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REDACT IONEEL INHOUD

Langzamerhand maken we ons op voor 
een nieuwe synode. Het wordt een span-
nende tijd. Menigeen vraagt zich af: heb-
ben de bezwaarschriften wel enige kans op 
een eerlijke behandeling?

In dit nummer gaat Sipke Alserda in op de 
praktijk die is ontstaan door de synodebe-
sluiten van 2017. Belangrijk is zijn consta-
tering dat er in de praktijk nauwelijks nog 
ruimte blijkt te zijn voor de visie om op 
bijbelse gronden tegen vrouwelijke ouder-
lingen en predikanten te zijn.
Aan de andere kant blijkt de pretentie 
dat openstelling van alle ambten voor 
zusters bijbels te onderbouwen is, tot nu 
toe moeilijk waar te maken. Zo zien we 
in een bespreking in dit nummer van een 
notitie waarin opnieuw een poging wordt 
gewaagd.

De synode zal zich moeten buigen over 
de vraag: wat houdt christelijke verdraag-
zaamheid op dit punt in? Bart van Egmond 
laat zien dat we hier kunnen leren van 
Jacobus Trigland. Diens opmerkingen zijn 
verrassend actueel.
Daarbij is het van belang om te waken voor 
vertekening en onjuiste voorstelling van za-
ken. Zo werden we als redactie erop attent 
gemaakt dat er in het onderzoeksrapport 
van het deputaatschap Man/vrouw in de 
kerk nogal wat storende (berekenings)fou-
ten staan. Om een voorbeeld te noemen: 
er wordt gezegd dat ‘een aanzienlijk aantal 
kerken alle ambten heeft opengesteld voor 
vrouwen’. Bij nadere berekening blijkt het 
hier om een percentage van 24,1% te gaan. 
Oftewel, maar liefst 75,9% doet het niet. 
Dat geeft toch wel even een heel ander 
beeld.

Tot slot: er is in dit nummer rekening ge-
houden met klachten over het lettertype.

Pieter Boonstra

Redactioneel
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Wat is  
belangrijker? 
£ Het kruis
£ Het koninkrijk
Wat is in het evangelie het 
belangrijkst? Jezus of het 
koninkrijk van God? Er zullen 
mensen zijn die antwoorden: Het 
kruis! Zegt Paulus niet: Ik heb 
besloten geen andere kennis te 
brengen dan die over Jezus – de 
gekruisigde! Maar tegelijk is daar 
het woord van Jezus: Zoek liever 
eerst Gods koninkrijk.
En dus: wat staat nu nummer één? 
Kruis of koninkrijk?
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O K T O B E R  2 0 1 9  # 1 0

Zoek liever eerst het koninkrijk van God.
(Matteüs 6:33a)

Ik had besloten u geen andere kennis 
te brengen dan die over Jezus Christus, 
de gekruisigde.
(1 Korintiërs 2:1)

Nieuw licht 
op een bijbelgedeelte
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Koninkrijk
Het eerste wat je hier scherp moet 
krijgen, is: wat is het koninkrijk van 
God? Als het om die vraag gaat, kun 
je het best beginnen bij Psalm 72. Die 
koningspsalm van Salomo, de vorst 
van de sjalom. Daarmee wordt direct 
duidelijk dat het in het koninkrijk 
van God om sjalom, om vrede, gaat. 
Vrede voor de mensen. Opdat het 
volk rechtvaardig wordt bestuurd en 
de armen naar recht en wet een veili-
ge plek krijgen (Ps. 72:2). Ook vrede 
voor de natuur. Mogen de bergen vrede 
brengen, de heuvels gerechtigheid (Ps. 
72:3). Ook de natuur wordt van onvre-
de gered. Vandaar dat Psalm 72 zingt 
over een overvloed van koren, zelfs op 
de toppen van de bergen. Rijpe aren 
golven als de bossen van de Libanon 
(Ps. 72:16). En dat allemaal tot lof van 

God. Want, zo eindigt dit 
lied: Geprezen zij God, 
de HEER, de God van 
Israël. Hij doet wonderen, 
Hij alleen. Geprezen zij 
zijn luisterrijke naam 
voor eeuwig. Moge zijn 
glorie heel de aarde ver-
vullen (Ps. 72:18-19). 
Want het gaat maar niet 
om mens en natuur – het 
gaat om de eer van onze 
Koning en Schepper.

Zo ga je begrijpen wat 
het koninkrijk van God 
is. Het is de wereld als 
hersteld paradijs. Daar 
heersen recht en gerech-
tigheid. Daar worden de 
rijken niet steeds rijker 

en de armen steeds armer, maar daar 
zijn eerlijkheid en liefde. De natuur 
gaat niet langer kapot door roofbouw, 
kaalslag of mismanagement, maar de 
bergen dragen vrede. Recht en wet. 
Liefde en trouw. En de zee bruist van 
blijdschap. De rivieren klappen in de 

handen. De bergen jubelen het uit 
(Ps. 98). Geen zee verworden tot een 
plasticsoep waarin de vissen sterven. 
Geen rivieren dood door chemisch 
afval. Geen bossen verwoest door 
Amazone-kaalkap en brand. Maar zee 
en land, mens, vogel en vis in licht en 
vrede. Het paradijs hersteld tot eer van 
God.

En als onze Heiland dan zegt: Zoek 
eerst Gods koninkrijk, betekent dat 
dat wij ons inzetten voor zó’n wereld. 
Want God heeft de wereld zo lief, 
dat Hij zijn Zoon gaf opdat ieder die 
gelooft, leven mag ( Joh. 3:16). God 
heeft maar niet de mensen lief. Hij 
heeft de wereld – in het Grieks staat: 
de kosmos – lief. Hij had het alles lief, 
om alles weer nieuw te maken. Zijn 
koninkrijk – zijn paradijs. En waar de 
Geest ons (Kol. 4:11) medewerkers 
in het koninkrijk noemt, weet ik dat 
hier dus mijn taak ligt: om iets van 
dit koninkrijk vandaag al te realiseren. 
In 2019, in een wereld waar het recht 
vaak struikelt, en zeeën en bossen vaak 
niet (meer) zingen. Daar het konink-
rijk zoeken. Recht en gerechtigheid 
voor mens en natuur. Eerlijke econo-
mie, zuivere lucht, helder water, lof aan 
God. En de problemen zijn groot. De 
weg vaak onzeker. Daarom zegt Jezus 
ook: Zoek eerst het koninkrijk. Het 
is in deze wereld vaak een zoektocht. 
Maar toch: zoek. Recht en vrede. Jui-
chende rivieren en zingende bossen. 
Onder een open hemel tot eer van je 
Vader en Schepper.

Christus’ kruis
Maar wat ontdek je dan? Dat het ons 
niet lukt! O, soms een beetje. De Per-
zische koning Cyrus sticht een vrede-
rijk (200 jaar zal het duren!) dat hem 
bij Jesaja de naam ‘Gods gezalfde’ op-
levert ( Jes. 45:1). In Nederland geden-
ken wij deze maanden dat we 75 jaar 
in vrijheid leven, met alle mogelijkhe-

Zoek recht en vrede, 

onder een open hemel 

tot eer van je 

Vader en Schepper
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den die ons dat voor Gods koninkrijk 
gegeven heeft.

Het lukt ons soms een beetje. Maar 
toch niet echt. De wereld is weerbar-
stig. De geschiedenis valt tegen. We 
vallen zelf tegen. En de dood maakt 
aan al onze mooie plannen altijd weer 
een einde. Daarom moest Christus ko-
men, de grote Salomo. Hij bracht het 
koninkrijk metterdaad: lammen lopen, 
armen ontvangen het evangelie, zelfs 
doden staan op! Maar Hij laat tegelijk 
zien – naarmate het evangelie vordert, 
wordt het steeds duidelijker – dat de 
Mensenzoon er wel voor gekruisigd 
moet worden. Want alleen als Hij als 
lam wordt geslacht, kan de ellende 
echt uitgebannen worden. Er is geen 
koninkrijk, dan alleen in zijn kruis!

In dat licht zegt Paulus: Ik wil niets 
anders weten dan Jezus Christus – de 
gekruisigde. Dat betekent niet dat 
Paulus het koninkrijk ontkent. Paulus 
bedoelt: ik weet dat er maar één weg 
naar het koninkrijk is: Jezus Christus 
en zijn offer op Golgota. Want Paulus 
is van origine een farizese jood. De 
joodse droom is om zelf het koninkrijk 
te bewerken. Paulus is een Griekse 
Romein uit Tarsus, die weet dat de 
Grieken door hun wetenschap het heil 
proberen te maken en de Romeinen 
door hun zwaard. Zo zijn er de eeuwen 
door zoveel pogingen geweest het heil 
los van Christus te bewerken. En soms 
lijkt het even iets. Maar Paulus brandt 
het ons in de ziel: het is uiteindelijk 
allemaal zinloos als het niet in Chris-
tus is. Er is maar één weg naar het rijk: 
Jezus Christus en die gekruisigd. Want 
dan wordt het Pinksteren.

Dan kunnen ook wij – in de Geest van 
Christus – aan de slag in de wereld. 
Dan kunnen wij – en elk dag bidden 
we: Heer, ontferm U over ons – aan 
de slag om tekenen van het konink-

rijk op te richten. In geloof, hoop en 
liefde. In de chemie en de landbouw. 
Gerechtigheid. Schone lucht, zuiver 
water. Duurzaam leven. Met een zo 
klein mogelijke ecologische voetaf-
druk. Want het is ZIJN wereld. Recht 
en gerechtigheid voor alle volken, tot 
eer van God.

En dan, de problematiek is vaak gigan-
tisch groot! Maar zoek toch eerst het 
koninkrijk van God. En verbeter de 
wereld en begin bij jezelf. Als er solda-
ten bij Johannes de Doper komen, die 
vragen: wat kunnen wij doen voor het 
koninkrijk? – één soldaat te midden 
van al die Romeinse legioenen? – dan 
is het simpele antwoord: Wees tevre-
den met je soldij en plunder niemand 
uit (Luc. 3:14). En als dat een druppel 
op een gloeiende plaat lijkt... Het ko-
ninkrijk is ook als een mosterdzaad, 
dat klein begint. Maar begin er wel 
mee! Zo mag een christen in de wereld 
staan. Rechtvaardig. Door het bloed 
van Christus. Met een gebed om een 
eerlijk en bewogen hart. En dat niet 
humanistisch-werelds, maar onder een 
open hemel tot eer van God. En elke 
keer als we moe zijn of gefaald heb-
ben, is daar het kruis van Golgota als 
bron om met nieuwe moed verder te 
kunnen.

Twee gevouwen handen
En dus terug naar de vraag van het 
begin: wat is nu belangrijker, het kruis 
of het koninkrijk? De vraag deugt niet, 
want ze zijn allebei van belang. Ze zijn 
als twee gevouwen handen die ineen-
grijpen – koninkrijk en kruis. Maak 
ze dus nooit los: kruis en koninkrijk! 
Want dat risico bestaat wel. Er zijn 
christenen die Paulus zo lezen dat het 
nog alleen om het kruis gaat. Jezus is 
voor ons gestorven – Hij voor ons – en 
straks gaan we naar de hemel. Dat 
wordt zomaar dat heilsegoïsme. Kruis 
zonder koninkrijk. Sola gratia, sola 

fide, maar zonder het doel van gratie 
en geloof: het koninkrijk.

Er zijn ook anderen die alleen het ko-
ninkrijk zien. Milieu, mensenrechten, 
aardse programma’s. Dat wordt zomaar 
werkheilig humanisme. Het water van 
het koninkrijk, maar zonder de bron 
van het kruis.

Houd ze dus altijd bij elkaar: kruis 
en koninkrijk. Dan vouwen zich de 
handen van kruis en koninkrijk tot 
één geheel. En op zondag komen we 
in de kerk tot de dienst der verzoe-
ning en we breken het brood. Om de 
kerk uit te gaan en in deze wereld het 
koninkrijk te zoeken en tekenen van 
dat rijk op te richten in een wereld in 
nood. Bescheiden en nuchter. Want we 
weten dat we er aan deze kant van het 
graf nooit klaar mee zullen komen. Dit 
leven blijft stukwerk. In ziekte, oorlog 
of bij een vroege dood vaak heel klein 
stukwerk. Maar stukwerk is wel werk. 
Stukwerk is daarom roeping. Vandaar 
dat Paulus verderop in 1 Korintiërs 
zegt: Wees standvastig en onwankel-
baar en zet u altijd weer in voor het 
werk van de Heer, in het besef dat 
door de Heer uw inspanningen nooit 
tevergeefs zullen zijn (1Kor. 15:58). En 
we bidden: Laat uw koninkrijk komen. 
En we geloven en vertrouwen dat eens 
zal blijken dat ons goede werk vandaag 
– goud, zilver, edelgesteente (1 Kor. 
3:12) – glorie is voor het koninkrijk 
van de Gekruisigde, dat definitief zal 
komen op zijn dag. 
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Nieuwe kerkorde 
Gaat het in de kerk om 
‘goede bedoelingen’?

Onlangs kwam de Werkgroep 

Toekomstige Kerkorde met een 

nieuwe kerkorde voor de ‘gefuseerde’ 

GKv & NGK na hun hereniging in 

2023. Wat direct opviel, is dat die 

conceptkerkorde ruimte biedt aan 

kerkenraden om ervoor te kiezen 

ook kinderen toe te laten aan het 

avondmaal.

Deze kerkorde volgt wat er mo-
menteel gebeurt in de kerken: zij 
‘geeft ruimte aan een ontwikke-
ling die al gaande is in de kerken. 

Laat de kerken zelf zoeken naar hoe ze 
ermee willen omgaan.’1 Er komt meer 
ruimte voor plaatselijke gemeenten om 
keuzes te maken ‘die passen bij de con-
crete situatie van de gemeente of nodig 
worden geacht voor de opbouw van de 
gemeente’. Zo ook die mogelijkheid voor 
kerkenraden om kinderen toe te laten 
tot het heilig avondmaal, mits de ge-
meente daarmee instemt.2

Ruimte

Wat in deze berichtgeving vooral mijn 
aandacht trok, was het verhaal dat er 
‘ruimte’ wordt gegeven aan een kerke-
lijke ontwikkeling (praktijk) die ‘al sinds 
1961’ gaande is – en dus nog dateert van 
voor de breuk met de Nederlands Gere-
formeerde Kerken. Het jaartal 1961 werd 
genoemd door de voorzitter van de 
Werkgroep Toekomstige Kerkorde.3 Dat 
gaat dan over de vrijgemaakte kerk van 
Rijsbergen – een kleine vrijgemaakt-ge-
reformeerde gemeente in een overwe-
gend rooms-katholieke omgeving.  
De gemeente werd in maart 1959 vanuit 
de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 
van Breda geïnstitueerd en nam in 
aantal toe doordat er mensen overkwa-
men uit de Rooms-Katholieke Kerk, de 
synodaal-Gereformeerde Kerk, de Ne-
derlands Hervormde Kerk, de Oud-Ge-



1 Ds. Kornelis Harmannij (GKv), in: interview Nederlands Dagblad,  
donderdag 13 juni 2019.

2 Persbericht website onderwegnaar1kerk.

3 Jan van Dijk (NGK), in: interview Nederlands Dagblad, 13 juni 2019.

4 G. van den Brink en H.J. van der Kwast, Een kerk ging stuk (1992), p. 224.

5 Brief ds. G. Hagens aan de eerwaarde heer J. van Katwijk, 6 augustus 1963.

6 Van den Brink en Van der Kwast, p. 225.

7 Dr. A.N. Hendriks, ‘Kinderen en avondmaal’, in: Nader Bekeken,  
september 2017. Dit artikel is opgenomen in: Verlicht door de Geest (2019),  
Woord en Wereld nr. 120 (onder red. van Harm Boiten).

8 Van den Brink en Van der Kwast, p. 223-224.
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de jaren, op een onwaardige wijze het brood van het avondmaal 
gegeten; maar broeder van Katwijk heeft mij dat laten doen; wat 
moet U dan op dat verwijt zeggen? Want wie ‘op onwaardige 
wijze het brood eet of de beker des Heeren drinkt, bezondigt zich 
aan het lichaam en bloed des Heeren’ (1 Cor. 11:27). Kunnen deze 
kleinen zichzelf beproeven? Want ‘Maar ieder beproeve zichzelf en 
ete dan van het brood en drinke uit den beker’ (1 Cor. 11:28). ‘Want 
wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het 
lichaam niet onderscheidt’ (1 Cor. 11:29).5

Tolerantie

Eind jaren zestig na de breuk binnen de Gereformeerde Ker-
ken (vrijgemaakt) staat de gemeente van Rijsbergen buiten 
het kerkverband. In 1980 sluit de gemeente zich aan bij het 
(nieuwe) kerkverband van de Nederlands Gereformeerde 
Kerken. Hoewel de avondmaalspraktijk tegen de NGK-orde 
inging, waren de NG-Kerken van mening dat deze gemeente 
van Rijsbergen een plaats verdiende binnen de heilige alge-
mene christelijke kerk en niet erbuiten. Over de belangrijke 
zaken uit de kerkorde praten we door, maar in de praktijk 
kwam daar weinig van terecht vanwege de negatieve ervarin-
gen vanuit de nog ongedeelde GKv. In enkele gemeenten – zo-
als de NGK van Oegstgeest – vond de praktijk van Rijsbergen 
navolging, maar voor ‘de’ Nederlands Gereformeerde Kerken 
bleef de daad van openbare keus en belijdenis bepalend. Met 
name drs. H. de Jong kwam op voor het grote belang van de 
keuze voor de Here Jezus Christus en zijn dienst in de open-
bare geloofsbelijdenis.6

Het gaat mij nu niet om een inhoudelijke bespreking van de 
mogelijkheid van toelating van kinderen aan het heilig avond-
maal. Daarvoor kan ik verwijzen naar wat dr. A.N. Hendriks 
hierover geschreven heeft.7 Waar ik aandacht voor wil vragen, 
is het volgende. In hun boek Een kerk ging stuk uit 1992 voer-
den twee (inmiddels overleden) NGK-predikanten de verschil-
lende positiekeus ten opzichte van de kerk van Rijsbergen op 
als duidelijk voorbeeld van verschil tussen GKv en NGK. Kin-
deren toelaten aan het avondmaal – in strijd met de kerkorde 
– werd zowel bij de GKv als bij de NGK afgewezen. Zo was er 
binnen het GKv-kerkverband geen ruimte voor die gemeente 
van Rijsbergen, maar binnen de NGK was die ruimte er wel: 
de avondmaalspraktijk werd afgewezen, maar – hangende het 
onderlinge gesprek – vooralsnog gedoogd. Kortom: krachtig 
in de zaak (afwijzing), zachtmoedig in de uitvoering (cruciaal 
zijn dan met name gesprekken over de achterliggende motie-
ven).8

reformeerde Gemeenten, de Christelijke Gereformeerde Kerk, 
de Lutherse Kerk en uit de kringen van het Leger des Heils.
En toen: ‘Op een zondag toen het heilig avondmaal stond aange-
richt, nam een vrouw afkomstig uit de Rooms-Katholieke Kerk en 
moeder van veertien kinderen, haar dochter Maria mee naar de 
tafel. Volkomen argeloos. De kerkeraad schrok geweldig: dat kon 
natuurlijk niet. De vrouw werd vermaand, maar de ambtsdragers 
konden niet op tegen haar overtuiging dat de Here ook haar doch-
tertje liefhad. Bij acht vrijgemaakte dominees, een hervormde en 
een synodaal-gereformeerde professor werd gevraagd waar de 
openbare geloofsbelijdenis vandaan kwam. Geen van de antwoor-
den kon de kerkeraad bevredigen. Tenslotte sprak de kerkeraad uit 
het aan de ouders over te laten of ze al dan niet gezinsgewijs aan 
het avondmaal zouden gaan. De ouders waren er verantwoor-
delijk voor dat de kinderen zouden worden onderwezen in de leer 
van het verbond. Een beslissing om kinderen toe te laten is nooit 
genomen. Net zomin als een besluit om de openbare belijdenis af 
te danken. Uit deze beslissing groeide een tweede, namelijk om – 
naar de Schriften – het avondmaal elke zondag aan te richten, na 
de preek.’4 Tegenover het kerkverband verklaarde de kerken-
raad van Rijsbergen nooit onderwerping aan de kerkorde te 
hebben beloofd en dat ook niet te kunnen doen.

Op zondag 16 juni 1963 was mijn vader aanwezig in de 
GKv-kerkdienst te Rijsbergen die geleid werd door hun lerend 
ouderling (lekenpredikant) Jan van Katwijk. Achteraf schreef 
hij een brief waaruit ik de volgende zinnen met betrekking tot 
de viering van het heilig avondmaal citeer:
Voor de viering van het heilig avondmaal werd niet gelezen het 
formulier daarvan, noch een gedeelte. Wat mij echter het meest 
aangreep, was die viering zelf. Was die in gehoorzaamheid aan en 
naar de zin van de Heilige Schrift? U deelde het brood en de beker 
uit, tot aan de zeer kleine kinderen toe. Maar de Heiland zei: ‘Dit is 
mijn lichaam voor u, doet dat tot mijne gedachtenis.’ Hebben daar 
die kleine schapen van 5, 6, 7 jaar tot des Heeren gedachtenis ge-
geten en gedronken? Hebben zij daar gelovig verkondigd de dood 
des Heeren in het nemen van het brood? Als een van deze kinderen 
later, volwassen geworden, moet zeggen: ik heb als kind, geduren-
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Inmiddels zijn we vele jaren verder. Wat is het resultaat? Een 
praktijk die werd afgewezen, wordt nu gesanctioneerd als 
een ontwikkeling die ‘al sinds 1961’ gaande is in de kerken en 
waarvoor dus (!) in de nieuwe kerkorde ruimte wordt gebo-
den. Als het past bij de concrete situatie van de gemeente of 
nodig wordt geacht voor de opbouw van de gemeente, kan 
een plaatselijke gemeente (onder leiding van de kerkenraad) 
hiervoor kiezen. Afwijzing wordt nu omgezet in legitimatie.

Orde in de kerk

Waarom is dit een ‘ontwikkeling’ waarvoor in de kerk ‘ruimte’ 
geboden moet worden? Is hier sprake van een bijbelse ont-
wikkeling? Dat wordt nergens gezegd en GKv en NGK hebben 
dit in het verleden ook nooit uitgesproken. Kennelijk is door-
slaggevend dat het gaat om een ‘ontwikkeling’ die ‘al’ sinds 
1961 ‘gaande is’. Zo’n ‘ontwikkeling’ legitimeert zichzelf en dat 
brengt ons in de naïeve sfeer van het organicistisch denken 
(een plant die uit zichzelf groeit). Ook valt onmiddellijk op dat 
– anders dan bij de kinderdoop (HC, zd. 27) – er sprake is van 
een keuzemogelijkheid: er is ‘ruimte’ om kinderen toe te laten 
aan het heilig avondmaal. Het is dan aan de plaatselijke ge-
meente om van deze ‘ruimte’ wel of niet gebruik te maken. Is 
dat niet ongepast bij een heilig sacrament? Mag er ook ‘ruim-
te’ zijn om van de kinderdoop wel of geen gebruik te maken? 
Dit begint met gedogen, vervolgens gaat dat over in stilzwij-
gend accepteren en wordt het als vanzelf een ‘ontwikkeling’ 
die al jaren gaande is.
Elkaar in de kerk de regels voorhouden, werkt niet (zeggen 
Kornelis Harmannij en Jan van Dijk). ‘Wat wel werkt is elkaar 
enthousiast maken voor de liefde van God en het geloof in 
Christus.’9 Is dat de stijl van Christus’ kerk: regels en gelovig 
enthousiasme tegen elkaar uitspelen? Koning David heeft in 
gelovig enthousiasme de ark op een nieuwe wagen gezet voor 
transport naar Jeruzalem. Helaas was de HERE daar niet van 
gediend en greep hardhandig in (2 Sam. 6). Het gaat in de 
kerk immers niet om onze goede bedoelingen-zonder-meer, 
maar om de vraag hoe de HERE gediend wil zijn! Mensen 
kunnen in gelovig enthousiasme van alles bedenken, vinden, 
voelen en willen. Cruciaal is of wij in dit gelovig enthousiasme 
werkelijk de HERE willen dienen naar zijn Woord. ‘Alles moet 
op gepaste wijze en in goede orde gebeuren’, schijft Paulus in 
1 Korintiërs 14:40. Loopt deze apostolische regel voor ons 
gevoel uit op een dwangbuis als goede bedoelingen moeten 
wijken voor wat de Bijbel zegt? 

Het gaat in de 

kerk immers niet 

om onze goede 

bedoelingen-

zonder-meer, maar 

om de vraag hoe de 

HERE gediend wil 

zijn!

9 Intro interview Nederlands Dagblad, 13 juni 2019.
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De milieubeweging zet ons re-
gelmatig aan het denken over 
de mogelijk negatieve gevolgen 
van onze beslissingen voor het 
kwetsbare milieu. Daardoor be-
seffen we weer dat het doen van 
boodschappen per fiets de voor-
keur verdient boven het gebruik 
van je auto. Echte milieufanaten 
gaan meestal verder dan alleen bewust-
making. Zij schuwen niet het middel 
van ‘shaming’ (= beschaamd maken). Zo 
proberen ze bij mensen die per vliegtuig 
naar hun vakantiebestemming gaan, 
zogenaamde ‘vliegschaamte’ aan te 
wakkeren. Via de media creëren ze een 
sfeer waarin deze – in hun ogen onver-
antwoordelijke – luchtreizigers zich op 
z’n minst onbehaaglijk gaan voelen.

Ook op andere gebieden wordt al of niet 
bewust gebruikgemaakt van het ‘sha-
men’. In feite heeft de neiging van veel 
mensen om hardop uitsluitend nog po-
litiek correcte antwoorden te geven hier 
alles mee te maken. Zie hoe christelijke 
politieke partijen zo genuanceerd mo-
gelijk proberen te spreken over zaken als 
abortus en euthanasie. Oneliners over 
homo’s zul je niet gauw horen uit de 
mond van een christenpoliticus. Want 
als je alleen maar ‘tegen’ bent, dan heb 
je daarmee je politieke doodvonnis ge-
tekend. Wie tegen genoemde zaken is, 
wordt vandaag immers als in een reflex 
gelijkgesteld aan onbarmhartig, liefde-
loos en homofoob.

Volgens sommige media ontstond er 
onlangs een storm van verontwaardi-
ging over het geringe aantal vrouwen 
dat meewerkte aan de bundel Spirituele 
Oecumene (uitgegeven n.a.v. de Natio-
nale Synode van Dordrecht 2019). Een 
theoloog (v) attendeert er via haar face-

SHAMING
book op dat van de 50 bijdragen in deze 
bundel er slechts twee door een vrouw 
geschreven zijn. Zelf is zij niet uitgeno-
digd, net zomin als een ‘waslijst’ andere 
vrouwen. Schande! Daarom vraagt ze 
wie er blij wordt van dit boek. Ze kreeg 
100 tot 150 reacties van mensen die net 
als zij boos zijn.

Op het moment van deze wederzijds ge-
deelde verontwaardiging was het boek 
in kwestie echter nog niet van de persen 
gerold. De inhoud ervan kan derhalve 
met zekerheid weggestreept worden als 
reden voor boosheid en ongenoegen. 
Het gaat onze verontwaardigde theo-
loog (v) blijkbaar louter om een niet 
politiek correcte genderverdeling van 
de auteurs. Dat blijkt ook wel uit haar 
vervolgens tevreden vaststelling dat 
ongeveer de helft van degenen die boos 
reageerden, van het mannelijk geslacht 
was. Hieruit wordt volgens haar duide-
lijk ‘dat dit een strijd is van mannen en 
vrouwen samen’.

Een andere scribent (v) laat ons naar 
aanleiding van bovengenoemde zaak 
in het ND (30/8) delen in haar mening 
over de dubieuze rol van mannen die 
een blinde vlek hebben voor deze zo 
onevenwichtige genderverdeling van 
auteurs. Zij stelt de veelzeggende vraag: 
‘Hoe vaak kan een man zijn hoofd af-
wenden en doen alsof hij niets ziet?’ 
Mijn wedervraag is dan: wanneer en 
voor welke boeken is er een vrouwen-
quotum afgesproken? Want als die 
afspraak niet bestaat, zegt deze scribent 
(v) in feite niet meer dan: ‘Mannen, jullie 
moeten je schamen als je het niet met 
mij eens bent.’ Daarom zou ik me pas 
echt schamen als ik gehoor zou geven 
aan deze oproep om mij te schamen. 

Mijn wedervraag is 

dan: wanneer en voor 

welke boeken is er 

een vrouwenquotum 

afgesproken?
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In het septembernummer besprak Bart van Egmond 

de visie van de zeventiende-eeuwse theoloog Jacobus 

Trigland op christelijke verdraagzaamheid, die hij be-

schrijft in zijn boekje De recht-gematigde christen.1 Dit 

artikel gaat over de vorm van verdraagzaamheid die 

Trigland in zijn boek bestrijdt. Tot slot wordt nage-

gaan wat we van Trigland kunnen leren met het oog 

op de situatie van onze kerken.

Gods Woord precies en onrekkelijk is. 
En je mag niet sjoemelen met Gods 
Woord. Want Gods Woord is de norm 
voor ons geloof en leven, de enige re-
gel waarnaar wij ons moeten richten. 
Daaraan moeten wij ons dus heel pre-
cies houden.
Trigland geeft dan het voorbeeld van 
Mozes tegenover Farao. Farao wilde 
het volk wel laten gaan naar de berg 
Horeb om daar God te vereren, maar 
ze moesten hun dieren in Egypte 
laten. Terwijl God had gezegd: ‘geen 
klauw mag achterblijven’ (Ex. 10:26). 
En dat herhaalt Mozes ook tegenover 
Farao. Wij geven niet toe. De dieren 
moeten mee, want die moeten we of-
feren aan de HERE. Mozes gaf dus 
niets toe aan Farao, terwijl hij daarmee 
toch nieuwe vijandschap had kunnen 
voorkomen. Waarom deed hij dat niet? 
Omdat hij aan Gods gebod maar niet 
in het algemeen, maar heel nauwkeu-
rig moest gehoorzamen. Hij mocht 
niet zelf bepalen wat hij daarin bin-
dend vond en wat niet.

Beheerders van Gods bezit

Waarom komt het er zó op aan? Daar-
over zegt Trigland iets heel treffends: 
wij zijn dienstknechten van God. Als 

adat Jacobus Trigland zijn 
eigen visie op christelijke ver-
draagzaamheid heeft uiteenge-

zet, gaat hij in discussie met ‘de 
moderateurs van deze tijd’. Dat 
zijn de mensen die zeiden: als de 
aangenomen leer wordt bestre-
den, dan moet je omwille van de 

vrede een beetje toegeven, of iets van 
je mening laten vallen, of zoeken naar 
een manier van spreken waarmee bei-
de partijen uit de voeten kunnen. Dat 
is de beste manier om de vrede in de 
kerk te bewaren. Trigland vraagt: mag 
dat?

Gods Woord is precies

Trigland zegt: nee, dat mag niet. 
Waarom niet? Heel de Schrift leert 
namelijk dat de waarheid van Gods 
Woord altijd openlijk in de kerk uit-
gedragen en verdedigd moet worden, 
en wat daarmee in strijd is, moet 
verworpen worden. We mogen daar 
nooit van afdoen omwille van mensen. 
Onze critici, zegt Trigland, noemen 
ons dan ‘preciezen, hardhoofdige en 
onrekkelijke mensen’. Dat zijn wij 
ook. Maar niet omdat wij zo graag 
vasthouden aan ons eigen gelijk. Wij 
zijn precies en onrekkelijk, omdat Jacobus Trigland

1 Paginanummers in dit artikel verwij-
zen naar J. Trigland, De recht-gema-
tigde christen (overgezet in huidige 
spelling door J. Koutstaal),  
Zwijndrecht, Van den Berg, 1983.
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knecht van je meester moet je nauw-
keurig gehoorzamen aan wat Hij je 
opdraagt. Wij hebben het recht niet 
om daar iets van af te doen omdat 
mensen dat willen. Want we staan in 
dienst van de Here God. ‘De leer van 
de waarheid is niet ons eigendom, 
het is de zaak van God, die ons, zijn 
dienstknechten, die eenmaal reken-
schap van onze bediening zullen moe-

ten geven, bevolen heeft 
haar in alle zuiverheid 
te belijden en te leren’  
(p. 31).2 Dat wij niets 
mogen toegeven omwil-
le van mensen wanneer 
de waarheid wordt aan-
gevallen, is dus hierom: 
omdat alleen de Here 
gezag heeft in zijn kerk. 

En wat de remonstranten en de hogere 
overheid nu eigenlijk willen (‘de mo-
derateurs van onze tijd’), is dat de kerk 
toegeeft aan de onwil van mensen om 
zich aan Gods Woord te onderwerpen. 
Dat is de verdraagzaamheid die door 
hen bepleit wordt. Geen verdraag-
zaamheid in dienst van de doorwer-
king van de waarheid (die ons bevrijdt 
van onszelf ), maar juist ten koste daar-
van (zodat we gebonden blijven aan 
eigen ideeën).3

Humanistische tolerantie

Hier raakt Trigland aan de kern van 
de tolerantie die de ‘moderateurs van 
zijn tijd’ voorstaan. Met een beroep op 
verdraagzaamheid en vrede wordt de 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid 
aan Gods Woord ondermijnd. En dat 
gaat heel subtiel. De leer van de Bijbel 
wordt eerst op een bepaald punt te-
gengesproken. Dat kan voor het gevoel 
van mensen een heel klein punt zijn. 
Over veel andere punten ben je het 
met elkaar nog eens. Maar op dát ene 

punt wordt de leer tegengesproken. 
De moderateurs zeggen dan: moeten 
we daar nu zo’n strijd over gaan voe-
ren? Kunnen we op dat punt niet een 
beetje toegeven en ruimte geven aan 
een andere mening, zodat de vrede 
en de eenheid bewaard worden? Over 
de hoofdzaken zijn we het toch eens? 
Trigland zegt: dat klinkt heel mooi. 
En dan lijkt het ook alsof je het pro-
bleem hebt opgelost, zonder ruzie en 
strijd. Maar in feite heb je door toe te 
geven, een legitieme plaats gegeven 
aan het verzet tegen Gods Woord. 
Die waarheid mag openlijk worden 
tegengesproken, of niet meer openlijk 
in al zijn scherpte worden uitgedragen. 
Omdat mensen dat willen. Dan doen 
wij alsof wij autonoom mogen be-
schikken over de zaak van God.

Relativisme

En zo wordt die verdraagzaamheid 
een voertuig van de dwaling, zegt 
Trigland. Waarom? Allereerst hierom: 
deze moderatie werkt in de hand dat 
mensen gaan denken dat het niet zo 
nauw luistert met de waarheid. Die 
waarheid mag immers op een bepaald 
punt openlijk worden tegengesproken, 
of hoeft niet zo nodig als tegengesteld 
aan de dwaling te worden uitgedragen. 
Dat werkt dus relativisme in de hand. 
Als je maar vaak genoeg hoort: ‘Je 
kunt er ook zo tegen aankijken’, dan 
gaan mensen vanzelf anders aankijken 
tegen de leer die tot dan toe nog gold 
als de bijbelse waarheid. Die krijgt dan 
steeds meer het karakter van een me-
ning of interpretatie. Dus het feit dat 
de waarheid tegengesproken mag wor-
den, zal uiteindelijk ervoor zorgen dat 
het gezag van de waarheid ondermijnd 
wordt. De waarheid wordt steeds 
meer ervaren als menselijke mening of 
zienswijze.

De leer van de waarheid 

is niet ons eigendom, 

het is de zaak van God

2 Deut. 4:2 en Op. 22:18-19.

3 Zie verder hierover H. Schokking, De 
leertucht in de Gereformeerde Kerk van 
Nederland tussen 1570 en 1620, Amster-
dam, 1902, p. 252-265, een uitgebreid 
hoofdstuk over het verschil tussen re-
monstranten en contraremonstranten 
in hun begrip van tolerantie. Dit boek 
is ook te vinden op www.kerkrecht.nl.
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Ten tweede: het kan niet anders of 
de dwaling zal ook doorwerken. Als 
die dwaling niet meer openlijk wordt 
tegengesproken en afgewezen, maar 
verdragen, dan zullen daar ook meer 
mensen in gaan geloven. Juist ook 
omdat de dwaling altijd aansluit bij 
het leugenachtige hart van de mens. 
De dwaling vinden wij uit onszelf veel 
aannemelijker dan de waarheid van 
Gods Woord.

In de derde plaats: het zal nooit bij dat 
ene punt blijven. De christelijke leer is 
namelijk als een ketting met veel scha-
kels. Als er één schakel uitgetrokken 
wordt, valt de hele ketting uit elkaar. Je 
zult dus ook zien dat dwaalleraars niet 
zullen blijven staan bij dat ene punt, 
maar met nieuwe punten komen, en 
ook dan weer vragen om verdragen te 
worden. En zo kan de dwaling in de 
kerk opbloeien en wortel schieten door 
de bescherming van de moderatie. 

Trigland doet daarom ook een beroep 
op het geweten van de ‘zogenaamde 
moderateurs’. Hij zegt: als jullie je ei-
gen geweten onderzoeken, moet je dan 
niet gewoon eerlijk toegeven dat je een 
vreemde leer de kerk in wilt brengen, 
en de gereformeerde leer wilt verduis-
teren, en dáárom zoveel spreekt over 
vrede en verdraagzaamheid? Omdat 
jij er dus een bepaald belang bij hebt? 
Of omdat je je eigen rust belangrijker 
vindt dan de waarheid van God?

Leren van Trigland

Tot zover Trigland, over die twee soor-
ten tolerantie. De ene in dienst van de 
doorwerking van Gods Woord in de 
gemeente, de andere in dienst van de 
mens en zijn vrijheid. Alles overziende, 
wat kunnen wij vandaag van Trigland 
leren? Ik noem vier punten.

1. Hoe stel je je op?
We kunnen van Triglands onderwijs 
leren als het gaat om de omgang met 
elkaar in de gemeente (zie daarover 
het vorige artikel). In een strijdsituatie 
is het grote gevaar dat boosheid en 
frustratie je gaan beheersen. Helemaal 
als je in de minderheid bent en je geen 
recht gedaan voelt. Je kunt wrok gaan 
koesteren tegen broeders of zusters, of 
tegen je eigen kerkenraad. Dan is het 
belangrijk om je af te vragen: wat is 
mijn motivatie? Ben ik uit op de eer 
van God en het heil van mijn naaste, 
of vecht ik voor mijn eigen eer en mijn 
eigen gelijk? Die zelfbeproeving is 
altijd nodig, hoe je positie ook is in de 
kerkelijke moeiten van dit moment. 
Het is een groot risico dat niet de eer 
van God meer centraal staat, maar je 
eigen eer. En dat je alleen nog maar 
boos kunt zijn op die ander, en niet 
meer voor hem kunt bidden. Daar 
waarschuwt Trigland ons voor. Ik 
hoorde van een broeder die grote me-
ningsverschillen had met zijn kerken-
raad, dat hij elke dag bad: Here, be-
waar mijn hart voor bitterheid, wrok, 
boosheid, frustratie, zodat ik de strijd 
in uw dienst zuiver kan blijven voeren: 
tot uw eer, en met het oog op het heil 
van mijn naaste.

2. Het mechanisme van relativisme
Er worden in onze kerken veel proef-
ballonnen opgelaten. Veel nieuwe 
ideeën gepropageerd, die in strijd zijn 
met wat wij belijden als de leer van 
Gods Woord. Het gaat dan niet alleen 
maar om zaken die met de ethiek (bijv. 
nieuwe opvattingen over seksualiteit) 
te maken hebben, maar ook met de 
geloofsleer (verzoening). Zoiets werkt 
als een ‘gestaag vallende druppel die 
de steen uitholt’. Als je dat maar lang 
genoeg laat gebeuren, wordt het gezag 
van Gods Woord vanzelf ondergra-
ven. Het heeft een relativerend effect, 
zonder dat er argumenten worden 

genoemd. Als je het maar vaak genoeg 
hoort en het niet bestreden wordt, 
gaan mensen vanzelf denken: je kunt 
het kennelijk ook anders zien. Zo is 
het, mijns inziens, ook gegaan rond 
de vrouw in het ambt: als je maar lang 
genoeg zegt dat de Bijbel daar ook 
wel ruimte voor laat, dan gaan mensen 
vanzelf geloven dat wat de kerk altijd 
leerde, niet zo duidelijk in de Bijbel 
staat. Oftewel: in een kerk waar de 
waarheid mag worden tegengesproken, 
wordt de waarheid in de beleving van 
mensen vanzelf een mening of een 
mogelijke interpretatie. Met als gevolg 
dat de eenheid van het geloof steeds 
verder wordt ondergraven.

3. Kerkelijke eenheid
Trigland zegt ook heel actuele dingen 
over het streven naar kerkelijke een-
heid. Onze kerken doen mee met het 
initiatief van de Nationale Synode. 
Men ontkent niet dat er verschillen 
blijven tussen kerken, maar zoekt op 
basis van een nieuwe belijdenis toch 
eenheid. Daarbij wordt de gerefor-
meerde belijdenis even tussen haakjes 
gezet. Dat is volgens mij precies het-
zelfde als wat er gebeurde in de tijd 
van Trigland, en waartegen hij zich 
verzet. Trigland schrijft dat de mo-
derateurs van zijn tijd zeiden: ‘Mag 
men dan niet trachten het aantal sek-
ten te verminderen en de gescheurde 
christenheid te herstellen. Israël, zo 
klagen zij, ligt geheel verwond en ziet, 
niemand tracht het te verbinden. Zou 
het dan niet een goede vrucht van 
deze moderatie zijn, dat men al deze 
twistgesprekken verhinderde en de 
christenen zich met elkaar verenigden?’ 
(p. 40). Het argument lijkt op dat van 
vandaag. We hebben elkaar toch als 
christenen hard nodig. Al die strijd 
maakt ons alleen maar ongeloofwaar-
diger. Laten we vooral de nadruk leg-
gen op dat waarover we het eens zijn, 
en niet op de verschillen.
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Maar Trigland zegt dan: natuurlijk is 
het goed dat wij het aantal sekten (die 
we vandaag andere kerkgenootschap-
pen noemen) trachten te verminderen. 
Dat moet inderdaad ons verlangen 
zijn. Maar dat mag je nooit doen door 
ruimte te geven aan de leer van die 
sekten, en tot een soort consensusbe-
lijdenis te komen. Want (veel van) die 
sekten zijn ontstaan doordat ze zich 
niet wilden binden aan heel de leer 
van de Bijbel. Tot die leer moeten ze 
dus worden teruggebracht. Dat hebben 
ook de apostelen gedaan. Toen er valse 
apostelen kwamen in de gemeenten 
in Galatië, die zeiden dat je ook nog 
de joodse wet moest houden om door 
Christus gered te kunnen worden, zei 
Paulus niet: Laten we de vrede bewa-
ren, door tot een vergelijk te komen. 
Laat u wat van de wet vallen, dan zal 
ik van de genade iets laten vallen, en 
zo komen we elkaar tegemoet. Nee, 
hij bestrafte de gemeente van Galatië 
ernstig omdat ze zich door de valse 
apostelen hadden laten verleiden, en 
hij probeerde hen terug te brengen tot 
de erkenning van de waarheid waarvan 
zij afgeweken waren. Op deze manier 
moeten ook wij, zegt Trigland, ‘de sek-
ten verminderen, doordat men dege-
nen die van de waarheid zijn afgeleid 
grondig onderwijst en hierdoor tracht 
te brengen tot de eenheid van het ge-
loof. Opdat zo de dwalende schapen 
tot de ware schaapskooi van Christus 
gebracht zijnde, het worden mag één 
schaapsstal en één herder’ (p. 41).
Trigland denkt dus heel sterk vanuit 
de normativiteit van de gereformeerde 
leer. Dat is de aangenomen leer, waar-
van we samen belijden dat die over-
eenstemt met Gods Woord. Groepen 
die daarvan zijn afgeweken, kunnen we 
dan niet ineens tot volwaardige kerken 
gaan verklaren, en hun leer (gedeel-
telijk) aanvaarden. Nee, wie daarvan 
is afgeweken, moet juist tot bekering 
worden gebracht. In de huidige oecu-

mene denkt men anders. Men gaat uit 
van het bestaansrecht van verschillen-
de kerken, met hun eigen opvattingen. 
Die staan als het ware op hetzelfde ni-
veau. En vanuit die situatie wordt naar 
een soort consensus gezocht, zelfs met 
de remonstranten. Maar daarvoor is 
het dus wel nodig om de gereformeer-
de leer te relativeren. Want je zegt: die 
zetten we – ter wille van de geloof-
seenheid met andere christenen – even 
tussen haakjes. Terwijl je in de (eigen) 
kerk zegt: dit is de leer van Gods 
Woord, en die moet onverkort worden 
uitgedragen. Dat is zelfs wat ambts-
dragers beloven. Zulk oecumenisch 
streven leidt dus tot, of komt voort uit, 
relativering van je eigen belijdenis.

4. Nieuwe tirannie
Tot slot nog iets anders. Trigland laat 
ook zien dat humanistische toleran-
tie uiteindelijk een nieuwe vorm van 
tirannie in de kerk brengt. Het is een 
manier om de dwaling de hand boven 
het hoofd houden. En zolang je dat 
doet, zal die dwaling doorvreten. Ik 
wil dat illustreren aan de hand van het 
proces rond de openstelling van de 
ambten voor zusters. Eerst werd ruim-
te gevraagd om op een bepaald punt 
anders te mogen denken dan de kerk 
altijd geleerd heeft en gepraktiseerd. 
De synode heeft dat nu goedgekeurd. 
Ze heeft de overtuiging van de kerk 
op dit punt daarmee gedegradeerd tot 
een mogelijke mening. Je hebt nu net 
zoveel recht om te zeggen dat God het 
goedkeurt, dat het regeerambt in de 
kerk ook voor zusters bestemd is. Maar 
daar blijft het niet bij. In diezelfde 
synodebesluiten zit al de tendens om 
te zeggen: wie de vrouw in het ambt 
afkeurt, onthoudt haar eigenlijk iets 
waarop ze recht heeft. God is in de 

heilsgeschiedenis 
verder gekomen. 
Dus uiteindelijk 
is het zo: de klas-

sieke overtuiging zal overboord moe-
ten. De verdraagzaamheid voor het 
nieuwe standpunt, die eerst gevraagd 
werd, dient uiteindelijk om de oude 
leer de kerk uit te krijgen (bewust of 
onbewust). Er is waardering voor wie 
daaraan toegeeft en de zaken niet op 
de spits drijft. Maar wie zegt: dit is 
ongehoorzaamheid aan Gods Woord, 
die zal te maken krijgen met verwijten 
en tegenwerking. Zo ging het ook in 
de tijd voor de Dordtse synode. De 
remonstranten die vroegen om verdra-
gen te worden, riepen uiteindelijk het 
geweld van de overheid te hulp om de 
gereformeerden die daarin niet mee 
wilden, te vervolgen. Dat is de ‘intole-
rantie van de tolerantie’.

Slot

In de artikelen over Trigland hebben 
we gezien wat het verschil is tussen 
christelijke en humanistische verdraag-
zaamheid. De ene dient de doorwer-
king van Gods Woord in de gemeente, 
en zo de eenheid van het geloof op 
basis van Gods Woord. De andere 
dient de vrijheid van de mens ten kos-
te van Gods Woord, en een eenheid 
die door mensen zelf wordt gemaakt. 
In het begin van het artikel stelde ik 
de vraag: wat bedoelen we als we het 
hebben over het bewaren van de een-
heid van de gemeente en de kerken 
onderling? Ik hoop dat deze artikelen 
helpen om daar op een gereformeerde 
manier over te denken, en om het hu-
manisme te kunnen ontmaskeren dat 
ook in onze kerken in een ‘christelijk 
jasje’ binnengedrongen is. 

Trigland laat ook zien dat 

humanistische tolerantie 

uiteindelijk een nieuwe vorm 

van tirannie in de kerk brengt
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KERKGESCHIEDENIS

De protestantse kerken in Oos-
tenrijk moesten na de Tweede 
Wereldoorlog opnieuw hun 
positie gaan bepalen. Door 
vluchtelingen en immigranten 

uit andere delen van Europa groeiden 
de protestantse kerken in Graz opnieuw.

Protestantenwet (1961)
In 1961 werd er nog een keer een wet 
ingevoerd over de protestanten. Dit be-
tekende eindelijk een volledige vrijheid 
voor de protestantse kerken en volledig 
gelijke behandeling met de Rooms-Ka-
tholieke Kerk. In de praktijk was men 
met 6,2% protestanten tegen 89% ka-
tholieken in 1961 nog steeds een kleine 
partij. De vrijheid die de wet van 1961 
bracht, betekende tegelijk ook het einde 
van de groei van de protestantse kerken. 
In Graz was 1961 het jaar waarin er de 
meeste protestanten waren, namelijk 
21.200. Sindsdien liep het aantal terug 
en kreeg de secularisatie helaas ook vat 
op de protestantse kerken in Oostenrijk.

Evangelisch-Reformiert 
A.B. en H.B. en W.B.
Tot nu toe ging het steeds over de pro-
testantse kerken. In Oostenrijk staan ze 
bekend als Evangelisch-Reformiert. Van 
de officieel erkende protestantse kerk 

DANKZIJ VLUCHTELINGEN 
GROEIDE DE KERK
In juli jl. is Peter Drost met zijn gezin verhuisd van 
Delfzijl naar de omgeving van Graz, om daar een 
gereformeerde kerk te stichten. Daardoor geïnteresseerd 
geraakt in de geschiedenis van het protestantisme in 
Graz, vertelt hij er in een korte artikelenserie iets over. 
Hier volgt het laatste artikel.

zijn er twee stromingen: A.B. en H.B.
A.B. staat voor Augsburgse Confessie en 
dat zijn de lutherse kerken. H.B. staat 
voor de Helvetische Confessie en dat 
zijn de gereformeerde kerken. Op veel 
plekken is er een gemengde gemeente 
die A.B und H.B. heet. Sinds de jaren 
’80 van de vorige eeuw bestaat ook nog 

de W.B.-variant. W.B. staat voor West-
minster Confessie (Bekenntnis). Deze 
kerken, de ERKWB, zijn zusterkerken 
van de GKv en bij deze kerken ben ik nu 
in dienst gekomen om een gemeente in 
Graz te stichten.

Klein kerkverband in twee grote 
landen
In de jaren ’80 kwam de Oostenrijkse 
predikant Reinhold Widter buiten de 
officiële protestantse kerk te staan. Hij 
dacht gereformeerd en wilde recht doen 

aan de Bijbel. Helaas zag hij daarvoor 
geen mogelijkheden in de protestantse 
kerk. Hij stichtte zelf een Reformierte 
Kirche. Al snel kreeg hij contact met Ne-
derlandse gereformeerden en werd de 
Stichting Steun Reformatie Oostenrijk 
opgericht om zijn werk te ondersteunen. 
Lange tijd bleef deze kleine gemeente 
alleen. Totdat in 1998 Reinhard Mayer  
naar Rankweil kwam en daar een ge-
meente stichtte. Al snel sloten zich 
daarbij ook leden uit Zwitserland aan, 
die in 2005 een eigen gemeente sticht-
ten in Winterthur. Daarna volgde een 
kerkplanting in Bazel (2008) en in We-
nen (2009). In 2018 is Klaas Rozema als 
missionair predikant bevestigd voor 
Innsbruck en in oktober 2019 zal ikzelf 
bevestigd worden voor Graz. De ver-
schillen tussen de gemeentes zijn groot, 
de afstanden ook: meer dan 800 kilome-
ter van Wenen naar Bazel. Desalniet-
temin wordt er geprobeerd om goede 
contacten met elkaar te onderhouden. 
Elk jaar is er een synode waarop alle 
predikanten en ouderlingen of verte-
genwoordigers van de gemeentes elkaar 
ontmoeten en bemoedigen om trouw te 
zijn aan het Woord van God en dat uit 
te dragen in een wereld die steeds min-
der van God wil weten. 

De verschillen 

tussen de gemeentes 

zijn groot, 

de afstanden ook

Reformatie in Oostenrijk
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In dit artikel levert  

Hans de Wolf een 

bijdrage aan de 

klimaatdiscussie. Wat 

hem opvalt, is dat er ook 

door veel christenen 

zo horizontaal 

geredeneerd wordt. En 

dat zit hem niet lekker. 

Want, vraagt hij zich af, 

waar blijft onze God in 

dit verhaal?

Concrete bijbelse toepassing

T E K S T
H A N S 

D E  W O L F

B E E L D
D R E A M S T I M E
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God en het weer zo direct met elkaar 
te verbinden. Maar de Bijbel vindt dat 
de normaalste zaak van de wereld. 
God laat zijn zon opgaan, zegt Jezus in 
Matteüs 5:45, en Hij liet zelfs een keer 
de zon stilstaan (Joz. 10). Zo zijn alle 
natuurverschijnselen terug te voeren op 

de Schepper, zowel in de zomer als in de 
winter. Sneeuw en rijp en ijs zijn afkom-
stig van God (Ps. 147). Dus ook ijskappen 
smelten heden ten dage niet buiten 
God om. Hagel is in dit verband ook te 
noemen. Heel plastisch wordt in Jozua 
10:11 uitgedrukt dat de hagel van Boven 
kwam: de Heer wierp vanuit de hemel 
grote hagelstenen op de vijanden.

Klimaat

Zorg schuldbewust 
en nuchter voor 
Gods schepping

Veel christenen denken dat alles in de 
natuur volautomatisch verloopt en de 
processen helemaal autonoom hun 
gang gaan. De opwarming van de aarde, 
de verhoging van het zeeniveau, de ver-
mindering van de biodiversiteit en noem 
maar op, het kan allemaal in laboratoria 
en onderzoekcentra beredeneerd en ver-
klaard worden. Want het gaat telkens 
om natuurlijke oorzaken die meetbaar 
en telbaar zijn. Althans, daar gaat bijna 
iedereen van uit.

Maar de Bijbel leert ons anders. De Bij-
bel vertelt ons dat God overal de hand 
in heeft en dat niets buiten Hem om 
gaat. Dat geldt ook voor het klimaat en 
het weer. Wij zeggen wel dat het regent, 
maar Jezus zegt in de Bergrede dat zijn 
Vader het laat regenen over rechtvaar-
digen en onrechtvaardigen. Toen Ne-
derland nog helemaal heidens was, kon 
men het weer nog met de godenwereld 
verbinden. Donar (naar wie de don-
derdag is genoemd) was bijvoorbeeld 
de god van donder en bliksem, maar 
wij kunnen vandaag nog alleen maar 
figuurlijk over de weergoden spreken. 
Het is voor ons blijkbaar moeilijk om 

“God bedient eigenhandig 
het stuur van de geschiedenis 

en er is niets 
geautomatiseerd”



282

N A D E R
B E K E K E NWOORDWAARDE

Handmatig

Dat betekent dus dat God rechtstreeks 
bij heel het natuurgebeuren betrokken 
is. Hij is niet een God in de zin van het 
deïsme. Dat leerde dat God alles wel ge-
schapen heeft, maar daarna z’n handen 
ervan afgetrokken heeft en alles vanzelf 
liet lopen zoals een horloge vanzelf ver-
der loopt als het opgewonden is. Zon-
dag 10 van de Heidelbergse Catechismus 
zegt het veel bijbelser: God heeft alles 
geschapen, Hij houdt alles in stand en 
Hij geeft ook de koers aan voor heel het 
natuur- en wereldgebeuren. En wat er 
gebeurt in het groot en in het klein, dat 
gebeurt niet bij toeval, zegt diezelfde 
zondag. Het valt ons juist ten deel uit 
zijn vaderhand. En daarom staat er ook 
eerder in zondag 10 de mooie uitdruk-
king dat God alles als met zijn hand on-
derhoudt en regeert. God bedient eigen-
handig het stuur van de geschiedenis en 
er is niets geautomatiseerd. Hand-matig 
leidt God de wereld naar het doel dat 
Hij ervoor heeft bestemd.

Strafelement

Juist omdat God heel persoonlijk alles 
bestuurt, kunnen we soms ook vermoe-
den dat Hij in zijn bestuur zijn onge-
noegen over de mensheid laat merken. 
In de Bijbel wordt dat verband vaak ook 
uitdrukkelijk aangewezen. Zondag 10 

Voorspoed is niet altijd 
zomaar een zegen

heeft het onder andere over vruchtbare 
en onvruchtbare jaren die een land kan 
meemaken. De mensen spreken dan 
wellicht van geluk of pech, maar Gods 
Woord graaft dieper. Er kan heel goed 
een oorzakelijk verband zijn tussen die 
onvruchtbaarheid in een land en de 
mentaliteit van de bewoners. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de droogte in de tijd 
van koning Achab, die drieënhalf jaar 
duurde. Dat was onmiskenbaar een 
straf voor veel afgoderij en beelden-
dienst onder Gods volk. Dat betekent 
overigens niet dat je het verband ge-
makkelijk kunt omdraaien, alsof vrucht-
baarheid er sowieso een signaal van is 
dat het geestelijk goed gaat met een 
bevolking. God kan goede opbrengsten 
en resultaten in landbouw en veeteelt 
ook gebruiken om ogen dicht te smeren 
en mensen geestelijk te verblinden en te 
verharden. Voorspoed is niet altijd zo-
maar een zegen.
Als we naar vanda
ag kijken, dan is er veel welvaart, zeker 
in ons eigen land, maar het element 
van strafgevolgen is ook her en der op 
te merken. Even een klein voorbeeldje 
daarvan. Dat eetbare gewassen soms 
niet meer bevrucht worden, ligt aan de 
enorme teruggang van bijen en vlinders. 
En dat is voor een deel weer te wijten 
aan onzorgvuldig maaibeleid en aan een 
mankerend biologisch evenwicht. Bijna 
altijd begint de ellende bij onszelf. En al 
kunnen wij de gevolgen van onze daden 
vaak niet goed overzien, vroeg of laat 
krijgen we het toch op ons brood. En 
om ook nog een wat groter voorbeeld 

te noemen: wat heeft onverantwoorde 
houtkap overal ter wereld niet aan ero-
sie teweeggebracht, vaak met verwoes-
tende overstromingen tot gevolg. Het 
eigenbelang van de een werd een ramp 
voor de ander. En zo is het vaak gegaan 
in de geschiedenis.

Aftakeling

Daar is nog iets meer van te zeggen, 
want overal waar de schepping bewust 
of onbewust wordt misbruikt, daar is 
sprake van lijden, van afbraak, van kwa-
liteitsverlies. Denk maar even aan de 
zondvloed in de dagen van Noach. Hoe-
zeer is toen de aarde niet omgewoeld en 
gedesintegreerd. De geologie heeft dat 
wel laten zien. Zulk soort rampen zijn 
altijd onherstelbaar. En zo is er zoveel 
aantasting van de bodem en van heel de 
natuur niet meer terug te draaien. Mee 
door onze gezamenlijke schuld heeft de 
wereld te maken met een ontzettende 
slijtageslag. Maar in de Bijbel zien we 
dan tegelijk dat God die aftakeling van 
zijn wereld in zijn eigen herstelplannen 
opneemt. Kijk naar het slot van Psalm 
102, waar de dichter over de huidige 
hemel en aarde zegt: ‘Zij zullen vergaan, 
maar u houdt stand, zij zullen als kleren 
verslijten, u verwisselt ze als een gewaad 
en zij verdwijnen…’ Die hoop verwoordt 
ook de apostel Paulus in Romeinen 
8:21: ‘Ook de schepping zelf zal worden 
bevrijd uit de slavernij van de verganke-
lijkheid…’
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“Als de temperatuur maar blijft 
oplopen, denk aan de afgelopen 
zomer, dan mogen we de 

Heer om tempering 
van de hitte vragen”

Terug naar het klimaat

Ik kom terug bij de klimaatdiscussie 
waarmee ik begon, met de vraag: wat 
kun je als christen en als kerk nu voor 
het milieu doen? Als we het boven-
staande in rekening brengen, dan denk 
ik allereerst aan het gebed. Want als 
God heel de ‘natuurhistorie’ in de hand 
heeft, dan moeten we bij Hem begin-
nen. Als de temperatuur maar blijft 
oplopen, denk aan de afgelopen zomer, 
dan mogen we de Heer om tempering 
van de hitte vragen. Zoals dat gebeur-
de tijdens de hittegolf van 1976, toen 
men in het roomse zuiden bededagen 
begon te organiseren. Dat is een goede 
start in zo’n situatie. Als we dat dan ook 
maar schuldbewust doen, want zulke 
temperaturen verraden dat de wereld in 
onbalans is, mee door ons falend rent-
meesterschap.
Vervolgens is het onze taak om zuinig 
te zijn op wat we in de schepping nog 

aan moois hebben. Niet vanuit een op-
timisme dat we de wereld nog kunnen 
redden als we allemaal maar goed ons 
best doen. Maar vanuit het realisme dat 
we ook in de fase van slijtage de Heer 
van de wereld eren door het beste voor 
zijn wereld te zoeken. Met die menta-
liteit kunnen we ook meedoen aan al 
die maatregelen die vandaag de dag 
genomen worden. En dat niet met een 
fanatisme dat de realiteit uit het oog 
verliest, maar in alle nuchterheid en 
gemeenschapszin die daarvoor nodig 
zijn. En in de zekerheid dat het allemaal 
voorlopig is. Daarmee kunnen we mis-
schien voor onze medeburgers nog een 
voorbeeld zijn. 
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M/V: een notitie 
uit Amersfoort

De kerkenraad van 
Amersfoort-De Horsten 
heeft een notitie inzake 

‘Man, vrouw en ambt’ 
naar de komende synode 

gestuurd. Omdat hierin 
ook Nader Bekeken 

wordt geciteerd, kregen 
we als redactie voor de 

goede orde deze notitie 
toegezonden. We zijn 

daarvoor de kerkenraad 
van Amersfoort-De 

Horsten erkentelijk.1 

Een reactie van Pieter 
Boonstra.

In de notitie wordt een nieuwe 
bijbelse onderbouwing gegeven 
onder het besluit van de vorige 
synode om alle ambten open 
te stellen voor zusters. Deze 
onderbouwing is niet tot stand 
gekomen door, zo wordt ons ver-

zekerd, een nieuwe manier van bijbel-
lezen. De insteek van de notitie is om 
aan te tonen dat op de manier zoals 
we de Bijbel altijd gelezen hebben, de 
conclusie getrokken kan worden dat 
‘er geen bezwaar is tegen zusters als 
ambtsdrager’ (p. 20). De vraag die ik 
in dit artikel wil beantwoorden, is: hoe 
deugdelijk is de onderbouwing die hier 
gegeven wordt?

Kern
De notitie van Amersfoort stelt aan 
het begin dat teruggegaan moet wor-
den ‘naar de kern waar het in mvea  
om draait’ (p. 2). Is het voorschrift  
dat Paulus geeft in 1 Timoteüs 2 en  
1 Korintiërs 14 een universeel gebod 
van God (en dus ook geldig voor ons) 
of betreft het een incidenteel gebod 
(en dus alleen geldig voor de kerk in 
de dagen van Paulus)?

Inderdaad heeft de kerkenraad hier de 
kernvraag te pakken. In ons bijbellezen 
worden we in zekere zin telkens voor 
deze vraag geplaatst. We belijden dat 
de Bijbel Gods Woord is en daarom 
normen en waarden bevat die tijd en 
cultuur overstijgen. Tegelijk zeggen 
we ook dat God via mensen heeft ge-
sproken in een bepaalde tijd en dat in 
de tekst van de Bijbel daarvan sporen 
te vinden zijn. Het komt er dus voor 
ons op aan om te onderscheiden tus-
sen algemeen-geldig en slechts geldig 
voor die tijd en dat moment. Maar de 
vraag is wel: hoe doen we dat op een 
goede en verantwoorde manier? Hoe 
voorkomen we dat we iets wat in de 
Bijbel staat, te snel en te makkelijk 
bestempelen als: dat gold alleen voor 
toen? En dat we daardoor ongehoor-
zaam zijn aan de Here. Hoe kunnen 
we hierin onderscheiden?

Het is dan ook goed dat de notitie 
aandacht vraagt voor de leesregels 
die ons worden aangereikt vanuit de 
gereformeerde hermeneutiek. Zeven 
basisregels worden genoemd, die ook 
in Nader Bekeken eens door mij zijn 
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opgesomd (p. 2-3). Maar goed, het noemen van de regels is 
een ding. Het toepassen is punt twee. En juist daar schort 
het aan. De notitie suggereert dat ze de leesregels toepast, 
maar in werkelijkheid gebeurt dat niet. Dat wil ik op drie 
punten laten zien. De zeven basisregels van het gerefor-

meerd bijbellezen zou je namelijk in drie punten kunnen 
samenvatten: oog voor de tekst, oog voor de heilsgeschiede-
nis en oog voor het apostolisch leergezag. Ik wil deze drie 
punten bij langsgaan.

Oog voor de tekst
Bij ons bijbellezen is het allereerst van belang dat we oog 
hebben voor de tekst. Dat betekent dat we kijken naar wat 
er precies staat en wat er niet staat.
Laten we een proef op de som nemen en kijken hoe de ker-
kenraad van Amersfoort een tekst als 1 Timoteüs 2:12 leest. 

Het volgende wordt in de notitie over 
deze tekst gezegd: ‘De reden dat de 
vrouw de man niet mocht onderwijzen 
is een incidenteel gebod omdat een 
onderwijzende vrouw in de dagen van 
Paulus te weinig onderdanig zou zijn’ 
(p. 4). Dit klinkt mooi en bijbels, maar 
toch wordt hier méér gezegd dan in de 
tekst staat. Dat méér wordt omschre-
ven als dat een onderwijzende vrouw 
in die dagen als niet onderdanig aan 
haar man werd gezien. Maar op basis 
waarvan weet de kerkenraad dit? Het 
staat niet in de tekst. Integendeel, Pau-
lus gebruikt niet dít argument om zijn 
voorschrift te onderbouwen, maar het 
argument dat Adam eerst geschapen is 
en dat de vrouw door de slang misleid 
is. De notitie heeft zo geen oog voor 
de tekst, ze leest niet wat er staat (het 
argument van Paulus), maar ze leest 
wat er niet staat (onderwijzende vrou-
wen waren toen niet onderdanig).

Hoe kan dat? Vanwaar deze verblin-
ding voor wat er staat? Het heeft er-
mee te maken dat ze het argument van 
Paulus niet herkenbaar vinden. Zoals 
gezegd wordt: ‘Gods bevel bij monde 

Het komt er voor ons op 
aan om te onderscheiden 

tussen algemeen-geldig en 
slechts geldig voor die tijd 

en dat moment
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van Paulus dat de vrouw de man niet 
mag onderwijzen maar dat zij zich 
door hem moet laten onderwijzen is 
bij de schepping niet herkenbaar. In 
de schepping is ook geen aanwijzing 
te vinden voor het gebod dat de vrouw 
moet zwijgen bij (beoordelend) spre-
ken in de eredienst. Kennelijk zijn 
dit geen universele geboden van God 
vanaf de schepping, maar incidentele 
geboden in de omstandigheden van 
toen’ (p. 7). Oftewel, de kerkenraad 
van Amersfoort heeft Genesis erop 
nageslagen en is tot de conclusie geko-
men dat daar nergens aanwijzingen te 
vinden zijn waaruit zou blijken dat er 
sprake is van een bepaalde orde tussen 
man en vrouw.2

Het punt is echter, deze conclusie kan 
alleen getrokken worden wanneer je 
voorbijgaat aan bepaalde gegevens  
in Genesis 2 en 3. Wat opvalt, is dat  
juist die gedeelten uit Genesis 2 en 3,  
waar deze aanwijzingen te vinden zijn, 
niet worden weergegeven in de notitie 
(zie p. 5 en 6). Om welke gegevens 
gaat het? Uit Genesis 2:17 blijkt bij-
voorbeeld dat de Here aan Adam het 
gebod had gegeven om niet te eten 
van de boom van kennis van goed en 
kwaad. Natuurlijk zal Adam aan zijn 
vrouw over dit gebod verteld hebben. 
Want uit het vervolg wordt duidelijk 
dat Eva ervan afwist. De reden van 
haar val is niet onkunde, maar dat ze 
zich laat meesleuren door de leugen 
van de Satan die een bepaalde exege-
se(!) geeft van dat gebod.
Ná de zondeval is het opmerkelijk dat 
de Here allereerst op zoek gaat naar 
Adam. Hij wordt ter verantwoording 
geroepen, terwijl zijn vrouw als eerste 
gezondigd heeft (Gen. 3:8). In zijn 
verweer wijst Adam daar ook op. Toch 
is juist het feit dat Adam als eerste ter 
verantwoording wordt geroepen, een 
aanwijzing. Er blijkt dus wel degelijk 
sprake te zijn van een orde of beter: 
een verschil in verantwoordelijkheid. 

Eérst wordt Adam aangesproken en dáárna Eva. Dus de 
conclusie dat er geen aanwijzingen in Genesis te vinden 
zijn, klopt niet. Anders gezegd: die kan alleen getrokken 
worden door geen oog te hebben voor de tekst; door niet te 
kijken naar wat er precies staat en door niet álle gegevens te 
laten meewegen.

Oog voor de heilsgeschiedenis
Naast het oog hebben voor de tekst is het bij ons bijbelle-
zen van belang dat we oog hebben voor de heilsgeschie-
denis. Dit maakt bijbellezen niet altijd makkelijk. Er zit 
namelijk een ontwikkeling in de Bijbel zelf, die te maken 
heeft met de ontwikkeling in de heilsgeschiedenis.
Zo presenteert de notitie de volgende gedachte: het verschil 
in positie tussen man en vrouw is een gevolg van de zonde. 
In Christus ontvangen we herstel van de paradijsverhou-
ding: man en vrouw zijn volledig gelijk. Man en vrouw 
kunnen dus sámen dienen in het ambt (zie met name  
p. 7 en p. 20). Oftewel, volgens de notitie hebben we hier  
te maken met een ontwikkeling in de heilsgeschiedenis. 
Dat zou kunnen. En als dat het geval is, dan mag je teksten 
lezen vanuit die ontwikkeling.

Belangrijk is dan natuurlijk wel dat je aantoont dát er spra-
ke is van een ontwikkeling op het punt van de verhouding 
tussen man en vrouw. Als gezegd wordt dat er in Christus 
sprake is van een herstel van de paradijsverhouding, dan 
moet uit Genesis 1 - 3 blijken hoe die paradijsverhouding 
eruitzag. Voor de opstellers van de notitie is het duidelijk: 
‘man en vrouw, die na elkaar werden geschapen, werden 
desondanks bekleed met gelijke heerschappij’ (p. 7). Maar 

Er blijkt dus wel degelijk 
sprake te zijn van een orde 

of beter: een verschil in 
verantwoordelijkheid. 

Eérst wordt Adam 
aangesproken en 

dáárna Eva



287

J A A R G A N G  2 6
O K T O B E R  2 0 1 9  # 1 0

zoals al eerder aangegeven, deze conclusie wordt getrokken 
met voorbijgaan aan belangrijke gegevens uit Genesis 1 - 3 
waaruit blijkt dat je dit zo niet kan zeggen.

Natuurlijk zijn man en vrouw gelijkwaardig. Ze zijn samen 
het beeld van God en krijgen samen de opdracht om de 
aarde te vervullen en te onderwerpen (Gen. 1:27-28). Maar 
daarmee is nog niet gezegd dat man en vrouw volledig 
gelijk zijn. Adam heeft een andere verantwoordelijkheid 
dan Eva. Het missen van deze belangrijke gegevens geeft 
voeding aan de denkfout dat gelijkwaardigheid betekent: 
gelijke verantwoordelijkheid. Dat is niet zo en dat is ook 
niet wat de Bijbel zegt. Uit het Nieuwe Testament is hier 1 
Korintiërs 11 te noemen. Paulus geeft daar duidelijk aan dat 
man en vrouw volledig gelijkwaardig zijn, niemand mag en 
kan zich boven de ander verheffen. Desondanks is er sprake 
van onderscheid en verschil in verantwoordelijkheid.

De redenering van de notitie over de ontwikkeling in de 
heilsgeschiedenis bestaat uit twee aannames die niet juist 
zijn. Allereerst dat in de paradijsverhouding man en vrouw 
volledig gelijk zijn. Dat is niet waar. Dus klopt ook de 
gedachte niet dat we in Christus op deze manier herstel 
ontvangen. Dus dat man en vrouw volledig gelijk zijn. Ver-
volgens blijkt ook de gedachte dat het verschil in positie een 
gevolg is van de zonde, niet juist te zijn. Al vóór de zonde-
val was er verschil. Wel is het zo dat de zonde veel kapot 
heeft gemaakt en dat doet hij nog steeds. Een duidelijk 
voorbeeld daarvan is dat met de hand op de Bijbel gezegd 
is dat de vrouw minderwaardiger is, ja zelfs zondiger dan 
de man. Terecht dat de notitie aandacht vraagt voor deze 
ontwrichting. Maar dat maakt het nog geen argument voor 
de stelling dat het verschil tussen man en vrouw een gevolg 
is van de zondeval.
Wanneer nu de bovengenoemde twee aannames niet klop-
pen, dan volgt daaruit dat de conclusie – man en vrouw 
kunnen dus sámen dienen in het ambt – ook niet juist is. 
Die conclusie zou alleen mogelijk zijn wanneer we een bij-
belwoord zouden hebben waaruit zou blijken dat dit moge-
lijk is. En dat bijbelwoord hebben we niet.

Wat we hebben, zijn apostolische voorschriften die duide-
lijk maken dat er ook ná Christus nog steeds sprake is van 
een verschil in verantwoordelijkheid tussen man en vrouw.3

Oog voor het apostolisch leergezag
We leven in de laatste bedeling. De gemeente is gebouwd 
op het fundament van de profeten en de apostelen (Ef. 
2:20). Christus heeft zijn apostelen het gezag gegeven 

om te binden en te ontbinden (Mat. 
16:19; 18:18). Het is dan ook van 
groot belang dat we in ons bijbellezen 
hiermee rekenen. Dat we oog hebben 
voor het apostolisch leergezag. Wat 
wil dat zeggen? Beslissend is voor ons 
wat de apostelen ons geleerd hebben. 
Daar mogen we niet gemakkelijk aan 
voorbijgaan. Sterker nog, Paulus zegt 
zelf in een van zijn brieven: ‘Wees op 
uw hoede voor wie geen gehoor geven 
aan wat wij in deze brief schrijven…’ 
(2 Tess. 3:14).

Hoe wordt in de notitie omgegaan 
met dit apostolisch leergezag? We 
hebben al gezien dat een tekst als  
1 Timoteüs 2 niet goed gelezen wordt  
(er wordt iets aan toegevoegd wat er 
niet staat), maar er gebeurt nog iets 
anders in de notitie. De conclusie dat 
wij niet meer gebonden zijn aan de 
voorschriften van Paulus, wordt gege-
ven door te wijzen op Matteüs 19:4-8. 
Daar wordt namelijk door Jezus in 
discussie met de farizeeën gezegd dat 
Mozes ‘vanwege de hardheid van het 
hart’ heeft toegestaan om een vrouw 
weg te zenden. ‘Maar,’ zo vervolgt 
Jezus, ‘van het begin af is het zo niet 
geweest.’ Wat leert deze tekst ons? 
Nou, zegt de notitie, God kan ‘vanwe-
ge de hardheid van zondige mensen’ 
voorschriften geven ‘die niet stroken 
met zijn ideaal vanaf het begin maar 
die wel een groter kwaad kunnen in-
dammen’ (p. 11). Dat is het ook geval 
bij 1 Timoteüs 2, zo wordt gezegd. 
Vanwege de hardheid van de samenle-
ving vraagt Paulus dat christenen zich 
kunnen schikken naar de omstandig-
heden.
Wat gebeurt hier? Hier líjkt de regel 
‘Schrift met Schrift vergelijken’ te 
worden toegepast. Immers, het ene 
schriftwoord (Mat. 19) wordt verge-
leken met het andere (1 Tim. 2). De 
woorden van de Here Jezus over het 
voorschrift van Mozes worden ver-
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geleken met het voorschrift van Paulus. Vervolgens wordt 
geconcludeerd dat Paulus het gebod dat de vrouw niet mag 
onderwijzen en gezag over mannen heeft, heeft gegeven 
vanwege ‘de hardheid van de samenleving’. Ik ga hier even 
voorbij aan de subtiele verschuiving van hardheid van het 
hart naar hardheid van de samenleving. Dat is nogal een 
verschil! Het punt is, hier wordt gesuggereerd alsof gelezen 
wordt op de oude vertrouwde manier aan de hand van de 
regel: vergelijk Schrift met Schrift.
Maar gebeurt dat hier? Allereerst worden hier twee on-
gelijke teksten naast elkaar gezet. Dat is al een probleem. 
Maar belangrijker nog: hier wordt met behulp van het ene 
schriftwoord het andere ‘overruled’. Sowieso mag dat niet, 
maar helemaal niet als het gaat om een apostolisch woord. 
Want daarmee zet je het apostolisch leergezag op het spel. 
De apostel Paulus spreekt nergens bij het geven van zijn 
voorschriften in 1 Timoteüs 2 en 3 over de hardheid van de 
samenleving van toen. Als Paulus dat niet doet, dan mogen 
wij dat niet via een andere tekst inbrengen. Wij hebben te 
buigen voor wat de apostel zegt in plaats van wat hij zegt, te 
ontkrachten.

Conclusie
Al met al is mijn conclusie dus dat de notitie niet doet wat 
ze belooft. Ze zegt de leesregels te volgen en op basis daar-
van tot de conclusie gekomen te zijn dat er geen bezwaar is 
tegen zusters als ambtsdragers. Maar in werkelijkheid gaat 
de notitie tegen de leesregels in. De conclusie kan alleen 
worden getrokken op basis van exegese van teksten waarbij 
gegevens worden weggelaten of toegevoegd, op basis van 
een bepaalde visie over de ontwikkeling van de heilsge-
schiedenis met onjuiste aannames én op basis van een ver-
keerde manier van ‘Schrift met Schrift vergelijken’, waarbij 
een woord van de apostel ontkracht wordt.4

Deze conclusie kan hard overkomen. Daarvan ben ik me 
bewust. Daarom wil ik uitspreken dat ik ervan uitga dat ook 
de kerkenraad van Amersfoort-De Horsten als uitgangs-
punt heeft om niet tegen de Schrift in te willen gaan. Toch 
kan het gebeuren, zoals het in deze bedeling vaker gebeurt 
en zal gebeuren, dat we (en daar schaar ik ook mezelf on-
der) zonder dat we verkeerde intenties hebben, toch tegen 
de Schrift ingaan. Daarom zijn we elkaar ook gegeven om 
elkaar op dit punt aan te sporen en op te scherpen om, in 
afwachting van de grote dag, Gods Woord te bewaren en te 
gehoorzamen. 

1 De notitie is digitaal te vinden op: 
https://manvrouwkerk.files.wordpress.
com/2019/02/man-vrouw-en-ambt-
studie-gkv-amersfoort-de-hor-
sten-20190130-1.pdf.

2 Ik ga eraan voorbij dat dit in de ge-
reformeerde hermeneutiek nooit een 
legitieme manier van bijbellezen is 
geweest. Ook wanneer wij het niet in 
Genesis lezen, maar dat het enkel de 
apostel is die het zegt, moeten we het 
op zijn gezag aannemen.

3 In zijn onderwijs over het huwelijk (zie 
Ef. 5) vergelijkt Paulus de man met 
Christus (de man moet zijn vrouw 
dienen en liefhebben zoals Christus de 
gemeente) en de vrouw met de ge-
meente (zij moet respect hebben voor 
haar man en zijn liefde beantwoor-
den). Dit kun je niet omdraaien.

4 Waar ik niet op ingegaan ben, is dat 
de notitie uitloopt op een bepaalde 
ambtsvisie die zichzelf ondergraaft. 
De opziener is een herder, zo wordt 
gezegd (p. 14). Daaruit wordt gecon-
cludeerd: ‘Hij is geen opzichter, maar 
eerder een “omziener”.’ Maar dit is de 
taak van ons allemaal in het ambt aller 
gelovigen. Wat is dan nog het speci-
fieke van het ambt, zo kan gevraagd 
worden?

Met behulp van het ene 
schriftwoord wordt het 
andere ‘overruled’
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S I P K E
A L S E R D A

B E E L D
D R E A M S T I M EVoor ambtsdragers en gemeenteleden

Van verschillende kanten wordt 

de vraag gesteld: hoe moeten we 

omgaan met de ontwikkelingen 

binnen de GKv sinds de laatste 

synodebesluiten? Achter die vraag 

gaan vaak grote zorgen schuil, 

die overigens per persoon en per 

plaatselijke situatie nogal kunnen 

verschillen. Dat laatste maakt het 

ook moeilijk om die vraag in zijn 

algemeenheid te beantwoorden. 

Tegelijk is redacteur Sipke Alserda 

van mening dat Nader Bekeken 

deze vraag niet kan en wil 

negeren.

De vraag spitst zich meestal toe 
op de besluiten over het toelaten 
van vrouwen in alle ambten. En 
daarmee ook op de groeiende 
contacten met de NGK, waar 

vrouwelijke ambtsdragers al langer praktijk zijn en 
waar ook andere vragen meespelen, zoals binding 
aan de belijdenis, kinderen aan het avondmaal en 
acceptatie van homoseksuele relaties.
Het blijkt dat inmiddels veel kerkenraden hebben 
ingestemd met de synodebesluiten van 2017, en 
daaraan vaak ook al uitvoering gaven. Al dan niet 
in fases (bijvoorbeeld: nu instemming, volgend jaar 
vrouwelijke diakenen, het jaar daarop vrouwelijke 
ouderlingen). In elk geval zijn vrouwelijke ouderlin-
gen in meerdere GKv-gemeenten inmiddels praktijk 
en een zuster met een theologische opleiding is be-
roepbaar gesteld.
Er zijn broeders/zusters-gemeenteleden voor wie de 
vrouwelijke diaken al een stap te ver is. Er zijn veel 
méér gemeenteleden die moeite hebben met vrou-
welijke ouderlingen. Voor hen is het een gewetens-
kwestie, maar ze worden er wel mee geconfronteerd:
- accepteer je een vrouwelijke ouderling op huisbe-

zoek?
- accepteer je een vrouwelijke ouderling van dienst? 

Dat is ook een vraag waar meerdere predikanten 
tegenaan lopen.

- accepteer je een zuster op de preekstoel als 
preeklezer?

- accepteer je een zuster die bij de avondmaalsvie-
ring het brood aanreikt? Sommigen stellen die 
laatste vraag nog scherper: mág je dan wel aan-
gaan aan het avondmaal?

Op weg naar de generale synode 
Zorgvuldig en liefdevol
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De praktijk
De praktijk is voor velen lastiger dan het synodebe-
sluit deed vermoeden.
De synode gaf ruimte voor vrouwen in alle ambten, 
maar sprak ook uit dat het mogelijk is om op schrif-
tuurlijke gronden tégen vrouwelijke ouderlingen en 
predikanten te zijn.1 In de praktijk blijkt er echter 
nauwelijks nog ruimte te zijn voor die laatste visie. 
Het gesprek met deze broeders en zusters is in veel 
gevallen door de kerkenraad beëindigd. Als het al 
echt van de grond gekomen is. Want niet alle ker-
kenraden/ambtsdragers hebben de moeite genomen 
zich in de (schriftuurlijke) argumenten te verdie-
pen…
Predikanten die als gastpredikant in zustergemeen-
ten voorgaan, worden soms onverwacht geconfron-
teerd met een vrouwelijke ouderling van dienst. En 
als je daar nu moeite mee hebt?
Gelukkig zijn er ook kerkenraden die een revisie-
verzoek hebben ingediend bij de volgende synode. 
Of die zelf geen moeite hebben met de synodebe-
sluiten, maar toch aan het indienen van zo’n revi-
sieverzoek hebben meegewerkt. Voor individuele 
gemeenteleden staat immers de weg naar de synode 
niet open.
Wordt het dus wachten op behandeling van de ver-
zoeken door de synode van 2020? Ook al heb je wei-

nig hoop, dat er nog iets kan worden teruggedraaid?
En als je die weg toch wilt gaan, wat doe je dan in de 
tussentijd?

Synode 2020
Ik stem toe: het is heel moeilijk om de intussen 
gegroeide praktijk terug te draaien. Het is zelfs de 
vraag – wanneer de volgende synode daartoe zou 
besluiten, gehoord de bezwaren – of de betreffende 
kerkenraden daartoe bereid zullen zijn. Toch is dit de 
aangewezen weg voor wie bezwaar heeft. En wie die 
weg gaat, moet erop vertrouwen dat niets onmoge-
lijk is.
Dat was ook de tendens van de bezinningsverga-
dering die op zaterdag 18 mei jl. gehouden werd in 
Bunschoten (uitgaande van de Werkgroep Bezin-
ning M/V en ambt, www.bezinningmvea.nl). Per-
soonlijk was ik blij met de gematigde toon van de 
sprekers op die vergadering: de weg van revisie gaan 
en rustig de synode afwachten. En intussen wel met 
je eigen kerkenraad het gesprek aangaan.
Maar ook daar werd de vraag gesteld: en wat wan-
neer je intussen in je eigen gemeente met allerlei 
zaken geconfronteerd wordt waar je grote moeite 
mee hebt, zelfs principiële bezwaren? Zoals accep-
tatie van homoseksuele relaties en toelating van de 
betreffende broeders/zusters aan het avondmaal? En 

Predikanten die als  
gastpredikant in  

zustergemeenten voorgaan, 
worden soms onverwacht  

geconfronteerd met een 
vrouwelijke ouderling  

van dienst
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wanneer de kerkenraad weigert daarover inhoudelijk 
in gesprek te gaan? En wanneer je dan in de predi-
king steeds meer dingen hoort die blijk geven van 
een nieuwe/andere omgang met de Bijbel als norm 
voor vandaag?
Dat laatste is iets wat ik niet kan beoordelen.

En soms spelen daarbij nog allerlei liturgische zaken 
een rol. En ook persoonlijke zaken.
Dan moet ieder persoonlijk doen wat zijn/haar 
geweten zegt. Maar kijk ook naar jezelf: zijn mijn 
bezwaren echt van principiële aard? Of gaat het – 
bijvoorbeeld bij liturgische zaken – om moeiten die 
meer persoonlijk zijn dan principieel?
Maar in het algemeen zou ik willen onderstrepen: 
breek niet te snel met de gemeente waarvan je lid 
bent. Probeer de volgende synode af te wachten. 
Loop niet op de uitkomst daarvan vooruit.

Avondmaal
Op één punt wil ik nog wat meer speciaal ingaan. 
Wat bepaalt of je wel of niet aan het avondmaal 
kunt/mag gaan?
De belangrijkste reden om niet aan te gaan is: wan-
neer je zelf in zonde leeft.2
Een andere reden kan zijn, dat er sprake is van zoda-
nige dwaling dat Christus en zijn verzoenend offer 
niet meer centraal staat in het sacrament.
Verder is een belangrijk aspect: je viert de eenheid 
met Christus én de eenheid met elkaar. Ook dat 
laatste kan onder druk staan in een bepaalde situa-
tie.
Toch zou ik niet zover willen gaan als een van de 
vraagstellers: kan de zonde van één (verwezen werd 

naar Achan, die bij de inname van Jericho stal van 
de buit die aan de HERE gewijd was, waarvoor het 
hele volk gestraft werd) betekenen dat we als hele 
gemeente ons een oordeel eten en drinken? En dat 
werd dan toegepast op de zonde van de kerkenraad, 
die – in strijd met de Schrift, dus zonde! – vrouwelij-
ke ambtsdragers aanstelt.
Maar de zonde van een ander is in de Bijbel als regel 
géén reden om weg te blijven van het avondmaal. 
Iets anders is het wanneer de (hele) gemeente door 
stilzwijgen en toezien zich mee schuldig maakt aan 
een zonde die door iedereen wel als zonde gezíen 
wordt (vgl. 1 Kor. 11). Mijns inziens maakt het in de-
zen niet uit of die andere zondaar een gemeentelid 
of een ambtsdrager is.
In het geval van (het toelaten van) vrouwelijke ou-
derlingen zijn veel ambtsdragers en gemeenteleden 
ervan overtuigd dat dit niet tegen de Bijbel ingaat. 
Het zijn oprechte gelovigen, die ik nog steeds voluit 
als mijn broeders en zusters zou willen beschouwen.
Ondanks een groot verschil in visie kun je dan aan 
het avondmaal nog steeds je onderlinge verbonden-
heid door het geloof in Christus vieren!
Het is dan wel van groot belang dat met dit verschil 
zorgvuldig en liefdevol wordt omgegaan: elkaar niet 
‘de tent uit vechten’, elkaar niet negeren of min-
achten. Maar elkaar respecteren en liefdevol aan-
vaarden. Zelfs wanneer het verschil zó groot is dat 
uit elkaar gaan niet meer voorkomen kan worden, 
zal de omgang met elkaar voluit christelijk moeten 
blijven. 

Steeds meer dingen  
geven blijk van een  
nieuwe/andere omgang 
met de Bijbel als norm 
voor vandaag

1 Zie de toelichtende brief van het moderamen 
namens de GS 2017, met daarin de volgende zin: 
De besluitteksten verwoorden dat náást de visie dat 
(bepaalde) ambten aan mannen zijn voorbehouden op 
grond van Schriftuurlijke argumentatie, er óók ruimte 
is voor de visie dat vrouwen tot deze ambten kunnen 
worden geroepen.

2 Zie hierover het artikel van ds. F.J. Bijzet in Nader 
Bekeken, januari 2014.
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Wat is het grootste probleem in de 
wereld? De plasticsoep? Oorlogen? 
Honger? Armoede? Je kunt van alles 
bedenken. In de Bijbel wordt duidelijk 
dat het grootste probleem de zonde 
van de mens is. Alle andere problemen 
zijn daarvan het gevolg.

God had de mens goed geschapen, 
maar helaas bleef het niet zo. Guido de 
Brès verwoordt het in artikel 14 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis zo:
De mens heeft zich, door gehoor te geven 

aan het woord van de duivel, willens en 
wetens aan de zonde onderworpen en 
daarmee aan de dood en de vervloeking. 
Want het gebod ten leven dat hij ont-
vangen had, heeft hij overtreden en door 
zijn zonde heeft hij de gemeenschap met 
God, die zijn ware leven was, verbroken. 
Het grootste probleem van de zonde is 
niet dat er allerlei ellende is gekomen 
waarmee wij nu dagelijks te maken 
hebben, maar het probleem is dat de 
mens God kwijt is geraakt en dat hij 
een grote schuld heeft tegenover God.

Zo heeft hij zijn hele natuur verdorven 
en daarmee de lichamelijke en geestelijke 
dood verdiend. Helemaal bedorven, 
zo is het sindsdien met de mensheid 
gesteld. Alle ellende die sindsdien in 
de wereld is gekomen, hebben wij ten 
diepste verdiend. Alles wat meer is dan 
de dood, is genade.

Doordat hij in al zijn doen en laten god-
deloos, verkeerd en ontaard is geworden, 
heeft hij alle voortreffelijke gaven die hij 
van God had ontvangen, verloren. Hij 
heeft daarvan niets overgehouden dan 
geringe sporen, die niettemin voldoende 
zijn om de mens iedere verontschuldiging 
te ontnemen. Van de heerlijkheid van 
de mens die naar het beeld van God is 
geschapen, zijn alleen nog maar kleine 
sporen over. Ja, je kunt nog steeds zien 
dat we schepsels van God zijn, maar 
het is wel compleet vervormd en be-
dorven.
Al het licht in ons is immers in duisternis 
veranderd, zoals de Schrift ons leert: Het 
licht schijnt in de duisternis en de duis-
ternis heeft het niet gegrepen ( Johannes 
1:5). Hier noemt de apostel Johannes de 
mensen duisternis.

Wat een verschil tussen de mens voor 
de zondeval en de mens erna! Als we 
eerst licht waren, zijn we nu duister-
nis. Als we eerst vrij waren, zijn we 
nu slaven van de zonde. Als we eerst 
gezond waren, zijn we nu doodziek. 
Als we eerst leefden, zijn we nu dood. 
Als we eerst het goede wilden, willen 

O M  T E  B E S P R E K E N

1. Wat is volgens jou het grootste 
probleem in de wereld?

2. Wat lijkt het grootste pro-
bleem te zijn van mensen om 
je heen?

3. Hoe zou je in een gesprek erop 
kunnen wijzen wat volgens de 
Bijbel het grootste probleem 
is?

Alles wat 

meer is dan de dood,

is genade

we nu het kwade. Maar dankzij Jezus 
Christus is er redding uit deze situatie. 
Hij gaf zijn leven ervoor. Dat deed 
Hij niet omdat we een beetje last van 
de zonde hadden. Nee, Hij deed dat 
omdat zonde het grootste probleem 
is. Maar als je mag weten dat je van 
je grootste probleem verlost bent, wat 
ben je dan gelukkig! 
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EEN ECHTE  
HERSENKRAKER,  
MAAR DAN HEB 
JE OOK WAT

Aan het nieuwe boek van Armin Baum en Rob 
van Houwelingen werkten veel Duitse theologen 
mee. Opvallend, aldus Hans de Wolf. Toen hij 
studeerde, was Duitse theologie immers meestal 
erg bijbelkritisch.
Een boekbespreking. ‘Kampen zit gelukkig minder 
in het isolement dan het wel geweest is’.
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Was in mijn studietijd de Duitse theo-
logie populair, later kwam de omslag 
naar Engelstalige theologie, en daar was 
veel meer bijbelgetrouwe theologie bij. 

Nu lijkt er dan weer voor het Nieuwe Testament 
een kentering naar de Duitstalige wereld plaats 
te vinden. De ‘broedplaats’ is kennelijk Marburg. 
Van Houwelingen vertelt namelijk in het Woord 
vooraf dat de schrijvers elkaar als vakgenoten 
hebben leren kennen via de Facharbeitsgruppe 
Neues Testament, die jaarlijks bijeenkomt in Mar-
burg. Het zijn allemaal bijbelgetrouwe theologen: 
‘Gezamenlijk delen ze (…) de overtuiging dat de 
bijbelgeschriften te typeren zijn als het Woord van 
God die zichzelf openbaart in de geschiedenis,’ 
aldus Van Houwelingen in zijn toelichting op het 
schrijversgezelschap.

Theologie

De term ‘theologie’ zou lezers kunnen afschrikken. 
We zoeken in het Nieuwe Testament immers geen 
wetenschappelijke theologie, maar we zijn daar op 
zoek naar Jezus Christus, zijn leven en werk voor 
ons behoud. Toch moet dat geen tegenstelling zijn 

en in Kampen is dat ook niet het geval. Wat de 
titel bedoelt, wordt duidelijk als we er de bundel 
Gereformeerde theologie vandaag. Oriëntatie en ver-
antwoording (2004) bij opslaan. Daarin geven de 
toenmalige Kamper docenten een toelichting op 
hun vakgebied en alle onderdelen daarvan. Van 
Houwelingen vertelt dat het vak Nieuwtestamen-
tische theologie vroeger Historia Revelationis 
(Geschiedenis van de openbaring) heette en zich 

nog altijd bezighoudt met de hoofd-
lijnen van Gods zelfopenbaring vol-
gens het Nieuwe Testament. En even 
verderop: ‘In de praktijk houdt dit in 
dat het Nieuwe Testament inhoudelijk 
wordt bestudeerd aan de hand van 
overkoepelende bijbels-theologische 
thema’s, zoals: koninkrijk, verzoe-
ning, doop, gemeente, eschatologie.’ 
We zouden kunnen zeggen dat in dit 
onderdeel van de bestudering van de 
Bijbel de overgang gemaakt wordt van 
de exegese (uitleg) naar de dogmatiek. 
Geen reden dus om huiverig te wor-
den.

In het boek dat ik nu bespreek, ko-
men soortgelijke thema’s voorbij. Ik 
noem er enkele. Na een introductie is 
er eerst de openbaring, met de canon 
en het verbond. Natuurlijk komt heel 
het leven en werk van Christus aan 
de orde, met daarna persoon en werk 
van de Heilige Geest. Dan is er verder 
een hoofdstuk over de kerk, en over de 
rechtvaardiging. De plaats van Israël 
en de missie onder de Joden krijgen 
ook een plek in het boek, net als de 
missie onder heidenvolken. Er is een 
hoofdstuk gewijd aan het koninkrijk 
van God en het leven als vernieuwde 
mensen van dat rijk. Tot slot noem ik 
het gebed, het lijden vanwege het ge-
loof en de toekomst. Kortom: een keur 
van onderwerpen die je in een boek als 
dit mag verwachten. Van Houwelingen 
zegt daarvan in zijn Woord vooraf, 
dat ‘alle thema’s samen het hele veld 
van de nieuwtestamentische theolo-
gie bestrijken’. Het is de vraag of dat 
helemaal klopt. Ik had zelf nog graag 
een hoofdstuk gezien over overheden 
en machten, met de kansen en gevaren 
daarvan voor de kerk van Christus en 
de rol van de duivel daarin. En verder 
vind ik dat Israël wat veel aandacht 
krijgt in twee hoofdstukken (4 en 14). 

“Een keur van 
onderwerpen die 

je in een boek als dit mag 
verwachten” 
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Volgens mij was een combinatie in één 
hoofdstuk net zo goed geweest.

Werkwijze

Alle hoofdstukken zijn op ongeveer 
dezelfde manier opgebouwd. In een 
korte inleiding wordt eerst het thema 
gepresenteerd en daarna wordt de 
stand van het onderzoek geschetst. Als 
hoofdschotel volgt de behandeling van 
de belangrijkste tekstgegevens. Tot slot 
wordt er een conclusie geformuleerd 
en is er ruimte voor de actuele theolo-
gische relevantie van het thema. Hele-
maal aan het eind volgt nog een selec-
tie van literatuur voor verdere studie.
De auteurs hadden de vrijheid om 
binnen dit kader het thema toe te 
lichten en te onderbouwen. De inhoud 
kon bijvoorbeeld toegespitst worden 
op een centrale vraagstelling. Zo denk 
ik aan hoofdstuk 18 over een thema 
dat in de theologie vaak verwaarloosd 
is: het gebed. Dat is dus terechte aan-
dacht, maar ik vind het jammer dat 
het hoofdstuk is toegespitst op on-
verhoorde gebeden. Dat maakt de be-
handeling eenzijdig, terwijl er over het 
gebed op zich al zoveel te zeggen is. 
Een ander voorbeeld is hoofdstuk 19 
over het lijden omwille van Christus. 
Daar is voor de duiding van dit lijden 
gebruikgemaakt van recente inzichten 
uit de sociale wetenschappen, namelijk 
het inzicht dat de waarden van eer en 
schaamte in die wereld een centrale rol 
speelden. Konden die nieuwere inzich-
ten van belang zijn voor de visie op de 
eigen setting van nieuwtestamentische 
teksten? Op zich leek het boeiend om 
het hoofdstuk op die vraagstelling toe 
te spitsen. Maar het resultaat viel mij 
nogal tegen, deze benadering bracht 
voor mij weinig nieuws.
Het laatste onderwerp is de toekomst 

(hoofdstuk 20). De auteur geeft aan dat dit onderwerp 
altijd besproken wordt onder vier verschillende aspecten, 
namelijk: de wederkomst van Christus, de opwekking van 
de doden, het laatste oordeel en de vernieuwing van heel de 
wereld. Hij kiest zelf voor een concentratie op het tweede 
aspect, de opwekking van de doden. Dat lijkt een beperkte 
scopus voor dit onderwerp, maar in de uitwerking worden 
de drie andere aspecten gelukkig meegenomen, zodat het 
hoofdstuk niet merkbaar eenzijdig uitvalt.

Nieuwe en blije mensen

Vervolgens som ik een aantal opvallende punten uit de 
hoofdstukken op en geef er mijn commentaar bij.
Een wezenlijk onderwerp is Jezus als God (hoofdstuk 6). 
Bekend is dat veel theologen en christenmensen Jezus geen 
God willen noemen, maar hoogstens zoon van God of god-
delijk. Denk maar aan Jehova’s Getuigen en aan de bekende 
lieddichter A.F. Troost. In dit hoofdstuk wordt resoluut met 
die gedachten afgerekend. Vanuit de nieuwtestamentische 
brieven en Openbaring wordt nauwkeurig aangetoond dat 
Jezus wel degelijk als God wordt beleden en aangeroepen. 

De conclusie is dat de belijdenis van Jezus als God geen 
latere ontwikkeling is uit het niet-joodse christendom, maar 
dat we kunnen spreken van een christologisch monotheïs-
me. Belangrijk naar allen die vandaag deze belijdenis probe-
ren te ontkrachten!
In hoofdstuk 8 gaat het over de betekenis van Jezus’ opstan-
ding. Als aandachtspunt geeft de auteur mee dat de kerk 
minstens zoveel ruimte zou moeten geven aan de opstan-
ding als aan de kruisdood van Jezus. Dat zou inderdaad een 
leerpunt zijn dat de oosterse kerk ons voorhoudt. Hij pleit 
daarnaast voor een aanpassing van de christelijke symboliek:  

“In elk geval kweekt Pasen 
geen sombere mensen, 

maar nieuwe en blije 
mensen” 
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liever een uitbeelding van het lege graf (zoals op de omslag 
van het boek) dan het teken van het kruis. Dat geeft te 
denken. Het belang van de veertigdagentijd wordt inder-
daad weleens te zwaar aangezet, en de nawerking van Pasen 
duurt misschien te kort. In elk geval kweekt Pasen geen 
sombere mensen, maar nieuwe en blije mensen.

Hoofdstuk 11 bevat een leerzame uiteenzetting over de 
kerk. Opvallend is de uitgebreide toelichting op de Griekse 
term ekklèsia, die in de wereld van toen ‘volksvergadering’ 

betekende en op den duur voor de 
kerk werd gebruikt. Ook aan de uit-
drukking ‘lichaam van Christus’ wordt 
ruime aandacht gegeven. Een paar 
zaken zijn vermeldenswaard. De eerste 
gemeenten waren zich er al gauw van 
bewust dat ze deel uitmaakten van een 
bovenplaatselijk netwerk, zeg maar een 
kerkverband. We horen bekende klan-
ken: ‘Als een gemeente los staat van 
andere gemeenten is zij (…) vatbaar-
der voor beïnvloeding door dominante 
leden, zoals pastores of voorgangers.’ 
Iets verderop wordt dan ook gewaar-
schuwd tegen independentisme, in 
vrijgemaakte kring een bekend signaal.

In hoofdstuk 12 gaat het over de 
rechtvaardiging door het geloof, vooral 
zoals Paulus daarover schreef. Zoals 
bekend leverde dit onderwerp de laat-
ste decennia veel discussie op. Luther 
zou Paulus niet goed hebben begre-
pen, hij zou de goede (wets-)werken 
van joden en roomsen te makkelijk 
buitenspel hebben gezet, alsof die 
eigenlijk van nul en generlei waarde 
waren inzake de rechtvaardiging. Als 
gevolg ontstond in de theologie een 
nieuw perspectief op Paulus tegenover 
dat van voorheen. Daarom worden 
in dit hoofdstuk beide perspectieven 
uitgebreid tegenover elkaar geplaatst. 
Helaas blijft het verschil onduidelijk. 
Ik had graag gezien dat dat in een paar 
zinnen helder en klaar onder woorden 
was gebracht en dat mis ik nu. In elk 
geval begrijp ik dat een correctie (geen 
vervanging!) van het oude perspectief 
noodzakelijk is. Zo moet in elk geval 
het jodendom genuanceerder be-
schouwd worden en niet gemakkelijk 
worden afgeserveerd als een gods-
dienst van werkgerechtigheid. Ik denk 
dat tegenover Rome hetzelfde geldt. 
De schrijver concludeert: ‘Het werk 
van Christus sluit het werk van chris-
tenen niet uit.’

“Het werk van Christus 
sluit het werk van 

christenen niet uit” 



In hoofdstuk 14 (‘Het evangelie voor 
de Joden’) komt onder andere de 
spannende vraag aan de orde of het 
christendom in het verlengde ligt van 
het jodendom. Oftewel: was Jezus 
een joodse hervormer of stichtte Hij 
een nieuwe godsdienst? Het is jam-
mer dat de schrijver geen rechtstreeks 
antwoord geeft, want die vraag blijft 
van belang als we joodse mensen met 
het evangelie willen benaderen. Zelf 
denk ik dat de Heiland helemaal in de 
lijn van het Oude Testament verder-
ging, maar dat de joden juist door 
hun verwerping van Jezus als reactie 
hun jodendom verbasterden en er zo-
doende een menselijke godsdienst van 
maakten. Hun geloof werd helaas een 
antigeloof. Dat maakt het vandaag zo 
moeilijk om te proberen hen te beke-
ren. Die term ‘bekeren’ en ook ‘missie 
onder de joden’ of ‘jodenzending’ zijn 
momenteel trouwens nogal omstreden. 
Om misverstanden en gevoeligheid te 
vermijden is een neutralere aanduiding 
beter. Zoals bijvoorbeeld de commissie 
Yachad in Ommen: zij wil het getuige-
nis dat Jezus de Messias is, delen met 
het joodse volk. Anderzijds vind ik dat 
het jodendom, als het een volwassen 
godsdienst wil zijn, niet zo allergisch 
moet reageren wanneer kerken toena-
dering zoeken, maar zich als een seri-
euze gesprekspartner moet opstellen.

In hoofdstuk 20, over de opwekking 
van de doden, valt op dat nogal eens 
apocriefe bronnen worden aangehaald. 
Verder worstelt de schrijver kennelijk 
met de vraag hoe we het ‘bij Christus 
zijn’ (Fil. 1:23) moeten opvatten. Hij 
vraagt zich af of dat al op een voltooi-
de gemeenschap met Christus wijst 
of dat het gaat om een voorlopige 
gemeenschap. Aan het slot doet hij de 
uitspraak dat de tijd na de dood geen 
rol meer speelt. Kun je dat zeggen en 
is er dan nog sprake van een tussen-

toestand? Volgens mij is hier de winst van een boekje als 
Leven tussen sterven en opstanding van ds. J.R. Wiskerke niet 
verdisconteerd.

Hersenkraker

Tot slot: voor wie is dit boek bestemd en wie kan ik het 
aanbevelen? In elk geval kunnen predikanten en andere 
theologen er veel aan hebben. Het boek geeft een doorsnee 
van de actuele bijbelgetrouwe nieuwtestamentische theolo-
gie. Niet elk hoofdstuk is even gemakkelijk te lezen. Soms 
is het echt pittig. Meelevende en belangstellende gemeen-
teleden zullen af en toe hun hersens moeten laten kraken. 
Maar dan heb je ook wat. Overigens was het voor mij een 
verrassing dat zoveel theologen uit Duitsland meewerkten 
aan dit boek. Kampen zit gelukkig minder in het isolement 
dan het wel geweest is. Om dat laatste te onderstrepen zou 
het wellicht mooi zijn in Kampen een internationale studie-
dag aan dit boek te wijden. Het is dat in elk geval waard.
Ik neem de gelegenheid te baat om de lezer nog op een 
pendant van dit boek te wijzen, namelijk Theologie van het 
Oude Testament (2013) onder redactie van Hendrik Koore-
vaar en Mart-Jan Paul. Dat boek heeft wel een wat andere 
opzet, maar het gaat ook om de hoofdlijnen en er werkten 
ook veel schriftgelovige auteurs aan mee. 

“Die term ‘bekeren’ en ook 
‘missie onder de joden’ of 

‘jodenzending’ zijn momenteel 
trouwens nogal omstreden. 
Om misverstanden 

en gevoeligheid 
te vermijden is 
een neutralere 

aanduiding beter.” 

N.a.v.: Armin 
Baum en Rob van 
Houwelingen, 
Theologie van het 
Nieuwe Testament in 
twintig thema’s, Kok 
Boekencentrum, 
Utrecht, 2019, ISBN 
978 90 239 5593 1, 
440 pag., 
prijs € 39,50
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T E K S T
G E R T

S C H U T T E

B E E L D
W I L B E R T  G O R T

UIT  ANDERE BLADEN

UIT REFORMATORISCH DAGBLAD  
VAN 21 AUGUSTUS EN 7 SEPTEMBER 2019 
EN DE REFORMATIE VAN 1996

Belijdenis en 
sacramenten

Het Reformatorisch Dagblad schonk 
onlangs aandacht aan het feit dat het 
aantal jongeren dat openbare geloofsbelij-
denis doet in de kerk, elk jaar afneemt. Als 
voorbeeld noemt Janita van Hoeven-ten 
Voorde in de krant van 7 september 2019 
de Gereformeerde Gemeenten. Vorig jaar 
deden daar 1237 jongeren belijdenis, in 
2008 waren dat er nog 1553. Binnen de 
Christelijke Gereformeerde Kerken is een 
onderzoek ingesteld, waaruit blijkt dat 
ook in die kerken minder jongeren open-
bare geloofsbelijdenis afleggen en dat zij 
bij hun jawoord ouder zijn dan vroeger.

Wie het Handboek 2019 van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland opslaat, ziet eenzelfde beeld binnen de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In 2018 deden daar 

800 mensen belijdenis tegen 1225 een jaar daarvoor. Een wel heel 
sterke daling in één jaar. Maar als we ook eens verder terugkijken, 
zien we dat in 2008 binnen de vrijgemaakte kerken 1655 mensen 
belijdenis deden en dat vanaf 2011 tot 2016 sprake was van een 
langzame maar gestage daling.

Leer en persoonlijk geloof
Iets van de achtergrond van de daling van het aantal jongeren dat 
belijdenis doet, wordt duidelijk als in het RD een jongere aan het 
woord komt:

Belijdenis doen, Mirjam (23) vindt het maar ingewikkeld. 
Ze groeide op in een gereformeerde gemeente en ging altijd 
trouw naar catechisatie. In het seizoen 2017/2018 volgde ze er 
belijdeniscatechisatie, maar aan het einde van het jaar sloeg 
de twijfel toe. ‘Als je belijdenis doet, moet je van harte achter 
de leer van de gemeente staan. Je zegt eigenlijk: dit is de goe-
de manier om kerk te zijn. Dat vond ik lastig, want ik had best 
een aantal dingen waar ik het niet mee eens was.’ Het belang-
rijkste bezwaar voor Mirjam, die niet met haar eigen naam in 
de krant wil, was dat in de Gereformeerde Gemeenten wordt 
benadrukt dat jongeren belijdenis van de waarheid doen in 
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plaats van een persoonlijk geloof. ‘Een gevolg hiervan is dat 
mensen niet aan het heilig avondmaal gaan en zelfs dingen 
doen die niet stroken met een Bijbelse levensstijl. Daar heb ik 
moeite mee.’

Hoewel de ervaringen van Mirjam betrekking hebben op de Gere-
formeerde Gemeenten, klinkt de kern van haar moeite ook ons be-
kend in de oren: jongeren moeten bij het belijdenis doen van harte 
achter de leer van de kerk staan in plaats van te getuigen van 
hun persoonlijk geloof. Ook van onze jongeren wordt gevraagd 
of zij belijden dat ‘de leer van het Oude en het Nieuwe Testament 
die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze 
gemeente verkondigd wordt, de echte en volkomen leer van je 
redding is’. In de andere belijdenisvragen komen leer én (geloofs)
leven uitdrukkelijk aan de orde.
Tegen deze achtergrond is het interessant kennis te nemen van 
een artikel over de plaats van de Apostolische Geloofsbelijdenis in 
het leven van de gelovigen. De protestantse oud-legerpredikant 
J. van Eck hield op 20 augustus 2019 hierover een lezing voor stu-
denten van de Gereformeerde Bond. Het Reformatorisch Dag-
blad van 21 augustus 2019 gaf er een samenvatting van, waaraan 
we het volgende ontlenen:

Doopbelijdenis
Aan ouders die een kind ten doop houden, wordt in het gere-
formeerde doopformulier gevraagd of zij belijden dat de leer 
‘die in het Oude en Nieuwe Testament en in de Artikelen van 
het Christelijk geloof begrepen is (…) de waarachtige en vol-
komen leer der zaligheid’ is. Het verbaast ons misschien dat 
hier niet méér gevraagd wordt, bijvoorbeeld instemming met 
de Heidelbergse Catechismus of de Nederlandse Geloofsbelij-
denis. De Apostolische Geloofsbelijdenis vertolkte echter van 
oudsher het geloof van de dopeling (en in het geval een kind 
gedoopt werd, dat van zijn ouders) en de opstellers van het 
doopformulier hebben zich bewust aan deze traditie gehou-
den. Ook wordt instemming met de Twaalf Artikelen niet als 
een minimum gezien. Het is immers het reddende (‘zaligma-
kende’) geloof dat in deze artikelen wordt beleden.
Het is de vraag of dat altijd zo wordt beleefd. De geloofsbe-
lijdenis heeft haar plaats in de liturgie behouden, maar in de 
meeste gevallen wordt zij voorgelezen door de dominee. Zelfs 
het ‘amen’ waarmee de gemeente ermee instemt, wordt aan 
de voorganger overgelaten. Ook in de persoonlijke geloofsoe-
fening functioneren de Twaalf Artikelen nauwelijks.

Ooit was dat anders. De oorsprong van de Twaalf Artikelen 
ligt in de doopbelijdenis van de kerk van Rome, die al vroeg 
een oriëntatiepunt voor de wereldkerk was. Van daaruit zijn 
ze, met name voor de westerse christenheid, als samenvatting 

Zo werd men dagelijks 

aan God en Christus 

herinnerd en leefde 

men bij zijn geloof

van het christelijk geloof gaan functio-
neren. In de kerk van het Oosten vervult 
de geloofsbelijdenis van de kerkverga-
dering van Nicea deze rol (met een aan-
vulling door een latere kerkvergadering 
die in Constantinopel werd gehouden).
De oudst bekende vorm van de Aposto-
lische Geloofsbelijdenis stamt uit de 
derde eeuw na Christus. Zij was toen 
korter dan de Twaalf Artikelen zoals wij 
die nu kennen. (…) Het Apostolicum 
zoals we dat nu kennen, stamt uit on-
geveer 800 na Christus. Het was zoals 
gezegd een doopbelijdenis. Wie tot het 
christelijk geloof overging, moest voor-
dat hij gedoopt werd antwoord geven 
op vragen als: ‘Geloof je in God de Va-
der, die de hemel en de aarde gemaakt 
heeft?’ ‘En in Jezus Christus, zijn enigge-
boren Zoon, die voor ons geleden heeft?’ 

enzovoort. ‘En in de Heilige Geest’, Gods 
levenwekkende adem? Als de dopeling 
hierop met ‘ja’ had geantwoord, werd hij 
gedoopt.
Nadat hij gedoopt was, moest hij de 
belijdenis die hij bij het dooponderricht 
had geleerd voor de aanwezigen op-
zeggen en hij werd geacht dit dagelijks 
voor zichzelf te herhalen. Zo werd men 
dagelijks aan God en Christus herinnerd 
en leefde men bij zijn geloof, in blijde 
en verdrietige dagen, los van hoe men 
zich voelde, want daarin ligt de zalig-
heid niet. Die ligt enkel in God en in de 
Christus die Hij ons heeft gegeven.
Degenen die als kinderen gedoopt wa-
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De vraag bij het doen van 

openbare geloofsbelijdenis 

of we instemmen met 

de leer van de kerk, 

is een voluit 

oecumenische vraag

ren, leerden hun belijdenis achteraf. 
Maar iedere christen, of hij kon lezen of 
niet, werd geacht zijn belijdenis te ken-
nen en voor zichzelf te kunnen opzeg-
gen. En het is nog steeds aan te raden 
dat, liefst dagelijks, te doen. Hardop, 
ook als je alleen bent, zodat je het weer 
helder hebt: dit is de God in wie ik ge-
loof, in wie wij geloven, als christenen 
door de hele wereld heen: de Schepper, 
die geen verre God is, onbereikbaar 
ergens in de hoge hemel, maar die in 
Christus in de wereld kwam om haar 
van zonde en dood te redden en die 
nog een keer zal terugkomen als Heere 
der heerlijkheid, om alle onrecht dat er 
nog ligt recht te zetten en ons eeuwig 
leven te geven. Bij deze, uit de oude kerk 
stammende geloofspraktijk sluit het 
doopformulier aan.

Belijdenis en Avondmaal
Ook in het avondmaalsformulier neemt 
de Apostolische Geloofsbelijdenis een 
belangrijke plaats in. In het gebed voor-
afgaande aan het avondmaal zegt de 
voorganger, nadat het Onze Vader is 
gebeden: ‘Wil ons ook door dit Heilig 
Avondmaal sterken in het algemeen 
ontwijfelbaar Christelijk geloof, waarvan 
wij belijdenis doen met mond en hart, 
sprekende.’ Daarna sluit het gebed af 
met de Twaalf Artikelen, uitlopend op 
een ‘amen’ dat meteen ook het hele 
gebed afsluit.

De woorden ‘met mond en hart, sprekende’ laten zien wat de 
opstellers bedoelden, namelijk dat de gemeente, voor ze naar 
voren komt, ‘met mónd en hart’ de geloofsbelijdenis uit-
spreekt, hardop ‘sprekende’ dus, biddend om versterking van 
het geloof dat men op dat moment gezamenlijk belijdt. En 
met dat geloof dat men zojuist hardop had beleden, ging men 
dan aan het avondmaal. Probeert u het zich voor te stellen. 
Hier wordt liturgie wat liturgie moet zijn: articulering van de 
ontmoeting tussen God en zijn gemeente.

Dat de woorden ‘met mond en hart’ ook werkelijk als liturgi-
sche regieaanduiding bedoeld zijn, blijkt uit het slot van het 
formulier, waar de lofzegging uit Psalm 103 met de woorden 
‘en een ieder spreke in zijn hárt aldus’ ingeleid wordt. Die lof-
zegging hoefde de gemeente dus niet mee te zeggen. De ac-
tieve deelname van de gemeente aan de liturgie beperkte zich 
tot de teksten die men als gelovige behoorde te kennen.
Calvijn liet de geloofsbelijdenis zingen voor men communi-
ceerde, waarna de voorganger de volgende woorden uitprak: 
‘Omdat wij nu belijdenis van ons geloof hebben gedaan om 
ons kinderen van God te betuigen, zullen wij Hem, hopend 
dat Hij ons als een goede Vader ook verhoren zal, bidden 
zoals Hij ons geleerd heeft, zeggende: “Onze Vader die in de 
hemelen zijt (enzovoort)”.’ Ook hier dus deelname aan het 
avondmaal met het geloof dat men gezamenlijk ‘met mónd 
en hart’ heeft beleden.

Als we bij het doen van openbare geloofsbelijdenis de vraag krij-
gen of we instemmen met de leer van de kerk, is dit dus een voluit 
oecumenische vraag als zij toegespitst wordt op de leer van de 
Schriften zoals samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
We behoeven geen antwoord te hebben op al onze persoonlijke 
vragen om die centrale vraag met een (gelovig) hart en mond 
bevestigend te kunnen beantwoorden.

Wanneer belijdenis doen?
Daarmee is uiteraard nog niet de vraag beantwoord hoe om te 
gaan met het feit dat zoveel jongeren twijfelen over het doen van 
openbare geloofsbelijdenis. Een deel van dit antwoord kunnen 
we (opnieuw) vinden in de geschiedenis van de kerk. Dat deed 
de Kamper emeritus C.J. de Ruijter in een artikelenreeks in De 
Reformatie uit 1996. De actualiteit ervan is na zoveel jaren niet 
minder geworden. Ter afsluiting van enkele artikelen over de 
vraag wanneer je belijdenis doet, ging hij terug naar de tijd van de 
reformatoren:

Zij hebben bij de vormgeving van de catechese voor veel van 
dezelfde vragen gestaan als wij. Kort gezegd kwam hun visie 
neer op het volgende: Als kinderen gedoopt zijn, vraagt dat 
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eigenlijk zo spoedig mogelijk om het antwoord van de ge-
loofsbelijdenis. In een catechese van een aantal jaren werd 
daar dan ook naartoe gewerkt op de leeftijd van ongeveer 15 
jaar (er waren ook plaatsen waar het zelfs op jongere leeftijd 
gebeurde). Op dat moment werden de jongeren toegelaten 
tot het Heilig Avondmaal. Maar tegelijk werd de catechese 
voortgezet. Dat lag ook voor de hand. Want er viel nog ge-
noeg uit te diepen. De geloofsbelijdenis betekende echt wel 
een ja-zeggen op Gods belofte. De catechese die daar naartoe 
leidde, was dan ook vaak geconcentreerd rond de Apostoli-
sche Geloofsbelijdenis, de sacramenten, de wet en het gebed. 
Maar daarna werd rond die kernen systematisch de leer van 
de kerk zorgvuldig behandeld. Die catechese liep vaak door 
tot de leeftijd waarop men trouwde. Met de nodige variatie 
kwam deze vorm voor bij veel grote reformatoren.

De Ruijter gaf in overweging van dit model te leren en het zelfs 
over te nemen. Hij zag daarin een aantal belangrijke elementen, 
waaraan we het volgende ontlenen:

Het Bijbelse verband tussen geloof en doop komt door een 
vroege geloofsbelijdenis het mooist tot zijn recht. Tegelijker-
tijd worden avondmaal en doop zo niet uit elkaar getrokken.
Het Heilig Avondmaal is op deze manier ook voor de jongeren 
in de gemeente toegankelijk. Ook voor hen is dit versterkend 
middel van groot belang, juist om hen te steunen en te be-
moedigen in de strijd van het geloof.
De aard van de catechese kan veel beter tot zijn recht komen 
als begeleiding naar de persoonlijke geloofsbeslissing.
De catechese komt op deze manier niet meer te staan onder 
de zware druk van de complete behandeling van de leer van 
de kerk.
Zo wordt een begin gemaakt met de voorziening in een vrij 
algemeen gevoeld gemis, nl. een voortgezette catechetische 
toerusting in de gemeente.

Ter overweging aanbevolen. 

A D V E R T E N T I E

CBB, Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden

Uw vertrouwde christelijke 
bladen blijven lezen? 
Dat kan via de CBB!

De CBB, de Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden, heeft 
een grote collectie christelijke lectuur 
in grootletter en gesproken vorm.

Kijk op www.cbb.nl, bel naar 
0341-56 54 77 of mail naar 
klantenservice@cbb.nl en vraag 
onze gratis catalogus aan.
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Heilig Avondmaal. Maar 
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voortgezet

Veel oude 
cahiers blijven 
beschikbaar!

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel stellen 
we een fi nanciële bijdrage op prijs. Een bedrag kan 
worden over gemaakt op NL42 RABO 0324 6259 01  
t.n.v. Stichting Woord en Wereld.

Een aantal afgeschreven 
en uitverkochte cahiers 
is momenteel al 
digitaal beschikbaar als 
pdf-document. Geleidelijk 
aan wordt dit aantal 
uitgebreid.

Ga naar www.woordenwereld.nl/cahiers. 
Klik op de titel en het document kan 
gedownload worden.

Het verbond 
van Gods liefde
Ds. Clarence Stam

Omdat het verbond het hart van de evangelieprediking is, 
verdient het ook in onze tijd aandacht en waardering.
Over dat verbond verscheen in 1999 van de hand van de 
Canadese predikant Clarence Stam (1948) het boek The 
Covenant of Love. Een herdruk volgde in 2001.
Onder de titel Het verbond van Gods liefde wordt dit boek nu 
in het Nederlands gepubliceerd. De schrijver wil laten zien hoe 
het verbond een sleutelbegrip is in de Bijbel. Het verbond werd 
gesloten in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament 
werd het voortgezet als het nieuwe verbond in Christus, door 
zijn bloed.

Allereerst wordt de geschiedenis van het verbond beschreven. 
Daarna worden de aard en de bedoeling ervan uiteengezet. Dit 
alles staat in het licht van de rijkdom die God ons hierin geeft 
door Jezus Christus.
Een aantal belangrijke punten komt hierbij naar voren. God 
sloot zijn verbond met de hele mensheid. Na de zondeval bleef 
Hij trouw aan wie Hem vrezen. Daarnaast wordt in Het verbond 
van Gods liefde sterk benadrukt dat het verbond geen contract 
is, maar een levende relatie. Uitgelegd wordt waarom die 
liefdesrelatie bestaat, en wat de betekenis van het verbond is 
voor de menselijke verantwoordelijkheid.
In het verbond staan Gods beloften altijd voorop. Door het 
leven vanuit het verbond worden we ons ervan bewust dat alle 
eer alleen God toekomt.

De Bijbel leert ons dat het verbond voortkomt uit Gods grote 
liefde. Zo was dat al bij het begin van de schepping, en de 
eeuwen door heeft Hij Zich aan het verbond gehouden door het 
geven van zijn enige Zoon, ‘opdat iedereen die in hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’.
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En toen ze vroegen wat ze later wilde worden

zei ze ‘Graag invalide’ en zag zich al,

benen onbewegelijk in bruin-geruite plaid

door toegewijde man en bleke zonen

voortgeduwd, geen zegel zelf te plakken,

geen brief te schrijven, geen reis te maken.

Dan zou ze eindelijk echt vrij zijn

zo treurig kijken als ze wou, in winkels

voor haar beurt gaan. Bij optochten

vooraan staan, geen mooie kleren aan

en elke avond zachtjes snikkend

zou ze zeggen heus niet om mij

maar om die last voor jou.

En beide zonen zouden altijd

bij haar blijven, hun leven

aan haar wijden en nooit

zou haar iets overkomen,

nooit, nooit zou ze slijten. 

J U D I T H  H E R Z B E R G
U I T:  B E E M D G R A S ,  
G . A .  VA N  O O R S C H O T, A M S T E R D A M , 1 9 6 8

Hoe oud zou dit meisje zijn 
dat zulke gedachtespinsels 
heeft?

Mijn gehandicapte kleinzoon 
Frank vroeg laatst: ‘Opa, mag 
ik bidden dat ik kan lopen?’
Ja, wat moet je daarop zeggen? 
Ik antwoordde: ‘Natuurlijk 
mag je dat vragen. Maar ver-
geet dan niet te danken voor 
alles wat je wel kunt: praten, 
kijken, bidden, adremo rijden 
en nog veel meer.’
Toen zei Frank: ‘Opa, wilt u 
met mij de Here hiervoor be-
danken?’
Dat heb ik graag met hem 
gedaan.

Beroepskeuze


