  o v e r  d e  v r i jh e id  

d ie  w ij d o o r  d e  G e e s t  h e b b e n ,  is te  

o n g e n u a n c e e r d .  ‘V r i jh e id  is o o k  d a t  w e  

m i n d e r  v a s t  z i t t e n  a a n  v o r m e n ,  w e t te n ,  

o r d e n  v a n  d i e n s t  e n  re g e l t je s .’ I k  r a a d  

m i jn  c o l l e g a  g r a a g  a a n  h e t  o p s te l  v a n  

H e r m a n  R id d e r b o s  te  le z e n  o v e r  ‘D e  

k e r k  “a ls  i n s t i t u u t ’”  (Bewerken en 
bewaren. Studies aangeboden aan 
prof. dr. Klaas Runia, K a m p e n  1 9 8 2 , 

p . 4 6 v ) .  R id d e r b o s  l a a t  d a a r  z ie n  d a t  ‘d e  

G e e s t ’ e n  ‘h e t  i n s t i t u t i o n e l e  v a n  d e  k e r k ’ 

n i e t  te g e n o v e r  e lk a a r  s t a a n  e n  d a t  je  n i e t  

m e t  e e n  b e r o e p  o p  d e  G e e s t  v r i jh e id  

k u n t  c la im e n .  D e  H e i l i g e  G e e s t  is o o k  

d e  G e e s t  v a n  orde, z o  le e r t  o n s  1 K o r i n 

t i ë r s  1 4 :4 0 .  W e  b e h o e v e n  n i e t  a a n  v o r 

m e n ,  w e t t e n ,  o r d e n  v a n  d i e n s t  e n  r e g e l 

tje s  ‘v a s t  t e  z i t t e n ’. M a a r  ‘v a s t z i t t e n ’ is 

n o g  ie ts  a n d e r s  d a n  h e t  samen a ls  k e r k e n  

a f s p r e k e n  h o e  w ij d e  C h r i s tu s r e g e r in g  

k e r k o r d e l i jk  g e s ta l t e  g e v e n  e n  o r d e  a a n 

b r e n g e n  in  w a t  w ij in  o n z e  e r e d i e n s t e n  

d o e n .  D i t  s a m e n  d e  d i n g e n  op orde bren
gen is  v o lu i t  e e n  G e e s te l i jk e  z a a k .  P a u lu s  

v e r b l i j d t  z ic h  o v e r  de orde d ie  b ij d e  

K o lo s s e n z e n  h e e r s t  (K o l.  2 :5 ) .
I k  b e g r i jp  n i e t  h o e  H u t t e n  k a n  

s c h r ik k e n  v a n  ‘h e t  g e b r e k  a a n  v is ie ’ in  

d e  o r g a n i s a t i e  b i n n e n  o n z e  k e r k e n .  

D a n k z i j  h e t  o n d e r w i j s  v a n  o .a .  p ro f e s s o r  

T e  V e ld e  is e r  h e e l  w a t  ‘v is ie ’ o p  h e t  
g e m e e n te - z i jn  o n tw ik k e l d .  E n  in  v e le  

k e r k e n  is  m e n  d r u k  b e z ig  m e t  h e t  n a d e r  

in v u l l e n  v a n  w a t  m e n  n o e m t  ‘e e n
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levende en getuigende gemeente van 
Christus zijn’. Als ik er kennis van 
neem, treft het mij hoezeer men ervan 
overtuigd is dat een levend geloof hier
voor onmisbaar is.

Tenslotte nog wat ‘kleingoed’. Ik 
geloof er niets van dat je ‘alleen maar 
vervuld van de Geest’ kunt zijn ‘als je de 
Geest kent. Je kunt niet ergens vol van 
zijn waar je weinig van af weet’. Wist de 
gemeente van Jeruzalem al zoveel van de 
Geest? Paulus moest zijn brieven (o.a. 
Rom. 8; 12; 1 Kor. 12-14) nog schrij
ven. Toch werd zij vervuld met de 
Geest. De Heilige Geest is niet gebon
den aan wat w ij over Hem en zijn werk 
weten. Gelukkig niet!

Het is niet waar dat de Geest pas in 
Joh. 14-16 ‘voor het eerst’ de Heilige 
Geest’ wordt genoemd en dat daar het 
persoonlijke van de Geest zichtbaar 
wordt. In Lucas 4:1 wordt ‘Heilige 
Geest’ afgewisseld door ‘in de Geest’. In 
Matteüs 12:32 is sprake van de Geest, 
de Heilige’, zo ook in Marcus 12:36; 13: 
11; Lucas 3:22. In Johannes 14:26 heet 
het ook ‘de Geest, de Heilige’.

Ten onrechte zegt Hutten op grond 
van het ‘Abba, Vader’ (Rom. 8:15) dat

wij God ‘pappa’ mogen noemen. J. van 
Bruggen heeft in zijn opstel ‘Abba, 
Vader!’ (in: D e biddende kerk, Gronin
gen 1979, p. 9v) overtuigend aange
toond dat ‘Abba’ geen ‘pappa’, maar 
gewoon ‘vader’ betekent en dat ‘Abba’ 
niets toevoegt aan de Vadernaam. Ook 
hier is Hutten slordig.

Tenslotte
W. van ’t Spijker heeft aandacht 

gevraagd voor de ‘theologie’ achter de 
charismatische beweging. ‘De andere 
theologie leidt tot een andere vorm of 
stijl van geloofsleven en geloofservaring. 
Is het een geloofsleven, dat cirkelt om 
eigen geestelijke ervaring? Is het een 
ervaring, die haar bron vindt in de 
Geest, of door de Geest in Christus?’ 
(D e H eilige Geest als Trooster, 1986, 
p. 66). Wanneer professor Van ’t Spijker 
gelijk heeft, is het zaak om de evangeli
sche geloofsbeleving met haar spreken 
over het persoonlijk kennen en ervaren 
van de Geest kritisch te bezien. Functio
neert daarin het ‘filioque’ (= de belijde
nis dat de Heilige Geest ook uitgaat van 
de Zoon)? Maakt men de Geest toch

niet los van Christus? Honoreert men 
het christologisch kader waarin de Hei- 
delbergse Catechismus (in overeenstem
ming met de Schrift) voortdurend over 
de Geest en zijn werk spreekt (vgl. antw. 
1; antw. 31; antw. 51; antw. 54; 
antw. 55; antw. 86)?

Vanwege dit christologische kader 
lijkt het mij gevaarlijk te pleiten voor 
‘meer van de Geest’. Ik vind dat ook niet 
terug in het Nieuwe Testament. Paulus 
verlangt niet naar ‘meer van de Geest’, 
maar naar het kennen van Christus 
(Fil. 3:10). Hij zegt dat Christus in hem 
leeft (Gal. 2:20) en wil dat Christus 
gestalte in de Galaten aanneemt 
(Gal. 4:19). Wij moeten hunkeren naar 
‘meer van Christus’. In Hem is ons ‘de 
volheid’ (Kol. 2:10) geschonken. En aan 
die volheid geeft Hij ons deel door zijn 
Geest. Het heeft verreikende consequen
ties zowel voor ons spreken over de 
Geest en zijn werk als voor onze geloofs
beleving, wanneer wij - theologisch/ 
pastoraal-praktisch - laten gelden wat de 
Here Jezus zegt over de Trooster: ‘Hij 
zal M ij verheerlijken, want Hij zal het 
uit het mijne nemen en het u verkondi
gen.’

Graag nodig ik mijn beide collega- 
scribenten uit zich van deze consequen
ties nader rekenschap te geven.

Professor C.J. de Ruijter roept juist 
in verband met een manifestatie als De 
Geest werkt op tot ‘het onderling theolo
gisch gesprek’ (‘Van klimaatbeheersing 
naar koude grond’, in: D e R eformatie, 
jrg. 79, p. 179). Laat dit gesprek dan 
eerst grondig plaatsvinden, voordat wij 
de kerken leiden naar het evangelisch/ 
charismatische ‘meer van de Geest’. 
Wanneer er inderdaad sprake is van een 
‘andere theologie’ van de Geest, is dit 
gesprek hoogst urgent. De ontsporingen 
van het doperdom prenten ons nog 
altijd in hoe belangrijk een schriftuur
lijke leer van de Heilige Geest is!
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Opiniepagina

Ik denk dat de opiniepagina van 

het N D  zich mag verheugen in een 

redelijk grote lezerskring. Ook een 

zeer gevarieerde lezerskring trouwens. 

En een publiek dat beschikt over zeer 

uitgesproken meningen. Zo in de 

zin van: je bent het radicaal oneens 

met wat je leest en kunt je daar ook 

heel boos over maken. Of je voelt je 

gesterkt in je eigen mening en zegt 

tegen je kinderen: "D a t  m oet je eens 

lezen. Een heel goed ingezonden!"

Ik kan mij herinneren dat ik zo’n 

vijftien jaar geleden me heel 

regelmatig ergerde aan wat ik zoal 

las in diverse ingezondens. Wij 

waren als gezin toen net terug uit 

Papua (Irian Jaya heette dat toen 

nog). Wij hadden het voorrecht 

gehad om jarenlang bezig te zijn 

met wat wij dan beschouwden als 

de meest basische zaken. Vandaag 

zou je zeggen: "In  de zending ging 

het er om de kern  van het Evangelie 

te communiceren met mensen die 

van huis uit zonder God leven. Het 

was een dagelijkse vertaalslag van 

wat de Bijbel leert naar mensen 

toe, die helemaal ingekapseld zijn 

in een heidense cultuur." Dat was 

het, wat voor ons belangrijk was.

Wij deden er dan ook wel eens wat 

lacherig over als bijvoorbeeld vanuit 

Nederland erop aangedrongen werd, 

dat we toch nodig moesten komen 

tot het vaststellen van een heel echt 

huwelijksformulier. Wij vonden dat nu 

typisch passen bij een westerse kerk 

en daar waren we op Papua niet op 

uit en niet aan toe.

Toen wij dus zo 'n vijftien jaar geleden 

terugkwamen naar Nederland, kon 

ik mij groen en geel ergeren aan 

al die ingezondens over allemaal 

zaken, waarvan ik toen zei: 

"Mensenkinderen, dat je je daar nou 

druk over kunt maken. Er zijn toch wel 

belangrijker dingen om je mee bezig 

te houden!"

Soms heb ik dat nog wel eens. Dan 

begrijp ik echt niet waarom mensen 

zelfs maar de moeite nemen om 

ergens op te reageren. Nou, van mij 

mag het. Daar is zo'n opiniepagina 

voor, per slot van rekening.

Er is in vijftien jaar heel wat 

veranderd. Konden wij als 

voornamelijk 'vrijgemaakte' abonnees 

vroeger heel gemakkelijk in 'onze 

krant' met elkaar op de vuist gaan, 

figuurlijk dan, vandaag kun je 

zomaar een 'Pinksterbroeder' in de 

gordijnen jagen. Het is bekend dat 

het lezerspubliek van het N D  lang 

niet meer alleen 'vrijgemaakt' is.

Dat merk je niet alleen aan de meer 

dan overvloedige berichtgeving 

rond het SoW-proces (ik noem maar 

wat), je merkt het ook aan tal van 

ingezonden artikelen. A ls deze 

artikelen ondertekend zijn door een 

dominee, dan merkje het vanzelf wel 

uit welke hoek de wind waait. M aar 

meestal kun je bij de ondertekenaars 

zonder 'titel' ook wel aan de 

woordkeus merken of ze behoren tot 

het oorspronkelijke lezerspubliek, of 

tot de nieuwere abonnees.

De krant heeft er zelf voor gekozen: 

dat bredere publiek. Die keus laat 

ik hier verder liggen. Wel constateer 

ik dat er hoe langer hoe meer op de 

opiniepagina geschreven wordt over 

zaken, die vroeger bij 'on s ' niet zo 

speelden. Velen zullen daar alleen 

maar blij mee zijn. Tegelijk zie je 

dat de standpunten vaak minstens 

zo radicaal tegenover elkaar staan 

als vroeger. Alleen nu gaat het niet 

meer zo over 'interne' zaken (wel 

of geen lidmaatschap van dit of 

dat). Vandaag gaat het vaak om 

zaken die het 'kerk-zijn' rechtstreeks 

raken. Zaken als gereformeerd 

of niet-gereformeerd (ik denk 

aan de discussie over 'verlangen 

naar meer' en de 'charismatische 

beweging'). Het lijkt er trouwens 

op dat er in deze zaken meer van 

'buiten ' wordt ingezonden dan van 

'binnen'. Dat hoeft niet per se slecht 

te zijn. M aar laten we beseffen 

dat de opiniepagina daarmee wel 

onevenwichtig veel invloed kan 

krijgen op onze gemeenteleden. 

Zeker als 'e igen ' predikanten steeds 

minder reageren (zou dat soms zijn, 

omdat ze ertegen opzien dat hun 

publieke reactie zomaar gevolgen 

kan hebben voor de (broze) vrede in 

eigen gemeente?). Gelukkig de lezer, 

die een opinie als niet meer dan een 

opinie weet te schatten door deze, 

voor verder gebruik, te toetsen aan

dat wat ge e n  opinie is, maar het 

Woord van de Here zelf.

R.Th. Pos
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Geestelijke en 
wereldlijke macht 
in christendom en 
islam

Het valt niet te ontkennen dat 
godsdienst een belangrijke factor is 
in de botsingen tussen mensen en 
volken in deze wereld. Godsdienst
oorlogen zijn historie bepalende 
gegevens wat betreft het verleden 
en het heden. Naar wij verwachten 
zijn ze ook uit de toekomst niet weg 
te denken.
Zolang mensen hun geloof beleven 
en belijden binnen de muren van 
hun woning of hun gebedshuis, is 
er geen enkel probleem. Dat wordt 
anders, zodra de belijders van een 
godsdienst vinden dat hun overtui
ging ook betekenis dient te hebben 
voor het publieke leven. Deze over
tuiging heeft ook gevolgen voor de 
verhouding tussen volkeren.

In dit artikel wordt aandacht ge
vraagd voor de manier waarop christe
nen en moslims vorm hebben gegeven 
aan hun belijdenis dat God respectieve
lijk Allah Koning is over het gehele 
leven.

Hierbij gaat het met name over de 
verhouding tussen enerzijds kerk en 
overheid, en anderzijds moskee en over
heid. En de centrale vraag hierbij is: 
heeft de overheid de roeping ervoor te 
zorgen dat de goddelijke geboden ook in 
het publieke leven worden onderhou
den?

En wanneer deze vraag bevestigend 
wordt beantwoord: welke gevolgen heeft 
dit voor de verhouding kerk en moskee 
enerzijds en de overheid anderzijds?

Het is zinvol hierbij de geschiedenis 
te betrekken. Vandaar dat hier een kort 
overzicht volgt van zowel christianisering 
als islamisering. Met deze termen wor
den die vormen van geloofsverbreiding 
aangeduid, waarbij de overheid een 
grote rol speelt.

Christianisering
Toen keizer Constantijn de Grote in 

312 christen werd, bracht dit belangrijke 
veranderingen met zich mee voor de 
christenen. In 313 werd in de rijkswet 
van Milaan bepaald dat de christenen 
dezelfde rechten dienden te ontvangen 
als de aanhangers van andere godsdien
sten.

Enkele jaren later, in 380, verhief 
keizer Theodosius het christendom tot 
staatsgodsdienst. Het heidendom werd 
strafbaar gesteld en iedere burger ver
p lich t in de leer van de goddelijke Drie- 
eenheid te geloven. Elke burger die een 
staatsambt bekleedde, moest lid worden 
van de staatskerk, anders was het niet 
mogelijk die functie te bekleden.

Deze christianisering van het leven 
had als voordeel dat de kerk eindelijk in

Rondblik L.W. de Graaff

alle rust haar werk kon doen. Als grote 
nadelen springen eruit: de kerk verloor 
haar zelfstandigheid en de keizer werd 
in feite hoofd van de kerk (caesaropa- 
pie). De keizers bemoeiden zich daarom 
ook zeer actief met de gang van zaken 
op de diverse concilies. De kerk werd tot 
een bolwerk van macht. Daarmee ver
dween in deze verburgerlijkte kerk het 
principe van het kruisdragen in navol
ging van de Here Jezus.

In later tijd zijn de rollen ook wel 
omgedraaid. Niet iedere paus nam 
genoegen met de tweede plaats. Zo 
heeft paus Gregorius VII het voor elkaar 
gekregen, dat koning Hendrik IV in 
1077 zijn gang naar Canossa heeft 
gemaakt. En het verdrag van Worms 
(1122) is niet afdoende gebleken om 
paus en keizer op hun eigen terrein te 
houden. In het jaar 1200 bezit de paus 
meer macht dan hij ooit heeft gehad.
De paus heeft de machtsstrijd tenslotte 
gewonnen.
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Een ernstige uitwas van deze ver
menging van ambten zien we in de 
Kruistochten. Met de steun van de paus 
trok Peter van Amiëns door het land om 
een ‘kruisleger’ te organiseren. En de 
mensen kwamen onder het uitroepen 
van de woorden: God wil het.

Deze kruistochten hebben de chris
telijke kerk een slechte dienst bewezen. 
Men gedroeg zich onchristelijk tegen
over de andere volken. Aan moslims en 
Joden werd de keus gesteld: buigen voor 
het kruis van Christus of de dood.

Voor hedendaagse christenen zijn die 
Kruistochten iets uit een ver verleden. 
Wie moslims over deze Kruistochten 
hoort spreken, krijgt de indruk dat ze 
nog maar net achter de rug zijn. Dat 
bleek ook wel toen George W. Bush aan 
de vooravond van de strijd tegen Irak 
het woord crusade in de mond nam. 
Voor veel moslims was daarmee het 
bewijs geleverd dat hij een godsdienst
oorlog wilde beginnen.

De geschiedenis van het westerse 
christendom laat nog een ander voor
beeld zien van de vermenging kerk en 
staat. Dan denk ik aan het principe 
cuius regio, eius religio, zoals dat in de 
tijd na de Reformatie in Duitsland in 
praktijk werd gebracht. Was de vorst 
rooms-katholiek, dan werden de onder
danen geacht ook lid van de rooms
katholieke kerk te zijn - hetzelfde prin
cipe gold voor een protestantse vorst en 
zijn onderdanen.

Ook dichter bij huis zijn er voorbeel
den aan te wijzen van de vervaging van 
de grenzen tussen kerk en staat. Een 
deel van protestants Nederland leeft nog 
bij de Statenvertaling. Dat is een verta
ling die is gemaakt in opdracht van de 
Staten-Generaal van de Verenigde 
Nederlanden. Deze geliefde en ook zeer 
hoogstaande vertaling dateert uit de tijd 
waarin burgemeesters de predikantsbe- 
noemingen deden. Dezelfde regenten 
hebben vanaf 1618/19 verhinderd dat de 
kerken in synodaal landelijk verband bij 
elkaar kwamen. En er zijn meer voor
beelden te noemen van deze grensverva
ging-

Al deze voorbeelden laten zien dat de 
scheiding tussen kerk en staat zoals we 
die vandaag kennen, niet vanzelfspre
kend is. Ook maken ze duidelijk dat de 
bemoeienis van de overheid met kerke
lijke zaken niet altijd dramatische gevol
gen heeft gehad.

Islam isering
Kijken we naar de islam, dan zien 

we eenzelfde worsteling rond de verhou
ding ‘moskee en staat’.

Toen Mohammed van Mekka naar 
Medina vluchtte, werd hij van vervolgde 
profeet tot gevierd staatsman. In 
Medina heeft hij de Grondwet van 
M edina  opgesteld. Het bijzondere van 
deze grondwet was dat hij alle burgers 
van de stad tot de geloofsgemeenschap, 
de oemma, rekende. Dus ook de Joden 
in de stad. Zij werden geacht samen met 
de moslims bij te dragen in de kosten 
voor de oorlogen die Mohammed 
voerde. Daarbij hielden de Joden, even
als de moslims, het recht op vrije uitoe
fening van de godsdienst. De grondwet 
van Medina is evenwel theorie gebleven 
omdat de verhoudingen zich door een 
conflict met de Joden in Medina totaal 
wijzigden.

In later tijd zou het begrip oemma 
alleen de moslims omvatten. Joden en 
christenen kregen officieel een aparte 
positie, de d z im m i-status. Dzimmi bete
kent beschermeling. Tegen betaling van 
hoofdgeld en grondbelasting mochten ze 
gebruik maken van het land en konden 
zij hun godsdienst uitoefenen. Daarmee 
werden Joden en christenen vanwege 
hun geloof ‘tweederangsburgers’. Bij alle 
variatie in regels werd van de dzimmi’s 
in het algemeen een houding van res
pect en onderdanigheid verlangd.

Daarmee werd in feite de blauwdruk 
neergelegd voor het streven dat we in 
latere tijd steeds zien terugkeren: de reli
gieuze wet, de sjarie’a, maken tot de 
grondwet van de staat.

In verband met ons onderwerp is het 
belangrijk te weten dat door moslims de 
wereld wordt opgedeeld in twee gebie
den: de daar al-islam  en de daar al- 
harb. Daar waar de moslims in de meer
derheid zijn en het ook voor het zeggen 
hebben, is de daar al-islam. De daar al- 
harb is het voor de islam nog te verove
ren gebied, het ‘gebied van de oorlog’.

De geschiedenis laat zien dat het 
voor de minderheden niet altijd even 
moeilijk was om te leven onder mos
limse overheersing. Het verschilde van 
plaats en tijd.

Men kan hierbij onderscheid maken 
tussen moslimse landen en islamitische 
landen. In de moslimse landen is de 
meerderheid van de inwoners wel mos
lim, maar stempelt de islam het open
bare leven niet. Dat is wel het geval in

islamitische landen. In deze samenlevin
gen wordt vooral gestreefd naar de aan
vaarding van de godsdienstige wet (sja
rie’a ) als grondwet voor de natie. Te 
denken valt aan landen als Iran, Saoedi- 
Arabië, Somalië en Nigeria. In diverse 
andere landen proberen fundamentalis
tische moslims hetzelfde te bereiken.

Het zijn niet alleen christenen die 
deze landen ontvluchten en asiel vragen 
in het westen. Onder de vluchtelingen 
bevinden zich net zo goed moslims die 
zich niet kunnen verenigen met de gees
telijke dictatuur in het land van her
komst.

Het feit dat ook moslims vluchten 
uit islamitische landen, is veelzeggend. 
Het laat zien wat het meest bedreigende 
aspect van de islam is: het streven om 
de godsdienstige wet te maken tot 
grondwet voor de staat. De verwerkelij
king van dit streven laat weinig tot geen 
ruimte over voor de geestelijke vrijheid 
van andersdenkenden en andersgeloven- 
den.

Met zijn boekje Tegen de islamIse
ring van onze cultuur (1997) heeft 
Pim Fortuyn hierop terecht gewezen.
Op p. 33 schrijft hij: ‘In een door fun
damentalisme bepaalde maatschappij is 
de maatschappij-beschouwing of religi
euze opvatting totalitair, dat wil zeggen 
zich uitstrekkend tot alle levensterrei
nen, of deze nu publiek of privaat zijn, 
en waartegen geen beroep mogelijk is bij 
een van de maatschappijbeschouwing of 
religieuze opvatting onafhankelijke 
rechter.’

Broertje en zusje?
Moeten wij op grond van voorbeel

den uit de geschiedenis stellen dat chris
tendom en islam sterk verwant zijn wat 
betreft de verhouding tussen kerk en 
moskee enerzijds en de staat anderzijds? 
Is het wat dat betreft een kwestie van 
lood om oud ijzer? Zijn islamisering en 
christianisering broertje en zusje van 
elkaar?

Die stelling is niet houdbaar.
Laat het duidelijk zijn dat de Kruis

tochten een ontsporing zijn geweest in 
de geschiedenis van het christendom.
De verbreiding van het christendom met 
geweld is in strijd met de norm van het 
Evangelie. En dat geldt ook voor allerlei 
andere, meer subtiele vormen van chris
tianisering van de samenleving, waarbij 
de overheid voor het karretje van de 
kerk wordt gespannen.

Nader Bekeken januari 2004



En hoe staat dit bij de islam? Vloeit de 
praktijk van de islamisering voort uit de 
normen van de islam? Mijn stelling is dat 
dit inderdaad het geval is. Zowel het één 
als het ander wil ik nader toelichten.

De koning en de 
priester

Wat betreft het christendom wil ik 
teruggaan naar het Oude Testament.
Het valt op dat de koningen van Israël 
niet tegelijk de functie van hogepriester 
vervulden, ook al vervulden David en 
Salomo wel priesterlijke taken (A. van 
de Beek, D e kring om de M essias, p. 
74). Daarmee nam Israël een bijzondere 
positie in ten opzichte van de volken 
rondom waar de koning tegelijk de 
functie van hogepriester vervulde. Boei
end is de vraag waarom de HERE dit zo 
heeft bepaald. Het is in ieder geval een 
bepaling die getuigt van goddelijke wijs
heid. Ga maar na: waar de priesterlijke 
en de koninklijke macht in de hand van 
één mens komen, is de weg vrij naar 
geestelijke dictatuur.

Het is niet moeilijk hierbij voorbeel
den aan te wijzen.

In Israël dienden de koningen zich te 
onthouden van het priesterlijke werk.
Zij moesten zich richten op hun eigen 
taak overeenkomstig de koningswet, 
zoals die wordt genoemd in 1 Samuël 
10:25: ‘Daarna zette Samuël voor het 
volk het recht van de koningschap uit
een, schreef dit in een oorkonde en 
legde die neer voor het aangezicht des
HEREN.’

Wel komen we in het Oude Testa
ment Melchisedek tegen, de koning van 
Salem. Hij was priester en koning. Bij 
hem was de vrede kennelijk wel veilig. 
Daarmee was hij een duidelijk type van 
de Vredevorst Jezus Christus, priester 
naar de ordening van Melchisedek. Juist 
het feit dat Melchisedek een ongeëve
naarde uitzonderingsfiguur is (zie de 
brief aan de Hebreeën), laat zien dat de 
scheiding van de ambten regel is ter 
beveiliging van de geestelijke vrijheid en 
vrede.

In de lijn van het Oude Testament 
zien wij dat Jezus zijn discipelen oproept 
de keizer te geven wat van de keizer is 
(Luc. 20:25). En de apostel Paulus 
bepaalt de gemeente te Rome bij de 
geheel eigen taak van de overheid. Hij 
wijdt daaraan een hoofdstuk in zijn 
brief (Rom. 13).

Dat alles neemt niet weg dat de kerk 
al de eeuwen door wel heeft geworsteld 
met de vraag naar de grens tussen de 
‘ambten’ van kerk en overheid. Wat 
betekent het, wanneer de overheid als 
‘dienaresse Gods’ zich heeft te houden 
aan de geboden van God in het publieke 
leven? Betekent dit dat voetbalwedstrij
den op zondag moeten worden verboden 
en de zwembaden gesloten moeten blij

ven? Kan de overheid wel toestem
ming geven voor de bouw van mos
keeën? Over deze en dergelijke vragen is 
veel nagedacht en geschreven. De ant
woorden waren en zijn niet altijd gelijk
luidend.

Een duidelijk bewijs hiervoor is het 
besluit van de Generale Synode van 
Utrecht 1905 om de volgende woorden 
te verwijderen uit artikel 36 van de 
NGB: ‘...om te weren en uit te roeien 
alle afgoderij en valschen godsdienst, 
om het rijk van den antichrist te gronde 
te werpen.’

Bij alle verschil van inzicht bij het 
bepalen van de grenzen is er altijd wel 
overeenstemming geweest in de overtui
ging dat de Here een scheiding tussen 
kerk en staat leert. In beginsel al in het 
Oude Testament en expliciet in het 
Nieuwe Testament. En deze scheiding 
van bevoegdheden is een zekering tegen 
de geestelijke dictatuur, die ontstaat 
zodra het zwaard van de overheid een 
verlengstuk is van het kerkelijk ambt.
De wijze waarop de verhouding ‘kerk en 
staat’ door de eeuwen heen heeft vorm 
gekregen, verschilt nogal. Veranderende 
politieke en sociale omstandigheden 
noodzaakten hierover voortdurend na te 
denken.
Het is vooral de confrontatie met de 
islam die ons uitdaagt over dit vraagstuk 
na te denken in de context van de 21e 
eeuw.

De kalief en de imam
Hoe ligt het wat dit betreft bij de islam? 
Wordt in de islam geen onderscheid 
gemaakt tussen de beide ambten? Zeker 
wel. Tot 1923 heeft de islamitische 
wereld het kalifaat gekend. De ka lie f 
had tot opdracht de samenleving te 
ordenen en de aardse belangen van de 
samenleving te behartigen. Niet meer 
en niet minder. Dat de verschillende 
kaliefen zich niet aan deze opdracht 
hebben gehouden, is een andere kwestie. 
Hun gedrag is te vergelijken met de 
christelijke keizers die het ook niet 
konden laten zich met theologische 
zaken te bemoeien en met geweld 
beslissingen te forceren.

Waarin ligt dan toch het onderscheid 
met het christendom, niet praktisch 
maar norm atief bezien? 
Het beslissende verschil ligt in het feit 
dat de islam de religieuze wet, de sjarie'a 
ziet als grondwet voor de samenleving 
binnen de daar al-islam. En de kalief 
dient erop toe te zien dat deze religieuze 
wet wordt uitgevoerd.
Er is wel een onderscheid in ‘ambten’, 
maar één wet voor kerk en wereld. Om 
het heel kort te zeggen: de kerkelijke 
tucht geldt ook voor de publieke 
samenleving. En dat leidt tot een 
geestelijke onderdrukking, waarvan de 
geschiedenis veel voorbeelden heeft laten 
zien. En de islamisten die deze situatie 
voorstaan, hebben sterke papieren 
wanneer zij stellen dat dit ligt in de lijn 
van de ‘zuivere’ islam.
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Mekka

En wat voor een samenleving staat 
de islamisten dan voor ogen? Wat is hun 
ideaal? Het is de moeite waard om hier
voor nog eens kennis te nemen van een 
boekje van dr. H. Kraemer uit 1938: De 
Islam als godsdienstig- en zendings- 
probleem. Daarin gaat hij onder meer in 
op de vraag waarom de islam zulke 
fanatieke aanhangers heeft. Bij de 
beantwoording van deze vraag wijst hij 
als kern van de islam aan het streven 
een verwereldlijkte theocratie te willen 
zijn.

Om dit te verduidelijken neem ik als 
invalshoek het gebed van christenen om 
de komst van het koninkrijk Gods. De 
Here Jezus heeft dit gebed aan zijn dis
cipelen geleerd, ook al horen zij Hem 
ook zeggen dat het koninkrijk ‘over u is 
gekomen (Luc. 11:20). Dat wil zeggen: 
Koning Jezus is er al wel en laat zijn 
heerschappij merken. Ook heeft Hij al 
onderdanen in deze wereld (Fil. 3:20), 
maar de aarde is nog geen bevrijd 
gebied. En wanneer christenen bidden 
om de komst van het koninkrijk, dan 
bidden zij om bevrijding van de aarde 
van alle kwaad en tegenstand.

Het gaat er nu om duidelijk te 
maken dat in het christelijke spreken 
over het koninkrijk altijd een spanning 
zit. Het koninkrijk is er al wel, maar het 
is hier nog niet in volmaaktheid. En die 
volmaaktheid zal er ook nooit zijn in de 
tijd vóór de wederkomst van de Here 
Jezus.

Deze spanning is er niet in de isla
mitische voorstelling van de dar al 
islaam, het gebied waar wordt geleefd 
volgens de sjarie’a. Hendrik Kraemer

noemt de islam dan ook de meest reso
lute en langst volgehouden poging om 
een tot in alle onderdelen uitgewerkte 
theocratie op aarde te verwerkelijken.
En daarbij is het superioriteitsbesef tot 
een godsdienstig principe geworden.
Het cement van de eenheid en de broe
derschap is niet de ene waarheid en de 
ene liefde tot dezelfde Here, maar is het 
behoren tot dezelfde uitverkoren oemma. 
Aldus dr. H. Kraemer. De ontwikkelin
gen in de wereld van de islam hebben 
zijn woorden een vernieuwde actualiteit 
gegeven. En zijn die woorden ook niet 
bevestigd door de recente ontwikkelin
gen?

Rechtsorde en 
religieuze orde

In het bovenstaande hebben we 
gezien dat de taak van de overheid in 
het christendom een andere inhoud en 
reikwijdte heeft dan binnen de islam. 
Tegelijk laat de historie zien dat er op 
dit punt heel veel variaties zijn. En wat 
het christendom betreft, moet worden 
geconstateerd dat de overheid zich vaak 
een positie heeft toegemeten die te ver
gelijken is met het islamitisch principe 
van het kalifaat.

Nu de wereld van de islam bezig is 
te revitaliseren, dringt zich scherper de 
noodzaak op, de christelijke visie op de 
taak van de overheid te definiëren. Het 
spreekt voor zich dat deze noodzaak 
zich vooral doet voelen op het terrein 
van de actuele politiek. Dr. R. Kuiper 
heeft een boekje geschreven onder de

titel D ienstbare overheid. C hristelijk- 
staatkundige visie op politiek en 
overheid. Het is een uitgave van het 
wetenschappelijk instituut van de Chris- 
tenUnie. Hierin schrijft hij dat de over
heid zich moet inzetten voor de rechts
orde en niet voor een religieuze orde.
Hij schrijft op pag. 71: ‘We zullen hier 
moeten verdisconteren, dat een overheid 
die bewust werkt aan een maatschappe
lijke consensus dit altijd zal moeten 
doen in het gewaad van het recht. Zij 
bewerkt geen morele of religieuze orde, 
maar een rechtsorde. Hier ligt het ver
schil met alle theocratische beschouwin
gen die de overheid opdragen een 
morele en religieuze orde in stand te 
houden.’

Het onderscheid dat dr. R. Kuiper 
hier maakt, is zeer bruikbaar in de con
frontatie met de islam. De islam wil dat 
de overheid een religieuze orde bewerkt, 
terwijl het christendom van de overheid 
een rechtsorde verwacht.

Hiermee wil ik geen pleidooi voeren 
voor een neutrale overheid. Naar 
Romeinen 13:4 is en blijft de overheid 
‘dienaresse Gods’, die zich bij de hand
having van de rechtsorde heeft te hou
den aan Gods geboden. Dat betekent in 
de richting van de kerk een nadrukke
lijke bescherming. En wat betreft het 
openbare leven dient te worden gewaakt 
voor grove openbare schending van 
Gods wet, ook wanneer daarvan geen 
derden het slachtoffer zijn. We kunnen 
hierbij denken aan godslastering. De 
kerk op haar beurt heeft tot taak de 
burgers te overtuigen dat de regels die 
God geeft, goed zijn voor het leven. En 
dat heeft dan zijn doorwerking in de 
politiek.

Overheid en kerk staan zo voor de 
uitdaging aan hun eigen ‘ambt’ vorm te 
geven in een voortdurend veranderende 
samenleving. Daarbij vormt de opkomst 
van de islam in de vanouds christelijke 
Nederlandse samenleving één van de 
grootste uitdagingen van deze tijd.

Nader Bekeken januari 2004
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Rituelen bij de 
openbare geloofs
belijdenis

De openbare geloofsbelijdenis lijkt 
binnen onze kerken aan het veran
deren. Was het tot dusver een sober 
gebeuren, de laatste jaren wordt 
het met meer 'ritueel' omgeven. Er 
zijn gemeenten waar belijdenisca
techisanten eigen 'geloofsgetuige
nissen' schrijven of geven, waar ze 
een door hen meegenomen bloem 
op de doopvont leggen, waar ze met 
handoplegging worden gezegend en 
waar ze elk een eigen bijbeltekst 
meekrijgen. In andere gemeenten 
gebeurt dit niet, al of niet tot tevre
denheid van belijdeniscatechisan
ten, hun ouders en gemeenteleden, 
ik heb de indruk dat hier wel eens 
meer aan de hand kon zijn dan een 
verandering in 'vormgeving'. Name
lijk een verandering in zicht op het 
karakter van de openbare geloofs
belijdenis.

Tot dusver
Wij kennen als Gereformeerde Ker

ken slechts twee sacramenten: doop en 
avondmaal. Voor die sacramenten is 
wezenlijk dat ze door Christus zelf zijn 
ingesteld en dat we ze op zijn eigen 
hoogstpersoonlijke bevel en als het ware 
‘rechtstreeks’ uit zijn handen ontvangen. 
Als Christus niet geleefd had, was er 
nooit een christelijke doop en nooit een 
avondmaal geweest!

In tegenstelling tot het vormsel bij 
de roomsen is de openbare geloofsbelij
denis geen sacrament. Die is - anders 
dan doop en avondmaal - niet door 
Christus ingesteld. Christus komt er 
ook niet in naar ons toe in zijn Geest. 
De openbare geloofsbelijdenis kent geen 
‘teken en zegel’. En betekent en verze
gelt ook niet de belofte van het Evange
lie, maar is het gelovig antwoord op die 
belofte.

Voor de openbare geloofsbelijdenis is 
verder bepalend, dat die wel vrucht is 
van het werk van God en zijn Geest in 
ons, maar geen aparte actie van God

aan ons is. In de sacramenten wordt ons 
de genade van God betuigd en verze
geld. In de zegen aan het eind van elke 
kerkdienst wordt Gods naam op ons 
gelegd. Maar in de openbare geloofsbe
lijdenis is het de gelovige die door de 
Geest zijn antwoord aan de Here geeft. 
Het is het antwoord van het geloof, dat 
toegang geeft tot het avondmaal. Dat 
tijdens je leven veelvuldig te vieren

Gemeentebreed

P. Niemeijer

avondm aal is de ‘zegen’ die je bij je 
openbare geloofsbelijdenis ontvangt.

Een volgende wezenstrek van de 
openbare geloofsbelijdenis is, dat je 
daarin maar niet je persoonlijke geloofs
inhoud belijdt, maar dat je je persoon
lijk voegt in de belijdenis van de kerk 
van alle eeuwen en plaatsen. Je doet 
maar geen belijdenis van ‘je eigen privé - 
geloof’, maar van ‘het algemeen en 
ontwijfelbaar christelijk geloof’. Je voegt 
je in het koor van de katholieke kerk 
van Christus en sluit je aan bij het spoor 
dat het Woord van God door de eeuwen 
en door de wereld trekt. Daarmee is het 
een eerbetoon aan God, die je als Heer 
van hemel en aarde, en als Vader van
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Jezus Christus belijdt. Je belijdt zijn  
naam, z ijn  Woord.

Waar je je zo nadrukkelijk verbindt 
aan het spoor van Gods Woord en je 
voegt in het kerkvergaderend werk van 
Christus, zal het duidelijk zijn dat de 
openbare geloofsbelijdenis een kerkelijke 
zaak is, waarbij de gemeente onmisbaar 
is. Niet alleen om je te ondersteunen je 
jawoord gestand te doen, maar ook als 
lichaam waarin je zelfstandig je plaats 
inneemt en je taak op je neemt. Je voegt 
je in een groot geheel: de wereldwijde 
kerk van Christus, die 
plaatselijk te vinden is 
in de gemeente waarin 
je belijdenis doet.

Concreet

Nader Bekeken januari 2004

plaats. De openbare geloofsbelijde
nis is een activiteit van hen die hun 
geloof belijden en geen sacrament 
of heilshandelen van Godswege. Ik 
zie tot een dergelijke handoplegging 
ook geen noodzaak. Nog afgedacht 
van het gevaar van ‘bijgeloof, wijs ik 
op het feit dat de naam van de H ere 
iedere kerkdienst op de kerkgangers 
gelegd wordt (Num. 6:27). Dringt 
de rijkdom daarvan nog genoeg tot 
ons door? Hebben we daarnaast nog 
behoefte aan een extra zegen? En de 

‘zegen’ van de open
bare geloofsbelijdenis 
is toch: de toegang tot 
het avondmaal! Daar 
zullen gelovigen het 
steeds weer van moeten 
hebben: niet van de 
eenmalig opgelegde 
handen van de domi
nee, waartoe Christus 
geen expliciete op
dracht gegeven heeft, 
maar van het door 
Christus ons bevolen 
gedenken en geloven 
van de volkomen ver
zoening van al onze 
zonden in Christus’ 
bloed.

Als de hand
oplegging plaatsvindt 
als symbool van ge
meenschap, om aan te 
geven dat de nieuwe 
belijdende leden zelf
standig hun plaats 
innemen en als leden 
in volle rechten ont
vangen worden in de 
gemeenschap van de 
kerk, dan is het een 
passend gebaar. Maar 
dan moet wel heel dui
delijk gemaakt worden 
dat de handoplegging 
déze betekenis heeft 

en dat vergt nogal wat uitleg, die in 
de korte ceremonie die we kennen, 
storend is. Voor velen staat handop
legging immers voor ‘zegenen’ en is 
het daarom ‘dierbaar’, misschien zelfs 
wel eens wat magisch. Er zal dus heel 
wat aan onderwijs gedaan moeten 
worden, wil deze idee vervangen zijn 
door die van ‘gemeenschap’.

3. Het leggen van een bloem door iede
re catechisant op de doopvont is een 
visualisering van het antwoord op de 
doop, en van de individuen die hun 
gaven samenvoegen en inzetten in de

Droge doop
Kijk en hoor ik van

daag om me heen, dan 
krijg ik de indruk dat 
de openbare geloofsbe
lijdenis in de beleving 
steeds meer het karak
ter krijgt van een ‘droge 
geloofsdoop’. Daarmee 
bedoel ik het volgende.
Onze jongeren zijn als 
kind gedoopt, zonder 
dat zij het wisten. Dat 
is mooi, maar men 
‘mist’ ook iets. De 
behoefte groeit aan een 
sacramenteel ritueel 
waarvoor ze zelf bewust 
kiezen en waarin ze 
zich aan God verbin
den. Jaloers wordt dan 
gekeken naar sekten die 
de doop van volwasse
nen kennen op grond 
van geloof en bekering 
van de dopeling. Daar 
kies je zelf voor, dat 
onderga je bewust en je 
verklaart je persoonlijke 
toewijding aan God. Je ontvangt als 
gelovige een nieuwe geestelijke identi
teit. Vergis ik me, als ik de indruk heb 
dat de openbare geloofsbelijdenis steeds 
meer wordt ervaren als een substituut 
van de sektarische geloofsdoop? Natuur
lijk niet officieel, want we dopen niet 
over. Maar men wil wel iets meekrijgen: 
een zegen, een tekst of wat dan ook.
Een ‘droge’ doop noemde ik het hierbo
ven. Op het eigen geloof van de ‘dope- 
ling’.

Als ik vanuit het voorgaande kijk 
naar de rituelen rond de openbare 
geloofsbelijdenis, die ik hierboven 
noemde, zou ik daarover het volgende 
willen zeggen.
1. Bij de openbare geloofsbelijdenis be

tuigen catechisanten persoonlijk hun 
instemming met de leer van de kerk 
van alle eeuwen en plaatsen. Bewaak 
dat en accentueer dat, juist tegenover 
het postmoderne individualisme en

de postmoderne afwijzing van de ‘ene 
waarheid’ voor alle mensen en alle 
volken. Kijk dus uit met het laten 
formuleren en opzeggen van privé- 
getuigenissen. Laat de belijdenis 
van de kerk (‘de volkomen leer van 
de verlossing’) in al haar breedte en 
diepgang bepalend blijven.

2. Over de betekenis van de handopleg
ging bestaat verschil van mening.
De een ziet het als symbool van 
gemeenschap. De ander als symbool 
van zegen. Voor dat laatste is bij 
de openbare geloofsbelijdenis geen
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ene gemeenschap van Gods verbond. 
Het is de vraag of we in de kerk al
les moeten visualiseren, maar als dat 
wenselijk is, vind ik dit een gebaar 
dat past bij het karakter van de open
bare geloofsbelijdenis. De persoonlijk 
gegeven bloemen vormen samen één 
boeket. En de (bloemen)hulde komt 
daar waar ze hoort: bij (de God van) 
de doop.

4.  Het meegeven van een aparte bij
beltekst aan iedere catechisant af
zonderlijk vind ik minder geslaagd. 
Punt één is het de vraag of de Bijbel 
een verzameling losse teksten is, en 
we met losse teksten naar huis en het 
leven in gestuurd moeten worden. 
Punt twee vraag ik me af hoe de tekst 
bij de persoon gekozen moet worden 
en of ook dat niet stigmatiserend kan 
werken. En punt drie heb ik als be
zwaar dat de jonge belijdende leden

dan als individuen met hun ‘eigen’ 
tekst worden heengezonden, terwijl 
de openbare geloofsbelijdenis nu 
juist aangeeft dat ze in de ene avond- 
maalsgemeenschap hun plaats willen 
innemen. Dan is het veel zinvoller 
om ze naar huis te zenden met een 
en dezelfde goed gekozen, en in de 
belijdenisdienst bepreekte tekst plus 
de gehouden preek. Dan geef je geen 
losse tekst, maar een tekst die in het 
geheel van de Schrift is gezet in de 
prediking. En je geeft allen samen de
zelfde tekst en preek: dat benadrukt 
het gezamenlijke.

Zorgvuldig
In onze kerken wordt, tot op de

synode toe, nagedacht over een goede

vormgeving van de openbare geloofsbe
lijdenis. Laat dat inderdaad zorgvuldig 
en gezamenlijk gebeuren. Het gaat om 
meer dan vormen. Daarachter zit de 
keus die je maakt inzake het karakter 
van de openbare geloofsbelijdenis. Het 
voorgaande maakt duidelijk dat we op 
onze hoede moeten zijn voor al te spon
tane invallen die alleen worden afgeme
ten aan het aansprekende of ontroe
rende. Laten we uitkijken voor ritua
lisme en religieus individualisme. Laten 
we zorgvuldig nagaan wat het karakter 
van de openbare geloofsbelijdenis is en 
daarbij onze vormen zoeken. Dat zal de 
echte vreugde ten goede komen.

De  redactie feliciteert koningin  Beatrix  met
haar  verjaardag  op 31  januari       

 en wenst  haar G o d s  ze g e n  to e .

Nader Bekeken januari 2004
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Er verschijnt veel evangelicale theo
logie. Een voorbeeld is het nieuwe 
Jezus-boek van dr. Arie Zwiep, 
docent Nieuwe Testament aan de 
Evangelische Hogeschool te Veenen- 
daal. In dit boek verzamelde Zwiep 
een aantal artikelen die hij in de 
afgelopen tien jaar schreef. Door al 
die artikelen ziet hij een rode draad 
lopen: 'Jezus en het heil van Isra- 
els God'. Dat werd de titel van het 
boek. Zwiep wil zich in dit 'Jezus- 
boek' niet meten met de grote vier: 
De Jonge, Den Heyer, Kuitert en Van 
de Beek. Misschien is dat terecht. 
Maar mij ontgaat, waarom juist 
deze namen tot de 'grote vier' beho
ren, en niet bijvoorbeeld J. van 
Bruggen met studies als Christus 
op aarde en Het evangelie van Gods 
Zoon. Moet je van het schriftkriti- 
sche hondje gebeten zijn om echt 
mee te tellen?

Jezus de Mensenzoon
In zijn eerste artikel gaat Zwiep in 

op de vraag ‘wie is Jezus?’ aan de hand 
van de teksten over de Mensenzoon.
Hoe komt die uitdrukking voor in het 
Nieuwe Testament? Hoe dachten de 
vroege kerk en het vroege jodendom? 
Wat betekent het onderliggend Ara
mees? Zijn conclusie is dat de aandui
ding Zoon des mensen zich laat verklaren 
vanuit een dubbele achtergrond: het 
Aramese idioom en Daniël 7:13. Vanuit 
die eerste achtergrond van het Aramese 
idioom is de uitdrukking geen aandui
ding van hoogheid, maar betekent het 
gewoon ‘de mens’. Tegen de achtergrond 
van Daniël 7 gold de aanduiding Men
senzoon voor Jezus als een hoogheids- 
aanduiding. Zwiep voegt aan zijn con
clusie toe, dat het geforceerd is alle tek
sten over de Mensenzoon over één kam 
te scheren. Vanuit de context moet je 
uitmaken óf je in aansluiting op 
Daniël 7 met een hoogheidstitel te 
maken hebt óf dat er sprake is van gang
baar Aramees taalgebruik.

Twee vragen kwamen bij mij op.

Evangelicale
theologie

Ten eerste: waarom zou je er een 
dilemma van maken, alsof de betekenis
sen elkaar uitsluiten en je een keuze 
moet maken: óf een hoogheidstitel óf 
gangbaar Aramees spraakgebruik? 
Waarom niet én én? De Aramese uit
drukking ‘bar-nasa’ was in Jezus’ dagen 
een heel gewoon woord voor mens.
Jezus is toch mens (geworden). En tege
lijk is het een hoogheidstitel die Jezus 
betrekt op Zichzelf: ge zult de Zoon des 
mensen zien, gezeten aan de rechter
hand der Macht en komende op de wol
ken van de hemel. In plaats van óf óf 
geef ik het én én in overweging.

Mijn tweede vraag raakt de manier 
waarop Zwiep de Bijbel ziet. Misschien 
lees je er gemakkelijk overheen. In een 
nootje bespreekt Zwiep een indeling van 
de uitdrukking Mensenzoon in drie 
categorieën bij Hahn in zijn boek 
Hoheitstitel. Zwieps tegenargument 
tegen die indeling van Hahn is: die 
indeling is echter gebaseerd op de hui
dige tekst van de evangeliën en houdt 
onvoldoende rekening met de complexe 
voorgeschiedenis ervan. Moet ik dit nu 
als een knieval ervaren voor een vorm 
van bijbelkritiek, die uitgaat van allerlei

hypothetische bronnen? Wat is er mis 
mee, dat iemand uitgaat van de huidige 
tekst van de evangeliën? Het Evangelie 
heeft gezag, een hypothetische bron 
niet.

Een andere opmerking van Zwiep 
illustreert dat. Sprekend over Jezus zegt 
Zwiep dat je Jezus leert kennen onder 
meer uit zijn daden. Wat zijn dat dan 
voor daden? Jezus vergeeft namens God 
de zonde. Hij overtreedt opzettelijk 
bepaalde geboden. Moedwillig en met 
een zekere regelmaat overtreedt Hij het 
sabbatgebod (p. 7,17). Is dat vol te hou
den in het licht van het geheel van de 
Schrift? Jezus kwam toch niet om de 
wet te overtreden, maar om die tot en 
met de tittel te vervullen. Hij is zelf 
zonder schuld en zonder smet. Waarom 
zou je de eenheid van bron en de een
heid van inhoud van de Bijbel loslaten? 
In plaats van Jezus te leren kennen, 
werp je blokkades op.

Koninkrijk en paradijs
Interessant is Zwieps artikel over 

‘Jezus en de komst van het Koninkrijk 
Gods’. In de evangeliën tekenen zich 
twee lijnen af: het koninkrijk als een 
toekomstig gebeuren én het koninkrijk 
als een tegenwoordige realiteit. Vergelijk 
‘uw koninkrijk kome’ (Mat. 6:10) met 
‘het Koninkrijk Gods is bij u’
(Luc. 17:21). Zwiep sluit zich aan bij de 
brede consensus, dat Jezus sprak over 
beide. Hij wijst op het profetisch per
spectief. Achteraf wordt duidelijk, dat 
het gaat om iets dat zich gefaseerd ont
wikkelt, namelijk via opstanding, 
hemelvaart, uitstorting van de Heilige 
Geest en wederkomst. Jezus liet zien in 
woord (gelijkenissen) en daad (wonde
ren, genezingen) hoe het later wordt.

Met de suggestie dat gesproken 
wordt over het koninkrijk ‘der hemelen’ 
om de Godsnaam te vermijden of te ver
vangen, stem ik niet geheel in. Jezus zelf 
spreekt immers over het koninkrijk 
Gods (Luc. 10). Zou Jezus de naam van 
zijn God willen vermijden?

In een artikel over Jezus en het para-

Boek van de maand 

H.J .  Boiten
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dijs onderscheidt Zwiep drie manieren 
om over het paradijs te spreken: het 
aards paradijs, de hof van Eden uit de 
begintijd, het tegenwoordige paradijs 
verborgen in de hemelse wereld en het 
toekomstige paradijs. Wie nu denkt dat 
het telkens over hetzelfde paradijs gaat, 
vergist zich. In geen van de gevallen 
waar in het Nieuwe Testament het para
dijs genoemd wordt, is gedacht aan de 
letterlijke hof van Eden uit Genesis 2 
(p. 45). Bij Paulus en Jezus wordt het 
paradijs in de hemelse wereld gelokali
seerd. Jezus, Paulus en Johannes sluiten 
zich bij hun spreken over het paradijs 
aan bij gangbaar joods gedachtegoed in 
het kader van een wereldbeeld dat het 
onze niet meer is.

Ik vind dat een wat armoedige con
clusie. Ik ervaar hier het joods gedachte
goed en het andere wereldbeeld als een 
inbreker die ervandoor gaat met de een
heid van inhoud van de Bijbel. Blijkbaar 
raak je dan gemakkelijk ook de eenheid 
van het paradijs kwijt (de tegenwoordig
heid van God en zijn troon). In Zwieps 
opvatting raakt het paradijs verbrokkeld.

Opstanding en 
hem elvaart

Niet de hemelvaart is de intronisatie 
van Jezus, maar zijn opstanding, aldus 
een gangbare Messiaanse duiding. Op 
de dag van de opstanding bestijgt Jezus 
de hemelse troon, zit Hij aan de rechter
hand van God (p. 53). Zijn verschijnin
gen komen dan ook uit de hemelse heer
lijkheid. Maar hoe zit het dan met 
Lucas (Hand. 1)? Is dat geen afwij
kende, tegenstrijdige visie door juist niet 
de opstanding, maar de hemelvaart als 
het moment van Jezus’ verhoging te 
markeren? Maar Zwiep vindt de opvat
ting dat Lucas de verhoging loskoppelt 
van de opstanding en naar de hemel
vaart verlegt, niet goed vol te houden. 
Ook Lucas beschouwt opstanding en 
verhoging als één gebeuren en laat dit 
niet samenvallen met hemelvaart, aldus 
de analyse van Zwiep.

Hoe kom je dan achter de oorspron
kelijke bedoeling van het ‘hemelvaarts- 
verhaal’? Zwiep stemt volledig in met de 
vormkritische classificatie van het 
hemelvaartsverhaal als een ‘Entrückung, 
dat wil zeggen een lichamelijke opname 
in de hemel aan het einde van iemands 
leven zonder dat de dood er tussen 
treedt’ (p. 57). Zwiep wil wijsheid put
ten uit de denk- en belevingswereld van 
het jodendom en de vroegchristelijke

kerk, de context waarin Lucas zich 
beweegt. Zijn conclusie is, dat hemel
vaart geen verlengstuk van de opstan
ding is, ook niet het moment van de 
verhoging, maar een voorbode van de 
parousia (terugkeer).

Ik signaleer, hoe bij Zwiep uit het 
hemelvaartsverhaal (is het volgens Zwiep 
geen geschiedenis?) de troonsbeklimming 
is weggebroken. Ook vraag ik: hoe kun 
je Christus’ unieke hemelvaart in zo’n 
algemene categorie onderbrengen: ‘zon
der dat de dood er tussen treedt’? 
Daarom stel ik opnieuw de vraag: lopen 
hermeneutische keuzes in de weg? 
Vormkritische classificatie en contextu
ele belevingswereld krijgen prioriteit ten 
koste van de eenheid van de Schrift.

Veel variatie
Vele onderwerpen komen in korte 

verkenningen aan de orde. Wat betekent 
het woord ‘evangelie’? Eerst is evangelie 
boodschap en verkondiging, pas later 
ontstaat de betekenis evangelieboek 
(p. 71). Wat betekent het begrip de 
‘wederoprichting aller dingen’ in Han
delingen 3:21? Bij zijn terugkomst keert 
Jezus terug op aarde om alles wat kapot
gemaakt is, te herstellen (p. 78).

Opvallend is de wijze waarop Zwiep 
de nieuwe kijk op Paulus bespreekt. 
Paulus is bekend, maar dat kan ook een 
hindernis zijn. ‘Dat is vooral een handi
cap voor wie van jongs af met de bijbel 
is opgegroeid. Ook voor hen die de brie
ven van Paulus bewust of onbewust 
lezen door de bril van de Reformatie’
(p. 80). In een boekrevue passeren 
namen als H.N. Ridderbos, E.P. San
ders, J.D.G. Dunn, N.T. Wright, P. 
Stuhlmacher, C.H. Talbert, T.E. van 
Spanje, C.J. den Heyer, J. van Bruggen, 
S. Janse. Dé grote les is, dat je moet 
oppassen voor vanzelfsprekendheden 
(p. 92). Ik blijf zitten met de vraag: wie 
levert volgens Zwiep een goede leesbril?

Dan volgt een bespreking van het 
thema ‘Gods gerechtigheid’ in Romei
nen 1:17. Actueel is de bespreking van 
de verhouding tussen Jezus en de enge
len in de brief aan de Hebreeën. Er 
wordt vandaag de dag nog net zo plas
tisch en realistisch over de engelenwe
reld gedacht en gesproken als dat in de 
eerste eeuw van onze jaartelling het 
geval was (p. 113).

Een groot aantal hedendaagse 
nieuwtestamentici is van mening dat de 
eerste brief van Petrus niet door Petrus 
geschreven is. Zwiep bespreekt enkele

argumenten. Kan een eenvoudige visser 
als Petrus zulk voortreffelijk Grieks 
schrijven? Wat is de historische plaats 
van de vervolgingen? In de brief lees je 
dat aan uw broederschap in de wereld 
hetzelfde lijden wordt toegemeten. 
Anders dan bij de tweede brief van 
Petrus handhaaft Zwiep bij de eerste 
brief het auteurschap van Petrus (p. 116, 
124). Hij Iaat ook zien dat Petrus welis
waar geen echo is van Paulus, maar dat 
er wel goede argumenten zijn voor de 
eenheid van de apostolische prediking.

Het laatste opstel gaat over de vraag 
wie de koningen en het beest zijn uit 
Openbaring 17:10 en 11.

Slotopmerkingen
Er is van dit boek veel goeds te zeg

gen. Intrigerende thema’s worden met 
een grote kennis van zaken opgepakt, en 
uitermate helder en beknopt verwoord. 
De confrontatie ontbreekt niet. Telkens 
worden met argumenten en tegenargu
menten allerlei denkbeelden uit de bij
belkritiek getoetst. Het boek leest ple
zierig en de auteur kent de literatuur tot 
op vandaag.

Toch blijkt diezelfde bijbelkritiek een 
plekje te krijgen in het theologiseren van 
de auteur. Waarom niet uitgaan van de 
huidige tekst van de Bijbel, maar wel 
van hypothetische bronnen? Waarom de 
eenheid van doel en inhoud van de Bij
bel loslaten, en deelteksten verzelfstandi
gen? Dat bevordert niet een goede uit
leg, maar belemmert die.

Is het dan niet nodig om studie te 
maken van de context van de lezers en 
hoorders toen, van de Umwelt van het 
Oude en Nieuwe Testament, van het 
jodendom tussen het Oude en Nieuwe 
Testament? Ja, natuurlijk kunnen allerlei 
gegevens van buitenaf verhelderend wer
ken. Maar je overschrijdt een grens, 
wanneer je bijbels spreken verklaart van
uit gangbaar joods gedachtegoed in het 
kader van een wereldbeeld dat het onze 
niet is. Je moet de Umwelt niet gebrui
ken om een bijbelse tekst te pressen, aan 
te passen of te bagatelliseren. Dan over
schat je die gegevens. Waarom niet uit
gaan van de huidige tekst van de evan
geliën en van heel de Schrift?

N.a.v. Arie Zwiep, Jezus en het heil 
VAN ISRAËLS GOD. VERKENNINGEN IN HET 

N ieuwe Testament, uitg. Boekencen
trum, Zoetermeer, 2003. 171 pag. ISBN 
9023913604. Prijs €  16,90.
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BALLADE

Een elfje liep door Sprookjesland 
met een twaalfje aan d’r hand.

De elfenkoning zag hen gaan 
en sprak de twaalf verbolgen aan.

Mijnheer, hoe waagt een twaalf als gij 
te vrijen met een elf van mij?

Zo iets is hier nog nooit gezien, 
zelfs met geen negen of geen tien!

De jongen zei: Vorst, permitteer 
dat ik mij even opereer.

Hij sneed een stukje uit zichzelf, 
toen was de twaalf nog slechts een elf.

De vorst schreed voort, hij was voldaan. 
Het elfje zag haar jongen aan.

Het elfje zag haar jongen aan 
en schreiend is het heengegaan.

Gaston Durnez

Uit: HOOIKOORTS 1962

Kort commentaar:

Wat is nu de moraal van dit droevige lied?
Blijf jezelf.
Denk goed na voor je gaat voldoen aan irreële wensen van schoonpa (of -ma). 
Let wel: irreële.

Door schoonpapa verkoren.
Maar liefje verloren.

G. Slings

Gedicht
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De bruikbaarheid 
van Barth

Het vorige jaar, 2003, is een opmer
kelijk jaar geweest. In ieder geval theo
logisch gezien. En dan denk ik vooral 
aan het opvallende verschijnsel van de 
toenemende druk op de gereformeerde 
theologie om zich open te laten breken 
door (en ook naar) manieren van gelo
ven en theologiseren, waar gereformeer
den vroeger vooral bedreiging zagen om 
trouw aan de Schrift te blijven. Te den
ken is aan de discussies rond het zgn. 
‘meer van de Geest’. O f over het schrift
gezag (zie het volgende onderdeel van 
deze Persrevue). Maar een voorbeeld is 
ook de plotselinge positieve aandacht 
van heel wat kanten voor de beroemde 
Zwitserse dogmaticus Karl Barth. Ver
dient hij het opgenomen te worden in 
het rijtje ‘gereformeerde kerkvaders’? Zal 
juist zijn theologie ons kunnen helpen 
in onze tijd de Schriften te lezen en te 
verstaan? Is het zo, wat iemand 
beschreef als het gevoelen van de nieuwe 
generatie vrijgemaakte studenten en the
ologen, ‘dat het juist Barth is die denkt 
en werkt in de gereformeerde denklijn 
en dat we van hem als geen ander 
afhankelijk zijn (!!PLS) voor een vitale 
gereformeerde theologie’?1

Kennelijk ben ik de enige niet die 
zich onder deze opwaardering van Barth 
ongerust voel. In het R e f o r m a t o r i s c h  

D A G BLA D  van 21 november was dat ook 
te proeven in een reactie van ds. W. Vis- 
scher op een recensie van dr. W.H. 
Velema. Is Velema dan ook al onder de 
nieuwe Barth-propagandisten? Nu zal ik 
straks wel laten zien uit de reactie van 
Velema zelf, dat dat zo toch niet ligt. Ik 
vind Visschers korte artikel het doorge
ven niet zozeer waard vanwege wat hij 
over Velema schrijft, als wel vanwege het 
feit dat het ons weer even kort en goed 
helpt herinneren dat, wanneer we Barth 
gereformeerd gaan noemen, het woord 
‘gereformeerd’ bar weinig meer te 
maken heeft met wat de Gereformeerde 
Kerken vanuit de Schrift belijden in de 
gereformeerde confessies. Ds. Visscher 
schreef:

Dezer dagen (RD 19-11) besprak dr.
W.H. Velema een boek waarin enkele

Karl Barth

ven naar kritisch, modern o f  vrijzinnig. Ik 
noem hier de namen van Woelderink, 
Berkhof en Berkouwer. Allerlei onderzoek 
heeft inmiddels wel aangetoond dat deze 
verschuivingen mede zijn veroorzaakt 
door de theologie van Karl Barth. Men is 
onder de bekoring ervan gekomen.

De gevolgen waren ernstig. Bijvoorbeeld 
voor de kerk van Nederland. Het aangrij
pende boek van A .M . Lindeboom, D e 
theologen gingen voorop, legt daar 
indringend getuigenis van af. Een ver
keerde theologie leidt onherroepelijk tot 
een afbraak van de kerk. De huidige 
ellende valt niet los te zien van de gewel
dige invloed van Barth. Uiteraard zijn er 
meer oorzaken, maar dit is een belangrijk 
p u n t van aandacht bij de beoordeling van 
de theologie van Karl Barth.

opstellen gebundeld zijn over de theologie 
van Karl Barth. De titel van het bespro
ken boek is: Terug tot Barth. Elf theo
logen over de actuele betekenis van 
Karl Barth. Uiteraard maakte dr.
Velema enkele kritische opmerkingen.
Toch schreef hij van oordeel te zijn ‘dat 
we de theologie van Barth goed kunnen 
gebruiken, na alles wat er in de jaren zes
tig en later in Nederland op de markt is 
gebracht.’Ik heb me over deze opmerking 
verwonderd. Daarom wil ik erop reage
ren.

Secularisatie
De kerk en de theologie maken geen bloei
ende tijden mee. De kerkverlating, die 
vooral in de jaren zestig en zeventig gewel
dig is toegenomen, is schokkend. Neder
land is langzamerhand geen gedoopte 
natie meer. Ik heb, bijvoorbeeld uit de 
boeken van dr. W. Aalders altijd begrepen 
dat de theologie van Barth hier in belang
rijke mate aan heeft bijgedragen. Daar
naast zijn er in de achterliggende vijftig 
jaar ook verschillende theologen van min 
o f  meer orthodox-gereformeerd opgescho-

Persrevue P.L. Storm

Op de helling
Laat ik verder vooropstellen dat ik niet 
alle veertien banden van D ie Kirchliche 
D ogmatik (het hoofdwerk van Barth) 
gelezen heb. De lange en moeizame z in 
nen en de voortdurende herhalingen 
maken het lezen van die boeken niet tot 
een leerzame bezigheid. Ook de inhoud 
van zijn dogmatiek is, vanuit het gerefor
meerd belijden beoordeeld, schokkend.

Z o’n beetje alles wat in de belijdenis staat, 
gaat bij Barth ondersteboven. De schrift
leer (de goddelijke inspiratie), de godsleer 
(de predestinatie), de christologie, de k in 
derdoop, etc. gaan allemaal op de helling. 
Soms is zijn dogmatiek meer filosofie dan 
onderwijs in de christelijke leer. De dialec
tische theologie is ook iets heel anders dan 
de gereformeerde theologie. Als ik de wer
ken van Augustinus (De stad Gods), 
Calvijn (Institutie)  o f Bavinck (Gere
formeerde D ogmatiek)  lees, is er herken
ning en verwondering. Daar kun je  van 
leren. Maar bij Barth heb ik dat helaas 
niet. Uiteraard is Barth een groot theoloog 
geweest. Een geniaal man; dat zonder 
twijfel. Maar de richting die hij wijst is 
niet bijbels en gereformeerd. Daar kun je  
dus niet beter van worden. En heeft de 
praktijk dat inmiddels ook al niet bewe
zen?

Nader Bekeken januari 2004
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Impuls
De opmerking van dr. Velema heeft mij 
aan het denken gezet. Kunnen we nu echt 
voor kerk en theologie een goede impuls 
verwachten uit het werk van Barth? Ik 
betwijfel dat ten zeerste. M aar misschien 
heb ik iets over het hoofd gezien. Wellicht 
kan dr. Velema, die ik om zijn hartelijke 
verbondenheid aan de gereformeerde theo
logie hoogacht, daar nog eens wat licht op 
laten vallen. H et zou toch heel jam m er 
zijn als ook binnen de gereformeerde 
gezindte de theologen voorop zouden gaan.

In het RD van 9 december reageert 
prof. Velema. Eerst legt hij uit dat, wan
neer hij zegt dat uit de theologie van 
Barth een bruikbare impuls kan komen, 
dat toch wel wat anders is dan de door 
hem niet aangehangen stelling dat we 
heel de theologie van Barth goed kunnen 
gebruiken. Hij schrijft dan:

Dan zou ik voor heel Barths theologie 
tekenen. D at kan ik niet en dat w il ik 
niet. Een belangrijk p u n t van kritiek - 
hoewel niet het enige - z i t  in de slotzin

Tot de aandachttrekkende persge
beurtenissen van 2003 behoorde zeker 
ook de ellenlange serie in het ND over 
het schriftgezag. Een paar ND-redac- 
teuren staken hun natte vinger in ortho
dox Nederland om te ontdekken waar 
momenteel overal de wind vandaan 
waait rond vragen van schriftgezag en 
schriftgebruik. Al die artikelen werden 
gebundeld in een boekje getiteld G ods 
W oord in mensentaal. Een boekje dat 
we dus allemaal al bij voorbaat gelezen 
hebben. En daarom is het boeiend om 
eens naar een paar reacties erop te luis
teren die van buiten ‘ND-kring’ komen. 
Twee recensies. Niet het soort artikelen 
dat je vaak in een persschouw tegen
komt. Maar nu dus wel. Ze geven 
namelijk veel ‘overdenkensstof’. De eer
ste komt uit de kring van zeg maar 
‘Samen op Weg’. Een recensie van Theo

Nader Bekeken januari 2004

van mijn bespreking. De overmatige 
accentuering van de christologie ten koste 
van de applicatie ( toepassing) door de 
Heilige Geest bij Barth.

Antropologisering
Waarom dan toch positief gesproken van 
(slechts) een impuls die van Barths theolo
gie kan uitgaan? Wie de theologie van 
buiten het gereformeerde e r f  (en soms ook 
wel van binnen het gereformeerde e r f  op 
zich laat in werken, wordt getroffen door 
wat ik nu maar noem een aanpak van 
beneden af; dus godsdienst en geloof begin
nend en ontspringend aan de mens, tot in 
de leer van de Schrift toe. Ik noem dat de 
antropologisering van de theologie.
H et is daartegen dat Barth zich, vooral 
vana f de tweede druk van zijn Römer- 
BRIEF, heeft verzet. H ij wijst erop dat God 
begint. Op Barths openbaringsleer is zeker 
kritiek te oefenen. M aar d it begin van 
Gods zijde ( ‘Senkrecht von oben) is iets 
totaal anders dan de degeneratie die we 
nu veertig jaar hebben meegemaakt. Als 
trieste en m ij treurig stemmende voorbeel
den noem ik Kuitert en Manenschijn.

H un antropologisering leidt zelfs tot het 
elimineren van de belijdenis dat God 
bestaat. Welnu, in dat klimaat is de aan
pak van Barth radicaal anders. Barth 
heeft die aanpak ook als een wending in 
zijn denken ervaren. Daarop heb ik wil
len wijzen in mijn bespreking van het 
boekje Terug tot Barth.

Impuls, zo lees ik bij Van Dale, betekent 
(als eerste van v i j f  daar genoemde 
betekenissen): eerste stoot die een beweging 
overdraagt; als vijfde betekenis: prikkel, 
aansporing. Zonder Van Dale vooraf 
geraadpleegd te hebben, had ik deze 
omschrijvingen in mijn hoofd. De prikkel 
is dan de radicale wending van een inzet 
vanaf beneden naar een inzet van bovenaf. 
Niemand zal het Barth kunnen ontzeggen 
dat hij daarheen heef verwezen.

Noot:
1 W.J.M. Vreugdenhil in: Radix, jrg. 29, 2003, no. 1, 
p. 58.

Gods Woord in
MENSENTAAL
- twee recensies
Klein in C entraal W eekblad (28-11- 
2003). De tweede komt uit ‘gerefor- 
meerd-bevindelijke’ kring en is van ds. 
W. Visscher, die we al eerder tegenkwa
men. Het is te vinden in het R eforma
torisch dagblad van 26 november. 
Zowel het gevoel van herkenning bij de 
eerste recensent als het gevoel van ver
vreemding bij de tweede stemt tot 
nadenken. Het is nog niet zolang gele
den dat de verhoudingen omgekeerd 
lagen.

Theo Klein schrijft onder titel: ‘Blij
ven staan op een hellend vlak’:

De refo jeugd luistert niet naar Ede: zingt 
(ook niet met tegenstem) maar naar R&B 
of  trance of alto rock. De bioscoop is in 
hun ogen geen poel des verderfs en ook met 
drank en drugs wordt driftig geëxperimen
teerd. En in plaats van een mooi boek van

een oudvader, leest de refopuber liever 
Break met foto’s van meisjes die zeker geen 
rok tot onder de knieën dragen.

A l  wekenlang schrijft het Reformatorisch 
Dagblad de kolommen vol over het 
schrikbarende gedrag van de refo jeugd. 
D at niet alleen de jeugd afwijkt van de 
oude paden was vlak ervoor echter a l ont
dekt door het N ederlands Dagblad. M et 
een, zeker voor die kringen, opvallende 
openhartigheid werd het schriftgezag aan 
de orde gesteld. Een jaar lang liet de krant 
theologen en andere kopstukken uit ortho
dox Nederland over het schriftgezag aan 
het woord. Wat z ij te vertellen hadden, is 
nu in boekvorm uitgegeven onder de veel
zeggende titel Gods woord in  mensen
taal.
Nog geen 25  jaar geleden schokten de
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gereformeerden orthodox Nederland met 
het rapport God m et ons. De bijbel is 
niet van kaft tot kaft geschiedenis, ook 
geen sprookjesboek maar kent een relatio
nele waarheid. Kort samengevat: De 
schrift heeft een waarheid die niet objec
tie f  voor elk mens vast staat, maar wel 
eigen waarheid voor de gelovige. H et meest 
opvallende is misschien wel dat er niet 
krampachtig om de hete brij wordt 
gedraaid noch dat een ieder die er wat 
ruimere opvattingen op na houdt, wordt 
verketterd.
D at de hervormden in 1966 met het rap
port Klare Wijn al vraagtekens zetten bij 
een letterlijke interpretatie van de bijbel 
verraste de rechterflank van Nederland 
niet echt. M aar dat ook gereformeerd 
synodaal ‘om’ zou gaan, kwam hard aan. 
A l g a f het niet veroordelen van Kuitert en 
Wiersinga door de gereformeerde synode in 
de jaren zeventig al aan dat de bordjes bij 
de synodalen waren verhangen.
M et het ‘God met ons’-standpunt werd de 
deur naar de vrijzinnigheid wagenwijd 
open gezet, vond orthodox Nederland.
Voor hen gold nog onverkort: Jona is let
terlijk door de walvis opgeslokt. En als er 
had gestaan dat Jona de walvis had inge
slikt, zou ook dat als historisch fe it  worden 
geloofd, voegden de die-hards er aan toe. 
Vanuit de kring van de Evangelische 
Omroep en de Evangelische Hogeschool 
kwam als tegenzet (onder redactie van 
ondermeer Andries Knevel) een serie boe
ken uit waarin werd aangetoond dat 
schriftgezag en moderne wetenschap elkaar 
niet uitsloten.

Vrijzinnigheid
O f  het overtuigde? Een kleine 20  jaar  
later lijken de moderne bijbelinzichten 
ook bij het meer orthodoxe deel niet meer 
als water langs een eend a f  te glijden. 
Vrijzinnig zijn de heren en de enkele 
dame die aan het woord komen, niet te 
noemen. Nico ter Lindens credo ‘het is wel 
waar maar niet echt gebeurd, ’ wordt door 
niemand beaamd. M aar dat de bijbel een 
onfeilbaar boek is, gaat ook hen te ver. 
Bijna allen erkennen dat er geen univer
sele altijd geldende schriftuitleg bestaat.
De tijd  en cultuur waarin een mens leeft, 
bepalen wel degelijk zijn manier van bij
bellezen. Om het met een voorbeeld dat 
dicht bij de orthodoxe wereld staat te illu
streren: de manier waarop in de reforma
torische wereld de Romeinenbrief is gele
zen, is sterk bepaald door Luther. Maar, 
vraagt A.W. Zwiep, docent aan de evange
lische theologische hogeschool te Veenen- 
daal zich af: was Luthers vraag ‘hoe krijg 
ik een genadig G od’, dezelfde vraag waar

Patdus mee worstelde?
Opvallend is de waaier van opvattingen 
die in het boek zijn  terug te vinden. D r 
H. de Leede, een ‘open bonder’, w il er niet 
zijn hand voor in het vuur steken dat de 
uittocht uit Egypte is gebeurd zoals het in 
de bijbel is geschreven, al was het alleen al 
doordat er u it Egyptische bronnen niets 
bekend is over de tien plagen o f  een sla
venvolk dat wegtrok. De bijbel hanteert 
volgens hem een ander waarheid- en 
geschiedenisbegrip dan wij.
Voor de eveneens gereformeerde bonder dr 
G. van den Brink gaat d it weer net iets te 
snel. Maar de vrijgemaakte oudtestamen
ticus J.J. Burger wijst er op dat de bijbel 
niet zozeer geschiedenis schrijft maar ver
kondiging is. Vandaar dat D avid in 
1 Kronieken 2 9  met drachmen betaalt, 
een Perzische munteenheid die in Davids 
tijd  niet in omloop was. De reden dat het 
er zo in staat, is volgens hem een kwestie 
van actualiseren. H et verhaal, opgeschre
ven na de ballingschap, toont Davids

Andries Knevel

offervaardigheid. Een goed voorbeeld voor 
de teruggekeerde ballingen nu de tempel 
moet worden herbouwd. Toegegeven, hier 
worden geen vraagtekens geplaatst bij de 
opstanding, maar nog niet zo lang geleden 
kon een orthodoxe dominee misschien in 
stilte vraagtekens zetten bij de historiciteit 
van bijbelgedeelten, maar dat hardop uit
spreken in de krant?

Homo's
Maar niet alleen de historiciteit van de 
bijbelverhalen komt in Gods Woord in  
MENSENTAAL ter sprake. Ook de wisselwer
king tussen bijbel en, in die kring, hete 
hangijzers als homoseksualiteit en de rol 
van de vrouw komen aan bod. Wie een 
grote rol toekent aan culturele en tijdsin- 
vloeden heeft minder moeite met een

homorelatie en de vrouw in het ambt dan 
wie gelooft dat de bijbel van kaft tot kaft 
letterlijk Gods woord is die voor alle 
plaatsen en tijden geldt.
In een terugblik op dit onderwerp stelt 
Koert van Bekkum, adjunct hoofdredac
teur van het N ederlands Dagblad, dat 
niet de bijbel onduidelijk is over hoe de 
mens hoort te leven, maar dat het leven zo 
vaak daarmee botst. Vertaald naar homo
seksualiteit: homo’s zijn breed maatschap
pelijk geaccepteerd, dan kun je  het toch als 
kerk eigenlijk niet maken samenwonende 
homo’s te weren?, verwoordt hij het 
dilemma. M et een verwijzing dat de 
navolging van Jezus vaak lijden betekent, 
en dat de bijbel duidelijk is over homosek
sualiteit ( ‘het mag niet’)  stelt Van Bek
kum echter dat de christenhomo het mes 
in eigen vlees za l moeten zetten.
Tot zo ver niets nieuws. Maar, vervolgt 
hij: dan wel samen met een gemeente die 
ook het mes durft te zetten in haar eigen 
zonden en zwakheden. Want wie meekab
belt in een cultuur van zoeken naar geluk 
en vermijden van lijden mag van een 
homo niet eisen tegen zijn o f  haar gevoe
lens in te gaan, vindt Van Bekkum. In 
feite verwoordt hij een eigentijdse variant 
op ‘wie zonder zonde is’.
De grote vraag bij zo ’n boek: gaan de 
orthodoxen dezelfde weg op als de gerefor
meerden een kwart eeuw geleden? Anders 
gezegd: Levert vraagtekens zetten bij Gene
sis uiteindelijk een Kuitert op? Ls deze 
bundel een terreinverkenning voor een 
orthodoxe ‘God met ons’ en zijn de theolo
gen eigenlijk in hun denken al verder? 
Begeeft orthodox Nederland zich op een 
hellend vlak? Of, om het met Oepke 
Noordmans te zeggen: “Staan ze daar al 
op maar is het zaak staande te blijven”? 
Waar veel theologen in dit boek op wijzen, 
is het belang van een bevindelijk o f  per
soonlijk geloof: geloof staat o f  valt niet met 
een schepping in zes keer 2 4  uur maar met 
een persoonlijke relatie met God. M is
schien is dat een weg tussen fundam enta
lisme en totale vrijzinnigheid. De grote 
vraag: hoe kun je  d it overdragen op een 
orthodox-protestantse jeugd die voortraast 
op de brede weg. D at lijkt me op dit 
moment voor orthodox Nederland een gro
tere uitdaging dan de vraag: zitten we 
wat betreft bijbelopvatting op een hellend 
vlak?

Ik laat alle vergissingen en misver
standen van Klein even voor wat ze zijn 
(om maar één ding te noemen: hij inter
preteert de woorden van Burger hele
maal verkeerd), het ging me om de 
blijde herkenning die je uit zijn stukje

28
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proeft: er schuift eindelijk wat in het 
vroegere hechte front tegen G od met 
ons. Daartegenover treft dan de ver
vreemding die je proeft in de recensie die 
ds. Visscher schrijft met als titel: 
‘Moderne vragen over de vis en de 
slang’. Ik kan me zijn reactie goed voor
stellen.

M ag ik deze boekbespreking eens met de 
eindconclusie beginnen? Deze bespreking 
gaat over een boekje dat iets w il zeggen 
over het gezag van de Bijbel. De titel is: 
Gods Woord in  mensentaal. De onderti
tel: Denken over het gezag van de Bijbel’. 
De inhoud van d it boekje is teleurstellend 
en de weg die wordt gewezen, loopt dood. 
Ik  heb het boekje niet als verrijkend erva
ren. Een bespreking ervan is daarom een 
goede zaak.
Gods Woord in  mensentaal w il het den
ken over het gezag van de Bijbel stimule
ren. Op de achterzijde worden wat 
vragen gesteld. “Sprak de slang in 
het Paradijs? Was Paulus de auteur 
van de Kolossenzen? Mogen homo’s 
trouwen?”

In de Bijbel lijkt m ij het antwoord 
op deze vragen nogal duidelijk.
Voor de auteurs van d it boekje zijn  
de antwoorden echter niet zo dui
delijk. Ook voor een heleboel theo
logen uit de gereformeerde gezindte 
is dat helaas niet meer zo. “Op het 
gebied van de historiciteit wordt er 
in orthodox-christelijke kring meer 
opengelaten dan vroeger” (blz. 102). 
Kortom: er is volgens de schrijvers heel veel 
onduidelijk rond het gezag van de Bijbel. 
D at lijkt de boodschap van d it kleine 
boekje.

Kerkgeschiedenis
H et boekje begint met “het gezag van de 
Bijbel in de kerkgeschiedenis”. De Vroege 
Kerk, de kerk der Reformatie en ook de 
negentiende eeuw (Kuyper en Bavinck) 
komen aan de orde. D it historisch over
zicht is helaas niet sterk. De gedachte dat 
de gelovigen in de Vroege Kerk “aanhik
ten” tegen het “barbaarse karakter van 
veel oudtestamentische verhalen” (blz. 42) 
is niet juist. H et waren de ketters (Mar
don, Origenes etc.) die dat deden. Ook is 
het onjuist dat Calvijn heeft getwijfeld 
over de vraag o f  Petrus wel de auteur is 
geweest van 2  Petrus (blz. 19). Hooguit 
laat Calvijn er ruimte voor dat iemand de 
brief voor Petrus heeft opgeschreven. Het 
auteurschap wordt door Calvijn niet in 
twijfel getrokken.

En, om maar niet meer vergissingen te 
noemen: prof. J. van Bruggen behoort echt 
niet tot de bestrijders van de zogenaamde 
inerrancy-gedachte (blz. 36), die uitgaat 
van de foutloosheid van de Bijbel. Juist 
het tegenovergestelde is het geval. Elk jaar 
tekent deze hoogleraar en christen een 
document waarin hij de inerrancy- 
gedachte onderschrijft. Waarom bieden de 
schrijvers van d it boekje zo ’n slordig en 
merkwaardig overzicht van de kerkge
schiedenis? Ik denk dat ze de moderne 
vragen over Jona en de vis, de slang in het 
paradijs en de beoordeling van homoseksu
aliteit graag willen teruglezen in de kerk
geschiedenis. De gelovigen van vroeger tij
den hebben echter niet o f  nauwelijks 
getwijfeld aan het gezag van de Bijbel. We 
moeten oppassen dat we onze vragen niet 
gaan terugprojecteren in de geschiedenis. 
Helaas zijn de schrijvers aan die ernstige 
fo u t mijns inziens niet ontkomen.

Jona

Theologen
In het tweede gedeelte van het boekje 
komen circa dertig theologen uit de 
gereformeerde gezindte aan het woord. 
Sommigen (onder anderen P.A. Siebesma 
en M . J. Paul) laten een duidelijk geluid 
horen. Siebesma bijvoorbeeld signaleert 
da tje  met al deze vragen over het gezag 
van de Bijbel “al snel op een hellend vlak ” 
terechtkomt.

De grote meerderheid van deze theologen 
z i t  echter vol met aarzelingen en twijfels. 
P ro f Peels “laat de mogelijkheid open dat 
bepaalde gedeelten in het Oude Testament 
niet historisch bedoeld z ijn ” (blz. 92). Ds. 
B.J. van der G raaf heeft “niet zo ’n 
behoefte aan de naakte fe iten” (blz. 94). 
En prof. G.G. de K ru ijf vindt dat het bij 
Jona “niet om het historische karakter 
gaat” (blz. 92). Er is dus kennelijk wel 
wat aan het schuiven als het gaat over het 
gezag van de Bijbel. D at wordt nog eens

duidelijk onderstreept als het boekje zich 
begeeft op het terrein van de wetenschap 
en de ethiek. P rof A.L.Th. de Bruijne 
neigt ertoe om het bijzondere ambt voor 
de vrouw gesloten te houden. De K ru ijf 
heeft zijn “energie nodig voor andere 
zaken”. En Peels is blij dat het niet 
schriftkritisch is wanneer positieve gedach
ten over de vrouw in het ambt worden 
gelanceerd. D at Paulus in zijn brieven 
over de vrouw en het ambt anders spreekt, 
is kennelijk niet aan de orde.

Ook over homoseksualiteit wordt een en 
ander gesteld. Ook weer alles aarzeling en 
vragen wat de klok slaat. Dieptepunt zijn 
de uitspaken van drs. W. Dekker. “God 
wil dat mensen in relatie tot elkaar leven” 
(blz. 112). Volgens hem wil God liever 
dat “homo’s in een relatie van liefde en 
trouw leven dan dat ze ten gronde gaan” 
(blz. 118). Binnen de christelijke kerk 

komt er volgens Dekker zo ruimte 
voor homorelaties. En de zegening 
daarvan in de gemeente. D at is 
dacht ik een heel andere taal dan 
Romeinen 1:27. Het gezag van de 
Bijbel is kennelijk voor heel veel 
theologen in de gereformeerde 
gezindte niet meer onbetwist. D it 
boekje is daarvan een teleurstellende 
en schokkende momentopname.

Derde weg
De auteurs zijn op zoek naar een 
derde weg. Z ij willen niet het pad  
van de vrijzinnigheid op. Aan de 

andere kant willen ze ook niet uitgemaakt 
worden voor fundamentalisten. Men is, 
samen met een grote schare theologen, op 
zoek naar een derde weg. Een middenweg. 
Is er zo’n weg?

Laat ik als slot iets overschrijven uit een 
recent en leerzaam boek van prof. dr. J. 
van Bruggen. “H et hier behandelde 
onderwerp is van fundamentele betekenis 
voor de Christenheid. Wie de historische 
geloofwaardigheid van de canon aanvecht, 
zaagt de tak door waarop hij zit. Er is 
slechts voor een beperkte tijd de keuze tus
sen een confessioneel christendom en een 
modern bijbelkritisch christendom. Vroeg 
o f  laat blijkt deze keuze over te gaan in 
een keuze voor o f  tegen het christelijke 
geloof. Zonder vertrouwen in de ons gege
ven geschriften van de apostelen en profe
ten raakt het geloof in God en in zijn 
Zoon Jezus Christus u it de koers en mist 
de haven” (Het  kompas van het chris
tendom, blz. 229-230).



Nader Bekeken januari 2004

Het elfde gebod

Het volgende haalde ik uit CONFESSI
ONEEL (4 december 2003), geschreven 
door ds. G.A. Kansen. Het oordeel over 
Lot zou genuanceerder mogen, gezien 2 
Petrus 2:7 en 8 (de keerzij van het ‘elfde 
gebod’ heeft ‘de rechtvaardige Lot’ in 
Sodom al pijnlijk ontdekt en eraan gele
den!), maar verder de moeite van het 
lezen en aansluitend zelfbeproeven 
waard.

De tien ‘oude’geboden hebben voor velen 
hun glans verloren. Voor zover ze nog 
bestaan, betekenen ze nu iets heel anders. 
Treffende voorbeelden daarvan kom je  
tegen in de TROUW-serie over de Tien 
Geboden. Een nieuw superieur geacht 
gebod w int aan populariteit: Gij zult 
genieten. Geen groter genot dat het elfde 
gebod.
D eze levensinstelling kom ik  tegen in het 
gedicht Scherven van Youp van ’t  Hek, 
waarvan enkele frasen als volgt luiden:
Ik streef naar eindeloos geluk / Ik streef 
naar heel veel tijd en heel veel poen / Ik 
wil volmaakt in rijkdom sterven / Ik 
zoek naar vuur en binnenbrand.
Ik  en mij, de eerste persoon enkelvoud, 
verschijnen 3 8  keer in  d it  gedicht. Ik  streef 
naar veel poen én eindeloos geluk. Ik  zoek 
naar volmaakte rijkdom én een heftig  
leven. D a t allem aal onder het motto: Gij 
zult genieten.
B ij ‘H et elfde gebod’ denken bierkenners 
onder ons wellicht aan een biertje dat 
onder deze naam  op de m arkt is; ‘een 
hemels biertje, m et een bitterzoete smaak 
waardoor het moeilijk is de verleiding te 
weerstaan’. O m  die verleiding te laten 
zien  treffen we op het etiket een half
naakte vrouw aan, die door een m an van 
haar laatste restje textiel wordt ontdaan. 
Blijkbaar wijst de brouwer de drinkers 
een weg die verder gaat dan drank alleen. 
H et grote genot heeft ook te maken m et 
seks. N u  weten bierdrinkers ook wel da t 
de inhoud  van het flesje niets m et erotiek 
te maken heeft.
D a t za l de brouwer een zorg zijn , als het 
maar verkoopt. Sex sells. Veel dingen die 
niets m et seks te maken hebben, worden 
door associatie daarmee verkocht. Van 
auto tot toetje. En d a t allem aal in  het

Sodom. Russische prent.

kader van ons levensmotto: Gij zult genie
ten.

Wat is jouw levensmotto?
A a n  het begin van het seizoen liet ik  alle 
catechisanten antwoord geven op een aan 
ta l vragen. Eén van die vragen luidde: 
w at is je  levensmotto? H et volgende beeld 
kw am  boven: lekker in je  vel zitten; 
always look at the bright side of life; 
gelukkig zijn; doe w at je  wilt, w a n tje  
leeft m aar één keer; een dag niet gelachen 
is een dag niet geleefd; geniet zolang je  
bestaat; Carpe D iem . Vallen deze leuzen 
niet allemaal onder het elfde gebod? Gij 
zult genieten! Laten we niet denken dat 
d it een typisch jongeren verschijnsel is. H et 
kom t m ij voor da t het Zwitserlevengevoel 
alle generaties omvat. D e zuch t naar genot 
heeft bijna een religieuze status gekregen

en de verleidingen zijn  groot. Genieten is 
een must!

Hoe zat dat vroeger?
In  Genesis 13 tr o f  het m ij da t iem and als 
L ot ook a l leeft m et een vergelijkbaar 
motto. Lot is een meeloper. H ij volgt 
Abram  overal en da t legt hem geen w ind 
eieren. Lot is er rijk door geworden. B ei
den beschikken over een grote veestapel en 
veel personeel. Op een gegeven moment 
ontstaat er wrijving onder hun werkne
mers. Abram  neemt het in itia tie f om tot 
een vergelijk te komen. D e oplossing luidt: 
laten we u it elkaar gaan. L o t mag kiezen 
waar h ij w il gaan wonen: Het hele land 
staat tot je beschikking. Kies maar uit, 
als jij naar het Noorden wilt gaan, ga ik 
naar het Zuiden en omgekeerd (13:9). 
W at doet Lot? H ij gaat voor het land bij
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de rivier de Jordaan. Waarom? Omdat 
dat land groen is als de h o f van Eden en 
mooi als het paradijs. D aar w il hij 
wonen, dd t moet hij hebben. Kiest Lot ook 
niet volgens het elfde gebod?

Hoe loopt dat af?
Wie gaat er wonen in een dorre en schrale 
streek als je  ook een vruchtbaar luilekker
land kunt kiezen? Toch is het veelzeggend 
dat de keuze van Lot, die aanvankelijk zo 
geweldig leek, zulke trieste gevolgen heef. 
H et brengt hem heel dicht in de buurt van 
steden als Sodom en Gomorra, die wat 
hun mentaliteit betreft geen uitleg behoe
ven. In die steden is niets heilig en veilig. 
Toch schuift de fam ilie Lot daar steeds 
meer naar toe. Lot komt zelfs in de 
gemeenteraad, zijn  vrouw voelt zich er 
happy en zijn dochters krijgen verkering 
met jongens uit de stad. We kennen de 
afloop. Lot wordt met goddelijk geweld uit 
de beerput van Sodom bevrijd en belandt

uiteindelijk zonder vrouw in een spelonk. 
Is zo ’n afloop niet het risico voor wie alle 
kaarten op het elfde gebod zet?

Scherven en zwerven?
Zo kan het blijkbaar gaan. Dezelfde 
gedachte kom ik tegen in het eerder 
genoemde gedicht van Youp van ’t  Hek.
De vraag van de ik-persoon is: vertel me 
waarom ik leef? Hoeveel hij ook geniet, 
hoeveel poen hij ook heeft, hij komt er niet 
uit. Wat er overblijft is: scherven, want 
onderweg maakt hij veel stuk, en zwerven, 
want hij voelt zich nergens echt thuis. 
Scherven en zwerven. D at is harde waar
heid van zijn leven. En als ik dood ben 
ben ik weg / en valt er niks meer te 
erven / wou je wat dan heb je pech / ik 
heb alleen maar scherven.
Als ik d it op me in laat werken, ben ik 
blij dat de Bijbel niet alleen de Lotten van 
deze wereld laat zien, maar allereerst en 
allermeest Jezus Christus. Kwam H ij niet

voor mensen die geneigd zijn alle kaarten 
op het elfde gebod te zetten? Voor mensen 
die gericht zijn op eigen geluk en genot? 
H ij die onze scherven heelt, en ons als 
zwervers een echt thuis biedt? Misschien is 
het idee zo gek nog niet om die ‘oude’ Tien 
Woorden nog eens te bekijken en ze toch 
in ere te houden. N iet als krampachtige 
traditionalisten o f  als haters van alle vor
men van genot en geluk. Maar ju ist 
omdat we ervaren dat het liefhebben van 
God en het liefhebben van onze naaste als 
onszelf, de weg opent naar blijvend geluk. 
Zoek eerst het Koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid en dit alles zal u 
bovendien geschonken worden. Wie 
steeds zoekt naar genot, za l merken dat hij 
steeds moeilijker te verzadigen is. Wie zijn  
leven op Jezus Christus richt za l tot zijn  
verwondering op onverwachte momenten 
intens mogen genieten en een geluk erva
ren dat nergens anders te vinden is.

De ambten in 
deze tijd

In zijn rubriek ‘In orde’ (D e W ekker 12 
december 2003) maakt prof. dr. W. van 
’t Spijker een aantal opmerkingen over 
de rechtspositie van de predikant. Ik geef 
hier alleen iets uit het eerste onderdeel 
door, waar hij een paar opmerkingen 
maakt over hoe op het ogenblik de 
gereformeerde ambtsleer in discussie 
wordt gebracht:

In deze bijdrage komen een aantal over
wegingen aan de orde, die betrekking heb
ben op de rechtspositie van de predikant. 
Wellicht ten overvloede: we bedoelen 
daarmee de verhouding tussen de predi
kant en zijn gemeente, zoals die op een 
heel bijzondere wijze aan de orde komt in 
de relatie met de kerkenraad.
Het behoeft geen betoog dat de kwestie tel

kens weer aan de orde komt. Vandaag is 
zonder meer de predikant als ambtsdrager 
onderwerp van een discussie die in vrijwel 
iedere generatie weer opduikt. De gehele 
structuur van de kerk staat vandaag weer 
onder druk. H et kerkelijke leven als zoda
nig is in beweging, zoals eerdere tijden 
niet gekend hebben. Pogingen tot kerke
lijke hereniging leiden onherroepelijk tot 
een heroverweging van de vraag welk ker
kelijk systeem het meest vruchtbaar zal 
zijn. Daar komt voor vandaag op een 
nimmer gekende manier nog bij de 
opkomst van charismatische en evangeli
sche bewegingen en stromingen, die het 
denken over het kerkelijke ambt op losse 
schroeven zetten.
D at gebeurt ook in de kerken waarmee 
wij ons op de een o f  andere manier ver
bonden weten. Het lijkt wel alsof het ker

kelijke ambt vandaag pas wordt ontdekt, 
op een manier, die onze eigen kerkelijke 
traditie op een ondoordachte manier 
onder kritiek zet. H et is water naar de zee 
dragen, wanneer men opmerkt dat de 
ambten in de gereformeerde traditie niet 
overeenstemmen met de gegevens van het 
Nieuwe Testament. Wie zou dit in die 
traditie ooit zo gezegd hebben. Men ver
geet echter a l te veel, dat ju ist deze traditie 
getracht heeft als geen andere recht te doen 
aan wat de Schrift leert. D at kan men 
van de rooms-katholieke kerk niet zeggen, 
en ook niet van episcopale kerken. Boven
dien betekent het Schriftberoep in de gere
formeerde traditie nimmer een vorm van 
biblicisme.

Kijk ook eens bij:
www.woordenwereld.nl
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