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Wat zal Ik u aandoen, o Efraïm? 
Wat zal Ik u aandoen, o Juda? 
Immers uw liefde is als een mor
genwolk, en als een dauw die in de 
vroegte vergaat. Daarom heb Ik er 
door de profeten op ingehouwen, 
heb Ik hen gedood door de woorden 
mijns monds. De oordelen over u 
waren een doorbrekend licht. Want 
in liefde heb Ik behagen en niet in 
slachtoffer, in kennis van God en 
niet in brandoffers. 

(Hosea 6:4-6) 

Is dat God? Iemand die erover 
nadenkt, wat Hij mensen zal aan
doen? Iemand die zich afvraagt, hoe 
Hij zijn eigen volk zo hard mogelijk 
kan aanpakken? Iemand die erop 
inhakt en zijn eigen mensen doodt? 
Is dat de God die in liefde behagen 
heeft? 
Hosea 6:4-6 confronteert ons met 
een God die nadrukkelijk liefde 
vraagt van zijn volk. Tegelijk lijkt 
Hij zelf keihard te zijn. Iemand die 
meedogenloos optreedt. Iemand die 
de tijd neemt om uit te denken hoe 
hij zijn volk zo gemeen mogelijk kan 
treffen. 

Dodel ijke ernst 

Onbegrijpelijk 

Op het eerste gezicht is dat volstrekt 
tegenstrijdig. Het wordt nog onbegrijpe
lijker, als je deze woorden van God legt 
naast de verzen die er pal vóór staan: 
Hosea 6:1-3. Daar is Gods volk aan het 
woord. De Israëlieten roepen elkaar op 
om naar de HERE terug te keren. Zij 
erkennen, dat Hij zelf de ellende waarin 

Schriftlicht G. Kwakkel 
-

zij op dat moment leven, over hen 
gebracht heeft. Hij heeft hen verscheurd 
en geslagen. Maar Hij kan hen ook weer 
beter maken. God had hun verweten, 
dat zij niet bij Hem genezing zochten. 
In plaats van bij de HERE zochten zij 
hulp bij de koning van Assur {Hos. 5: 
13) .  Maar nu hebben zij hun houding 
veranderd. Zij gaan weer naar hun God 
toe, om door Hem geholpen en genezen 
te worden (Hos. 6:1) .  

En zij doen dat in groot vertrouwen. 
Zij rekenen er vast op, dat Hij hen beter 
wil maken. Hij zal het zelfs wonderlijk 
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1 
snel doen: binnen drie dagen zijn zij 
weer volledig op de been. Zo groot den
ken zij van de genezende kracht van hun 
God (Hos. 6 :2). Verschillende keren 
had de HERE erover geklaagd dat zijn 
volk niets van Hem wilde weten. Dat zij 
Hem niet kenden (Hos. 4 :1 ,6; 5:4). Dat 
gaat nu veranderen. Zij zullen er zelfs 
naar jagen om Hem te kennen. Zij gaan 
er helemaal voor! En zij weten het zeker: 
'Als wij dat doen, dan stelt Hij ons niet 
teleur. Dan komt Hij vast en zeker naar 
ons toe. Daar kun je net zo zeker van 
zijn als van de opgang van de zon in de 
morgen. Hij zal weer naar ons toeko
men als een verkwikkende regenbui. Hij 
zal weer zegen, vruchtbaarheid en wel
vaart geven' (Hos. 6:3). 

Prachtige woorden zijn dat. Woor-
den die ook heel bijbels klinken: 

'Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, 
daar is geen God, behalve Mij. 
Ik dood en doe herleven, 
Ik verbrijzel en Ik genees, 
en niemand is er die redt uit mijn 
macht' (Deut. 32:39). 
Dat is toch schitterend, als mensen 

God weer opzoeken? Als zij weer met 
Hem willen leven? En als zij zo vast 
bouwen op zijn macht om het leven te 
geven? Het kan toch niet mooier? 

Waarom zegt de HERE dan tegen 
deze mensen: 'Wat zal Ik u aandoen, o 
Efraïm? Wat zal Ik u aandoen, o Juda? '  

Afgewezen 

In de Nieuwe Vertaling (1951) van 
het Nederlands Bijbelgenootschap 
begint bij Hosea 6:4 een nieuw gedeelte, 
met een eigen opschrift ('een volk van 
boosdoeners'). Dat suggereert dat je na 
Hosea 6:1-3 niet direct moet doorlezen 
in vers 4-6. Of dat de profetie van vers 
4-6 op een ander moment uitgesproken 
is dan vers 1-3. 

Op zich zou dat kunnen. In het 
boek Hosea zijn profetische woorden uit 
verschillende perioden in het leven van 
de profeet verzameld. Zij staan tamelijk 
los van elkaar en zijn niet gedateerd 
(zoals bijv. wel het geval is in Jer. 25 : 1  
of Ez. 26:1). Hosea 6:4-6 zou dus uit 
een andere tijd kunnen stammen dan 
vers 1-3. 

Toch ligt dat niet voor de hand. 
Daarvoor zijn er te veel en te duidelijke 
verbanden tussen vers 1-3 en vers 4-6. 
Ik noem er drie. 
1. Aan het slot van vers 3 vergelijkt 

Gods volk de komst van de HERE met 
de weldadige komst van de regen. 

Nader Bekeken maart 2004 

Daar zet de HERE in vers 4 zijn eigen 
vergelijking tegenover: 'Jullie liefde is 
als een morgenwolk en als een dauw 
die in de vroegte vergaat.' 

2. Pal daarvóór, in het midden van vers 
3, had Gods volk de stellige verwach
ting uitgesproken, dat Gods komst 
net zo zeker zou zijn als die van de 
ochtendschemering. Daar reageert de 
HERE op in het slot van vers 5: 'Mijn 
oordeel breekt door als het licht' (ei
gen vertaling) . Het is, alsof Hij wil 
zeggen: 'Inderdaad, Ik zal komen. 
Maar heel anders dan jullie denken. 
Niet met een weldadige regenbui, 
maar met mijn vonnis, mijn straf 
over jullie gedrag! En die komst van 
Mij, die is maar niet als het schemer
licht van de vroege morgen. Nee, die 
zal oogverblindend zijn, als de zon op 
klaarlichte dag!' 

3. Gods volk had gezegd: 'Wij willen 
ons uiterste best doen om de HERE te 
kennen' (het begin van vers 3). Ook 
daar komt de HERE op terug in vers 
4-6. Hij vindt het nog steeds nodig 
zijn volk voor te houden, dat Hij 
kennis van God wil in plaats van of
fers (vers 6). Zij kunnen wel zeggen, 
dat zij de HERE willen kennen. Maar 
daar is Hij nog helemaal niet tevre
den mee. 
Gezien dit alles kun je er niet 

omheen: de HERE reageert in vers 4-6 
op de hartverwarmende woorden van 
zijn volk in vers 1-3. En Hij neemt daar 
geen genoegen mee. Hij wijst ze af. 

Vervliegende loyaliteit 

Hoort de HERE dan niet de woorden 
van liefde en trouw, die zijn volk in vers 
1-3 uitspreekt? Zeker wel. Hij reageert 
er zelfs op. Hij hoort heel goed, dat zij 
Hem hun aanhankelijkheid en hun loy
aliteit betuigen. Zij spreken echt hun 
liefde voor God uit. De HERE ontkent 
zelfs niet dat zij dat echt menen. 

Maar Hij weet toch dat het maar 
heel kort zal duren. Dat houdt Hij zijn 
volk voor. Hun prachtige woorden, over 
terugkeren naar God en over liefde en 
trouw, zullen niet leiden tot een blij
vende verandering van gedrag. Het zal 
zo weer over zijn. Het zal met hun loya
liteit net zo gaan als met de nevel, die in 
Israël 's morgens vroeg in de dalen 
hangt. Of met de dauw, waarvan er 
zoveel kan vallen, dat je zou denken dat 
het geregend heeft. Die nevel en die 
dauw blijven maar even. De zon komt 
op en klimt naar boven. Dan lost de 
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nevel op en verdampt de dauw. Om broeinest van criminelen. En op de weg 
Nader Bekeken inhoud negen uur of op z'n laatst om elf uur is naar Sichem gedragen zelfs priesters zich 

er geen spoortje meer van te bekennen. als bandieten (Hos. 6:8-9). Gods volk 
De HERE zegt: 'Zoals met die nevel kan wel zeggen, dat het er alles voor zal Schriftlicht 

en die dauw, zo is het ook gesteld met doen om weer trouw met de HERE te 
Dodelijke ernst 65 

jullie liefde voor Mij en voor elkaar. Het leven. Maar de feiten zelf wijzen uit, dat 
blijft niet. Het is zomaar weer verdwe- het maar heel kort zal duren. G. Kwakkel 

nen' (vers 4b). Zo was het in het verle-
den gegaan. Daarom had de HERE Kroniek 
krasse maatregelen genomen. Hij had Niet geluisterd Christelijke en kerkelijke eenheid 68 
door middel van profeten op zijn volk Op glad ijs te Franeker 70 
ingehakt. Hij had mensen gedood door Gods volk spreekt prachtige woor-

De herberg is nergens meer 71 
zijn woorden, die door de profeten den. Woorden die op het eerste gehoor 
gesproken werden (vers 5). zelfs voluit bijbels zijn. En tegelijk is het H.J.C.C.J. Wilschut 

volstrekt duidelijk: deze betuigingen van 
Je kunt daarbij denken aan Elia en liefde en trouw hebben geen langer Thema 

Elisa. Hun optreden lag in de tijd van leven dan een nevel in de morgen of de Gaan voor het ambt 73 
Hosea nog tamelijk vers in het geheu- dauw op het gras. Hoe kan dat? J.W van der Jagt 
gen. In opdracht van de HERE hadden Dat kan, omdat Gods volk toch niet 
die twee profeten Israël opgeroepen om echt goed geluisterd heeft naar de HERE 

Column naar God terug te keren. Zij hadden de en naar zijn profeet Hosea. Zij zeggen, 
strijd aangebonden met de afgodsdienst dat zij willen terugkeren naar hun God. De les van de vijgenboom 76 

en de ontrouw van Gods volk. Dat had Maar zij vergeten, dat Hosea tegen hen G. Zomer Jzn 
heel wat Israëlieten het leven gekost. gezegd heeft, dat dit helemaal niet meer 
Elia had niet alleen 450 profeten van de kan: 'Hun daden gedogen niet, dat zij Rondblik 
afgod Baäl laten afslachten (1 Kon. 18: zich bekeren tot hun God.' Hun gedrag 

Van magistraat naar politicus 77 
40). Hij had ook vuur uit de hemel is zo verdorven, dat terugkeer tot God 
laten komen om honderd soldaten te onmogelijk geworden is! Zij plegen A. van Leeuwen 

doden (2 Kon. 1). Elisa vervloekte in de maar niet zo nu en dan geestelijk over- Chagall over Chagall 80 

naam van de HERE een grote groep spel, door zich met andere goden af te Willem L. Meijer 
jochies uit Betel, die de spot met hem geven. 'Een geest van ontucht woont in 
dreven. Toen werden er 42 van hen door hen.' Zij zijn eraan verslaafd! Zij kun- Gemeentebreed 
berinnen verscheurd (2 Kon. 2:23-24). nen niet anders meer (Hos. 5 :4). 

Weglopen voor verantwoor-
In opdracht van de HERE zorgde Elisa Daarom is Gods straf onafwendbaar. 
ervoor, dat Hazaël koning werd over Het oordeel dat God over de stammen delijkheden 82 

Aram (2 Kon. 8: 13) en Jehu koning van Israël bekend maakt, is vastbesloten F.J. Bijzet 

over Israël (2 Kon. 9:1-6). Dat leidde (Hos. 5 :9). Er valt niet meer aan te ont-
ertoe dat Hazaël vele Israëlieten op zijn komen. Eerst moet de HERE hard en fel Korte boekbespreking 
strooptochten doodde (2 Kon. 8: 12). En tegen zijn volk optreden. Hij moet tegen Dienst van de vrouw 84 
dat Jehu met veel bloedvergieten een hen tekeergaan als een leeuw. En zich 

God schrijft geschiedenis. Dispu-
einde maakte aan het koningschap van dan vervolgens terugtrekken, om hen 
het huis van Omri en Achab, en aan de een tijd lang aan hun lot over te laten. taties over de Eeuwige 85 

Baälsdienst (2 Kon. 9 en 10; vgl. ook Pas dan, na lange tijd, zal terugkeer A.N. Hendriks 
1 Kon. 19: 17). mogelijk zijn. Pas nadat de HERE hen 

Dat alles had maar weinig geholpen. zwaar gestraft en ontredderd achtergela- Boek van de maand 
In de tijd van Hosea gedroeg Israël zich ten heeft. Pas dan zullen zij zich schul- De Alpha-cursus onderzocht 86 
weer als een overspelige vrouw (Hos. dig voelen, God weer opzoeken en ver- H.J. Boiten 
1 :2; 2:1; 3:1). Gods volk was opnieuw langend naar Hem uitkijken (Hos. 5 : 14-
overgestapt op de dienst aan Baäl (Hos. 15; vgl. ook 3:4-5). 

Gedicht 2:7,12). Of het probeerde die afgods- Dat had de HERE zijn volk door 
dienst met het dienen van de HERE te Hosea duidelijk genoeg laten zeggen. Oproep, Jan Boerstoel 90 
combineren (vgl. Hos. 2 : 15). De gevol- Maar het was kennelijk niet echt tot hen G. Slings 
gen daarvan bleven niet uit: van de doorgedrongen. Zij denken nog steeds, 
onderlinge liefde en solidariteit binnen dat zij zomaar weer bij God kunnen 

Persrevue 
Gods volk was bitter weinig meer te terugkomen. En dat Hij dan meteen -

De 'nieuwe' wijn van het zien. De criminaliteit greep om zich één, twee, drie - weer zal zorgen, dat het 
heen (zie bijv. Hos. 4:2). hun in alle opzichten voor de wind gaat inwendige licht 91 

Nu spreekt Gods volk ontroerende (vgl. Hos. 6 :2). Streven naar spreken in tongen? 93 
woorden van terugkeer naar God. En De HERE had ook gezegd, dat zij het 1 ".En deze alleen". ' 94 
van liefde en trouw. Maar op hetzelfde met offers van dieren niet meer in orde Prediker en de onthaasting: haast 
moment spreken de feiten hun al tegen. konden maken. Ook al zouden zij scha-

geen tijd 95 
De HERE wijst het zelf aan. Hij noemt pen en runderen aanslepen, de HERE 

P.L. Storm 

I_ 
de plaatsnamen erbij: Gilead is een zou Zich daardoor niet laten vertederen 
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(Hos. 5:6). Maar ook dat hebben zij 
kennelijk maar half gehoord. Waarom 
zou de HERE anders in Hosea 6:6 zo 
nadrukkelijk zeggen, dat het Hem niet 
om slachtoffers en brandoffers gaat? 
Maar dat Hij liefde en trouw wil, en 
kennis van God? 

Góds volk heeft maar met een half 
oor naar de woorden van de profetie 
geluisterd. Daarom ontbreekt het hun 
nog steeds aan echte kennis van God. 
Daarom erkennen zij Hem niet werke
lijk als degene die het over hen te zeggen 
heeft. Daarom zijn hun liefde en hun 
loyaliteit zo vluchtig als een nevel in de 
morgen. Of als dauw op het gras. 

Het laatste redmiddel 

Dat is de reden waarom de HERE op 
de prachtige woorden van zijn volk rea
geert met: 'Wat zal ik u aandoen, o 
Efraïm? Wat zal Ik u aandoen, o Juda?' 
'Al spreken jullie nog zo mooi over 
liefde en trouw, het is volstrekt duidelijk 
dat het geen stand houdt. Want 
ondanks alles wat er gebeurd is en alles 
wat Ik gezegd heb, weigeren jullie nog 
steeds om nauwkeurig naar Mij te luis-
teren. ' 

In Hosea 6:4 staat niet een God 
voor ons, die zint op de gemeenste mid-

'Waarom zaaien goedbedoelde ker
kelijke pogingen tot eenheid vaak 
zoveel verdeeldheid?' Die vraag 
werpt dr. James Kennedy op in het 
ND van 31 januari jl. Over het ant
woord op die vraag heeft hij een 
duidelijke mening. Christelijke een
heid hoeft niet beleefd te worden in 
kerkelijke eenheid. Laten christenen 
elkaar ontmoeten binnen informele 
netwerken om samen te werken aan 
bepaalde doelstellingen. Dat is niet 
alleen pragmatischer en flexibeler. 
Het is naar de mening van Kennedy 
ook authentieker en liefdevoller. 

1 
deltjes om zijn volk te pakken. Hier 
staat eerder een God voor ons, die ten 
einde raad lijkt. Hij weet echt niet meer, 
wat Hij met dit volk moet beginnen 
(vgl. de Willibrordvertaling: 'Wat moet 
Ik met u beginnen, Efraïm? Wat moet 
Ik met u beginnen, Juda?'; zie ook Ex. 
17:4 en Jes. 5:4, waar wij hetzelfde 
woordgebruik aantreffen als in Hos. 6: 
4). Er is nog maar één redmiddel, dat 
helpen kan: Gods gericht. God zal weer 
op zijn volk moeten inhouwen. Hij zal 
met zijn oordeel moeten komen, oogver
blindend als het licht van de stralende 
zon (Hos. 6:5). Gods volk moet daar
doorheen. Anders komt het niet goed. 

Maar dan wordt tegelijk zo helder als 
de dag, wat God wel wil. En waar Hij 
naartoe wil: dat zijn volk echt naar Hem 
zal luisteren. Dat het Hem werkelijk zal 
kennen. Dat het Hem zal erkennen en 
dienen als de enige God. En dat er 
liefde komt, blijvende, loyale liefde. 
Jegens Hem en jegens de naaste, zoveel 
als voor jezelf. 

Voor die kennis en die liefde heeft 
God alles over. Daar wil Hij zelfs alle 
offers van dieren voor laten staan (vgl. 
Mat. 9 : 13; 12:7; Marc. 12:28-34). Hij 
deinst er niet voor terug om de zwaarste 
middelen in te zetten. Zoals het optre
den van Elia en Elisa. Om maar die 
liefde onder zijn volk tot stand te bren-

Nader Bekeken maart 2004 

gen. Dat is Hem letterlijk dodelijke 
ernst. 

Het doel bereikt 

In Hosea 6:4 staat geen sadist voor 
ons, die broedt op gemene trucjes. Er 
staat wel een God voor ons, die hard 
kan optreden. Omdat dat de enige 
mogelijkheid is om zijn doel te bereiken. 

Blijvende liefde voor God en de 
naaste kan er alleen maar komen langs 
de weg van het gericht. Daarvoor moe
ten er doodvonnissen voltrokken wor
den. Dat deed God, toen Hij telkens 
weer oordelen bracht over zijn volk. 

De vreemde God van Hosea 6:4 en 
5 is echt God die in liefde behagen 
heeft. Het is de God die dat eens voor 
altijd bewezen heeft. Hij bleef niet rade
loos, maar Hij greep naar het laatste, 
het enige redmiddel. Hij voltrok het 
oordeel over onze liefdeloosheid aan zijn 
eigen Zoon. Zo brengt Hij de liefde tot 
stand. Liefde die blijft. 

Christel ij ke en 
kerkel ijlCe eenheid 

Kerkfusie? Nee! 

'Doen kerken er eigenlijk wel goed 
aan te streven naar institutionele een
heid met andere kerken? Ik denk dat het 
antwoord op deze vraag een duidelijk 
"nee" is.' Kennedy somt twee redenen 
op, waarom volgens hem kerkelijke 
fusies vaak niet de verkiesbare weg zijn. 

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut 
-

In de eerste plaats signaleert hij de 
emoties die worden opgeroepen door 
identiteitsverandering. Als een gekoes
terde identiteit wordt aangevallen 
omwille van kerkelijke eenheid, komen 
er gegarandeerd problemen. Vervolgens 
werpt Kennedy als bezwaar op, dat ker
ken gevestigde instituten zijn. Fusies 
worden daarom grotendeels technische 
operaties, waarop kerkelijke bureaucraten 
toezicht houden. 

Toch zijn het niet alleen deze prakti
sche bezwaren, die Kennedy's keus tegen 
het streven naar kerkfusie bepalen. 'Te 



69 

lang hebben christenen in Nederland 
(en elders) gedacht dat kerkelijke een
heid alleen bereikt kon worden door 
institutionele eenheid. Zolang classes en 
synodes elkaar officieel nog niet erken
den, zolang mensen uit verschillende 
kerken nog niet één gemeente konden 
vormen binnen één kerkgebouw, was er 
geen sprake van eenheid.' Daartegenover 
wijst Kennedy op het beleven van chris
telijke eenheid binnen informele netwer
ken. Dat is niet alleen een praktische 
kwestie. Maar ook een kwestie van 
liefde en authenticiteit. Vandaar dat zijn 
advies aan vrijgemaakt-gereformeerden, 
christelijk-gereformeerden en Neder
lands gereformeerden volgt, om niet te 
verzanden in het streven naar christe
lijke eenheid door te kiezen voor de weg 
van formele erkenning. 'Want uiteinde
lijk is christelijke eenheid te belangrijk 
om over te laten aan synodes en kerken
raden.' 

Bedoeling 

Het vraagt enig nadenkwerk om de 
bedoeling van Kennedy's verhaal te 
begrijpen. De termen 'christelijke een
heid' en 'kerkelijke eenheid' lopen bij 
hem wat door elkaar. Begrijp ik hem 
goed, dan impliceert voor hem de chris
telijke eenheid - naar ik aanneem de 
eenheid in het ware geloof - al een soort 
kerkelijke verbondenheid die geen insti
tutionele vorm meer hoeft aan te 
nemen. Met name het laatste gedeelte 
van Kennedy's betoog vind ik in dit 
opzicht erg verwarrend. Vandaar dat ik 
eerst een samenvatting van zijn verhaal 
heb gegeven, vooral in Kennedy's eigen 
woorden. En dat ik apart probeer duide
lijk te krijgen wat Kennedy nu eigenlijk 
bedoelt. Ik denk dat ik hem recht doe, 
wanneer ik vermoed dat hij christelijke 
en kerkelijke eenheid niet tegen elkaar 
wil uitspelen. Maar dat voor hem de 
tegenstelling is: christelijke/kerkelijke 
verbondenheid tegenover het formeel 
samen (plaatselijk/landelijk) één kerke
lijke gemeenschap vormen. Mocht ik 
hem niet goed begrepen hebben, dan 
hoor ik dat wel. 

Praktische problemen 

Het is te gemakkelijk en te goed
koop om voorbij te gaan aan de prakti
sche bezwaren die volgens Kennedy kle
ven aan het zoeken naar kerkfusie. 
Eigen kerkelijk samenleven leidt tot een 
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bepaalde identiteit. Tot een eigen cul
tuur en tot eigen gebruiken. Die identi
teit kan als een warme mantel om je 
heen zitten. Dan kan het heel bedrei
gend zijn, wanneer die eigen identiteit 
onder druk komt te staan door een ker
kelijke fusie. En binnen de kerk neemt 
angst soms heel principiële vormen aan. 
Waaraan je gehecht bent, tracht je bij
bels te funderen. Waarmee je tegelijk de 
zaken voor een deel onbespreekbaar 
maakt. Want is het Woord iP. geding, 
dan kun je geen millimeter wijken. Wie 
geen oog heeft voor dit angstmecha
nisme, neemt kerkmensen niet serieus. 

Dr. James C. Kennedy 

Dat een officiële kerkelijke fusie van 
twee of meer gevestigde kerken ook 
organisatorisch heel wat voeten in de 
aarde heeft, valt evenmin te ontkennen. 
Al hoeft dit niet de vormen aan te 
nemen als binnen de PKN, waarnaar 
Kennedy verwijst. Gereformeerde ker
ken hebben geen topzware organisatie
structuur. Daar moeten ze maar niet 
aan beginnen ook. In ieder geval hoeft 
er geen landelijk hoofdkwartier als cen
trum van kerkelijke organisatie op poten 
te worden gezet. Al blijven er ook dan 
de nodige organisatorische aangelegen -
heden over. Toch denk ik dat Kennedy's 
eerste praktische bezwaar (identiteit) 
zwaarder weegt dan het tweede. Werke
lijk gereformeerde kerken worden niet 
bureaucratisch. Als ze tenminste hun 
aloude kerkorde naleven. 

Toch - voor wie overtuigd is, dat 
christelijke eenheid uiteindelijk moet lei
den tot eenheid binnen één kerkelijk 
instituut, kunnen bovengenoemde prak
tische bezwaren nooit de doorslag geven 
om die eenheid dan maar te laten voor 
wat deze is. De beslissing valt bij de 
vraag: wat is hier de wil van Christus? 
Als Hij kerkelijke eenheid wil, verbon-
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denheid onder één kerkelijk dak, dan 
moet met praktische problemen wel 
gerekend worden. Maar dan kunnen die 
problemen nooit doorslaggevend zijn. 
Dan zal er toch een weg naar institutio
nele kerkelijke eenheid gezocht moeten 
worden. Dan kunnen er tussenstappen 
nodig zijn. Bijvoorbeeld de tussenstap 
van een federatie. Maar niet als eindsta
tion. Hoeveel tijd en geduld het ook 
kost, volledige kerkelijke eenheid zal het 
einddoel blijven. Daar kunnen de Gere
formeerde Kerken in Nederland over 
meepraten. De formele landelijke vereni
ging in 1892 kreeg bepaald niet meteen 
overal plaatselijk gestalte. In het schone 
Bunschot!!n-Spakenburg deed men er 
zelfs tot 1931 over, voordat de eenheid 
een feit was. Daarbij speelden soms heel 
menselijke factoren een rol. Sociologi
sche verschillen. Kerkelijk wantrouwen. 
Persoonlijke tegenstellingen. Maar men 
hield vol. Want niet de praktijk dicteert 
de kerkelijke samenleving. Dat doet het 
Woord van God. 

Institutionele eenheid: 
eis van Christus 

Als Christus verbondenheid onder 
één kerkelijk dak wil. Dat werd in het 
voorgaande als veronderstelling uitge
sproken. Het is de wil van onze Heer. 
Begrijp ik mijn Bijbel goed - bijvoor
beeld Efeziërs 4 : 1-6 - dan dringt de 
christelijke, de geestelijke eenheid altijd 
naar het institutionele toe. Ben je door 
het geloof in Christus ingeplant, blijf 
dan niet op jezelf staan, maar voeg je in 
de gemeenschap van Gods volk. Op de 
plaats waar de Here dat volk samenroept 
en samenbrengt rond Woord en sacra
ment. En Hij stelt het onder de zorg en 
leiding van de ambtsdragers. Ik ontken 
niet dat er buiten het instituut van de 
kerk geen echte gelovigen zouden zijn. 
Maar ik weet wel, dat geen gelovige op 
zichzelf mag blijven staan. Ieder moet 
zich voegen bij de vergadering van de 
kerk om haar eenheid te onderhouden. 
Dat is maar niet mijn privé-opvatting. 
Zo staat het in de gereformeerde belijde
nis (art. 28 NGB). Ik beweer ook niet 
dat - om in onze Nederlandse situatie te 
blijven - alleen de vrijgemaakt-Gerefor
meerde Kerken ware kerk in de zin van 
art. 29 NGB zijn. Maar wat voor de 
enkele gelovige geldt, geldt ook voor 
kerkelijke gemeenschappen die elkaar 
(h)erkennen als kerken van de Here: 
dan zul je naar eenheid met elkaar zoe-
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ken. Maak het christelijke en het offici
eel-kerkelijke niet van elkaar los. Zie ze 
in één perspectief. Bij het kerkelijk insti
tuut gaat het niet om formele uiterlijk
heden. Maar om een voluit geestelijke 
zaak. 

De gereformeerde 
krant 

Wat mij verbaast, is dat het ND aan 
Kennedy de ruimte heeft geboden om 

Met het volgende onderdeel van 
deze Kroniek begeef ik mij op glad 
ijs. De Gereformeerde Kerk te Fra
neker is de laatste tijd opvallend in 
het nieuws. I n  DE REFORMATIE van 29 
november kon u een gesprek lezen 
over het kerk-zijn in Franeker. Het 
ND van 14 februari 2004 deed er 

. een schepje bovenop. 'Krijgen wat 
je verwacht in Franeker.' Mensen 
van buiten de gemeente voegen 
zich bij de kerk. Wie zou er niet blij 
om zijn? Dan begeef je je met een 
enkele kritische vraag op glad ijs. 
Maar misschien past dat wel bij één 
van de plaatsen uit de Elfsteden
tocht. 

Dankbaar 

Laat mij vooropstellen, dat ik 
oprecht dankbaar ben dat de gemeente 
te Franeker een wervende gemeente is. 
Dat mensen zich voegen bij de Gerefor
meerde Kerk, getrokken door het Evan
gelie van Christus. Ik schrijf deze woor
den van dankbaarheid niet voor de 
vorm, om ze straks weer even vlug in te 
slikken. Ik stel straks enkele kritische 
vragen. Ze komen niet in mindering op 
mijn dankbaarheid. Ze komen ook niet 
voort uit jaloezie, of iets dergelijks. 

Alleen, dankbaa,rheid voor werf
kracht hoeft niet te leiden tot een kri-
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deze visie op christelijke/kerkelijke een
heid uiteen te zetten. Al is de term 'gere
formeerd' sinds 6 december 2003 uit de 
ondertitel van de krant verdwenen, 
nadrukkelijk werd verklaard, dat de Bij
bel en de drie formulieren van eenheid 
de grondslag van de krant (blijven) vor
men. Dan snap ik niet dat dr. Kennedy 
gelegenheid krijgt om een visie te venti
leren, die zo afwijkt van de schriftuur
lijke gereformeerde belijdenis over de 
kerk. Nu kom ik dergelijke afwijkingen 
wel vaker in het ND tegen. Hier wil ik 
het eens hardop gezegd hebben. Ik lees 
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dat dr. Kennedy als historicus met Ame
rikaanse wortels actuele gebeurtenissen 
of ontwikkelingen belicht. Ik meen hier 
inderdaad iets van zijn Amerikaanse 
achtergrond te merken: het denken van
uit naast elkaar staande kerkelijke deno
minaties. Maar misschien is dat te ver 
gezocht. In ieder geval, al trek ik op 
geen enkele manier Kennedy's integriteit 
in twijfel - hier spreekt hij niet de taal 
van de gereformeerde confessie. 

Op glad ijs te 
Fra neker 

Op glad ijs ... 

tiekloos accepteren van alles wat er in 
Franeker gezegd en gedaan wordt. Ik 
weet wel, het gaat om dingen die aller
eerst Franeker zelf aangaan. Maar we 
leven wel in een kerkverband, waarin 
we met elkaar meeleven en op elkaar 

Kroniek H.J.C.CJ. Wilschut 
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toezien. Bovendien, wie zich presenteert 
in de krant (en ik neem aan dat het arti
kel vanuit Franeker gescreend is), mag 
ook op reactie rekenen. En dan niet 
alleen in de vorm van hoerageroep. Dan 
hebben ook kritische vragen recht van 
bestaan. Goede bedoelingen en dank
baar makende groei mogen geen belem
mering zijn voor toetsing. 
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Kritische vragen 

Ik stel een drietal vragen: 

1. jezus centraal 
Er is iets op gang gekomen toen 'de 

gemeente besloot Jezus Christus centraal 
te steilen', zegt ds. Gert Hutten. Hij 
beseft dat die uitspraak niet veel zegt en 
plat kan klinken. Anderen menen 
namelijk hetzelfde te doen, echter zon -
der hetzelfde effect. 

Graag haak ik bij die woorden aan. 
Ik kan me namelijk geen gereformeerde 
kerk voorstellen, waar Jezus Christus 
niet centraal gesteld wordt. Al heb ik 
ooit van prof. H.J. Schilder geleerd dat 
de term 'christocentrisch' aanvechtbaar 
is. De prediking van de kerk dient theo
centrisch-christologisch te zijn: God in 
het middelpunt. Maar dan wel: God in 
Christus. In die zin is te spreken over 
'Jezus centraal', zoals Paulus besloten 
had onder de Korintiërs niet anders te 
weten dan Jezus Christus en die gekrui
sigd. Moet ik me nu bij de woorden van 
collega Hutten voorstellen dat in de 
kerk te Franeker tot dusver Christus niet 
of niet voldoende centraal stond? Hoe 

Niet altijd is het een genoegen om 
het dagblad TRouw te lezen. Al mag 
een christen-filosoof als René van 
Woudenberg er regelmatig zijn bij
dragen in leveren, daarmee is het 
nog steeds geen christelijke krant. 
Ook iemand als Bert Keizer - arts 
in een verpleegtehuis - kan in TRouw 
zijn columns vol opzichtig ongeloof 
kwijt. Maar soms levert het blad 
onverwacht aardige lezenswaardig
heden op. Zoals in december van 
vorig jaar de discussie over de ver
taling van Lucas 2:7 in de [Nieuwe 
Bijbelvertaling]. Te aardig om u er 
niet iets van door te geven. 

Kribbe en herberg 

Ergens in november verscheen het 
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kijkt hij dan in dit opzicht aan tegen de 
prediking en de navolging van Christus 
in de zusterkerken? Is daar op dat punt 
dan iets mis? 

2. De keuze van jezus 
Bij het gemeente-zijn en de keuzes 

die daarbij gemaakt worden - onder 
andere een vrije keuze van de liederen -
proberen de Franekers steeds de vraag te 
stellen welke keuze Jezus zou maken. 
Hier heb ik iets gemist. Wie de wil en 
de zin van Christus wil kennen, zal zich 
moeten laten leiden door het Woord van 
Christus. Inderdaad, dan kom je voor 
keuzes te staan. De Bijbel is geen pan
klaar receptenboek voor iedere situatie. 
Biddend zal onderscheiden moeten wor
den waarop het aankomt. 

Alleen, van een dergelijke invalshoek 
lees ik niets. Mijn vraag is: bestaat niet 
het gevaar dat op deze manier op het 
gevoel af keuzes worden gemaakt, waar
van men denkt dat het keuzes zijn die 
Jezus ook zou maken? Waar is hier de 
kritische norm? Bovendien, wie eigen 
keus met die van Jezus vereenzelvigt, 
verheft zich meteen boven de discussie. 
Zoals tegenwoordig zoveel discussies in 
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de kiem gesmoord worden, omdat het 
allemaal zo goed en zo vroom bedoeld 
en ervaren wordt, zo'n blij gevoel geeft. 
Alsof dat de maatstaf is. 

3. Toelating tot het avondmaal 
Al eerder heb ik in deze rubriek kri

tische kanttekeningen gezet bij het feit 
dat men in Franeker gasten aan het 
avondmaal toelaat - na tekening van het 
gastenboek - die niet tot één van de zus
terkerken behoren (NADER BEKEKEN, 

jaargang 8, nr. 12, p. 325/6). Ik begrijp 
dat deze praktijk nog volop gehanteerd 
wordt. Inmiddels begint de discussie 
over de openstelling van het avondmaal 
zich onder ons te verbreden. Hopelijk 
ziet men daarbij de voortreffelijke bij
drage van ds. J.W. van der Jagt in ons 
blad (januari 2004) niet over het hoofd. 
In ieder geval geldt binnen ons kerkver
band de goede regel van art. 60 KO. 
Daar is men toch ook in Franeker aan 
gebonden? Ja is toch Ja in het rijk van 
Jezus? 

De herberg is 
nergens meer 

derde deel van WERK IN UITVOERING. De 
uitgave waarin kennisgemaakt kan wor
den met delen van de in oktober 2004 
te verschijnen [Nieuwe Bijbelvertaling]. 
In dit derde deel is onder andere het 
evangelie naar de beschrijving van Lucas 
te vinden. Jammer genoeg is dit derde 
deel niet in de boekhandel verschenen. 
Wel kregen alle voorgangers van het 
NBG een exemplaar. 

In TROUW van 19 december signa
leerde Pieter van der Ven, dat in de 
[NBV] de weergave van Lucas 2:7 nogal 
afwijkt van de ons vertrouwde en 
bekende weergave in de Statenvertaling 

Kroniek H.J.C.CJ. Wilschut 
- - --

en Nieuwe Vertaling. Zowel de kribbe 
als de herberg hebben in de [NBV] voor 
een andere vertaling moeten plaatsma
ken: 'Ze ... legde hem in een voederbak, 
omdat er voor hen nergens plaats was.' 

Dat de 'kribbe' vervangen is door 
'voederbak', is niet de meest ingrijpende 
wijziging. Het gaat echt om een equiva
lent. Niet dat 'voederbak' nou zo'n fraai 
woord is. Dat lijkt me geen ramp. Ik 
neem aan dat het voorwerp in kwestie 
ook niet al te gepolijst is geweest. Maar 
het verdwijnen van de herberg is van een 
andere orde. Hier is gekozen voor een 
omschrijvende weergave, waarbij het 
Griekse woord (kataluma) dat altijd met 
'herberg' werd weergegeven, helemaal 
uit beeld is verdwenen. De herberg is 
nergens meer. 
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Debat 

Een nieuwe vertaling ligt altijd 
gevoelig. Je mist vertrouwde klanken, 
die je best dierbaar waren. Het gevaar is 
dan dat je met gevoelsargumenten te 
werk gaat om een nieuwe vertaling te 
bestrijaen. Om maar aan de bekende 
weergave vast te houden. 

Het debat dat in TROUW ontstond, 
kwam boven dit niveau uit. In hèt 
nummer van 24 december 2003 
stuurde de taalkundige Hans Oranje 
een boeiend ingezonden. Daarin noemt 
hij de weergave van de [NBV] 'een 
enorme uitglijer'. Een kataluma is een 
verblijfplaats voor gasten. Met hetzelfde 
woord duiden zowel Marcus als Lucas 
de bovenzaal aan, waar Jezus met zijn 
leerlingen het avondmaal vierde. 'De 
traditionele vertaling met "herberg" 
mag dan voor motel-recreanten oubol
lig klinken, het gaat hier wel degelijk 
om de plaats waar de reizigers, geschei
den van hun rijdier, de nacht doorbren
gen. Kennelijk konden Jozef en Maria 
niet meer terecht in wat de vertalers van 
de [NBV] voor mijn part "het gasten
verblijf", "het hoofdhuis" of gewoon 
"het huis" hadden kunnen noemen, en 
namen zij genoegen met het stro en de 
warmte van de hen omringende dieren
lijven. Hun vertaling suggereert echter 
volkomen ten onrechte dat Jozef nog 
even alle hotels in Bethlehem was afge-

. gaan om een overnachting te kunnen 
boeken.' 

In TROUW van 30 december 2003 
reageerde prof. dr. H.J. de Jonge te Lei
den op het ingezonden van Oranje. 
Volgens hem heeft het Griekse woord 
'kataluma' de tamelijk algemene beteke
nis van 'onderkomen' of 'verblijfplaats'. 
Voor 'herberg' heeft het Grieks specifie
kere woorden. Hadden de vertalers voor 
'gastenverblijf' gekozen, 'dan zou de 
vertaling onmiddellijk een element in 
de tekst gaan beklemtonen dat geen 
nadruk verdient: de cultuurhistorisch 
bepaalde mogelijkheden voor de accom
modatie van reizigers in steden in de 
betrokken regio.' Volgens De Jonge is 
binnen de vertaalwetenschap het begrip 
'transformatie' van groot belang. In 
Lucas 2:7 heeft het Griekse woord in 
het Nederlands geen precies equivalent. 
Dus heeft men - correct - gekozen voor 
een meer impliciete weergave. Alle 
supervisoren die van tevoren deze tekst 
gelezen hebben, wafen het ermee eens. 
Geen uitglijer dus. 
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Bijbels Openluchtmuseum; boven: herbergiersverblijf, 

l.o. straatbeeld, r.o. Joods huis 

Van het antwoord van Oranje in 
TROUW van 3 januari 2004 heb ik geno
ten. Het stuk van De Jonge klinkt erg 
zwaarwichtig en overtuigend. Voor 'her
berg' heeft het Grieks andere woorden. 
Maar Oranje schrijft ronduit: 'Beste 
professor, dit is klinkklare onzin.' Ver
volgens toont Oranje met voorbeelden 
uit de klassieke literatuur aan, waarom 
het verhaal van De Jonge onzin is. 
'Kataluma' is zowel bij klassieke Griekse 
schrijvers als in de Griekse vertaling van 
het Oude Testament 'nachtverblijf', 
'herberg'. Ook van De Jonges opmerkin
gen over 'vertaaltransformatie' maakt 
Oranje gehakt. 'Houd toch op met die 
flauwekul. In de brontaal, het Grieks, 
begingen de vertalers een fout door het 
woord 'kataluma' niet weer te geven. In 
de doeltaal wordt de lezer op het ver
keerde been gezet.' Dus toch: een 
enorme uitglijer. 

Belang 

Het bovenstaande is meer dan een 
aardige discussie (al is het ook dat). Het 
belang ervan lijkt me het besef, dat ook 

de [NBV] steeds kritisch nagerekend 
moet worden, al ben je blij met het 
hedendaagse taalkleed. Laten we maar 
niet te gauw roepen dat predikanten wel 
zonder kennis van de grondtalen van de 
Bijbel kunnen! Voor een weging van de 
vertaling blijft die kennis nodig. Te 
meer wanneer de weergave vrijer is dan 
we gewend waren. 

Overigens, vanwege een dergelijke 
uitglijer hoeft de [NBV] niet meteen 
naar de prullenbak verwezen te worden. 
Terecht schrijft Oranje dat in TROUW 
van 24 december 2004. Elke vertaling 
zal feilen kennen. Dat houdt het lezen 
en bestuderen van de Bijbel ook span
nend. Wat zegt de Here ons precies? 
Spreek, Here. Uw knechten horen. 

Afgesloten op 20 februari 2004. 
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In veel gemeenten is het nu onge
veer de tijd voor de jaarlijkse 
verkiezing van ambtsdragers. 
Kerkenraden houden zich, met de 
gemeente die namen opgeeft, met 
de talstelling bezig. De gemeente 
maakt haar keus. Zo worden broe
ders tot het ambt geroepen en het 
is vervolgens aan hen om aan deze 
roeping gehoor te geven. Dat vraagt 
om een overweging in geloof. Bij de 
bevestiging die heel de roepings
procedu re afsluit, wordt immers 
gevraagd of zij er niet van over
tuigd zijn dat God zelf hen door de 
gemeente tot het ambt geroepen 
heeft. Heel de gang van zaken is 
vol van menselijke activiteit. Maar 
in geloof belijden we dat de Here 
daardoor werkt en langs die weg 
door zijn Geest zijn gemeente van 
ambtsdragers voorziet. Voor het 
geloof is deze roeping dan ook een 
feestelijke zaak. We herkennen 
daarin de goede zorg van Christus 

. voor zijn gemeente. 

Zwaar 

Intussen laat de gang van zaken vaak 
weinig feestelijks zien. In toenemende 
mate is het een moeizaam karwei om in 
de vacatures te voorzien. In veel gemeen
tes valt dat moeilijk. Kerkenraden zoe
ken broeders die zowel de geestelijke 
gaven hebben om ambtsdrager te zijn als 
de praktische mogelijkheden. En meer 
dan eens vragen broeders die verkozen 
zijn, om van deze roeping te worden 
ontheven. Vacatures blijven onvervuld 
zodat zelfs van een schaarste aan ambts
dragers gesproken kan worden. 

De oorzaken van deze schaarste zijn 
heel divers en kunnen ongetwijfeld res
pectabel zijn. Een kerkenraad die zich 
voor de talstelling opmaakt, zal rekening 
houden met de aanwijzingen die de 
apostel daarvoor geeft. Niet iedere broe
der kan zomaar dienen in het ambt. En 
broeders die wel aan de apostolische 
richtlijn voldoen, kunnen om andere 
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Gaa n  voor het ambt 

redenen soms toch niet worden gekan
dideerd. Een kerkenraad kent soms een 
broeder onvoldoende om hem met vrij
moedigheid aan de gemeente voor te 
stellen. Ook kan de combinatie van het 
ambt met het dagelijks werk onmogelijk 
zijn. De omstandigheden in het gezin 
kunnen een verhindering vormen. 
Lichamelijke of psychische oorzaken 
kunnen een belemmering zijn. Soms is 
het ook dat de gemeente eenzijdig is 
samengesteld of dat een bepaalde leef
tijdscategorie ontbreekt, waardoor de 
talstelling bemoeilijkt wordt. Er zijn res
pectabele redenen genoeg waarom broe
ders geen ambtsdrager kunnen zijn. 
Maar blijft het desondanks in het licht 
van de goede zorg van Christus niet een 
wonderlijke zaak, als zijn gemeente 
schaarste aan ambtsdragers heeft? 

Naast wat ik al noemde, lijkt ook de 
zwaarte van het ambt een belangrijke 
oorzaak van de schaarste. Het vergt 
nogal wat van de broeders! Het kost tijd 
om de gemeenteleden te bezoeken en 
om vergaderingen van de kerkenraad bij 
te wonen. Het vraagt wijsheid om met 
broeders en zusters te spreken. Je moet 
je verdiepen in de blijde en de verdrie
tige dingen die zij meemaken. Zorgen 
over de strijd van het geloof van ande
ren houden je bezig. Je krijgt de kritiek 
die men op het beleid van een kerken
raad kan hebben, te horen. En als die 
kritiek niet van de ene zijde komt, dan 
wel van de andere kant. Want wat van
daag het ambt ook zwaar maakt, is de 
diversiteit in mening en standpunt, 
waardoor een kerkenraad of een ambts
drager het niet gauw goed doet. 'Ouder
lingen en diakenen hebben een zware 
taak,' met die zin begon ds. C. van der 
Leest in 1987 zijn boekje over de amb
telijke dienst (DIENSTVAARDIG I, p. 10). 
Sinds die tijd is het ambt niet lichter 
geworden. Is het een wonder dat er 
vaker dan voorheen om ontheffing 

Thema J.W. van der Jagt 
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wordt gevraagd? Je moet het er wel bij 
kunnen doen, bij de andere taken die de 
Here geeft als echtgenoot, in het gezin 
en in het dagelijks werk. Je hoeft er niet 
naar te verlangen om met een kerkelijk 
ambt belast te worden. De last van het 
ambt doet velen de lust voor deze dienst 
vergaan. 

Schitterend 

Alles wat wij tegen elkaar kunnen 
zeggen over de zwaarte van het ambt, 
neemt niet weg dat de Schrift er anders 
over spreekt. De apostel Paulus schrijft 
aan Timoteüs over de ambtelijke dienst 
en noemt het 'mooi werk'. Dat is wel 
een opvallende typering als we beden
ken dat zijn medewerker het in Efeze 
niet gemakkelijk had. Hij had te maken 
met dwaalleer (1 :3v; 6:8v). We lezen 
over afval (4:1v). Uit hoofdstuk 5 :18 
kunnen we afleiden dat in de gemeente 
over ambtsdragers geklaagd werd. 
Timoteüs had daarbij last van zijn 
gezondheid (5:23) en het nadeel van zijn 
jonge leeftijd (4: 12). De dienst moet 
hem zwaar gevallen zijn. Het is niet 
voor niets dat de apostel deze brief 
schrijft om hem te bemoedigen. Paulus 
noemt Timoteüs' dienst de strijd van het 
geloof (1 : 18; 6 : 12) en herinnert aan 'de 
moeite en de grote inspanning' die hij
zelf opbrengt voor de dienst van het 
Evangelie. Het zou een ernstige blik
verenging zijn als we menen dat het 
ambt pas in onze tijd een last geworden 
is. Natuurlijk draagt de last die wij 
ondervinden, de kleur van onze tijd, 
maar een last en een strijd is het altijd 
geweest. 

Als Paulus het ambt dan als 'mooi 
werk' typeert, is dat niet een woord uit 
een ver vervlogen tijd, waarin het ambt 
alleen met vreugde gedragen kon wor
den! We moeten voor onszelf ook niet 
de waan koesteren dat het er met de 
ambtsdienst in vroegere tijden beter 
voorstond dan vandaag. Het is mooi 
werk, maar die naam verraadt niet een 
ambtelijke romantiek waarnaar we in 
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onze tijd alleen maar nostalgisch kun
nen terugverlangen. Het ambt is altijd 
een last geweest. Het was voor alle gene
raties in de kerk een strijd, die lichame
lijke en fysieke belasting met zich mee
bracht en waarin naast de vreugde die er 
te beleven was, ook de zorgen en de 
moeitën het werk zwaar hebben 
gemaakt. 

En toch noemt Paulus het mooi werk 
en hij stelt het voor als een .begerens
waardige taak. Dit is een taak om te ver
langen daarin te mogen werken. 

Met deze typering van het ambt als 
mooi werk begint Paulus een passage 
over de vereisten waar ambtsdragers aan 
moeten voldoen. Niet iedereen kan 
zomaar ouderling of diaken worden. En 
de zin daarvan is duidelijk: als het 
ambtswerk mooi werk is, mag dat mooie 
werk niet lelijk worden doordat het 
gedaan wordt door de mannen die dit 
werk gaan doen. Mooi werk vraagt om 
mooie werkers. De vereisten die de apos
tel noemt, zullen in de kerkenraden dan 
ook leidraad voor de talstelling zijn. Zo 
wordt deze passage van Paulus vaak 
gelezen: als richtlijn voor de ambtsdra
gerkeus. 

Ook de aanhef van deze passage 
wordt daardoor gekleurd. Paulus begint 
dit gedeelte met de korte zin: 'Dit is een 
betrouwbaar woord.' Dat wordt vaak 
opgevat als een verklaring van betrouw
baarheid van wat de apostel over het 

. ambt gaat zeggen. Het is een betrouw
baar woord dat het ambt mooi en bege
renswaardig is. Bij deze uitleg blijft 
onduidelijk waarom Paulus het ambt zo 
mooi noemt, dat er voor de ambtsdra
gers bepaalde vereisten gelden. 

Over de zin waarmee Paulus deze 
ambtsdragerpassage begint, heeft J. van 
Bruggen (AMBTEN IN DE APOSTOLISCHE 
KERK, p. 98vJ waardevolle opmerkingen 
gemaakt. Hij vertaalt heel nauwkeurig: 
'betrouwbaar is het woord.' En hij wijst 
erop dat dit een herhaling is van wat 
Paulus in 1 : 15 schreef: 'Betrouwbaar is 
het woord en alle aanneming waard, dat 
Christus Jezus in de wereld kwam om 
zondaren te redden.' In een uitvoeriger 
artikel over deze zinsnede, die vaker 
door Paulus gebruikt wordt, komt Van 
Bruggen tot de conclusie dat het om een 
bevestigende uitroep bij het Evangelie 
gaat, 'waarvan Paulus verschillende 
keren in zijn brieven aan Timotheüs en 
Titus gebruik maakt wanneer hij spreekt 
over de redding, de zaligheid, het eeu
wige leven, door G<;>d in het Evangelie 
aan ons geopenbaard' {'Vaste grond 
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Keuzes maken 

onder de voeten', in: BEZIELD VERBAND, 
OPSTELLEN AANGEBODEN AAN PROF.]. 
KAMPHUIS, 1984, p. 44). 

Wanneer we de aanhef van deze 
ambtsdragerpassage lezen als een vaste 
zinswending waarin Paulus teruggrijpt 
op het Evangelie dat Christus kwam om 
zondaren te behouden, is dat dan niet 
de achtergrond waartegen de schoonheid 
van het ambtswerk helder oplicht? 

Het is ambtswerk in dienst van deze 
Christus en het wordt verricht om zon
daren te redden. Het is werk dat gedaan 
wordt op grond van een betrouwbaar 
Evangelie, de gezonde leer van Christus. 
Het is werk waarin alle heil dat Christus 
voor zijn kerk verworven heeft aan men
sen die verloren zullen gaan, wordt 
bediend. Is dat geen schitterend werk? 

Het is werk waarvoor de Here Jezus 
met de prijs van zijn leven heeft betaald. 
Het wordt verricht in de gemeente die 
van het offer van Christus leeft en die in 
deze wereld pijler en fundament van de 
waarheid is. Mooi werk om in die 
gemeente te arbeiden. Je mag eraan wer
ken dat verloren zondaren behouden 
worden. Dat verslagen harten vertroost 
worden. Dat de gemeente blijft bij het 

betrouwbare woord, en de strijd van het 
geloof volhardend voert. 

De Schrift gebruikt veel woorden 
om de ambtsdienst te benoemen. 
Ambtsdragers hebben de taak om te ver
kondigen, om te troosten. Ze sporen aan 
en bemoedigen. Ze moeten vermanen 
en terechtwijzen. Het is een veelkleurige 
dienst met tal van facetten. Maar al 
deze facetten schitteren door dat ene 
licht: het Evangelie van Christus, die 
kwam om zondaren te redden. 

Is het ambt dan geen schitterende 
dienst? 

Offer 

Verlicht door het betrouwbare Evan
gelie kunnen wij de zwaarte van het 
mooie ambt beter taxeren. Dat mooi 
werk zwaar kan zijn, is niet tegenstrij
dig, als we beseffen dat Christus ons 
kwam redden door het offer van zijn 
leven. Het betrouwbare Woord spreekt 
over de Heiland die zijn kruis droeg. En 
Hij roept ons op om ons kruis op ons te 
nemen en achter Hem aan te gaan. Dat 
kost je veel. Dat kan je, net als Christus, 
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zelfs je leven kosten. Christen kunnen 
we alleen zijn doordat we Christus vol
gen. 

Daarmee staat het Evangelie haaks 
op onze samenleving. In een cultuur vol 
welvaart wordt het offeren niet geleerd. 
Waar het consumeren hoog aangeschre
ven staat, wordt het offeren laag geno
teerd. De hebzucht, die wil bezitten, ziet 
geen toekomst als bezit moet worden 
losgelaten. Wie wil genieten, verdraagt 
het niet als het leven afzien wordt. Wie 
druk opgaat in de rijkdom die deze 
wereld biedt, rekent niet met de schatten 
die in de hemel zijn. En als je alle geluk 
van het leven hier en nu verwacht, dan 
heb je geen besef van het geluk dat in 
Gods koninkrijk eeuwig is. En waarom 
zou je alle gemakken waarvan we zijn 
voorzien, opgeven voor het ongemak dat 
het brengen van offers kost? En gemak 
went. Je wordt er gemakkelijk door aan
gestoken. Het betrouwbare Woord wijst 
ons niet de makkelijkste weg. Het is wel 
de reddingsweg: het offer van Christus 
dat om onze offers vraagt. 

Ook het ambt staat in het teken van 
Christus' offer en dat maakt het mooi 
werk. 

Dat geldt niet alleen voor het ambt! 
Het offeren van ons leven is de leefstijl 
die al Gods kinderen past, of ze nu 
ouderling, diaken, predikant zijn of niet. 
Is niet het feestelijke van Christus' kerk, 
dat allen tot het offer van hun leven 
geroepen zijn? We belijden dat in zon
dag 12 van onze Catechismus. Daar 
belijden we het geheim van onze chris
tennaam. En dat is het geheim van het 
geloof en van de Heilige Geest. Door 
het geloof hebben we deel aan Christus 
en aan de zalving van Christus. Dat is 
de werkelijkheid van de pinksterkerk: 
dat de Here God de Geest van Christus 
heeft uitgestort op alle vlees. En deze 
zalving met de Geest van Christus 
bewerkt wonderen in ons leven. Want 
wij gaan van Christus spreken en willen 
onszelf aan Christus offeren als een 
levend dankoffer. Met Hem gaan we 
tegen de zonde en de duivel strijden. 

Dan worden er andere prioriteiten 
gesteld dan dingen die in de wereld om 
ons heen de voorrang krijgen. Onze 
gezondheid, onze tijd, onze kracht, onze 
aandacht en interesse - ze zullen voor 
Christus zijn en voor zijn zaak. Zijn 
gemeente kan geen bijkomende zaak zijn 
voor wie een levend lid van Christus is. 
Wie de waarheid van het Evangelie lief
heeft, wil haar helder kunnen onder
scheiden van de dwaling die haar 
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bestrijdt. Zouden we onze aandacht niet 
eerder wijden aan de zaken die voor het 
geloof van waarde zijn, dan aan onze 
hobby's en aan de verstrooiing die de 
wereld biedt? De zalving van Christus 
maakt ons pinkstergemeente, waarin 
alle leden van de Here zich aan Hem 
wijden en met heel hun leven Hem die
nen. Die gemeente komt dan haaks te 
staan op een samenleven waarin opoffe
ring en afzien niet in tel zijn en waarin 
velen leven voor zichzelf en niet voor 
God. 

Charisma 

In die gemeente fungeert het ambt 
en het mag daar mooi werk zijn. Het is 
aan de Geest van Christus te danken 
dat er broeders zijn die voldoen aan de 
vereisten die de apostel gaf. Hij schenkt 
de gaven die nodig zijn om te dienen in 
het ambt. Daarin is de gemeente van 
Christus een charismatische gemeente. 

Zo'n gemeente wordt nog wel eens in 
verband gebracht met 'dynamisch', 
'enthousiast' en 'spontaan'. En het ambt 
staat voor het besef van velen daartegen
over als 'statisch', 'saai' en weinig spon
taan. Dat ligt meer in de sfeer van 
beheersingsdenken en regelzucht. Maar 
charismatisch zou meer vertrouwend op 
de Heilige Geest zijn. Dat is een won
derlijke tegenstelling voor wie beseft dat 
de apostel het ambt eenvoudig een cha
risma noemt. Ambtsdragers zijn 
geschenken van Christus, die Hij door 
zijn Geest aan zijn gemeente schenkt. 
Dat heeft op zich niets te maken met 
saaiheid of gebrek aan spontaniteit of 
regelzucht, maar wel alles met de werk
wijze van de Geest. Hij maakt mensen 
als zalving van Christus bekwaam en 
bereid, om zich, ieder op zijn eigen 
plaats, te offeren in de dienst aan Chris
tus. Een gemeente die onder leiding van 
de kerkenraad ambtsdragers kiest, ver
vult die roeping die zij krachtens de zal
ving van Christus heeft. En broeders die 
geroepen zijn, mogen als genadegave van 
Christus zich geven aan dit mooie werk. 

Het zal duidelijk zijn dat het cha
risma van het ambt alleen goed kan 
functioneren, wanneer de gemeente 
beseft dat iedere gelovige in de zalving 
van Christus deelt. Niet iedere gelovige 
wordt ouderling, diaken of predikant. 
Maar ieder is op zijn of haar eigen plaats 
wel geroepen om zich te geven in de 
dienst aan Christus en voor de opbouw 
van zijn gemeente. En in een gezalfde 
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gemeente is deze dienst altijd offerdienst 
aan God. En zo mag de gemeente dank
baar aan de Here het charisma van het 
ambt hooghouden en waarderen. 

Wanneer dit onze leefstijl is, komt 
het niet als iets vreemds wanneer de 
Here ons roept om te dienen in het 
mooie werk van het ambt. Deze roeping 
kan plannen die we voor onszelf had
den, doorkruisen. Het kan ook om 
offers vragen die je voor jezelf zo niet 
had gezien. Het kan je aandacht zelfs 
aftrekken van bijvoorbeeld een carrière 
die je in het bedrijfsleven voor je zag. 
We kunnen opzien tegen de belasting en 
de zorgen die het ambt geeft. En we 
kunnen voor onszelf er heel wat moeite 
mee hebben om een roeping op te vol
gen. Maar wanneer we gelovig beseffen 
dat Christus ons zalft om onszelf aan 
hem te offeren - willen we dan niet een 
charisma aan zijn gemeente zijn? 

Overvloed 

Christus zorgt voor zijn gemeente. 
Door deze zorg geeft Hij ambtsdragers. 
Intussen horen we dat er door allerlei 
oorzaken schaarste aan ouderlingen en 
diakenen voorkomt. Het ambt wordt 
ervaren als zwaar, als een last. Paulus 
noemt het mooi werk. Het gaat daarin 
om het betrouwbare Evangelie van 
Christus. Hij is ons leven. Wie zou niet 
zijn charisma aan de gemeente willen 
zijn? Niettemin wordt er schaarste 
geconstateerd. En dat terwijl zijn Geest 
de Geest van overvloed is. Moeten we 
misschien onszelf beproeven of het 
offeren dat bij de zalving van de Geest 
behoort, ons hart en leven voldoende 
beheerst? Wanneer we ons leven naar 
deze stijl richten, zal de moeite van 
de roeping tot het ambt wijken voor 
vreugde, omdat de Geest gaven schenkt 
in overvloed. 
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Valt-ie wat tegen?, vroeg ik. Ik had 
een vijgenboom bij me. Op de kansel !  
0, een kleintje maar. En  i k  zag de 
teleurstelling op de jonge gezichten. Ze 
hadden er meer van verwacht. 
Ik had ze daarnaar gevraagd. Op 
school. Daar waren ze bezig met een 
jaarlijks project 'school-gezin-kerk'. Het 
ging over heel anders zijn. Dat God wil 
dat we heel anders leven. Op school 
werden de verhalen verteld van bijbelse 
personen die hun leven voor God 
veranderden. Neem nu Zacheüs. 

Ik vertelde dat ik daarover zou preken. 
Dat vonden ze prima, maar dan moest 
het wel een makkelijke preek zijn. En 
kort! ,  riep iemand. Of, neemt u 'ns 
wat mee, zei een ander. I k  vroeg wat 
dominees zoal meenamen naar de 
kansel. Een meisje had haar dominee 
een keer met een weegschaal op de 
preekstoel gezien. Een jongen van zes 
vertelde opgewonden dat zij n dominee 
een keer een vis uit z'n zak haalde. 
Dát was een goede preek, zei hij 
glunderend. Ik vroeg: en wat zal ik dan 
meenemen? Een boom, zeiden ze. Een 
vijgenboom. 

Ik beloofde dat ik mijn best zou doen. 
Maar dat zou niet makkelijk zijn. 
Vijgenbomen zijn schaars in ons land. 
Hoewel hij het hier prima doet. Ik 
heb zelf een hele mooie in  mijn tuin 
staan. De vijgenboom verliest zoals 
zovele bomen z'n blad en kan de winter 
wel overleven. Maar dat was nu mijn 
probleem: het is nu winter, en wat heb 
ik met het verhaal van Zacheüs aan 
een boom zonder blad. Bovendien: 
mijn tuincentrum had enkel een klein 
boompje, een stekje, zeg maar. En dat 
heb ik dus het kerkvolk getoond. De 
kinderen keken wat beteuterd. Maar de 
groten lachten, toen ik zei: valt deze 
boom je wat tegen? Je vindt 'm niet 
echt groot? Kun je nagaan hoe klein die 
Zacheüs was"" 
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De les va n de 
vijgenboom 

De reacties op deze dienst waren 
overweldigend. Direct na de d ienst o p  
het kerkplein, via d e  telefoon, d e  e-ma il  
en de gewone post kreeg i k  ha rtelijke 
bijval. Een ouderling zei, dat ik moest 
proberen om a ltijd op deze manier 
te preken. Een ouder gemeentelid 
vond dat ik op deze wijze optimaal 
gebruik maakte van mijn talenten. 
Catechisa nten begonnen erover, en 
op straat werd ik voorbij gefietst door 
een schoolkind dat riep: leu ke preek, 
domi nee. 

Ik besloot van mijn succes gebruik te 
maken. De volgende preek zou weer 
gaan over de vijgenboom. Ik dacht aan 
de les van de vijgenboom uit Christus' 
rede over de laatste di ngen. Het werd 
een zware preek, qua onderwerp niet 
zo leuk a ls de preek over de boom van 
Zacheüs. Het was ook weer een gewone 
preek. Dat wil zeggen, niet speciaal, 
met het oog op een schoolproject. I k  
preekte een stevig halfuurtje, en ik 
meende de kerkganger een behoorlij ke 
boodschap mee te geven. Maar nu 
bleven de reacties nagenoeg uit. Bij 
het uitgaan van de kerk wisselden we 
- zoa ls gewoonlijk - met menigeen een 
paa r  vriendelijke woorden over het weer 
en ieders gezondheid. Fijne zondag 
verder!, en zo gingen we naar huis. 

I k  zou natuurlijk nog wel meer preken 
ku nnen maken over de vijgenboom. 
De Bijbel noemt 'm nog al eens. Maar 
i k, ik stop er nu maar mee. En soms 
komt de kwade neiging op om maar 
helemaal met preken te stop pen. 
Meer en meer voel ik me gedrongen 
om te entertainen. En a ls ik daarover 
begin, dan komen de verhalen. Er zijn 
kennelijk col lega's die dit heel goed 
ku nnen. Ze verru ilen de kansel voor 
het podium. Wagen zich aan interactie. 
Iemand vertelde van een kru is voor de 
kansel, met een papierversnipperaar 
aan de voet van dat kruis. Kinderen 

moesten hun zonden beschrijven 
en vervolgens wegdoen in de 
papierversnipperaar. 
Ik weet van een dominee d ie sjouwde 
een heus anker mee naar de preekstoel. 
't Anker van onze hoop. Er zat een 
zwaar touw aan, en de gemeente was 
ba ng dat hij 'm zou wegslingeren"" 

0, ik weet van de bijbelse profeten. 
Wat zij a l lemaal u it de kast trokken 
om het volk het Eva ngelie op het 
gehoor- én op het netvlies te bi nden, 
opdat temeer het hart voor God wordt 
gewonnen. En het veelvu ldig gebruik  
van de vijgenboom in de Bijbel mag 
de predi ker veel vrijmoed igheid geven. 
Laat hij beeldend preken. Maar ik 
vind het wel wat ingewikkeld worden. 
Preken is toch al niet zo'n simpele 
bezigheid. Dat kost zweet en er moet 
nu nog meer worden getranspireerd. 
En ik zeg u eerlijk: ik word er 
toenemend nerveus va n.  Ik krijg nu 
heuse pla nken koorts en het groeiende 
na rrige gevoel: als het pu bliek op je is 
u itgekeken, blijft het weg en daar sta 
je dan op je toneel met je grappen en 
kunsten. 

In zo'n bui blader ik graag do r een 
prekenbundel van de grote pr diker 
Calvijn, die vaak gewoon - en o 
eerbiedig ! - de preektekst bij 1 ngs l iep, 
om die uit te leggen en toe te passen 
op het leven va n zijn hoorder En 
daar gaat het om. Dat is de Ie van de 
vijgenboom, die z'n blad laat allen en 
dan kaal te kijk staat. Maar w e  blijft 
kijken, ziet eens nieuw leven. o is het 
Woord, heeft Ch ristus ons bel ofd. Het 
blijvende Woord. We zij n er to h nog 
niet op uitgekeken? 

G. Zomer Jzn 
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Het kabinet Balkenende I l  is, zoals 
we al gauw merkten, snel aan het 
werk gegaan. Prioriteit hadden 
vooral maatregelen om de economie 
van ons land weer op orde te bren
gen. Maar gelet op de samenstel
ling van de coalitie waarop dit kabi
net steunt, namelijk het CDA, de 
WD en 066, kon direct al worden 
verwacht dat de kroonbenoeming 
van de burgemeester op de hel-
ling zou worden gezet. Het kabinet 
vindt dat het wenselijk is, maar ook 
noodzakelijk, dat daarin verande
ring komt. Uiteraard werd dit direct 
ingegeven door het meedoen van 
066, die haar belangrijkste 'kroon
juweel' (een wonderlijke term in 
dit verband) eindelijk tot stand wil 
brengen. Vooral, lijkt het, omdat de 
democraten zelf zien aankomen dat 
hun invloed na deze kabinetsperi
ode sterk zal worden gereduceerd. 
Welnu, er kon op gewacht worden. 
Een van de beleidsvoornemens van 
het kabinet is de invoering van de 
direct gekozen burgemeester. 

Dat dit voornemen al direct na de 
start van het kabinet in een hoog tempo 
leidde tot voorbereiding van een wets
ontwerp, verbaast velen, maar bevestigt 
naar mijn mening dat ook de oud-par
tijleider van D66, minister Th. de Graaf 
van Binnenlandse Zaken, belast met de 
verwezenlijking van politieke vernieu
wing, het einde van de invloed van 
Democraten 66 ziet naderen. Het moet 
er wat hem betreft in deze kabinetsperi
ode 'eindelijk' van komen dat de burge
meester niet meer wordt benoemd door 
de koningin, maar wordt gekozen door 
het volk. Dat betekent dan voor de bur
gemeester in mijn ogen een grote veran
dering. Van benoemd overheidspersoon 
(magistraat) naar gewoon politicus. De 
kleinste coalitiepartij heeft door de 
kleine marges in de Tweede Kamer 
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Va n mag
_
i �traat 

naar politicu s 

De toekomstige positie va n de burgemeester 

Ambtsketen van de burgemeester van Heerlen 

(78 parlementsleden coalitie en 72 parle
mentsleden oppositie) daarom op dit 
punt een sleutelpositie. En de indruk 
bestaat sterk dat deze sleutelpositie nu 
wordt uitgebuit. 

In september 2003 verscheen de 
'Hoofdlijnennotitie direct gekozen bur
gemeester'. Deze notitie geeft duidelijk 
inzicht in de haast die wordt betracht 
om dit politiek-bestuurlijke varkentje te 
wassen. 

Rondblik A. van Leeuwen 
-

---- -------- --

1 ge en 2oe eeuw 

Het kabinet schetst de in zijn ogen 
'wenselijke contouren van de nieuwe 
burgemeester'. Ook wordt geschetst dat 
de positie van de burgemeester in het 
midden van de 19< eeuw een geheel 
andere was dan vandaag. Het was in het 
stelsel van de Gemeentewet van 1851 
een belangrijk ambt. Wethouders waren 
te karakteriseren als de assistenten van 
de burgemeester en het begrip collegiaal 
bestuur kreeg dan ook een heel andere 
invulling dan de huidige praktijk. De 
burgemeester was toen de enige fulltime 
bestuurder. De belangrijkste taak -
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handhaving van de openbare orde en 
veiligheid - was bij uitstek zijn domein. 
De burgemeester was tot het begin van 
de 20< eeuw afkomstig uit de bovenste 
lagen van de bevolking, een gegeven dat 
zijn informele positie nog aanmerkelijk 
versterkte. Hij was toen vooral magi
straat én een burgemeester-regent. 
Vooral in de 20< eeuw werden sterke 
veranderingen zichtbaar. Mede onder 
druk van de politieke emancipatiebewe
gingen kreeg de overheid steeds meer 
taken. Wethouders gingen hoe langer 
hoe meer een eigen politieke rol spelen. 
Met name in de ontwikkeling van de 
volkshuisvesting en in de openbare 
gezondheid werd dat duidelijk zichtbaar. 

Tegen de achtergrond van die eman
cipatie vormde een politisering van de 
aanstellingswijze tevens de aanleiding 
voor een bredere recrutering van de bur
gemeesters. Niet meer alleen uit de 
smalle sociale bovenlaag. Ook werd zijn, 
en later ook haar, rechtspositie aanmer
kelijk verbeterd. In onze tijd, wat mij 
betreft de tijd na de Tweede Wereldoor
log, de tijd van de dynamiek van de 
wederopbouw en de ontwikkeling van 
de verzorgingsstaat zoals wij die nu ken
nen, was de burgemeester steeds een 
activerend manager met betrokkenheid 
bij vele portefeuilles. Een rol met een 
meer zakelijk karakter. Als gevolg daar
van en ook verder als gevolg van de poli
tisering van de samenleving gebeurde 
het, dat de landelijke politieke verhou-

. dingen bepalend werden in het benoe
mingenbeleid. De opvatting dat wie 
geen (althans geen volledige) democrati
sche verantwoordingsplicht kent, ook 
geen beleidsmatige verantwoordelijkheid 
dient te dragen, vormt er de aanleiding 
voor de beleidsmatige portefeuilles in 
handen te leggen van de wethouders. 

Voor de burgemeester resteerde zijn 
wettelijke portefeuille, namelijk die van 
de openbare orde en veiligheid, alsmede 
enige beheersmatige portefeuilles zoals 
personeelszaken, organisatie en coördi
natie, en vooral de laatste tijd ook auto
matisering. En in die functie vervult hij 
thans in sterke mate een brugfunctie als 
onafhankelijke procesmanager. 

Politisering 

Vanuit het uitgangspunt van een ver
dere democratisering (lees: politisering) 
van de aanstellingswijze in de afgelopen 
jaren, vooral na de roerige jaren zestig 
van de vorige eeuw, kwam de aanstel
lingswijze van de burgemeester ter dis-

1 

cussie te staan. De uitsluitend pragma
tisch ingestelde politici, zoals die van 
D66, bij wie naar mijn mening vaak het 
verstand het van de wijsheid wint, willen 
af van het grondwettelijke uitgangspunt 
dat de burgemeester door de kroon 
wordt benoemd en zo een goede brug
functie kan vervullen tussen de politiek 
en het bestuur. 

Omdat daarvoor de grondwet gewij
zigd moet worden en de haalbaarheid 
daarvan tot op heden niet groot werd 
geacht, is er nu een mogelijkheid gescha
pen om te komen tot een raadgevend 
referendum over twee door de raad gese
lecteerde personen. Sommige gemeenten 
(Best, Vlaardingen, Boxmeer en Leiden) 
maakten hiervan gebruik. 

Op deze wijze is de politisering van 
de aanstellingswijze, maar ook de politi
sering van het functioneren van de bur
gemeester sterk toegenomen. Vooral ook 
omdat de gemeenteraad invloed heeft 
gekregen op de mogelijkheid van ontslag 
van de burgemeester. De gemeenteraad 
heeft niet alleen een aanbevelingsrecht 
inzake de benoeming van de burgemees
ter, maar heeft ook het recht gekregen 
een aanbeveling tot ontslag te doen. 

Artikel 6lb van de Gemeentewet 
bepaalt sinds 2001 dat in geval van een 
verstoorde verhouding tussen raad en 
burgemeester, en dit ter beoordeling van 
de gemeenteraad, de raad een aanbeve
ling tot ontslag aan de bevoegde minis
ter kan zenden (Minister van BZK). 
Hoewel niet alles in deze ontwikkeling 
als negatief moet worden uitgelegd, 
moet wel worden geconstateerd dat de 
gemeenteraad van de ene naar de andere 
verkiezing zijn politieke uitgangspunten 
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wijzigt. En dit dan gedreven door 
ongrijpbare en vluchtige motieven. 
Hierdoor wordt het bestuurlijk leven 
van de eerste burger van een gemeente 
vaak onzeker. Bij elke vierjaarlijkse ver
kiezing doet hij weer een duik in het 
democratische diepe. De inwoners van 
de gemeente verwachten vaak veel, heel 
veel van hun burgemeester. Zij denken 
dan dat hij uiteindelijk beslissingen kan 
nemen en veel meer invloed op de 
besluitvorming heeft dan in werkelijk
heid het geval is. Hij is in hun ogen de 
belangrijkste bestuurder in de gemeente. 

Daarnaast is zijn bestuurlijke toe
komst thans vaak afhankelijk van onge
wisse en grillige verkiezingen. Wie wil 
in die omstandigheden dan nog burge
meester worden!? Zo redeneert men. 

Dualisering 

De hiervoor geschetste ontwikkelin
gen in de positie van de burgemeester in 
de laatste dertig jaar zorgen ervoor dat 
velen vinden dat de positionering van de 
burgemeester moet worden bijgesteld, 
omdat de formele positie van hem niet 
in overeenstemming is met datgene wat 
de inwoners van hun burgemeester ver
wachten. 

Men noemt dit dan een 'statusin
congruentie', waaraan een einde moet 
worden gemaakt om de slagvaardigheid 
van het openbaar bestuur te vergroten. 

Een ander argument dat naar voren 
wordt gebracht, is dat de dualisering 
van het gemeentebestuur, die alom 
noodzakelijk werd geacht, geen wijzi
ging heeft gebracht in de positie van de 
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burgemeester. Hij is nu de boksbal 
geworden tussen de kaderstellende en 
toetsende gemeenteraad en de wethou
ders. De burgemeester kan wettelijk 
weinig, kan veel minder sturen dan voor 
de dualisering, en zijn invloed op de 
gang van zaken is ook daardoor nog 
kleinër geworden. 

Vanuit verschillende hoeken werd 
aangedrongen om hem meer materiële 
bevoegdheden toe te kennen, juist en 
vooral om in de toegenomen coördina
tiebehoefte te voorzien. Daarop werd 
door de commissie Eisinga, de commis
sie die de Wet dualisering gemeentebe
stuur voorbereidde, geen acht geslagen. 

En die toekenning was en is noodza
kelijk, wanneer doorgegaan wordt op de 
weg die is ingeslagen. Volgens velen was 
het uitblijven hiervan het gevolg van een 
gebrek aan overeenstemming over de 
wenselijke richting waarin de positie van 
de burgemeester zich zou moeten ont
wikkelen. 

Anderen beweren dat met opzet 
gekozen is voor een passieve houding op 
dit punt om draagvlak te kunnen creë
ren voor de democratisering (lees: politi
sering) van zijn positie. 

Nu de uitvoering van het geheel 
vooral in handen is van de minister van 
Binnenlandse Zaken, die o.a. belast is 
met politieke vernieuwing, de demo
craat Thorn de Graaf, lijkt het in elk 
geval deze kant op te gaan. En niemand 
zal ontkennen dat - want daar is naar 
toe gewerkt - een herbezinning op de 
positie van de eerste burger in de 
gemeente vanuit de situatie van vandaag 
tot grotere slagvaardigheid kan leiden 
van het bestuur. In elk geval kan de dui
delijkheid in gemeenteland toenemen. 
Deze minister vindt dan ook dat de 
positie van de burgemeester in het pro
ces van verandering essentieel genoemd 
moet worden. Hij is de spil en zal de 
personificatie kunnen zijn van betere 
verhoudingen in het lokale bestuur. 

Rechtstreekse verkiezing van de bur
gemeester is daarvoor - gelet op de 
onmogelijkheid om terug te keren naar 
de zuivere kroonbenoeming - de enig 
juiste en ook enig mogelijke optie. 

1 
Vooral ook omdat, en ik citeer de minis
ter: 'gaandeweg de ontwikkeling in 
bestuurdersland ertoe zal leiden dat het 
vertrouwen in het stelsel in toenemende 
mate mede wordt ontleend aan het ver
trouwen in personen.' Populair gezegd 
gaat het bij de massa vaak niet om ver
trouwen in beginselen van een politieke 
partij, maar om vertrouwen in de 'pop
petjes'. 

De populariteit van een lijstaanvoer
der is vaak bepalend voor een goede uit
slag. De lijst Pim Fortuyn was daarvan 
een sprekend voorbeeld. Is de populaire 
lijstaanvoerder verdwenen, dan ook het 
vertrouwen. 

Bevoegdheden 

En onder andere op deze ontwikke
ling is dan ook de rechtstreekse verkie
zing van de burgemeester gebouwd. 
Naar mijn mening een grove verarming 
van het bestuur. Ik ben bang dat de 
populisten de kans krijgen te worden 
verkozen boven de bestuurders met 
inhoud. 

En daarbij is de minister van 
mening, dat de verkiezing van de eerste 
burger gepaard zal moeten gaan met het 
toedelen van bevoegdheden om zijn rol 
daadwerkelijk inhoud te kunnen geven. 
Want het moet voorkomen worden dat 
de gekozen burgemeester, als gevolg van 
ontoereikende bevoegdheden, juist het 
respect en vertrouwen zou verliezen dat 
nodig is om aan het politiek-bestuurlijke 
proces leiding te geven. Er wordt 
gevraagd om een duidelijke profilering 
van zijn positie. De burgemeester wordt 
politicus. Hij wordt de lokale regerings
leider, en zal daarin moeten kunnen stu
ren. En het spreekt vanzelf dat hij daar 
bevoegdheden { 'tools') voor moet krij
gen. Deze bevoegdheden hebben betrek
king op: 
1 .  Het proces van collegevorming. 
2. De personele samenstelling van het 

college. 
3. De portefeuilleverdeling binnen het 

college. 
4. Verantwoordelijkheid voor de een-
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heid van het collegebeleid. 
5. De verantwoordelijkheid voor het 

ambtelijk apparaat. 

Als u naar deze gegeven bevoegdhe
den kijkt, is duidelijk dat de macht van 
de gekozen burgemeester sterk zal toene
men. Hij heeft een zeer grote invloed in 
de benoeming van de wethouders in zijn 
gemeente (ad 2). Hij krijgt dan ook in 
de ogen van het kabinet feitelijk het 
recht van voordracht en niet het recht 
van aanbeveling. 

De raad kan in de situatie van het 
recht van voordracht niet los van de 
voordracht een eigen kandidaat kiezen. 
Dat zou bij het recht van aanbeveling 
wel het geval zijn. Hij is ook verant
woordelijk voor de portefeuilleverdeling 
(ad 3). 

Uit de verantwoordelijkheid voor de 
eenheid van het collegebeleid (ad 4) 
vloeit volgens de notitie ook voort dat 
hij een wethouder bij de raad kan voor
dragen voor ontslag. 

Tenslotte gaat hij voor een belangrijk 
deel op de stoel van de gemeentesecreta
ris zitten, omdat hij de verantwoorde
lijkheid voor het ambtelijk apparaat van 
hem overneemt (ad 5). 

En dit leiderschap van deze lokale 
regeringsleider heeft hij te danken aan 
en vindt zijn basis in zijn eigen kiezers
mandaat, dat hem legitimeert op te tre
den als formateur van het college. 

Zoals we kunnen concluderen, is het 
geheel gebaseerd op de volstrekte volks
soevereiniteit, zoals de pragmatici van 
de partij van de minister van politieke 
vernieuwing (De Graaf) altijd al als uit
gangspunt hanteerden. 

In maart 2006 moeten de gemeenten 
in handen worden gelegd van de burge
meesters die 'de wil van het volk' verte
genwoordigen. Wie dat dan ook zijn. 
Weg met de benoemde magistraten. Op 
naar de plaatselijke regeringsleider of hij 
of zij bekwaam is of niet. 

Velen zijn bang dat het 'kroonju
weel' van de Democraten een speeltje 
voor 'populisten' zal blijken te zijn. 

Kijk ook eens bij :  

www.woordenwereld .nl  
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In 2002, tachtig jaar na de vol
tooiing, verscheen MuN LEVEN, de 
Nederlandse vertaling van het 
verhaal dat Chagall aan zijn eigen 
ontwikkeling wijdde. Het is een 
literair werk van een lastig genre: 
zelfpresentatie. Wat het boek extra 
moeilijk maakt, is Chagalls bekende 
neiging tot fabuleren.1 Bovendien 
brengt zijn autobiografie ons in 
aanraking met een tamelijk onbe
kende wereld. Daarom eerst een 
schets van de historische context. 

De levensloop van deze beroemde 
joodse kunstenaar is bepaald niet alle
daags. Hij wordt in de Russische stad 
Vitebsk geboren in een tijd dat dit land 
Joden als tweederangs burgers behan
delt. Steden als Moskou en St.-Peters
burg dulden hun aanwezigheid alleen 
onder strikte voorwaarden. Vandaar dat 
de grote joodse gemeenschappen te vin
den zijn in de provincies. Joden leven er 

· weliswaar niet in getto's, maar het ver-
plicht worden zich te vestigen in een 
reeks door de overheid aangewezen 
gebieden, heeft iets van verbanning. Het 
is in zo'n vestigingsgebied dat Chagall 
in 1887 ter wereld komt. 

Hij groeit daar op in een Jiddisch 
sprekende gemeenschap. Geestelijk 
wordt zijn milieu gestempeld door het 
chassidisme, een religieuze volksbewe
ging die op gespannen voet staat met 
het orthodoxe jodendom. Op zijn beurt 
staat de ambitie van de jonge Chagall 
op gespannen voet met de chassidische 
traditie. Zoals veel generatiegenoten 
gaat hij op een seculariserende manier 
met de religie van zijn jeugd om. Ook 
wil hij iets worden dat zijn joodse omge
ving niet kent: beeldend kunstenaar. Na 
een tijd van scholing bij de plaatselijke 
meester, weet hij het provinciale milieu 
te ontsnappen door in St.-Petersburg 
verder te studeren. Daar brengt de 
kunstacademie hem zowel met de oos
terse traditie van de iconen in aanraking 
als met de nieuwste westerse ontwikke
lingen, zoals het symbolisme van Gau-
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Chaga l l  over 
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guin, het expressionisme van Van Gogh, 
het fauvisme van Matisse en het 
kubisme van Picasso. 

Chagalls keuze voor een loopbaan in 
de kunst brengt met zich mee dat hij 
zich steeds meer in een Russisch spre
kende wereld gaat bewegen. Dit ervaart 
hij als een bevrijding. ('Vanaf het 
moment waarop ik me enigszins in het 
Russisch kon uiten, heb ik gedichten 
geschreven. Alsof ik ze uitademde.') 
Ook St.-Petersburg is niet het einddoel. 
Het wordt de springplank naar Parijs, 
de artistieke hoofdstad van de wereld. 

Belichaming van het 
ideaal  

O p  basis van een toelage lukt het 
Chagall vier jaar lang in Parijs aan de 
slag te gaan, uitgerekend in de hoogtij
dagen van de artistieke omwenteling 
waaruit de moderne kunst ontstaat 
(1910-1914) . Als hij vervolgens terug
keert naar zijn thuisland, deelt hij het 
enthousiasme uit de beginjaren van de 
Russische revolutie (1917-1922). Wan
neer de maatschappelijke omwenteling 
onder Lenin anders uitpakt dan ver
wacht en hij in de problemen raakt, 
zoekt hij Parijs weer. Maar eerst voert 
zijn weg naar Berlijn. Daar bezorgde een 
eenmanstentoonstelling hem in 1914 
internationale faam. In 1922 zoekt hij er 
een uitgever voor zijn autobiografie. Al 
sinds 191 1  is hij ermee bezig, maar het 
verhaal is nu klaar en de tijd lijkt er rijp 
voor. Een Duitse uitgave komt echter 
niet van de grond. Hij vervolgt zijn weg 
naar Parijs, waar zijn relaas pas in 1931 
in druk verschijnt, in het Frans. (MIJN 
LEVEN berust op deze tekst. Van het oor
spronkelijke Russische manuscript ont
breekt elk spoor). 

Publicatie in Berlijn was een goede 
greep geweest. De tijd wás er rijp voor. 

Rondblik Willem L. Meijer 
-

In het Rusland van 1922 werd Chagall 
tegengewerkt, in het westen oogstte hij 
bijval. En meer dan dat: bewondering. 
Hij vormde de belichaming van het 
hoogste ideaal: het verenigen van de 
revolutie in de kunst met die in de 
maatschappij. Nog maar vijfendertig 
jaar oud gold Chagall als een levende 
legende - en hij wist het. In MIJN LEVEN 
voegde hij er op bescheiden wijze een 
aureool aan toe. 

Anekdotes veranderen 
in symbolen 

Hoewel zijn relaas bij eerste lezing 
onopgesmukt aandoet, maken de vele 
literaire kunstgrepen zijn geschreven 
werk even complex als zijn geschilderde. 
Vanaf bladzij één, waar hij warempel 
beschrijft met welke kijkervaring hij ter 
wereld komt, vloeien feit en fictie in 
elkaar over. Anekdotische momenten en 
alledaagse voorvallen veranderen subtiel 
in metaforen: beelden over mens en dier, 
leven en dood, natuurlijke en bovenna
tuurlijke zaken. Het zijn beelden die op 
allerlei wijze in zijn volstrekt eigen 
beeldtaal steeds terugkeren. 

MIJN LEVEN is rijk aan vertelsels. Het 
is ondoenlijk er een complete indruk 
van te geven. Ik beperk me tot drie 
accenten die bij herlezing beginnen op 
te vallen. 
1 .  De doorgaande suggestie van schoolse 

onkunde. 
2. De alledaagse ervaring van onzichtbare 

krachten. 
3. De persoonlijke beleving van boven

aardse presentie (met als hoogtepunt 
de verschijning van een engel). 

Onkunde 

Van de rabbi's die hem les gaven, 
beweert Chagall niets te hebben geleerd. 
Op de openbare school gaat het niet 
anders. Hij werd er beslist 'nog dom-
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Marc Chagall, De verschijning. 
Links zit de kunstenaar aan de schildersezel, het palet in de ene hand, het penseel in de andere. 

Van rechts boven daalt een engel neer, een wolk onder de voeten. 

(Prent tegenover de titelpagina van de originele Franse editie van MIJN LEVEN) 

mer'. Op de tekenschool denkt hij het 
'krap twee maanden' uitgehouden te 
hebben. In feite omspant dit onderwijs 
een periode van zes jaar.2 De volgende 
kunstopleiding heet een ramp. 'Onder-

richt werd er niet gegeven.' Toch moet 
hij iets opgestoken hebben, want hij 
mag dóór naar het hoogste adres, de 
academie in St.-Petersburg. Daar her
haalt zich zijn refrein. 'Het komt erop 

neer dat ik niet in staat ben iets te leren. 
Of liever, niemand is in staat mij iets te 
leren.' Niettemin krijgt hij een toelage 
voor Parijs. Pas daar komt alles goed. 
'Het was alsof de goden zelf voor mij 
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stonden.' Alles opgeteld heeft hij de 
beste opleiding genoten die zijn tijd te 
bieden had. Ook met de tradities van 
oost en west is hij beter op de hoogte 
dan hij suggereert. Aan iconen ontleent 
hij zo deskundig motieven, dat hij gron
diger onderwezen moet zijn dan hij doet 
voorkómen.3 En, als klap op de vuurpijl, 
zelfs in zijn beroemde Parijse periode 
neemt hij nog weer les. Zowel aan de 
Palette als aan de Grande Chaumière.4 
Dit is het eerste dat opvalt. 

Krachten 

Het tweede zijn de wonderlijke 
zaken die zich tussen de bedrijven door 
afspelen, vooral in de naaste familie, en 
vooral in de lucht. Zomaar een paar 
voorbeelden. De tantes blijken gevlogen 
te zijn, letterlijk. 'De mensen kijken 
naar boven en vragen: "Wie vliegt daar 
zo?"' Een van de ooms speelt viool, 'het 
lied van de rabbijn'. Het effect? 'Mijn 
hoofd zweeft kalmpjes in zijn eentje 
door de kamer.' De gele gelaatskleur van 
een andere oom 'zwerft weg door het 
venster, verdwijnt de straat op, legt zich 
neer op de koepel van de kerk.' De 
koeien zijn geslacht, hun huiden hangen 
te drogen. Maar 'het is of een hele 
kudde gelukkigen door een gat in de 
planken zoldering naar boven het 
hemelruim in vloog.' De drogende koei
enhuiden bidden. Ook de kunstenaar 

In NADER BEKEKEN van december 2003 
maakte ds. P. Niemeijer een aantal 
behartigenswaardige opmerkingen 
over het neerleggen van bepaalde 
taken die je in de kerk op je geno
men had. 
In dit artikel wil ik zijn opmerkin
gen op één punt nog wat uitdiepen. 

1 
bidt. Niet of God Zich openbaart, maar 
of 'mijn ziel' zich openbaart. Ik wil niet 
zijn 'zoals die anderen; ik wil een 
nieuwe wereld zien'. Prompt wordt zijn 
wens vervuld. 'Als antwoord lijkt de stad 
te knappen als de snaren van een viool, 
en alle inwoners van de stad beginnen 
bóven de aarde te lopen, verlaten hun 
dagelijkse plek. Bekenden en verwanten 
installeren zich op de daken en rusten er 
uit.' Alsof het vanzelf spreekt, rusten 
ook de huizen uit 'in de lucht'. 

Openbaring 

Dit visoen van 'een nieuwe wereld' 
brengt ons bij het derde punt. 'Plotse
ling', in een nacht van loodzware dro
men, 'opent de zoldering zich en een 
gevleugeld wezen daalt af met geschitter 
en gewapper en vult de kamer met kol
kende wolken. Geruis van slepende 
vleugels. Ik denk: een engel! '  'Mijn 
schilderij "De Verschijning" roept die 
droom op.' 

Hierbij een opmerking. De Neder
landse uitgave vermeldt dat alle oor
spronkelijke etsen en tekeningen zijn 
opgenomen. Maar de hier genoemde 
voorstelling, De verschijning, ontbreekt. 
In de Franse editie kreeg dit werk een 
ereplaats. Het stond in prentvorm afge
drukt tegenover de titelpagina (zie de 
afbeelding bij deze bespreking). 
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Rechtvaardiging 

Ik koos maar drie accenten. Om te 
laten voelen dat Chagalls boek betove
rend werkt, zijn het er genoeg. En ze 
hangen met elkaar samen, deze drie. 
Immers, ervaring van 'bovennatuurlijke' 
dingen voedt geringschatting van 
natuurlijke kennisoverdracht. En won
derlijke openbaring op het atelier recht
vaardigt wonderlijke kunst. Zo bezien 
komt Chagall in MIJN LEVEN met een 
boodschap. Door alle menselijke en al te 
menselijke wendingen heen, zegt hij: ik 
sta in rechtstreeks contact met de 
onzichtbare wereld. 

N.a.v. Marc Chagall. MIJN LEVEN, 

vertaling Paul Heijman, redactie Jakob 
Mordechaai, Utrecht 2002. 

Noten: 
1•  Vgl. o.a. Chrisropher Conrad, 'Picror in Fabula', 

in: MARC CHAGALL. THE LITHOGRAPHS, Stuttgart/ 

Bonn I998. 

2· Benjamin Hashav (ed.), MARC CHAGALL ON ART 

AND CULTURE, Stanford/CaJifornia 2003, p. 9. 

3· Udo Liebelt, MARC CHAGALL UND DIE KUNST DER 

IKONEN, Marburg/Lahn (1971), p. 43v. 

•. Franz Meyer, MARC CHAGALL. LIFE AND WoRK, 

New York 1963, p. 96. 

Weg lopen voor ver
a ntwoordel ij kheden 

Kralingen 

In het begin van de jaren vijftig van 
de vorige eeuw hebben de Gerefor
meerde Kerken een 'kwestie Kralingen' 
gekend. De classis Rotterdam heeft daar 

jarenlang, vaak een aantal weken achter
een, een dag of een avond over verga
derd. De particuliere synode van Zuid
Holland was genoodzaakt zich in de 
jaren 1951-1955 elk jaar weer zich over 
deze kwestie te buigen. En maar liefst 
drie generale synoden moesten zich er 
ook nog eens mee bezighouden. 

Het begon er allemaal mee dat een 
ouderling in de (inmiddels opgeheven) 
kerk te Rotterdam-Kralingen eerst zijn 
functie binnen de Commissie van 
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Beheer en vervolgens ook zijn ouderling
schap neerlegde. Omdat hij niet langer 
verantwoordelijkheid wilde dragen voor 
bepaalde zaken. Hij had ontheffing 
gevraagd, maar van zijn kerkenraad niet 
gekregen, omdat die vond dat deze broe
der naar art. 81 van de Kerkorde een 
oplossing voor zijn moeiten behoorde te 
zoeken in het gesprek met zijn broeders 
binnen de kerkenraad. Dit weigerde hij 
en toen hij geen ontheffing kreeg, legde 
hij zijn ambt neer. En toen hij zich 
daarin, ondanks aandrang van zijn ker
kenraad, bleef verharden, zag de kerken
raad geen andere weg dan er maar in te 
berusten. Dit was eind 1949. 

GS Enschede 1 955 

In een rapport van de commissie van 
de GS Enschede 1955 die deze zaak te 
behandelen kreeg, is breedvoerig inge
gaan op dit begin van het conflict dat in 
de jaren daarna tot een uitslaande brand 
uitgroeide. De kerkenraad had terecht 
geweigerd aan de bezwaarde ouderling 
ontheffing te verlenen, aldus deze syno
decommissie: ' Wie (aan)klachten heeft 
tegen medebroeders, is geroepen ze in 
de ambtelijke weg aan de orde te stellen 
en indien hij geen gehoor vindt, ze even
tueel langs de kerkelijke weg náder aan 
de orde te stellen.' Desnoods dus maar 
naar de classis. 

'Een kerkenraad die aan een broeder 
op grond van diens aanklachten tegen 
kerkenraad(sleden) ontheffing verleent, 
laat niet slechts een broeder uit zijn 
kring heengaan, maar stempelt zichzelf 
ook tot een ambtelijk college, dat wei
gert zich te bekeren.' 

Oplossen i.p.v. 
opkrassen 

Het is op dit punt dat ik de door ds. 
Niemeijer gemaakte opmerkingen nog 
onderstrepen wil. Wat gebeurt er, wan
neer aan een kerkenraadslid dat grote 
moeite heeft met (een) bepaald(e) 
kerkenraadsbesluit(en), maar ontheffing 
verleend wordt? De kerkenraad wekt 
daardoor de indruk dat de moeiten 
terecht zijn, maar dat de raad zich er 
door het verlenen van ontheffing handig 
van afmaakt. In plaats van dat gepro
beerd wordt samen de moeiten op te los
sen, kan de lastige broeder - oneerbiedig 
gezegd - opkrassen. En de raad kan zijn 
verkeerde gang blijven gaan: de 
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De verantwoordelijkheid kan zwaar op je drukken 

bezwaarde broeder is buitenspel gezet. 
Met zo'n oplossing is niemand 

gediend: de kerkenraad niet, de 
gemeente niet, de bezwaarde broeder 
ook niet. Want de moeite blijft levens
groot bestaan. En het gevaar bestaat dat 
het ex-kerkenraadslid al gauw bûiten de 
kerkenraad zijn moeiten gaat ventileren 
in de gemeente. Met als gevolg dat de 
moeiten alleen maar groter worden. 

Je verantwoordelijk 
weten 

Wanneer je door de Here geroepen 
bent tot kerkenraadslid, is Hij het die 
een verantwoordelijkheid op je schou
ders gelegd heeft. Een verantwoordelijk
heid tegenover Hem in het zoeken van 
het goede voor zijn gemeente. Juist wan
neer er verschil van inzicht ontstaat bin
nen de kerkenraad, juist als de raad 
besluiten neemt waarvan jij overtuigd 
bent dat ze niet goed zijn, dan moet die 
verantwoordelijkheid zwaar op je druk
ken! Juist dan mag je niet opstappen en 
je ambt neerleggen, maar moet je je 
ambt ernstig nemen. Nu ben jij er ver
antwoordelijk voor dat wat naar jouw 
overtuiging verkeerd ging, weer rechtge
bogen wordt. Desnoods met inschake
ling van de classis. Opstappen betekent: 
weglopen voor de verantwoordelijkhe
den tegenover de Here en zijn gemeente. 
Extra de schouders eronder - dat is wat 
de Here in zulke situaties van je vraagt. 
En het zou ook nog wel eens kunnen 
zijn dat je, als je blijft openstaan voor 
het gesprek met de anderen, na verloop 
van tijd moet erkennen dat je bezwaren 

niet terecht gebleken zijn. 
Nee, dat is niet gemakkelijk. Maar 

denk dan eens aan Elia, of aan Jeremia. 
Ook die zagen het op een gegeven 
moment niet meer zitten en vroegen 
ontheffing. Maar kregen die niet. 

Eerlijk blijven 

Ik heb het meermalen meegemaakt 
dat een kerkenraad om bovenstaande 
redenen weigerde aan een broeder ont
heffing uit zijn ambt te verlenen en dat 
de broeder dan plotsklaps gezondheids
redenen ging aanvoeren om alsnog ont
heffing te krijgen: 'Ik kan deze span
ning niet langer aan.' 

Voor een kerkenraad is dat een 
moeilijk punt. Hij zal de broeder op zijn 
woord moeten geloven, al heeft hij mis
schien twijfels. En alsnog ontheffing 
moeten verlenen. 

Laat ik daar nog twee dingen van 
mogen zeggen. In de eerste plaats meen 
ik dat een kerkenraad in zo'n geval van 
de broeder mag vragen, dat hij dan ook 
binnen de gemeente z'n mond houdt 
over zijn moeiten. Wie geen kans meer 
ziet over z'n bezwaren te spreken binnen 
de raad, mag dat ook daarbuiten niet 
doen. 

In de tweede plaats moet elke broe
der die in conflictsituaties ontheffing 
vraagt om gezondheidsredenen, zichzelf 
ernstig onderzoeken of hij wel helemaal 
eerlijk is, wanneer hij dit als reden aan
voert. Laat hij het zich bewust zijn: z'n 
medebroeders kunnen niet in zijn hart 
kijken, zijn hemelse Heer wel. 
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De Christelijke Gereformeerde Ker
ken spraken in 1998 uit dat de kerke
lijke praktijk om zusters niet tot de 
ambten toe te laten, overeenkomstig de 
Schrift is. Maar bij deze uitspraak lieten 
zij het niet. Een deputaatschap kreeg de 
opdracht de plaats en de taak van de 
vrouw in de gemeente nader in kaart te 
brengen. Deputaten kwamen met een 
helder en gedegen rapport en met con
crete voorstellen. Over dit rapport han
delde een commissie van de Generale 
Synode van Leeuwarden-Nunspeet 
2001. Er bestond veel waardering voor 
het werk en de voorstellen van deputa
ten. De synode besloot zowel het rap
port van deputaten als dat van de com -
missie aan de kerken als handreiking 
voor verdere bezinning aan te bieden. 
Het resultaat is een keurig uitgegeven 
boekje dat veel informatie geeft over wat 
de Schrift zegt over de positie van de 
vrouw. Uit een historisch overzicht blijkt 
hoe gaandeweg de plaats van de vrouw 
in de gemeente werd geminimaliseerd, 
al kon zij vanuit het klooster dienstbaar 
zijn. 

Uit een enquête is duidelijk gewor
den dat in vele christelijke gereformeer
de kerken vrouwen in velerlei gemeente
werk zijn ingeschakeld, waarbij als spe
cifiek probleem telkens weer opduikt de 
afbakening tussen ambtelijk en niet
ambtelijk werk. Waar ligt de grens wan
neer het gaat om pastoraal, catechetisch 
en diaconaal werk? Deputaten menen 
dat die grens moeilijk aan te geven is. 

Zij wijzen op de mogelijkheid c.q. 
wenselijkheid om zusters die daartoe 
gaven hebben, een officiële aanstelling 
te geven en publiekelijk met een formu
lier in te leiden tot het dienstwerk. Ook 
menen zij dat er bijbels gezien mogelijk
heden zijn om vrouwen in te schakelen 
bij taken in de eredienst, bijvoorbeeld 
bij de schriftlezing en de gebeden. De 
kerken doen zichzelf te kort, wanneer zij 
geen gebruik maken van de specifieke 
kwaliteiten die vrouwen vaak hebben 
om met bejaarden, kinderen, psychische 
moeiten en diaconale noden om te gaan. 
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Dienst va n de 
vrouw 

Ik beveel dit boekje 
graag aan. De CG-Ker
ken hebben veel werk 
verzet waar wij in onze 
kerken dankbaar 
gebruik van kunnen 
maken. Juist nu de dis
cussie rond de plaats van 
de vrouw in de 
gemeente onder ons 
weer lijkt op te laaien. 
De genoemde kerken 
liggen voor op onze ker
ken, doordat de synode 
van Leeuwarden-Nun
speet het voorstel van 
een officiële aanstelling 
van zusters voor een 
bepaalde taak overnam 
en het voorgestelde 'for
mulier' als handleiding 
daarbij aanbeval. 

Wel heb ik de 
indruk overgehouden 
dat er nog wel wat 
'denkwerk' te verrichten 
is op het punt van de 
afbakening van ambte
lijk en niet-ambtelijk 
werk. Ik denk hier 
vooral aan het pastoraat. 
Er is het onderlinge pas
toraat (vgl. Mat. 18: 15,16; 1 Tess. 5 : 14; 
Heb. 3 :12,13) .  Maar wanneer het gaat 
om een opdracht van de kerkenraad, 
volstaat dan een 'aanstelling' ? Wordt er 
dan niet meer vereist? Heeft pastoraat 
dan ook niet in zich het 'opzicht'? En 
bovendien: wat verschilt zo'n 'aanstel
ling' van een 'ambt'? Vooral als wij het 
ambt met C. Trimp zien als 'een door 
God gegeven opdracht tot continue en 
institutioneel bepaalde dienstverlening 
aan zijn gemeente' (MINISTERIUM, Gro-

Korte boekbespreking 

A.N. Hendriks 

ningen 1982, p. 6)? Ik bedoel maar te 
zeggen dat met het creëren van 'aanstel
lingen' heel de leer van het ambt op het 
tapijt komt. Daarover is het laatste 
woord in dit boekje nog niet gesproken! 

N.a.v.: DIENST VAN DE VROUW, uitg. 
onder verantwoordelijkheid van de gene
rale synode van de Christelijke Gerefor
meerde Kerken in Nederland 2001, 
Amsterdam, Buijten en Schipperheijn, 
2002, 96 pag. ISBN 9058810895. 
Prijs € 8,50. 
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Dr. B. Loonstra heeft een vruchtbare 
pen. Nu verrast hij ons met een wel heel 
opvallende studie, waarin hij de geloof s
leer in de vorm van 'disputaties' behan
delt. De disputatie is van oudsher een 
ook bij gereformeerde theologen in de 
16• en 17" eeuw geliefde vorm om leer
stukken te behandelen en te verdedigen. 
Een stelling wordt geponeerd, argumen
ten vóór en tegen gewogen, en dan 
wordt aangetoond waarom het betref
fende leerstuk te handhaven is. 

Ik vind het origineel van Loonstra 
dat hij deze oude manier van theologise
ren nieuw leven inblaast, al vraagt het 
wel de nodige doorzetting van de lezer. 
Het is toch wel een wat vermoeiende 
manier om de gereformeerde leer te ver
dedigen tegenover allerlei bedenkingen. 

Loonstra redeneert heel wat af. Soms 
is het overtuigend, soms ook niet. Je 
ervaart - ondanks de knappe betogen -
toch ook telkens dat de geloofswaarhe
den niet helemaal te beredeneren zijn en 
dat het aankomt op aanvaarden, omdat 
de Schrift het zegt. De kern van alle 
moeite die een mens met het Evangelie 
kan hebben, ligt voor mij daarin dat 
God zijn eigen Zoon niet heeft 
gespaard. Wat voor een God is dat, die 
Getsemane en Golgota zijn eigen Zoon 
aandoet? 

Ik kom er alleen maar uit door te 
bedenken dat God de Heilige is, totaal 
anders dan ik. Juist dat 'heilige' zien wij 
wanneer zijn Zoon bloed zweet en aan 
een schandhout hangt. 

Ik vind het jammer dat Loonstra 
over dit alles niet spreekt en Gods hei
ligheid niet behandelt. Want daar ligt 
toch een enorme 'ergernis' juist van het 
Evangelie: God die goed is, doet dit zijn 
lieve Zoon aan! Ik denk dat ik niet de 
enige ben die hiermee tobt. Alle andere 
vragen rond Gods wereldbestuur, zijn 
leiding en zelfs de twee naturen van 
Christus zinken bij deze vraag in het 
niet! Want hij raakt zo heel direct God 
zelf. 
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God schrijft 
geschiedenis 
Disputati es ove r de Eeuwige 

Het gaat hier om een korte boekbe
spreking. Ik moet mij dus erg beperken. 
Het nieuwe van deze studie ligt vooral 
daarin dat Loonstra de verhouding tus
sen God en mens op een heel eigen 
manier beschrijft. Hij probeert daarbij 
enerzijds recht te doen aan Gods raads
besluit en anderzijds aan de menselijke 
verantwoordelijkheid. Daartoe biedt hij 
een nieuwe voorstelling aan: God 
schrijft geschiedenis. De daden van de 
mens zijn niet van tevoren door God 
vastgelegd. De mens ontvangt een reële 
keuzemogelijkheid. God is als de auteur 
die een boek schrijft. Het verhaal ligt 
niet van tevoren al klaar om uitgevoerd 
te worden. Op het niveau van de 
geschiedenis is er dan ruimte voor een 
niet-gedetermineerd handelen van de 
mens. En op dat handelen van de mens 
stemt God zijn daden en voornemens af. 
God wordt zelfs 'meegesleept' door het 
verhaal dat Hij schrijft. Omdat God 
niet door de tijdsfactor wordt bepaald, 
kan zijn weten vólgen op onze keuze. 
Dat betreft dan de dingen die gebeuren 
onder zijn toelating. Bij de dingen 
waarin Hij zelf het initiatief neemt, ligt 
het net omgekeerd. Hier gaat zijn kennis 
vooraf aan wat er gebeurt. 

Het klinkt allemaal nogal scholas
tisch. Ik betwijfel of dit ons verder 
helpt. De Here reageert inderdaad op 
het doen van mensen. Maar mag je zeg
gen dat Hij wordt 'meegesleept'? Krijgt 
de mens dan toch niet te veel eer als 
figuur in het verhaal? Werkt de Here 
niet altijd 'naar de raad van zijn wil' 
(Ef. 1 : 1 1) ?  Hoe verklaart Loonstra wat 
er staat in Handelingen 4:28: 'om te 
doen al wat uw hand en uw raad tevo
ren bepaald had dat geschieden zou'? 
Hieruit blijkt toch dat de kwade reacties 
van Herodes, Pilatus en de Joden door 

Ko rte boekbesp reking 

A.N. Hendriks 

God wel degelijk voorzien en bepaald 
waren? We komen er niet uit door met 
Loonstra te stellen dat Gods raadsbesluit 
zich op een ander niveau beweegt dan 
de keuzevrijheid van de mens. Ook de 
keuzes van de mens blijken door Gods 
raad 'tevoren' bepaald. Hoe dit samen
gaat met de eigen verantwoordelijkheid 
van de mens, zal wel altijd een raadsel 
blijven. Loonstra's opvatting heeft mij 
op dit punt niet verder gebracht. 

Er staan meer dingen in dit boek die 
vragen oproepen. Bijvoorbeeld wat de 
auteur zegt over Gods 'gevoel' en 'emo
ties', over 'de relatief zelfstandige plaats' 
van de boze macht in de schepping en 
over de predestinatie als 'voorbestem
ming in het kader van de ontmoeting 
tussen God en concrete mensen'. Maar 
deze korte bespreking is niet de plaats 
om daar verder op in te gaan. 

Dit interessante boek vraagt om een 
kritisch gebruik. Wanneer wij het zo 
gebruiken, kan het de bespreking van de 
geloofsleer op onze verenigingen leven
dig en actueel maken, juist doordat 
Loonstra de vragen stelt die bij velen 
vandaag leven. 

N.a.v.: B. Loonstra, GoD SCHRIJFT 

GESCHIEDENIS. DISPUTATIES OVER DE EEU

WIGE, Zoetermeer, Boekencentrum, 
2003, 240 pag. ISBN 9023913639. 
Prijs € 22,-. 
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Op het grensgebied van kerk en 
wereld ontstaat een levendige acti
viteit. Er is een explosieve groei in 
missionaire cursussen, aangeboden 
aan buiten- of randkerkelijken. 
W. Verboom, hoogleraar geschiede
nis van het Gereformeerd Protes
tantisme te Leiden, deed onderzoek 
naar deze nieuwe vormen van 
missionaire catechese. Zijn onder
zoek vond plaats in een aantal 
hervormde en SoW-gemeenten en 
gereformeerde kerken. In zijn boek 
DE ALPHA·CURSUS ONDERZOCHT doet hij 
verslag. Hij stelt ook indringende 
vragen. Welke plaats hebben de 
kringen in onze cultuur? Wat leert 
het Nieuwe Testament over missio
naire catechese? Kunnen wij leren 
van het catechumenaat van de 
vroege kerk? In een evaluatie doet 
Verboom suggesties waarmee de 
praktijk hopelijk gediend is. 

De schriftelijke 
enquête 

Verboom deed onderzoek in vijf 
soorten missionaire kringen. Als eerste 
de oriëntatiecursus Christelijk Geloof 
(OCCG). De OCCG is een kortlo
pende cursus (vier avonden) die basisin
formatie aanreikt over het christelijk 
geloof. Het gaat om objectieve informa
tie die vrijblijvend is. 

De tweede cursus heet De Bijbel in 
grote lijn (vijf avonden). Deze cursus 
lijkt op de eerste. Ze wil mensen zo 
goed mogelijk informeren over de Bijbel, 
zonder hen tot iets te verplichten. In 
beide cursussen hoopt men op een posi
tieve reactie van de deelnemers. 

De derde cursus (die verwerkt is in 
de titel van het boek) is de Alpha-cursus, 
ontstaan in de Holy Trinity Brompton, 
een anglicaanse gemeente in London. 
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De Alpha-cu rsus 
onderzocht 

Nicky Gumbel vervaardigde het materi
aal. De cursus wordt gegeven in onge
veer 40 landen, is vertaald in 28 talen. 
In Nederland doen meer dan 500 ker
ken mee. Er is ook een Youth-Alpha. 
Het doel is mensen de gelegenheid bie
den binnen de context van de christe
lijke gemeente op vrijblijvende wijze te 
zoeken naar antwoorden op de vragen 
van het leven. Men gaat uit van de deel
nemers, het gaat om hun zoektocht. Het 
gaat niet om puur objectieve informatie, 
maar om hulp te krijgen bij levensvra
gen. De cursus is niet neutraal, de con
text is de christelijke gemeente. Er is 
ruimte voor ervaring. Deze cursus 
bestaat uit tien avonden en een week
end. Uitgangspunt van de cursus is de 
kracht van en de vervulling met de Hei-

Boek van de maand 

H.J. Boiten 

lige Geest. Verboom noemt het model 
charismatisch (p. 28,182). 

De vierde kring is de Ontdekkings
kring, Hier bepalen organisatoren en 
deelnemers zelf welke vorm en inhoud 
de kring krijgt, en welk materiaal men 
daarvoor kiest. De ene kring doet het 
aan de hand van een boekje van R. de 
Reuver ÜP ZOEK NAAR HET GEHEIM. BIJ
BELSTUDIES OVER JEZUS. Een andere 
kring gebruikt een boekje van de Navi
gators HERSTEL, STUDIE OVER DE RELATIE 
MET GoD. 

Tenslotte onderzocht Verboom de 
Vervolgkring, Deze kring heeft het 
karakter van een 'follow-up. Het is een 
voorbereiding op de belijdeniscatechese. 
Deelname is niet vrijblijvend. Men gaat 
een 'commitment' aan ten aanzien van de 
doelstelling. Als voorbeeld van het 
materiaal dat men gebruikt, wijst Ver
boom op N. Gumbel, EEN LEVEN DAT 
ZIN HEEFT. HOE JE ALS CHRISTEN KUNT 
VOLHOUDEN, POSITIEF EN PRAKTISCH. 
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De resultaten van de 
enquête 

Wat zijn de resultaten van de 
enquête? Meer vrouwen dan mannen 
doen mee. De meesten doen mee omdat 
ze persoonlijk zijn benaderd. De meeste 
deelnemers zijn gedoopt. Waardering is 
groot. De meesten ervaarden de cursus 
als vrijblijvend. De Alpha-cursus leverde 
het meeste positieve resultaat op. Niet
kerkelijke deelnemers zijn er niet direct 
aan toe lid te worden. De meeste mede
werkers vinden dat de gemeente een 
zekere pluriformiteit moet kennen om 
belangstellenden op te kunnen vangen. 

Interessant zijn de leerpunten die 
Verboom signaleert. Aan de praktische 
vormgeving van de cursussen liggen 
(bewust of onbewust) allerlei theologi
sche keuzes ten grondslag. In het leer
proces is niet alleen het cognitieve 
aspect, maar vooral het affectieve ele
ment van groot belang. Verboom pleit 
ervoor het materiaal kritisch te bezien 
en selectief te gebruiken. Een goede eva
luatie is van betekenis. Ook een goede 
verhouding met de kerkenraad: neem de 
cursus op in het beleidsplan. 

De kerk in de wereld 

Welke plaats hebben de kringen in 
onze hedendaagse cultuur? Is er een ver
band met de waar te nemen opleving 
van religie? Verboom neemt zijn start in 
de Verlichting, toen het gezag van de 
Godsopenbaring en de kerk plaats 
maakte voor de autonomie van de 
moderne mens. Of je nu het accent legt 
op de rede (Descartes) of op het hande
len (Kant) of op het gevoel (Schleierma
cher), het gaat om een beweging vanuit 
de mens die vrij wil zijn. De Verlichting 
breekt met Luther en volgt het spoor 
van Erasmus. De vrije mens met zijn 
rede, handelen en gevoel is in staat een 
betere wereld te creëren (p. 91). Ver
boom noemt de Verlichting de belang
rijkste oorzaak van de ontkerstening. 
Ondertussen is echter duidelijk gewor
den, dat de Verlichting heeft gefaald. 
Een betere wereld is er niet gekomen. 
Wel besef van ontheemding, vervreem
ding en zinloosheid. Kan deze crisis een 
pedagogisch middel van God zijn, een 
tuchtiging met heilzaam perspectief? 
Een door God gewekt verlangen om 
Hem te leren kennen als bron, doel en 
zin van ons leven? 

Verboom wijst op het algemeen ver-

1 
bond: God belooft alle mensen hun 
God te zijn (p. 92,85), en het gebed van 
de gemeente voor de wereld. Hij biedt 
een historisch overzicht van de missio
naire taak van de kerk. Over de vraag 
wat zending is en het doel ervan zijn de 
meningen sterk verdeeld. Verboom 
schetst verschillende visies. En de lezer 
kan zo'n visie dan verbinden aan een 
leerkring. Je hebt de opvatting dat zen
ding erop gericht moet zijn dat mensen 
tot geloof in Jezus Christus komen. In 
een tweede opvatting krijgt het maat
schappelijk heil meer aandacht. In de 
apostolaatstheologie radicaliseert het 
op-de-wereld-gericht-zijn van de kerk. 
De kerk is niet meer dan een functie 
van het apostolaat. Verboom zelf ziet 
wel wat in de opvatting van Noorde
graaf met zijn idee van vier aspecten: 
getuigenis, gemeenschap, dienstbetoon 
en bevordering van recht en gerechtig
heid. 

Het Nieuwe Testament 

Welke bijbels-theologische kanten 
kent het missionaire leren? Het Nieuwe 
Testament is doortrokken van een missi
onaire gloed. Het taalgebruik spreekt 
voor zichzelf: getuigen, zenden, tot dis
cipel maken, prediken, uitgaan om te 
zoeken, redden. Evangeliën tekenen hoe 
Jezus zelf het koninkrijk predikt in 
woord en daad. Zijn leerlingen krijgen 
opdracht tot zending. Zendingswerk is 
getuigen dat Jezus Christus de beloofde 
Messias is. Hij is de Redder van verloren 
mensen en de wereld als schepping van 
God. Dit getuigenis kan niet vrijblij
vend worden aangehoord (p. 1 17). 
Welke motieven spelen een rol in de 
zending? Mensen zijn schepselen van 
God. Het heil waarin de volken zullen 
delen, is beloofd in het Oude Testa
ment. Door het kruis van zijn Zoon 
heeft God Zichzelf met de wereld ver
zoend (p. 120). 
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In de missionaire praktijk onder
scheidt Verboom drie fasen: leerlingen 
maken, dopen en de gemeente als leer
gemeenschap. De gemeente blijft leren 
en is tegelijk zelf missionair. In de missi
onaire praktijk neemt het leren een grote 
plaats in. Het leren speelt zelfs een cru
ciale rol in de verbreiding van het Evan
gelie (p. 128). Dat leren is niet intellec
tualistisch, maar bevat wel een gezags
element en duurt levenslang. In zijn eva
luatie laat Verboom zien hoe zending 
altijd verbonden is met de gemeente. 
Hoe Jezus verbonden is met het konink
rijk van God, hoe het heil particulier en 
universeel is. Mij viel opnieuw op: de 
verkondiging van het Evangelie en ook 
het leren als onderdeel van het zendings
werk zijn nooit vrijblijvend (p. 131).  

Het catechumenaat 
van de vroege kerk 

Aansluitend bespreekt Verboom de 
leerprogramma's die de vroege kerk haar 
nieuwkomers bood. Hij zet een aantal 
kenmerken van dit catechumenaat op 
een rij . Het doel is duidelijk de doop als 
inlijving in de christelijke kerk. Wie toe
trad, deed het geheel vrijwillig. Zette 
men die stap, dan was het leren niet 
vrijblijvend. Vasten en boetedoeningen 
onderstrepen het feit, dat men een 'com
mitment' is aangegaan (p. 142). De leer
tijd duurt opvallend lang, twee à drie 
jaar. Deze vorm van onthaasting laat 
zien, dat de beslissing om zich te laten 
dopen niet in een opwelling is genomen, 
maar na rijp beraad tot stand kwam. De 
catechumenen vormen een eigen groep 
in de kerk. De liturgie vormde een 
onderdeel van de leerinhoud. Bij de aan
melding is er een gemeentelid die de 
nieuweling bijstaat en een goed getuige
nis van hem/haar geeft. Wellicht een 
soort mentor. Valt er van het catechu
menaat iets te leren voor de leerkringen 
in onze tijd? 

Evaluatie 1 : het Evan
gelie is niet vrijblijvend 

Al eerder liet Verboom zien dat het 
bestaan van de leerkringen een postmo
dern verschijnsel is (p. 87). De deelne
mer komt niet om 'grote verhalen' te 
horen, maar kijkt of er in het gebodene 
iets van zijn gading is, waarmee hij op 
dat moment iets kan doen. Respect voor 
ieders persoonlijke mening is een voor-
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waarde voor het slagen van de kringen. 
Men wil zelf keuzes maken. Het uit
gangspunt is 'vrijblijvendheid'. Op dat 
punt gaat Verboom de confrontatie aan. 
Het Evangelie is niet vrijblijvend (p. 145). 
Zeker, dwang heeft aan mensen en het 
geloof veel schade berokkend. Maar ner
gens ih het Nieuwe Testament is iets te 
lezen wat erop zou kunnen duiden dat 
geloof vrijblijvend is. Missionair leren 
stelt mensen voor de keus. Verboom 
doet de suggestie dat men niet vrijblij
vend kan deelnemen, maar wel vrijwil
lig, Men neemt vrijwillig aan een kring 
deel, die niet vrijblijvend is. Daarom is 
het geven van betrouwbare informatie 
van groot belang. In een introductiege
sprek kan de niet-vrijblijvende, maar wel 
vrijwillige deelname worden uitgelegd. 

Evaluatie 2: 
pastoraal leren 

Het leren dient pastoraal te zijn. Dat 
betekent niet dat de predikant als pastor 
bij de kringen betrokken moet zijn. Ook 
gemeenteleden geven elkaar onderling 
pastoraat. De Goede Herder leert men
sen Hem te volgen. Is men zelf leerling 
van de Goede Herder, dan is het moge
lijk om pastoraal leiding te geven in het 
leren. De taak van leren is verbonden 
met die van het herder zijn (Ef. 4 : 1 1) 
(p. 150). Er moet aandacht zijn voor de 
leerlingen, voor de lerende gemeenschap, 

. voor de enkeling, en voor de hele mens 
bij het leren. 

In dat verband doet Verboom de 
suggestie om de mentor uit het catechu
menaat te introduceren. Een contactper
soon uit de gemeente krijgt dan een 
'coachende' taak ten aanzien van een 
belangstellende deelnemer (p. 157). 

Evaluatie 3: 
de leerinhoud 

De leerinhoud is het middel om de 
deelnemers bij het leerdoel te brengen. 
Als ze inhoud en betekenis van het 
christelijk geloof leren kennen, ontstaat 
de mogelijkheid een keus te maken in 
geloof en kerk. Om bij dit leerdoel te 
brengen moet de leerinhoud minimaal 
volgens Verboom vijf onderdelen bevat
ten: de Bijbel, de inhoud van het chris
telijk geloof, het geloven zelf, de christe
lijke gemeente en de heiliging (dank
baarheid) (p. 159v) . Als enige bevat de 
OCCG alle elementen. In 'de Bijbel in 
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Logo Alpha-cursus 

grote lijn' ontbreekt het geloof, de 
gemeente en de heiliging. De Alpha
cursus mist het element van de Bijbel als 
boek. Soms heeft het materiaal aanvul
ling nodig om bij het uiteindelijke doel 
te brengen. 

Een vitaal onderdeel van de bezin
ning is welke theologische lijnen men 
trekt. Verboom pleit er sterk voor leer
programma's te bouwen op het belijden 
van de kerk. Hoe komt God ter sprake? 
Wel of niet trinitarisch? Is één gave of 
zijn enkele gaven van de Geest het ken
merk van de gelovige? Of de geloofsrela
tie met God door Jezus Christus? Op 
welke wijze denken we over geloven en 
tot geloof komen? Leg je eenzijdig de 
nadruk op het feit dat God ons moet 
bekeren? Of leg je alle nadruk op onze 
keus voor God? Hangt ons heil van 
onze keus af of van Gods keus voor ons? 
Wat is de visie op de heiliging? De een 
leert dat de ware gelovige heilig kan 
leven. Een ander dat hij dat alleen kan 
in Christus. Telkens verwijst Verboom 
naar de belijdenis van de kerk. Ook als 
het gaat om de vraag: hoe lezen we de 
Bijbel? Heeft het Nieuwe Testament het 
Oude vervangen? Of is het Oude Testa
ment, dat spreekt van Christus, voluit 
het Woord van God? Samen vormen die 
een eenheid. Verboom wordt niet moe 
te wijzen op het grote belang dat de 
leerinhoud zuiver en evenwichtig aan de 
orde komt (p. 173). Bouw je de leerin
houd niet op het belijden van de kerk, 
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dan kom je vroeg of laat in de proble
men. De deelnemers aan de kring mer
ken vroeg of laat dat er geestèlijke ver
schillen bestaan tussen de kring en de 
kerk (p. 164). 

Een laatste knelpunt ziet Verboom 
in de integratie van de deelnemers in de 
gemeente. Of de gemeente steunt het 
werk van de kring niet echt, of men 
vindt dat de kerkdienst flexibeler moet. 
Deelnemers moeten het gevoel hebben 
welkom te zijn. Leerkringen mogen zich 
niet verwijderen van de gewone 
gemeente. Verboom noemt als voorbeeld 
de invulling van het weekend van de 
Alpha-cursus. Wijkt dit sterk af van de 
wijze waarop dit in de gewone gemeente 
gebeurt, dan bouwt men voor de deel
nemers een stuk verwarring in. Hier is 
wijsheid erg belangrijk. 

Bouw de cursus op de 
bel ijdenis!  

Verboom schreef een gaaf boek. Hij 
doet rustig verslag van zijn onderzoek 
naar het nieuwe verschijnsel van de leer
kringen en presenteert evenwichtig de 
resultaten. Hij signaleert interessante 
leerpunten en stelt theologisch indrin
gende vragen. Hij heeft oog voor de cul
turele component. Hij laat zien dat het 
bijbels getuigenis niet vrijblijvend kan 
worden aangehoord. Dat vind ik een 
mooie suggestie: je neemt vrijwillig aan 
een kring deel die niet vrijblijvend is. 
Verboom maakt het catechumenaat van 
de vroege kerk operationeel voor van
daag: onthaasting en een 'mentor' met 
een 'coachende' taak. 

Vooral verraste me zijn sterk pleidooi 
om de leerprogramma's te bouwen op 
het belijden van de kerk. Dat spreekt 
aan. Verwijderen de leerkringen zich 
van de gewone gemeente, dan raakt dat 
niet alleen de invulling van een week
end, waarbij je voor deelnemers verwar
ring inbouwt. Het gaat dieper. Er ont
staan geestelijke verschillen tussen kring 
en kerk. Moet de kerk dan maar wijken 
voor de kring? Dit raakt het zijn of niet
zijn van een gereformeerde kerk. Kies je 
voor een cursus waarvan het model cha
rismatisch is - en volgens Verboom is de 
Alpha-cursus dat - dan ontstaat er niet 
alleen verwarring bij de deelnemers en 
vervreemding bij de gemeente, er ont
staat een verschuiving ván gereformeerd 
náár charismatisch. Is het zo gek dat G. 
Riemer sprak over 'een soort paard van 
Troje'?1 Verboom pleit krachtig voor een 
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confessioneel-gereformeerde cursus. En 
wil daarmee de praktijk dienen. 

De Alpha-cursus 
onderzocht? 

Natuurlijk heb je bij zo'n boek ook je 
vragen, bijvoorbeeld over algemene 
openbaring of het algemene verbond. 
Omdat de auteur ervoor pleit een leer
kring te bouwen op het belijden van de 
kerk en hij het boek als titel meegaf 'de 
Alpha-cursus onderzocht', is mijn kriti
sche vraag: heeft hij de cursussen 
getoetst aan het belijden van de kerk? 
Het stelt teleur dat hij dat aan de lezer 
overlaat. Je maakt theologisch de titel 
niet waar: de Alpha-cursus is niet 
onderzocht. Laat je zo veel lezers niet 
met een probleem zitten? Is de suggestie 
om de cursussen te bespreken op de 
door de auteur aangedragen punten niet 
te mager, al is voor de goede verstaander 
duidelijk dat de Alpha-cursus op de 
genoemde punten van de evaluatie sterk 
te kort schiet en een heel andere sfeer 
ademt dan wat Verboom nodig acht 
voor missionaire catechese: een confessi
oneel-gereformeerde cursus. Slechts hier 
en daar vind je een expliciete kritische 
opmerking richting de Alpha-cursus. 
Als het gaat over de gaven van de Geest 
(p. 166). Of de opmerking in een 
nootje, dat dit cursusmodel charisma
tisch van aard is (p. 182). Of de opmer
king dat E.A. de Boer kritisch reageerde 
in DE REFORMATIE (p. 29).2 De Boer 
deed wel theologisch onderzoek naar de 
Alpha-cursus en zette bij die cursus kri
tische vraagtekens. Hij typeert de cursus 
als evangelisch met licht charismatische 
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1 
trekken. Evangelisch is dan dat de Bijbel 
zo letterlijk wordt gelezen, dat elke tekst 
ook zonder tekstverband directe, per
soonlijke waarheid is. Het onderscheid 
in de geschiedenis van de Godsopenba
ring valt weg. En charismatisch is de 
nadruk op het werk van de Heilige 
Geest nu, identiek met zijn uitstorting 
op Pinksteren, met gelijke tekenen en 
werkwijze. De cursus rekent daarom het 
spreken in tongen tot het eerste onder
wijs. De Boer vraagt of ze met Pinkste
ren wel extatisch spraken in onverstaan
bare klanken. Trouwens, de Bijbel is 
geen bundel voorbeeldverhalen. Je mag 
Pinksteren niet losmaken uit de context 
van heel de Schrift. De Boer is van oor
deel dat de cursus gegeven kan worden, 
als dat maar gebeurt door mensen die 
de waarde van het gereformeerd verstaan 
van de Bijbel kennen. Wel moeten de 
lessen 9 en 13 vervangen worden. Als 
men zich laat inpakken door de cursus, 
kan de eensgezindheid binnen de 
gemeente schade leiden.3 Tot het 
moment dat er een beter model beschik
baar komt, kun je dit model gebruiken 
mét aanvulling vanuit onze belijdenis, 
wat (helaas) ontbreekt. Dat was in 1999. 
We leven nu vier jaar later. Is er onder
tussen een cursus verschenen die de 
kwaliteit van de gereformeerde belijde
nis combineert met de frisheid van de 
Alpha-cursus? 

N.a.v. W. Verboom, DE ALPHA
CURSUS ONDERZOCHT, EEN ONDER
ZOEK NAAR HEDENDAAGSE MISSIONAIRE 
CATECHESE, uitg. Boekencentrum, 
Zoetermeer 2002 . 201 pag. ISBN 
902391332 1 .  Prijs € 15,90. 
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Noten: 
1 G. Riemer schreef over de kleine gereformeerde 
oecumene, die zich geconfronteerd zier met her cha
rismatische. Voornamelijk via 'de Alpha-cursus, die 
ik beschouw als een soort paard van Troje voor de 
charismatische beweging de kerken in'. G. Riemer, 
'Charismatisch denken ontspoort alrijd', in: NEDER

LANDS DAGBLAD 22 november 2003. 
' E.A. de Boer, 'Vraagtekens bij de Alpha-cursus', 
en 'Gereformeerd belijden en de Alpha-cursus', in: 
DE REFORMATIE 75 (1999), 53v, 77v. 
3 Ook anderen uir gereformeerde kring wezen op 
charismatische trekken. J.B. Wilmink vroeg kritisch 
of de Alpha-cursus wel w geschikt is. Hij laar in 
zijn artikel zien dar de cursus naar inhoud en 
methode her Evangelie beslist anders presenteert 
dan gereformeerden altijd hebben gedaan. Her is 
een 'full blown' charismatische benadering van her 
werk van de Heilige Geest. Hij arrendeert erop dar 
twaalf van de vijftien lessen zich laren lezen vanuit 
de veronderstelling dar elke deelnemer gelovig is. En 
wijst op een uitspraak van de katholieke geestelijk
heid die oordeelt dar Alpha niets bevat dar strijdig is 
mee her (rooms-)karholieke geloof. Dar is opmerke
lijk in her licht van de gereformeerde belijdenissen 
die zich keerden zowel regen her roomse als her cha
rismatisch-doperse front. Vgl.  J.B. Wilmink, 'Is de 
Alpha-cursus wel zo geschikt?' in: 
NADER BEKEKEN 8 (2001), 266v. 
Ds. ].]. Schreuder schreef aantekeningen bij de 
Alpha-cursus, her werkboek voor de deelnemers. 
Ook hij acht verschillende lessen verwarrend of 
onbruikbaar in de evangelisatie. 

Neem een proefabonnement op NADER BEKEKEN! U ontvangt het blad 3 maanden lang voor maar € 5,-. 
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenkabonnement op NADER BEKEKEN. 
Het kost u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang! 
Bel 050-3013636 of mail woordenwereld@scholma.nl of kijk op www.woordenwereld.nl. 
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OPROEP 

"U onlangs weer eens blauw geërgerd in de trein 
aan blèrend GSM-volk (vaak vermomd als heren) , 
dat overluid uw reisgenot zat te versjteren 
en niet gevoelig voor uw fronsen bleek te zijn? 

Weer hele conversaties woord voor woord verstaan 
met chefs, collegàs, klanten, kinderen of vrouwen? 
Het pochen aangehoord, het soebatten, het snauwen 
en weer gedacht: "Ik zou tóch . . .  ?" Dóé er dan wat aan! 

Blèr voortaan t'rug, stampvoet, ga op uw vingers fluiten! 
Laat zó de oren van zo'n hufter ook eens tuiten!" 

Jan Boerstoel 

Uit: ALTIJD HET NIEMANDSDIER 200 1 

Kort commentaar: 

Nader Bekeken maart 2004 

Als u zich alleen met eigen koets verplaatst, gaat deze oproep u niet aan. 
Maar wanneer u bent veroordeeld tot openbaar vervoer, 
of er uit principe voor gekozen hebt, 
kunt u er over meepraten: het blèrend GSM-volk, 
waartoe overigens soms ook dames moeten worden gerekend. 

Of behoort u daar zelf misschien toe? 
Dan onthoud ik me van verder commentaar. 

G. Slings 

Gedicht 
-
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'Meer van de Geest.' Iedere lezer 
weet hoe deze kreet ondertussen een 
samenvatting is geworden van wat voor 
heel wat rumoer en discussie zorgt in de 
gereformeerde wereld. Het blad CV/ 
KOERS is bezig om dat eens in kaart te 
brengen. In een aantal nummers achter 
elkaar komen voorstanders en ook wat 
tegenstanders aan het woord van deze 
charismatische import. Eén van de 
bewegingen die zich aan het sterk 
maken is voor de gewenste geestelijke 
grootscheepse vernieuwing van de ker
ken van de Reformatie, is de Engelse 
beweging New Wtne. Een belangrijk en 
zeer aan de weg timmerend filiaal daar
van is in ons land te vinden in Houten: 
de plaatselijke NGK met ds. D. Wester
kamp. Leiderschapsconferenties en trai
ningsdagen worden belegd om gerefor
meerde voorgangers en kerkleden in te 
wijden in zaken als gebedspastoraat en 
ministry. Het trekt veel belangstelling. 
In het nummer van CV/KOERS, waaruit 
ik in deze Persrevue het één en ander 
wil doorgeven, tref ik ook een folder aan 
die wil werven voor een grote conferen
tie van deze beweging in de zomer, met 
als één van de hoofdsprekers de 
genoemde ds. Westerkamp. In het 
comité van aanbeveling tref je namen 
aan van predikanten als Wim Rietkerk 
en Willem Smouter (NGK) of de grote 
man van de Alpha-cursus Jan Bakker, 
en Arnold van Heusden van de Evange
lische Alliantie. Maar bijvoorbeeld ook 
de GKV-predikanten Willem Griffioen 
en Philip Troost. 

Voordat we ons met al deze aanbeve
lingen samen enthousiast aan deze 
nieuwe wijn dronken gaan drinken, lijkt 
het me goed eerst een poosje nuchter te 
luisteren naar degene die al deze wijn zo 
graag voor ons wil schenken. 

Dat kan. In het februarinummer is 
o.m. een interview te vinden van Henk 
Jan Kamsteeg met ds. Westerkamp 
(titel: 'Bidden met open handen') .  Het 
gaat over de zogenaamde 'gebedsbedie
ning'. Die wordt als volgt omschreven: 
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De 'nieuwe' wiin 
van het inwendige 
l icht 

Logo New Wine 

"Het woord zegt het al: het is niet 
zozeer een geestesgave (charisma) als wel 
een bediening waarin geestesgaven func
tioneren. Kort gezegd: onder handopleg
ging voorbede doen in de verwachting 
dat de Heilige Geest het gebed wil lei
den en er kracht aan verleent." 

In het eerste deel van het interview 
vertelt hij een en ander over de ervarin
gen, m.n. tijdens zijn jaren in Rwanda, 
die hem tot zijn huidige opvattingen 
heeft gebracht. Dan volgt er: 

Luisterkring 
Na zijn verblijf in Rwanda, werd Wester
kamp predikant in Houten. 'îtl vrij snel 
nodigde ik de gemeente uit om na afloop 
van de dienst naar voren te komen om een 
persoonlijke zegen of gebed te ontvangen. 
Wat is er immers mis aan het samen bid
den? Toch kreeg ik van enkele gemeentele
den wel commentaar. De gemeente had 
toch zojuist de zegen van God ontvangen 
vanaf de kansel? Was dit niet dubbelop? 
Dat men bij bezoek aan twee diensten op 
één zondag ook twee keer de zegen ont
vangt, was daarentegen blijkbaar geen 
punt. " Om meer te groeien in het gebed, 
en met name in het luisteren naar God, 
begonnen ze met een aantal mensen een 
'luisterkring'. "We kwamen in die tijd 
geregeld bij elkaar om luisterend te bid
den. Eerst zongen we enkele liederen en 
daarna gingen we met elkaar in gebed. 
Een gebed met voor een groot deel stilte. 
We openen bewust onze harten en geven 
God de ruimte tot ons te spreken. " 
En God spreekt. Tot ieder op zijn eigen 

Persrevue P.L. Storm 
-

manier. "We hebben veel mooie dingen 
mogen ervaren. Zo kreeg een van ons een 
beeld van een enorme rotswand. Dat was 
zijn gevoel bij God. De rots was groot en 
overweldigend. De man voelde zich onge
looflijk klein. Toen hoorde hij God zeggen 
dat hij zich moest omdraaien. In zijn 
gebed volgde hij dit bevel op. Nu voelde 
hij dat die grote rots achter hem stond. 
Niet langer was hij angstig, maar hij 
voelde zich juist geborgen. De grote mach
tige God stond achter Hem. Hij stond er 
niet alleen voor. Hij is God daarna anders 
gaan zien en kwam zo ook anders in het 
leven te staan. "  
Westerkamp i s  ervan overtuigd dat God 
Zich wil blijven openbaren op dergelijke 
directe manieren. "Bij de een doet Hij dit 
in beelden, bij de ander met een lied. Bij 
mij doet Hij dit meer in bijbelteksten 
waar de Geest me bij bepaalt. Bij bevesti
ging van kerkenraadsleden en het doen 
van belijdenis geven wij een bijbeltekst 
aan iemand mee. Ik bid dan of God voor 
ieder persoon een passende tekst wil geven. 
Ook als je nadenkt over een tekst voor de 
komende zondag, dan is het goed daarbij 
te vragen wat God op Zijn hart heeft voor 
de gemeente. Ik heb steeds meer mogen 
ontdekken dat God zo inderdaad tot ons 
spreekt. " 

Gebedspastoraat 
Ook in het gebedspastoraat dat in Houten 
werd opgezet, staat luisterend bidden cen
traal. Er is een team gegroeid van onge
veer 25 personen die dit pastoraat kunnen 
geven. Het wordt altijd gegeven in koppels 
van twee personen, die elk ook zelf gebeds
pastoraat hebben ontvangen. Dat dit in de 
gemeente van Houten heel normaal is, 
blijkt wel uit het feit dat inmiddels meer 
dan een kwart van de volwassen leden op 
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een of ander moment gebedspastoraat heeft 
ontvangen. In tegenstelling tot 'gewoon' 
pastoraat, is niet primair de pastoraal 
werker aan het woord, maar wordt er 
ruimte gemaakt voor het spreken en han
delen van God. "Ik kan wel proberen ant
woord te geven op de problemen waar 
mensén mee komen, maar Hij heeft veel 
betere antwoorden. Ik wil niets afdoen 
aan gewoon pastoraat zoals dit vaak 
gebeurt, maar het gebed kan zoveel meer
waarde hebben. Het kan echt dienen om 
mensen te bevrijden. God kan op zo'n 
moment dingen doen die wij nooit zouden 
kunnen. Hij kan iets naar boven brengen, 
dat de persoon in kwestie zelf niet eens 
meer weet. Hij kan mensen op dit 
moment aanraken en genezen in hun her
inneringen, of hen helpen anders te staan 
in hun relaties. Met name ook geestelijke 
barrières om te groeien in het geloof kun
nen worden verbroken. " 
Maar hoe weten we nu zeker of het God is 
die spreekt? Velen van ons hebben nu een
maal ook een levendige fantasie. "Om te 
beginnen denk ik, dat God ook gebruik 
kan maken van onze verbeeldingskracht of 
ons associatief vermogen, net zo goed als 
Hij ons verstand kan inschakelen, bijvoor
beeld bij het voorbereiden van een preek. 
Een voorbeeld vind je in Jeremia 1: 'Wat 
zie je, Jeremia?: 1k zie een amandel
twijg: Je hebt goed gezien'. Het gaat erom 
of ik al mijn vermogens onder Zijn beheer 
stel: 'Heer, wilt U tot mij spreken, in mijn 
verstand, mijn gevoel, mijn herinnerin
gen, mijn dromen? '  Als je zo naar Hem 
toegaat, dan merk je dat Hij al die mid
delen kan gebruiken om iets van Zichzelf 
te laten zien. Verder denk ik dat het erg 
belangrijk is te benadrukken dat zo'n 
ingeving nooit tegen de Bijbel mag 
ingaan: toets het aan de Schrift. God 
spreekt Zichzelf niet tegen. Maar het is 
ook niet zo dat Hij, sinds de laatste letter 
van de Bijbel is opgeschreven, nooit meer 
iets tegen iemand zegt. Als kind van God 
magje verwachten dat Hij persoonlijk met 
je omgaat, en dat Hij dingen tegen jou wil 
zeggen die Hij tegen niemand anders zo 
zegt. 'Mijn schapen horen Mijn stem: zegt 
Jezus. En zo kan Hij ook jou gebruiken 
om te werken in het leven van een ander. 
Je zult het nooit weten als je het niet uit
spreekt. Wanneer je met iemand anders 
bidt en je God vraagt tot je te spreken, 
kan er van alles naar boven komen. Roep 
dus niet direct dat God dit of dat tegen 
iemand wil zeggen. je kunt wel zeggen 
dat je het gevoel hebt dat God je iets op je 
hart legt; vraag dan de ander of die er iets 
mee kan. De ander, voor wie gebeden 
wordt, heeft dan de vrijheid om het naast 
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Bidden met geheven handen 

zich neer te leggen. We nemen nooit de 
verantwoordelijkheid van de ander over. " 

Ik wil dit vooral doorgeven, omdat 
het interview voor zichzelf spreekt. 
Maar ik kan toch niet nalaten even de 
vinger bij deze merkwaardige passage te 
leggen. Het wordt toch wel erg ingewik
keld als je op deze manier wordt uitgele
verd aan je eigen of andermans ontvan
gen inwendige licht. Waar lees ik in zijn 
Woord dat de HERE zich zo misver
standwekkend openbaren kan? 

Het criterium 'kan ik er iets mee?', 
om te onderscheiden of iets Gods open
baring kan zijn voor jou, wordt ons door 
de HERE in zijn Woord dan ook nergens 
gegeven. En dan zeg ik verder nog maar 
niet te veel over het wonderlijke tekstge
bruik. Wat heeft de door Jeremia in een 
visioen ontvangen openbaring van zijn 
roeping te maken met de inschakeling 
van onze verbeeldingskracht? Heeft de 
Here Jezus met zijn 'de schapen horen 
naar mijn stem', heus zijn discipelen 
erop voorbereid dat Hij hen later via een 
inwendige stem bereiken zou? Of maakt 
Hij hun hier duidelijk hoe zijn kudde is 
aangewezen op zijn prediking, zoals Hij 
die zelf sprak op aarde en zoals Hij die 
vervolgens door zijn verkondigende 
apostelen als fundament zou laten leg
gen voor de kerk van de nieuwe bede
ling? 

Het interview gaat verder: 

Ministry 
De gemeente van Westerkamp heeft naast 
het gebedspastoraatteam ook een zogeheten 
ministryteam. Daarbij gaat het om korte 
gebedsontmoetingen van tien minuten, 
hooguit een kwartier. Mensen worden na 
elke middagdienst uitgenodigd naar voren 
te komen om persoonlijk voor zich te laten 
bidden. "Ook in zo'n kort moment kan 
er veel gebeuren. We ervaren dat God het 
zegent. Vaak horen we, soms veel later 
nog, dat het persoonlijk gebed mensen goed 
heeft gedaan. In onze gemeente krijgen ze 
ook de kans hierover te vertellen. Het is 
prachtig een getuigenis te horen van hoe 
God in iemands leven heeft gewerkt!" 
Westerkamp gelooft niet dat luisterend 
bidden is voorbehouden aan een bepaald 
type persoon. "Te nuchter om zo te bidden? 
Kijk eens goed naar jouw relatie met God. 
Is deze goed zoals die nu is? Geefje Hem 
wel de kans tot je te spreken? Soms lijkt 
het in ons gebed wel of we opbellen en niet 
eens luisteren of er ook iemand aan de 
andere kant van de lijn is, terwijl we wel 
direct ons verhaal beginnen af te steken. 
En voor er een reactie kan komen, hebben 
we dan al weer opgehangen. 

We moeten onszelf ook niet vastleggen op 
een bepaalde omschrijving van ons karak
ter. Misschien wil God je wel veranderen. 
Van huis uit ben ik ook een nuchtere jon
gen. Dat ben ik nog steeds. Maar wil dit 
zeggen dat God dus niet tot mij kan spre
ken? Geef God de ruimte, strek je naar 
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Hem uit. Neem niet te snel genoegen met 
de status quo. " 
Die openheid voor het werk van de Geest 
in het gebed heeft de gemeente in Houten 
veranderd, constateert Westerkamp dank
baar. "Deze levendigheid blijft niet onop
gemerkt. Gasten van de gemeente ervaren 
dat er.iets bijzonders gebeurt en worden 
nieuwsgierig. De Alpha-cursus is een 
belangrijke pilaar in het kerkelijk werk en 
in die groepen komen regelmatig mensen 
tot levend geloof Er is veel mogelijk, voor 
wie het van het gebed blijft verwachten. " 

Steeds duidelijker blijkt dat de 
nieuwe wijn die deze beweging wil 
schenken, niets anders is dan de oude 
drank van mystiek en gedweep met het 

In hetzelfde nummer van CV/KOERS 
zijn ook twee pagina's gewijd aan korte 
reacties op een door de redactie gegeven 
stelling: 'De Heilige Geest wil de gave 
van het spreken in tongen nog altijd 
geven aan de gelovigen, streef er dus 
naar!' Ook een thema dus dat te maken 
heeft met het 'meer van de Geest'. 

Drie reacties pleiten voor de stelling. 
De eerste is het meest opvallend. Het is 
van een predikant uit onze kerken. 
Ds. Ph. Troost schrijft namelijk: 

Als Paulus oproept te streven naar de 
gaven van de geest, zou ik niet weten 
waarom dit niet ook voor tongentaal zou 
gelden. En streven, daar mag best wel iets 
vasthoudends in zitten. Soms hoor ik 
christenen zeggen dat ze helemaal niet zo 
verlangen naar deze gave. Laat me dan 
mogen vertellen waarom ik het zo'n heer
lijke gave vind. Soms zijn de woorden die 
ik ken om God te loven en aanbidden 
gewoon op. Dan weet ik niets nieuws meer 
te zeggen, maar m'n hart is nog zo vol. 
Dan kan ik toch lekker doorgaa17 in woor
den die ik zelf niet hoef te bedenken. Ton
gentaal is immers een gebedstaal (1 Kor. 
14:2). 
Ik vind het ook heerlijk om door God te 
worden uitgetild boven de beperkingen 
van m'n eigen verstand (1 Kor. 14:14). 

1 
inwendige woord. Het heeft de kerken 
van Christus in de geschiedenis al een 
hoop kwaad gedaan. Niet het inwendige 
woord, maar het geschreven en ons ver
kondigde Woord is het zwaard van de 
Geest, dat zondaars overwint en naar 
Christus drijft. Wat hoor ik weinig over 
Christus in dit interview! Terwijl het 
toch eigen aan de Geest is om ons te 
bepalen niet bij een 'meer van de Geest', 
maar een 'meer van Christus'.1 

Ook Westerkamp, en in ieder geval 
een aantal van zijn huidige aanbevelers, 
hebben zich toch ooit gebonden aan de 
belijdenis over de volkomenheid van de 
Heilige Schrift? 'Wij geloven dat deze 
Heilige Schrift de wil van God volko
men bevat en voldoende(! PLS) leert al 
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wat de mens moet geloven om behou
den te worden. Daarin heeft God uit
voerig beschreven op welke wijze wij 
hem moeten dienen. Daarom is het de 
mensen, zelfs al waren het apostelen, 
niet geoorloofd anders te leren dan ons 
reeds geleerd is door de Heilige Schrift' 
(art. 7 NGB). 

Noot: 
1 Zie hec anikel van dr. A.N. Hendriks, De Geest 

op tk voorgrond?, in het januarinummer van NADER 

BEKEKEN. 

Streven naar 
spreken in tongen? 

Even weg uit die kramp waarmee ik 
mezelf altijd maar onder controle wil hou
den. Tongentaal helpt me om een diepe 
vreugde en vrijheid in God te beleven. Na 
zo 'n tijd van me 'verlustigen in God ' 
(Ps. 37:4) op mijn zolderkamertje, ben ik 
me Gods aanwezigheid weer veel sterker 
bewust en lukt het beter mijn positie in 
Christus in te nemen. 
Maar tongentaal is niet hét teken dat je 
vervuld bent met de Geest, alsof je zonder 
tongentaal een tweederangs Christen bent. 
Paulus relativeert de gave van tongen ook. 
Profeteren, dat je woorden en gedachten 
van God kunt doorgeven om een ander te 
bemoedigen en op te bouwen, dat vindt 
hij veel belangrijker. Maar daarom schuift 
hij zo'n mooi cadeau van God niet aan de 
kant. Het is wel handig dat je af en toe 
ook eens je mond opendoet, als je erom 
gebeden hebt. Gewoon maar eens stiekem 
proberen op je zolderkamertje, want als jij 
je kaken stijf op elkaar houdt, wordt het 
voor de Geest wat lastig om je in tongen te 
laten spreken. 

Twee reacties op de stelling pleiten 
ertegen. Troosts en mijn collega 
Th.J. Havinga schrijft o.m.: 'Naar mijn 
overtuiging is dit streven naar het spre
ken in tongen niet gefundeerd in Gods 
Woord, maar in een Pinkstertheologie, 

die teruggaat op een leer, die vreemd is 
aan de leer van de Reformatie.' Ook 
(terecht) niet mals is prof. dr. J.W. 
Maris. Zijn reactie geef ik helemaal:1 

Als het begin van de stelling juist is, is er 
met de oproep die volgt niets mis. Maar 
als de Heilige Geest dat niet wil? Dan kan 
men in het streven naar glossolalie uitko
men bij een andere geest. Het gaat om 
meer dan een verschil in inzicht. 
Het spreken in andere talen op de Pink
sterdag, en in Handelingen 2, 8, JO en 
19, was niet het middel tot 'hogere' geeste
lijke ervaring. Het was een teken van de 
eenheid van de gemeente uit joden, Sama
ritanen en heidenen. Het kwam de disci
pelen uit de Joden tegemoet in hun moeite 
de deur naar anderen open te zien gaan! 
(o. a. Hand. 10:44-46). In 1 Korintiërs 
12-14 is Paulus bezig een tendens in te 
dammen om de glossolalie als hoogste erva
ring te zoeken. Het gaat in de charismata 
niet om extatische ervaring, maar om de 
opbouw en de eenheid van de gemeente. 
De tendens in Korinthe was tweedeling: 
mensen met en mensen zonder dit 'extra'. 
Moeten wij nu nog hetzelfde leren als 
toen? john Stott maakte de nuchtere 
opmerking: 'Er zijn nu geen Samaritanen 
of discipelen van Johannes de Doper meer 
in de wereld: Daarom kon het teken 'ver-
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stommen' (1 Kor. 13:8). 
De tongentaal in de pinkster- en charis
matische beweging verschilt in vrijwel elk 
opzicht van wat het Nieuwe Testament 
erover zegt. Glossolalie werd de gave bij 
uitstek. Dat 'tongenboodschappen' veelvul
dig voorkomen, verschilt van de bijbelse 
tongentaal die lofprijzing is, spreken tot 
God. Diverse pinkstervoorgangers waar
schuwen tegen het risico dat er namaak is, 
die feitelijk godslasteringen bevat. Ze ver
gaten echter kritisch te kijken naar wat 

Onder bovenstaande titel schrijft 
ds. A. Bas in het GEREFORMEERD KERK
BLAD (Overijssel, Gelderland etc.) van 
7 februari 2004. Een mooie afsluiter 
van de vorige twee stukjes Persrevue: 

'Wat is het vlug gegaan!' - verzucht de 
oude man. Nog geen twee maanden gele
den waren ze met veel kabaal z'n studeer
kamer binnen komen vallen, en hadden 
ze al z'n boeken in beslag genomen. En nu 
- nu zit hij al in de gevangenis in Den 
Haag, op de Gevangenpoort. En vanmid
dag was de inquisiteur wéér begonnen 
over het twaalfde artikel van Dirk Wolf 
'Dat men niets anders behoort te geloven 
dan in het Woord van God, dat is de Hei
lige Schrift, vermeld en geschreven staat. ' 

Dat artikel had Dirk Wolf uit z'n aante
keningen gehaald. En vervolgens had de 
inquisiteur het hem voor de voeten gewor
pen. En gezegd, dat er niks van deugde. 
Dat het in strijd was met de zuivere leer. 
En toch - hij gelóófde het wel: dat we als 
gelovigen aan de bijbel genoeg hebben. 
En hij had het vanmiddag ook verdédigd! 
Niet, dat dat veel had uitgehaald. Of dat
ie de inquisiteur had weten te overtuigen 
van z'n standpunt. Maar hij had er wel 
voor gestddn! 
Zo had hij gewezen op Lucas 16: de gelij
kenis van de arme man en de rijke Laza
rus. En dan met name op het slot. Waar 
Abraham zegt, dat de broers van de rijke 
man, die nog op aarde zijn, genoeg moes
ten hebben aan de Schriften. 
En ook had hij gewezen op 2 Timotheüs 

1 
men als bonafide glossolalie zag. 
Reeds in 1 Kor. 12:1-3 is een aanduiding 
te vinden van het feit dat ook het heiden
dom dergelijke extatische uitingen kent. In 
Zuid-Afrika was dat zo nabij, dat de 
Pinksterbeweging daar de glossolalie niet 
als bewijs van doop met de Geest aan
vaardde. Dat in het heidendom demonen 
werkzaam zijn, weten we uit 1 Kor. JO: 

18-21 (vgl. Deut. 32:17, Ps. 106:37). 
Al met al ernstige en overvloedige reden 
om te zeggen: streef er niet naar! Het ken-
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nen van Christus in geloof, hoop en liefde 
geeft onuitsprekelijke vreugde, en behoeft 
geen dubieus 'extra' (zie 1 Petr. 1:8)! 

Noot: 
1 Wie wil streven naar meer van Maris 
hierover, leze zijn DE CHARISMATISCHE 
BEWEGING EN WIJ, Bedum 1 996, Woord 
en Wereld cahier no. 32. 

• ' 
• • •  En deze a l leen • • •  

3:16 en 17 en Colossenzen 1:22 en 23. 
Waar te lezen staat, dat gelovigen 'volko
men' zijn. En 'onberispelijk'. Als ze maar 
blijven bij het Woord van God en bij het 
evangelie! 
En zo was hij nog even doorgegaan. Om 
duidelijk te maken, dat de Roomse Kerk 
toch echt dwaalt, als ze stelt dat we méér 
nodig hebben dan de Schrift. En ook de 
doperse leer had hij bekritiseerd. Die leert 
dat er openbaringen van de Heilige Geest 
nodig zijn, en interne verlichtingen. 
Maar nogmaals - hij had niet de indruk 
gekregen, dat hij de inquisiteur had over
tuigd. Integendeel: hij zag het somber in, 
allemaal. En had weinig hoop dat het nog 
goed zou komen . . .  

Gereformeerde belijdenis 
Het is al lang geleden - dat gebeurde, wat 
hierboven beschreven staat. En het lijkt 
ook helemaal niet belangrijk. Als ik u ver
tel, dat de oude man over wie het ging 
Angelus Merula heette, zal dat verreweg 
de meesten van u niks zeggen. 
En toch - toch is het wel belangrijk! Nee, 
niet om die man zelf, maar wel om dat
gene waar hij deel van uit heeft gemaakt. 
Want waar hij voor stond, en wat hij ver
dedigde, die ene middag, was een kern
punt van de Reformatie: sola Scriptura, 
alleen de Schrift. Meer niet. 
Aan deze Reformatie danken we ook onze 
gereformeerde belijdenisgeschriften. En het 
hoeft dan ook niet te verbazen, dat het 
punt dat Angelus Merula verdedigde op 
de Gevangenpoort in Den Haag, ook in 
die belijdenisgeschriften is terug te vinden. 

We vinden het in artikel 5 van de Neder
landse Geloofibelijdenis - waar we lezèn: 
'wij ontvangen al deze (66 bijbel)boeken, 
en deze alleen, als heilig en canoniek, om 
ons geloof daarnaar te richten, daarop te 
gronden en daarmee te bevestigen� 

Grens 
Misschien dat u zich afvraagt, waarom ik 
dit alles onder de aandacht breng. Nu, 
dat is omdat ik vandaag de dag mensen 
tegenkom, die verlangen naar meer. Meer 
van de Geest, meer van de gaven van de 
Geest. 
En één van de gaven waar daarbij dan 
naar verlangd wordt, is de profetie. Lang 
niet altijd is duidelijk, wat daarmee nou 
precies bedoeld wordt. Maar soms heeft 
het er veel van weg, dat er verlangd wordt 
naar het mogen ontvangen van openbarin
gen van de Geest. Woorden van de Geest 
voor déze tijd. 
En ja, ddn wordt m.i. actueel wat ik 
hierboven weergegeven heb. Dat de Refor
matie zó niet naar méér verlangd heeft. 
Maar beleden heeft, aan de bijbel genoeg 
te hebben. En die belijdenis - is dat dan 
nog steeds ook ónze belijdenis? Of verlan
gen wij wél naar meer? 
Het is mijn stellige overtuiging dat dis we 
dat doen we meer verliezen dan een nest
geur, of een traditie. Want eigenlijk passe
ren we dan de grens tussen gereformeerd 
en dopers. Maar beseffen we dat? En wil
len we dat? Laten we daar alstublieft toch 
nog eens goed over nadenken . . .  
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Door dr. G. Marchal werd in CEN
TRAAL WEEKBLAD van 30 januari 2004 
de volgende overdenking geboden. 
Neem er even rustig de tijd voor. 

Een paar citaten om de toon te zetten. 'Zij 
die geen tijd hebben, zijn ook degenen die 
geen eeuwigheid hebben' (Karl Barth). 
Ïemand die soeverein beschikt over zijn 
tijd behoorde in onze dagen als een held 
vereerd te worden' (Hans jürgen Baden). 
Tenslotte Eep Talstra, wiens kostelijke 
boekje EEN ROOSTERVRIJE DAG mij stimu
leerde en inspireerde om de oude Prediker 
beter te verstaan: Ïn een tijd van tempo 
en concurrentie zijn haast en eenzaam
heid broer en zus geworden'. 
Heeft iemand even tijd voor mij? Het is 
een vraag die alom opklinkt. Tijd is een 
vorm van aandacht en aandacht heeft te 
maken met eerbied. Zonder aandacht 
breekt het leven je bij de handen af, ga je 
misschien langzaam maar wèl zeker dood. 
De vraag naar een stukje tijd van de 
ander klinkt op in wachtkamers en bij 
loketten, zo ook bij telefonische infolijnen, 
waar alle medewerkers chronisch in 
gesprek zijn en nog zoveel wachtenden 
geduld moeten hebben. De vraag klinkt 
nog dringender in verpleeghuizen en zie
kenhuizen. Het personeel draaft en rent 
en roept tussen neus en lippen door, buiten 
adem: ik kom zo bij u! Intussen is het al 
te laat, zit of ligt iemand in zijn eigen 
vuil, stinkend gevolg van de bezuinigin
gen. Oude mensen, zieken en gehandicap
ten hebben geen prioriteit in een maat
schappij die in marstempo gaat en naar 
Mars wil. 

Discrimineren 
Het is ook de vraag - ik maak dankbaar 
gebruik van Talstra, wiens boekje voor een 
prikje te koop is bij antiquariaat Müller 
in Hoogvliet - die kinderen eerst aan 
ouders stellen en later de ouders weer aan 
de kinderen. Als kinderen scheef groeien 
omdat ouders geen tijd voor hen hebben, 
komt een leger van deskundigen met uit-
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Predi ker en de 
onthaasti ng: haast 
geen tijd 

voerige analyses - tot in het vruchtwater 
toe - in het geweer. Als kinderen echter 
geen tijd hebben voor de ouders in hun 
ouderdom, zeggen we simpelweg: ja, wat 
wil je? het leven is druk! Er komen geen 
psychologen of therapeuten aan te pas, 
want die zeggen exact dezelfde dingen. We 
zijn selectief bevooroordeeld en veront
waardigd en discrimineren bij het leven, 
tot de dood erop volgt. 
We hebben doorgaans haast en dus geen 
tijd, of in één adem: haast geen tijd. In 
het laatste geval geven we een kleine toe
gift, op de wijze van: gauw eventjes, want 
ik ben druk. Wie niet druk is, telt nauwe
lijks mee en wordt opgezadeld met het 
ellendige gevoel een parasiet van de super
snelle samenleving te zijn. Tijd is geld en 
geld is absoluut de baas. 
Zo steekt onze maatschappij in elkaar, alle 
mooie en dierbare verhalen ten spijt. We 
draaien en draven in deze mallemolen 
rond, die de werking heeft van een vlieg
wiel: steeds sneller, met als neveneffecten 
dat mensen volstrekt uit hun baan raken. 
Het prijskaartje is dan ook niet gering. 
Het aantal uitvallers, drop-outs, is legio: 
overspannen, stress, hoge bloeddruk, 
maagzweer, hartklachten, burn-out. Mis
schien hebben we met onze stapels papie
ren en eindeloze dossiers het oude boek, de 
Bijbel, te snel aan de kant geschoven, 
eventueel achter glas gezet als een muse
umstuk. Wat moet je nou met zo'n boek 
uit het jaar 0 en nog ouder? 

Groter, sneller, beter 
Prediker is een wonderlijke stem in het 
koor van de Bijbel. In het Hebreeuws heet 
hij Qohelet, dat is: samenroeper. Hij roept 
mensen samen en stelt een time-out voor: 
ga eens even zitten! draaf en dram niet zo 
door! Deze samenroeper is ook een vragen
steller. Hij vraagt onder meer: welk voor
deel heb je met al dit zwoegen en zweten? 
(3:9) Met andere woorden: wat is het doel 
van groter, sneller en beter? Nog anders: 
denk je dat jij de tijden beter kunt indelen 
en besteden dan God? 

Het derde hoofdstuk zet zo in: alles heeft 
zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn 
tijd. Prediker gaat deze stelregel vervoegen 
en verbuigen in allerlei tijden en wijzen 
van het menselijk bestaan: een tijd om te 
baren en een tijd om te sterven, een tijd 
om te planten en een tijd om te rooien, 
een tijd om te zwijgen en een tijd om te 
spreken . . . .  Deze ritmiek, deze orde heeft 
God in Zijn schepping gelegd. je doet er 
goed aan deze orde te respecteren. Wie 
zich daar niets van aantrekt, trekt in 
wezen aan het kortste eind, is zelfi olie
dom. Je bent niet goed snik als je vandaag 
een boompje plant en morgen al appels 
wilt plukken. Alles heeft zijn tijd en 
wijze. Deze wijsheid, van Godswege in de 
schepping gelegd, vraagt aandacht en eer
biediging. 
Impliciet vraagt Prediker: waarom wil jij, 
mens, schepsel van God, het werk van 
God verbeteren door als een gek om te 
gaan met jezelf en met anderen? Waarom 
verziek je je levenstijd en dus je kostbare 
leven door er een mallemolen van te 
maken? Het is de moeite waard om de 
weg en de wijze van het geloof in deze 
unieke God ook eens van dèze kant te 
bezien. Het is onwijs om niets met deze 
God en niets met Zijn heilzame ordening 
te maken willen hebben. Ongeloof is dom, 
nog dommer dan roken, het is schadelijk 
voor de gezondheid. Als je zoiets hardop 
zegt in het gezelschap van carrièrebou
wers, van loopbaanbegeleiders, van mar
ketingmensen, valt iedereen over je heen. 
Desondanks, misschien juist daarom - het 
leven, de samenleving wordt er immers 
echt niet beter op - ben ik ervan overtuigd 
dat Prediker meer gelijk heeft dan wij 
waar willen hebben. 

Genieten 
Prediker reikt een alternatief aan voor 
deze uitholling van de tijd: als men zich 
verheugt en zich te goed doet in zijn leven, 
kortom als iemand eet en drinkt en het 
goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is 
dat een gave Gods (3:12-13). Het leven 
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wordt nooit een luilekkerland. Het zwoe
gen zal nooit van het toneel verdwijnen, 
maar daarin komt ruimte en tijd om het 
goede te genieten. 
Een ve"assing dat uitgerekend Prediker, 
door velen versleten als een sombere zwart
kijker met zijn ontmoedigende refrein: 
'alles is ijdelheid en najagen van wind: 
dit zegt. Hij stelt ook buitengewoon lastige 
vragen en loopt nergens met een boogje 
omheen, maar toch, beter nog: juist 
daarom .... Het goede is niet voorhanden 
in een instant pakket. Ook dit heeft tijd 
nodig om het te leren ontdekken. Het ver
haal van Martha en Maria - Lucas 10: 
38-42 - kan ons een eind op weg helpen. 
Martha heeft een waslijst van dingen die 
binnen een uur afgewerkt moet worden, 
eigenlijk al klaar had moeten zijn. Met 
het oog op Maria wordt gezegd: zij heeft 
het goede deel uitgekozen, dat van haar 
niet zal worden weggenomen {10:42). 
Als de Meester, de Heer van de schepping 
op bezoek komt, neemt en geeft zij tijd 
voor Hem. Het is een kwestie van priori
teiten stellen. Wat had de Meester aan 
Maria te zeggen en ook aan Martha, die 
haast (,) geen tijd had? Het wordt niet 

1 

I 

Martha en Maria (een ets van Rembrandt) 

vermeld, maar ik weet vrijwel zeker dat 
het ging over Zijn levensweg, Zijn lijdens
weg. Een Meester, die de minste wordt. 
De Heer, die de plaats van een knecht 
inneemt. Anders gezegd: het Lam van 
God, dat de zonde der wereld wegdraagt. 
Voortaan, vanwege Hem, magje weten 
dat je bestaan, hoe gedeukt en gehavend 
ook, met alle littekens en barsten, rust in 
de handen van God, in Hem geborgen is, 
zeljS door de dood heen. Dat is het goede 
genieten, waarover ook Prediker schrijft, 
het goede als gave, als genade van God. 
Ooit maakte Rembrandt een tekening, 
met het oog op het verhaal van Maria en 
Martha. Het werkstuk verraadt de hand 
van de meester. Met meesterlijke hand 
schreef Theo Coenraads er een tekst bij: 

altijd met je agenda leven 
aan afipraken kleven 
als een postzegel op een 
haastige brief 

altijd haast 
geen tijd 
zeljS niet 
voor de eeuwigheid 
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altijd als Martha in de 
weer 
driftig aan de slag 
met de zorgen van alledag 

sta eens stil 
als een wandelaar in het 
avond veld 

heb je de kleuren van de 
lente 
en de sterren al geteld 

zit eens neer 
bij de Heer 
zoals Maria doet 

eet van het Woord 
dat Hij spreekt 

wonderlijk brood 
dat ons voedt 

en ons 
als verbaasde kinderen 
leven doet. 


