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Van God af of naar Hem toe?

Vijandschap sticht Ik – zegt God tegen 
de slang – tussen jou en de vrouw, tus-
sen jouw nageslacht en het hare. Die 
breuk loopt dwars door de eerste fami-
lie. Tussen Kaïn en Abel.
Waaruit blijkt dat ze elk aan een an-
dere kant staan? Hun karakter? Hun 
werk? Nee, dat ze verschillend zijn, is 
het punt niet. Variatie hoort bij Gods 
schepping. De wegen splitsen bij de 
vraag: wat zit er achter het offer dat je 
Hem brengt? Wil je van Hem af zijn? Of 
wil je dicht bij Hem leven?
Beide broers brengen God een offer. 
Kaïn geeft wat van wat hij heeft ge-
oogst. Abel zet zijn eerstgeboren dieren 

apart en zoekt daarvan nog weer de 
mooiste uit. Kaïn is niet te beroerd om 
God zijn portie te geven, maar dan 
moet het klaar wezen. Hij houdt God op 
een afstand. Zijn offer lijkt op belasting 
betalen: het moet, maar het gaat niet 
van harte. Abel offert als een kind dat 
een moederdagcadeau uitzoekt. Hij wil 
niet van God af zijn, hij zoekt Hem juist, 
hij wil met en voor Hem leven.

De HEER ziet dat verschil. Het offer van 
Abel merkt Hij op, voor Kaïn en zijn of-
fer heeft Hij geen oog. Dat maakt Kaïn 
woedend. De HEER waarschuwt hem. 
Hij is dus niet kansloos. Dat God zijn of-
fer niet aanneemt, is geen eindoordeel. 
God schrijft hem niet af. Maar hij moet 

nee zeggen tegen de zonde. De zonde 
van God-op-een-afstand-houden en de 
zonde van jaloers-zijn-op-zijn-broer.
Zonde tegen God en tegen de ander 
gaan hand in hand. Als je eraan toe-
geeft, krijgt ze je in haar greep. Kaïn 
laat zich grijpen. Hij slaat zijn broer 
dood. Als de HEER hem ter verant-
woording roept, geeft hij een brutaal 
antwoord. Hij weet dat God bestaat  
– hardcore atheïsme is een nieuwigheid 
van de laatste twee eeuwen –, maar hij 
heeft geen ontzag voor Hem. Hooguit 
is hij bang voor mensen.
Als de HEER hem beveiliging toezegt, 
is Kaïn tevreden. Verzoening met God 
en met zijn ouders boeit hem niet. Hij 
zorgt voor zichzelf.

Dikke ik

Die mentaliteit drijft ook zijn nage-
slacht. Zo gaat dat met zonde zonder 
bekering. Die heeft een eigen dyna-
miek: volgende generaties zetten 

Zo begon de kerk

98

Wie mij verwondt, die sla ik dood, 
zelfs wie mij maar een striem toebrengt. 
In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.

(Genesis 4:23b en 26b)

Je hoort en leest geregeld dat de christelijke kerk een jon-
gere zus zou zijn van haar oudste broer Israël. Dat lijkt me 
stug. De kerk was er eeuwen vóór Israël, lezen we in Gene-
sis 4. Maar wat we daar vooral lezen, is wat de kerk tot kerk 
maakt en waarom ze zo’n wonder is.
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Kaïn en Abel (Mateo Orozco)
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opnieuw stappen op de weg bij God 
vandaan.
Kijk maar naar Lamech. Het huwelijk 
een cadeau van God? Een verbond tus-
sen twee gelijkwaardige mensen om 
samen Hem te dienen? Dacht het niet. 
Het huwelijk is een manier om als man 
royaal aan je trekken te komen. Vrou-
wen bestaan om het je als vent naar 
de zin te maken. Doe mij er maar twee, 
zegt Lamech. Heeft er één hoofdpijn, 
dan pak je de andere. Heb je meteen 
publiek als je opschept over hoe stoer 
je bent, dat je best voor jezelf kunt 
zorgen, dat je Gods bescherming niet 
nodig hebt (zoals Kaïn nog wel), dat je 
iedereen in elkaar trimt die jou te na 
komt.

Lamech krijgt drie zonen. Er zit pit in 
die gasten. Ze zetten wat neer. Ze zijn 
grondleggers van economie, kunst en 
techniek. Die eer krijgen ze. Daar is de 
Bijbel niet bekrompen in.
Dat gebral van Lamech, is dat hersen-
loos gelal na een avond doorzakken? 
Nee. Het is een weloverwogen ge-
loofsbelijdenis. Kaïn wordt zevenmaal 
gewroken, Lamech 77 maal. Lamech 
doet belijdenis van zijn geloof in zich-
zelf. Zijn geloof dat hij geen God nodig 
heeft om voor hem te zorgen, en dat 
Jezus niet hoeft te komen om hem te 
verlossen.
De wereld van Lamech: die van ons lijkt 
er bizar veel op. Veel mensen willen 
best geloven dat er iets is, maar dat 
‘iets’ is geen God om ontzag voor te 
hebben. Geen God die verantwoording 
vraagt van wat je doet met het leven 
dat Hij je gaf. Geen God die verbinding 
zoekt van hart tot hart. Mensen zijn 
bereid de mafste dingen te geloven: dat 
ze afstammen van een bacterie, dat ze 
na dit leven terugkomen als polifina-
rio – maar dat ze alleen gered kunnen 
worden doordat een ander zich voor 
hen aan een kruis laat timmeren, nee. 
Ik zorg voor mezelf. Ik ben er één van 
Lamech.

Mensje

In die wereld, vertelt Genesis 4, zijn er 
ook mensen die aan de kant van God 
staan. Ze zijn met minder en vallen 
niet op. Ze hebben geen stad. Ze zetten 
zelden imponerende prestaties neer op 

het gebied van economie, cultuur en 
techniek. Ze slaan geen machopraat uit 
over wraak.
Adam en Eva krijgen een zoon die de 
plek van Abel inneemt. Niet zijn plek in 
hun hart, die kan niemand innemen. 
Wel zijn plek in Gods plan voor de mens-
heid, op weg naar de Verlosser. De HEER 
denkt aan zijn belofte: er komt een na-
komeling van de vrouw die de slang zijn 
kop vermorzelt. Als eerste stap op weg 
naar vervulling van die belofte – nieuwe 
generatie op weg naar Christus – geeft 
Hij Set. Ook Set krijgt een zoon. Hij ver-
noemt hem naar opa: Enos.
Adam betekent ‘mens’. Enos ook. Maar 
dan: mens van na Genesis 3. Mens van 
Psalm 8: wat is de mens, dat U aan 
hem denkt? Mens van Psalm 103: de 
sterveling – zijn dagen zijn als het gras. 
Mensje. Mens die niet zichzelf redt, 
zoals de firma Lamech en zonen, maar 
mens die gered moet worden. Dat Set 
en zijn vrouw hun zoontje zo noemen, 
is een nederige belijdenis: we zijn 
stervelingen geworden. Maar ook een 
belijdenis van hoop: Gods weg met ons 
loopt niet dood.

Kerkstart

Dat wordt grandioos onderstreept door 
de laatste zin van Genesis 4: in die tijd 
begon men de naam van de HEER aan 
te roepen. Betekent dat: toen begon-
nen ze met bidden? Nee. Het heeft niet 
een paar honderd jaar geduurd voordat 
Adam en Set persoonlijk gingen bidden.
De naam van de HEER aanroepen, daar 
zit bidden zeker in, maar het is meer. 
In het boek Genesis, maar ook in het 
vervolg van de Bijbel, wordt deze term 
gebruikt niet zozeer voor de individuele 
omgang met God, maar voor het samen 
zoeken en aanroepen van de HEER. Ver-
binding met God en met elkaar. Daar 
hoort bij: samen bidden, maar naar-
mate de HEER meer van zichzelf laat 
horen ook: luisteren naar zijn Woord. 
En samen zingen, want de HEER troont 
op de lofzangen van zijn volk.
De naam van de HEER aanroepen = de 
publieke eredienst van Christus’ kerk. 
Qua gang van zaken loopt dat natuur-
lijk anders dan bij ons. Maar wat es-
sentieel is voor een eredienst, dat is er: 
Gods Woord, ons antwoord en ieder die 
kan, is erbij.

• Schriftlicht
Zo begon de kerk 98
Gert Treurniet

• Kroniek
Prekende zuster 101
M/V in Utrecht-N/W 103
Nog maar één kant op?! 104
Perry Storm

• Thema
Wilschut verantwoordt zich 106
Aryjan Hendriks

• Column
Wat is de waarde van uw PSA? 109
Gijs Zomer

• Woordwaarde
Ontzag als levenshouding 110
Egbert Brink

• Opgewekt ge-reform-eerd
Royaal 112
Jan Wesseling

• Rondblik
Artikel 31 113
Pieter Pel

• Gemeentebreed
Het gebed en de geestelijke 
groei 117
Henk van den Belt

• Gelezen
Toekomst voor christelijke 
politiek 120
Piet Houtman
Onschatbare teksten 122
Harm Boiten

• Gedicht
Als een meander slingert de 
volgepakte goederentrein.
Manja Croiset 124
Gert Slings

• Persrevue
Kinderdoop heeft bijbelse 
grond 125
Opdragen als alternatief? 126
Gert Schutte



Brede en smalle weg

In die tijd begon men de naam van de 
HEER aan te roepen. Die tijdsaandui-
ding is vol evangelie. ‘In die tijd’, dat wil 
zeggen: in de tijd waar dit hoofdstuk 
over vertelde. De nakomelingen van 
de slang wanen zich sterk door eigen 
kracht, belijden hun geloof in zichzelf, 
hun geloof dat de wereld lijkt te verove-
ren – maar juist in die tijd beginnen de 
nakomelingen van de vrouw de naam 
van de HEER aan te roepen. Zij belijden: 
wij zijn Enos, op eigen kracht kunnen 
we het schudden, maar onze hulp is in 
de naam van de HEER.
Grandioos dat dat kan: de mens die 
zichzelf redt, heeft de grootste mond, 
maar de HEER staat aan de kant van 
wie zich klein weet en het van Hem 
verwacht. Hij roept uit ons hart de 
belijdenis tevoorschijn: zonder Jezus 
zijn we nergens, maar de naam van 
de HEER is ons houvast, onze kracht en 
onze hoop.
De kerk die dat belijdt, is meestal klein 
en zwak. Ze gaat een smalle weg 
van aanvechting en zelfverloo-
chening, maar die weg loopt niet 
dood – zoals de brede weg van 
Kaïn en Lamech.

Hoe het begint en wat 
ervan komt

Dat wordt benadrukt door 
de plek van dit bericht in het 
boek Genesis. Dit bijbelboek 

is oorspronkelijk 
ingedeeld in 

tien on-

derdelen, die steeds beginnen met de 
formule: dit is de geschiedenis van… of: 
dit is de lijst van de nakomelingen van… 
(in het Hebreeuws staat er tienmaal 
het woord toledoot), en dan wordt er 
telkens vermeld hoe een stuk geschie-
denis begint en wat ervan komt, om te 
laten zien hoe de HEER dwars door alles 
heen zijn beloften vervult.
Genesis 4:26 sluit het eerste van die 
tien onderdelen af. Dat start met 2:4: 
dit is de geschiedenis van hemel en 
aarde. Het begint geweldig: God maakt 
een kant-en-klare leefwereld en geeft 
ons daarin een vertrouwensplek. Hij 
sluit een verbond met Adam en geeft 
hem naast zich een helper die bij hem 
past. De wereld ligt aan hun voeten. 
Maar dan gaat het vreselijk mis. De on-
derkoning wil koning worden en gaat 
reddeloos onderuit. Het verbond met 
God, het vertrouwen in elkaar, de plek 
in het paradijs – kapot, weg, verleden 
tijd. Straf: pijn, zwoegen, sterven. En 
dan: dwars door het gezin de frontlijn. 
Moord. Arrogantie en machtsontplooi-
ing van de andere kant. Wat een el-
lende.

Maar waar loopt het op uit? In die tijd 
begon men de naam van de HEER aan 
te roepen!
Daar zie je de Zoon van God aan het 

werk, die zich van het begin van 
de wereld tot aan het einde een 
gemeente vergadert (zd. 21 HC). 

Straks (in Dan. 7) heet Hij zoon 
van Enos, mensenzoon, en staat 

Hij tegenover de opvolgers 
van Lamech: machtswellus-
telingen met een mond vol 

grootspraak.
Wie gaat het winnen? De 

zoon van Enos, de 

man die niet zichzelf groot maakt, 
maar belijdt: mijn hulp is in de naam 
van de HEER. Die zoon van Enos, Jezus 
Christus, is anders dan Lamech met 
z’n losse handen en z’n grote waffel. 
Van Hem wordt geprofeteerd (Jes. 53): 
Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste 
iedere schoonheid, zijn aanblik kon 
ons niet bekoren. Hij werd mishandeld, 
maar verzette zich niet en deed zijn 
mond niet open.
Het lijkt veel aantrekkelijker, aan de 
kant van Lamech te staan. Niet voor 
niets zegt het spreekwoord: de bru-
talen hebben de halve wereld. Ja, zegt 
Jezus, maar die helft raken ze kwijt. En 
als je belijdt dat je ’t zelf niet kunt, erf 
je de hele wereld. Gelukkig de zacht-
moedigen, want zij zullen de aarde 
bezitten (Mat. 5:5). Zachtmoedigen, 
zijn dat watjes? Nee, dat zijn Enossen. 
Mensen die klein denken van zichzelf 
en groot van de HEER. Die niet hun 
eigen profiel pimpen, maar zijn naam 
aanroepen.

Zwak is het nieuwe sterk

Zullen we nooit vergeten dat de kerk 
zo begon? Klein en zwak, in het niet 
vallend bij de grootspraak van de over-
kant?
Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 
Dat is geen makkelijke belijdenis. Velen 
brengen het niet op en gaan meedoen 
met Lamech. De slang weet hoe hij dat 
moet aanpakken. Kaïns geweld heeft de 
kerk niet klein gekregen. Maar wat de 
zonen van Lamech te bieden hebben, 
wel.
Hoe worden we daarvoor bewaard? 
Trouw doorgaan met wat de kleine 
Enos deed met zijn vader en moeder 
en opa en oma: de naam van de HEER 
aanroepen.
De wereld, hoe hard die ook roept en 
hoe goed die het ook met zichzelf ge-
troffen heeft, gaat voorbij, met alles 
wat ze te bieden heeft. Maar ieder die 
– al is het met een onzeker stemmetje 
en dwars door tranen heen – de naam 
van de HEER aanroept, zal behouden 
worden.

Ds. G. Treurniet is predikant te Vlaardingen.
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Aanleiding: de berichtgeving in die-
zelfde krant (5 maart) dat er voor het 
eerst door een vrouw gepreekt zal wor-
den in een van onze kerken, namelijk te 
Haulerwijk.

Novum

De cartoon is het enige commentaar 
van het ND bij dit bericht. Twee manne-
tjes die overduidelijk de pee in hebben 
dat dit gebeurt. Ouderwetse mannen-
broeders die nog tegen de vrouw in het 
ambt zijn. En ze moeten dan ook nog 
eens knarsetandend toegeven dat tot 
overmaat van ramp de preek goed was. 
De cartoon klopt niet helemaal. Het be-
treffende nieuwsbericht gaat niet over 
een vrouwelijke predikant. Wel over 
enkele preekbeurten die door een zus-
ter, Ineke Baron, in de genoemde GKv 
verzorgd zullen worden. En inderdaad 
is dat een novum.
Ineke Baron werkt al zo’n tien jaar als 
geestelijk verzorger voor gevangenen. 
Ze heeft twee jaar in Kampen gestu-
deerd, zo is te lezen op de website 
(www.neemias.nl) van de stichting 
die haar werk ondersteunt. Nu doet 

ze een vervolgcursus gericht op pre-
ken aan het Baptisten Seminarium 
in Amsterdam. In het kader van een 
bijbehorende stage moet ze een aan-
tal keren preken en de betreffende 
diensten op video laten opnemen. De 
kerkenraad van haar thuisgemeente, 
de GKv Haulerwijk, heeft er ‘na een in-
tensief overlegtraject’ mee ingestemd 
om daaraan mee te werken. Ze zal twee 
keer voorgaan. Niet de hele dienst, 
want die zal onder leiding staan van 
ds. Jac. Ophoff (de eerste keer) of ds. 
C. van der Leest (de tweede keer). De 
kerkenraad heeft benadrukt (zo meldt 
de website van het blad Onderweg) dat 
hij hiermee niet het besluit van de GS 
Ede ter discussie wil stellen, waarmee 
vrouwelijke ambtsdragers niet tot de 
ambten zijn toegelaten. Maar: ‘De raad 
wijst er onder verwijzing naar Prisca 
en Junia (Romeinen 16) op dat de Bijbel 
positief staat tegenover vrouwen die 
onderwijzen.’

Geen moeite

Het is begrijpelijk dat het ND hierin 
nieuwswaarde zag. Wat minder be-

grijpelijk is het dat het commentaar 
beperkt blijft tot de genoemde cartoon 
die de boodschap uitstraalt: wie met 
het besluit van Haulerwijk moeite 
heeft, zal wel een ouderwetse broeder 
zijn die de ontwikkelingen niet zal 
keren. Hij zal uiteindelijk zelf stukje 
bij beetje ernaar toegroeien om dit 
te accepteren. Ook de preek van een 
zuster blijkt immers ‘een beste preek’ 
te kunnen zijn. Wel heeft het ND nog 
even de moeite genomen om de preses 
van de GS Ede, ds. P.L. Voorberg, om 
zijn mening te vragen. Die laat weten 
met dit besluit van Haulerwijk geen 
moeite te hebben. Hij wordt als volgt 
sprekend ingevoerd: ‘Dit staat duidelijk 
in het kader van haar opleiding en niet 
in het teken van de vrouw in het ambt, 
dus laten we hier niet te veel aan op-
hangen.’ Hij wijst er ook nog op dat in 
het verleden aan de TU in Kampen aan 
vrouwelijke studenten ruimte is gege-
ven om op preekcollege zelf een preek 
te houden.
Nu wordt door het ND in maar enkele 
regels verslag gedaan van wat ds. Voor-
berg tegen een van zijn redacteuren 
gezegd heeft. Dus zou het best kunnen 
dat hij nog heel andere en heel ver-
standige opmerkingen heeft gemaakt. 
Maar dan heeft hij in ieder geval niet 
meer de moeite genomen die nader-
hand alsnog bekend te maken. En met 
wat hier wel namens hem doorgegeven 
wordt, lukt het mij niet om de moeite 

101

Prekende zuster

‘Het was nog een goeje preek ook’, zegt het mannetje kwaad 
met zijn armen over elkaar. Hij praat tegen een ander man-
netje dat ook al niet blij kijkt. Boven hen prijken de woorden: 
‘Eerste vrouwelijke predikant Gereformeerd Vrijgemaakt’. 
Het is een cartoon van de dagelijkse ND-cartoonist Willeke.
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die ik heb met het besluit van Hauler-
wijk, weg te nemen. En dus zal ik in 
deze Kroniek er wel degelijk het nodige 
aan ophangen.

Kritische vragen

Want er rijzen bij mij na het boven-
staande heel wat kritische vragen. Die 
doen helemaal niets af aan mijn diepe 
respect voor de liefdevolle pastorale 
inzet van zr. Baron ten bate van gevan-
genen. En ook is mijn moeite niet dat 
haar kerkenraad haar daarin steunen 
wil. Integendeel. Wie ook maar iets van 
het onderwijs van de Here Jezus in bij-
voorbeeld Matteüs 25:31-46 begrepen 
heeft, kan hiervoor alleen maar dank-
baar wezen.
Maar anders wordt het wanneer zr. 
Baron een weg inslaat die duidelijk ten-
deert naar het werk van een predikant 
in een instelling (in dit geval gevange-
nissen). Voor instellingspredikanten 
geldt geen andere regel in onze kerken 
dan voor ‘gewone’ gemeentepredi-
kanten: alleen daarvoor geschikte en 
gekwalificeerde broeders kunnen ge-
roepen en bevestigd worden. Nu is zo’n 
roeping en bevestiging toch helemaal 
niet aan de orde in Haulerwijk? Nee, 
maar de kerkenraad daar heeft wel te 
maken met een zuster die kennelijk 
daarheen op weg is. Nog sterker: ze 
doet al regelmatig werk dat, wat onze 
kerken betreft, voorbehouden is aan 
zo’n predikant. Want, zo wordt bericht, 
ze gaat al regelmatig voor in eredien-
sten. En dat zelfs niet alleen in de ge-
vangenissen waar ze werkt. Maar ook, 
op verzoek, af en toe in kerkdiensten 
van de PKN.

Zelfs wanneer het niet 
om een zuster maar een 
broeder Baron zou gaan, 
zou een kerkenraad toch 
ernstig moeten overwegen of zijn 
steunverlening in dit geval niet sterk 
ook corrigerende steunverlening moet 
gaan worden. Roept het bij hem dan 
geen ernstige bedenkingen op dat een 
eigen gemeentelid zich als voorganger 
laat uitnodigen in de PKN? En nog los 
daarvan: op grond waarvan komt de 
kerkenraad tot de conclusie dat hij op 
eigen houtje de kansel open kan stellen 
in deze situatie? Hebben wij dan als 

kerken samen niet nogal wat zorgvul-
dig overdachte en opgestelde afspraken 
over de preekbevoegdheid? Ook als het 
gaat om niet-predikanten of stagiaires 
(en dan van onze eigen universiteit!). 
Om als niet-predikant in onze kerken 
preekbevoegdheid te kunnen verkrij-
gen, moet je behoren tot een van de 
volgende drie categorieën: 1. studen-
ten theologie die zo ver 
zijn gevorderd dat zij de 
verplichte praktijkaante-
kening hebben verkregen, 
2. doctorandi of masters 
theologie, 3. competente kerkelijk wer-
kers in een van onze kerken (zie Acta GS 
2008, art. 16). Dat is toch wat anders 
dan twee jaar Kampen en een cursus 
praktische vorming bij de baptisten? 
En sinds wanneer beslist over zo’n toe-
lating de kerkenraad in plaats van de 
betrokken classis? Van de classis wordt 
met geen woord gerept in de berichtge-
ving en ik kan me ook niet voorstellen 
dat een classis een kerkenraad hierin 
steunen zal.

Nog meer vragen

Deze vragen rijzen dus zelfs al wan-
neer het om een broeder zou gaan. 
Maar het gaat om een zuster. Hoezeer 
de meningen binnen onze kerken ook 
uiteenlopen over ‘vrouw en ambt’, 
onze kerken kennen de vrouwelijke 
ambtsdrager niet. En dat tot nu toe 
vanuit de overtuiging dat de HERE zelf 
in de Bijbel daar zusters niet toe roept. 
Paulus werd daar tot nu toe duidelijk 
over gevonden. Juist ook als het gaat 
om het preken in de kerk. Zei hij niet 
over de vrouw: ‘Ik sta haar dus niet toe 

dat ze zelf onderwijst of 
gezag over mannen heeft; 
ze moet bescheiden zijn’ 
(1 Tim. 2:12)? Noch van 
Prisca noch van Junia, op 

wie de kerkenraad zich beroept, lezen 
we dat zij zich daar niet aan gehouden 
hebben!

Misschien – ik weet dat niet – vindt 
de kerkenraad van Haulerwijk wel dat 
de deputaten M/V gelijk hadden, die 
aan de GS Ede voorstelden om kerke-
lijk ruimte te bieden aan de visie dat 
Paulus zulke dingen gebood ter wille 
van de ingang van het evangelie in de 

cultuur van toen, maar dat in de cul-
tuur van vandaag zo’n gebod juist die 
ingang zou hinderen en daarom niet 
meer voor ons geldt. Maar de synode 
heeft vorig jaar juist niet ingestemd 
met deze onderbouwing door de depu-
taten van hun voorstel om als kerken 
uit te spreken, dat ‘het past binnen de 
bandbreedte van wat als Schriftuurlijk 

en gereformeerd kan wor-
den bestempeld wanneer 
naast mannen ook vrou-
wen in de kerkelijke amb-
ten mogen dienen’.

Ik begrijp dan ook niets van de woor-
den die het ND van ds. Voorberg aan-
haalt, dat het handelen van Haulerwijk 
niet in het teken zou staan van de 
vrouw in het ambt. Voor iedereen die 
gelooft dat wat de Schrift bijvoorbeeld 
in 1 Timoteüs 2 schrijft, ook voor van-
daag normatief is in de kerk, staat het 
natuurlijk wel in dat teken. Je kunt dat 
niet bagatelliseren door te zeggen: het 
gaat alleen maar om iets in het kader 
van iemands opleiding; en ach, in Kam-
pen hebben vrouwelijke studenten ook 
wel eens een preekvoorstel voorgelezen 
op preekcollege. Een preekcollege is, 
me dunkt, geen eredienst. We hebben 
te maken met een kerkenraadsbesluit 
om een zuster de gelegenheid te geven 
binnen de erediensten met gezag Gods 
Woord te onderwijzen. Niet minder!

Waarom?

Zuster Baron vertelde het ND dat ze 
zelf niet op de toestemming van haar 
kerkenraad gerekend had. Waarom dan 
de aanvraag toch gedaan?, denk je dan. 
De zuster had met wat zij allemaal bui-
ten ons kerkverband aan preekbeurten 
deed, gemakkelijk voor de gevraagde 
video-opnames kunnen zorgen. Haar 
aanvankelijke negatieve verwachting 
lijkt me ook heel terecht. Ze had van 
haar kerkenraad mogen verwachten 
dat hij zich veel meer aan de afspraken 
en de rond dit onderwerp zo uiterst 
gevoelige situatie in ons kerkverband 
gelegen had laten liggen. Dat dit niet 
gebeurd is, brengt mij nog tot een an-
dere vraag die ik even opspaar tot het 
laatste onderdeel van deze Kroniek. 
Eerst nog een andere signalering.

Corrigerende 
steunverlening

Preekcollege is 
geen eredienst
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Op zondag 22 februari werd 
dit in de ochtenddienst aan 
de gemeente meegedeeld. 
Daarmee heeft de kerkenraad 
het advies overgenomen van 
een gemeentecommissie die 
na een jaar bezinning tot 
de conclusie kwam dat voor 
God de positie van mannen 
en vrouwen gelijk is. Dit is op 
z’n minst heel opmerkelijk. 
Het kerkverband waartoe 
deze kerk behoort, is al veel 
langer met deze bezinning 
bezig. Al de daarvoor ter GS 
verzamelde wijsheid kwam 
vorig jaar tot de conclusie dat 
er nog meer bezinning nodig is. En dat 
het noodzakelijk is dat daarbij verdis-
conteerd zal worden dat de Bijbel niet 
alleen de lijn trekt van gelijkwaardig-
heid van man en vrouw, maar ook die 
van het verschil in verantwoordelijk-
heid die de HERE aan man en vrouw ge-
geven heeft. Maar in Utrecht is men er 
al uit en dat mag iedereen weten ook.

De classis

Wat heeft dit besluit voor gevolgen? 
De kerkenraad heeft meegedeeld daar 
nog nader over te willen nadenken. 
Hoe moet dit besluit ingevuld worden 
en wanneer wordt het ten uitvoer ge-
bracht?
In dit geval is de kerkenraad ook bij 
de classis te rade gegaan. Dit gesprek 
loopt nog en het ND meldt dat de 
kerkenraad zolang dit gesprek duurt, 
geen nadere toelichting wil geven op 
zijn plan. Toch weet het RD aan kerken-
raadspreses Hans van der Mijden de 
uitspraak te ontlokken: ‘We beseffen 
dat we hiermee op de ontwikkelingen 

vooruitlopen. We doen dit niet alleen. 
Samen met de classis onderzoeken we 
hoe we tot een invulling van een be-
sluit kunnen komen.’
Nu heeft de classis Utrecht over een 
en ander al een keer gesproken. Dat 
blijkt uit het kort verslag van de voort-
gezette zitting op 29 januari waarin 
het volgende te lezen valt: ‘Naar aan-
leiding van het visitatierapport van de 
Opstandingskerk Utrecht-Noord/West 
wordt een bespreking gehouden over 
het onderwerp m/v in het ambt. De 
kerken wisselen gedurende de avond 
standpunten uit en verrijken elkaar 
met hun visie op het onderwerp. De 
classis complimenteert de gemeente 
van Utrecht Noord/West met het 
zorgvuldige proces dat zij met haar 
gemeente doorloopt. Na het bevragen 
van de afvaardiging van de gemeente 
Utrecht-Noord/West adviseert de 
classis haar niet af te wijken van het 
besluit dat de laatstgehouden GS op 
dit punt genomen heeft en het nieuwe 
deputaatschap M/V te voorzien van 
informatie over het proces zoals dat in 

UNW heeft plaatsgevonden, conform 
de wens van de GS. Dat kan er mogelijk 
aan bijdragen dat we als kerken geza-
menlijk verder komen.’

Kerkverband

Ook bij deze berichtgeving 
dringen de vragen zich op. 
Waarom kiest een kerken-
raad zo sterk zijn eigen weg? 
Waarom deze haast? Wat 
gaat de classis doen wanneer 
de kerkenraad het advies van 
de classis naast zich neerlegt? 
Zou deze kerkenraad heus 
binnen afzienbare tijd al 
overgaan tot het bevestigen 
van zusters als ouderlingen of 
diakenen, terwijl hij tegelijk 
deel wil blijven uitmaken van 
een kerkverband waar samen 
afgesproken is om dat niet 
te doen? Hoe zwaar weegt 
deze kerkenraad zijn eigen, 
vrijwillig op zich genomen, 

verplichting zich te houden aan wat 
door de kerken samen besloten is (art. 
31 KO)? Of gaan er ‘oplossingen’ komen 
zoals ook al in ons kerkverband te vin-
den zijn: zusters laten functioneren 
als ambtsdragers inclusief een soort 
bevestiging, maar het mag allemaal 
niet zo heten (GKv Amsterdam Z/W)? 
Wat gaat deze kerk doen wanneer het 
kerkverband ‘nee’ blijft zeggen tegen 
zusters in, in ieder geval, het ouderlin-
genambt?
Maar misschien gaat deze kerkenraad 
er al helemaal van uit dat dit laatste 
toch wel niet zal gebeuren. Of mis-
schien ook wel niet eens meer kan ge-
beuren. In dat laatste geval zou ik zelfs 
de neiging hebben hem bij te vallen. 
Want dát begint namelijk ook steeds 
meer precies mijn vraag te worden. 
Hoeveel ruimte blijft er eigenlijk nog 
over voor een komende GS van de GKv 
om ‘nee’ te blijven zeggen tegen vrou-
welijke ambtsdragers? Daarover meer 
in het laatste stukje Kroniek.
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M/V in Utrecht N/W
De kerk van Haulerwijk is niet de enige GKv die wat betreft 
de positie van de zusters in de kerk, het kerkverband vooruit-
snelt. Op 24 februari berichtten zowel het ND als het RD over 
het besluit van de kerkenraad van de GKv Utrecht Noord/West 
om uit te spreken dat het zijn intentie is om de ambten van 
ouderling en diaken open te stellen voor vrouwen.



Nu hoop ik dat laatste vurig. Het zou 
een bemoedigende aanwijzing ervan 
zijn dat ons kerkverband naar behoren 
functioneert. Misschien blijkt het ook 
zo daadwerkelijk gebeurd te zijn op het 
moment dat dit nummer van Nader 
Bekeken verschijnt. Je zou het ook van 
deze kerkenraden 
verwachten mogen, 
wanneer ze hun 
verantwoorde-
lijkheid en roe-
ping ten aan-
zien van het 
kerkverband 
weer goed be-
seffen. Toch zou 
daarmee deze 
Kroniek niet op-
eens mosterd na 
de maaltijd zijn 
geworden. Want 
ondertussen 
wordt wel 
steeds duide-
lijker openbaar 
hoe moeilijk het in 
ons kerkverband nog tot 
een inhoudelijke consensus zal kunnen 
komen rond het vraagstuk ‘vrouw en 
ambt’.

Een bredere beweging

Want ook al zouden beide kerkenraden 
op dit moment hun besluiten terugne-
men, dan nog blijft staan dat deze ker-
kenraden inhoudelijk hun principiële 
keuze hebben gemaakt. Daarmee lopen 
zij voorop in een beweging die veel bre-
der is. Ik denk daarbij aan een kerkplan-
tingsproject als Stroom, waar zusters 
in het ‘leiderschapsteam’ zijn opgeno-
men. Ik denk aan het feit dat een sub-

stantieel deel van het docentencorps 
aan onze TUK zich al als voorstanders 
van de zusters in alle ambten heeft uit-
gesproken en zich sterk maakt voor een 
hermeneutiek die dat mogelijk maakt. 
En ik denk ook en vooral aan het pro-
ces van snelle plaatselijke toenadering 

tot de NGK. In de afgelopen maanden 
regent het berichten van erkenningen, 
verdergaande stappen, gezamenlijke 
diensten et cetera. In veel (niet alle) 
gevallen gaat het dan om een NGK 
met vrouwelijke ambtsdragers. Was 
dat eerder een hindernis voor verder-
gaande stappen of zelfs een reden om 
samensprekingen te stoppen, sinds de 
besluiten van Ede 2014 is dat voorbij. 
Ook landelijk zijn samensprekingen 
nu gericht op eenwording, zonder dat 
de NGK terug is gekomen of hoeft te 
komen op het besluit de zusters tot 
alle ambten toe te laten. Op basis van 
‘hermeneutische overeenstemming’ is 

vastgesteld ‘dat we elkaar vertrouwen 
kunnen geven inzake de erkenning 
en aanvaarding van het gezag van de 
heilige Schrift’. En de synode heeft be-
sloten dat ‘de belemmering die er lag 
vanwege het besluit van de NGK om de 
ambten voor de zusters der gemeente 
open te stellen is weggenomen’.

Het wordt door steeds meer kerken 
uit ons kerkverband aangegrepen om 
met beroep hierop plaatselijk voortva-
rend richting eenheid te koersen. De 
belemmering is immers weg. Sommige 
leden van het Deputaatschap Kerkelijke 
Eenheid hebben afgelopen winter nog 

wat geprobeerd aan de 
rem te hangen. Wan-
neer, bijvoorbeeld, een 
plaatselijke NGK de 
zusters in het ambt 
zou hebben op basis 
van de argumentatie 
in het VOP-rapport, 
dan zou er wel degelijk 

nog doorgesproken 
moeten worden 
over het gezag van 
de Schrift. Maar uit 

de tekst van het sy-
nodebesluit valt dat 
niet af te leiden. De 

geest is on-
dertussen 
allang uit 
de fles 

en zal er ook niet weer in terugkeren. 
Verschillen over de schriftuurlijke ge-
oorloofdheid van vrouwelijke ambts-
dragers zijn voortaan gelabeld als prak-
tische verschillen, geen principiële. Het 
zou allemaal vallen binnen de band-
breedte voor een gereformeerde kerk.
Deze ontwikkelingen gaan natuurlijk 
hun eigen dynamiek krijgen. En wan-
neer de volgende synode bijeen zal 
komen, is ondertussen een situatie 
gegroeid waarin heel wat kerken in ons 
kerkverband óf een vergelijkbare princi-
piële standpuntbepaling als Haulerwijk 
of Utrecht N/W hebben ingenomen 
óf minstens zijn gaan wennen aan de 
benadering dat de zaak van vrouw en 
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Nog maar één kant op?!
Je zou kunnen proberen jezelf gerust te stellen dat de hier-
boven gesignaleerde kerkenraadsbesluiten in Haulerwijk en 
Utrecht N/W incidenten zijn. Te goeder trouw zijn niet goed 
doordachte besluiten genomen. En vanuit het nabije kerkver-
band, de classis, zullen die kerken wel geholpen worden op 
hun schreden terug te keren.
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ambt een praktische kwestie is waarin 
kerken elkaar vrij kunnen laten.

Hoe open nog

En dat brengt me tot de vraag die me 
het meest benauwt op het ogenblik. 
Hoeveel kanten kunnen onze ker-
ken eigenlijk nog echt op met al hun 
voorgenomen gestudeer over ambts-
structuren en door een deputaatschap 
begeleide gesprekken over de rol van de 
vrouw in de kerk?
Is het nog denkbaar dat een volgende 
synode een besluit zal nemen dat een 
schriftuurlijk onderbouwde bevestiging 
zal zijn van de afwijzing van vrou-
welijke predikanten en ouderlingen? 
Zodat er gekozen zal worden voor het 
op één lijn blijven met wat wereldwijd 
de meeste kerkgenootschappen in ver-
leden en heden als schriftuurlijke orde-
ning van de kerk zien?
Is het nog denkbaar dat om die reden 
een synode zal zeggen: zo erkennen we 
het als de wil van Christus, de Schrift 
spreekt hierin duidelijk ook voor onze 
eigen cultuur? Is het nog denkbaar 
dat dan daarbij gezegd zal worden: 
het is voor kerkelijke eenwording een 
hindernis van betekenis wanneer een 
ander kerkgenootschap wel vrouwelijke 
predikanten en ouderlingen heeft? Zul-
len al die GKv-kerken die plaatselijk al 
aan het samengaan zijn met een NGK, 
om die reden op hun schreden moeten 
terugkeren? En zullen ze dat ook daad-
werkelijk doen? Zullen de GKv-kerken, 
die al een duidelijk standpunt hebben 
ingenomen pro zusters in alle ambten 
en soms al plaatselijk hun voorschot 
aan het nemen zijn, dat gaan terug-
draaien?

Ik zou nog wel even door kunnen fan-
taseren over de in feite enorme conse-
quenties die het zou hebben wanneer 
we als kerken samen hardop zouden 

blijven zeggen (wat we eigenlijk offici-
eel nog altijd zeggen): geen zusters in 
de kerkelijke ambten.
Op het gevaar af voor kleingelovig 
versleten te worden, wil ik toch eerlijk 
uitspreken dat ik het ernstig betwijfel 
dat een synode ooit nog die 
consequenties zal aandur-
ven. Het zou namelijk 
als gevolg hebben het 
gefrustreerd vertrek-
ken van heel wat 
voorstanders van de 
zusters in de ambten. 
En van plaatselijke 
kerken die hun plaat-
selijk bereikte eenheid 
met een NGK niet in gevaar 
willen zien gebracht worden door het 
kerkverband.
Maar evenmin is te verwachten dat er 
ooit een synode het tegenovergestelde 
zal beslissen: de ambten moeten in alle 
plaatselijke kerken open voor zusters. 
Met alle gevolgen van dien voor de te-
genstanders.

List

‘Tom Poes, verzin een list’, verzuchtte 
dr. Frans Wisselink onlangs als voor-
zichtige tegenstander tegenover 
voorstander dr. Hans Schaeffer op een 
discussieavond (ND 7 maart). Het valt 
te vrezen dat die list niet zal blijken te 
bestaan. De onderlinge tegenstellingen 
zijn daarvoor te groot rond beslissende 
vragen als: moet wat Paulus hierover 
schrijft, door de kerk van vandaag in de 
cultuur van vandaag nog net zo toege-
past worden?
Wil je met deze tegenstellingen het 
samen in één kerkverband volhouden, 
dan is er volgens mij maar één ‘list’ te 
bedenken. En die is al door de NGK be-
dacht: er moet ruimte zijn voor beide 
opvattingen en plaatselijke kerken mo-
gen zelf kiezen of ze wel of niet zusters 

in de ambten willen. Het is ook de ‘list’ 
die deputaten M/V vorig jaar hadden 
voorgesteld: verklaar dat de visie dat 
de zusters in alle ambten mogen die-
nen ‘binnen de bandbreedte van wat 
als Schriftuurlijk en gereformeerd kan 

worden bestempeld’.

Is dat een ‘list’ die zou 
kunnen werken? Ik ge-

loof er niets van. Voor-
waarde daarvoor is 
namelijk dat je het er 

inderdaad met elkaar 
over eens bent dat het 

hier gaat om een prak-
tische kwestie, maar niet 

een principiële. Dat je dus op 
basis van hetzelfde schriftgeloof inder-
daad tot verschillende uitkomsten kunt 
en mag komen.
Maar er zullen zeker kerkleden (of 
kerkenraden) blijven die dat niet met 
goed geweten zullen kunnen zeggen. 
Zij namelijk, die van mening zijn dat 
het wel degelijk gaat om een principiële 
kwestie. Dat de gehoorzaamheid aan 
Christus en aan zijn Woord in geding is 
bij de vraag naar wie voor de ambten 
geroepen kunnen worden. Kerkleden 
of kerkenraden die het nog altijd niet 
anders kunnen zien dan dat de Here 
zich in zijn Woord duidelijk heeft uitge-
sproken.
Zulke kerkleden zijn er heus nog altijd.
Ik moet bekennen: ik ben er één van.
En daarom benauwt het me verschrik-
kelijk hoe hard de ontwikkelingen gaan 
als in deze Kroniek kort is geschetst. Zo 
hard dat het inderdaad nog maar één 
kant op lijkt te kunnen.

Afgesloten 25 maart 2015.

105

Nog maar één kant op?!

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 geschenk abonnement op Nader Bekeken. 
Het kost u slechts € 17,- en hij/zij ontvangt het blad dan een heel jaar lang!

Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of bel 0900-226 52 63 (€ 0,10 p.min.).



Die overstap heeft vele lezers van ons 
blad geschokt. Jarenlang schreef hij zijn 
Kronieken, waarin hij de vinger legde 
bij ontwikkelingen in kerk en theologie 
die hem zorgen gaven.
Zijn stap heeft ook mij geschokt en ver-
driet gedaan. Lang heb ik gezwegen uit 
compassie met mijn broeder. Maar nu 
hij zelf zich in een boek ver-
antwoordt en zelfs zijn stap 
met argumenten wil staven, 
roept dat om een reactie.
In Bijlage II neemt Wilschut 
de publieke verantwoording 
op die hij in 2013 ook op zijn 
website publiceerde. Die ver-
antwoording moet je eigenlijk 
eerst lezen, voordat je Wilschut 
volgt in zijn relaas. Ik kom daar 
nog op terug.

Eigenlijk kun je zijn boek niet 
‘op zich’ beschouwen. Daarvoor 
is het toch te persoonlijk ge-
kleurd. Het beschrijft de zoek-
tocht van de auteur naar wat 
de kerk is en wanneer je moet 
zeggen: Tot hiertoe, nu kunnen 
we niet samen verder.
Ik moet erkennen dat ik uit 
dit boek heb geleerd. Vooral 
ten aanzien van de motieven 
van hen die als gereformeerde 
belijders niet meegingen met 
de Afscheiding (1834) en later 
de Doleantie (1886). Ik wist wel 
goed waarom mijn overgrootouders de 
Nederlandse Hervormde Kerk verlieten, 
maar minder waarom familieleden 
achterbleven in een kerk vol verval. Nu, 
dat doet Wilschut goed uit de doeken, 
zeer gedocumenteerd met honderden 
noten!
Het boek is helder opgezet en uitste-
kend leesbaar. Daarbij ontbreken kri-
tische kanttekeningen niet. Al lezend 

dacht ik: Ach, beste Huib, wat hebben 
we veel aan je verloren!

Gebleven en meegegaan

Wat waren nu de motieven van hen die 
bleven in de NHK en later meegingen 
in de PKN? Dat wordt door Wilschut 

vooral beschreven aan de hand van 
publicaties vanuit de Gereformeerde 
Bond die in 1909 werd opgericht, al ver-
geet hij niet de posities die Groen van 
Prinsterer en Da Costa eerder innamen 
en later de Confessionelen.
Deze motieven waren aanvankelijk 
sterk Gods trouw en zijn verbond. Er 
wordt nog op vele plaatsen rechtzinnig 
gepreekt en de sacramenten worden 

bediend. Er is nog ruimte voor het 
Woord en de oude gereformeerde con-
fessie is er.
In 1951 en volgende jaren vermindert 
de nadruk op dit alles en krijgt de visie 
van Ph.J. Hoedemaker (1839-1910) met 
zijn pleidooi voor een ‘volkskerk’ (‘heel 
de kerk en heel het volk!’) meer invloed.
Samenvattend schrijft Wilschut: ‘Voor 
het blijven in de NHK en het meegaan 
met de PKN blijken voor de mainstream 
van de Gereformeerde Bond na 1951 
in toenemende mate het verbond en 
de trouw van God beslissend te zijn 
geweest. Zonder dat de gereformeerde 

belijdenisgeschriften inhoudelijk 
gerelativeerd worden, blijken 
deze geschriften – als het erop 
aankomt – niet als constitue-
rend voor het kerk-zijn te wor-
den beschouwd’ (p. 66).
Ik teken hierbij aan dat dit een 
rare ontwikkeling is als je met 
de confessie belijdt dat Christus 
zijn kerk vergadert ‘in de een-
heid van het ware geloof’ (zd. 
21 HC) en je dit geloof verwoord 
ziet in de belijdenisgeschriften!

Reformatoren

Die nadruk op Gods trouw en 
zijn verbond brengt Wilschut 
ertoe om bij enkele reforma-
toren en de confessies uit hun 
tijd te biecht te gaan. Hoe 
spraken zij over het verbond 
in verband met de kerk? Hier 
komen bij Wilschut dan H. 
Bullinger en J. Calvijn op het 
tapijt, ook omdat zij vooral 
invloed hebben gehad op de 
gereformeerde confessies 

uit de zestiende eeuw. Hoezeer Bul-
linger theoloog van het verbond was, 
uiteindelijk kun je niet zeggen dat zijn 
kerkleer opgebouwd is vanuit zijn ver-
bondsleer. De ware kerk is daar waar 
de merktekenen van de kerk te vinden 
zijn, in het bijzonder waar de zuivere 
prediking van Gods Woord klinkt.
Dat is ook bij Calvijn het geval. Hoe-
veel hij ook zegt over oude en nieuwe 
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Wilschut verantwoordt zich
Soms is spreken zilver en zwijgen goud. Die volkswijsheid 
had ik ook dr. Huib Wilschut toegewenst. Maar helaas heeft 
hij gemeend in een fraai uitgegeven boek* nog eens publieke 
verantwoording te moeten geven van zijn overstap naar de 
PKN.
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verbond (tegenover de wederdopers!), 
zijn leer over de kerk is niet structureel 
verbondsmatig opgezet. Calvijns hou-
ding tegenover de roomse kerk is niet 
bepaald door Gods trouw en zijn ver-
bond, maar door de heerschappij van 
het Woord onder het pausdom. Die ont-
breekt en daarom zag de reformator de 
Romana als een valse kerk, al ontkende 
hij niet dat er onder het pausdom nog 
‘sporen’ van de kerk zijn.
De kerk is daar waar Gods verbondsbe-
loften verkondigd worden en gelovig 
worden aanvaard. Hier zien we dat 
Calvijn bij wat hij zegt over de kerk, 
het verbond in zijn tweezijdigheid niet 
vergeet!

Het onderwijs van met name Calvijn 
vinden we terug in de confessies. Ook 
hier blijkt de verbondsleer niet be-
palend voor de leer over de kerk. Zie 
bijvoorbeeld de artikelen 27-29 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis. Dat is 
ook het geval bij zondag 21 van de Hei-
delberger.
Wilschut concludeert dan ook: ‘Het be-
roep binnen hervormd-gereformeerde 
kring op het verbond en op de trouw 
van God om te blijven in de NHK en 
mee te gaan met de PKN, kan niet ge-
fundeerd worden op de gereformeerde 
belijdenisgeschriften uit de zestiende 
eeuw’ (p. 78). Het kerk-zijn staat of valt 
met het Woord en het luisteren naar dit 
Woord.
Ik teken daarbij aan: een zeer belang-
rijke conclusie die de ‘bonders’ in de 
PKN wel in het hart mag zinken!

K. Schilder

Natuurlijk kon Wilschut op zijn zoek-
tocht niet om onze K. Schilder (1890-
1952) heen, die zo veel geschreven heeft 
over verbond en kerk. Treffend is dat 
Schilder tegenover al dat dierbare ge-
praat over Gods trouw en zijn verbond, 
de volle nadruk legt op de verbondsge-
hoorzaamheid die de Here ook in het 
kerkelijke van ons vraagt. Wie eenzijdig 
wijst op Gods trouw, vergeet dat het 
verbond ‘twee delen’ heeft en dat wij 
ook geroepen worden om trouw met 
Christus te vergaderen!
Schilder ging daarmee in het spoor van 
Calvijn (zie boven) en zijn onderwijs is 
mijns inziens nog altijd leerzaam voor 

de ‘bonders’ die nu in de PKN zitten.
Al was Schilder met zijn nadruk op ge-
hoorzaamheid wellicht wat rigoureus 
(vgl. het ‘klein begin van deze gehoor-
zaamheid’ in antw. 114 HC), hij bracht 
daarmee wel een heilzame correctie 
aan op het eenzijdige beroep op Gods 
verbondstrouw als legitimatie om in de 
NHK te blijven en later met de PKN mee 
te gaan!

Het klokhuis

Ik hoop dat u er nog bent, lieve lezer. 
Houd moed, want we naderen nu toch 
echt tot het klokhuis van de appel! Hoe 
kan dr. Wilschut zich voegen bij een 
kerk waarin mannen als Klaas Hen-
drikse en Carel ter Linden, en diverse 
vrijzinnige predikanten en gemeenten 
nog steeds hun plaats hebben?
Hier komen bij Wilschut opnieuw Cal-
vijn cum suis op het toneel met hun 
adagium: waar het Woord is, is de kerk, 
en niet andersom. Nu, dat Woord is er 
nog in de PKN, met name in gemeenten 
van hervormd-gereformeerde signa-
tuur. Dat betekent voor Wilschut dat 
die gemeenten ware kerken zijn in de 
zin van artikel 29 NGB.
Zeker, de PKN is een kerk met ‘lek en 
gebrek’, maar als geheel heeft ze de 
kenmerken van de kerk niet verloren, 
ook al faalt de leertucht. Een verwor-
den kerk is nog geen valse kerk, zolang 
er nog ruimte is voor bijbels belijden en 
prediken. Je moet je dan niet afschei-
den, maar een appel blijven doen op en 
handelen met de dwaalleraars.

Ik zeg: Beste dr. Wilschut, maar waar 
blijft dat ‘handelen’? Er is wel enig ge-
sprek en geschrijf, maar 
tot handelen komt het 
niet. In Zeeland liep alle 
bezwaar tegen Hen-
drikse vast op de classis. 
Hij bleef predikant in volle rechten. En 
wie pakt de vrijzinnigen aan die al zo 
lang een plaats hadden in de NHK en 
hebben in de PKN?
Ik geloof er geen draad van dat je Cal-
vijn kunt opvoeren om de situatie in de 
PKN te verdedigen. Het atheïsme van 
Hendrikse en het door de vrijzinnigen 
ontkennen van Christus’ godheid en 
voldoening zou voor Calvijn onver-
draaglijk zijn en wel degelijk raken aan 

de kenmerken van de ware kerk. Ik geef 
één citaat: ‘Aan de andere kant, wie zou 
die vergadering zonder enige uitzonde-
ring kerk durven noemen, waar Gods 
Woord openlijk en ongestraft met voe-
ten getreden wordt...’ (Inst. IV,2,7).
Bedenk daarbij wat Calvijn liet gebeu-
ren met de ketter Servet, die de Drie-
eenheid verloochende!

Kerkverband

Wilschut moet natuurlijk ook nog ge-
reed komen met de PKN als geheel. Er 
zijn bondsgemeenten die je volgens 
hem nog kunt zien als ware kerken. 
Maar... ze hebben wel hun plaats in het 
grote geheel van de PKN, die hij geen 
valse kerk noemt, maar een kerk met 
‘lek en gebrek’.
Nou, dat lek en gebrek vind ik nogal 
bagatelliserend wanneer je bedenkt dat 
de apostel Johannes loochenaars van 
Christus als de Zoon van God ronduit 
‘antichristen’ noemt (1 Joh. 2:22) en 
moet constateren dat ze nog altijd hun 
(omstreden) plaats hebben in de PKN.
Hier komt onmiskenbaar een zwakte 
in het boek van Wilschut naar voren. 
Vooral wanneer hij stelt: ‘Waar het 
Woord is, is de kerk. En niet waar het 
juiste kerkverband is...’ (p. 132). De ge-
hoorzaamheid aan het Woord blijkt ook 
in de manier waarop de zaken kerkver-
bandelijk geregeld zijn, leerde ik van  
K. Schilder en S. Greijdanus, en hoe je 
als kerken samen op elkaar toeziet om 
te blijven bij alles wat Christus ons ge-
boden heeft.
Wat doet Wilschut in dit verband met 
het woord van Johannes: ‘Als iemand 
bij u komt die deze leer niet uitdraagt, 

ontvang hem dan niet 
in uw huis...’ (2 Joh. :10)? 
Mogelijk doelt de apostel 
eerst op ons eigen huis, 
maar het geldt toch ze-

ker ook voor ons kerkhuis?
‘Ware kerken kunnen in het verkeerde 
kerkverband zitten’, schrijft Wilschut 
(p. 132), met het oog vooral op de PKN. 
Maar hij vergeet daarbij het enkelvoud 
van de PKN! De PKN is een kerk met ver-
schillende gemeenten en dat is kerkver-
bandelijk een heel andere visie dan het 
meervoud van onze kerken, waarbij ook 
nog komt dat men classes en synodes 
ziet als ambtelijke vergaderingen.
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Wilschut legt een wat independentis-
tisch raster over de PKN, dat geen recht 
doet aan alles wat de kerkorde van de 
PKN als kerk bepaalt en regelt!

Waarom Wilschut heenging

Ik kan me voorstellen dat de lezer zich 
afvraagt: waarom ging dr. Wilschut 
dan toch weg?
Alles wat hij opvoert in zijn boek over 
‘waar het Woord is, is de kerk’ en over 
een kerk met ‘lek en gebrek’ die je nog 
niet een valse kerk kunt noemen, geldt 
toch ook voor onze kerken? Is er bij ons 
geen ruimte voor gereformeerde pre-
diking en belijden? Zijn de GKv kerken 
waarin ‘antichristen’ een plaats heb-
ben? Alles wat Wilschut op het tapijt 
brengt, keert zich eigenlijk tegen zijn 
heengaan. De conclusie van zijn ‘zoek-
tocht’ zou moeten zijn: Ik blijf, hoeveel 
verdriet en moeite ik ook heb met ont-
wikkelingen in de GKv.
Waarom bleef hij toch niet? Daarover 
informeert hij ons door de publieke ver-
antwoording van zijn overgang naar de 
PKN in zijn boek op te nemen. Hij is ge-
bleven ‘zolang ik kon’ (p. 144). Maar de 
verdeeldheid in ons kerkverband ont-
moette hij ook in eigen gemeente. Psy-
chisch en lichamelijk leverde dat zulke 
spanningen op dat zijn gezondheid ‘er 
merkbaar’ onder leed. ‘In het ontstane 
klimaat kan de gemeente niet floreren 

en kon ik niet langer voluit functione-
ren’, schrijft Wilschut. Hij is met name 
op dit laatste ‘persoonlijk vastgelopen 
en afgeknapt’.

Allemaal te begrijpen en ik til er niet 
licht aan. Maar ik zeg ook: Maak ons 
nou niet wijs: ‘Er is geen wijkplaats 
voor klassiek gereformeerd kerkelijk 
leven en prediking’ (p. 145). Het is maar 
wat je onder ‘klassiek’ verstaat. Tradi-
tioneel zoals in vele Bondsgemeenten 
of eigentijdser zoals vaak in onze ker-
ken het geval is? Ik hoor vaak echt het 
evangelie verkondigd worden, al zijn de 
presentatie en het ‘opwekkingsgezang’ 
niet de mijne.

Het onbevredigende is dat Wilschut 
zijn overstap een principiële keus 
noemt. En ‘hervormd word ik om ge-
reformeerd te blijven’ (p. 146). Hij legt 
daarmee een doem over onze kerken 
alsof je daarin niet gereformeerd kunt 
blijven! Is er één dominee geschorst, 
ook al waren zijn preken misschien wat 
‘traditioneel’? Zoeken onze synodes 
niet ernstig wat de wil van de Here is 
bij homoseksualiteit en de positie van 
de vrouw in de kerk?

Water aan de lippen

Ik schreef dit alles niet om mijn broe-
der Huib Wilschut nog een trap na te 
geven. Integendeel, het gaat me aan 
het hart dat zijn visie op de 
kerk zo veranderd is (hij 
geeft dat zelf toe,  
p. 146). Maar omdat 

nogal wat broeders en zusters vinden 
dat hun het water in onze kerken aan 
de lippen staat, schrijf ik dit verhaal. 
Je hoeft niet lid van de PKN te worden 

om gereformeerd te blijven. Weersta 
die verzoeking en bedenk dat De Cock, 
Schilder en Greijdanus pas heengingen 
toen zij uitgeworpen werden!
Lijden is niet ‘in’ vandaag. Maar wie 
Christus volgt, moet soms lijden aan 
de kerk en in de kerk. Wat heeft onze 
Heiland niet geleden in de kerk, om de 
apostel Paulus niet te noemen die zo 
veel had te stellen met de Korintiërs. 
Allen die moeite hebben met ontwik-
kelingen in onze kerken, wil ik troos-
ten met het woord van Paulus: ‘… wij 
moeten delen in zijn lijden om met 
Hem te kunnen delen in Gods luister’ 
(Rom. 8:17). Maar ga niet heen naar ge-
meenten in de PKN waarvan Wilschut 
schrijft: ‘In dit klimaat voelden we ons 
vaak meer thuis dan in eigen kerkhuis’ 
(p. 143).

Paulus bindt ons op het hart: ‘Draag 
elkaars lasten’ (Gal. 6:2). Dat zijn ook 
de lasten van wat onze kerken nu zo 
beroert. Draag ze mee en laat je stem 
maar horen, zolang daar nog ruimte 
voor is!
Ik eindig met de wijze Calvijn: ‘Wat 
wij zeggen, dat de zuivere bediening 
des Woords en het zuivere gebruik der 

sacramenten een pand en ken-
teken is, dat wij gemeen-

schap, waarin beide 
aanwezig zijn, vei-

lig als een ware 
kerk kunnen 
aanvaarden, 
daarvan gaat 

de betekenis zo 
ver, dat die kerk 

nooit verworpen mag 
worden, zolang ze daar-

bij blijft, ook al is ze overigens vol 
fouten’ (Inst. I, IV,1,12). Broeder Wilschut, 
steek dat in je zak met al je kritiek op 
onze kerken!

Noot:
* H.J.C.C.J. Wilschut, Gebleven en meege-

gaan. Een onderzoek naar de motieven 
van gereformeerde belijders om in de 
Nederlandse Hervormde Kerk te blijven 
en met de Protestantse Kerk in Nederland 
mee te gaan, Royal Jongbloed, Heeren-
veen, 2015, ISBN 978-90-8897-115-0,  
162 pag., prijs € 15,95.
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We komen in de herfst van ons le-
ven. Dat zegt mij een vriend en col-
lega die nog geen 63 jaar is. Onze 
relatie is close en vanouds. Al vele 
jaren bellen we elkaar wekelijks 
op een vast tijdstip, om elkaars 
werk door te nemen en preekerva-
ringen uit te wisselen. En we delen 
dus ook onze pijntjes en kwalen 
die bij onze leeftijd schijnen te 
behoren. Dat bracht hem tot zijn 
verzuchting over de herfst van het 
leven. We gaan daarmee ook wel 
naar de dokter. Standaard stelt die 
een bloedonderzoek voor. En onge-
vraagd bevestigt hij de verzuchting 
van mijn collega als hij me zegt: 
Zullen we dan ook maar even kij-
ken naar uw PSA-waarde?

Ik ben onmiddellijk gealarmeerd. 
Ook in mijn werk kom ik die vraag 
tegen. En ik hoor waardes die een 
ernstige ziekte doen vermoeden. 
Op dat vermoeden volgt een sle-
pende tijd van onderzoeken, met 
telkens opnieuw een gesprek over 
de bevindingen. Eén van mijn aan 
zijn ziekte ontdekte broeders-in-
de-gemeente kreeg daarbij – zo zei 
hij – het gevoel van een strop om 
de nek. En met elk gesprek leek 
die wat strakker om de nek te zit-
ten. En dan – zo zei hij mij daarbij –
denk ik aan Psalm 124: de strik 
brak los!, wanneer zal ik dat lied 
zingen?

Dat bepaalde mij bij de waarde 
van het psalmversje-leren. Ik heb 
het zelf ooit moeten doen, de oude 
psalmen in de berijming van 1773, 
en die zitten zo in mijn hoofd, dat ik 
me met de berijming van 1975 nog 
wel ’ns vergis. En hoe bijzonder is 

de ervaring: die psalmwoorden, 
vroeger geleerd, komen in de la-
tere diverse levenservaringen zo 
makkelijk op in het hoofd. Maar 
uit-het-hoofd-leren, doen we dat 
nog? Ook ik heb het opgegeven. De 
catechismuszondag leren mijn ca-
techisanten niet meer. En ik hoor 
ze daarover niet klagen. Alhoewel, 
onlangs vroeg een belijdeniscate-
chisant daarnaar: Waarom hoeven 
we van u niet de catechismus te 
leren? Hij zei het nu toch te mis-
sen. Juist nu hij in deze fase van 
zijn catechisatie zich afvraagt: wat 
is voor mij de waarde van dit ge-
loofsonderwijs? Hij zei dat hij wat 
moeilijk grip had op de geloofsleer. 
En dat hij ’t ook maar moeilijk kan 
uitleggen. Als ik op iets wordt be-
vraagd, zei hij, dan ben ik nogal 
eens verlegen. Ik wilde wel dat ik ’t 
zo kon zeggen.

Mijn oudere zieke broeder kan 
dat dus. Toen ik hem vroeg naar 
de uitslag van het laatste onder-
zoek, stonden we bij zijn geiten. 
We bewonderden de kleintjes die 
net waren geboren. Glunderend 
wees hij mij de jonge dieren aan. 
En toen ik hem naar het verhaal 
van de dokter vroeg, zei hij me 
dat hij er weer een slecht bericht 
bij had gekregen. De strop is dus 
weer wat verder aangetrokken. Al 
was de dokter nog niet zeker van 
zijn zaak, er was een verdergaand 
onderzoek afgesproken. Je bent 
bezorgd, zei ik. Nou, zei hij, ik ben 
vooral in zorg over het verdriet 
van mijn kinderen. Maar jij!, zei 
ik. Niets gebeurt bij geval, zei hij 
toen. Zonder Gods wil valt er geen 
haar van mijn hoofd, en God zal al-

les doen meewerken ten goede. Ik 
keek hem wat onderzoekend aan. 
Werd hier een uit het hoofd ge-
leerd lesje opgezegd? Hij zag me 
denken en zei: Heus, dit geloof ik 
en het geeft me rust. Is dat niet de 
waarde van de catechismus, dacht 
ik toen. Die belijdenis die nu zozeer 
als een tijdgebonden geschrift 
wordt beschouwd: kun je met het 
daarin verwoorde geloof vandaag 
nog uit de voeten? Als je het maar 
uit je hoofd wilt leren om het bin-
nen in je soms zo weerbarstige 
hart te bevestigen. En zie, zo heeft 
dit door zijn ziekte aangevochten 
kind van God grip op zijn geloof.

Wie dus jong leert, investeert in de 
herfst van zijn leven. Ik herover-
weeg de waarde van mijn cate-
chese. 
En o ja, als iemand nieuwsgierig is 
naar mijn PSA-waarde. Die is 2,9.

Wat is de waarde 
van uw PSA?
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Bewondering

Door de vertaling ‘ontzag voor God’ 
in plaats van het aloude ‘vreze des 
Heeren’ is het idee van angst een 
beetje verdwenen. Ontzag voor God 
heeft niets te maken met angst voor 
een noodlot. Het is niet de angst voor 
de willekeur van een God op wie je 
niet aan kunt. Een God die lukraak 
toeslaat als een noodlot. Ontzag heb-
ben betekent hoog tegen God opzien 
met bewondering. Vol bewondering 
kijken naar zijn scheppingswerk en met 
verwondering kijken naar zijn verlos-
singswerk.

Groot denken van Hem als Schepper. 
Alles wat je in de natuur bewondert, 
in de heuvels en de bergen, de verste 
stranden, de koele meren, de woeste 
zee, de prachtige dieren, de romme-
lende donder en de felle bliksemschich-
ten. Wie het bewondert als schepping 
van God, drukt iets uit van ontzag voor 
Hem.

Ontzag voor God betekent ook dat je 
Hem bewondert om zijn grote werken 
in de geschiedenis. Dat je hoog opziet 
tegen God en oog voor Hem hebt als 
Verlosser. Kijk eens hoe vaak Hij een 
verlossende greep heeft gedaan in de 
geschiedenis (Hij is de ‘Verloskundige’). 
Als alles menselijkerwijs vastliep, nam 
Hij initiatief.

Ontzag heeft ook alles te maken met 
het erkennen van gezag. Het gezag 
erkennen dat God uitstraalt. Hij heeft 
een ontzaglijke autoriteit. De hoogste 
autoriteit. Hij heeft als geen ander ver-
stand van het leven en weet hoe het in 
elkaar zit. Hij heeft het niet alleen voor 
het zeggen, maar Hij heeft je ook altijd 
iets te zeggen.

Angstgegner

Ontzag voor God is dus geen angst voor 
God. Ontzag voor God wil juist onze 
angsten verdrijven. Het is de belangrijk-
ste ‘angstgegner’ (de tegenstander voor 

wie je extreem bang bent). Ontzag voor 
God staat tegenover onze angsten in 
soorten in maten.

Ga maar na, je kunt bang zijn voor ge-
beurtenissen die je kunnen overkomen. 
In feite omdat je bang bent te verliezen. 
Dat kan verlies van comfort zijn dat je 
hebt opgebouwd. Werk dat je hebt. Een 
gezin dat is gevormd. Tal van gebeurte-
nissen kunnen die veiligheid bedreigen. 
Je hebt het gevoel er geen grip op te 
hebben of je bent bang om de grip te 
verliezen. Geen mens heeft dat onder 
controle, behalve God. Zijn leiding en 
beheersing van de geschiedenis, door 
zelfs alles te doen meewerken ten 
goede, drijven angst uit.

Een andere tegenstander van ontzag 
voor God is angst voor mensen (Ps. 112: 
7-8). Dat je je laat leiden door wat an-
dere mensen vinden van wat jij doet of 
wie jij bent. Angst voor mensen maakt 
onzeker en kan leiden tot lafheid. Dat je 
je voortdurend afvraagt hoe de ander 
kijkt naar jou en hoe ze over je praten. 
Puur uit angst om afgewezen te wor-
den, er niet meer bij te horen. Het kan 
ook erger, dat anderen je willen afbre-
ken en afkraken. Ontzag voor God staat 
tegenover wat mensen je kunnen aan-
doen. Met die levenshouding is voor jou 

Wijsheid is levenskunst: hoe leef je je leven? Hoe sta en ga je in 
het leven? Waar doe je wijs aan? Dat is chokma (vgl. ons woord 
goochem). Die levenshouding komt je niet aanwaaien, die 
moet je leren in de praktijk. Ontzag voor God is het begin én 
het beginsel van wijsheid (Spr. 1:7).

‘Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen, het biedt 
je kinderen een schuilplaats. Ontzag voor de HEER is de bron van 
het leven, het hoedt je voor de strikken van de dood.’

(Spreuken 14:26-27)

Ontzag als levenshouding
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het belangrijkste wat God van je vindt, 
hoe Hij naar je kijkt, of Hij je liefheeft. 
Dan ga je niet af op wat de ander van je 
vindt. Wees niet bang, God is gekomen 
om je met ontzag voor Hem te vervul-
len (Ex. 20:20).

Er is geen angst die ons kan overwin-
nen, als je jezelf geeft aan de grotere 
vrees: ontzag voor God. Probeer niet 
zonder angst te leven, maar heb ontzag 
voor Hem, en offer al je mindere vrees. 
Vraag niet of je de angst zult verliezen, 
maar vraag om kracht en moed die 
te dragen. Ontzag voor God is de grote 
angstverdrijver. God is mijn Helper, wie 
zou ik vrezen (Heb. 13:5-6). ‘Ik, ik ben 
het die jullie troost. Hoe 
kun je dan bang zijn voor 
een sterveling, voor een 
mensenkind dat vergaat 
als gras?’ (Jes. 51:12). 
Ontzag voor God is het abc van de le-
venskunst. Het is inderdaad een bron 
van leven (Spr. 14:27). Zo komt in deze 
spreuk/spreekwoord een wereld aan 
gedachten mee, als ontzag voor God 
wordt genoemd.

Vertrouwensbasis

Moet je vertrouwen hebben om ontzag 
te krijgen voor God? Het is precies om-
gekeerd. Als je ontzag en bewondering 
hebt voor God, schept dat vertrouwen. 

Wie groot denkt van God en hoog te-
gen Hem opziet, ontvangt vertrouwen. 
Dat kun je wel nagaan, als je klein van 
God denkt, raak je zomaar onder de 
indruk van gebeurtenissen die je gaan 
beheersen, of van angst voor mensen. 
Maar als je groot van God denkt, krijg 
je vertrouwen aangereikt. Niet dat je 
bouwt op het ontzag dat je zelf hebt, 
hoe wisselend kan dat zijn. Maar ont-
zag voor God boezemt vertrouwen in. 
Een krachtig vertrouwen zelfs!

Ieder mens is op zoek naar een ver-
trouwensbasis. Je zoekt een houding 
van waaruit je leeft, een bestaans-
grond of bestaanszekerheid. Ontzag 

voor God biedt je die 
bestaansgrond. Wat er 
ook gebeurt, je kunt al-
tijd terugvallen op Hem. 
Hoe je je ook voelt en hoe 

ernstig je er ook aan toe bent. Zelfs als 
je het gevoel hebt dat de grond onder je 
bestaan bezwijkt en wankelt. God biedt 
een fundament onder je bestaan. Niet 
het geloof zelf biedt die draagkracht. 
Maar God is de rots waar dat geloof zelf 
op steunt. Op basis van vertrouwen dat 
God betrouwbaar is.

Dat vertrouwen komt niet voort uit 
wat wij aan verwachtingen op God 
projecteren. Het betekent niet dat het zo 
gaat in het leven zoals jij wenst. Mensen 

roepen dat God niet te vertrouwen is 
als Hij niet doet wat zij willen. Dat het 
leven heel anders gaat dan zij verwacht 
hadden en ingeschat. Zij zijn dan zo 
teleurgesteld in God, dat ze Hem de 
rug toekeren, waarbij ze het ontzag 
voor God hebben verloren. Job noemt 
het dwaasheid als zijn vrouw dat van 
plan is. Alle begrip heeft hij voor haar 
moeite en onzekerheid, maar zij gaat 
te ver door God af te wijzen omdat zij 
Hem niet meer kan volgen. Ontzag 
voor God helpt je door het leven heen, 
en geeft je houvast en een krachtig 
vertrouwen. Dat heeft dus zeker niet 
de pretentie dat je alles begrijpt en 
weet. Maar het is een levenshouding 
waardoor je je bescheiden opstelt en de 
beslissende en moeilijkste levensvragen 
aan God overlaat. Door ontzag in je 
hart wijk je niet van God af (Jer. 32:40).

Precies die levenshouding heeft Gods 
Zoon uitgedragen. Van de Messias werd 
al geprofeteerd door Jesaja: het ontzag 
voor God is zijn lust en zijn leven (Jes. 
11:2-3).

Ds. E. Brink ThD is predikant te Waddinxveen 
en docent TU Kampen en Hogeschool Viaa 
Zwolle.

Grote
angstverdrijver

www.woordenwereld.nl
Kijk eens op onze website!Niet alleen over de laatste nummers van Nader Bekeken, maar ook over de nieuwste cahiers 
is de nodige informatie te vinden. Uit het nieuwste nummer van Nader Bekeken kun je zelfs direct een (deel van een) 
artikel downloaden. Verder zijn de nummers die langer dan een jaar geleden zijn verschenen, als pdf beschikbaar. Ook is 
er een uitgebreide zoekfunctie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.



112

Jaargang 22 no 4 april 2015Jaargang 22 no 4 april 2015

Royaal

Vroeger moet het een heel normaal beeld geweest zijn. 
Tenminste, op het platteland. In de zaaitijd ging de boer het 
land op. Met brede armzwaaien werd het zaad royaal uitge-
strooid. Het lijkt zo simpel. Maar het vraagt wel om een spe-
ciale behendigheid, heb ik gemerkt. Wie wel eens kunstmest 
heeft gestrooid op het grasveldje in z’n eigen achtertuin, 
weet dat. Het is nog een hele kunst om het strooigoed zo 
goed mogelijk te verdelen.
Tegenwoordig gaat dat allemaal met behulp van geavan-
ceerde machines, in allerlei soorten, maten en kleuren. Voor 
alle mogelijke zaden, bollen en gewassen. Toets op Google 
maar eens ‘zaaimachine’ in. Wij zaaien tegenwoordig op 
keurig afgebakende akkers, in rechte voren, in een zorgvuldig 
bepaalde dosering en tot op de centimeter nauwkeurig.

Dat ging in Israël vroeger natuurlijk nog heel anders. Hob-
belige stukjes land, flauw glooiende hellingen, met stenen 
bezaaide akkertjes, kronkelige, platgetreden paadjes ertus-
sendoor. Je hoort het zo terug in de gelijkenis van de zaaier. 
En je ziet het ook meteen voor je. Breeduit strooit de boer het 
zaad uit.

Dat royale, steeds weer herhaalde gebaar. Bewogen door 
liefde. Gedreven door verlangen naar een royale oogst. Je-
zus noemt dat een van de geheimen van zijn koninkrijk: de 
zaaier strooit het Woord. In die boodschap rijst de gestalte 
van Jezus Christus voor je op. Want dit wil zijn Vader, dat ie-
der die de Zoon ziet en Hem gelooft, eeuwig leven ontvangt 
(Joh. 6:40). Ieder die… royaler kan het haast niet.
Dat gulle hoor je terug in de Dordtse Leerregels. Dat is wel 
opvallend. Spreken over Gods uitverkiezing hoeft je blijkbaar 
niet in een kramp te laten schieten en brengt je niet in een 
angstige, beklemmende sfeer. ‘Allen die door het Evangelie 
worden geroepen, worden in volle ernst geroepen. Want God 
laat in zijn Woord in volle ernst en ondubbelzinnig zien wat 
Hem aangenaam is: dat zij die geroepen worden, tot Hem 
komen. Even echt gemeend belooft Hij allen die tot Hem ko-
men en geloven, de rust voor hun ziel en het eeuwige leven’ 
(DL III/IV,8).

Zonde zit ons ergens ‘in de genen’. Als een olievlek heeft het 
kwaad zich over de aarde uitgebreid. Maar God zoekt de 
mensheid op, Hij gaat erachteraan en royaal zendt Hij de 
boodschap uit: ‘Kom toch terug bij Mij!’ Dat meent Hij dan 
volstrekt serieus, staat er. En oprecht gemeend. Geen dub-
bele agenda. Geen worst voor je neus waar je uiteindelijk 
toch niet bij kunt. De zaaier strooit het Woord, royaal, onbe-
krompen, liefdevol en hartstochtelijk.

Het probleem is niet dat wij geen bijbels hebben. De bedrei-
ging is ook niet dat wij in het allerdiepste geheim moeten 
samenkomen, vanwege vervolging of terreur. De uitnodiging 
wordt in Nederland ook niet mondjesmaat verspreid. Vanuit 
kerken en zelfs via de publieke omroep wordt de boodschap 
zondag aan zondag onophoudelijk uitgezonden. Dat royale 
van God ligt in ons land voor het oprapen. Mogelijkheden en 
lectuur in overvloed.

Maar mensen reageren heel verschillend (DL III/IV,9). Horen 
en horen is twee. Het zaaigoed komt op heel verschillende 
ondergrond terecht: op de paadjes, op rotsachtige grond, 
tussen onkruid, en gelukkig, een deel ook op vruchtbare 
grond met diepgang. Zo gaat dat gewoon in de praktijk. Kun 
jij er wat aan doen? Ja, daar kun je zeker wat aan doen.

Zo’n beeldverhaal van Jezus heeft vaak een verrassende clou. 
De laatste pennenstreek van het beeldverhaal is confronte-
rend: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ Let 
erop hoe je de boodschap ontvangt! Of het in vruchtbare 
aarde valt, hangt af van je luisterhouding. Van hoe ontvan-
kelijk je bent. Of je er ruimte voor hebt in je leven, je hart 
ervoor openstaat en het kan landen vanbinnen. Je moet het 
hóren én in je opnemen!

Bij heel wat westerse christenen zit daar een probleem. Ze 
zijn gewoon te druk. Er komt te veel op hen af. We leven in 
een informatie- en amusementsmaatschappij. Te druk om 
te bidden, te weinig tijd en concentratie om te lezen en te 
overdenken. RTL Late night vervangt de late bijbellezing. De 
boodschap kan ook afketsen. Of stikken. Gewurgd worden, 
staat er letterlijk. Door het ‘toneelspel’ van de rijkdom. Onze 
welvaartsmaatschappij creëert een schijnwereld vol drukte 
en met een hoop herrie. Of de boodschap komt in ademnood 
vanwege  wat Jezus noemt ‘de zorgen om het dagelijks be-
staan’. In zo’n arme, oosterse cultuur kun je je daar wel wat 
bij voorstellen. Druk, druk en nog eens druk om te overle-
ven en brood op de plank of rijst op je bord te krijgen. Onze 
drukte is vaak niet nodig om te overleven. Maar de ‘drukte 
en genoegens van de wereld’ zijn ons niet vreemd.

Juist dat royale zaaien van de boer zet ons voor onze verant-
woordelijkheid. God meent het oprecht en bloedserieus. En 
ik? Hoeveel ruimte maak ik voor het Woord? En hoe reageer 
ik op de boodschap van Gods redding in Jezus?
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Artikel 31 zegt de jongere generaties 
waarschijnlijk weinig tot niets. Toch 
blijft de zaak actueel. Want artikel 31 
staat voor een principe. Het bijbelse 
principe dat we God meer gehoor-
zaam moeten zijn dan mensen. Ook 
in de kerk. Dat verdient altijd weer de 
aandacht. Daarom dit verhaal over de 
betekenis van een belangrijk artikel in 
de kerkorde.

Kerkorde

Artikel 31 brengt ons in de kerkorde. De 
kerkorde bevat de ‘verkeersregels’ in de 
kerk. Het zijn de afspraken die gemaakt 
zijn voor het samenleven in de kerken 
en tussen de plaatselijke kerken onder-
ling. Om wanorde te voorkomen en de 
vrede te dienen (1 Kor. 14:33 en 40). Voor 
een deel berusten die regels op bijbelse 
aanwijzingen, voor een ander deel ook 

op gewoonte, praktijkervaring, ge-
maakte keuzes. De kerkorde is van be-
lang voor de ambtsdragers, maar net zo 
goed voor de gemeenteleden. En – dat 
vergeten we nog wel eens – ook voor 
bijvoorbeeld rechters, die van buitenaf 
de kerkelijke orde moeten beoordelen. 
Als zich onverhoopt een rechtszaak 
voordoet, dan moet de rechter wel kun-
nen vinden welke regels er in de kerk 
gelden, welk kerkrecht daar van toepas-
sing is.

Wat staat er nu eigenlijk in artikel 31? 
In de huidige redactie (kerkorde 1978) 
staat het volgende:

Als iemand van oordeel is dat hem 
door een uitspraak van een mindere 
vergadering onrecht is aangedaan, 
kan hij zich beroepen op de meerdere 
vergadering. De uitspraak die bij 
meerderheid van stemmen gedaan 

is, zal als bindend worden aanvaard, 
tenzij bewezen wordt dat zij in strijd 
is met het Woord van God of met de 
kerkorde.

Als je dit leest en nog eens herleest, 
ontdek je dat het best een ingewik-
kelde bepaling is. Dat is historisch 
verklaarbaar. De Nationale Synode van 
Middelburg 1581 (!) heeft het artikel 
samengesteld uit twee eerdere bepalin-
gen. Mede daardoor zijn de samenhang 
en vooral de reikwijdte van het tweede 
deel niet direct volkomen helder. De 
werkingssfeer lijkt beperkt tot een situ-
atie van persoonlijk onrecht in de kerk 
en hoe dan verder te handelen.

Vragen rond het artikel

In de kerkelijke handelingspraktijk is 
er in de loop van de tijd van alles aan 
artikel 31 ‘opgehangen’ wat niet in de 
tekst staat. Om een aantal punten te 
noemen:
• Er staat niet dat een kerkenraad 

in beroep kan gaan. Het gaat over 
‘iemand’ die in beroep gaat van een 
uitspraak van een mindere verga-
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Artikel 31

‘Artikel 31’ was een bekende aanduiding in gereformeerde 
kring. Vrijgemaakten werden lange tijd zelfs ‘artikel 31-ers’ 
genoemd. Vaak bedoeld als een negatieve kwalificatie, gold of 
klonk het voor anderen als een geuzennaam. Die uitstraling 
heeft het artikel niet meer.
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dering, dus bijvoorbeeld van een 
kerkenraad of van een classis.

• Er staat niet dat er beroep kan wor-
den ingesteld tegen een besluit van 
de generale synode. Het gaat alleen 
over een uitspraak van een ‘min-
dere vergadering’.

• Moet je eigenlijk eerst bezwaar ma-
ken bij de kerkenraad zelf of mag/
moet je rechtstreeks in beroep gaan 
bij de classis?

• Wat betekent het dat je in beroep 
‘kunt’ gaan? Kun je ook in beroep 
gaan bij de Rechtbank of mag dat 
niet?

• Wat gebeurt er eigenlijk intussen 
met de uitspraak van de kerkenraad 
als je in beroep gaat? Is die uit-
spraak dan wel of niet geldig?

• Wat betekent het verder dat je ‘be-
wijzen’ moet dat een uitspraak in 
strijd is met Gods Woord?

• En kun je nooit in beroep gaan te-
gen een kerkenraadsbesluit om een 
andere reden?

• Slaat de tweede helft van het artikel 
alleen op situaties van onrecht uit 
de eerste helft of heeft dit ook een 
verderstrekkende betekenis?

Kortom, rond de toepassing van artikel 
31 rijzen in de praktijk allerlei vragen 
waarop je via de tekst geen antwoord 
krijgt. Die vragen zijn voor een belang-
rijk deel in het kerkelijk verleden van 
een antwoord voorzien, juist ook op 
cruciale momenten, zoals in de Vrijma-
kingstijd en in de jaren zestig. Artikel 
31 KO is zo de stam geworden van een 
kerkrechtelijke boom met allerlei ver-
takkingen, zelfs zo dat die vertakkingen 
de beeldvorming zijn gaan domineren 
en de stam zelf daaronder schuilgaat. 
Om in de beeldspraak te blijven: artikel 
31 ontbeert de duidelijke structuur van 
wat tegenwoordig wel een ‘beslisboom’ 
wordt genoemd. Het artikel mag dan 
wel bekend zijn geworden, het schiet 
als tekst tekort in wat er staat en meer 
nog in wat er niet staat.

De nieuwe kerkorde

Per 1 juli 2015 treedt in de Gerefor-
meerde Kerken de herziene kerkorde in 
werking. Daaraan is een ruime voorbe-
reiding voorafgegaan via de Werkordes 
1, 2 en 3 en de inbreng daarbij van ge-

meenteleden, kerkenraden, classes, de-
putaatschappen, vertegenwoordigers 
van andere kerkgemeenschappen, en-
zovoorts. Door de GS Harderwijk 2011-
2012 is de herziene kerkorde in eerste 
lezing vastgesteld. De GS Ede 2014 heeft 
dit traject afgerond via de tweede, defi-
nitieve vaststelling. Het hele proces en 
de nieuwe kerkorde zelf is te vinden op: 
www.gkv.nl > kerkorde.
Dit was ook het moment om de tekst 
van artikel 31 zo te formuleren, dat de 
vraagpunten zo veel mogelijk worden 
beantwoord en tegelijk de kernbeteke-

nis van het artikel overeind blijft. In de 
nieuwe KO staat ‘artikel 31’ niet meer 
in één artikel. Om de diverse aspecten 
recht te doen, zowel die in de oude 
tekst wel stonden als die daarin niet 
stonden, zijn deze verwoord in een 
aantal samenhangende bepalingen in 
hoofdstuk F van de nieuwe kerkorde. 
Met als basis de fundamentele artike-
len over Bijbel, belijdenis en kerkorde in 
hoofdstuk A.

Spanningsveld

De gereformeerde kerkelijke structuur 
wordt vanouds met een moeilijke uit-
drukking wel aangeduid als presbyte-

riaal-synodaal. Het zijn eigenlijk twee 
woorden, die staan voor twee brand-
punten.
‘Presbyteriaal’ legt de nadruk op de 
zelfstandigheid van de plaatselijke kerk. 
De kerkenraad (presbyterium) is de 
belangrijkste c.q. hoogste vergadering. 
Elke kerkenraad is zelfstandig bevoegd 
om te beslissen over de plaatselijke ker-
kelijke aangelegenheden.
‘Synodaal’ legt de nadruk op het kerk-
verband. Als zusterkerken van elkaar 
vormen de kerken samen een kerk-
verband, waarin ze een aantal zaken 

gemeenschappelijk in de classes en op 
de generale synode behartigen en be-
handelen.

Het gereformeerde kerkelijk leven heeft 
dus kenmerken van beide. Het wil niet 
independentistisch zijn, waarbij iedere 
kerk voor zich gaat, maar ook niet hië-
rarchisch, waarbij alles van synodewege 
wordt gedicteerd. Er is daardoor altijd 
een zekere inherente spanning tussen 
wat iedere kerk(enraad) zelfstandig 
doet en wat er door de kerken in geza-
menlijkheid wordt besloten.
Artikel 31 KO verkeert in dat spannings-
veld. Tijd om te kijken hoe de nieuwe 
kerkorde hier te werk gaat.

‘Beslisboom’
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Kerkelijke besluitvaardigheid

De kerkelijke vergaderingen, zoals de 
kerkenraad, classis en generale synode, 
nemen allerlei besluiten. Die beslui-
ten hebben ‘bindende rechtskracht’, 
aldus artikel F72.1. In die eenvoudige 
formulering ligt direct een belang-
rijke kernwaarde besloten. Kerkelijke 
vergaderingen zijn geen conferenties 
die vrijblijvende adviezen afgeven. Zij 
hebben de taak om over de zaken op 
de agenda besluiten te nemen. En die 
besluiten zijn bindend binnen het res-
sort van de kerkelijke vergadering. Een 
besluit van de kerkenraad is bindend 
voor de gemeente; een besluit van de 
synode dat voor alle kerken 
is bestemd, is bindend voor 
alle kerken.
Nogal logisch, zou je zeg-
gen. En dat is het ook. Maar 
wacht even. Want dat betekent dus ook 
dat de geldigheid van een besluit niet 
afhangt van wat de ontvanger van het 
besluit daarvan vindt. En dan gebeurt 
er kerkelijk iets bijzonders. Want we 
moeten een besluit in de kerk toch 
altijd eerst ‘toetsen’? Een besluit geldt 
toch niet zomaar? En anderen bena-
deren het nog weer wat anders: ja, die 
synode of kerkenraad kan nu wel wat 
besluiten, maar daar heb ik niet zo veel 
mee. Daar heb ik toch niet voor gete-
kend. Enzovoorts.

Dat het met die laatste benadering 
niet goed zit, zal voor de meesten wel 
duidelijk zijn. Als de kerken via de kerk-
orde afspreken om een aantal zaken 
samen te doen, kun je niet afhaken op 
het moment dat het je even niet uit-
komt of je het er niet mee eens bent. 
Dat is individualistisch gedrag, of om 
het kerkelijke woord te gebruiken: in-
dependentistisch. Hoe zei artikel 31 het 
ook alweer: de uitspraak die bij meer-
derheid van stemmen gedaan is, zal als 
bindend worden aanvaard. Ook volgens 
de nieuwe kerkorde worden besluiten 
bij meerderheid van stemmen geno-
men (F71.2). Hoe kan het ook anders? En 
artikel A3.2 stelt voorop dat de kerken, 
ambtsdragers en gemeenteleden zich 
houden aan de kerkorde en kerkelijke 
regelingen en besluiten. Dat is een zaak 
van samen afgesproken vrijwillige ker-
kelijke naleving.

Ratificatie?

Maar hoe zit dat met het ‘toetsen’? 
Geldt een besluit van de synode pas als 
het door de ontvangers is getoetst en 
wordt aanvaard? De tekst van artikel 31 
KO 1978 lijkt daartoe enige aanleiding 
te geven. Het staat er immers toch dat 
‘een uitspraak als bindend zal worden 
aanvaard’. Of zoals men dat is gaan 
noemen: een besluit moet toch eerst 
geratificeerd worden.
J. Kamphuis heeft er in zijn Kerkelijke 
besluitvaardigheid (1970) terecht op 
gewezen dat ‘het praktische onderhou-
den van art. 31 KO niet moet worden 
bezwaard met de onjuiste gedachte, 

dat er alsnog ratificatie 
dient te komen in de zin 
van completering van de 
rechtsvorm van een geno-
men besluit. De vraag waar 

art. 31 KO antwoord op geeft, is niet: 
moet er nog geratificeerd worden of 
is het nemen van het besluit tegelijk 
de ratificatie daarvan, maar moet het 
genomen besluit al dan niet worden 
uitgevoerd?’
Vóór 1978 sprak artikel 31 KO van het 
‘voor vast en bondig houden’. Dat 
drukte letterlijk uit dat een besluit 
in zichzelf ‘vast en bondig’ was en 
daarvoor door de ontvanger werd ‘ge-
houden’. In 1978 is dit vervangen door 
de woorden ‘als bindend aanvaarden’. 
Onbedoeld kan hier de suggestie van 
uitgaan dat er nog een aanvaardings-
handeling is vereist om het besluit van 
kracht te doen zijn. Het gaat echter niet 
om het rechtskracht verlenen, maar 
om het rechts-
kracht bezitten. 
Een besluit van 
de synode is niet 
pas bindend als de 
laatste plaatselijke kerkenraad ermee 
heeft ingestemd. Een besluit van de 
synode heeft bindende rechtskracht als 
de synode het heeft genomen, aldus 
de eenvoudige formule in F72.1. Daar is 
niets anders meer voor nodig.

Inwerkingtreding

De volgende stap is wanneer een ker-
kelijk besluit in werking treedt. Art. 31 
KO 1978 zegt hier niets over en lijkt er 
stilzwijgend van uit te gaan dat een be-

sluit direct in werking treedt. Maar dat 
hoeft natuurlijk niet. De KO 2014 kiest 
voor helderheid via een tweede korte 
bepaling in F72.2: Een besluit treedt 
direct in werking, tenzij het besluit zelf 
een andere termijn vermeldt.
Een mooi voorbeeld is de herziene 
kerkorde zelf. De GS Ede 2014 heeft be-
sloten dat de nieuwe kerkorde in wer-
king treedt per 1 juli 2015. Dat besluit 
is geldig sinds het genomen is, maar 
wordt pas uitgevoerd op het daarvoor 
bepaalde tijdstip. Dat geeft iedereen 
de tijd om zich voor te bereiden. F72.2 
vraagt dus van de kerkelijke vergaderin-
gen om bij elk besluit na te denken over 
het tijdstip van inwerkingtreding. Kan 
of moet het per direct (de hoofdregel) 
of is er aanleiding om wat tijdsruimte 
in te bouwen (de uitzondering).

Nu komt er een belangrijke vraag. 
Geldt hiermee nu de regel: de kerkelijke 
vergadering beslist, punt uit? Het ant-
woord daarop is overduidelijk: nee. Dat 
een besluit niet vrijblijvend is, maakt 
nog niet dat een besluit onaantastbaar 
is. Tegenover het independentisme 
geen hiërarchie! Er is tegen een kerke-
lijk besluit bezwaar, beroep en hoger 
beroep mogelijk. En van een synodebe-
sluit kan revisie worden gevraagd. De 
nieuwe kerkorde brengt in die praktijk 
geen enkele verandering.
Besluiten worden bij meerderheid van 
stemmen genomen. Ook in de kerk. 
Dat is de menselijke maat. En van een 
veelheid van ‘raadslieden’ mag met 
de Spreukendichter dan een wijs be-
sluit worden verwacht. Maar ook een 

meerderheid is niet 
onfeilbaar. De paus is 
het niet en een gere-
formeerde kerkenraad 
of synode evenmin. 

Er geldt dus in de nieuwe kerkorde net 
als in de kerkorde 1978 een tenzij. En dat 
tenzij is zelfs ruimhartiger voorhanden 
dan in de KO 1978.

Bezwaar en beroep, revisie

Het tenzij staat in de nieuwe kerk-
orde in F73.1. Tegen een besluit van 
de kerkenraad staat bezwaar open bij 
dezelfde kerkenraad. Dat noodzaakt de 
kerkenraad tot heroverweging van zijn 
besluit. Of positiever gezegd: dat biedt 
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Niet rechtskracht verlenen, 
maar bezitten

Geen vrijbijvend 
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de kerkenraad de gelegenheid tot her-
overweging van zijn besluit. Het tenzij 
is in F73.1 vertaald in drie gronden, die 
naast elkaar staan:
• het besluit is in strijd met het 

Woord van God of het kerkelijk 
recht; of

• het besluit schaadt de opbouw van 
de gemeente; of

• het besluit doet persoonlijk onrecht 
aan de bezwaarde waarin hij niet 
kan berusten.

Die drie gronden zijn steeds dezelfde 
in bezwaar (F73.1) en beroep (F76.1) en 
hoger beroep (F77.1). Hiermee wordt 
de grondslag voor de hele kerkelijke 
rechtspraak expliciet in de nieuwe 
kerkorde zichtbaar gemaakt. Dat is een 
aanzienlijke verbetering ten opzichte 
van artikel 31. Het is bovendien een ver-
ruiming, gezien de drie motiveringen 
die in geding kunnen zijn.

Gaat het om besluiten van de generale 
synode, dan kunnen kerkenraad en 
classis revisie verzoeken van elk besluit 
van de generale synode (F81.2). Kerkle-
den kunnen dat doen wanneer zij door 
een besluit rechtstreeks in hun eigen 
belang zijn getroffen (F81.3). In andere 
gevallen dienen zij de kerkenraad te 
overtuigen van de noodzaak tot revisie, 
zodat de kerkenraad revisie kan vragen. 
Deze regeling, die al door de GS Zwolle-
Zuid 2008 is ingevoerd, getuigt van een 
gezonde kerkelijke benadering, waarbij 
je als gemeentelid voor een mogelijk 
revisieverzoek eerst draagkracht zoekt 
bij je eigen broederkring.
Ook voor de revisie geldt dat de expli-
ciete opname in de KO nieuw is. In de 
KO 1978 werd de slotzin van artikel 33 
als basis voor de revisie beschouwd, 
maar deze is daar in feite met moeite 
indirect uit afleidbaar. De nieuwe kerk-
orde kent geen beperking in de gron-
den voor revisie. De gronden van F73.1 
zijn dus zeker van toepassing.

Opschorting?

Het instellen van bezwaar, beroep of 
hoger beroep leidt niet automatisch 
tot opschorting van de uitvoering van 
het besluit. Maar bij het instellen van 
bezwaar kan daar wel om worden 
gevraagd (F73.3). Het hangt dan van 

de kracht van de argumenten af of de 
opschorting wordt verleend. En ook 
dat is goede kerkelijke stijl: niet het 
enkele instellen van bezwaar, maar de 
inhoud is doorslaggevend. Als iemand 
in bezwaar gaat en duidelijk kan maken 
dat een bepaald besluit in strijd is met 
Gods Woord en dat het daarom niet 
behoort te worden uitgevoerd, mag 
hij erop rekenen dat de opschorting 
wordt verleend. Dat schept ruimte voor 
een zorgvuldige inhoudelijke herover-
weging. Het is immers evident dat de 
norm van de Bijbel prevaleert boven 
welk kerkelijk besluit dan ook.
Vaak ligt het echter niet zo zwart-wit 
en doet zich de moeite gevoelen dat 
er verschil van inzicht bestaat over de 
juistheid van het kerkelijk besluit. Er is 
daarom in de nieuwe kerkorde gezocht 
naar een balans: geen automatische 
opschorting, maar wel een zo spoedig 
mogelijke behandeling van het verzoek 
om opschorting, met bij afwijzing ook 
nog een recht van beroep (F73.3).

Uitvoering

De kerkenraden dragen zorg voor de 
uitvoering van de besluiten van meer-
dere vergaderingen (F72.3) en de classis 
ziet daarop toe (E63.4). Ook dat behoort 
tot de basisregels van een goed kerke-
lijk samenleven. Artikel F72.4 stelt daar-
aan echter een grens: ‘De uitvoering 
van een besluit kan niet van iemand 
worden verlangd, 
als dit hem per-
soonlijk in zijn 
geweten in strijd 
brengt met Gods 
Woord.’ Dit is de ultieme vertolking 
van artikel 31 dat er in de kerk nooit ge-
wetensdwang mag worden toegepast. 
Vanzelfsprekend wordt dan volgens 
F72.4 wel tegelijk van de betrokkene 
verlangd dat hij zich maximaal inzet 
om het door hem gewraakte kerkelijke 
besluit in de kerkelijke weg aan de orde 
te stellen.
De goede lezer merkt hier op dat F72.4 
betrekking heeft op het individuele 
kerklid of ambtsdrager, maar niet op de 
kerkelijke vergadering als zodanig. Wat 
nu als een kerkenraad ten principale 
meent een synodebesluit niet te kun-
nen uitvoeren? Dan ligt er allereerst 
de plicht om dat in een deugdelijk 

onderbouwd revisieverzoek aan de 
volgende synode voor te leggen (F81). 
Tegelijk dient de kerkenraad om steun 
en advies van de classis te vragen met 
betrekking tot zijn opstelling in de 
interim-periode hangende het revisie-
verzoek (E63.4).
Mocht de volgende synode niet over-
tuigd worden en het revisieverzoek 
afwijzen, dan is de primaire vraag voor 
de kerkenraad of hij zich omgekeerd 
alsnog laat overtuigen door de synode. 
De GS Arnhem 1981 heeft beslist dat 
voor een ‘vrijmaking binnen het kerk-
verband’ geen plaats is. Een perma-
nente afwijzing c.q. afwijking nadat 
andermaal door de synode is beslist, 
kan niet licht worden aanvaard. Het 
mag echter duidelijk zijn dat we het 
hebben over een uitzonderlijke situatie 
als na zo veel bezinning, ter synode en 
daarbuiten, de visies zo tegengesteld 
zouden blijven. Denkbaar is dat de sy-
node zelf in het revisiebesluit hiervoor 
oplossingen aandraagt.

Artikel 31 heeft onder ons niet meer de 
status van een bekende uitdrukking. 
En in de nieuwe kerkorde keert ook het 
artikelnummer niet meer terug. Maar 
de zaak, het principe, staat in de KO 
2014 nog recht overeind. Niet slechts de 
stam, maar ook de belangrijkste takken 
zijn nu zelfs in de kerkorde opgenomen. 
De nieuwe kerkorde kiest tegen vrij-
blijvend individualisme (independen-

tisme). De nieuwe 
kerkorde kiest ook 
tegen kerkelijke 
onfeilbaarheid en 
gewetensdwang 

(hiërarchie). De nieuwe kerkorde be-
vestigt de autoriteit van Gods Woord 
in het kerkelijk leven en samenleven. 
Moge dat de vrede in de kerken dienen.

Mr. dr. P.T. Pel te Hattem is deputaat kerkorde 
en medeauteur van de nieuwe KO.

Niet slechts de stam, maar 
ook de belangrijkste takken
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Het wonder van het gebed wordt ver-
woord in de Hebreeënbrief. Er is een ge-
opende deur. Dan volgt als toepassing: 
‘Laten wij dan met vrijmoedigheid 
toegaan tot de troon van de genade, 
opdat wij barmhartigheid verkrijgen en 
genade vinden om geholpen te worden 
op het juiste tijdstip’ (Heb. 4:16). Die 
vrijmoedigheid vloeit voort uit de ken-
nis van de barmhartige hogepriester 
die medelijden heeft met onze zwak-
heden.

Groei in het gebedsleven is groei in het 
zicht op de Voorbidder. Een christen 
heeft twee Advocaten. De Heilige Geest 
bidt met onuitsprekelijke verzuchtin-
gen in het hart van de gelovige (Rom. 
8:26). De Here Jezus pleit in de hemel 
voor het aangezicht van de Vader. 
Het zicht op die twee Advocaten – het 
woord Parakleet of Trooster zou je ook 
zo kunnen vertalen – geven aan het 
gebed van een christen een wonderlijke 
vrijmoedigheid. ‘En dit is de vrijmoedig-
heid die wij hebben in het toegaan tot 
God, dat Hij ons verhoort, telkens als 

wij iets bidden naar Zijn wil’ (1 Joh. 5:14 
HSV). Vrijmoedigheid is in het Grieks 
letterlijk: alles zeggen. Je mag je hele 
hart uitstorten voor God. Je mag Hem 
zelfs aanspreken als ‘Abba, Vader’.
Veel christenen ervaren dat bidden 
moeilijk is en moeizaam gaat. Het is 
een oefening van het geloof en trainen 
kost nu eenmaal energie. Als je druk 
bent, is het vaak vooral lastig om je 
hoofd stil te krijgen en de innerlijke 
rust en concentratie te vinden. Te vaak 
gebeurt het dat je afdwaalt met je ge-
dachten en dan opeens denkt: ‘O ja, ik 
was aan het bidden…’ Het is een beledi-
ging als we met iemand in gesprek zijn 
en onze aandacht er niet bij houden. 
Je merkt het direct als iemand anders 
afhaakt en alleen maar ‘ja, ja’ zegt. Dat 
is respectloos. Hoe erg is het dan als wij 
in gesprek zijn met de levende God.

Vorm

De vorm van het gebed is altijd onder-
geschikt aan de inhoud. Toch is de vorm 
niet onbelangrijk. Soms helpt het voor 

de concentratie om hardop te bidden, 
ook als we alleen zijn. Eerbied voor God 
mag zich best vertalen in de lichaams-
houding. Al is het vouwen van de han-
den en het sluiten van de ogen geen 
bijbelse gebedsgestalte – het was in het 
heidendom een teken van overgave – er 
is niets mis mee, want het helpt bij de 
concentratie. Een van de bijbelse vor-
men is het opheffen van de handen en 
de ogen, waardoor uitgedrukt wordt 
dat onze hulp en verwachting alleen 
van de Here onze God zijn.
Discipline is een hulpmiddel bij gebrek 
aan concentratie. Niet dat er iets mis 
is met schietgebeden – denk aan Ne-
hemia die onder zijn werk een gebed 
tot God opzond – maar als het gebed 
alleen maar uit schietgebeden bestaat, 
schiet het gebed er ook gemakkelijk 
bij in. Voor de concentratie is een vast 
ritme belangrijk; Daniël bad driemaal 
daags en kon het zelfs niet missen toen 
zijn leven op het spel stond. Wie een 
open venster heeft naar Jeruzalem, 
hoeft niet te vrezen voor de briesende 
leeuw.

Hoe komt het dat geconcentreerd bid-
den zo lastig is? Ontbreekt het ons aan 
de innerlijke rust? Hebben we het afge-
leerd om te mediteren en Gods Woord 
te overdenken? Zien we het gebed te 

Het gebed en de geestelijke groei

Het gebed kunnen we zelfs als een soort graadmeter van de 
geestelijke groei zien. Hoe zijn onze gebeden? Worden ze in-
tenser, dieper, vuriger? Dat worden ze naarmate een christen 
armer, ellendiger en afhankelijker wordt van Gods genade.
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veel als een plicht? Het is misschien 
wel een plicht, maar het is in ieder ge-
val veel meer dan een 
plicht. Het gebed is een 
oefening in vertrouwen 
op God en het vinden 
van vreugde in God. 
‘Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij 
u geven wat uw hart wenst’ (Ps. 37:4).

Verhoring

Sommige gebeden worden niet ver-
hoord zoals wij gedacht hadden en dat 
kan geloofsstrijd opleveren. De apostel 
Jakobus zegt nogal scherp: ‘U krijgt 
niet, omdat u niet bidt. U bidt wel maar 
u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, 
met het doel het in uw hartstochten 
door te brengen’ (Jak. 4:2-3). Direct 
daarop volgt de waarschuwing aan 
overspelers dat de vriendschap met de 
wereld vijandschap tegen God is. Be-
doelt Jakobus letterlijk overspel of gaat 
het hier vooral om liefde voor de wereld 
die zich uit in egocentrische gebeden? 
Net als afgoderij kan kwalijk bidden 
een vorm van geestelijk overspel wor-
den. Geestelijke groei in het gebedsle-
ven betekent in de woorden van Augus-
tinus: de wereld gebruiken om God te 
genieten. Christenen die vleselijk leven, 
gebruiken (uti) God om van de wereld 
te genieten ( frui). Wij verbinden het 
werkwoord ‘genieten’ al gauw met zon-
dig en werelds genot. Geestelijk bidden 
is genieten van God om God.
Misschien komen we wel te snel met 
onze vragen en moeten we even de tijd 
nemen voor God zelf. Dat helpt als mid-
del om je te concentreren en om met 
je hart te bidden. Als je hoofd vol is van 
andere dingen, moet je er de rust voor 
nemen en jezelf dwingen om aan de 
Here te denken. Voordat je begint met 
vragen, kun je eerst mediteren. Bedenk 
gewoon eens dat God er is en dat Hij 
je echt hoort. Hij is de alwetende God. 
Denk aan een van zijn karaktereigen-
schappen – zoals je zijn deugden zou 
kunnen noemen. Hij is toch barmhartig 
en genadig. Hij is heilig en trouw. Het 
gebed verdiept als het begint in God.

Vervulling van beloften

Het gebed is ook het middel om te 
groeien in het geloofsvertrouwen op 

Gods beloften. Bidden is pleiten op 
Gods beloften. Pleiten is typisch iets 

voor iemand die aan 
zijn eind is. Dan houd 
je nog maar één hou-
vast over, namelijk 
dat het beloofd is. Het 

gebed maakt gelovig gebruik van Gods 
beloften. Wie zo bidt, is sterker dan 
God, want Hij is gebonden aan zijn ei-
gen Woord.
In evangelische kring wordt wel gespro-
ken over volhardend gebed (persistent 

prayer). Dat wil zeggen dat je aan-
houdend en indringend bidt totdat je 
gebed ook verhoord wordt. Dat je God 
niet laat gaan. Nu is het wel belangrijk 
om te onderscheiden tussen bidden 
om de vervulling van onze wensen 
en bidden om de vervulling van Gods 
beloften. Wie in geval van ziekte in het 
gebed gezondheid claimt, begeeft zich 
buiten de grenzen van het Woord van 
God, waarin niet beloofd wordt dat een 
christen altijd gezond zal blijven. Wie 

echter in tijden van ziekte indringend 
en aanhoudend bidt om Gods hulp en 
nabijheid, om kracht om het vol te hou-
den en vooral om door het lijden beter 
te leren wie de Here Jezus is, mag zeker 
zijn van de verhoring.
Er was een kleine jongen die probeerde 
een grote stoeptegel op te tillen, maar 
hij was veel te zwaar. Zijn vader stond 
erbij en zei: ‘Probeer het nog eens en 
gebruik al je kracht.’ Het lukte weer 
niet. Zijn vader zei: ‘Volgens mij heb je 
nog niet al je kracht gebruikt…’ ‘Papa,’ 

antwoordde hij, ‘ik kan het echt niet, hij 
is te zwaar.’ Toen zei zijn vader: ‘Je hebt 
niet al je kracht gebruikt, want je hebt 
mij niet gevraagd om je te helpen.’ Bid-
den is gebruikmaken van de almacht 
van God.

Honger en dorst

Het gebed is zo wezenlijk voor de 
geestelijke groei omdat het gelovige 
gebed altijd een verlangen vertolkt, een 

Meer dan een plicht
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honger en dorst naar de gerechtigheid. 
Dat komt voort uit een diep gevoel van 
eigen tekort en gebrek. De catechismus 
zegt in verband met het gebed dat wij 
onze nood en ellendigheid grondig 
moeten leren kennen (HC, vr./antw. 
117). In de Bergrede roept Jezus ons op 
om niet bezorgd te zijn, maar onze be-
geerten in alles met bidden en smeken 
onder dankzegging bekend te maken 
bij God. Uw Vader weet wat u nodig 
hebt eer u Hem bidt. Zijn wij niet te 
rijk en verrijkt geworden in materieel 

en geestelijk opzicht, dat onze gebeden 
niet echt bedelaarsgebeden zijn?
Waaraan kun je de verdieping van het 
gebedsleven herkennen? Van Saulus 
van Tarzen staat: ‘Zie hij bidt.’ Hij had 
zijn leven lang al gebeden. Hij had thuis 
leren bidden en aan de voeten van Ga-
maliël was hij geoefend in de Joodse 
gebeden. Toch had Saulus nog nooit 
gebeden, want er was nooit sprake van 
echte verlegenheid geweest. Na de con-
frontatie met de verblindende glorie 

van de levende Heiland begon hij pas 
te bidden. Er wordt heel wat afgebeden 
door mensen die God en Christus ten 
diepste wel kunnen missen. Dan is het 
gebed niet meer dan een lege vorm. 
Alles klopt, maar het hart klopt niet. 
Het gebed kan een vorm van zelfbeves-
tiging worden, zoals bij die man voor 
in de tempel. Hij bad tot zichzelf, staat 
er letterlijk in het Grieks. De diepe bas-
toon van het gebedsleven is altijd weer: 
‘O, God wees mij zondaar genadig.’

Verdieping

De verdieping van het gebedsleven is 
ook te herkennen in de voorbede. Een 
volwassen christen stelt meer belang in 
de uitbreiding van Gods koninkrijk dan 
in de vervulling van zijn eigen behoef-
ten. God schakelt het gebed in bij de 
komst van het koninkrijk. Voorbede is 
een medicijn tegen heilsegoïsme.
De verdieping van het gebedsleven 
is ook daarin gelegen dat het bidden 
meer en meer aanbid-
den wordt. God staat 
dan zo centraal dat de 
bidder zichzelf vergeet. 
Er is natuurlijk niets 
mis met het vragen om Gods zegen 
voor het voedsel, om Gods bewaring in 
de nacht, om bescherming, om gene-
zing. Toch kan de toon van de gebeden 
bij volwassen christenen veranderen 
doordat er meer ruimte komt voor 
Gods eer en glorie en minder aandacht 
voor onszelf en voor onze noden. Som-
mige christenen bidden alsof zij tot de 
hemelse inlichtingendienst behoren. 
We hoeven God niet te informeren, 
want Hij wist het eerder dan wij. Hij 
heeft het gebed niet nodig, maar wij 
hebben het nodig, benadrukte Calvijn 
in de Institutie (III,20.3).

Het gebed heeft een specifieke plaats in 
Gods voorzienigheid. God verhoort het 
niet omdat Hij erdoor herinnerd wordt 
aan iets wat Hij anders zou vergeten. 
God verhoort het gebed omdat zowel 
het gebed als de verhoring door Hem 
aan elkaar verbonden zijn. Hoe kan de 
onveranderlijke God zich anders laten 
verbidden. Of je komt tot de conclusie 
dat God statisch is, koud en onbewo-
gen, en dan heeft bidden geen enkele 
zin. Of je komt tot de conclusie dat God 

niet alwetend en in het uitvoeren van 
zijn plan veranderlijk is, en dan wordt 
Hij afhankelijk van mensen. Het is al-
lebei verkeerd, God is niet onbeweeglijk 
en zeker niet onbewogen, maar Hij 
is ook niet veranderlijk en zeker niet 
wispelturig. God is God. Hij laat zich 
verbidden omdat Hij in zijn heilsplan 
het gebed en de verhoring een plek 
gegeven heeft. Het gelovige gebed ont-
staat niet in het autonome hart van de 
gelovige, maar het ontspringt aan de 
genade van Hem die het gebed hoort 
en verhoort. God laat zich verbidden, 
omdat Hij al wist wat wij nodig hadden 
voordat Hij door zijn Geest ons leerde 
erom te vragen. Niet dat wij het kun-
nen begrijpen; deze relatie hoort tot de 
verborgenheden van God waaraan wij 
ons niet moeten vertillen.

De geestelijke groei in het gebed hangt 
samen met een dieper inzicht in Gods 
leiding. Er komen een innerlijke rust 
en zekerheid in het gebed. God is ‘in 

control’ en daarom kan 
een christen volstaan 
met een korte en krach-
tige roep om zijn hulp 
om zijn wil te verstaan 

en te doen in het concrete leven. Het 
gebed wordt er niet minder om, wel 
vertrouwelijker. De Here sprak met 
Mozes ‘van aangezicht tot aangezicht, 
zoals een man met zijn vriend spreekt’ 
(Ex. 33:11). Zoals Henoch wandelde met 
God (Gen. 5:22).

Prof.dr. H. van den Belt is bijzonder hoogle-
raar Gereformeerde Godgeleerdheid aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.
Dit artikel verscheen eerder als een hoofdstuk 
in Bloeien, snoeien en groeien (Jongbloed, 
Heerenveen, 2009) en is met toestemming 
van de uitgever overgenomen.

Medicijn tegen 
heilsegoïsme



120

Jaargang 22 no 4 april 2015Jaargang 22 no 4 april 2015

Samen waren ze lid van Per-
spectieF, de jongerenorga-
nisatie van de ChristenUnie, 
maar sindsdien zijn de beide 
vrienden totaal verschillende 
wegen gegaan, zowel kerke-
lijk als politiek. De een, uit 
een vrijgemaakt nest, verliet 
de kerk en sloot zich eerst aan 
bij D66 en nu bij de PvdA. 
De ander, rooms-katholiek, 
stond bij de laatste Tweede 
Kamerverkiezingen op de 
ChristenUnielijst. Het zijn ook 
twee totaal verschillende per-
soonlijkheden en dat herken je 
in hun keuzes – of andersom. 
Beiden zijn actief op Twit-
ter, de een onder de ironische 
naam @VriendKlei, de ander 
onder de bescheiden klinken de 
naam @historicusje. De ver-
schillen leidden soms voor het 
oog van het publiek, op dit 
sociale medium, tot hoog oplo-
pende spanning. Nu hebben ze 
samen een boek het licht doen 
zien, als broederlijke historici, over de 
christelijke politiek. Ze bezegelen hun 
vriendschap zelfs met de uitdagende 
suggestie van een coalitie tussen de 
ChristenUnie en D66.
Het gaat over de meest recente ge-
schiedenis. Voor wie die bewust heeft 
meegemaakt, is het een feest van 
herkenning: o ja, zo ging het; aha, zo 
zat het dus in elkaar! Je bent weer hele-
maal bijgepraat.
Historici stoppen vaak liever bij zo’n 
vijftien jaar geleden op z’n laatst. Het 
nadeel van de recente geschiedenis, 
zeggen ze, is dat je niet weet hoe het 
afloopt. Klei en Van Mulligen gaan 

praktisch tot heden en begeven zich 
daarmee, in jeugdig enthousiasme, op 
het terrein van de journalistiek.

Alibi

Een merkwaardiger neiging die je 
nogal eens aantreft bij historici is af-
standelijkheid tot hun onderwerp. Ze 
vertellen een verhaal over een andere 
tijd met andere mensen. Het verleden 
is – in een uitspraak die onder hen 
vleugels heeft gekregen – een buiten-
land, waar ze de dingen anders doen. 
Dat geeft de historicus een alibi. Hij 
kan het verhaal op zijn eigen manier 

vertellen, maar als je hem dan op die 
eigen manier wilt aanspreken op wat 
hij suggereert, wat hij tussen de regels 
door laat klinken, dan kan hij zich te-
rugtrekken en zeggen: ik vertel gewoon 

wat ik in mijn onderzoek gevon-
den heb. Zo is het gegaan. In dit 
opzicht zijn journalisten weer 
aan ze verwant.
Die houding kan Klei en Van 
Mulligen in ieder geval niet 
aangewreven worden. Zij ge-
ven direct vanaf hun inleiding 
duidelijk aan waar ze staan. 
Als echte historici schrijven ze 
wezenlijk informatief, maar 
het standpunt van elk van hen 
klinkt duidelijk door. Ze zijn er 
zelfs op uit om hun mening 
over de toekomst te geven.
Van God los. Het einde van de 
christelijke politiek? staat er op 
de titelpagina. De verschijnse-
len zijn duidelijk: Nederland is 
niet langer een christelijke na-
tie, en dat weerspiegelt zich 
in de dalende verkiezings-
cijfers. Een tijd lang hebben 
vijand en vriend verwacht 
dat dat op de ondergang zou 
uitlopen. En zo hoort het ook, 
religie is achterhaald, zei de 
een. De ander zag de eindtijd 

naderen waarover de Bijbel spreekt.

Ruimte

Beide auteurs denken er anders over. Ze 
zijn het er wel over eens dat de christe-
lijke politiek de feiten onder ogen moet 
zien: de dominante positie van het 
christendom in de politiek is verleden 
tijd. Christenen opereren vanuit een 
minderheidspositie.
Ewout Klei ziet een blijvende plaats 
voor christelijke politieke partijen, zij 
het in de marge. Hij pleit vooral voor 
redelijkheid en ruimdenkendheid. 
Hij schetst hoe beide kampen in hun 

Toekomst voor 
christelijke politiek
Het is bijna stof voor een roman. Of op z’n minst voor een aan-
vulling op het boek Vrijgemaakt? (Lammert Kamphuis). Twee 
vrienden, die broederlijk samen optrokken, zijn zowel kerkelijk 
als politiek in totaal verschillende werelden terechtgekomen.
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onderlinge strijd iets krampachtigs 
vertoonden. De secularisten, D66 
voorop, wilden zich bevrijden uit wat ze 
ervoeren als het juk van de christelijke 
overheersing. Dat leidde tot nogal wat 
symboolpolitiek, zoals de strijd tegen 
het verbod op godslastering en tegen 
de zogenaamde weige-
rambtenaar. Aan de an-
dere kant beschouwden 
de christenen de seculie-
ren als vijanden die hun 
positie aanvielen en bedreigden. Zij 
gingen in de verdediging en probeer-
den te redden wat er te redden viel.

Klei houdt beide partijen een spie-
gel voor. Die is kritisch. Tegelijkertijd 
vraagt hij begrip voor beide posities. 
Begrip van weerskanten. Beide partijen 
zouden niet zo gespannen tegenover 
elkaar moeten staan. Klei ziet de Chris-
tenUnie al schuiven en het vrijheids-
principe van deze tijd meer aanvaar-
den. En zelfs de SGP denkt niet meer 
zo theocratisch als in het verleden. De 
christelijke politiek moet volgens Klei 
met haar minderheidspositie genoegen 
nemen en de niet-christelijke meerder-
heid moet haar die gunnen. Dan kun-
nen ze in vrijheid samen optrekken.
Klei is voorstander van redelijkheid, 
ruimdenkendheid en vrijheid. De voor-
malige D66’er vertoont wat dat betreft 
de trekken van een liberaal uit het eind 
van de negentiende eeuw. In zijn wat 
neerbuigende ironie herken je de schrij-
ver van de dissertatie over het GPV. Bij 
hem ligt de tendens van de geschiede-
nis naar meer individuele vrijheid voor 
de hand: die heeft gewoon het gelijk 
aan haar kant. Op dat punt valt hij 
de klassieke secularisatiethese bij: zo 
móest het gaan.

Beschaafd

Het is de vraag of je daarmee wel uit-
komt. Het feit dat we een samenleving 
zijn, stelt grenzen aan de individuele 
vrijheid die de liberaal onvoldoende 
doordenkt. Dat komt tot uiting als het 
gaat om vragen van leven en dood, en 
om de toekomst van volgende gene-
raties en daarmee om huwelijk, gezin 
en seksualiteit. Zal het vreedzaam en 
beschaafd debatterend naast elkaar 
bestaan van godsdienst en secularisme 

wel bestand zijn tegen een dreiging als 
van IS, de gewelddadige en terroristi-
sche verschijningsvorm van de islam? 
Is er eigenlijk historisch gezien wel 
voldoende ervaring met een moderne, 
plurale samenleving zoals wij die ken-
nen, om er veel vertrouwen in te heb-

ben dat die stabiel en 
duurzaam kan zijn?

Zoals Klei zich laat ken-
nen als liberaal, schaamt 

Remco van Mulligen zich niet voor zijn 
katholicisme, waarbij het ‘rooms-’ ui-
teraard consequent wegblijft. Hij wil 
nogal eens het woord ‘antipapisme’ 
laten vallen, ook als hij ruiterlijk er-
kent dat Groen van Prinsterer goede 
redenen had om de katholieken ervan 
te verdenken dat zij richtlijnen uit het 
buitenland, Rome, kregen. Hij grijpt 
vaak terug op rooms-katholiek gedach-
tegoed, zowel van pauselijke encyclie-
ken als van filosofen. Hij laat zien dat 
die visies dicht bij het gereformeerde 
denken over de samenleving liggen. Je 
hoort hem denken: laat de Christen-
Unie de knoop doorhakken en de katho-
lieken voluit hun plaats in de gelederen 
geven! Daarin klinkt niet alleen een 
tikje miskendheid door. Volgens Van 
Mulligen hinkt de ChristenUnie nogal 
veel op twee gedachten. Grondige den-
kers over het fundament van de chris-
telijke politiek mist hij momenteel in 
deze partij. Ik voeg daaraan toe dat we 
daarin ook een typische trek van deze 
tijd herkennen.

Van Mulligen ziet meer perspectief 
voor de christelijke politiek dan zijn 
medeauteur; dat hadden we al begre-
pen. Christelijke poli-
tiek blijkt altijd beter 
te opereren vanuit een 
minderheidspositie. 
Onze tijd kenmerkt zich 
door onverschilligheid en het christen-
dom is er traditioneel sterk in om daar 
een alternatief voor te bieden. Dat is de 
afsluitende gedachte van het boek.
De bespreking van de secularisatie 
loopt bij Van Mulligen uit op de moge-
lijkheid – ook geopperd door de hierin 
gezaghebbende Charles Taylor – dat de 
slinger wel weer de andere kant op zou 
kunnen gaan en christelijke politiek een 
nieuwe bloeitijd kan beleven.

Psalmnorm

Percentages zeggen trouwens lang niet 
alles. De ChristenUnie bijvoorbeeld is 
lang niet zo marginaal als haar zetel-
aantal zou doen vermoeden. Haar ene 
voorganger, het GPV, viel al vrij snel op 
door haar professionaliteit, toen Gert 
Schutte het ‘staatsrechtelijk geweten 
van de Tweede Kamer’ werd genoemd. 
De ChristenUnie-Kamerleden daarna 
zijn al voldoende geroemd om diverse 
kwaliteiten. Wat mij opvalt, is dat die 
kwaliteiten een typisch christelijke 
kleur vertonen. Hun deskundigheid 
en werkkracht tonen een ‘calvinistisch 
arbeidsethos’. Het zijn trouwe dienaars. 
Wat niet controleerbaar is volgens Klei, 
namelijk dat God de bron is van hun 
drive, is proefbaar in hun optreden. 
Hetzelfde geldt van hun bevlogenheid. 
Alexander Pechtold en Mark Rutte 
mogen even goede debaters zijn – het 
roepingsbesef van Arie Slob en Gert-Jan 
Segers klinkt anders dan de redelijk-
heid van Pechtold of het populisme van 
Emile Roemer.
Dat christelijke politici een oude 
bevoorrechte positie zouden willen 
vasthouden, is vaak een eenzijdige en 
onwelwillende interpretatie van hun 
motieven. Ik zie vooral de bewogenheid 
om in de gegeven situatie op te komen 
voor het menselijk leven en welzijn. 
Zonder het verleden terug te willen 
halen, maken ze zich sterk tegen het 
oprekken van de termijn voor abortus 
en tegen de oprukkende euthanasie. 
Ze zetten zich in voor de hulp aan on-
gewenst zwangere vrouwen en voor 
hulp aan prostituees die uit hun werk 
willen stappen. En zonder de in de ne-

gentiende eeuw moei-
zaam bevochten vrijheid 
van onderwijs zou de 
integratie van moslims 
extra wrijving gekost 

hebben. De humane motieven van 
‘onze’ volksvertegenwoordigers worden 
meer dan eens door seculieren gedeeld. 
Ze laten zich merkbaar leiden door de 
‘Psalmnorm’: het beeld van Gods ko-
ning uit Psalm 72.

Geest

Dat spreekt ook voor christelijke poli-
tici niet vanzelf. Het CDA laat zien hoe 

Symboolpolitiek

De slinger de 
andere kant op
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In Nader Bekeken hebt u als lezer 
al enkele van die Onschatbare 
teksten kunnen lezen. Ik noem  
ze even: ‘Een dienaar die de los-
prijs betaalt’ (nr. 19, feb. 2014); 
‘Gast wordt Gastheer’ (nr. 12,  
apr. 2014); ‘Leven van de geef’ (nr. 
5, juni 2014); ‘De vruchtbaarheid 
van de Geest’ (nr. 8, sep. 2014); 
‘Het uitnodigende slot van de  
Bijbel’ (nr. 21, nov. 2014). In zijn 
boek vertelt Van Houwelingen  
nu dat het uitgangspunt voor de 
selectie de Engelstalige website  
topverses.com was, waar alle 
afzonderlijke verzen uit de Bijbel 
in volgorde zijn gezet, afhankelijk 
van hoe vaak ernaar verwezen 
wordt op het internet. Als hoogle-
raar NT beperkte de auteur zich tot 
het Nieuwe Testament. Een vondst, 
passend bij een top-25 lijst, is de 
hoofdstuknummering: terugtel-
lend van 25 tot 1.

Op nummer 25 staat ‘Deo Volente’, 
naar aanleiding van een tekst uit Jako-
bus: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan 
in leven en zullen we dit of dat doen.’ 
Je mag nooit vergeten dat je als mens 

slechts een damp bent die eventjes 
verschijnt en vlak daarna weer ver-
dwijnt. Onze planning dient ruimte 
te laten voor wat God met ons wil. 
Betrek daarom de Heer bij heel je 
leven, onderweg of thuis, werkend 
of vakantie vierend.
Op nummer 20 staat ‘Het is vol-
bracht’. Het leven van Jezus leek 
een mission impossible, een onmo-
gelijke opdracht, eindigend met de 
teleurstellende kruisdood. Maar 
juist dit sterven maakt zijn leven 
compleet: mission accomplished, 
voltooid is zijn opdracht. Fraai is 
de verwijzing naar de Johannes-
Passion van Bach, waarin op dat 
moment alle strijkers een over-
winningslied inzetten.

Op nummer 15 staat opnieuw een 
tekst uit Jakobus: ‘Voor God, de 
Vader, is alleen dit reine, zuivere 
godsdienst: weduwen en wezen 
bijstaan in hun nood, en je in 
acht nemen voor de wereld en 

de christelijke inzet kan verbleken. En 
hoe het verlangen om een grote mid-
denpartij te zijn en te blijven, die in het 
kabinet mee aan de knoppen zit, tot die 
verwatering kan leiden – en hoe dat ten 
slotte zelfs de omvang niet garandeert. 
Iets dergelijks is te zien bij de PvdA. Het 
is allemaal in dit boek te lezen. Met nog 
veel meer interessante 
observaties. Bijvoor-
beeld dat enkelingen 
die binnen hun partij 
afwijkende principes 
verdedigen, uiteindelijk de koers niet 
kunnen bijsturen.
Christelijke politici worden niet ge-
maakt, maar nieuw geboren. Geboren 
uit een levende en indringende predi-

king in het milieu van een levende kerk. 
En ze moeten dat telkens weer worden. 
Binnen een eigentijdse sfeer van ‘we 
zijn toch allemaal samen christenen’ 
mogen we dat best nog eens tegen el-
kaar zeggen.
Het is een uitdaging voor christelijke 
politici in deze tijd om aan de ene kant 

open te staan voor 
mogelijkheden van 
samenwerking ook met 
niet-christenen, en aan 
de andere kant innerlijk 

diep te blijven beseffen dat ze niets 
goeds kunnen doen zonder de leiding 
van Gods Geest, en eropuit te blijven 
om die te ontvangen. En de achterban 
moet meebidden.

N.a.v.: Ewout Klei en Remco van Mul-
ligen, Van God los. Het einde van de 
christelijke politiek?, Nieuw Amsterdam, 
Amsterdam, 2014, ISBN 9789046815755, 
208 pag., prijs € 21,95

Drs. P. Houtman te Barneveld is theoloog, 
voorganger en tekstschrijver.

Onschatbare teksten
Top-10, top-100 en top-1000 lijstjes zijn vooral bekend van de 
populaire muziek. Rob van Houwelingen, hoogleraar Nieuwe 
Testament in Kampen, in ons blad bekend van de rubriek 
Woordwaarde, stelde een top-25 van bijbelteksten samen die 
op internet het bekendst zijn.
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onberispelijk blijven.’ Zuivere gods-
dienst is maar niet hoe we er zelf tegen 
aankijken, niet hoe andere mensen 
het taxeren, maar hoe God het ziet, 
daar gaat het uiteindelijk om. In onze 
context wijst Van Houwelingen dan op 
eenoudergezinnen en asielzoekers.
Op nummer 10 staat de wolk van getui-
gen uit Hebreeën 12. Van Houwelingen 
bespreekt de tekst aan de hand van een 
hardloopwedstrijd voor lange afstan-
den. Ontdoe je dan van alle ballast: laat 
de zonde onderweg geen blok aan je 
been worden. Verdeel je krachten over 
het hele traject: ook bij tegenslag uit-
houdingsvermogen tonen en doorgaan. 
Kijk niet om je heen, maar vooruit naar 
de finish, houd je oog gericht op het 
koninkrijk van God.

Op nummer 5 staat ‘Leven van de geef’. 
Twee teksten van Paulus bespreekt de 
auteur, namelijk: ‘Als uw mond belijdt 
dat Jezus Heer is en uw hart gelooft dat 
God hem uit de dood heeft opgewekt, 
zult u worden gered.’ En: ‘Door zijn ge-
nade bent u immers gered, dankzij uw 
geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; 
het is een geschenk van God.’ Het is 

niet altijd prettig om iets gratis te krij-
gen. Maar Luther had het geleerd. Vlak 
voor zijn sterven schreef hij: ‘Wir sind 
Bettler. Hoc est verum.’ Dat betekent: 
‘We zijn bedelaars. Dat is waar.’ Hij had 
geleerd te leven van de geef, zonder 
zich daarvoor te schamen.
Op nummer 1 staat Johannes 3:16: 
‘Want God had de wereld zo lief dat Hij 
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in Hem gelooft niet ver-
loren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 
Van Houwelingen wijst erop dat er niet 
staat dat God zo veel van de wereld 
houdt dat iedereen in de hemel komt. 
Er wordt uitdrukkelijk een voorwaarde 
genoemd: geloof. Wie niet in Jezus ge-
looft, is zelfs al veroordeeld, maar wie 
gelooft, heeft eeuwig leven. Die heeft 
het al, want leven met God is altijd blij-
vend. En van Luther kun je leren dat je 
gerust in deze tekst je eigen naam mag 
invullen. Zo lief had God de wereld, zo 
veel geeft God dus ook om mij.

Inderdaad, het zijn geliefde bijbeltek-
sten met een ongekende zeggings-
kracht. Elk hoofdstuk is voorzien van 
een treffende illustratie en kader-

teksten vullen de tekst aan. De stijl is 
direct, eigentijds en aansprekend. Het 
boek leest plezierig en het lijkt  me ook 
geschikt om samen te lezen bijvoor-
beeld in een huiskring. Lezers van Na-
der Bekeken kregen de kans om kennis 
te maken met enkele van deze Onschat-
bare teksten. Het boek smaakt naar 
meer. Dus van harte aanbevolen.

N.a.v.: Rob van Houwelingen,
Onschatbare teksten. Een top-25 van 
geliefde passages uit het Nieuwe Testa-
ment met ongekende zeggingskracht, 
Buijten & Schipperheijn Motief,  
Amsterdam, 2014, ISBN 9789058818089,  
160 pag., prijs € 12,50

Wees wijzer

Schriftstudies 
over Spreuken

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT 

VERSTERKING VAN HET 

GEREFORMEERDE LEVEN

Wees wijzer
Schriftstudies over Spreuken

Wat moeten we eigenlijk met het boek Spreuken? Is het wel 
bedoeld voor christenen van vandaag? Heeft het wel een 
christelijke boodschap? Het gaat nauwelijks of niet over 
genade en verlossing. Maar het gaat wel over alledaagse 
zaken die niet direct met het evangelie lijken te maken te 
hebben. Zo lees je bijvoorbeeld over grensstenen die je niet 
mag verplaatsen. Het gaat geregeld over een luiaard die 
je niet moet navolgen. Het gaat over mooie vrouwen die je 
moet mijden en over de borsten van je eigen vrouw waarin 
je je mag verlustigen. Er zijn spreuken over wijn en sterke 
drank, en over een pak slaag dat je zoon verdient. Zo kun-
nen we doorgaan. Bijna alles uit het dagelijkse leven komt 
aan de beurt.

Maar is dat dan niet christelijk? Is het niet wijs als we uit-
gaande van de verlossing proberen te leven volgens Gods 
normen in grote en kleine dingen? In de tien geboden zijn 
die normen kort en goed onder woorden gebracht. In het 
boek Spreuken worden die geboden in allerlei omstan-
digheden toegepast. Daar is, zeg maar, het grote geld van 
Gods wet in het kleingeld van spreuken omgewisseld. In 
het licht van het Nieuwe Testament gaan die spreuken nog 
des te meer spreken. Want zoals Paulus schreef aan de 
Kolossenzen, liggen in Christus ‘alle schatten van wijsheid 
en kennis verborgen’ (Kol. 2:3). Dus hoe meer je uit en voor 
Christus leeft, hoe beter je Spreuken kunt begrijpen en toe-
passen.
Vanuit die overtuiging worden in dit boek twintig spreuken 
voor het voetlicht gehaald. Met de bedoeling om te groeien 
in geloof en in wijsheid.

Drs. Joh. de Wolf te Amersfoort is emerituspredikant.
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Is het boek Spreuken wel bedoeld voor christenen van 
vandaag? Heeft het wel een christelijke boodschap? 
Het gaat nauwelijks of niet over genade en verlossing, 
maar over alledaagse zaken die niet direct met het 
evangelie lijken te maken te hebben. Bijna alles uit het 
dagelijkse leven komt aan de beurt.

In het boek Spreuken worden de tien geboden van God 
in allerlei omstandigheden toegepast. Daar is, zeg maar, 
het grote geld van Gods wet in het kleingeld van spreuken 
omgewisseld. 
In het licht van het Nieuwe Testament gaan die spreuken 
nog des te meer spreken. Want zoals Paulus schreef aan 
de Kolossenzen, liggen in Christus ‘alle schatten van 
wijsheid en kennis verborgen’ (Kol. 2:3). 

Vanuit die overtuiging worden in dit boek twintig spreuken 
voor het voetlicht gehaald. Met de bedoeling om te groei-
en in geloof en in wijsheid.

Prijs bij abonnement € 9,-. 
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 11,-

bestel via www.woordenwereld.nl of
www.bladenbox.nl (ook voor een abonnement)

WW Cahier 103 advertentie 176x115 (2).indd   1 08-04-15   09:28
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Als een meander slingert de volgepakte goederentrein

als een meander slingert de volgepakte goederentrein

zich van kamp naar kamp

de wielen sissen Untermenschen Untermenschen Untermenschen

de passagiers hebben geen uitzicht op

het deels door bommen verwoeste landschap

rookwolkjes komen uit de pijp van de locomotief

straks gaat ‘het vee’ durchs Kamin

de rookwolken zullen groter zijn en de stank een andere

dan die van de ongewassen op elkaar gestapelde mensen

urine faeces menstruatiebloed braaksel

crematoria wie legt nu nog de link

opnieuw word ik overweldigd

kijkend naar een tv-documentaire over de holocaust versmelt mijn doodswens

en wordt doodsángst of toch de wens te stoppen

maar heb ik het recht niet moet ik doorgaan met mijn te zware taak

de wrange plicht te leven uit naam van de vermoorde familie

en ook de doodsangst ingegeven door de overlevende moeder

chaos als gebruikelijk in mijn brein en hart

Manja Croiset 

Uit: Uit de spelonken van mijn ziel (2007)

Manja Croiset is tweedegeneratieslachtoffer, zoals men dat noemt.
Alle familie van haar joodse moeder is vermoord
en haar vader overleefde verschillende concentratiekampen.
Manja verbleef lange tijd in psychiatrische inrichtingen.
Ze moet doorgaan met haar te zware taak en de wrange plicht
te leven uit naam van haar vermoorde familie.
Te leven met de doodsangst die ze van haar moeder overnam.

Op 4 mei denk ik ook aan Manja en haar lotgenoten.
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In de Gereformeerde Kerken heeft de 
belijdenis van verbond en doop altijd 
een belangrijke plaats ingenomen. In 
het gebruikelijke doopformulier wordt 
de nauwe verbondenheid tussen ver-
bond en doop benadrukt, juist ook als 
het gaat om de bediening aan de kin-
deren van de gelovigen. Daarin onder-
scheiden gereformeerden zich duidelijk 
van onder meer baptisten en veel evan-
gelischen. Gereformeerden leven echter 
kerkelijk niet op een eiland en krijgen 
in de praktijk ook te maken met vragen 
over de kinderdoop. Daarom is het goed 
de vraag naar de bijbelse grond voor de 
kinderdoop onder ogen te zien.
In enkele artikelen in het Re-
formatorisch Dagblad is dat 
gebeurd. Zo schreef de hersteld 
hervormde predikant dr. R. van 
Kooten op 16 oktober 2014 een 
artikel over dit onderwerp naar 
aanleiding van het verschijnen 
van een boek van zijn hand onder 
de titel: Jij bent gedoopt! Want 
God sloot je als kind niet uit! De 
Apeldoornse emeritushoogleraar 
dr. A. Baars had enkele weken 
daarvoor een artikel van verge-
lijkbare strekking geschreven 
onder de titel: ‘Kinderdoop heeft 
Bijbelse grond.’ Hieraan ontlenen 
we het volgende.

In deze bijdrage vijf argumenten 
voor een Bijbelse grond voor de 
kinderdoop; ze hangen samen als scha-
kels in een ketting.

Eén verbond
Reformatorische christenen benadruk-
ken dat het verbond in de oudtesta-
mentische en de nieuwtestamentische 
bedeling in wezen één is. We kunnen 
dat illustreren met behulp van woor-
den van Johannes Calvijn: ‘Het verbond 
met alle oudtestamentische vaderen 
verschilt naar zijn wezen en wat de zaak 
zelf aangaat in geen enkel opzicht van 
het verbond met ons, maar is volstrekt 
hetzelfde verbond; wat de bediening 
betreft, is het echter wel anders’ (Inst. 
II,10,2).

Hierna schrijft Baars dat baptisten veel 
meer het onderscheid tussen beide 
bedelingen benadrukken en daarbij 
verwijzen naar Jeremia 31 en de uitleg 
daarvan in Hebreeën 8 en 10, waar 
sprake is van een nieuw verbond en het 
oude dat de verdwijning nabij is.

Maar wat is dit ‘oude verbond dat ver-
dwijnen moet’? Is dat het verbond dat 
God met Abraham sloot? Nee. Het gaat 
hier om de nadere invulling van het 
verbond zoals dat in de tijd van Mozes 
gestalte kreeg. Anders gezegd: het ver-
ouderde verbond is het verbond zoals 

dat met Mozes was gesloten, niet het 
verbond met Abraham en zijn nakome-
lingen. Het verbond met Abraham was 
namelijk in principe niet beperkt tot de 
natie van Israël (Gen. 12:2: ‘en wees een 
zegen’, namelijk voor alle volken. Zie ook: 
Hand. 2:39).
Bovendien is het verbond met Abraham 
niet puur vleselijk of nationaal, zoals 
sommigen zeggen. De eigenlijke spits 
van de verbondssluiting met Abraham 
is deze: ‘In u zullen alle geslachten van 
de aardbodem gezegend worden.’ Deze 
belofte omvat niet alleen volwassenen, 
maar ook kinderen (Gen. 12:17). Het lid-
maatschap van de verbondsgemeente 
wordt dus niet bepaald door leeftijd, 

maar strekt zich uit tot alle gemeentele-
den, ongeacht of ze jong of oud zijn.

Gemeente
Dat laatste wordt bevestigd door het 
feit dat volgens het Nieuwe Testament 
kinderen en jongeren tot de gemeente 
behoren. Baptisten ontkennen dat, al 
zeggen de meesten dat niet zo duidelijk. 
Maar een baptistisch theoloog als David 
Kingdom geeft in zijn boek over de kin-
derdoop onomwonden toe dat baptisten 
‘geen theologische plek weten te geven 
aan de kinderen in de gemeente’.
Teksten die in dit verband voor ons een 

rol spelen, zijn de volgende. Aller-
eerst zij genoemd het feit dat de 
Heere Jezus kinderen welkom heet 
in Zijn Koninkrijk (Mark. 10:13-16). 
In het Evangelie staat uitdrukkelijk 
dat het hierbij gaat om heel jonge 
kinderen, baby’s dus (Luk. 18:15). 
Dat kinderen tot de gemeente be-
horen, wordt trouwens ook duide-
lijk uit verschillende plaatsen in de 
brieven van Paulus. We weten dat 
die brieven in de gemeente wer-
den voorgelezen. Daarin worden 
de jongeren rechtstreeks aange-
sproken als leden van de gemeente 
(Ef. 6:1-3; Kol. 3:20).
Ten slotte is ook een tekst als 1 Kor. 
7:14 van betekenis. Het gaat hier 
over de kwestie van een gelovige 
vrouw die getrouwd is met een 
ongelovige man. Ondanks het feit 

dat deze man ongelovig is, is hij toch ‘ge-
heiligd’ door zijn vrouw. Hij is onder de 
invloedssfeer van het Woord en van haar 
geloof gekomen. En hoe onderbouwt de 
apostel dat? Hij schrijft: ‘anders waren 
ook uw kinderen onrein, maar nu zijn zij 
heilig.’ De kinderen van de gemeente, uw 
kinderen, zijn dus geheiligd – in de zin 
van apart gezet – omdat zij leven op het 
erf van het verbond.

Doop in plaats van besnijdenis
Wanneer Cornelius tot bekering komt, 
wordt van hem gezegd dat hij ‘God 
vreesde’ (Hand. 10:2). Dat betekent dat 
hij als heiden zich diep verbonden wist 
met de godsdienst van de Joden, maar 

Kinderdoop heeft bijbelse grond
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Een andere vraag is hoe een gere-
formeerde kerk in de praktijk moet 
omgaan met broeders en zusters die 
moeite hebben met de kinderdoop, 
maar het opdragen van kinderen als 
een goed alternatief zien. Die vraag 
kwam aan de orde in een discussie tus-
sen de protestantse dr. Jan Hoek en de 
christelijke gereformeerde dr. Hans W. 
Maris. Hoek is het van harte eens met 
Baars en Van Kooten, zoals die het bij-
bels recht van de kinderdoop krachtig 
hebben beargumenteerd. Maar als het 
gaat om de eenheid van de kerk, wil hij 
dit punt toch wel onderscheiden van 
het loochenen van de historiciteit van 
Jezus Christus, zoals onlangs gebeurde 
door een predikant in Nijkerk.
Uit het Reformatorisch Dagblad van 6 
februari 2015:

Er mag gezocht worden naar een weg 
om elkaar vast te blijven houden zonder 

de onderlinge verschillen toe te dekken. 
Daarbij moet onderscheid worden ge-
maakt tussen de fundamentele artikelen 
van het geloof (zie het Credo) en daar-
van afgeleide overtuigingen. Laatstge-
noemde zijn wel van groot belang, maar 
van een ander niveau. Vanuit dat onder-
scheid kunnen mensen die op aangele-
gen punten van opvatting verschillen, 
toch samen de maaltijd des Heeren vie-
ren. En zo kan in een gemeente die on-
omwonden en ondubbelzinnig voor de 
kinderdoop is, aan broeders en zusters 
die op dit ene punt anders denken de ge-
legenheid worden geboden om voor hun 
pasgeboren kindje gerichte voorbede en 
zegening te vragen in de eredienst.

Ook Maris hecht zeer aan de eenheid 
van de kerk. Hij is er steeds meer van 
overtuigd geraakt dat er in de gerefor-
meerde wereld te gemakkelijk lippen-
dienst aan bewezen wordt, zonder de 

moed die dan gevraagd wordt. Maar bij 
de kinderdoop staat er wel iets confes-
sioneels op het spel. Wie de kinderdoop 
afwijst, vormt dan ook wel een pro-
bleem in de kerk. In het Reformatorisch 
Dagblad van 5 februari 2015 gaat hij 
hier nader op in.

Hoe geduldig zal een kerkenraad moe-
ten zijn als iemand moeite heeft met 
de kinderdoop! Je bent niet maar zo bij 
kerkelijke tuchtmaatregelen! Maar het 
is wel iets anders om het opdragen van 
kinderen in de gemeente als wel niet 
gelijkwaardig, maar toch aanvaardbaar 
alternatief voor de doop te aanvaarden. 
Dat ligt ver vandaan bij wat katholiek en 
wat gereformeerd kan heten. Een aantal 
overwegingen daarbij.

Daad van God of van mensen?
Als kinderen in de gemeente worden op-
gedragen is dat een daad van mensen, 

nog niet besneden was. Als hij dan wer-
kelijk tot het geloof in Christus komt, 
lezen we nergens dat hij eerst besneden 
moest worden, maar wel dat hij ge-
doopt werd (Hand. 10:47v.). Blijkbaar is 
de doop in de plaats van de besnijdenis 
gekomen.
Dat wordt trouwens uitdrukkelijk onder-
streept in Kolossenzen 2:11v. Daar schrijft 
Paulus immers: ‘In Welken (dat is in 
Christus) gij ook besneden zijt met een 
besnijdenis die zonder handen geschiedt 
(…) zijnde met Hem begraven in de 
doop.’ De doop wordt hier ‘de besnijdenis 
van Christus’ genoemd. We mogen dat 
ook zo vertalen: ‘de christelijke besnijde-
nis’ (Versteeg). Dat wordt trouwens ook 
bevestigd door allerlei getuigenissen uit 
de Vroege Kerk. Zo schreef Clemens rond 
95 na Chr. zijn eerste brief, of misschien 
moeten we zeggen dat het een preek 
was. Daarin noemt hij het sacrament 
van de doop ‘het zegel’. Zo werd door 
Paulus ook de besnijdenis aangeduid: 
‘het zegel der rechtvaardigheid des 
geloofs’ (Rom. 4:11). De doop had dus 
dezelfde plaats en betekenis als de be-
snijdenis onder het oude verbond.

Gedoopt ‘met zijn huis’
Als vierde argument noemen we dat 
herhaaldelijk sprake is van de doop van 
iemand met zijn huis, dat wil zeggen: 
met zijn gezin. In het licht van het oud-
testamentisch taalgebruik betekent dat: 
‘met zijn kinderen’ en ook wel ‘met zijn 
dienstpersoneel’…

Als laatste argument noemt Baars de 
praktijk in de Vroege Kerk. Ook Van 
Kooten noemt dit argument. Laatstge-
noemde zegt hierover:

Mensen die de kinderdoop verwerpen, 
zijn er vast van overtuigd dat de kinder-
doop pas later is ingevoerd. Als zij gelijk 
hebben, dan moet daar in de Vroege 
Kerk toch minstens een discussie over 
terug te vinden zijn? Als er een enkele 
geestelijke is geweest die de kinderdoop 
heeft uitgedacht en ermee begonnen 
is, dan moet dit toch minstens veel te-
genspraak hebben opgeroepen die in 
brieven, traktaten of preken is terug te 
vinden? Zo’n nieuw idee kan toch niet 
ineens unaniem zijn overgenomen? Er 
moeten dan toch minstens enkele bis-

schoppen te vinden zijn die vast willen 
houden aan de overlevering van de 
apostelen? En als dit nieuwe verkeerde 
idee uiteindelijk toch gewonnen heeft, 
dan moet er toch ook een concilie of bij-
eenkomst van bisschoppen te vinden zijn 
die dit nieuwe spoor heeft goedgekeurd 
en vastgesteld? Het is toch ondenkbaar 
dat ik in mijn gemeente zou overgaan 
op de volwassendoop en dat dit binnen 
mijn gemeente en binnen het geheel van 
de kerk geen discussie zou oproepen? 
Het is ondenkbaar dat zo’n belangrijke 
wissel van díé geloofsdoop die de kinde-
ren uitsluit, naar het praktiseren van de 
kinderdoop geruisloos zou zijn omgezet.
In de Vroege Kerk is echter nergens zo’n 
discussie te vinden en evenmin een con-
cilie dat besloot over te gaan tot het ook 
dopen van kleine kinderen. Ik kan slechts 
één conclusie trekken: van meet af aan 
zijn ook de kleine kinderen gedoopt.

Opdragen als alternatief?
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gericht op God. De doop is tegengesteld: 
Gods genadeteken aan ons.
Waar heeft Gods Woord een dergelijk 
opdragen bevolen? De voorstelling 
van Jezus in de tempel is iets anders! 
Is opdragen niet het opvullen van een 
leemte, ontstaan door het afwijzen van 
de doop?
Als iets katholiek is, dan wel het dopen 
van kinderen! Pas in de 16e eeuw kwam 
er verzet door dopersen en wederdopers. 
Bezinning daarop dwong de Reformatie 
de gronden voor de katholieke kinder-
doop confessioneel vast te leggen.
Gereformeerde baptisten zijn er maar 
weinig. Mensen als Bunyan, Spurgeon en 
Philpot verdienen begrip om iets wat bij 
ons geen rol speelt: hun verzet tegen de 
anglicaanse opvatting die de doophan-
deling ziet als de bewerker van wederge-
boorte. Een dergelijk bijgeloof verbastert 
de beloften van Gods verbond.
Vanuit evangelische invloeden speelt er 
onder ons iets anders. Ook de doop van 
volwassenen geldt daar niet als teken 
en zegel van Gods beloften, maar als be-
vestiging en onderstreping van de keuze 
van een mens voor God.
In de doop klinkt dan niet de taal van de 
genade, sola gratia, maar de taal van de 
mens die voor God kiest. Deze context 

grijpt nogal breed om zich heen.
Het beleven van de doop op volwassen 
leeftijd als onderstreping van de eigen 
bekering past bij de cultuur van post-
modern zelfbewustzijn, meer dan bij 
een ootmoedig leven van Gods rijke be-
loften, van genade en ontferming voor 
zondige mensen.
Waar blijft bij het opdragen van kinde-
ren het gelovig pleiten op wat de Heere 
in Zijn genadeverbond belooft?
Ja, katholiek gereformeerd moeten we 
willen zijn. En dat is een bredere iden-
titeit dan de kerk veelal vertoont. Maar 
laat dan niet – op een punt waarvan de 
katholiciteit door eeuwen en wereldde-
len heen herkenbaar is – de erfenis van 
genade om Christus’ wil uit het zicht 
verdwijnen. In de doop van de kleintjes 
ligt zo’n speerpunt van gereformeerd 
zijn dat mijn schaamte over de kerk al-
leen maar groter zou worden, als we 
daarvan afdeden. Laten we durven zijn 
wat we belijden van Gods genade in 
Christus: onbekrompen gereformeerd en 
katholiek.

G.J. Schutte te Zeist was tot 2001 Tweede  
Kamerlid voor het GPV.
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De cahiers van Woord en Wereld: ook zeer geschikt als belijdenisgeschenk

isbn 9050460801, prijs € 11,00

Iedere vader en moeder wordt geroepen om zijn/haar kind op te voeden en bij de doopvont beloof je als ouders het kind op te voeden in geloof. Maar hoe doe je dat? Hoe voed je je kind goed op? Hoe breng je je kind bij zijn hemelse Vader? Hoe geef je je kind de opvoeding die past bij zijn leeftijd?
Dit zijn spannende en uitdagende vragen.

De gemeente van Christus is een rijke ontmoetingsplaats, niet alleen op zondag, maar ook om samen na te denken over geloofsopvoeding. Deze brochure biedt handvatten om dat gesprek vanuit de Bijbel en de opvoedingspraktijk waardevol te maken. De vragen, stellingen en opdrachten dagen opvoeders uit om concreet en praktisch te spreken over die belangrijke en verantwoordelijke taak: opvoeden in geloof. We hebben elkaar nodig en we kunnen veel voor elkaar betekenen. Daarom is dit boekje niet alleen bedoeld voor ouders, want iedereen is betrokken bij de (geloofs)-opvoeding.

We willen dankbaar genieten van Gods rijke gaven. Geweldig wanneer de HERE kinderen aan jouw zorg toevertrouwt. Samen met je kind(eren) ben je gelovig op weg naar Vaders nieuwe aarde. Prachtig, maar de weg ernaartoe is bepaald geen vanzelfsprekende of automatische. Daarom dit boek: tot bemoediging en aansporing.

J.H. (Jan) Bollemaat werkt als docent Godsdienst en Mens en Religie bij Greijdanus Zwolle. Hij is projectmanager bij GRIP (Gereformeerd identiteitsplatform) en schrijft de laatste jaren regelmatig in de rubriek ‘opvoeding en onderwijs’ van het Gereformeerd Kerkblad voor midden- en zuid-Nederland.   

Woord &
Wereld

een serie cahiers tot 
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WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT 
VERSTERKING VAN HET 
GEREFORMEERDE LEVEN

De kerk:
de moeite waard!
Wat Paulus schreef en Zacharia zag
Een positief boekje over de kerk! Dat mag ook wel eens in deze tijd.
In het eerste deel kijken we met de ogen van de apostel Paulus. We zien hoe hij zich tot de gemeenten richt waaraan hij zijn brieven schrijft. We leren van hem ons niet te ver-kijken op de buitenkant. En Paulus opent ons oog voor het werk van God in de kerk.

In het tweede deel behandelen we de visioenen van de pro-feet Zacharia. In zijn tijd werkten teruggekeerde ballingen aan de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Ze zagen zich gesteld voor allerlei vragen, tegenslag en tegenwerking. Zacharia stimuleert ze om vol te houden.

Wie zich wil verdiepen in wat de kerk is, kan in dit boekje terecht. Het is ook te gebruiken als materiaal voor bijbelstu-die over de visioenen van Zacharia.
Het geheel is verlucht met de ‘knipoog’ van een aantal teke-ningen van de hand van Henk Boomstra.

Ds. Pieter Niemeijer is sinds 2000 predikant van de Gerefor-meerde Kerk in Den Helder. Daarvoor was hij dat vanaf 1981 in Zuidwolde (Gr.) en vanaf 1985 in Dordrecht. In deze reeks schreef hij eerder onder andere: Tot geloof komen. Chris-telijke bijbelstudies (over o.a. zondeval, wedergeboorte, verkiezing en verwerping), Samen in de wereld. Wat biedt de kerk? (over de betekenis van geloof en kerk voor politiek en samenleving) en Wie heeft dit alles geschapen? Het geheim van de schepping (over schepping en evolutie).
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De kerk:
de moeite waard!
Wat Paulus schreef en Zacharia zag

Pieter Niemeijer
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Bijbelse liederen
De beste zangvoorbeelden uit de Bijbel
Albert Pieter Feijen (1953) studeerde theologie in Kampen en werkte vervolgens als predikant in vier gemeenten. Op dit moment is hij werkzaam in Barneveld. Daarnaast is hij altijd betrokken geweest bij buitenlandse kerkelijke gemeenten, aanvankelijk in Oost-Europa en tegenwoordig ook in centraal Europa. Hij reist regelmatig naar verschillende gemeenten daar, meestal met de auto, en biedt waar nodig overleg en ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen. Deze contacten met gelovigen in andere delen van Europa hebben hem gevormd tot de dominee die hij nu is. Want de geloofs-houding van christenen die hij bij zijn reizen ontmoet, pro-beert hij als lessen in zijn persoonlijke omgang met God te gebruiken.

Joanne van der Velden (1988) heeft onlangs haar studie ge-neeskunde afgerond en is begonnen aan een promotietraject bij de radiotherapie in het UMC Utrecht. Al van jongs af aan wist ze dat ze later zowel dokter als schrijfster wilde wor-den. Tijdens haar studententijd worstelde ze met moeilijke geloofsvragen die betrekking hadden op de relatie tussen geloof en wetenschap, en ook met vragen naar aanleiding van aangrijpende medische gebeurtenissen. Ze ervoer ech-ter altijd Gods aanwezigheid en werd elke keer verrast door de schoonheid van Gods Woord. Het is haar steeds weer een genoegen deze ervaring te delen met anderen.

De twee auteurs schreven al eerder samen een boek, daarin bespraken ze de gebeden in de Bijbel. In dit boek laten ze zich verrassen door de veelzijdige liederen die in de Bijbel gevonden kunnen worden. Ze werden geraakt door de in-tensiteit van de liederen, waardoor ze kerkvader Augustinus zijn gaan begrijpen. Hij schreef dat ‘zingen dubbel bidden is’, waarmee dit boek dan ook een logisch vervolg is op hun eerste boek.
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Zondaars en bedelaars
Over de kerk, de gemeenteleden 
en de verkondiging van het Woord
Wat heb je er eigenlijk aan om gedoopt te zijn? Maakt dat jou beter dan iemand die niet gedoopt is? Minder zondig bijvoorbeeld?
En ben je dan soms al half (of nog verder) onderweg naar de hemel? Betekent gedoopt zijn dat je vanbinnen al een nieuwe mens geworden bent – opnieuw geboren dus?En als het gaat over het verbond van God met mensen, om-dat de doop daar een teken van is – wat is dat dan? Dat je eeuwige toekomst al defi nitief veilig gesteld is? Of anders?

In de kerk komen verbond en doop regelmatig ter sprake. Kunnen die woorden voor de een iets anders betekenen dan voor de ander? Helaas, juist om deze bijbelse begrippen is er heel wat twist en onbegrip gegroeid onder christenen, en is een nogal moeizame discussie tussen kerken ontstaan.

In dit boek komen deze zaken aan de orde. Er wordt iets uit-gelegd van de historische achtergrond van zulke kerkelijke begrippen. Dat gebeurt al luisterend naar de Bijbel.Er zit een appel in om jezelf af te vragen of je een nieuwe mens bent of niet, en hoe dat merkbaar is in ons leven. Het gaat dan over zonde, genade, het verbond, en over preken en gemeente zijn.
Het moet dus ook wel over onszelf gaan.

Dr. Hans W. Maris (1941) is emeritus hoogleraar van de Theo-logische Universiteit in Apeldoorn, waar hij de dogmatische vakken doceerde. Hij nam vele jaren deel aan de gesprekken tussen kerken van gereformeerde belijdenis over het waarom van verdeeldheid en de mogelijkheid van (meer) eenheid. Dat alles in de overtuiging dat de kerk niet van ons is.
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Zondaars en 
bedelaars
Over de kerk, de gemeenteleden en de verkondiging van het Woord

Hans W. Maris
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VERSTERKING VAN HET 
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Psalm voor het leven
In 1985 verscheen van Piet van der Ploeg het boek Het lege testament. Dat ging over het gebrek aan geloofsoverdracht aan de volgende generatie. Meer dan 25 jaar later is de behoefte aan ‘doorgevende’ ouders niet minder.

Aan de hand van Psalm 119 komen vragen uit de praktijk aan de orde als:
Waarom zou je geloven?
Wat is de kracht van het gebed precies?
Waarom zou je niet gewoon doen wat je zelf wilt?Hoe ga je om met tegenslagen en stoornissen?Is God nog te dienen in de samenleving?Is God wel eerlijk als Hij redt en verwerpt?Is Gods Woord echt een helder licht?

Is de God van de Bijbel niet heel erg wreed?Is twijfel altijd zonde?
Zijn christenen blij genoeg?
Moet de kerk niet een toontje lager zingen na al haar fouten?Komen de gaven van de Geest voldoende aan bod onder ons?

De auteur is vader van zeven kinderen in de leeftijd van 20 tot 32 jaar. Hij schreef dit boek voor hen. Andere jonge mensen, ouders en ambtsdragers mogen meelezen.

Pieter Niemeijer is vanaf 2014 predikant van de Gerefor-meerde Kerk in Rijnsburg. Daarvoor diende hij de kerken te Zuidwolde (Gr), Dordrecht en Den Helder.Eerder schreef hij in deze serie onder andere Tot geloof komen (over erfzonde, wedergeboorte, verkiezing en ver-werping), Samen in de wereld (over de betekenis van geloof en kerk voor politiek en samenleving), Wie heeft dit alles geschapen? (over schepping en evolutie).
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Verhaal en feit in 
bijbelse tijd
Geschiedschrijving in het 
Oude Testament
Hoe schrijf je een mooi verhaal? Hoe maak je een goed verslag, van een vergadering bijvoorbeeld of van je eigen belevenissen? Dat is een kunst apart. En hoe léés je dan het verhaal van een ander? Hoe ontdek je wat de schrijver vooral wilde zeggen? Ook dat is een hele kunst.

Als je de Bijbel leest, dan kom je daar veel van die ge-schiedverhalen tegen. We spreken ook niet voor niets over de bijbelse geschiedenis. Dit cahier zoemt dan speciaal in op het Oude Testament. Het gaat vooral om de vraag hoe die historie verteld of beschreven werd. En ook hoe historie soms in dichtvorm verwerkt werd. Denk aan de uittocht uit Egypte, eerst beschreven in Exodus 13 en 14, en vervolgens bezongen in het lied van Mozes in Exodus 15. Andere vragen die besproken worden: wat is geschiedenis, welke bronnen gebruikten de bijbelschrijvers, wat is het bijzondere van de bijbelse verhaalkunst, is de Bijbel een tendensboek? En dan komt natuurlijk ook de waarheidsvraag aan de orde: is het allemaal echt gebeurd? En hoe moeten we kiezen als op-gravingsresultaten de Bijbel lijken tegen te spreken?Reden genoeg om met dit boekje over deze onderwerpen kennis te maken. Gespreksvragen bij elk hoofdstuk maken ook bestudering in groepsverband mogelijk.

Drs. Joh. de Wolf is emerituspredikant en woont in Amers-foort. Hij specialiseerde zich in het Oude Testament, en schrijft geregeld een bijdrage voor Nader Bekeken, onder andere in de rubriek ‘Woordwaarde’.
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Geleerd door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
Onder redactie van Harm Boiten

Vanuit zijn liefde voor het door de Geest geademde Woord van God ontwikkelde Aryjan Hendriks zich in zijn bewogen levensgang tot een theoloog van de Geest. In zijn aandacht voor diens werk klopt een warm hart voor de gemeente van Christus.

In deze bundel verzamelde artikelen vertelt de auteur over het betrouwbare Woord, de wijze waarop de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich in het Oude en Nieuwe Testament bekendmaken.

En waar dat Woord bewaard wordt, daar is de Geest. Indringend spreekt Hendriks over de gemeente als tehuis van prediking, pastoraat, liturgie en gebed, als leerschool van de Geest.

Daarom krijgt ook de gelovige met zijn dringende vragen en onzekerheden pastorale aandacht van de auteur. Maar tegelijk laat hij zien dat God zo royaal spreekt over het goede dat Hij bij zijn kinderen vindt.

Al met al een veelkleurig boeket vol wijsheid, geleerd door de Geest.

9 789491 943041

ISBN 978-94-91943-04-1
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WOORD & WERELD

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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Eerlijk duurt 
het langst
Bijbelstudies over 
echtheid in het Oude en 
het Nieuwe Testament

M.H. Oosterhuis
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U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten op rekening  NL42 RABO 0324 6259 01 ten name 

van de Stichting Woord en Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testamentair willen gedenken, kunnen 

gebruikmaken van de volgende formulering:  Ik legateer (... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en We-

reld, statutair gevestigd te Haarlemmermeer. Wij zijn een ANBI-instelling.

@NaderBekeken www.facebook.com/naderbekeken.woordenwereld

Verkrijgbaar bij de boekhandel of bestellen via www.woordenwereld.nl


