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De Here wil wel 
zegen geven
In dit nummer o.a.

Herziene Statenvertaling

‘Misschien...’

Biografie Guido de Brès



Het is helaas een bekend 
verschijnsel. Als moeite en 
rampspoed ons treffen, wordt 
opeens de Here ter sprake 
gebracht. Oók door mensen 
die anders maar weinig met 
Hem op hebben. ‘Als er een 
God is, waarom overkomt ons 
dit dan?’ De Here als de ultie-
me zondebok. 

Ook de Israëlieten hadden er al een 
handje van. Toen ze in de dagen van 
Maleachi met droogte en met sprink-
hanen te maken kregen, zodat de oogst 
mislukte en ze niets meer te eten had-
den, zeiden ze tegen elkaar: ‘De Here is 
veranderd. Vroeger wilde Hij zijn volk 
nog wel eens helpen. Toen bevrijdde Hij 
het nog wel eens “met sterke hand en 
uitgestrekte arm”. Maar nu is dat voor-
bij.’
Toch komt hun dat op een ongekend 
felle reactie van de Here te staan. ‘Ik, de 
Heer, ben niet veranderd,’ roept Hij uit in 
Maleachi 3:6. ‘En jullie gedragen je nog 
altijd als nakomelingen van Jakob.’ De 
man die met recht ‘hielenlichter’ heette. 
Oftewel, want dát is wat de Here zeggen 
wil: als jullie een zondebok zoeken, heb 
dan ook eens het lef om kritisch naar 
jezélf te kijken.

Pijnlijk

Het moet gezegd: dat is een pijnlijke 
opmerking van de Here. Want de Israëlie-

ten hadden alle reden om eens kritisch 
naar zichzelf te kijken. Nog niet zo lang 
geleden waren ze bevrijd uit de balling-
schap. Toen hadden ze hun Bevrijder een 
plechtige belofte gedaan. ‘Onder zelfver-
vloeking en onder ede’ hadden ze zich 
verplicht ‘om te leven volgens de wet 
van God’ (Neh. 10:29).
Nadrukkelijk hadden ze toen ook beloofd 
om de Here ‘het zijne’ te geven. ‘Een 
tiende van de opbrengst van het land 
is voor de Levieten,’ hadden ze gezegd 
(Neh. 10:38). Maar in de praktijk van 
alledag was er van al die mooie woorden 
niets terechtgekomen. En daar herinnert 
de Here hen aan. ‘Jullie bestelen Mij,’ zegt 
Hij, ‘door de tienden en de heffingen 
achter te houden’ (Mal. 2:8). Pijnlijk.

Belofte

Des te opvallender is het, dat de Here 
Zich nog steeds niet van zijn volk 
afkeert. Hij is niet veranderd en wil de 
teruggekeerde ballingen nog steeds zijn 
zegen geven. Sterker nog, in Maleachi 
2:12 zegt Hij zelfs: ‘Alle volken zullen jul-
lie gelukkig prijzen.’ Een grootse belofte, 
want daar was in Maleachi’s dagen niet 
de minste reden voor. Het handjevol 
ballingen dat was teruggekeerd, werd 
bespot en uitgelachen. En dat kreeg tot 
overmaat van ramp dus ook nog met 
droogte en honger te maken.
Toch wil de Here staan voor wat Hij zegt. 
‘Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen.’ 
Alleen – dan zullen de Israëlieten wel de 
bereidheid moeten hebben om kritisch 

naar zichzelf te kijken en hun levenswij-
ze te veranderen. ‘Stel mij maar eens op 
de proef,’ zegt de Here in Maleachi 2:10. 
‘Breng alle tienden naar mijn voorraad-
kamer, zodat er voedsel in mijn tempel 
is, en zie dan of ik niet de sluizen van de 
hemel voor jullie open en zegen in over-
vloed op jullie land laat neerdalen.’

Parallel

De situatie van Maleachi’s dagen is niet 
zomaar één op één gelijk te stellen met 
onze situatie vandaag. En toch: hoe 
spreken ‘buitenstaanders’ over ons? 
Over ‘onze’ gemeente en ‘onze’ kerken? 
Maar ook: over ons persoonlijk? Welke 
verhalen worden er verteld in buurt, 
dorp of stad? Wie de moed heeft zijn 
oor eens te luisteren te leggen, komt 
soms vreemde verhalen tegen. En 
natuurlijk zitten daar de nodige roddels, 
vooroordelen en leugens tussen. Maar 
zeg eens: is het allemaal onwaarheid? Of 
geven we soms ook aanleiding voor der-
gelijke verhalen? Een pijnlijke vraag.
Maar als dát de situatie is waarin we 
verkeren, zou het dan niet van moed 
getuigen en van wijsheid, om in ieder 
geval eens te overwegen of de oorzaak 
die de Here ééns heeft aangewezen, in 
de dagen van Maleachi, misschien ook 
op ons van toepassing is? Want de Here 
heeft ons rijk gezegend. Hij gaf ons, naar 
de belofte van zijn verbond, zijn eigen 
Zoon. Maar hoe zit het met de eis van 
datzelfde verbond? Dat wil zeggen: met 
wat de Here van ons vraagt?
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Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen 
wonen in een heerlijk land – zegt de Heer van de hemelse 
machten.

(Maleachi 3:12)
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Uitgedaagd

In de dagen van Maleachi heeft de Here 
zijn volk uitgedaagd: ‘Stel mij maar eens 
op de proef. Breng alle tienden naar 
mijn voorraadkamer, zodat er voedsel 
in mijn tempel is, en zie dan of ik de 
sluizen van de hemel voor jullie open 
en zegen in overvloed op jullie land laat 
neerdalen. Ik zal de sprinkhaan onscha-
delijk maken zodat hij de opbrengst van 
de aarde niet meer kan verwoesten, en 
de druiventros zal niet meer verdorren 
in de wijngaarden.’
Alle moeiten waaronder de Israëlieten 
nu nog gebukt gaan, belooft de Here dan 
van hen af te nemen. En daarmee ook: 
alle aanleiding voor buitenstaanders 
om het volk van de Here te bespotten en 
uit te lachen. Ja, ‘alle volken zullen jul-
lie gelukkig prijzen, want jullie zullen 
wonen in een heerlijk land’. Het is een 
prachtig vooruitzicht dat de Here zijn 
kinderen hier biedt. Geen droogte meer 
en geen honger meer.

Heerlijk?

Toch blijven er vragen over. Want het 
‘heerlijke land’ dat de Here hier belooft, 
is al sinds jaar en dag ons deel. Ga maar 
na: sprinkhanen zijn in Nederland in de 
verste verte niet te bekennen, en aan 
eten en drinken is geen gebrek. Je zou 
zeggen: zo bezien hebben wij alles wat 
ons hartje begeert. En toch zal menig 
Nederlander niet de indruk hebben dat 
hij in ‘een heerlijk land’ woont.
Want ook als de sluizen van de hemel al 
sinds jaar en dag voor ons openstaan, 
en zegen in overvloed op ons land neer-
daalt, blijft er nog genoeg te wensen 
over. Al was het alleen maar omdat je 
niet de enige bent die in Nederland 
woont, maar dat ‘heerlijke land’ met 
zo’n zestien miljoen anderen delen 
moet, die – net als jijzelf – allemaal 
zondige mensen zijn; met als gevolg dat 
je dagelijks tegen de gevolgen van de 
zonde aanloopt.

Onbereikbaar?

Maar er is méér. We hebben ook te 
maken met de werkelijkheid van wat 
het huwelijksformulier zegt. Dat we 
‘als gevolg van de zonde ook te kampen 
krijgen met zorg, moeite en verdriet’. 

Dingen die ons niet zozeer door mensen 
worden aangedaan, maar ons daarom 
nog wel ‘overkomen’, of beter: ons 
worden ‘toebedeeld’. En ook dat heeft 
gevolgen en maakt dat we (zelfs) ons 
land niet gauw een ‘heerlijk land’ zullen 
noemen.
Je kunt je zelfs afvragen of zo’n ‘heerlijk 
land’ hier op aarde eigenlijk wel bestaat. 
En: te vinden is. Want eerlijk is eerlijk, 
we wonen hier in Nederland in een van 
de meest welvarende en rijke delen van 
de wereld. En als dít dus al geen ‘heerlijk 
land’ is, waar zouden we dat dan wel 
moeten zoeken? Dan lijkt er maar één 
conclusie over: dat de zonde met haar 
gevolgen de vervulling van Gods belofte 
uit Maleachi 2:12 in de weg staat.

Vervulling

En toch: dan kennen we de Here nog 
niet! Want Hij is een God die woord 
houdt en wiens beloften in Christus ‘ja 
en amen’ zijn. En het is ook Christus die 
ons heeft laten zien wanneer en hoe 
de Here ons dat ‘heerlijke land’ van zijn 
belofte geven zal. Maar dan zullen we 
wel vérder moeten kijken dan het land 
waarin we nu wonen, en zelfs verder 
dan de wereld waar we nu wonen.
Immers, Hij heeft gezegd: ‘Gelukkig 
de zachtmoedigen, want zij zullen het 
land bezitten’ (Mat. 5:5). Of: de aarde 
beërven. En dat richt onze blik op de 
toekomst die ons wacht. Als Jezus weer-
komt op de wolken van de hemel, zullen 
we een aarde beërven die we ons nu nog 
niet eens kunnen voorstellen. Een aarde 
zonder zonde en zonder moeite. Het 
‘heerlijke land’ van Maleachi 2:12.

Eis

Alleen: dan zullen we de uitdaging wel 
moeten aangaan, door: ‘te leven volgens 
de wet van God’ en: naar de eis van zijn 
verbond. En dan niet met de bedoeling 
om daarmee zélf een plekje in het land 
van de belofte te verdienen. Want dat 
plekje ontvangen we enkel en alleen uit 
genade, om Jezus’ wil. Maar wel, omdat 
de Here dat van ons vraagt. Hij wil ons er 
brengen, langs de weg van de gehoor-
zaamheid. En daarom: neemt u de uit-
daging aan?
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Maar Dordrecht was nu eenmaal de 
plek waar de grote synode van 1618-1619 
besloten had tot een nieuwe bijbel-
vertaling. De grote Reformatie in de 
zestiende eeuw bracht niet alleen de 
herontdekking van het evangelie, maar 
ook het lezen en verkondigen van dat 
evangelie in de volkstaal. Ieder mag de 
grote daden van God horen in zijn eigen 
taal. In het Nederlands taalgebied zagen 
voor die tijd al heel wat bijbelvertalin-
gen het licht. De synode van Dordrecht 
achtte het nodig dat er een wetenschap-
pelijk verantwoorde vertaling kwam 
die zo dicht mogelijk bij de brontalen 
(Hebreeuws en Grieks) lag. De synode 
gaf de opdracht en de Staten betaalden. 
Voor het eerst kwam de Statenvertaling 
uit in 1637 en zij bleek de eeuwen door 
een betrouwbare en gezaghebbende 
vertaling. Daarin speelde de aanwezig-
heid van voortreffelijke kanttekeningen 
een eigen rol. Toch verliep in die tijd de 
invoering van de Statenvertaling niet 

zonder slag of stoot. Sommige predikan-
ten noemden het ‘beuzelarij, oneerbare 
nieuwigheid’. Maar allengs kreeg deze 
vertaling in de Gereformeerde Kerken 
een vaste plaats. Dat is eeuwen zo geble-
ven. Waarom dan nu een herziening?

Presentatie

De Gereformeerde Kerken vroegen niet 
om deze herziening. Zij gebruikten 
immers al vele tientallen jaren de ver-
taling NBG-1951. En onlangs kwam de 
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) bij ons in 
gebruik. De vraag naar herziening van 
de Statenvertaling kwam dan ook uit 
de kring van kerken waar de Staten-
vertaling nog steeds als kanselbijbel 
in gebruik is in de publieke eredienst. 
Opdrachtgever was het hoofdbestuur 
van de Gereformeerde Bond. Daarom lag 
vorig jaar de presentatie van deze Her-
ziene Statenvertaling (HSV) best gevoe-
lig bij bijvoorbeeld de Gereformeerde 

Gemeenten. Hun synode verbood zelfs 
het kerkelijk gebruik van de HSV.
Ds. H. Russcher, voorzitter van de stich-
ting HSV, relativeerde de herziening 
tijdens de presentatie op een gezonde 
manier. De beste vertaling en exegese 
brengen niet automatisch tot geloof in 
de Here Jezus Christus. Alleen de Heilige 
Geest geeft je zo toegang tot de Schrift, 
dat je het woord ter harte neemt. Maar 
dat betekent niet dat een betrouwbare 
en verstaanbare vertaling onbelangrijk 
is.

Tijdens de presentatie ging prof. A. de 
Reuver, oud-hoogleraar aan de univer-
siteit Utrecht, in op de argumenten van 
tegenstanders van de HSV. Sommigen 
hadden de HSV een aanslag van de vorst 
van de duisternis op jongeren genoemd. 
Dat achtte hij een ijveren zonder ver-
stand voor de Statenvertaling.
Aan het einde van de presentatie werd 
een exemplaar van de bijbel overhan-

Herziene Statenvertaling

De Herziene Statenvertaling is alweer een paar maanden uit. 
De presentatie vond december vorig jaar plaats in de Grote 
Kerk van Dordrecht. Het was hartje winter en de organisatie 
had de bezoekers opgeroepen zich dik te kleden.
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digd aan onder meer de commissaris 
van de koningin van Zuid-Holland, de 
burgemeester van Dordrecht en twee 
jongeren.

Waarom herziening?

De vraag naar het waarom van een her-
ziening is niet zo moeilijk. Voor mensen, 
vooral jonge mensen, die in hun sociale 
werk- en woonomgeving hedendaags 
Nederlands spreken, wordt de verstaan-
baarheid van de Statenvertaling (SV) als 
een steeds groter probleem ervaren. In 
het blad De Waarheidsvriend, 
uitgave van de Gereformeerde 
Bond, gebruikt men nu het 
woord taalkloof. De kloof van 
het taalkleed doet zich sinds 
een halve eeuw steeds sterker 
voelen. Wie denkt en spreekt en 
schrijft nog in het zeventiende-
eeuws idioom? Hoe overbrug je 
een taalkloof van bijna vierhon-
derd jaar?

Nu zijn er intussen in allerlei 
kerken andere vertalingen in 
gebruik. In de Gereformeerde 
Kerken kwam de NBG-1951 en 
onlangs de NBV. Maar er ble-
ven in Nederland ook heel wat 
kerken waar nog steeds uit-
sluitend de SV als kanselbijbel 
gelezen wordt. In de loop van de 
eeuwen heeft die SV een bijna 
onaantastbare positie gekregen. 
Natuurlijk is het mogelijk om 
de taalkloof van vier eeuwen te 
overbruggen door een geheel 
nieuwe vertaling te maken 
vanuit de grondtekst, zoals 
onlangs gebeurde bij de Nieuwe 
Bijbelvertaling. Maar men koos welbe-
wust niet voor dat traject, men wilde 
een herziening van de Statenvertaling. 
Men ziet die vertaling als wetenschap-
pelijk betrouwbaar en wil die dan ook 
toegankelijk houden naar de toekomst. 
Men hoopt dat door de herziening de 
SV verstaanbaar blijft voor de komende 
decennia.

Daarmee krijgt de Statenvertaling een 
bijna onaantastbare status. Dat blijkt 
ook uit de geschiedenis. De nieuwe ver-
sie van de SV die in het jaar 1977 gereed 
kwam, de zogenaamde editie-Tukker, 

werd te licht bevonden en vond geen 
ingang. Terwijl die nog veel dichter bij 
de SV bleef dan deze nieuwe herziening. 
Maar 35 jaar geleden waren de geesten 
nog niet rijp voor de gedachte dat er 
echt iets moest gebeuren. Die onaan-
tastbare status van de SV blijkt ook uit 
het doel waarvoor men deze herziening 
gereedmaakte. Hoewel predikanten uit 
de kring van de Gereformeerde Bond, de 
CGK en aanvankelijk de Gereformeerde 
Gemeenten meewerkten, sprak men af 
dat men zich met deze herziening zou 
gaan richten op speciale doelgroepen: 

gezinnen, catechese en onderwijs. Dus 
niet op het gebruik in de publieke ere-
diensten. Zal men uitgerekend in de 
kerkdienst de kloof van het taalkleed 
dan niet ervaren? Is deze opstelling niet 
in strijd met de oorspronkelijke doelstel-
ling van de Statenvertalers: de grote 
daden van God betrouwbaar bekendma-
ken in de eigen taal?

Driedubbel loyaal

Nu is vertalen niet eenvoudig. Hier is nu 
niet de ruimte om vertaalmethodes te 
bespreken. Maar het spreekt vanzelf dat 

je al vertalend probeert recht te doen 
aan de brontaal en de doeltaal, dus aan 
de Hebreeuwse en Griekse grondtekst 
én aan het ‘eigentijdse’ Nederlands. 
Maar in dit geval komt er een derde 
loyaliteit bij: recht doen aan de taal van 
de SV. Volgens de eerder genoemde ds. 
Russcher houdt dat in: bij de herziening 
zo dicht mogelijk aansluiten bij de SV 
en het unieke karakter ervan bewaren. 
Het doel is bijvoorbeeld om, waar de 
context het toelaat, een Hebreeuws en 
Grieks grondwoord overal op dezelfde 
manier te vertalen; om alle woorden 

weer te geven; om de zins-
volgorde te handhaven; om 
woorden die voor veel mensen 
een vertrouwde klank hebben, 
ongewijzigd te laten. Een voor-
beeld: het woord ‘zaligheid’ is 
niet vervangen door ‘redding’ 
of ‘behoud’. En verder om 
hebraïsmen en graecismen te 
vermijden en dergelijke con-
structies in correct Nederlands 
weer te geven. Voorbeeld: ‘de 
berg van uw heiligheid’ werd 
‘uw heilige berg’.

Er ontstaat op deze wijze een 
driedubbele loyaliteit. En zo’n 
mix aan loyaliteiten laat zich 
nu eenmaal lastig narekenen. 
Terwijl bijvoorbeeld de NBV 
zich consequent heeft laten 
leiden door duidelijke vertaal-
regels en vertaalprincipes, is 
bij de HSV een belangrijk prin-
cipe de hartelijke liefde voor 
de SV. En je kunt je afvragen of 
die liefde niet een tikje blind 
maakt. Want nu is de HSV door 
haar leunen op de Statenverta-

ling geen zelfstandige vertaling van de 
grondtekst.
Intussen betekent dit niet dat de HSV 
niet een uitstekende vertaling zou kun-
nen zijn. Net zoals de SV een uitstekende 
vertaling was. Men wilde zelfs van 
dezelfde principes uitgaan als bij de SV: 
uitgaan van de grondtekst. Maar… men 
deed het in feite niet. Men ging niet 
alleen uit van de grondtekst, men gaf 
vooral een herziening van de SV. Alleen 
waar de taal van de SV een belemme-
ring vormde, is gewijzigd. Maar dan ga 
je dus niet uit van dezelfde principes als 
de SV.
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Drie vertalingen naast elkaar

In De Waarheidsvriend, die over de HSV 
een special uitgaf, maakte mevr. M.M.C. 
van der Wind-Baauw, theoloog en mede-
werker aan de HSV, een vergelijking tus-
sen drie vertalingen: de SV, de HSV en de 
NBV. Ik stip een paar zaken aan.
De HSV hecht evenals de SV sterk aan 
concordant vertalen. Overal waar 
hetzelfde woord in de grondtekst in 
dezelfde betekenis voorkomt, gebruik je 
waar mogelijk in de vertaling eenzelfde 
woord. De NBV kiest juist vaker voor 
afwisseling. Het nadeel van variëren is 
dat een lezer de grotere verbanden van 
de Bijbel uit het oog kan verliezen. Bij 
theologische kernbegrippen kan verant-
woord concordant vertalen van beteke-
nis zijn.

De NBV is een interconfessionele verta-
ling. Er zijn theologische compromissen 
gesloten. Waar in het Grieks ‘broeders’ 
staat, heeft de NBV ‘broeders en zusters’ 
vertaald. De ‘vaderen’ zijn veranderd 
in de ‘voorouders’. Mevr. Van der Wind 
denkt dat dit gebeurd is onder invloed 
van de feministische theologie. De HSV 
doet dit niet.
Zij bespreekt een aantal voorbeelden: 
Romeinen 9:5 (is Christus God?); Hande-
lingen 11:18b (gaat het om een gegeven 
bekering of slechts om de kans om zelf 
tot inkeer te komen?); Handelingen 4:23 
(was men één van hart, of leefde men 
eendrachtig samen?); Jesaja 7:14 (wie 
werd zwanger, een maagd of een jonge 
vrouw?); Genesis 15:6; 12:3b (worden de 
volken gezegend in Abraham of als Abra-
ham?).

De synode van de GKV

De stichting HSV blijft bestaan. Want 
al is de vertaling nu gereed en gepre-
senteerd, het werk is niet klaar. Men 
staat open voor suggesties die leiden tot 
verbetering van de tekst, en dat houdt 
meer in dan het herstellen van drukfou-
ten. Er is ruimte voor verdere herziening. 
Ik denk dat de HSV ook bij ons gebruikt 
zal worden bij bijbelstudie, preekvoorbe-
reiding enzovoort. Onze kerken hebben 
de HSV niet vrijgegeven als kanselbij-
bel. Er waren drie kerken die daarom 
vroegen, maar de synode vond dat 
onvoldoende draagvlak bieden voor een 

besluit om de HSV te gaan beoordelen. 
Kerken die de HSV wel als kanselbijbel 
gaan gebruiken, kunnen zich dus niet 
op een landelijke goedkeuring beroepen. 
Tot op heden is de HSV een bijbelverta-
ling die onze kerken niet aanvaard heb-
ben na gezamenlijk overleg.

In hoeverre andere kerken de HSV gaan 
gebruiken als kanselbijbel, is nog niet 
duidelijk. In De Waarheidsvriend staat 
te lezen dat invoering van de HSV bij de 
kerken die aan die herziening hebben 
meegewerkt, toch een zaak van lange 
adem is. In de Gereformeerde Kerken is 
naast de SV ook de vertaling NBG-1951 
en nu de NBV vrijgegeven voor gebruik. 
Ook die laatste vertaling delen we met 
vele anderen. Het is niet goed als elk 
kerkgenootschap een eigen vertaling 
heeft. Laat in Nederland toch een bijbel-
vertaling mogelijk zijn die voor iedereen 
beschikbaar en die ook na te rekenen is. 
Dat is in allerlei opzichten ook belang-
rijk naar heel de samenleving toe. Een 
bijbelvertaling moet de missionaire 
doorwerking van het evangelie in het 
publieke debat niet in de weg staan, 
maar bevorderen.

Is daarmee de NBV een betere vertaling 
dan de HSV? Dat durf ik niet te beweren. 
En de generale synode van de Gerefor-
meerde Kerken heeft dat ook niet uitge-
sproken. Er is zeer veel goeds te zeggen 
van de SV en mee daarom waarschijnlijk 
ook van de HSV. Die vertaling sluit nog 
steeds aan bij wat velen van ons in hun 
hoofd en hart meedragen. Net zomin als 
de HSV volmaakt is, is de NBV het. Als er 
bij de HSV al ruimte is voor verdere her-
ziening, die ruimte is er ook bij de NBV. 
Mopperen en verder niets doen is geen 
optie. Iedereen, kerken en particulieren 
die bezwaren hebben, kunnen die bij het 
Nederlands Bijbelgenootschap inbren-
gen als materiaal voor een komende 
revisie van de NBV.

Onze kerken zijn bij de totstandkoming 
van de HSV niet zo betrokken als bij de 
NBV. Van meet af waren de kerken bij 
de NBV betrokken, en toen zij in 1990 
uitspraken dat de vertaling NBG-1951 
niet meer voldeed en dat een nieuwe 
vertaling gewenst was, hebben de 
kerken in dat proces geparticipeerd. 
Deputaten hebben getoetst. Bezwaren 

zijn gewogen. De kerken samen hebben 
afgesproken deze vertaling vrij te geven. 
Ze hebben het gebruik ervan hartelijk 
aanbevolen. Met de overweging dat 
het gebruik van bijbelvertalingen voor 
de schriftlezing in de erediensten een 
onderwerp is waarover de kerken geza-
menlijk afspraken maken.
Intussen is de HSV nu een feit. En er is 
niets op tegen, beter gezegd: er is alles 
voor te zeggen om naast andere verta-
lingen ook deze herziene Statenvertaling 
te gebruiken voor bijbelstudie thuis en 
op vereniging of kring, voor catechese 
en onderwijs en preekvoorbereiding. 
Niet maar uit respect voor de aloude SV 
– want dat respect is niet bij voorbaat 
hetzelfde voor een latere bewerking. 
Maar toch, het valt niet uit te sluiten dat 
het al lezend en studerend zover komt 
dat er voldoende draagvlak ontstaat 
voor een generaal synodaal besluit om 
de HSV alsnog te gaan beoordelen.

Deze Kroniek is geschreven naar aanlei-
ding van: De Herziene Statenvertaling 
(tekst stichting HSV, uitg. Jongbloed, 
Heerenveen, 2010, prijs € 27,50) en van: 
De Waarheidsvriend, ‘special’ over de 
HSV, 25 november 2010.
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Aanvulling
In de Kroniek van april schreef ik 
over de column ‘Liever een man’ 
van dr. G. Harinck. Hij verzocht 
mij de lezers te laten weten dat 
hij, anders dan indruk die ik in 
de Kroniek gaf, niet van mening 
is dat een afvaardiging van de 
kerken een afspiegeling van de 
opvatting van de kerken over 
mannelijke en vrouwelijke depu-
taten moet zijn. Hiermee voldoe 
ik aan zijn verzoek.

J.W. van der Jagt
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‘Derek Ogilvie maakt contact 
met geesten en geeft berich-
ten door aan nabestaanden.’ 
Ik zit achter mijn computer 
en bekijk een aflevering van 
het televisieprogramma ‘The 
Ghost Whisperer’. Even later 
verschijnt Derek zelf ten tone-
le en spreekt hij een man in 
het publiek aan. 

Hij vraagt hem of hij zich een ongeval 
herinnert waarbij glas een rol heeft 
gespeeld. De man antwoordt ontken-
nend, en desgevraagd verklaart ook zijn 
moeder telefonisch zich een dergelijk 
ongeval niet te herinneren.

Derek laat de kwestie rusten en gaat 
verder met zijn show. Pas veertig minu-
ten later komt aan het licht dat de moe-
der zich opeens tóch een ongeval met 
glas herinnert. Vervolgens zegt Derek 
contact te hebben met de geest van 
een broer van de man. Deze reageert 
verbaasd en zegt helemaal geen broer te 
hebben (gehad). Opnieuw wordt moeder 
gebeld, die onder tranen verklaart ooit 
een miskraam te hebben gehad. Deze 
weet de man via Derek te melden dat 
hij veel meer zijn gevoelens moet uiten. 
Na afloop verklaart de man desgevraagd 
‘met een heel apart, rustig gevoel’ naar 
huis te zijn gegaan.

Vragen

Programma’s als die van Derek Ogilvie 
maken op catechisatie soms de tongen 
behoorlijk los. Catechisanten vragen 
zich hardop af of het mogelijk is om con-
tact te leggen met overleden mensen. 
En zo niet, hoe Derek dan precies aan 
zijn informatie komt. Want het staat 
vast, dat hij soms met dingen komt die 
hij onmogelijk op een andere manier 
aan de weet heeft kunnen komen. Het 
gebeurt met enige regelmaat, dat we er 

op catechisatie ook met de Bijbel in de 
hand niet helemaal uitkomen en tal van 
vragen onbeantwoord blijven.
We zouden onze verlegenheid op dit 
punt kunnen wijten aan het feit dat 
vragen als die rond het programma van 
Derek Ogilvie zich pas sinds korte tijd 
aan ons opdringen. En toch zou het een 
grote vergissing zijn om dat te denken. 
In de middeleeuwen werden volop (over-
leden) heiligen aangeroepen en werd er 
in de theologie ook uitgebreid gediscus-
sieerd over de vraag of en (vooral) hoe 
die heiligen weet hebben van de dingen 
die hier op aarde gebeuren. In dit artikel 
wil ik u daar iets van vertellen en ook in 
het kort duidelijk maken wat de reactie 
van de Reformatie daarop precies is 
geweest. In de hoop, enigszins verder te 
komen.

Beperkte kennis

De heiligenverering en alles wat daar-
mee samenhangt, heeft in de middel-
eeuwen een nauwelijks te overschatten 
rol van betekenis gespeeld. Op tal van 
plaatsen en momenten werden er gebe-
den naar de heiligen opgezonden. Juist 
daarom was het niet onbelangrijk te 
weten of die gebeden de heiligen in de 
hemel wel bereikten. En zo ja, hoe dan. 
Zoals gezegd, heeft dat de tongen en 
pennen van de heren theologen behoor-
lijk in beweging gebracht. In het theolo-
gisch handboek bij uitstek, de Sententiae 
van Petrus Lombardus, wordt gesteld 
dat de zielen ‘in de beschouwing van 

het ware licht’ de zaken verstaan die op 
aarde gebeuren.
Deze kennis is volgens Lombardus 
overigens niet onbeperkt: de heiligen 
komen alleen met dingen op de hoogte 
voor zover dat ‘hun tot vreugde of ons 
tot hulp is’. Hij trekt een parallel met 
de engelen, die volgens hem met onze 
gebeden op de hoogte komen doordat 
ze het Woord van God beschouwen en 
Gods wil daaromtrent raadplegen. Naar 
goed middeleeuws gebruik beroept hij 
zich daarvoor niet zozeer op de heilige 
Schrift, als wel op diverse uitspraken van 
de kerkvader Augustinus.

Goddelijk wezen

De uitspraken van Lombardus nemen 
niet alle vragen weg. Want wat wordt 
door hem precies bedoeld met ‘het ware 
licht’, in de beschouwing waarvan de 
heiligen in de hemel te weten komen 
wat er hier op aarde gebeurt en welke 
gebeden er tot hen worden opgezon-
den? Duidelijker taal spreekt hier de 
bekende Thomas van Aquino, die, zoals 
vele anderen, een commentaar heeft 
geschreven op het theologisch handboek 
van Lombardus. Daarin stelt hij dat het 
goddelijk wezen het toereikend middel 
is om de dingen van de aarde te leren 
kennen.
Kort en goed komt het er dus op neer, 
dat in de middeleeuwse theologie de 
gedachte heeft postgevat dat de hei-
ligen in de hemel van God te horen 
krijgen wat er op aarde gebeurt en aan 
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hen gevraagd wordt. Dit is nog wel iets 
anders dan het soms bestaande beeld 
dat de heiligen vanuit de hemel naar 
beneden kunnen kijken. En ook anders 
dan het beeld dat Derek Ogilvie in zijn 
shows oproept: dat levende mensen de 
geesten van overleden geliefden op een 
bepaalde manier ‘bij zich hebben’. Maar 
wel biedt ook de middeleeuwse gedach-
tegang de mogelijkheid van het ‘aanroe-
pen’ en in contact treden met overleden 
heiligen.

Vraagtekens

Door de reformatoren is de vraag 
gesteld of ook de Bijbel ons leert dat de 
heiligen in de hemel (ten dele) van God 
te horen krijgen wat er hier op aarde 
gebeurt en tot hen gebeden wordt. Deze 
vraag wordt in de Reformatie veelal ont-
kennend beantwoord, en naar ik meen 
terecht. De gedachte van een dergelijke 
openbaring van God aan de hemelse 
heiligen komt niet op uit het getuigenis 
van de Schrift, en moet dus op z’n minst 
van de nodige vraagtekens worden 
voorzien. Tenminste, als hier (alleen) de 
Schrift beslissend is.
Dit alles neemt niet weg, dat er ook bin-
nen de Reformatie wel verdedigd is dat 
de heiligen in de hemel een zekere ken-
nis hebben van de dingen van de aarde. 
Maar dat is dan de kennis die ze hebben 
overgehouden aan hun eigen leven op 
aarde. Op grond van onder meer een 
hoofdstuk als Openbaring 6 (het gebed 
van de zielen onder het altaar) is goed 
de gedachte te verdedigen dat de herin-
nering aan het eigen aardse leven bij 
de zielen van de gestorvenen niet ver-
loren gaat. Maar dit is wat anders dan 
dat de heiligen in de hemel een directe 
verbinding hebben met de aarde. En dat 
er op de een of andere manier ‘contact’ 
mogelijk is.

Hulp en troost

Bij het overdenken van deze zaken 
dringt onwillekeurig de vraag zich op, 
waarom iemand er eigenlijk behoefte 
aan zou hebben om contact te zoeken 
met de geesten van overledenen. Want 
wat wil je daar eigenlijk precies mee 
bereiken? Nu was die vraag in de mid-
deleeuwen niet zo moeilijk te beant-
woorden: de middeleeuwer leefde in 

een wereld vol bedreiging. Een wereld 
waarin hij zich wel verloren moest voe-
len, en bedreigd door de natuur en de 
daar heersende duivelse machten. Wat 
hij nodig had, waren schuilplaatsen – 
en hij meende die bij de heiligen in de 
hemel te kunnen vinden.
Opmerkelijk genoeg blijkt er op dat punt 
in al de eeuwen die er inmiddels verstre-
ken zijn, nog niet zo veel veranderd. Aan 
het begin van Ogilvies programma ‘The 
Ghost Whisperer’ wordt de kijker inge-
licht over de intenties van Derek Ogilvie. 
‘Met zijn werk heeft hij maar één doel 
voor ogen: hulp en troost bieden aan 
mensen die een dierbaar persoon zijn 
verloren.’ Blijkens het voorbeeld dat aan 
het begin van dit artikel is gegeven, 
kan die hulp en troost door Ogilvie ook 
ongevraagd worden gegeven.

De ene Middelaar

Ook op dit punt zijn er kritische vragen 
gesteld van de zijde van de Reforma-
tie. Sterker nog: op dit punt richt zich 
de meest fundamentele kritiek die de 
Reformatie op de middeleeuwse heili-
genverering heeft uitgeoefend. Want 
wie voor hulp en troost bij overleden 
heiligen in de hemel aanklopt, is daar-
voor principieel aan het verkeerde adres. 
Leert de Schrift ons immers niet heel 
duidelijk dat we voor dat soort zaken 
bij Christus moeten aankloppen? En via 
Hem, als de ene Middelaar tussen God 
en mensen (1 Tim. 2:5), bij God zélf?
Philippus Melanchthon is een van de 
eersten geweest die hier in zijn Augs-
burgse Confessie uit 1530 op gewezen 
heeft. Uit de Schrift is niet te bewijzen 
dat men de heiligen moet aanroepen  
en hulp bij hen moet zoeken. Immers,  
er is maar één Middelaar tussen God  
en mensen: de mens Christus Jezus  
(1 Tim. 2:5), de enige Heiland, Hogepries-
ter, Genadetroon en Voorspraak bij God 
(Rom. 8:34). En het is dan naar de Schrift 
ook de hoogste eredienst om Hem aan 
te roepen. ‘Mocht een van u zondigen, 
dan hebben wij een pleitbezorger bij de 
Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige’ 
(1 Joh. 2:1).

Onbeantwoord

Het is verrassend hoe de oude en mis-
schien enigszins vergeten argumenten 

die door de Reformatie zijn ingebracht 
tegen de middeleeuwse heiligenver-
ering, ons vandaag weer van dienst kun-
nen zijn in onze omgang met lieden als 
Derek Ogilvie. Tegelijk neemt het niet al 
onze vragen weg. Immers, wat gebeurt 
er precies tijdens de ‘readings’ van Derek 
Ogilvie? Heeft hij werkelijk contact met 
de geesten van overleden geliefden, of 
is het allemaal boerenbedrog? En als het 
dat laatste niet is, hoe moet dit alles dan 
‘geduid’ worden? Is het per definitie toe 
te schrijven aan de macht en het werk 
van de duivel?
Hier blijven vele vragen onbeantwoord, 
en hetzelfde geldt als het gaat om 
de roomse aanroeping van heiligen. 
Immers, ofschoon de Reformatie er 
wonderwel in geslaagd is om de heili-
genverering onder haar aanhangers met 
wortel en tak uit te roeien, is die ook 
vandaag binnen de Rooms-Katholieke 
Kerk nog volop actueel. En hoe voeren 
we het gesprek daarover dan? Betekent 
het feit dat de Bijbel de mogelijkheid 
van het contact leggen met overledenen 
niet uitdrukkelijk lijkt te leren, dat het 
‘dus’ ook onmogelijk is? En zo ja, hoe 
overtuigen we de Rooms-Katholieke Kerk 
daar dan van? Want dat is de afgelopen 
eeuwen niet gelukt…

‘Raadpleeg geen geesten en 
schimmen van doden’

Onder andere over deze vragen ging 
het gesprek tijdens mijn promotie op 19 
januari jl. Prof. J.W. Maris, een van mijn 
opponenten, wees in dit verband op 
Leviticus 19:31: ‘Raadpleeg geen geesten 
en schimmen van doden. Wie zich tot 
hen wendt, verontreinigt zichzelf. Ik ben 
de Heer, jullie God.’ Hij suggereerde dat 
het doodgelopen gesprek tussen Rome 
en Reformatie wellicht met behulp van 
deze tekst weer vlot getrokken zou kun-
nen worden. Want waar we het wellicht 
niet eens kunnen worden over de vraag 
of het mogelijk is om in contact te tre-
den met overleden heiligen, zouden we 
dat op grond van deze tekst mogelijk 
wel kunnen worden over het feit dat het 
van de Here niet mag. Ik vind dat een 
suggestie die alleszins het overwegen 
waard is.
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Gestoken in een nieuw, stemmig 
grijs pak was ik er op vrijdag 29 
april klaar voor. Maar het bleef 
stil die dag. Of moet ik zeggen: het 
bleef droog, ik kreeg geen druppel 
van de jaarlijkse lintjesregen. En de 
kerk had er ook al geen aandacht 
aan gegeven. Geen boekenbon dus. 
Zelfs mijn eigen vrouw heeft het 
niet opgemerkt. Ook geen kus dus. 
Nee, niets bijzonders bij de gele-
genheid van mijn vijftienhonderdste 
preek.

Het gaat intussen wel om – in mijn 
schrijfstijl – tweeëntwintigduizend 
en vijfhonderd bladzijden. Dat zou-
den vijf en zeventig kloeke boeken 
kunnen zijn. En dat toch is drie keer 
de prestatie van de laatstversche-
nen serie CNT. Daarvoor zijn de 
terecht trotse auteurs uitgebreid 
voor het voetlicht gehaald. Ach 
natuurlijk, ere wie ere toekomt! 
Wat is het preekwerk zonder het 
deskundige tekstcommentaar. Bij 
deze gelegenheid zeg ik hun heel 
hartelijk dank voor het uitlegkun-
dige werk dat is en wordt gedaan 
ten behoeve van het uiteindelijke 
preekwerk.

Wij dominees schrijven in stilte.  
Een stilte die ook nodig is. Ik ken 
collega’s die de stilte moeten zoe-
ken. Stel je voor: boven je werk-
kamer leven je puberende kinderen 
zich uit. Ik hoopte maar dat ze  
’s zaterdags lang bleven uitslapen. 
De eerste jaren van mijn predik-
ambt zocht ik ook de stilte in de 
nacht. Het was de tijd van twee 
preken per week. Ik had toen ook 

altijd nog de tijd tussen de twee 
zondagse diensten nodig. Het kostte 
me eens een beroep. Een hoorcom-
missie zat ’s morgens in de kerk en 
men vroeg om een gesprek na die 
dienst. Ik zei dat ik geen tijd had. 
Ik moest de preek voor de middag-
dienst nog uitschrijven. Ik heb de 
broeders niet meer teruggezien.

Hoewel het in de loop van de jaren 
wel wat beter lukt om de preektijd 
te managen, blijf ik het voor elke 
nieuwe preek een opgaaf vinden. 
De ons geleerde preekmethodiek is 
niet zozeer een recept. Mijn vader 
was bakker, en als hij maar deed 
wat het recept hem voorschreef, 
dan kwam er een goed product 
uit. Zo werkt het niet op onze stu-
deerkamer. Het preekwerk is een 
creatief proces met alle spanningen 
van dien: hoe is het uiteindelijke 
preekproduct?

Misschien verbaast dit iemand. Ik 
wisselde weer eens van gemeente 
en toen zei iemand: Je bent zeker 
weer toe aan het omdraaien van je 
preekstapel. Maar u mag weten: ik 
val een nieuwe gemeente niet graag 
lastig met de preken die ik voor 
de oude gemeente heb gehouden. 
Oude preken, als ik ze al herlees, 
vallen mezelf vaak tegen. Ik zou 
ze het liefst na gebruik verwijde-
ren. Ik houd zelf van verse waar, al 
kan soms een opgewarmde prak 
nog goed smaken. Maar ik houd 
als prediker graag de gang in mijn 
preekwerk, het is mijn primaire 
taak. Belangrijk is ook om voeling 
te houden met de tijd. De actua-

liteit, dichtbij en verder weg. Het 
hoofd van de kerk is de Heer van de 
wereld.

Hoewel in de loop van de tijd de 
preekbeurtfrequentie wat is afge-
nomen, is de preekdruk alleen 
maar toegenomen. De men-
tale druk, en de prestatiedruk. De 
gemeente is mondiger geworden. 
Ook krijg ik het gevoel dat ik het 
preekwerk niet meer in eigen hand 
heb. Thema’s, projecten, tal van bij-
zondere verzoeken vragen om een 
gelegenheidspreek.

En reken maar, dat al wat aan het 
preekwerk gedaan kan worden, ook 
geleverd wordt. Ik snap nooit de 
kritiek op een preek die kennelijk 
niet goed overkwam als zou er te 
weinig tijd en energie aan het werk 
gegeven zijn. Zouden er zulke pre-
dikers zijn? Eens kreeg ik na afloop 
te horen: Zeg, dominee, heb ik me 
daarvoor aangekleed? Het was een 
opmerking van een vrouw in kle-
derdracht. Ze had de preek… al te 
kort gevonden. En ontdaan was ik 
ooit, toen iemand me zei: Dominee, 
geven wij voor zulke preken ons 
dure geld aan de school in Kampen?

Wekelijks wordt er twee keer 
rond mijn preekwerk gebeden. 
Het eerste gebed is om de ver-
lichting met de Heilige Geest. Het 
tweede gebed is om vergeving van 
de tekorten: Heer, neem elk ijdel 
woord dat gesproken is, weg! En ik 
hoop natuurlijk op het gebed van 
de gemeente. Het beste blijk van 
betrokkenheid bij dit werk in stilte.

Vijftienhonderd 
preken
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Zijn vrouw, Sarai, was een knappe ver-
schijning. Zij zou wel eens geschaakt 
kunnen worden, ten koste van zijn leven. 
Dus zei Abram tegen z’n vrouw: ‘Zeg 
daarom dat je mijn zuster bent, dan 
kom ik er dankzij jou misschien goed 
vanaf en loopt mijn leven geen gevaar’ 
(aldus Gen. 12:13). In deze tekst staat 
voor het eerst het woordje ‘misschien’ 
in de Bijbel, althans in de NBV. Abram 
wist niet hoe het zou aflopen, maar hij 
hoopte er op deze manier het beste van. 
Wie weet, kon hij het zo overleven.

Een gewoon woord?

Ook in de Bijbel komt het woord ‘mis-
schien’ dus voor. Het wordt ook wel eens 
met ‘wellicht’ vertaald. En soms staat er 
in het Hebreeuws letterlijk ‘wie weet’, en 
die uitdrukking heeft natuurlijk dezelfde 
betekenis als die eerstgenoemde twee 
woorden. In heel de Bijbel zijn er volgens 
de NBV 79 vindplaatsen van die eerste 
term, dus van het woord ‘misschien’. Dat 

is heel wat, maar het houdt nog niet in 
dat dat woord nu een speciale bijbelse 
term geworden is met een bijzondere 
lading. Het betekent wel dat het ook in 
de Bijbel een gewoon woord is uit onze 
eigen omgangstaal. Het gaat immers 
ook in de Bijbel over mensen die van-
daag niet weten wat er morgen gebeurt, 
laat staan dat ze hun leven of de toe-
komst in eigen hand hebben. Er is er 
maar Eén die niet alleen weet, maar ook 
bepaalt hoe het in deze wereld toegaat 
en hoe het met ieders leven verloopt. 
Dat is onze God, die zelf nooit ‘mis-
schien’ hoeft te zeggen.

Maar toch is daar niet alles mee gezegd. 
Want er zijn ook teksten in de Bijbel 
waar dat woordje ‘misschien’ gebruikt 
wordt in relatie tot wat God al dan niet 
doet. Dat zou je eigenlijk niet verwach-
ten. Zulke teksten worden dan ook extra 
spannend en krijgen een bijzondere 
theologische lading. Want als we ons 
moeten afvragen of God zo zal hande-

len, of juist zus, dan lijkt het soms bijna 
alsof het geloof geen 100% zekerheid 
meer biedt. Ik noem een welsprekend 
voorbeeld: Sefanja 2:3.
De profeet Sefanja treedt op in de tijd 
van de Judese koning Josia, in de perio-
de dat het Noordrijk al in ballingschap 
is gegaan en het rijk van Juda datzelfde 
oordeel boven het hoofd hangt. Want 
ook daar is de zondigheid langzamer-
hand ten hemel stijgend geworden. De 
profeet roept dan in de verzen 1 en 2 de 
bevolking van Jeruzalem en Juda op om 
tot bezinning te komen en zich te beke-
ren voordat het oordeel van de dag van 
de Heer over hen losbreekt. En dan volgt 
in vers 3 die merkwaardige slotzin: ‘Mis-
schien blijven jullie dan gespaard op de 
dag van de toorn van de Heer.’

Wat bedoelt Sefanja?

Dat is toch wel vreemd: dit woord 
‘misschien’ in dit verband. God neemt 
bekering van mensen toch serieus, en 
geeft als vervolg daarop toch verlos-
sing en geborgenheid? Heeft Hij dat 
niet beloofd en is zijn Woord daar niet 
vol van? Mocht Gods volk in de tijd van 
Sefanja dat niet vertrouwen, als ze weer 
de Heer gingen zoeken? Bij geloof past 
toch geen gevoel van onzekerheid, alsof 
God nog altijd ‘nee’ kan doen terwijl Hij 
‘ja’ heeft gezegd? Zo’n tekst uit Sefanja 
daagt ons wel uit om er even bij stil te 
staan.

‘Misschien’: dat zou in deze tekst kun-
nen wijzen op twijfel en onzekerheid. 
En dan kunnen we ook nog twee kanten 
op. Twijfel aan God of twijfel aan jezelf. 
Was het voor het volk in Josia’s tijd 
onzeker of God echt wel wilde redden? 
Bedoelde Sefanja hier dat je op God niet 
echt aankunt, en dat Hij eigenlijk een 
wispelturige God is, zoals de afgoden 
ook zijn? We weten uit heel de Bijbel dat 
dat niet waar kan zijn. God is ten hoog-
ste betrouwbaar, in alles wat Hij zegt en 

‘Misschien…’:
maakt God ons onzeker?

Als mensen weten we niet van tevoren hoe de dingen zullen 
lopen. Al hoop je natuurlijk dat de plannen die je maakt, goed 
aflopen. Abram hoopte dat ook, toen hij door een hongersnood 
gedwongen was naar Egypte uit te wijken. Want die tijdelijke 
verhuizing hield een risico in.
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doet. Aan Hem en zijn Woord hoeven we 
nooit te twijfelen.

Moeten we dan aan onszelf twijfelen? 
Is dat het wat Sefanja bedoelt? Kunnen 
we onszelf niet vertrouwen, ook al zijn 
we heel serieus bezig met wat God van 
ons vraagt? Als we vrijgemaakt-gerefor-
meerd zijn, dan hebben we geleerd om 
van onszelf af te zien en alleen op God 
en zijn beloften te zien. We hoeven niet 
in onze ziel te zoeken naar bewijzen van 
ons heil, want dat ligt vast in wat God 
zelf heeft gezegd en in de doop heeft 
onderstreept. We hoeven het in geloof 
alleen maar aan te pakken. Maar deze 
tekst dan? Is er in dit leven toch niet 
voor 100% heilszekerheid mogelijk? Blijft 
het altijd maar afwachten? Zien we het 
als vrijgemaakten te makkelijk? Kunnen 
we op grond van deze tekst maar beter 
wat zwaarder gereformeerd worden, en 
op zondag wat donkerder kleding aan-
doen?

Ik denk dat al die bezwaren niet van toe-
passing zijn. Sefanja wil Gods volk van 
toen en nu niet aan het twijfelen bren-
gen. Maar het woordje ‘misschien’ wijst 
er wel op dat hier niets automatisch 
gaat. In de genade en de uitdeling ervan 
is er geen enkele routine. Dit woordje wil 
zeggen dat in deze wereld het oordeel 
waar Sefanja 1 van spreekt, regel is en de 
redding uitzondering. Redding is als het 
ware alleen mogelijk via een nooduit-
gang of een vluchtroute. Wie gespaard 
wordt, heeft dat in geen enkel opzicht 
verdiend. Het is altijd ternauwernood 
(vgl. 1 Petr. 4:18!), net als een vogel die 
nog net de strik ontkomt (Ps. 124).

Geen automatisme

Onze beleving kan wel eens anders zijn. 
Ik hoef alleen maar de term ‘verbonds-
automatisme’ te noemen, waarvan we 
als vrijgemaakt-gereformeerden door 
andere gereformeerden nogal eens 
worden beticht. Hopelijk is dat meestal 
ten onrechte, maar toch… Er is alle 
reden om nederig te blijven vanwege 
onze onwaardigheid en telkens weer 
verrast te worden door Gods genade. 
De bevolking en de koning van Ninevé 
kunnen ons nog tot een voorbeeld zijn, 
zoals de Heiland hen ook al ten voor-
beeld stelde (zie Mat. 12:41). Ik doel op de 

tijd van Jona, die namens God die stad 
het oordeel moest aanzeggen. En wat 
zei de koning toen? Hij riep de bevol-
king dringend op om te vasten en ook 
anders te gaan leven en te breken met 
alle onrecht. En dan komen de volgende 
gulden woorden van die heidense vorst: 
‘Misschien dat God van gedachten ver-
andert en op zijn besluit terugkomt; 
wie weet zal hij zijn woede laten varen, 
zodat wij niet te gronde gaan.’ Die 
koning begreep heel goed dat zelfs beke-
ring geen verdienste of loon waardig is 
van de kant van de God van hemel en 
aarde. Alle roem is uitgesloten, de red-
ding is voor 100% genade.

In dit verband wil ik ook even op een 
boekje van prof.dr. H.G.L. Peels wijzen: 
De omkeer van God in het Oude Testa-
ment. Een juweeltje van een brochure, 
oorspronkelijk een rectorale rede, in 1995 
te Apeldoorn uitgesproken en later, in 
1997, als boekje uitgegeven in de serie 
‘Apeldoornse studies’ (no. 34). Het gaat 
in deze rede om de vraag waarom en 
wanneer God weer naar zijn in zonde 
gevallen volk omziet en terugkeert. Peels 
stuit daarbij op dezelfde vragen als in 
dit artikel aan de orde komen. Op pagi-
na 19 zegt hij dat boete en bekering van 
mensen niet automatisch tot de omkeer 
van God leiden. Het vervolg wil ik even 
letterlijk aanhalen: ‘Op bijzondere wijze 
komt dit besef uit in de profetische pre-
diking van het “misschien” (…) of “wie 
weet”. (…) Dit “misschien” is geen uiting 
van twijfel aan Gods barmhartigheid 
maar tekent de ootmoed van iemand 
die beseft geen rechten te kunnen laten 
gelden, en verwoordt tegelijk de levende 
hoop die gebaseerd is op Gods zelfopen-
baring.’ Ik vind dit heel treffend en tref-
zeker geformuleerd.

Tot slot

Dan tot slot nog iets over het Nieuwe 
Testament. Ook daar komt het ‘mis-
schien’ een keer voor in een dergelijk 
verband als bij Sefanja. Ik doel op Filip-
penzen 3:11, waar Paulus schrijft over 
zijn ‘hoop misschien ook zelf uit de dood 
op te staan’ (NBV). Maar in dat vers is de 
vertaling met ‘misschien’ wel omstre-
den. In de Griekse grondtekst staat 
in die zin ook geen apart woord voor 
‘misschien’ en in de NV (1951) wordt dat 

woord ook niet gebruikt. Het lijkt erop 
dat de NBV de lezers dogmatisch op het 
verkeerde been zet, alsof Paulus nog niet 
eens zeker is van zijn definitieve redding. 
Maar dat bedoelt hij hier niet. Het gaat 
er meer om dat Paulus niet weet hoe 
en wanneer dat opstaan uit de dood zal 
plaatsvinden. Hij formuleert dus eigen-
lijk zijn gespannen verwachting van de 
grote verrassing die op de jongste dag 
zichtbaar zal worden.

Intussen blijft onze verlossing ook in het 
nieuwe verbond een ‘onmogelijk’ gebeu-
ren: als door het oog van een naald. Wat 
voor mensen onmogelijk leek, wordt 
mogelijk door God. Er is geen principieel 
verschil tussen oud en nieuw verbond. 
Kijk naar de tollenaar vergeleken met 
de farizeeër uit de bekende gelijkenis. ‘O 
God, wees mij, zondaar, genadig’, roept 
hij uit (Luc. 18:13). Dat is dezelfde oot-
moed die prof. Peels al noemde. Alleen 
wie zichzelf vernedert, zal verhoogd en 
gered worden. Tegelijk denk ik wel dat 
de zekerheid van het heil in het nieuwe 
verbond nog sterker kan worden dan 
voorheen. Er zijn al zo veel beloften van 
God uit het Oude Testament realiteit 
geworden, dat we des te meer hou-
vast krijgen aan de beloften die nog 
openstaan. Er is dankzij Christus een 
geweldige sprong voorwaarts gemaakt 
in de heilsgeschiedenis. Dat geeft extra 
zekerheid, maar ook een grotere verant-
woordelijkheid aan ons vandaag (zie 
Heb. 12:18v).

Om het voorgaande samen te vatten: 
een klein woordje in de Bijbel kan toch 
wel een bijzondere betekenis hebben, 
zeker als het de relatie tussen God en 
ons betreft. In dat kader gebruikt geeft 
het woord ‘misschien’ in het Oude Tes-
tament extra kleur aan de onverdienste-
lijkheid van de genade. Dat dit woordje 
in zo’n verband niet in het Nieuwe 
Testament voorkomt, is in zekere zin 
‘toevallig’. Hetzelfde wordt daar wel 
weer met andere woorden uitgedrukt. 
Bijvoorbeeld in Jakobus 4:6, waar ik ook 
mee afsluit. Daar wordt een woord uit 
Spreuken aangehaald: ‘God keert zich 
tegen hoogmoedigen, maar aan nederi-
gen schenkt hij zijn genade.’
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Kritisch nadenken is goed, wanneer het 
gebeurt in afhankelijkheid aan wat God 
over de diverse kwesties zegt in zijn 
Woord, de Bijbel. Daarin lezen we niet 
vaak direct het antwoord op onze vra-
gen, maar we komen wel veel te weten 
over Gods bedoeling met het leven van 
mensen op aarde. Dat geeft rust en 
vertrouwen, ook al blijf je soms met 
vragen zitten waarop je het definitieve 
antwoord (nog) niet krijgt.

Actuele thema’s

Het gaat in het boek over een aantal 
actuele thema’s die wel vaker besproken 
zijn. Zoals de betrouwbaarheid van het 
evangelie, de plek van het lijden in de 
wereld en de vraag naar onze houding 
tegenover andere religies (zoals de 
islam). Het gaat ook over de spanning 
tussen geloof en wetenschap; en wat 
is het nu: schepping of evolutie? Het 
nadenken over al deze vragen wordt 
ondersteund doordat er een gedegen 
betoog over de vraag geboden wordt. 
Daarbij plaatst een ander weer vragen 
of kanttekeningen, waardoor het dui-
delijk wordt dat je in heel veel kwesties 
niet het complete en definitieve ant-
woord kunt geven. Tegelijk wordt in de 
meeste bijdragen de weg gewezen om 

vanuit de Bijbel naar die antwoorden te 
zoeken. Ik zou zeggen: een genuanceer-
de manier van nadenken, als je daarbij 
nadrukkelijk binnen de kaders van de 
Bijbel blijft.
Het boek hielp en helpt mij verder bij 
het nadenken over een aantal van de 

genoemde thema’s, onder meer de 
vragen rond schepping en evolutie. Dat 
gebied heeft mijn bijzondere interesse: 
ik ben van origine natuurkundige, en in 
mijn jaren als natuurkundeleraar in het 
voortgezet onderwijs heb ik heel wat 
keren met leerlingen over deze vragen 

gesproken. Mijn uitgangspunt is altijd 
geweest: uiteindelijk vind je in de Bijbel 
de waarheid, ook al krijg je daarmee 
geen compleet natuurkundig beeld 
van de werkelijkheid. Je leert wel op de 
goede manier kijken naar de wereld 
waarin we leven.

Onvoorstelbaar wonderlijk

Neem nu onze eigen planeet, de aarde. 
’t Is een klein stipje in een immens heel-
al; een van de planeten van het stelsel 
waarvan de zon het middelpunt is. Die 
zon vormt, samen met miljarden andere 
sterren, een sterrenstelsel en daarvan 
zijn er weer miljarden in ons heelal. Als 
je daar ‘wetenschappelijk’ over nadenkt, 
is de conclusie: op aarde zijn de omstan-
digheden gunstig voor (menselijk) leven; 
statistisch gezien zijn er vast meer 
planeten waar soortgelijk leven als bij 
ons op aarde kon ontstaan. Dat is dan 
voor wetenschappers voldoende reden 
om projecten te starten waarmee we 
aan die andere beschavingen onze aan-
wezigheid laten weten, of waarmee we 
op zoek gaan naar signalen van andere 
beschavingen. Wie weet, lukt het een 
keer om contact te maken!

In de Bijbel lees ik heel iets anders. De 
aarde is in zekere zin het middelpunt 
van de kosmos, door God op een spe-
ciale plek gezet. Heel bewust heeft Hij 
dáár mensen neergezet, om voor Hem 
te leven en voor die schepping te zorgen. 
Naarmate je meer te weten komt over 
voorwaarden die nodig zijn om leven 
mogelijk te maken, raak je steeds meer 

Wie heeft dit alles geschapen?

In 2009 verscheen het boek Hete hangijzers, met discussies 
rond zeventien kritische vragen aan het christelijk geloof. Het 
is een boek dat ik met interesse gelezen heb. Niet omdat alle 
aangeboden antwoorden ook helemaal mijn antwoorden zijn, 
maar omdat er op een open en gelovige manier naar antwoor
den gezocht wordt.
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Geloofsbelijdenis

Het geloof legt de grondslag voor 
alles waarop we hopen,
Het overtuigt ons van de waar-
heid van wat we niet zien.

Door geloof komen we tot het 
inzicht
dat de wereld door het woord van 
God geordend is,
dat dus het zichtbare is ontstaan 
uit het niet-zichtbare

(Hebreeën 11:1 en 3)
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verbaasd over de uitgebalanceerde posi-
tie van de aarde ten opzichte van de zon. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt!

De aarde is niet toevallig ontstaan uit 
een oerknal met alle gevolgen van dien. 
Nee: God heeft de aarde geschapen, 
alles is uit Hem ontstaan en alles heeft 
in Hem zijn bedoeling (Rom. 11:36). Dat 
is een heel ander wereldbeeld dan wat 
je uit ‘objectieve waarnemingen’ van 
sterrenstelsels opbouwt. Is daarmee 
het beeld van de natuurwetenschapper 
zinloos? Absoluut niet; het is een heel 
bruikbaar model van de werkelijkheid, 
waarmee je prima uit de voeten kunt 
met vragen over onze aarde en wat je 
kunt doen met bijvoorbeeld bodem-
schatten. De kijk van de natuurweten-
schapper is echter volstrekt ontoerei-
kend om God te leren kennen. Die kennis 
is van een heel andere orde. Daar heb je 
ook een heel andere taal voor nodig.

Wetenschap – zekerheid?

Wetenschap is eropuit om dingen te 
begrijpen en er zo macht over te hebben. 
Dat is prima, de mens kreeg immers de 
opdracht om over de aarde te heersen. 
Daar valt ook het wetenschappelijk 
bedrijf onder. Tegelijk moet je als mens 
ook je plaats weten, je nederige positie 
in verhouding tot de almachtige God. 
Van zijn plan en van zijn werken begrijp 
ik helemaal niets. Hoe het leven op 
aarde ontstaan is? Geen idee; ook al 
zijn er onderzoeken naar het ontstaan 

van leven en de ontwikkelingsfasen van 
nieuw leven dat groeit, bijvoorbeeld 
uit een graankorrel of uit een eicel. Dat 

onderzoek is goed en nuttig, maar het 
geeft geen antwoord op die ultieme 
vraag: hoe kon er leven ontstaan op 
aarde? Daar is maar één antwoord op te 
geven: door Gods scheppend spreken. 
Meer valt er gewoon niet over te weten 
of te zeggen.

Hoe moet je als christenwetenschap-
per omgaan met vragen rond geologie 
en evolutie? Houd je vast aan wat God 
heeft geopenbaard en wees niet bang 
om je eigen onvermogen te erkennen. 
Hoe onvoorstelbaar wonderlijk heeft Hij 
alles gemaakt!

Wetenschap en geloof

Wetenschappelijke theorieën helpen om 
de werkelijkheid beter te begrijpen, er 
meer grip op te krijgen. Maar ze helpen 
ons niet aan de ultieme kennis, aan het 
volledige begrip. Dat krijg je alleen door 
geloof. Geloof God op zijn Woord en je 
zult wijs worden.
Die boodschap klinkt luid en duidelijk 
uit een boekje dat onlangs verscheen: 
Wie heeft dit alles geschapen? van ds. 
P. Niemeijer (Woord en Wereld, cahier 
nr. 86). Hij werkt die boodschap op een 
prettig leesbare, gestructureerde en 
begrijpelijke manier uit. Daarbij geeft 
hij er blijk van te weten waar hij het 
over heeft, ook als het over zaken gaat 

die te maken hebben met de weten-
schappelijke stand van zaken. Hij blijft 
als theoloog beperkt in zijn kennis over 
de natuurwetenschappelijke details. 
Maar dat belemmert hem niet om een 
gezonde en evenwichtige benadering te 
presenteren van de diverse vragen die 
er liggen. Hij gaat die vragen niet uit de 
weg, maar blijft tegelijk bij de geloofs-
overtuiging: God is de Schepper van 
alles wat wij zien. Wat mij betreft geeft 
hij daarbij aan waar ruimte is en ook 
waar de grenzen liggen.

Ooit heb ik de behoefte gevoeld om mijn 
gedachten over dit onderwerp verder 
uit te werken tot misschien wel een 
brochure. Die behoefte heb ik absoluut 
niet meer, nu ds. Niemeijer zijn boekje 
geschreven heeft. Ik kan nu volstaan 
met te zeggen: van harte aanbevolen!
Lees en overweeg. Onderzoek alle din-
gen, en behoud daarbij het (eenvoudige) 
geloof in God als Schepper.

Wat is de mens?

Ik ben blij met een van de nieuwe gezangen in ons kerkboek: Gezang 145. 
Dit lied is een bewerking van Psalm 8. Op een heel passende melodie wordt 
de lof van God als Schepper van hemel en aarde bezongen. We worden als 
mensen op onze plek gezet: ‘Wat zijn wij, mensen?’ Hoe zouden wij, die zelf 
door God geschapen zijn, ooit in staat zijn te bevatten hoe Hij daarbij te werk 
gegaan is? Hoe zouden we daar ooit een passend model voor kunnen ont-
wikkelen?
Gezang 145 heeft in vergelijking met Psalm 8 een belangrijke aanvulling, 
als nieuwtestamentisch lied. De verlossing door Christus wordt uitbundig 
bezongen: U komt ons in Christus tegemoet! En Gezang 145 besluit met een 
couplet dat duidelijk maakt waarom wij mensen bestaan: om tot Gods lof te 
leven en te zingen.
Dit lied helpt mij om te begrijpen hoe het zit. Of in elk geval: om bij vragen 
daarover rustig te worden.

Heerser over de schepping

Jezus gaf zijn discipelen een lesje 
in geloof. Ze waren bekwame vis-
sers, dat was hun vak. Ze wisten 
prima hoe je een goede vangst 
kon binnenhalen en ook wanneer 
je maar beter kon stoppen. En 
dan zegt Jezus tegen hen: Ga nu 
maar vissen (Luc. 5). Terwijl ze de 
hele nacht niets gevangen heb-
ben en het er niet in zit dat het 
tegen de ochtend beter zou wor-
den. Dat is nog nooit vertoond. 
‘Maar als u het zegt, dan zullen 
we het doen.’ Je hoort bijna de 
twijfel (scepsis) doorklinken in 
de toonzetting. En het blijkt 
overduidelijk: je kunt maar beter 
vertrouwen op wat de Schep-
per zegt. Wie zou het ook beter 
weten dan Hij? De netten werden 
overvol van vis. Niet te geloven? 
Kijk zelf maar!

(naar Lucas 5:1-11)
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Op 20 en 21 mei beleefde de generale synode 

een afwisselend weekend. Als er een kopje 

is waaronder de verschillende onderwerpen 

kunnen worden samengevat, dan moet dat 

iets zijn als: kerk in de tijd.

Archief en documentatie

Op vrijdagochtend kwam het deputaatschap Archief en 
Documentatie op de synode. Dat bewaart de fysieke 
herinnering aan het verleden. Behalve deputaten was 
ook de directeur, dr. Harinck, aanwezig om over het 
gevoerde beleid te spreken en nieuwe opdrachten te 
ontvangen. Het Archief- en Documentatiecentrum 
(ADC) doet regelmatig van zich spreken door congres-
sen en lezingen. Onlangs vond de eerste promotie 
plaats. De synode nam er dankbaar kennis van.
Uit de bespreking en besluitvorming is het vermel-
denswaardig dat het archief van de NGK inmiddels ook 
op het ADC is ondergebracht. De NGK betalen daar 
een bedrag per strekkende meter voor. Ook worden 
eventuele personeelskosten berekend. Besloten werd 
de samenwerking voort te zetten en zo mogelijk uit te 
breiden.
Het ADC wil de kerken in de nabije toekomst gericht 
adviseren met het oog op een uniform digitaal archief-
beleid. Veel stukken worden immers digitaal bewaard. 
En dat moet wel goed gebeuren.
Het ADC is in 2010 uitgebreid met een grote archief-
kluis. Daarmee heeft het centrum voorlopig weer toe-
komst, met het verleden binnen handbereik.

Kerk en overheid

De deputaten Kerk en Overheid kwamen later die 
ochtend verslag geven van hun werkzaamheden. Zij 
vertegenwoordigen onze kerken in de samenleving van 
nu, als deelnemer in het maatschappelijk debat. Dit 
deputaatschap staat onder titulair voorzitterschap van 
de voorzitter van de vorige generale synode, ds. A. de 
Snoo.
Het deputaatschap vertegenwoordigt de kerken als er 
geen generale synode bijeen is. Dat geldt bijvoorbeeld 
bij officiële samenkomsten met een nationaal karakter. 
Ook bij vreugde en rouw in het Koninklijk Huis treedt 
de voorzitter op namens de kerken.
Er is overleg gevoerd over het justitiepastoraat met het 
oog op een grotere rol daarin van onze kerken.
Het deputaatschap dient de kerken en de kerkleden te 
stimuleren om op christelijke wijze betrokken te zijn 
in de maatschappij in het contact met plaatselijke en 
regionale overheden. Regionale bijeenkomsten in dat 
kader werden helaas amper bezocht. Ze hoeven niet 
opnieuw te worden georganiseerd. Maar de opdracht 
om te stimuleren blijft.

Rond de aanwezigheid op de synode deed het depu-
taatschap op twee manieren in de pers van zich spre-
ken. Deputaten hadden besloten, anders dan de NGK, 
niet mee te doen aan een verklaring van meerdere 
kerken tegen homogeweld. Dat was omdat de initiatief-
nemers onder uitsluiting van homoseksuelen bijvoor-
beeld ook verstaan het benoemingsbeleid van christe-
lijke scholen en de eigen afweging van kerken in zaken 
van ambt en tucht. Het zou naïef zijn zich aan te sluiten 
bij dit initiatief, hoezeer we geweld tegen homo’s en 
uitsluiting van hen ook afwijzen.

Kerk in de tijd
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De leden van de Tweede Kamer kregen in april een 
brief van het deputaatschap met het oog op het onver-
doofd ritueel slachten van dieren. Er werd gewezen op 
het grote goed van de godsdienstvrijheid in relatie tot 
het (vermeende) dierenleed.

Kerk en huwelijk

Een actueel thema werd besproken naar aanleiding 
van vragen van de Particuliere Synode van Friesland.
Er zijn in de huidige Nederlandse samenleving behalve 
het huwelijk ook andere manieren om vorm te geven 
aan een exclusieve man-vrouwrelatie. Het burgerlijk 
huwelijk is open voor homoseksuele verbintenissen 
en stelt veel minder voor dan wat de Bijbel leert over 
het huwelijk. Een geregistreerd partnerschap en een 
samenlevingscontract behoren ook tot de juridische 
mogelijkheden. De PS vroeg of de kerk niet een uit-
spraak moet doen over die drie burgerlijke opties in 
relatie tot de kerkelijke huwelijksbevestiging. Een 
tweede vraag was of de kerk niet moet streven om 
behalve de huwelijksbevestiging ook de huwelijksslui-
ting aan zich te trekken. Dan kan de kerk de bijbelse 
betekenis van het huwelijk duidelijk laten uitkomen.

Over de diverse mogelijkheden om relaties te regis-
treren werd gesproken. Wat doe je als kerk wanneer 
gemeenteleden een geregistreerd partnerschap aan-
gaan en er kerkelijke bevestiging over vragen? Hoe 
kijken we als kerken aan tegen broeders en zusters die 
een dergelijke juridische vormgeving voor hun relatie 
kiezen?
Het burgerlijk huwelijk valt niet zomaar samen met het 
huwelijk zoals de Bijbel ons daarover onderwijst. Het 
onderscheid wordt alleen maar groter. Een christelijk 
huwelijk staat niet zomaar gelijk met een burgerlijk 
huwelijk. Wie zijn huwelijk vorm wil geven op een 
manier zoals ons huwelijksformulier daarover schrijft, 
moet die per se de vorm van een burgerlijk huwelijk 
kiezen, of kan een andere vorm ook?
De deputaten kerk en overheid en de Raad van Advies 
inzake huwelijk en echtscheiding zullen de volgende 
synode daarover een advies geven.

Moet de kerk streven naar het zelf sluiten van huwelij-
ken, zoals dat in heel wat andere landen het geval is? 
De PS suggereerde het huwelijk terug te halen in de 
kerk, zodat het onderscheid tussen het bijbelse huwe-
lijk en hoe de overheid dit in het burgerlijk huwelijk 
wettelijk geregeld heeft, niet meer gemaakt hoeft te 
worden. Dat zou de situatie weer helder maken: trou-
wen = in de kerk een verbond aangaan.
De synode ging er niet in mee. Het huwelijk is een 
publieke zaak en komt de overheid toe. Het is niet te 
verwachten dat de overheid dat zonder voorwaarden 
te stellen bij de kerken onderbrengt. De overheid zou 
dan de kerk ook kunnen dwingen huwelijken te sluiten 
waar de kerk niet mee ingenomen is (homohuwelijken, 

huwelijken na echtscheiding, huwelijken van gemengd 
geloof). Op dit moment is het goed mogelijk om een 
christelijk huwelijk aan te gaan binnen de burgerlijke 
vorm die daarvoor is.

Kerk en drama

De rest van de vrijdag ging op aan het bespreken van 
een tweetal appelzaken. Daarin deed de synode uit-
spraak in geschillen. Een ervan werd in een besloten 
zitting besproken. Daarover vindt u hier dus niets.
De andere ging over een conflict in een plaatselijke 
kerk over de toelaatbaarheid van liturgisch drama in 
de eredienst, gekoppeld aan de Woordbediening, ter 
voorbereiding, verduidelijking en verwerking. De syno-
de achtte de bezwaren van een broeder niet gegrond. 
Wel werd de desbetreffende kerkenraad aangespoord 
tot het geven van een heldere onderbouwing over de 
geoorloofdheid, de wenselijkheid en de mogelijkheid 
van liturgisch drama in de gereformeerde eredienst.

Kerk en kerk

Een besluit is genomen over het bijwonen van offici-
ele gebeurtenissen in kerkgenootschappen waarmee 
geen contact is dat gericht is op kerkelijke eenheid. 
De synode sprak uit dat de beslissing daarin voor de 
verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerk komt. En 
ook dat aanwezig zijn in een eredienst niet betekent dat 
met (alle onderdelen van) die dienst wordt ingestemd.
Dit besluit maakt het mogelijk om in te gaan op uitno-
digingen bij intredes en afscheidsdiensten van bijvoor-
beeld PKN-predikanten. Uitspraken van de synodes 
van Middelburg 1933 en Ommen 1993 gelden niet lan-
ger.

Kerk en geld

Op zaterdag ging het over de ondersteuning van hulp-
behoevende kerken. Naar artikel 11 van de kerkorde 
kan een kerk hulp uit de classis krijgen als de kosten 
voor het basale kerk-zijn niet meer op te brengen zijn. 
Als een classis te veel hulpverzoeken krijgt, kan de 
classis weer terecht bij de particuliere synode. En de 
particuliere synode kan weer bij de generale synode 
terecht. Er is uitgebreid gediscussieerd over de metho-
diek van de ondersteuning: hoe voorkom je dat kosten 
eenvoudig op het kerkverband kunnen worden afge-
wenteld? Dat kan onverantwoorde projecten opleveren. 
Naarmate kerken en kerkleden dichter op een kerk zit-
ten, dienen ze ook meer kosten te dragen.
Uitgesproken werd dat er pas wanneer er fors onder-
steund wordt op alle lagere niveaus, sprake kan zijn 
van een bijdrage van de Generaal Synodale Deputaten. 
Het systeem wordt piramidaal genoemd. En de uitslag 
van de vergadering was daarom best wel passend 
bij dat beeld: de piramide staat er, maar je kunt niet 
zomaar bij de schatkamer komen…
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Voor de toekomst is dit besluit belangrijk omdat er 
missionaire en gemeentestichtingsprojecten worden 
afgebouwd terwijl er nog geen (financieel) zelfstan-
dige kerk is. Dan kan men niet eenvoudig van de ene 
steunverlenende instantie (OOG) naar de andere (GS’11) 
lopen.
Bij de bespreking van het beleid rond steunverlening 
aan missionaire projecten zal de synode hierop terug-
komen. Het missionaire beleid moet in principe op 
zelfstandigheid over de hele linie (inclusief het finan-
ciële deel) gericht zijn.

Liturgische formulieren

Op zaterdag nam de synode besluiten over de liturgi-
sche formulieren.
Er lag een nieuw huwelijksformulier op tafel. Daar 
was nogal wat kritiek op gekomen. De commissie die 
de bespreking voorbereidde, stelde dan ook voor om 
behalve dat nieuwe formulier ook het bestaande, aan-
gepast aan de NBV, aan de kerken aan te bieden. Mid-
dels een amendement uit de vergadering kwam het 
slechts tot de aanname van het minimaal aangepaste 
formulier en verdween het nieuwe van tafel. Dat maak-
te het stemmen over een stapeltje wijzigingsvoorstel-
len op dat formulier overbodig.
De kerken krijgen nu in eerste lezing dat huwelijks-
formulier en het formulier om een buitengesloten 
gemeentelid weer op te nemen en het formulier voor 
de tucht over afkerige doopleden.
Daarmee kunnen de kerken ervaring opdoen. De vol-
gende synode kan de teksten dan definitief vaststellen.

Een dergelijke definitieve vaststelling vond plaats voor 
maar liefst dertien formulieren: drie doopformulieren 
voor kinderen, een voor volwassenen, het formulier 
voor de openbare geloofsbelijdenis, vijf avondmaals-
formulieren, het eerste tuchtformulier, een formulier 
voor de bevestiging van predikanten, en een voor de 
bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Daarin werden op voorstel van deputaten en commis-
sie nog enkele kleine veranderingen doorgevoerd als 
gevolg van reacties uit de kerken.
Ook werd op voorstel van de vergadering en in lijn 
met adviezen van Kamper hoogleraren het woordpaar 
‘teken en zegel’ in de formulieren gehandhaafd. Dan 
staat er in de formulieren hetzelfde als in de belijdenis.
Ook de instemming met de kerkleer in een aantal for-
mulieren werd geformuleerd op een manier die meer 
aansluit bij wat we gewend waren: ‘Belijdt u dat de 
leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in 
de Apostolische geloofsbelijdenis samengevat is en in 
deze gemeente verkondigd wordt, de ware en volko-
men leer van de verlossing is?’ Een dergelijke vraag 
wordt gesteld bij doop, belijdenis en ambtsbevestiging.
Ten slotte heet de bevestiging van ambtsdragers nog 
steeds bevestiging en niet aanstelling. Ambtsdragers 
worden wel aangesteld, maar dat is een heel proces, 
van talstelling tot bevestiging. De bevestiging als litur-
gische handeling is daarvan slechts een onderdeel.

Door een paar synodeleden werd het voorstel inge-
diend om de klassieke formulieren voor doop en 
avondmaal met minimale aanpassingen in gebruik te 
houden. Dit mede om de band met andere gerefor-
meerde kerken te honoreren. Dat voorstel haalde het 
niet.
Het lukte niet alle zaken van het deputaatschap Ere-
dienst af te ronden. Er komt nog een klein staartje.

Het waren twee goedgevulde dagen met pittige discus-
sies in een open sfeer. We bidden of de Here geeft dat 
de besluiten de kerken mogen helpen. We willen kerk 
zijn in de tijd, inspelend op de ontwikkelingen in de 
samenleving, met besef van eigen taak en verantwoor-
delijkheid.

NB
Een artikel over de voorgaande periode is gepubliceerd 
op www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken, 
Deze maand.

Nader Bekeken – speciale 
abonnementen
Neem een proefabonnement op Nader Bekeken! 
U ontvangt het blad dan drie maanden 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!

Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of 
bel 0900-226 52 63 (€ 0,10 per minuut)
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Op vrijdag 27 mei ontving de generale syno-
de van Harderwijk afgevaardigden van de 
Nederlands Gereformeerde Kerken. De pre-
ses sprak de aanwezige leden van de Com-
missie voor Contact en Samenspreking als 
volgt toe.

Van harte welkom, broeders van de Commissie voor 
Contact en Samenspreking van de NGK.

Het is vandaag niet voor het eerst dat u op onze synode 
uw opwachting maakt. Na een tijd van afstand tussen u 
en ons bent u inmiddels een vertrouwde verschijning.
Onze wegen scheidden in de jaren zestig. Dat was in 
de samenleving een tijd van afbraak van christelijke 
wetten en instituties, en kerkelijk was het een tijd van 
oecumene ten koste van de waarheid. Met name de 
reactie op die laatste ontwikkeling verdeelde u en ons. 
Wij vonden dat u te weinig kritisch stond tegenover 
zaken die wij als afbraak zagen, en we namen u dat 
kwalijk. Daartegenover kregen wij van u het verwijt dat 
we te star waren.

Na de kaalslag

Inmiddels is bijna alles wat christelijk was aan het 
publieke leven, afgebroken. Kerken zijn gedecimeerd. 
Een enorme kaalslag heeft plaatsgegrepen. Ooit ver-
geleek ik de situatie van het christendom in ons land 
met de foto’s van Rotterdam na het bombardement 
van 14 mei 1940. Hier en daar zie je op die foto’s in 
een geblakerde vlakte nog een gebouw overeind. Een 
gebouw dat je als Rotterdammer op die foto misschien 
pas voor het eerst opviel. Het had er altijd gestaan, 
maar je had het nooit gezien.

Zo voel ik het klimaat in ons land nu ook aan. In de 
voortgaande ontkerstening staat er nog maar heel 
weinig christelijks overeind. Vandaag zie je ineens wie 
er met jou nog overeind is gebleven. Er zijn gebouwen 
die je niet eerder waren opgevallen. Van andere huizen 
had je nooit verwacht dat ze de verschrikking zouden 
doorkomen. Je ziet ze. En je weet je geroepen om je te 
bezinnen op je gezamenlijke positie in een losgeslagen 
land.
Er is veel veranderd in de laatste decennia. Je voelde 
je als gereformeerde altijd thuis in Nederland. Toen er 
vreemdelingen kwamen in ons land, dacht je na over 
een bijbelse opstelling in hun richting. Je deed het van-
uit een comfortabele positie: dit was toch jouw land? 

Ánderen waren vreemde-
lingen. Inmiddels ben je 
zelf vreemdeling en moet 
je maar afwachten hoe 
men zich tegenover jouw 
‘onverlichte gewoonten’ 
opstelt. Libertijns Neder-
land loopt onder leiding 
van D66 en GroenLinks 
tegen de laatste resten 
van het publieke chris-
tendom te hoop, met als 
speerpunten de christe-
lijke visies op vrouw en 
huwelijk.

Kijk ik vanuit deze waarneming naar u en ons, dan 
zie ik aan de ene kant hoe u en wij na de kaalslag van 
de afgelopen decennia gereformeerde kerken willen 
zijn en elkaar daarin herkennen. Tegelijk zie ik dat er 
verschillen zijn in de antwoorden die we geven op de 
vraag of en hoe we als kerk vandaag contrasterende 
gemeenschap (James Kennedy) willen zijn, bijvoor-
beeld op gevoelige thema’s als de manier waarop we 
als mannen en vrouwen, en als hetero’s en homo’s 
leven in de kerk. Recent lazen we in de krant over 
de stand van zaken in uw plaatselijke kerken als het 
gaat om de acceptatie van vrouwelijke ambtsdragers 
en samenwonende homoseksuelen. We staan voor de 
vraag: zullen wij elkaar op dit punt vinden in een geza-
menlijke christelijke houding in en tegenover het liber-
tinisme van onze samenleving? Daarvoor is de eerste 
voorwaarde dat we samen de Schrift op een gezonde 
manier lezen. In hun rapport leggen onze deputaten 
hun vorderingen in het gesprek met u over het schrift-
verstaan aan ons ter beoordeling voor.

Blikveld

Zopas onderscheidde ik de gebeurtenissen in de jaren 
zestig en onze situatie nu van elkaar.
Als je puur naar de jaren zestig kijkt en je voor het 
heden je blikveld tot onze beide kerken beperkt, dan is 
het niet moeilijk om serieuze verschillen te zien tussen 
beide kerken.
Als je vandaag breder om je heen kijkt dan alleen 
naar onze beide kerken, zie je ook iets anders. Als we 
samen tegenover een moslim staan of tegenover een 
libertijn, dan weet je je één. Dat geldt ook als je als 
gereformeerde en Nederlands gereformeerde samen 
discussieert met een roomse of een vrijzinnig her-
vormde of een ouderwetse synodaal-gereformeerde. 

Binding en borging

Synodevoorzitter
ds. P Niemeijer
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Voor een zogenaamd bevindelijk-gereformeerde zijn u 
en wij inzake verbond en toe-eigening van het heil één 
pot nat.
Het lastige voor ons, gereformeerden, is om die twee 
perspectieven bij elkaar te brengen: aan de ene kant 
die verschillen als je je op ons beiden concentreert, 
aan de andere kant dat wat ons in het veel grotere 
geheel bezien met elkaar verbindt. Het zijn twee per-
spectieven, twee paradigma’s. Ze lijken elkaar te ver-
teren. Maar moet dat per se? Of zijn ze te verbinden?

De jaren zestig en dan…

Ik keer nog even terug naar de verhouding tussen de 
jaren zestig en nu.
Indertijd kende u diverse stromingen. Er was de Open 
Brief van 31 oktober 1966 aan de zogenaamde Tehuis-
gemeente in Groningen, die duidelijk koos voor een 
koers richting de synodaal-gereformeerde kerken en 
moderne oecumene. Maar er waren er ook die daar 
niets van moesten hebben. Er waren bij u zogenaamde 
telderianen, maar ook die de leer van Telder faliekant 
afwezen. Er waren er die onze binding aan de confes-
sie te rigoureus vonden, maar er waren er ook die zich 
graag op de klassieke wijze aan de gereformeerde leer 
bonden maar moeite hadden met het kerkelijk onrecht 
dat in hun ogen aan trouwe broeders werd aangedaan.

Nog altijd draagt u de sporen van uw veelkleurig verle-
den mee in de Preambule en artikel 17 van uw Akkoord 
van Kerkelijk Samenleven, en ook in vrijheden die 
kerken bij u zich kunnen veroorloven als het gaat om 
kinderen aan het avondmaal, openstelling van ambten 
voor in een homoseksuele relatie levenden enzovoort. 
Maar er is ook het een en ander gewijzigd. Er zijn in de 
jaren zestig en zeventig velen de door de Open Brief 
gewezen weg naar de synodaal-gereformeerde kerken 
gegaan. Maar er zijn er veel méér gebleven. Zij vorm-
den een kerk met een eigen Nederlands gereformeerd 
profiel. Daarin blijkt in de loop van de jaren plaats te 
zijn voor een groeiende binding aan de drie formulie-
ren van eenheid en voor toenemende landelijke rege-
lingen en kerkverbandelijke bezinning en oordeels-
vorming. En de heftige distantie tot onze kerken uit de 
jaren zeventig heeft langzamerhand plaatsgemaakt 
voor een weloverwogen oriëntatie op en voor een ver-
langde afstemming met onze kerken. Dat betekent dat 
we elkaar niet meer met sjablonen uit de jaren zestig 
tegemoet kunnen treden. Er is wat veranderd.

En intussen bij ons

Ook bij ons trouwens. Want het is niet netjes om zo 
nadrukkelijk op u te focussen en aan ontwikkelingen 
bij onszelf voorbij te gaan. Dat zou ook niet eerlijk zijn.
De zin die indertijd in de Open Brief als typerend voor 
ons werd gezien – dat de bedding van de kerk van 
Christus in Nederland via de Vrijmaking liep – stond in 

het kader van de discussie over de houding die moest 
worden aangenomen tegenover de synodaal-gerefor-
meerde kerken. Haal je de zin úit dat verband weg en 
verklaar je die tot absolute regel in alle situaties en 
voor alle mensen, zoals dat soms wel gebeurde, dan 
wordt het grotesk en vervreemdend – dat hebben wij 
inmiddels wel ingezien. Wat betekent zo’n zin voor een 
moslim die zich vandaag bekeert en nog nooit van een 
Vrijmaking gehoord heeft? En voor iemand die uit het 
pure ongeloof komt? De weg naar Christus loopt toch 
niet via de zuivere taxatie van Afscheiding, Vrijmaking 
enzovoort?

Als het om de kerk gaat is er nog een ontwikkeling: 
de kerkelijke grenzen die uit het verleden stammen, 
blijken in veel gevallen niet meer te sporen met de hui-
dige stand van zaken. Als je de kerkelijke kaart op dit 
moment opnieuw zou opmaken op basis van thema’s, 
zou die er heel anders uitzien. De scheidslijnen zouden 
dwars door bestaande kerkformaties heen lopen. Dat 
blijkt ook wel uit het verslag van het gesprek van uw 
en onze deputaten over de binding aan de belijdenis in 
zaken als charismata, doop, kerk en avondmaal. Die 
zaken spelen net zo goed bij ons als bij u. En ze houden 
ook de Christelijke Gereformeerde Kerken bezig.

Ook onze context is veranderd. Dat valt ons als gere-
formeerden niet gemakkelijk. In het directe contact 
met de buitenwereld en andere christenen blijken we 
kwetsbaar. We zijn vatbaar voor secularisatie, stor-
ten ons soms in vreemde experimenten, reageren 
onevenwichtig. In onze verwarring zijn we blij met het 
houvast van onze kerkelijke papieren en geschiedenis. 
We zijn ons bewust van het geschenk dat we daarin 
ontvangen hebben. Maar daarom vragen we ons ook af: 
wilt u ons helpen om in de diversiteit van opvattingen 
ons karakter van belijdende gereformeerde kerken te 
behouden? Welke steun krijgen we daarbij van u? In 
hoeverre is die bij u formeel geborgd? Kijkend naar de 
praktijk komt de vraag op: beweegt de werkelijkheid 
in de plaatselijke kerken zich niet op een weg bij ons 
vandaan? Dit zijn oprechte vragen van ons – mogen ze 
rekenen op een positief onthaal bij u?

Wisselende tijden, schuivende panelen: waar vinden we 
onze vastigheid? Is het niet ten diepste bij de eeuwige 
God en bij zijn Woord? Ons gebed is of zijn Geest ons 
in de huidige tijd bewaart bij Christus en zijn evange-
lie. Laten we daarin één mogen zijn! Want als de brón 
waaruit we putten, dezelfde is, mag voor de toekomst 
wat verwacht worden!
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De vrije wil – 
een houdbare spil?

Enthousiasme is er vooral bij degenen 
die de synode hebben meegemaakt. Ik 
kan me dat wel voorstellen. Je ontmoet 
bij zo’n gelegenheid christenen overal 
vandaan. En in de gesprekken ervaar je 
dat je als gelovigen ondanks verschillen 
en tegenstellingen veel samen deelt. Dat 
is heel wat waard in een samenleving 
die in ons land steeds meer atheïstisch 
wordt. Zo’n ontmoeting doet dan goed.
De bedoeling is dat er vaker een synode 
als deze wordt gehouden. En er wordt 
naar gestreefd om ook de Remonstrant-
se Broederschap, de nazaten van de door 
de Nationale Synode van Dordrecht 1618-
1619 veroordeelde remonstranten, aan 
de synode te laten deelnemen. Zeker in 
2018-2019.

Verder spreken

Nu zou het mooi zijn als door derge-
lijke ontmoetingen gereformeerden 

en remonstranten dan ook weer met 
elkaar in gesprek konden komen over 
de verschillen waar destijds zo’n strijd 
over ontbrand is. Sta je met het gezicht 
naar elkaar toe, dan kun je ook weer 
met elkaar spreken en niet alleen over 
elkaar. Je kunt eerlijk zijn over wat je 
niet samen deelt, en dat je op zulke ont-
moetingen de pijn ervan voelt. Het kan 
toch niet zo zijn dat je daar onverschillig 
onder blijft?

Maar moet je elkaar dan niet vrijlaten 
in wat je gelooft? Is jouw manier van 
geloven dan de enig mogelijke? De enig 
juiste? Moet je een ander niet de ruimte 
gunnen die je zelf ook hebt? Steeds meer 
christenen pleiten voor vrijheid op dit 
punt. Ook gereformeerde christenen. 
Een jongere uit eigen gelederen hoorde 
ik laatst beweren: ‘Je moet de vrijheid 
hebben om te vinden van het geloof wat 
je vindt.’ En een PKN emerituspredikant 

stelde even later in een gesprek met een 
RK pastoor vast: ‘We zijn broeders en 
het maakt niet uit wat je gelooft.’
Als dat de sfeer is waarin we leven, 
dan zou de euforie over een nationale 
synode de suggestie kunnen wekken dat 
onderlinge verschillen er niet meer toe 
doen.
Maar dat kan de bedoeling toch niet 
zijn. In de kern is namelijk het remon-
strantisme, ook wel arminianisme, 
genoemd naar Jacobus Arminius, 
springlevend en gevaarlijk.

Vrije wil

Hoezo gevaarlijk? Het is goed om daar 
even over na te denken. We kijken dan 
niet naar de geschiedenis van de remon-
stranten en van de Dordtse Leerregels 
(DL). Daar is genoeg toegankelijke litera-
tuur over.1 Maar we gaan in op de vraag 
waarom het arminianisme ons op een 
levensgevaarlijk dwaalspoor brengt.
Groen van Prinsterer vatte het gedach-
tegoed van het remonstrantisme eens 
zo samen: ‘De vrije wil, dat is de spil 
daar ’t ganse rad om draait.’ Alle opvat-
tingen van de remonstranten, bedoelde 
hij, komen voort uit wat zij denken over 

De meningen over de Nationale Synode van Dordrecht decem-
ber 2010 zijn ook onder ons behoorlijk verdeeld. De een is laai-
end enthousiast, de ander is nogal sceptisch, een derde vindt 
zo’n bijeenkomst helemaal niets en keurt het radicaal af. Ieder 
heeft daar uiteraard zijn argumenten voor.
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de vrije wil.
Die opvattingen staan bepaald niet bui-
ten het leven. Integendeel, ze raken je 
hele leven met de Here God: wie en wat 
ben jij als mens voor God, je Schepper en 
Verlosser?

Wij mensen zijn door God geschapen 
naar zijn beeld. Heilig: we pasten hele-
maal bij God. Rechtvaardig: we gingen 
met Hem, met elkaar en met de schep-
ping om zoals God dat bedoelde. We 
kenden God daar goed genoeg voor.
En we wilden het ook. Geen haar op ons 
hoofd die daar anders over dacht. Het 
kwam gewoon niet in ons op om tegen 
God nee te zeggen. God niet liefhebben 
en gehoorzaam zijn was, zeg maar, hele-
maal geen optie.

Dat noemen we dan onze ‘vrije wil’. 
Geen enkele dwang, maar we deden en 
we konden doen wat God ons opdroeg 
en van ons verwachtte. Graag en met 
liefde!

Vrij wil kwijtgeraakt

Door onze breuk met God, onze val 
in zonde, is dat nu radicaal en totaal 
anders geworden.
Radicaal: tot in de wortel is onze vrije 
wil uitgerukt en uitgeroeid. Totaal: er is 
ook niets meer van over. Wel beseffen 
we wat we gedaan hebben en dat we 
heel wat vernield hebben. We besef-
fen ook wat wel goed en niet goed is. 
Ook voelen we wel aan hoe enorm onze 
schuld tegenover God moet zijn. Maar 

zeker is: bederf van het beste is hier het 
slechtste geworden.
En dat bederf trekt door heel de mens-
heid heen. Ook door het bestaan van ons 
allemaal persoonlijk. Zo vader (en moe-
der), zo zoon (en dochter). We gebruiken 
er de term erfzonde voor. Het is dat God 
zelf het ons in de Schrift zo openbaart, 
anders had niemand van ons dat gewe-
ten en had ook niemand van ons hieraan 
gewild. Als mens geef je dat niet zomaar 
toe.
Ontdekkend is het om DL III/IV te lezen 
met de schriftplaatsen waarnaar verwe-
zen wordt.

Remonstrants of arminiaans is het nu 
om te zeggen: ‘Welnee, we zijn onze 
vrije wil helemaal niet kwijtgeraakt 
door de zondeval. Als we God willen lief-
hebben en doen wat Hij graag wil, kun-
nen we dat nog altijd. Ja, door de zonde 
is het wel een stuk lastiger geworden. 
Je moet er wel meer je best voor doen. 
Maar wil je het, ga je ervoor, dan red je 
het best.
Erfzonde? Nou ja, je kunt niet ontken-
nen dat er door de zondeval heel wat 
fout gegaan is. We hebben wel flinke 
schade opgelopen. Dat werkt ook door 
in de generaties. En die schade herstel-
len we zomaar niet. Dat kan God alleen. 
Daar heeft Hij Christus voor gegeven. 
Maar die erfzonde is nu ook weer niet zo 
vreselijk dat God ons erom zou straffen.’

Het remonstrantse denken gaat heel 
ver: ‘God heeft ons toen Hij ons schiep, 
helemaal niet van die bijzondere gaven 
gegeven als goedheid, heiligheid en 
rechtvaardigheid. Daar moesten we ons-
zelf eigenlijk nog toe opwerken.
Nou, en wat je niet gekregen hebt, dat 
kun je als je in zonde valt, dan ook niet 
verliezen! De val in zonde heeft er hele-
maal geen invloed op of wij wel of niet 
goed, heilig en rechtvaardig zijn. Dat 
zijn we of dat zijn we niet. En dat bepa-
len we zelf. Het zou natuurlijk geweldig 
wezen als iedereen goed en rechtvaardig 
wilde zijn. Dan maakten we met z’n 
allen er een fantastische samenleving 
van. Maar ja, helaas wil niet iedereen…’

In de Veroordeling van de dwalingen 
bij DL III/IV vind je deze kern van het 
remonstrantse gevoelen weergegeven 
en van bijbels commentaar voorzien.

Jaargang 18 no 6 juni 2011

Adam en Eva in het paradijs, schilderij van Lucas Cranach (1472-1553)
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Beslissen over je eeuwig heil

De volgende stap in deze gedachtegang 
is dan: ‘Als jij helemaal zelf kunt kiezen 
of je God wilt volgen en gehoorzamen, 
dan ligt het ook aan jouzelf of je straks 
bij God op de nieuwe aarde mag leven. 
Het lot over je eeuwig heil heb je in feite 
zelf in handen. Ja zeker, de Here Jezus 
helpt je er wel bij. De Heilige Geest moe-
digt je wel aan. Maar alles hangt ervan 
af of jij wilt of niet.
De Bijbel heeft het er dan wel over dat 
God mensen verkiest tot het eeuwige 
leven, maar daar hoor je alleen bij als jij 
in Hem wilt geloven en dat tot je laat-
ste snik volhoudt. God loopt met zijn 
besluit, zeg maar, achter je aan en wacht 
af wat jij doet en of je voor Hem blijft 
kiezen.’

God wist vóór de schepping al of jij het 
zou volhouden en wie dat nog meer 
zouden doen. Die mensen heeft Hij dan 
‘van eeuwigheid uitverkoren’. DL I en V 
gaan daar uitvoerig over.

Optimisme terecht?

Hoe komt het dat in het remonstrantse 
gedachtegoed zo verbeten vastgehou-
den wordt aan onze vrije wil? Iedereen 
kan toch de Bijbel lezen? Is God dan niet 
duidelijk genoeg? Je moet maar eens 
zien wat elk hoofdstuk van de DL uit de 
Bijbel aandraagt om helemaal niet zo 
optimistisch over ons mensen te zijn.
En toch gebeurt het. De remonstranten 
waren daar trouwens niet de eersten in. 
Pelagius (begin vijfde eeuw) is er al om 
bekend. Erfzonde? Die bestaat helemaal 
niet, vond Pelagius. Als mensen zondi-
gen, doen ze elkaar alleen maar na. Als 
je wilt, kun je best zonder zonde blijven.
Anderen vonden dat te ver gaan en 
meenden: ‘Ja, we moeten wel toegeven 
dat er erfzonde is en dat onze vrije wil 
daardoor behoorlijk verzwakt is. Maar 
we kunnen toch best in veel opzichten 
zelf kiezen voor wat goed is.’ Halfpelagi-
aans (semipelagiaans) heet dat. Je komt 
het tegen bijvoorbeeld in de roomse leer 
van de goede werken.
Maar voor enig optimisme over wat 
wij zelf nog kunnen bereiken bij God, is 
geen ruimte. Gods Geest doet ons wel 
verlangen om het goede te willen doen, 
maar uit jezelf kom je nooit zover.2

Verzet tegen ‘door genade 
alleen’

Ik zei al dat we als mens er niet zomaar 
aan willen dat onze val in zonde radicaal 
en totaal is geweest. In dat vasthouden 
aan onze vrije wil merk je fel verzet 
daartegen.
Het arminianisme sluit hierin aan bij de 
humanistische levensbeschouwing die 
in de zestiende en zeventiende eeuw 
enorm opleefde.
Humanisme betekent: wij mensen 
maken het leven zelf. We kunnen vrijwel 
alles: door wat we uitvinden, bren-
gen we ons leven op een steeds hoger 
niveau; we maken onze eigen wetten; 
wat verkeerd is, verbeteren we zelf. Een 
‘verlosser’, iemand die het voor ons doet, 
hebben we helemaal niet nodig.
Ben je een christenhumanist, dan is 
Jezus een mooi voorbeeld voor ons hoe 
wij zelf de wereld kunnen verbeteren. En 
dan moet je er niet mee aankomen dat 
we geen vrije wil hebben.
God verkiest? Jawel, zegt het arminianis-
me, van eeuwigheid zo je wilt, maar dan 
alleen als ik het zelf wil en tot het eind 
van mijn leven in God blijf geloven.
Jezus voor ons gestorven? Prachtig, 
maar dan alleen om me een handje te 
helpen waar het wat lastig voor me is 
om bij God te komen.
Volharden in geloof? O ja zeker, maar dat 
doe ik dan zelf. Gaandeweg mijn leven 
kan ik ook beslissen dat ik wil afhaken. 
En wil ik later toch weer met God mee, 
dan regel ik dat ook weer zelf. ‘Alleen 
van genade’ leven? Hoe kom je daarbij?

Zekerheid niet in jezelf

Nu lijkt het wel mooi dat je zelf zou 
kunnen beslissen of je God wilt liefheb-
ben en voor eeuwig behouden wilt zijn. 
Maar stel dat God tegen je zou zeggen: 
‘Goed, Ik laat het aan jouzelf over. Ik zie 
wel wat je doet en of je het volhoudt…’, 
zou je het dan echt redden? Zou je niet 
hopeloos onzeker worden? Ben je van 
jezelf werkelijk zo sterk?
’t Is maar goed dat God ons vastheeft 
en vasthoudt. Anders haalde je de eind-
streep nooit.
Val je in zonde, je zit aan het ‘jumping-
elastiek’ van Gods liefde en trouw vast. 
God laat je niet te pletter vallen. Dat is je 
troost, je houvast waar DL V heel indruk-

wekkend de Bijbel over naspreekt.3

Gelukkig heb je je zekerheid niet in 
jezelf, maar in God die verkiest en 
belooft en je doet volharden in je geloof.
Het arminianisme is, hoe begrijpelijk 
wellicht dat het bestaat, levensgevaarlijk 
voor je geloof en voor je leven met God.

Geheimenis

Het mooie van de DL is dat zij Gods wel-
behagen en zijn eeuwig besluit niet ver-
klaren en niet aannemelijk maken. We 
kunnen erover nadenken en doorpraten 
zo veel we willen, wat God doet, is voor 
ons niet te doorgronden. God houdt het 
waarom voor Zichzelf.
Wel onderstreept deze belijdenis hoe 
troostvol Gods welbehagen voor ons 
is.4 Daar hebben we genoeg aan. Het 
mysterie van Gods welbehagen moeten 
we ook echt mysterie laten.5 Beleef het 
als mysterie en geniet ervan. Dank God 
ervoor dat we Hem zo mogen kennen. 
Dat is wat de DL willen benadrukken.
Laten we maar blij zijn dat de vrije wil 
geen houdbare spil is. Daarover nog 
eens in gesprek komen zou voor gerefor-
meerden en remonstranten goed zijn. 
En niet alleen voor hen.

Noten:
1 Ik noem dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Bij Dordt in 

de leer (Woord & Wereld, nr. 77), Bedum, 
2008. Zie ook de literatuurlijst die de 
auteur noemt op p. 102-103.

2 Rom. 7:18v. In Fil. 2:12-13 spoort Paulus ons 
wel aan om je in te spannen voor je red-
ding, maar voegt daar meteen aan toe 
‘want het is God die zowel het willen(!) 
als het handelen bij u teweegbrengt, 
omdat het hem behaagt’. Het woordje 
‘want’ is hier veelzeggend. Alleen God 
kan ‘willen en doen’ in ons op gang bren-
gen. Zelfs van enige samenwerking tus-
sen God en ons is geen sprake.

3 Zie hierover ds. H. Drost, Altijd veilig. Gods 
vasthouden en ons volhouden (Woord & 
Wereld, nr. 75), Bedum, 2007.

4 DL I, 14.
5 DL III/IV, 13. Lees ook het Slotwoord bij de 

Dordtse Leerregels.
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Auteur is dr. P. Korteweg, predikant van 
de hersteld hervormde gemeente te 
Oud-Beijerland. In veertien hoofdstuk-
ken tekent hij het leven van de refor-
mator als geleerde en als gelovige. Van 
De Brès zijn namelijk zowel brieven als 
boeken nagelaten. In die boeken leren 
we hem vooral als geleerde kennen, in 
zijn brieven ontdekken we een gelovige 
in zijn Godsvertrouwen.
Het doel van deze biografie is De Brès 
aan de lezer bekendmaken als de hervor-
mer van de Zuidelijke Nederlanden. Want 
ondanks zijn naamsbekendheid is hij 
voor velen een vreemde, een onbekende.
Nu bestaat deze biografie uit een 
dubbelportret. In de eerste plaats de 
eigenlijke biografie, een tekening van de 
levensgang van De Brès. En vervolgens 
ook een beschrijving van zijn opvattin-
gen, zijn geloofsbeleving. Zo wordt een 
chronologische levensbeschrijving met 
een bespreking van een aantal theolo-

gische thema’s gecombineerd. Telkens 
wisselt een hoofdstuk met een stukje 
biografie af met een beschrijving van 
een leerstellig thema.

Bekering, ballingschap, 
prediker

Geboren in Mons (Bergen) groeide Guido 
katholiek op. Hij hing in zijn vroege 
jeugd de ‘paapse bijgelovigheden’ sterk 
aan. De feitelijke toedracht rond zijn 
bekering is onbekend. Maar zijn beke-
ring als toewending naar het evangelie 
van Jezus Christus betekende een radi-
cale breuk met zijn roomse verleden. 
Volgens Crespin werd hij bekeerd door 
de lectio continua van de Bijbel (une 
continuelle lecture des Ecritures). Ik vraag 
me af wat dr. Korteweg nu precies heeft 
bedoeld met het geven van een Latijnse 
vertaling van het Franse origineel: het 
volhardend lezen van de Bijbel of de 

methode van de doorgaande lezing van 
hele bijbelboeken?
Na enkele jaren ballingschap in Engeland 
werd De Brès rondreizend prediker in de 
Zuidelijke Nederlanden. In het tweede 
hoofdstuk staat te lezen dat tijdens zijn 
verblijf in Londen bij De Brès de roeping 
is geboren om prediker te zijn, maar 
eerder is al meegedeeld dat Crespin (de 
eerste biograaf van De Brès) vertelt dat 
De Brès direct na zijn bekering is gaan 
prediken. Waarom dr. Korteweg die 
mededeling van Crespin in twijfel trekt, 
is niet duidelijk. Dat preken van De Brès 
gebeurde in kleine conventikelachtige 
samenkomsten. De plaats van samen-
komst kon een woonhuis zijn, maar ook 
in de openlucht of op een boot. Heijting, 
naar wie de auteur verwijst, spreekt 
echter in Profijtelijke boekskens over de 
herberg en niet over een boot.
Het voornaamste werk van De Brès als 
rondreizend prediker was toch wel het 
preken, maar van hem zijn helaas geen 
preken overgeleverd. Een belangrijk 
aspect van zijn werk is dan ook voor ons 
onbekend. Aan de hand van gespreks-
passages uit de tijd van zijn gevangen-
schap valt er wel wat over te zeggen. 

Biografie Guido de Brès
In dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Nederlandse Geloofs-
belijdenis verscheen. In de herfst van vorig jaar verscheen – 
mooi op tijd! – een nieuwe biografie over leven en werk van de 
opsteller van die belijdenis, Guido de Brès.

De Brès en De la Grange 
in de gevangenis
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In de discussies krijgt zijn stijl iets van 
verkondiging. Bijvoorbeeld als het in het 
avondmaal gaat om het offer van Chris-
tus voor de zonde. De Brès vermaant in 
zijn brief aan de gemeente te Valencien-
nes allen te wandelen in de heilige leer 
die hij heeft verkondigd.

Een apart hoofdstuk wijdt dr. Korte-
weg aan het eerste boek van De Brès 
Het wapen van het christelijk geloof (Le 
baston de la foy chrestienne). Crespin 
vermeldt Gent als plaats van ontstaan, 
de auteur kiest voor Lille, waar De Brès 
was tot 1555. Er zijn nu zestien drukken 
van het boek bekend. De eerste druk ver-
scheen illegaal bij ‘De gouden passer’, 
de beroemde drukkerij van Christoffel 
Plantijn in Antwerpen. Het lettertype 
komt overeen met het eerste boek van 
Plantijn dat wel in de administratie 
staat. Het in eenvoudige taal geschreven 
handzame boekje werd populair. Het 
getuigt van een grote belezenheid. De 
Brès geeft de lezers een wapen in han-
den met citaten van kerkvaders en con-
cilies. Die verwijzing naar de vroege kerk 
maakte duidelijk dat de gereformeerde 
gelovigen geen radicale revolutie wil-
den, maar enkel reformatie.

Studie, belijdenis, De wortel

In 1555 moest De Bres opnieuw vluchten 
en dit keer maakte hij zijn ballingschap 
vruchtbaar door studie van de talen en 
de theologie in Lausanne en Genève. Bij 
zijn terugkeer in Doornik trouwde hij 
met Catharina Ramon. Aan deze gebeur-
tenis koppelt de auteur uiteraard een 
theologische excurs over het huwelijk. In 
confrontatie met de roomse leer van het 
celibaat en de doperse opvatting over de 
vruchtbaarheid van de vrouw verwoordt 
De Brès een heldere bijbelse visie over 
het huwelijk dat door God zelf is gewild.

In 1561 schreef De Brès zijn boekje waar-
mee hij het bekendst is geworden: Con-
fession de foy (Belydenisse des gheloofs). 
De biografie tekent uitvoerig de context 
van vervolgingen. Toen in Doornik het 
evangelie kwam, ontstonden ook daar 
vervolgingen en werden verschillende 
voorgangers levend verbrand. In 1559 
begon De Brès er zijn werk. Hij koos 
ervoor om niet de overheid uit te dagen, 
maar wilde het evangelie uitdragen. 

Daarom was hij niet voor het houden 
van protestantse protestmarsen met 
het zingen van de psalmen (chanteries). 
Door die actie werden calvinisten ver-
eenzelvigd met militante wederdopers. 
Vervolgingen braken opnieuw uit. De 
Brès schrijft dan zijn belijdenis en gooit 
het pakje over de muur van het kasteel 
van Doornik. In de excurs wordt duide-
lijk hoe De Brès vanuit de Bijbel wil spre-
ken over de kerk, en dat dan tegelijk in 
polemiek met roomsen en dopersen. De 
biografie vertelt in een apart hoofdstuk 
nog iets meer over het auteurschap, de 
drukgeschiedenis, de vertalingen en de 
inhoud van de belijdenis.

Na zijn vlucht uit Doornik verbleef De 
Brès een tijdlang in Amiens. Hij werd 
daar gevangen genomen, maar na twee 
maanden weer vrijgelaten, en uitein-
delijk werd hij hofprediker in Sedan in 
Frankrijk, in dienst van de protestantse 
graaf Henri Robert de la Marck. Hij 
maakte in die tijd een aantal kerkelijke 
diplomatieke reizen. In die periode 
schreef hij ook zijn Gebed aan de Heere 
(Oraison au Seigneur), een gebed voor de 
verdrukte kerk, al blijft er nog steeds een 
zekere twijfel aan zijn auteurschap. Van 
grote belezenheid en eruditie getuigt 
ook zijn in die tijd geschreven De wortel, 
de bron, het fundament van de anabap-
tisten of wederdopers in onze tijd, een 
bijbelse weerlegging van de doperse 
dwaalleer. Het boek verscheen al in 1570 
in een Nederlandse vertaling.

De Brès was ook actief als vertaler. In 
hetzelfde jaar als De wortel verscheen 
een geschiedenis van het martelaar-
schap van Christopher Fabritius en Oli-
vier Bouck onder de titel Historie ende 
ghesciedenisse Christophori Fabritii ende 
Oliverrii Bockii. De Brès vertaalde deze 
martelaarsgeschiedenis in het Frans. Hij 
verbond het martelaarschap met de pre-
destinatie. De uitverkiezing ontneemt 
aan de gelovigen de vrees voor de dood 
en de hel. Hij publiceerde zijn vertaling 
tot troost en bemoediging voor hen die 
het martelaarschap konden verwachten.

Wonderjaar en 
martelaarschap

Het jaar 1566 kreeg in de Nederlandse 
geschiedenis de bijnaam ‘wonderjaar’. 

In de zomer van dat jaar keerde De Brès 
terug naar de Nederlanden, naar Ant-
werpen. In de herfst vestigt hij zich in 
Valenciennes. In augustus vond daar 
de beeldenstorm plaats. Na belegering 
wordt de stad in maart 1567 ingenomen 
en de beide predikanten De Brès en De 
la Grange worden gevangen genomen. 
Uit die periode stammen twee smeek-
schriften van De Brès aan de overheid 
Declaration sommaire en Remonstrance 
et supplication. Beide politieke publica-
ties worden in een afzonderlijk hoofd-
stuk besproken.

Van de gesprekken tijdens zijn gevan-
genschap is een verslag gemaakt onder 
de titel Procedures. De Brès schreef ook 
ontroerende afscheidsbrieven aan de 
gemeente te Valenciennes, aan zijn 
moeder en aan zijn vrouw. Op 31 mei 
werd de executie door ophanging vol-
trokken. De auteur schrijft dan: ‘Guido 
de Brès was gestorven om te leven in 
eeuwigheid. Na zijn smartelijke dood 
mocht hij ingaan in de vreugde van zijn 
Heer.’ De excurs gaat over datzelfde 
thema: de eeuwigheid.
In een evaluatie ten slotte typeert  
dr. Korteweg De Brès als een zwervende 
vreemdeling, een martelaar, maar vooral 
als pionier en patriarch van het Neder-
lands protestantisme.

Een fraaie studie

Het boek is meer dan een biografie 
over De Brès’ leven. In de thematische 
excursen ontvangen we ook een goed 
beeld van zijn theologische ontwikke-
ling en denkbeelden. Korteweg schreef 
al met al een fraaie studie over leer en 
leven van de opsteller van de Nederland-
se geloofsbelijdenis.
De laatste keer dat een Nederlandse 
wetenschappelijke biografie over De 
Brès is geschreven, was ook de eerste 
keer. L.A. van Langeraad promoveerde in 
1884 op het proefschrift Guido de Bray, 
zijn leven en werken. De recente studies 
van Braekman zijn onmisbaar voor het 
onderzoek naar Guido de Brès, maar ze 
zijn in het Frans geschreven. Daarom is 
deze Nederlandse populair-wetenschap-
pelijke biografie van Korteweg meer 
dan welkom. Was Langeraad vrijzinnig-
hervormd, de auteur van deze biografie 
schaamt zich zijn andere overtuiging 
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niet. Een voorbeeld: nadat de auteur iets 
verteld heeft over de weinig duidelijke 
beschrijvingen van het uiterlijk van De 
Brès, laat hij weten: zijn uiterlijk is niet 
zo erg belangrijk. Door Gods genade was 
zijn innerlijk vernieuwd. Hij was gerei-
nigd door het bloed van Christus en 
geheiligd door de Heilige Geest. De Hei-
lige Geest paste het verlossingswerk van 
Christus aan het kruis toe aan het hart 
van De Brès. Hij draagt nu de witte kle-
deren die gewassen zijn in het bloed van 
het Lam. Zijn naam staat opgetekend in 
het Boek des levens van het Lam.

Wat van De Brès’ bekering geldt, gaat 
voor een groot deel van zijn leven 
op: omdat de gegevens gering zijn, 
is de materie weerbarstig en blijft de 
historische reconstructie een worste-
ling. Al worstelende ontstond toch een 
kloek boek van ruim 300 bladzijden. 
Vaak geeft de auteur aan wanneer iets 
waarschijnlijk of aannemelijk is. Soms 
vergeet hij het even en krijgt iets wat 
aannemelijk speculatief is, de kleur van 
historische zekerheid. Een voorbeeld. 
Van De Brès’ ballingschap van 1548-1552 
in Engeland is tot op heden vrijwel niets 
bekend. Of De Brès er theologische les-
sen heeft gevolgd, weten we niet. Met 
de auteur acht ik het niet onaanneme-
lijk. Maar zegt hij niet te veel wanneer 
hij als vaststaand vertelt dat De Brès 

vier jaar lang optrok met verschillende 
mannen van het eerste uur van de 
Nederlandse Reformatie, en dat hij er 
een groot netwerk opbouwde? Waarop 
dat is gebaseerd, blijft onduidelijk, voor-
al ook omdat noten ontbreken.

In deze studie wordt, zoals gezegd, elk 
historisch-biografisch hoofdstuk gevolgd 
door een bespreking van een theologisch 
thema. Vaak is het verband duidelijk en 
treffend. Zo volgt bijvoorbeeld na het 
eerste hoofdstuk over De Brès’ bekering 
de excurs over het thema ‘bekering’. Na 
het hoofdstuk over De Brès’ martelaar-

schap volgt een excurs over hetzelfde 
thema. Soms krijgt de afwisseling iets 
gekunstelds: bij de bespreking van Het 
wapen het thema ‘God’, bij de belijdenis 
het thema ‘Christus’, bij de verdediging 
van Valenciennes het thema ‘sacramen-
ten’. Zeker als de samenhang niet voor 
de hand ligt, geeft die voortdurende 
afwisseling tussen levensbeschrijving 
en thematische leerbespreking het boek 
iets onrustigs.

Maar deze kleine vragen doen niet af 
aan onze waardering voor deze fraaie 
historische en dogmatische biografie 
van de reformator van de Zuidelijke 
Nederlanden, de opsteller van de Neder-
landse Geloofsbelijdenis. Het boek geeft 
een verantwoorde schets van zijn leven 
binnen de context van zijn eigen tijd, en 
het geeft niet minder een beeld van zijn 
theologische gedachten, samengelezen 
uit zijn nagelaten geschriften. Een aan-
rader voor elke catechisant, en voor ieder 
die de belijdenis van de kerk liefheeft.

N.a.v.: P. Korteweg,
Guido de Brès (1522-1567), Koster, Barne-
veld, 2010, ISBN 978-90-5551-595-0, 
302 pag., prijs € 27,90
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De akker

Ik zal die zondagmiddag met mijn vader
op wandel door het land niet licht vergeten
al is het vijftig jaar en méér geleden,
zo dicht bij hem als bijna nooit meer later.

Wij kwamen bij een akkerstuk, door bossen
die aan vier kanten stonden, ingesloten, –
door varens een verwoestend spoor gestoten
dan verend verder over vedermossen.

Wij vonden er een hof. Het hoge koren
met ritselingen rijpgestookt van boven
stond in de palle juli onbewogen
tegen mijn open ogen en mijn oren.

Ik zág niets anders, hóórde niets dan droge
verdorde zoemgeluiden van insecten
onzichtbaar kevertjes en rode plekken
papavers door veel bijen aangevlogen.

Een wereld die bestond en aan den lijve
ervaarbaar vaderlijk, een nieuwe aarde
met ademing en aanvangen van klaarte
waarin ik wilde blijven en verblijven.

Anton van Wilderode

Uit: Daar is maar één land dat mijn land kan zijn,
Lannoo, Tielt, 1983

Een fijnzinnig vers vol herinneringen.
We stuiten ook op ‘een nieuwe aarde’.
Zo gaat dat met fijne herinneringen, ze wijzen ook vooruit.
Iemand schreef: Zo is het paradijs misschien.
Daaraan moest ik even denken.

185

G
ed

ic
ht

G
. S

lin
gs



186

Jaargang 18 no 6 juni 2011

In en over de kleine christelijke partijen 
wordt al een jaar lang veel gediscussi-
eerd. Waar staan zij in het, sinds de ver-
kiezingen van een jaar geleden zo ver-
warde, politieke krachtenveld? Gaat het 
over de CU, dan is de vraag die verdeeld 
houdt: heeft de partij tijdens de kabi-
netsdeelname niet een te flets of te links 
imago gekregen? Wordt nu ook niet 
te eenzijdig afstand genomen van het 
kabinet met gedoogsteun van de PVV? 
En worden de gevaren van ‘de linkse 
kerk’, D66 voorop, niet onderschat? Hoe 
duidelijk, of hoe verwarrend is het om je 
koers als ‘christelijk-sociaal’ te typeren? 
Een partijcongres in mei probeerde de 
rust in eigen gelederen te laten terug-
keren. Richting de SGP klinken juist 
andere kritische vragen: is die partij niet 
te rechts georiënteerd? Laat deze partij 
zich niet te gemakkelijk tot stiekeme 
steunpartner van het kabinet maken? 

Zeker nu de steun van het kabinet in de 
Eerste Kamer afhankelijk is geworden 
van de SGP. Onderschat de SGP niet 
de gevaren van de PVV vanwege het 
vooral gefixeerd zijn op de gevaren van 
genoemde ‘linkse kerk’? Gaat deze partij 
ook niet te veel mee in eenzijdige en 
goedkope anti-islamsentimenten? Nu, 
over die vragen laat het blad VolZin een 
van beide Tweede Kamerleden voor de 
SGP aan het woord, en wel Elbert Dijk-
graaf. Sinds 2010 tweede man achter 
Kees van der Staaij en ondertussen door 
de nieuwelingen in de Tweede Kamer 
verkozen tot meest veelbelovende col-
lega. Auteur van het artikel is Cees Velt-
man en het staat in het nummer van 
13 mei 2011 (titel: ‘De seculiere kerk is een 
groot gevaar’). Het is een interessant 
interview. Juist omdat VolZin een blad is 
van een tamelijk vaag-religieus en ook 
nogal links georiënteerd karakter. Maar 

des te meer valt dan op dat Dijkgraaf 
een aanzienlijk genuanceerder beeld 
van de bedoelingen en de opstelling 
van de SGP weet neer te zetten dan het 
beeld dat op het ogenblik nogal eens 
opgeroepen wordt.

Ik sla de inleidende beschouwing van 
het artikel over en begin waar het inter-
view begint.

Blij met de nieuwe machtspositie van 
de SGP?
‘Als we punten uit ons verkiezingspro-
gramma kunnen verwezenlijken, zijn 
we altijd blij. Er wordt nu veel naar ons 
gekeken omdat wij het kabinet aan een 
meerderheid kunnen helpen, maar dat 
zegt meer over hoe de rest van de oppo-
sitie tekeer gaat tegen het kabinet dan 
over onze positie. We oogsten nu wat we 
gezaaid hebben omdat we bij bijna elk 

elbert Dijkgraaf over 
de positie van de SGP

De vergaderzaal van de Eerste Kamer op het Binnenhof

P
er

sr
ev

ue
P.

L.
 S

to
rm



187

Jaargang 18 no 6 juni 2011

kabinet een constructieve houding inne-
men. We voeren geen oppositie om het 
oppositie voeren. We zien ons altijd tus-
sen de regeringscoalitie en de oppositie in 
staan omdat we elk regeringsvoorstel op 
zijn verdiensten beoordelen. We doen niet 
aan regerinkje pesten. Een minderheids-
kabinet gaat natuurlijk op zoek naar 
steun bij de oppositie en bij ons weet het 
kabinet van tevoren welke standpunten 
we hebben. Men weet van ons: die gasten 
staan voor hun programma.’

Hoe moeilijk is het om met deze 
machtspositie een partij aan invloed 
te helpen die geen democratische poli
tieke partij is, de PVV?
‘Ook hier kijken we alleen naar de inhoud 
van voorstellen. Ik heb wel eens een motie 
ingediend samen met D66. Critici zeiden: 
D66 staat toch haaks op jullie gedachte-
goed? Ja op een aantal vlakken wel, maar 
als het gaat om de kwaliteit van het 
onderwijs kan ik met Boris van der Ham 
van D66 prima door één deur. Als het 
gaat om de vrijheid van onderwijs staan 
we weer tegenover elkaar. Voor ons zijn 
er geen ‘melaatse’ partijen, maar we zul-
len de PVV net zo hard bestrijden als D66 
als ze dingen doet die ons niet zinnen. 
We hebben soms ook harde aanvaringen 
met VVD en CDA. In de discussie over 
ritueel slachten stonden Dion Graus van 
de PVV en ik tegenover elkaar. Hij verweet 
ons onvoldoende te letten op het dieren-
welzijn en ik verweet hem dat hij geen 
begrip heeft voor wat godsdienstvrijheid 
betekent. Wij pleiten voor beperking van 
het dierenleed en voor versterking van 
het toezicht op ritueel slachten.’

U zult toch wel moeite hebben met het 
standpunt van de PVV over moslims?
‘Ja, omdat de PVV islamieten als een 
probleem beschouwt. Dat is niet in over-
eenstemming met het respect dat wij 
voor mensen moeten hebben. Slechts een 
heel klein deel van de islamieten vormt 
een probleem. Het debat moet gaan over 
integratie en extremisme. Dat neemt 
niet weg dat ook wij bepaald niet blij 
zijn met de zogeheten islamisering van 
Nederland. Maar ergens niet blij mee zijn, 
wil nog niet zeggen dat je een hele bevol-
kingsgroep rigoureus aan de kant moet 
zetten. Ik ben ook niet blij met het liber-
tijnse gedachtegoed van Boris van der 
Ham. De seculiere kerk vormt een groot 

gevaar voor christelijk Nederland. Maar 
ik kan toch niet tegen de achterban van 
Van der Ham zeggen: jullie hebben hier 
geen toekomst. Nee, we zijn Nederlanders 
met elkaar en we moeten Nederland met 
elkaar delen.’

Wat is het ‘heel gevaarlijke’ aan de 
opvattingen van Van der Ham?
‘Hij knabbelt elke keer aan ons prachtige 
systeem van de vrijheid van onderwijs, 
net zoals Jasper van Dijk van de SP. Dat 
systeem weggooien omdat de overheid 
zogenaamd ‘neutraal’ moet zijn – een 
van de raarste begrippen die er bestaan – 
is zonde. Van der Ham beschouwt zich-
zelf overigens niet als neutraal maar als 
verkondiger van het evangelie van de vrij-
heid. Ik vind de gevaarlijkste stroming de 
stroming die pretendeert een soort abso-
lute waarheid in pacht te hebben. En dat 
op basis van een overdreven inschatting 
van een soort universele waarheid: als je 
de mens ontdoet van religie, hou je een 
soort pure mens over die volstrekt neu-
traal kan zijn. Met zo’n waarheidsclaim 
moet je oppassen.’

Die waarheidsclaim vindt u niet in 
eigen kring terug?
‘Ja, zo’n claim mag en moet je hebben 
vanuit je eigen overtuiging, maar je moet 
zo’n claim niet als een universele deken 
over andersdenkenden uitleggen. Verkon-
dig het Evangelie aan alle schepselen. Dat 
doen wij hier in de politiek ook: zie nou in 
dat het heel anders moet en heel anders 
kan. Maar de doctrinaire libertairen gaan 
een stap verder omdat ze net doen alsof 

mensen die vanuit een ideologie of een 
religieuze overtuiging denken, misleid 
worden en de universele waarheid niet 
kennen. Als je maar slim genoeg bent, 
kom je tot de ontdekking dat dat de 
waarheid is. Dat is een rare loskoppeling 
van geloof en politiek.’

Moet het inderdaad heel anders in Neder
land, zoals u zegt? Of hebben we toch wel 
een redelijk democratisch land waar het 
voor veel mensen goed toeven is?
‘Ja, grosso modo functioneert ons land 
prachtig. Het is stabiel en er zijn geen 
burgeroorlogen. Ik heb het over het ‘Gij 
– die in Christus gelooft – geheel anders’ 
uit de Bijbel, over het leven volgens de 
bijbelse normen en waarden dat goed is 
voor iedereen. Maar dat wil ik niet via de 
staat laten opleggen.’

Waarom slaagt u er niet in daar meer 
mensen van te overtuigen? De SGP lijkt 
met twee zetels altijd klein te blijven.
‘Dat heeft te maken met de ontkerkelij-
king in Nederland. In China, Zuid-Ame-
rika en de Verenigde Staten bijvoorbeeld 
blijkt dat het onverkort brengen van het 
geloof wel werkt. Natuurlijk moet je de 
boodschap zo effectief mogelijk voor het 
voetlicht proberen te brengen, maar uit-
eindelijk belijden we dat God regeert. We 
moeten hard werken, maar aan het eind 
van de dag kunnen we verder aan God 
overlaten hoe het loopt. Dat idee werkt 
voor mij ontspannend.’

Ik sla vanwege de beschikbare ruimte 
een stuk over, maar wil de lezer niet het 
slot onthouden. De interviewer koerst 
dan aan op het omstreden ‘vrouwen-
standpunt’ van de SGP. Dat standpunt is 
het mijne niet, maar Dijkgraaf weet er 
niettemin behartigenswaardige opmer-
kingen over te maken:

Ziet u wel een opgaande lijn in de 
geschiedenis naar meer beschaving? 
Bijvoorbeeld wat betreft de verhouding 
tussen vrouwen en mannen?
‘Ja, in sommige opzichten wel, maar dat 
geldt bijvoorbeeld niet in Afghanistan 
waar vrouwen worden onderdrukt. 
De vrouw wordt al in de Bijbel op een 
erepositie gezet, maar wij hebben de 
vrouw geseksualiseerd, zie reclamepos-
ters, media en films. Wij hebben als SGP 
de vrouw hoger staan dan dat beeld. In 

Elbert Dijkgraaf
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Met wie werken we samen voor 
de site www.homoindekerk.nl?
Tot de besluiten die de GS Harderwijk 
2011 ondertussen genomen heeft, 
behoort ook dat tot het blijven partici-
peren in de website www.homoinde-
kerk.nl. Een site die onderhouden wordt 
onder verantwoordelijkheid van GKv en 
NGK (die de initiatiefnemer is geweest). 
Er is ter synode daarover fors gediscussi-
eerd, omdat op die site bijdragen gepu-
bliceerd worden uit beide betrokken 
kerkverbanden, die heel verschillende 
kanten op wijzen. Waar de één uitgaat 
van de exclusieve verbondenheid van 
seksuele omgang aan het huwelijk tus-
sen man en vrouw, laat een ander weten 
dat er kerkelijke ruimte behoort te zijn 
voor homoseksuele relaties. Kan dat op 

één site onder medeverantwoordelijk-
heid van onze kerken, zonder dat er 
schriftuurlijke richting wordt gewezen? 
De GS besloot mee te blijven doen. Maar 
wel met een kanttekening. Ik citeer wat 
de synode zelf gepubliceerd heeft op de 
site www.gkv.nl:

Opdracht voor deputaten OOG inzake de 
website homoindekerk.nl:
‘blijven participeren in de redactie van 
de website www.homoindekerk.nl, met 
het doel materiaal uit de GKv, CGK en 
NGK toegankelijk te maken en langs die 
weg een pastorale handreiking te bieden 
aan de kerken; daarbij nemen deputaten 
OOG als uitgangspunt dat Gods Woord 

de seksuele omgang heeft verbonden aan 
de relatie man-vrouw binnen het huwe-
lijk; zij zien erop toe dat dit uitgangs-
punt actief wordt gehanteerd en in het 
redactiestatuut en op de website kenbaar 
wordt gemaakt.’

Nu valt hier veel over te zeggen. Maar 
daar is de Persrevue niet de meest 
geschikte plaats voor. Maar wel is schrij-
nend enkele dagen na het bewuste 
besluit te lezen over gegevens die 
onlangs gepubliceerd zijn in het nieuwe 
Informatieboekje van de NGK. Ik citeer 
een stukje uit de berichtgeving erover in 
het Reformatorisch Dagblad (van 17 mei 
2011, onder de titel: ‘Ledental NGK fors 

Nederland is prostitutie gelegaliseerd ter-
wijl keihard uit cijfers blijkt dat de helft 
van die vrouwen daar tegen hun wil in 
zit. Die worden dagelijks verkracht met 
goedkeuring van ons parlement. Daarom 
pleit ik voor uitstapprogramma’s die bij-
voorbeeld in Rotterdam, waar ik woon, 
succes hebben.
Ik geloof niet dat wij de hemel op aarde 
zullen creëren. Ik denk dat de Heere dat 
wel doet met de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. Ik geef college milieueco-
nomie aan de Erasmus Universiteit. We 
gaan in de wereld steeds slechter om met 
het milieu en met het klimaat in het bij-
zonder. Ook hier zie ik de opgaande lijn 
dus niet. De CO2-emissie blijft groeien en 
slechts 3,8 procent van het energiever-
bruik wordt duurzaam opgewekt. Daar-
om kiezen we voor het minste kwaad: 
kernenergie, ook al hebben we liever 
alleen duurzame energie.’

De vorige keer dat ik met een SGP’er 
sprak, was hij opgelucht dat ik het vrou
wenstandpunt van de partij – geen SGP
vrouwen in het parlement – niet aan de 
orde stelde. Geldt dat nu ook voor u?
‘Het is niet mijn favoriete onderwerp 
inderdaad, want het vergroot het een-

zijdige beeld dat van de SGP bestaat. Ik 
durf recht overeind te houden dat de SGP 
de meest vrouwvriendelijke partij van 
ons land is. Het is prima om de discussie 
hierover te voeren en dat doen we volop. 
Vrouwen mogen sinds een paar jaar 
volwaardig lid worden van onze partij. Ik 
heb als voorzitter van de SGP-jongeren 
– toen van buitenaf werd geprobeerd ons 
via de rechter een andere lijn op te leg-
gen – gezegd: als jullie oprecht willen dat 
er bij de SGP wat verandert, moeten jullie 
het niet op deze manier doen. Dat leidt 
precies tot het tegenovergestelde: je stelt 
een democratische organisatie niet meer 
in staat de discussie op een goede manier 
met elkaar te voeren. Stel nou dat tachtig 
procent van de leden vrouw is en dat 
honderd procent van de leden uitspreekt 
dat vrouwen niet op de kieslijst moeten 
komen, mag dat dan? Het zou toch van 
de zotte zijn als dat niet zou mogen? Toch 
zegt de Clara Wichmann Stichting die de 
zaak tegen de SGP heeft aangespannen: 
de vrouwen moeten bevrijd worden want 
ze hebben niet door onder welk juk ze 
lopen. De vrouwen bij ons zeggen echter 
allemaal dat ze zelf willen uitmaken wat 
ze willen. Clara Wichmann heeft dan ook 
geen enkele SGP-vrouw kunnen opsporen 

die zich persoonlijk belemmerd voelt door 
het partijstandpunt. Dat zegt genoeg. 
Vandaar dat de rechter tegen de stichting 
heeft gezegd: welk belang hebben jullie 
eigenlijk bij deze zaak?’

Het is dus niet uitgesloten dat de SGP 
uiteindelijk wel vrouwen op de lijst 
toelaat?
‘Dat is een kwestie van interne partijde-
mocratie. Hier staat echter op het spel of 
een vereniging, kerk of school haar eigen 
beleid mag bepalen. Ik vind dat je uiterst 
voorzichtig moet zijn om in te grijpen in 
rechten van bevolkingsgroepen. Ik denk 
dat het Europese Hof dat zal uitspreken, 
ook omdat het vrouwenstandpunt niet 
in onze statuten staat, maar alleen in het 
beginselprogramma. Juridisch is er dus 
geen belemmering voor vrouwen. Uit-
eindelijk gaat het om de tolerantie waar 
Nederland groot door is geworden. Het 
woord tolerantie moet je gebruiken op 
een moment dat je het volstrekt oneens 
bent met wat de ander vindt. Het moet 
geen eenheidsworst worden in Neder-
land.’
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gestegen’).
Ds. J.M. Mudde gaat in het jaarover-
zicht 2010 in op verschuivingen die er in 
de NGK plaatsvinden. Via een enquête 
heeft hij de kerken gevraagd hoe het er 
voorstaat met de vrouw in het ambt, de 
plaats van homoseksuelen in de gemeen-
te en de deelname aan de tweede dienst. 
Van de 92 vragenlijsten die de predikant 
verstuurde, kreeg hij er 80 terug.
De NGK stelden in 1985 het ambt van dia-
ken open voor vrouwen. In 2004 gebeur-
de dat met het ambt van ouderling en 
in 2007 met dat van predikant. Uit de 
enquête blijkt dat in 31 gemeenten alle 
ambten voor vrouwen zijn opengesteld, 
in 13 gemeenten de ambten van ouder-
ling en diaken, in 16 gemeenten alleen 
het ambt van diaken en in 20 gemeenten 
zijn de ambten niet voor vrouwen open-
gesteld.
Ds. Mudde constateert dat binnen betrek-
kelijk korte tijd het overgrote deel van 
de NGK tot openstelling van de ambten 
voor vrouwen is overgegaan. ‘En waar dit 
niet is gebeurd, heeft dat in verreweg de 
meeste gevallen geen principiële reden.’
Op de vraag: ‘Bevinden zich in uw 
gemeente homoseksuele gemeenteleden 
die samenleven in een relatie van liefde 
en trouw?’ antwoordde een kwart van 
de scriba’s bevestigend. Homoseksuele 
relaties leveren in de kerken ‘vrijwel geen 

spanningen’ op. De leden zijn in alle 
gevallen welkom aan het heilig avond-
maal. ‘Een hostierel als zich afgelopen 
jaar in Den Bosch voordeed, zal zich in de 
NGK dus niet gauw voordoen.’
In driekwart van de kerken ligt het bezoek 
aan de tweede dienst beduidend lager 
dan de deelname aan de ochtenddienst. 
In elf gemeenten is de tweede dienst 
afgeschaft; negentien gemeenten geven 
er een andere aanvulling aan. ‘De tweede 
dienst staat in veel gemeenten onder 
druk of is zelfs op zijn retour’, concludeert 
ds. Mudde.

Het ND berichtte er op 18 mei 2011 ook 
over (onder de titel: ‘Na verlies weer 
groei leden NGK’) en meldde wat betreft 
de praktijk inzake homoseksuele rela-
ties:

Scriba’s van 23 gemeenten weten dat in 
hun gemeente homoseksuele gemeente-
leden zijn die samenleven in een relatie 
van liefde en trouw. In vier gevallen geeft 
dat spanning. In alle gemeenten mogen 
deze gemeenteleden deelnemen aan de 
viering van het heilig avondmaal. In veer-
tien gevallen vervullen de homoseksuelen 
taken in de gemeente, maar nergens een 
ambt.
Geen van de scriba’s bevestigt zonder 
meer dat een homoseksueel stel de 

zegen over hun relatie kan ontvangen 
in de kerk. Achttien zeggen van niet. In 
de meeste andere gemeenten is er geen 
beleid.

Ik ben toch wel heel benieuwd hoe 
onze deputaten OOG de komende tijd 
het meegegeven uitgangspunt actief 
gaan hanteren dat de seksuele omgang 
volgens Gods Woord verbonden is aan 
de relatie man-vrouw. En of vervolgens, 
wanneer dit getrouwelijk gaat gebeu-
ren, de eerstvolgende LV van de NGK de 
stekker uit deze website niet zal moeten 
trekken vanwege de sinds Harderwijk 
2011 op deze site te verwachten veroor-
deling van niet alleen diverse publica-
ties uit hun blad Opbouw (op de site te 
vinden), maar ook van de kennelijk in de 
NGK al breed geaccepteerde praktijk!
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In De Waarheidsvriend zijn van de hand 
van dr. A.A.A. Prosman, hervormd predi-
kant te Hoogeveen, twee boeiende arti-
kelen verschenen over de vraag naar de 
oorzaak en wortels van het antisemitis-
me dat in de Holocaust zo’n afschuwelijk 
dieptepunt heeft gevonden. Als het gaat 
over de schuldvraag, valt er zeer kritisch 
te kijken naar de rol van de kerk en van 
de theologie door de eeuwen heen. 
Daarover schrijft hij in zijn eerste artikel. 
Maar in deze Persrevue wil ik een deel 
doorgeven uit het tweede artikel (titel: 
‘Last van de Verlichting’, in het nummer 
van 5 mei 2011). Hoe heeft het antise-
mitisme nou zo’n gruwelijke omvang 
kunnen bereiken in de twintigste eeuw, 
terwijl de invloed van kerk en theologie 
sinds de Verlichting al zo op zijn retour 
was? Daarvoor valt kritisch te kijken 
naar de gevolgen van de Verlichting zelf, 
zo laat Prosman zien:

De christelijke kerk heeft haar aandeel in 
het ontstaan van anti-Joods sentiment 
en in allerlei gruwelijke uitbarstingen 
van geweld. Maar het is ook waar dat de 
moderne tijd, die zich aandiende als Ver-
lichting, met oude en met nieuwe argu-
menten het antisemitisme heeft versterkt. 
Met alle desastreuze gevolgen van dien.

Tussen wal en schip
In de moderne tijd had de oude beschul-
diging waar de Joden de eeuwen door 
mee te maken hadden – de moord op 
Christus – aan overtuigingskracht inge-
boet. Een moderne liberale samenle-
ving die tolerant wil zijn, kan met zo’n 
beschuldiging niet uit de voeten. Daarom 
zou je verwachten dat de moderne tijd, 
waarin oude vooroordelen verdwenen, 
een veelbelovende tijd voor de Joden zou 
inluiden.
In zekere zin was dat ook zo. De Joden 
kregen de mogelijkheid om zich te eman-
ciperen. Toch stak het antisemitisme weer 
de kop op. Een van de redenen waarom 
het antisemitisme zich in een nieuwe 
vorm manifesteerde, was het nationa-
lisme. Het nationalisme is een modern 
verschijnsel. Zodra deze ideologie het 
moderne Europa vorm begon te geven, 
kwamen de Joden in een moeilijk parket 
te verkeren. Vaderlandsliefde werd opeens 
een belangrijk begrip. Het vaderland 
werd zelfs verafgood.
De Joden kwamen wat dat betreft tus-
sen wal en schip terecht. Ze woonden 
gedurende vele eeuwen als vreemdeling 
in vreemde landen. Nu werd van hen 
verwacht en geëist dat zij betrouwbare 
vaderlanders zouden zijn. Omdat de 

Joden, ondanks hun verlangen om zich 
te aan te passen, toch als vreemdelin-
gen beschouwd werden, golden zij als 
onbetrouwbaar. Ze heetten een staat in 
de staat te zijn. Dat is een verwijt, een 
verdachtmaking, met grote gevolgen. De 
Joden werden uiteindelijk beschouwd als 
de vijand in eigen land, een vijfde colon-
ne, een vijand die de ‘goede vaderlanders’ 
in de rug zou kunnen aanvallen.

Getto
In de middeleeuwse samenleving was 
het anders-zijn van mensen in geringere 
mate een probleem. Als mensen zich hiel-
den aan de plaats die hen toegewezen 
was, ontstonden er meestal geen moei-
lijkheden. De Joden woonden in getto’s. 
Dat woord heeft in onze oren een nare 
klank. Toch had het leven in getto’s voor 
de Joden een belangrijk voordeel, omdat 
ze een hechte gemeenschap wilden vor-
men en ook omdat ze zelfvoorzienend 
moesten zijn wat betreft de zorg voor 
ouderen, zieken en weduwen. Bovendien 
zorgde het getto voor een bepaalde mate 
van veiligheid.
In de moderne tijd veranderde het leven 
van de Joden radicaal. Ze verlieten de 
getto’s en woonden steeds meer tussen 
de andere burgers. Ze gingen studeren 
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en oefenden alle mogelijke beroepen 
uit. De grens tussen Jood en niet-Jood 
vervaagde. Nu ligt juist daar een belang-
rijke oorzaak voor het ontstaan van het 
moderne antisemitisme. Want de Jood 
was er nog steeds, maar hij was nu bijna 
onzichtbaar: een geassimileerde Jood is 
een onzichtbare Jood.

Ras
Wat daarna gebeurde was dat men 
nieuwe grenzen wilde aanbrengen om 
grip te kunnen houden op de Joden. Als 
de Jood niet meer aan te spreken is op 
zijn geloof of overtuiging, hoe moest je 
hem dan herkennen en stigmatiseren? 
In de moderne tijd was dat het ras. Niet 
voor niets ontstaat in de moderne tijd 
het woord antisemitisme. Het gaat niet 
meer om het geloof, maar om het ras; 
tegenover het Arische ras staat het Semi-
tische ras.
Deze ontwikkeling had grote gevolgen. 
Eén van die gevolgen was dat de Jood 
zich nooit kan veranderen. In de zoge-
naamde duistere Middeleeuwen was 
het altijd nog mogelijk dat hij zich zou 
bekeren, maar in de moderne tijd werd 
die weg afgesloten. De Jood kan zich nog 
steeds bekeren, maar blijft niettemin een 
Jood. Hij werd vastgepind op zijn genen 
en genen veranderen niet. Dus hoe hij 
zich ook aanpaste, emancipeerde, zijn 
best deed alle Joodse uiterlijkheden af te 
leggen, de Jood blijft Jood.
Aan de ene kant werd zijn aanpassing 
geëist, aan de andere kant veroorzaakte 
dat nu juist wantrouwen, want hij werd 
de onzichtbare vijand. Niet aanpassen 
was ook gevaarlijk. De Joden die zich 
niet aanpasten en dus volhardden in 
de orthodoxe leer en wijze van leven, 
herkenbaar aan haardracht, kleding en 
rituelen, werden als obstakels gezien. Zij 
belemmerden de vooruitgang.
Het ergste voor de verlichte mensen van 
de moderne tijd was het feit dat de Joden 
vasthielden aan het Oude Testament. 
Dat was vooral voor de liberale theologie 

van die tijd een bewijs dat ze nog veel 
moesten leren. De leuzen van de Verlich-
ting: verdraagzaamheid ten opzichte van 
andersdenkenden en de gelijkheid van 
alle mensen bleken maar al te vaak holle 
frasen te zijn. De praktijk zag er anders 
uit, veel grimmiger.

Identiteit
In de Middeleeuwen werden de Joden 
opgeroepen (meestal door bekeerde 
Joden) zich te bekeren tot het christelijk 
geloof, in de moderne tijd werd van de 
Joden verlangd dat zij zich assimileer-
den. Maar in beide gevallen konden en 
mochten zij hun identiteit niet behouden. 
Steeds weer werd hun Jood-zijn bedreigd. 
Zowel in de Middeleeuwen als in de tijd 
na de Verlichting.

Niet vrijuit
Hoe schuldig is de kerk? De kerk draagt 
schuld: de kerk van de Middeleeuwen. De 
kerk van de Reformatie heeft evenmin 
schone handen, ik denk aan Luther. Maar 
de liberale theologie gaat ook niet vrijuit. 
De liberale theologen konden het ortho-
doxe jodendom niet anders zien dan als 
een versteend product uit het verleden.
Maar er is meer. De schuld wordt te een-
zijdig bij de kerk gelegd en te gemakkelijk 
legt men een rechtstreeks verband tussen 
de kerk van de Middeleeuwen en de Holo-
caust. Er is ook een lijn van de Verlichting 
naar de Holocaust. In ieder geval heeft 
de Verlichting met haar seculiere denken 
de uitroeiing van de Joden niet kunnen 
tegenhouden.
Meer toegespitst: door de ideologieën 
van nationalisme en racisme werden de 
Joden steeds meer in het nauw gedreven. 
Het is de Joden in de moderne tijd niet 
beter vergaan dan in de tijden daarvoor. 
Eigenlijk veel slechter. In de Middeleeu-
wen hadden de Joden nog een bepaalde 
status, in de twintigste eeuw werd hun 
alles ontnomen. Zelfs hun Kaïnsteken.
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Zojuist verschenen:
cahier 89:
M.H. Oosterhuis
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EEN SERIE CAHIERS TOT 

VERSTERKING VAN HET 

GEREFORMEERDE LEVEN

Eerlijk duurt 

het langst
Bijbelstudies over echtheid in het 

Oude en het Nieuwe Testament

Je moet je niet mooier voordoen dan je bent.

God vraagt van een distel niet dat hij vijgen voortbrengt.

Hij zoekt geen andere vruchten dan die aan de bekering 

beantwoorden.

Daarom kun je tegenover God eerlijk zijn, transparant.

De Bijbel heeft daar een woord voor.

Het is het woord rein.

In 2006 promoveerde de auteur op het gebruik van dit woord in 

het Oude Testament.

In dit boekje bouwt hij voort op zijn onderzoek en plaatst hij 

het woord rein in een bredere bijbelse context. Hij doet dit in 

de vorm van een serie bijbelstudies over teksten uit het Oude 

en het Nieuwe Testament. Gaandeweg wordt duidelijk dat het 

woord rein een sleutelrol vervult in Gods opzet om zijn volk op 

te voeden in eerlijkheid en waarachtigheid.

De schrijver trekt hieruit conclusies, niet alleen voor de 

persoonlijke omgang met God, maar ook voor het leven in de 

christelijke gemeente, de geloofstoerusting en het getuigenis 

van de gemeente in de samenleving.

Dit boekje laat zich goed gebruiken voor bijbelstudie. 

Met het oog daarop sluit elk hoofdstuk af met een aantal 

besprekingsvragen. Laat het mogen bijdragen aan groei in een 

eerlijke omgang met God, met elkaar en met jezelf.

Dr. M.H. Oosterhuis is predikant van de Gereformeerde Kerk 

te Kampen-Zuid
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Je moet je niet mooier voordoen 
dan je bent. 
God vraagt van een distel niet dat 
hij vijgen voortbrengt. Hij zoekt 
geen andere vruchten dan die 
aan de bekering beantwoorden. 
Daarom kun je tegenover God 
eerlijk zijn, transparant. 
De Bijbel heeft daar een woord 
voor. 
Het is het woord rein.

In 2006 promoveerde de auteur 
op het gebruik van dit woord in 
het Oude Testament. 

In dit boekje bouwt hij voort op 
zijn onderzoek en plaatst hij 
het woord rein in een bredere 
bijbelse context. Hij doet dit in de 
vorm van een serie bijbelstudies 
over teksten uit het Oude en het 
Nieuwe Testament. Gaandeweg 
wordt duidelijk dat het woord rein 
een sleutelrol vervult in Gods 
opzet om zijn volk op te voeden in 
eerlijkheid en waarachtigheid. 
De schrijver trekt hieruit 
conclusies, niet alleen voor 
de persoonlijke omgang met 
God, maar ook voor het leven 
in de christelijke gemeente, 

de geloofstoerusting en het 
getuigenis van de gemeente in de 
samenleving.

Dit boekje laat zich goed 
gebruiken voor bijbelstudie. 
Met het oog daarop sluit elk 
hoofdstuk af met een aantal 
besprekingsvragen. Laat het 
mogen bijdragen aan groei in een 
eerlijke omgang met God, met 
elkaar en met jezelf. 
 
Dr. M.H. Oosterhuis is predikant 
van de Gereformeerde Kerk  
te Kampen-Zuid
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