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Coronaproof
Toen het coronavirus zich een paar maanden geleden in snel tempo verspreidde,
ontstond er paniek. ‘De wereld schudt op
zijn grondvesten’ kopten de media. Maar
in alle onzekerheid klonken al gauw ook
bemoedigende leuzen als ‘Samen verslaan
we corona’ en: ‘Kop d’r veur. Groningen
verslaat corona’. En inmiddels klinkt overal
het geruststellende woord coronaproof. Het
doet denken aan het waterproof (waterafstotende) tentje waarin je rustig slaapt
omdat de regen buiten blijft. En aan het
earthquakeproof (aardbevingbestendige)
huis waarin je veilig woont omdat het zware schokken kan weerstaan. Maar wat betekent coronaproof? Biedt dat de zekerheid
dat wij samen het virus zullen verslaan?
De kerken zijn vrijwel leeg in deze coronatijd. De voorpagina toont daarvan een impressie, gemaakt door Anne van der Sloot.
In de rubriek Actueel beschrijft hij hoe de
ellende van het virus hem aangreep en
hem bepaalde bij de diepste oorzaak van
onze nood: de zonde. Op geen enkele manier kunnen wij onszelf zondeproof maken.
Dat kan alleen onze Heelmeester. Wat zal
het goed zijn op zondag weer naar de kerk
te kunnen gaan, waar Hij zijn hand naar
ons uitstrekt!
Het woord proof heeft nog een betekenis:
test. Ondanks alle genomen maatregelen zou weleens kunnen blijken dat er
helemaal geen zekerheid bestaat. En dat,
schrijft Pieter Boonstra, plaatst ons voor
de ultieme test: is jouw levenshuis proof,
bestendig, ook zónder alle aardse zekerheden?
Dit nummer geeft veel stof om over deze
vraag na te denken.
Ida Slump
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Nieuw licht
op een bijbelgedeelte

De ultieme test
‘Goede meester, wat moet
ik doen om deel te krijgen
aan het eeuwige leven?’

‘Eén ding ontbreekt u: ga
naar huis, verkoop alles
wat u hebt en geef het

geld aan de armen, dan
zult u een schat in de

hemel bezitten; kom dan
terug en volg mij.’

(Marcus 10:17-27)
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Een man komt naar Jezus toe, vertelt
Marcus. De man was rijk, lezen we.
En toch heeft hij een brandende vraag:
‘Goede meester, wat moet ik doen om
deel te krijgen aan het eeuwige leven?’
Je zou kunnen zeggen, dat deze man
allang iets wist waar wij nu via de
wereldwijde crisis met onze neus op
gedrukt worden. Vóór deze crisis werd
er nogal opgekeken naar de Zuidas, de
mannen in strakke pakken die enorm
veel geld verdienen. We keken op
tegen CEO’s, mensen die grote bonussen ontvingen. Mensen die
wonen in grote villa’s en rijden in dure auto’s. Dat sprak
tot de verbeelding.
Nog niet zo lang geleden
bleek dat ook uit een onderzoek onder jongeren over de
vraag hoe zij de toekomst
zien. Dat was vooral: veel
geld verdienen om je veel
te kunnen veroorloven: een
mooi huis met een perfecte
inrichting, verre reizen, naar
Bali of waar dan ook.

Het is niet verkeerd

dat je je realiseert dat
welvaart en luxe je
niet kunnen geven

waar je ten diepste

Zo wordt of werd je waarde
bepaald door je economische
waarde: je bent wat je verdient in euro’s. Maar door de
crisis is er toch een zekere
ommekeer gekomen. Meteen
al, toen beroepen waarin
minder werd verdiend opeens
belangrijker bleken te zijn:
verplegend personeel, supermarktmedewerkers, schoonmakers, mensen van de drogist of apotheek en de vuilnisophaaldienst niet
te vergeten. We noemen ze nu ineens
‘vitale beroepen’. Deze crisis zet ons
met beide benen op de grond, want
iedereen is nodig, de stratenmaker, de
kapper, de verkeersregelaar.
We zijn even stilgezet. Het is niet verkeerd dat je zicht krijgt op de andere

naar verlangt: een
veilig, bestendig
leven
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aspecten van het leven, dat je je bewust
wordt van de betrekkelijkheid van
geld en goed, dat je je realiseert dat
welvaart en luxe je niet kunnen geven
waar je ten diepste naar verlangt: een
veilig, bestendig leven.
De vraag
De man die bij Jezus kwam, wist dit
ook. Hij was jong, rijk en hoog in aanzien. Hij besefte ook dat geld en luxe
niet alles is, dat het je geen zekerheid
geeft in het leven, laat staan voor het
eeuwige leven. Vandaar zijn prangende
vraag aan Jezus: ‘Wat moet ik doen
om het eeuwige leven te ontvangen?’
Waarom stelt hij deze vraag aan Jezus,
die omstreden rabbi? Wellicht had hij
al eens naar Jezus staan luisteren. In
ieder geval verkondigde Jezus dat de
gerechtigheid die de Joodse wetsleraars
eisten – dus wat je volgens hen aan
goeds moet doen – onvoldoende was
om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. In de Bergrede had Hij
dat gezegd en Hij had het waarschijnlijk vaak herhaald: ‘Jullie gerechtigheid
– het goede dat jullie doen – moet groter zijn dan die van schriftgeleerden en
farizeeën, anders kun je het koninkrijk
van de hemel niet binnengaan’ (Mat.
5:20). Mogelijk was de man hierdoor
van zijn stuk gebracht.
De Joodse wetsleraars leerden: doe
het goede. Maar volgens Jezus is dat
niet goed genoeg. Onze gerechtigheid moet groter zijn dan die van de
schriftgeleerden en de farizeeën. Maar
dat is toch onmogelijk, bedacht de
jonge rijke man. Hoe kom je dan het
koninkrijk van de hemel binnen?
Het antwoord
De Here Jezus gaat serieus op de vraag
van de man in. Hij bevestigt diens
gevoel dat er inderdaad in zijn leven
nog iets mist. ‘Eén ding ontbreekt u.’
Daarmee bedoelt Jezus niet dat hij een
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Het kon weleens zijn dat
éxtra gebod geeft, een algemeen gebod
náást de andere geboden, dat ook nu
voor ons geldt. Nee, het is een specifiek gebod aan het adres van de jongeman, door de Here Jezus welbewust
gegeven om hem aan het nadenken te
zetten.
Het legt zijn hart bloot en zet hem letterlijk stil bij dé keuze van zijn leven.
Soms hoor je of lees je verhalen van
mensen in onze tijd die ook opeens
voor die keuze worden geplaatst. Zoals
21 jaar geleden Cassie Bernall, leerlinge aan de Columbine High School in
Colorado, Amerika. Ze was christen.
Ze was ’s ochtends gewoon naar school
gegaan, niet vermoedend dat dit haar
dag zou zijn, 20 april 1999.
Op die dag drongen twee leerlingen
van 18 en 17 met geweren de school
binnen en veroorzaakten een bloedblad. Ze schoten twaalf medeleerlingen en een leraar dood, en pleegden
daarna zelfmoord. Ooggetuigen vertelden later dat een van de schutters
zijn geweer op Cassie richtte en haar
voor de ultieme test plaatste: of ze in
God geloofde. De suggestie was dat ze
bij ‘nee’ zou blijven leven. In een fractie van een seconde gebeurde het. Ze
antwoordde ‘ja’. De schutter joeg haar
een kogel door het hoofd en ze was op
slag dood.
De bekende zanger Michael W. Smith
heeft naar aanleiding hiervan een
nummer gemaakt, als tribute (eerbetoon), maar ook als spiegel voor ons:
‘This is your time’. Vol overgave zingt
Smith dat dit meisje geslaagd is voor
de ultieme test. Maar de vraag die boven het nummer blijft hangen is: hoe
zit dat bij jou, zou jij slagen voor deze
test?
Keuze
Dat je voor zo’n keuze als Cassie
wordt geplaatst, gebeurt gelukkig

deze crisis ons duidelijk maakt
dat er werkelijk geen
zekerheid bestaat
zelden. Maar dat wil niet zeggen dat
wij niet voor dezelfde keuze staan als
die man bij Jezus. Wat is het streven
van mijn hart? Alles wat voor mij in
dit leven waarde heeft en waarop ik
gebouwd heb? Kan ik afstand doen
van alles waar ik op dit moment warm
voor draai en voor leef: geld verdienen,
de maatschappelijke ladder beklimmen, een relatie, kinderen, kleinkinderen? Klinkt er spontaan een ‘ja’
tegen God en zijn Zoon als het erop
aankomt?
Jezus zegt niet dat alle andere dingen
in het leven verkeerd zijn. Hij zegt niet
dat de jongeman verkeerd bezig was,
maar plaatst hem voor de ultieme test.
Zodat direct duidelijk wordt: waar leef
ik voor?
We leven in een tijd dat één klein
virusje heel de wereld op de kop zet.
De mogelijkheid bestaat zelfs dat het
leven zoals we dat gewend waren, helemaal niet meer terugkeert. Zolang
er geen vaccin is, verwachten wetenschappers van de Harvard Universiteit,
zijn we tot 2022 min of meer gebonden aan een vorm van lock-down. En
dan moet nog blijken of een vaccin wel
soelaas biedt. Want als het coronavirus
kan muteren, is de onzekerheid werkelijk niet te overzien.
Het kon weleens zijn dat deze crisis
ons duidelijk maakt dat er werkelijk
geen zekerheid bestaat. En dan hebben
we het nog niet eens over de enorme
economische crisis die ons te wachten

staat. Ons leven staat te schudden op
zijn grondvesten. Juist daardoor worden we nu meer dan ooit gedwongen
om na te denken over die vraag: waarvoor leven we?
Het antwoord legt je hart bloot. Er
zijn twee mogelijkheden: kijk je voor
het antwoord alleen naar het leven
hier en nu, óf kijk je verder? Kijk je
naar God, naar de Here Jezus? Wil je
nu al leven in zijn koninkrijk? Kijk je
vooruit naar de tijd die komt, naar het
eeuwige leven?
Terneergeslagen
Marcus vertelt dat de man somber
werd en terneergeslagen wegging. Hij
was bij Jezus gekomen met de vraag
wat hij moest doen om het eeuwige
leven te ontvangen. Maar Jezus’ antwoord bepaalde hem erbij dat hij zijn
eigen verlangens op de tweede plaats
moest zetten. En dat kon hij niet. Hoe
graag hij ook het eeuwige leven wilde
ontvangen, zijn huidige leven wenste
hij niet te verliezen. Dat was voor hem
te belangrijk.
Hij vertrekt somber en terneergeslagen omdat hij vastzit aan dit leven en
gebonden is aan zijn bezittingen en
status. De prijs is voor hem te hoog.

Ook de Here Jezus is somber en terneergeslagen wanneer de man vertrekt.
Daarom spreekt hij die onheilspellende woorden, dat het voor een kameel
makkelijker is om door het oog van
een naald te gaan dan dat een rijke
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Zo worden we
nu stilgezet in
het rijke Westen.
Wat is de
betekenis van

het koninkrijk van God binnengaat.
De discipelen begrijpen meteen de
impact van deze woorden en vragen
wanhopig: ‘Wie kan er dan nog gered
worden?’
En wij, proberen we niet allemaal als
vanzelf ons leven te beveiligen door
wat meer of minder goederen? Hebben wij niet allemaal iets waaraan ons
leven hangt, iets fundamenteel onopgeefbaars? Dan is die eis van Jezus
toch onmogelijk? Je gewone aardse
zekerheden laten varen, dat
is toch niet verstandig? Wie
doet dat?
Daarin geeft de Here Jezus
ons gelijk als Hij zegt: ‘Inderdaad, bij mensen is dit
onmogelijk.’ Hij voegt er
echter meteen aan toe: ‘Maar
niet bij God, want bij God is
alles mogelijk.’
Bereid
Op dat moment moesten zijn
leerlingen het doen met deze
raadselachtige omschrijving.
Later zouden ze het begrijpen.
Dat een mens alle zekerheden kan opgeven, dat zelfs
rijke mensen het koninkrijk
van God kunnen binnengaan, dat ook zij slagen voor
de ultieme test, is mogelijk
dankzij God zelf. Let maar op wat
God gedaan heeft in Jezus Christus.
Hij stuurde zijn Zoon naar deze aarde
en Hij betaalde daarmee de allerhoogste prijs. Want Jezus was bereid om
zijn hemelse heerlijkheid op te geven.
Alles gaf Hij op:
Zijn rijkdom: Hij werd arm voor ons,
werd geboren in een gewoon arbeidersgezin.
Zijn eer: Hij werd zijn leven lang bekritiseerd en aan het eind bereikte de
spot een hoogtepunt, aan het kruis.

alles waarvoor je
leeft?

NADER
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Zijn leven: Hij was bereid zijn leven
af te leggen – ‘In uw handen beveel ik
mijn geest’, waren zijn laatste woorden
aan het kruis.
Alles gaf Hij op, voor u, voor jou en
mij. En alle ellende van de wereld
kreeg Hij op zijn schouders gelegd,
alle pijn, alle ziekte, alle schuld, alle
eenzaamheid, alle spot, alle haat en
afgunst.
Kijk, als je door de kracht van de
Geest beseft wat God gedaan heeft in
Jezus Christus, als je ziet op de prijs
die Hij betaald heeft, als je je daaraan
vasthoudt en als je dat gelooft, dan
gebeurt er een wonder. Want dan ben
je bereid om alles op te geven.
Misschien zorgt de crisis ervoor dat
je nu al voor die test wordt geplaatst.
Vanwege dat rondwarende coronavirus
waarmee je besmet kunt raken en dat
zelfs je dood kan betekenen. En dat
betekent dat je alles los moet laten.
Zo worden we nu stilgezet in het rijke
Westen.
Wat is de betekenis van alles waarvoor
je leeft? Die vraag geldt voor alle keuzes die je nu al maakt. Wat streef je na?
Zit je vast aan aardse zaken? Of komen God en Jezus op de eerste plaats?
We worden meer dan ooit gedwongen
om over deze vraag na te denken.
This is your time.
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Het coronavirus
en de kerkdienst

Het coronavirus houdt ons land in
de greep. Iedereen wordt getroffen
door de gevolgen ervan: ziekte,
sterven, economische problemen,
het gemis van contacten met
familieleden, vrienden en collega’s,
het niet kunnen bezoeken van
concerten en evenementen.
Als christenen worden wij
daarnaast geraakt doordat we
de kerkdiensten niet kunnen
bijwonen.

In deze tijden van coronanood zijn velen letterlijk tot
stilstand gebracht. Je zit thuis en wacht op betere
tijden. Het leidt soms tot verveling, maar ook tot
bezinning. Een vraag die dan opkomt, is: wat hebben
al die gevolgen van het virus, ook het feit dat we niet
fysiek als gemeente op de rustdag kunnen samenkomen, ons te zeggen? Hébben ze ons iets te zeggen?
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Geraakt door oude woorden
Mij deed die bezinning grijpen naar het kerkboekje van mijn
vader. De psalmen in de berijming van 1773 staan erin en de
gezangen die vastgesteld zijn op de GKN-synode van Middelburg 1933. En verder: de drie formulieren van enigheid, de drie
oude geloofsbelijdenissen, de liturgie, het kort begrip en de
ziekentroost.
Het is het kerkboekje uit mijn jeugd. Het werd door ons gebruikt in de jaren vijftig en zestig. De ellende van de Tweede
Wereldoorlog was voorbij, maar lag nog vers in het geheugen
van mijn ouders, net als de armoede van de jaren dertig die
mijn vader had genoodzaakt om ‘heide te plaggen’ in ruil voor
steun van de overheid.

De ellende van de
Tweede Wereldoorlog
was voorbij, maar
lag nog vers in het
geheugen van mijn
ouders
Bladerend door het deel over de liturgie werd ik getroffen
door het ‘Gebed voor kranke en aangevochten mensen’. De
taal is verouderd, maar de inhoud is diepgaand. Het opschrift
ook: Nadat men de kranke vermaand heeft, van wie de krankheden en allerhande ellendigheden komen, namelijk van God; en
dat haar eerste oorzaak is de zonde, die door Christus wederom
weggenomen wordt voor degenen die in Hem geloven, en dat hem
daarom alles ten beste moet dienen; zo moet men ook voor hem
bidden, naar de lering van Jacobus.

Eerste oorzaak van onze ellende
Ik kende deze woorden wel. Maar opeens raakten ze me en
gingen ze voor mij spreken: de eerste, voor mensen onzichtbare, oorzaak van onze ellendigheden is volgens Gods Woord

NADER
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de zonde! Niet het virus dat als een noodlot toeslaat! Niet
moeder natuur die terugslaat. Ook niet China, dat nalatig is
geweest, noch de Nederlandse overheid met haar ‘strenge’
maatregelen, maar het is… de zonde. Waarom werd ik nu pas
zo sterk hierdoor getroffen? Waarom waren deze woorden
bij mij zo lang onder de radar gebleven? Komt het doordat
ik hoor bij de vredesgeneratie die vooral ‘een opgaande tijd’
heeft gekend? Oorlog, armoede, vreselijke volksziekten zoals
de Spaanse griep en de pest ken ik niet uit eigen ervaring.
Wel heb ik weet van de uitbraken van ziekten bij dieren, zoals
mond- en klauwzeer, en als predikant heb ik nog de autoloze
zondagen meegemaakt. Maar nu is er het coronavirus. De
ellende die het teweegbrengt, raakt mij dieper en breder dan
allerlei andere dingen uit mijn leven. Het heeft mij geweldig
aangegrepen dat mijn kinderen en kleinkinderen ons enkel
een raam- of tuinvisite konden brengen! En dat je een geliefde
die ernstig ziek werd, geen bezoek kunt brengen. En je kleinkind niet eens kunt knuffelen. En dat je nu zelfs ’s zondags
niet naar de kerk kunt! Mijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, maar niet zoiets als dit.
De zonde is de oorzaak van onze ‘eeuwige honger en kommer’
(nog zo’n oude uitdrukking, uit het avondmaalsformulier), dát
zeggen de woorden van het ‘gebed voor kranke en aangevochten mensen’. Ze maken me stil. Het voelt niet gemakkelijk.
Want het is confronterend. Is dat soms de reden dat moderne
versies van het kerkboek dit gebed niet meer kennen?

De Heelmeester en zijn Woord
Maar in één adem wordt erbij gezegd wie de Heelmeester is
die deze onzichtbare oorzaak wegneemt: Christus! Hij is het
door God gegeven Medicijn voor eeuwig leven, tot behoud
voor allen wie in Hem geloven. Zijn belofte is het Goede
Nieuws: Al wat Ik gedaan heb, is voor jou! Mijn volle genade en
Mijn volkomen rechtschapenheid komt jou toe. Gratis. Geloof het,
en je hebt het! Christus’ verzoenend lijden en sterven is van
veel meer gewicht dan al onze zonden bij elkaar opgeteld!
Maar wat is het belangrijk dat we daar telkens weer van worden verzekerd. Want onze vijanden, de duivel, de wereld en
ons eigen vlees zitten niet stil. Voortdurend bestoken ze ons
om ons aan te zetten tot ongeloof en onverschilligheid, om
ons tot angst en wanhoop te brengen. Het geloof in Christus
heeft permanente voeding en ondersteuning nodig.
De nood van de coronacrisis bepaalde mij bij onze diepste

JAARGANG 27
JUNI 2020 #6

213

nood en dáárdoor bij het grote belang van de wekelijkse prediking. Ik begreep nu beter waarom Luther zo benadrukt dat
predikanten hun gehoor de toe-eigening op het hart moeten
binden: ‘Het Woord, het Woord, het Woord! Hoor je dat goed (…)!
Het Woord moet het doen en doet het! Want of Christus duizendmaal voor ons gegeven en gekruisigd zou zijn, dan was het alles
tevergeefs als het Woord niet zou komen en het mij verkondigde

Toch, virtueel samen
zijn is heel wat anders
dan fysiek op de
rustdag tot de gemeente

zijn heimwee. Hij dichtte een lied waarmee hij ons een van de
meest troostrijke psalmen heeft nagelaten, Psalm 42.

Afnemend kerkbezoek
Tegelijk weten we dat binnen de brede ‘gereformeerde gezindte’ op veel plaatsen al lange tijd een proces van afnemend
kerkbezoek gaande is. Vooral de tweede dienst, de leerdienst,
lijdt onder deze trend. De ijver om de christelijke leer te onderwijzen en de inzet om deze hemelse leer te horen en te
overdenken neemt bij velen af. Zal deze ontwikkeling door de
coronacrisis versneld worden? Of zullen de kerkdiensten, nu
het gemis ervan aan den lijve is ervaren, weer meer waardering krijgen, zodat de kerken na de crisis voller zullen zijn?

van God komen

Bijeenkomen bijzaak?

en schonk en tot mij sprak: “Dit is voor jou, neem het en heb het
voor jezelf.”’1 Ik besefte nu ook des te meer hoe goed het is dat
Christus in het avondmaal telkens opnieuw persoonlijk die
verzekering geeft aan kwetsbare, sterfelijke mensen.
Maar juist nu zijn de kerkdeuren voor de meeste mensen gesloten als gevolg van het virus. En dat doet pijn, bij voorgangers en bij de gemeente.

Hoe erg is het eigenlijk dat er geen publieke erediensten zijn?
Door de digitale evangelieprediking word je toch ook gesterkt
in je geloof? Is het niet ouderwets, ja oudtestamentisch om
zoveel waarde te hechten aan het houden en bijwonen van de
kerkdiensten? Dat David uit heimwee een klaaglied dichtte,
is begrijpelijk. Toen was de tempel de plaats die God voor de
eredienst had aangewezen. Maar na Pinksteren is daaraan
toch een einde gekomen? Heeft Jezus dat niet zelf gezegd
in de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw (Joh. 4)? De
Samaritanen verschilden met de Joden over de plaats waar
God aangebeden moest worden. Jezus zegt dan: Er breekt
een nieuwe tijd aan, waarin het gaat om de aanbidding van
God in geest en waarheid. Hij voorzegt daarmee dat vanwege
zijn offer de tussenmuur die scheiding bracht tussen Joden
en heidenen, zal wegvallen. Een nieuwe bedeling zal aanbreken – de hedendaagse nieuwtestamentische tijd! Wij, wie en
waar we ook zijn, kunnen dóór Christus rechtstreeks tot God
de Vader bidden. Jezus is de Deur! Vandaag geldt: God zoekt
ware aanbidders, die de Vader zoeken door zijn Zoon. Is het
houden en bijwonen van de eredienst in een kerkgebouw dan
geen bijzaak?

Door heimwee bevangen
De predikanten missen natuurlijk hun publiek, de kerkgangers. Maar zij missen ook het voorgaan als liturg in de publieke eredienst, de aanbidding van God in zijn ontmoeting met
zijn volk. En de gemeente mist het samenkomen voor Gods
aangezicht, om bediend te worden met het evangelie en om
de zegen van God te ontvangen. Dankzij digitale middelen
kunnen prediking en zegen worden uitgesproken, gehoord en
ontvangen. Iets om erg dankbaar voor te zijn! Maar toch, virtueel samen zijn is heel wat anders dan fysiek op de rustdag tot
de gemeente van God komen.
Het gemis roept de gevoelens van heimwee op die ook de
psalmdichter kende. Toen hij ver van huis was, bij de bronnen
van de Jordaan, zag hij vol verlangen uit naar het samen opgaan naar Jeruzalem. Op die eenzame plek gaf hij uiting aan

1. Zie voor de verantwoording van dit citaat:
A. van der Sloot, Samen Gereformeerd. Het
licht op Groen, Ipenburg, Elburg, 2019. p. 64
en noot lx, p. 150.
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Werkplaats van de Geest
Inderdaad is Jezus onze vrede en in Hem verkeren wij op goede voet met God. Maar betekenen zijn woorden in Johannes 4
dat kerkbezoek niet belangrijk is voor ware aanbidders? Het
Goede Nieuws vraagt wel geloof! En dat moet gewerkt en
gesterkt worden door de Heilige Geest. Al direct na de opstanding kwamen de christenen in ‘de werkplaats van de Heilige
Geest’ bijeen op de dag van de HERE. En na de uitstorting van
de Geest bleef dat kenmerkend: de christgelovigen kwamen
samen tot de gemeente Gods, waar de apostelen voorgingen
in de prediking, in het breken van het brood en in de gebeden.
En overal waar christelijke gemeenten ontstonden, kwamen

Maar de Heilige Geest
maakt gebruik van de
dienaar van het Woord,
die als herder en leraar
verantwoordelijkheid
voor de gemeente draagt
de christenen op de rustdag samen om God te aanbidden.
De apostelen roepen daartoe ook op en wijzen op het grote
belang voor ons aller behoud om niet te verzuimen. Sommige kerkleden bleven gemakkelijk weg. De schrijver van de
Hebreeënbrief wijst erop dat wij, juist naarmate wij de grote
jongste dag zien naderen, allen de samenkomst moeten bezoeken (Heb. 10:25)!

Publieke dienst van de verzoening
Daar aanbidden we gezamenlijk onze God. En daar wordt,
heel gericht, aan onze eigen gemeente Gods Woord bediend.
Van nature stemmen wij niet in met wat Gods Woord ons bekendmaakt over de weg tot behoud. En in deze individualistische en digitale tijd stemmen we gemakkelijk af op leraren die
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woorden spreken die ons goed in het gehoor liggen. Maar de
Heilige Geest maakt gebruik van de dienaar van het Woord,
die als herder en leraar verantwoordelijkheid voor de gemeente draagt. Hij is liturg en voorganger in de eredienst, hij is de
bedienaar van de verzoening. Als het goed is, is hij er diep van
doordrongen dat zijn gemeenteleden tot hun behoud de publieke dienst van de verzoening nodig hebben. En wij moeten
beseffen dat de druppels van Christus’ bloed, die ons van onze
zonden schoon wassen, op ons vallen als wij onder de prediking van Gods Woord zitten.
Wij, leden van de nieuwtestamentische gemeente, hebben het
allen nodig dat de Geest door het Woord het geloof in onze
harten werkt en sterkt. Petrus, die ons vraagt geduldig de
jongste dag af te wachten, zegt dat nog niet allen bekeerd zijn
(2 Petr. 3:9b). Het is nog het heden van de genade, waarin de
prediking van Gods Woord, van de Wet en het Evangelie, tot
bekering uitgaat (vgl. HC zd. 31 vr./antw. 84). Daarom hebben
wij concrete prediking nodig, die is afgestemd op jongeren en
ouderen, mannen en vrouwen, bekeerden en onbekeerden, tot
ons aller behoud. Ook vandaag, in het digitale tijdperk. Want
we zijn als kerk van Christus nog een volk-dat-onderweg-is: de
hemelse haven wenkt, maar om deze haven veilig binnen te
varen wordt van de rechtvaardige veel gevergd: de strijd van
het geloof (vgl. 1 Petr. 4:18)!

De strijd achter de strijd
De coronacrisis is geen straf, maar een zegen, zo las ik ergens.
Is dat zo? Zijn de gesloten kerkdeuren dan ook een zegen?
Terwijl we de erediensten zo nodig hebben? Terwijl het pijn
doet dat we niet kunnen samenkomen om God om uitkomst
te bidden? Wat kan God hiermee voor hebben?
Laten we bedenken dat er een strijd aan de gang is en dat
onze God elke dag vol liefde werkzaam is om de macht van de
zonde en de duivel te weerstaan (Ps. 7:12). Als Koning-Rechter
van de volkeren (Ps. 93) en als Vader van zijn kinderen (Heb. 12)
kijkt Hij niet werkloos toe als zijn tegenstander, de satan, ons
angstig of onverschillig maakt, of als hij door dwaalleer en
doodsbedreigingen het geloof uit onze harten wil verdrijven.
God laat dat niet op zich zitten. Hij scherpt zijn zwaard tegen

2. Ik besef dat dit een duiding is. Over de noodzaak en de moeilijkheid van duiding schrijft
ds. C. Blenk in zijn onlangs verschenen boek
Waarom duidt u deze tijd niet?
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die aloude aartsleugenaar en aartsmoordenaar! Vergelijk het
met het optreden van premier Rutte. Een ‘aardige’ man, maar
als minister-president treft hij omwille van de volksgezondheid
‘strenge en keiharde’ maatregelen. Zo is het bij onze ‘lieve’
God als het gaat om het eeuwige welzijn van de mensen!

Gesloten kerkdeuren: een wake-upcall
Vanuit dat perspectief deugt de tegenstelling tussen straf en
zegen niet. Ooit gingen in Jeruzalem de tempeldeuren op slot,
de tempel verdween zelfs tijdelijk. De pijn die dat gaf, bevatte
een krachtige aansporing aan Israël om de afgoden weg te doen
en God de HERE van harte te dienen. Nú worden wij pijnlijk
getroffen doordat de kerkdeuren wereldwijd gesloten zijn.
Zou dat niet een ‘strenge en keiharde’ maatregel van God zijn,
die Hij bedoelt als een krachtige aansporing voor ons?2
Door de nood van het coronavirus heeft God ons herinnerd
aan onze eigenlijke nood: de zonde. Daarmee roept Hij ons op
om ons onder zijn machtige hand te vernederen en vervolgens
die hand in geloof vast te grijpen. Want zijn hart klopt vol
liefde voor ons!
Door de nood van de gesloten kerkdeuren herinnert Hij ons
aan het grote belang van de publieke diensten van Woord en
sacramenten op de rustdag. Dáár strekt Hij zijn hand naar
ons uit. Daarom worden wij geroepen om voortaan wel trouw
de kerkendienst in acht te nemen overeenkomstig het belijden
van de kerk.
Voor professoren, predikanten en opzieners betekent dit, dat
zij de zuivere bediening van Gods Woord en de sacramenten
moeten uitdragen en voorstaan. Ook ten gunste van verder
kerkherstel! En voor ieder kerklid persoonlijk betekent dit concreet, dat ‘ik op de rustdag trouw tot Gods gemeente zal komen
om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken en God de
HERE publiek aan te roepen, en de armen (!) christelijke barmhartigheid te bewijzen. Bovendien dat ik al de dagen van mijn leven
mijn slechte werken nalaat, de Here door Zijn Geest in mijn hart
laat werken, en zo de eeuwige sabbat in dit leven begin.’

Zou dat niet een
‘strenge en keiharde’
maatregel van God zijn,
die Hij bedoelt als een
krachtige aansporing

Afgesloten 25 mei 2020.

voor ons?
Anne van der Sloot, Kerkdienst in coronatijd
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Waaraan denkt u bij het woord ‘ontwikkelings
samenwerking’? Misschien wel aan het helpen van
arme mensen elders in de wereld en aan organisaties
die daaraan doen. Dat is begrijpelijk. Er zijn in de
wereld omstreeks 300 miljoen mensen die leven in
extreme armoede en daar bovenop nog omstreeks
500-700 miljoen die leven in armoede.

‘Het ergste van het leven in extreme armoede is de minachting.
Dat ze je behandelen als waardeloos.
Dat ze je bekijken met walging en angst.
En dat ze je zelfs behandelen als een vijand.
Wij en onze kinderen ervaren dit elke dag
en het doet ons pijn.
Het vernedert ons
en maakt ons angstig en beschaamd.’
Een moeder

it is een citaat van een
vrouw, een moeder,
die leeft in extreme
armoede. Armoede is
een van de grootste
moordenaars in de
geschiedenis. Door
armoede leven mensen
niet alleen in miserabele omstandigheden, ernstige armoede maakt een
mens vanbinnen kapot. De zeer armen
slepen zich voort in het leven, kunnen
hun kinderen niet geven wat ze die

graag zouden geven. Ernstige armoede is onrecht. In zijn Woord zegt de
Heer: Er zal geen arme onder u zijn
(Deut. 15:4).

Missio Dei
Toch is ontwikkelingssamenwerking
meer dan helpen van arme mensen.
Voor een christelijke visie op ontwikkelingssamenwerking moeten we
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breder beginnen. En dat is bij Gods
bedoeling met zijn wereld. Dat heet
in de theologie wel de missio Dei,
letterlijk Gods zending. In die term
missio Dei wordt de drie-enige God
beleden als een zendende God die de
verlossing van de wereld op het oog
heeft. God de Vader zendt de Zoon,
de Vader en de Zoon zenden de Geest,
de drie-enige God zendt de kerk de
wereld in (zie Joh. 20:21-23). Missio
Dei wordt gezien als een beweging van
God naar de wereld die voortkomt uit
zijn liefde. Die missio Dei kan in het
leven van christenen en christelijke
organisaties op verschillende manieren
vorm krijgen. In kerkelijke kringen
wordt al decennialang onderscheid
gemaakt tussen zending, (wereld)diaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
Deze drie typen van activiteiten kunnen we zien als drie gestalten van de
missio Dei. Zending is in dit verband
dan evangelieverkondiging en kerkopbouw. (Soms wordt het
woord ‘zending’ ook heel
‘Wij’, de rijke, ontwikkelde breed gebruikt, in de zin
zoals ik missio Dei uitlanden moeten de leg). Hoewel bij sommige
kerkgenootschappen inonderontwikkelde ternationaal diaconaat en
ontwikkelingssamenwergebieden helpen met king praktisch samenvallen, lijkt het mij goed ze te
techniek en geld om onderscheiden. Zending,
in deze smalle betekenis,
hun economie op peil te is erop gericht dat mensen
tot het christelijke geloof
brengen. Deze visie is lang komen en daarin groeien,
en dat er een levende kerk
dominant geweest is. Bij diaconaat gaat het
om menselijke relaties en
onderlinge omgang en
dienstbetoon waarin bijbelse waarden
gestalte krijgen. Ontwikkelingssamen
werking is erop gericht dat in alle
voorlopigheid iets van Gods gerechtig
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heid en shalom gestalte krijgt in de
samenleving.
We kunnen twee vormen onderscheiden, namelijk noodhulp bij een ramp
waarin mensen hulp nodig hebben
om te overleven, en structurele hulp.
Hierin worden mensen geholpen hun
‘gewone’ leefomstandigheden te verbeteren. Iedereen staat achter noodhulp,
ook al kampt men voortdurend met
tekorten. Over structurele ontwikkelingssamenwerking is meer discussie.
In het vervolg van dit artikel wil ik
hierop verder ingaan.

Ontwikkeling
De afgelopen decennia verwijst de
term ‘ontwikkelingssamenwerking’
(voorheen ontwikkelingshulp) vooral
naar de samenwerking tussen organisaties en mensen uit de rijkere
noordelijke landen met die uit de
zuidelijke landen die een ernstig armoedeprobleem kennen. Inmiddels is
de noord-zuidverbinding een netwerk
geworden. Diverse typen van organisaties zijn daarbij betrokken. Allereerst
nationale overheden, aanvankelijk van
de geïndustrialiseerde westerse wereld,
nu ook van andere landen. Verder
internationale organisaties, vaak verbonden met de Verenigde Naties, zoals
de Wereldbank, de WHO (gezondheidsorganisatie), de FAO (landbouw
en voedsel). En niet te vergeten, de
maatschappelijke organisaties, vaak
beter bekend als goededoelenorganisaties. U weet wel, die organisaties die
u geregeld om steun vragen. De laatste
decennia neemt ook de rol van privaat
kapitaal, onder meer het bedrijfsleven,
toe.
Als begin van ontwikkelingssamenwerking in de moderne zin wordt wel
gewezen op de inaugurele rede van

JAARGANG 27
JUNI 2020 #6

219

Ontwikkeling moet dan ook niet
de Amerikaanse president Truman
(1949). Daarin betoogde hij dat de
Verenigde Staten de plicht hadden om
‘het profijt van (...) wetenschappelijke
ontwikkelingen en industriële vooruitgang beschikbaar te stellen voor de
verbetering en groei van onderontwikkelde regio’s’. We horen een echo
van de hoop en het optimisme van de
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. ‘Wij’, de rijke, ontwikkelde
landen moeten de onderontwikkelde
gebieden helpen met techniek en geld
om hun economie op peil te brengen.
Deze visie is lang dominant geweest.
De nadruk lag op economische groei,
tot stand te brengen door geld en
techniek van ons. Hierdoor is aan
de ene kant veel gebeurd en zijn veel
mensen op enigerlei wijze geholpen,
vooral door maatschappelijke, waaronder christelijke organisaties. Maar
tegelijkertijd is de hulp zozeer gegeven
vanuit onze cultuur en onze beleving
van de problemen en de oplossingen,
dat die hulp vaak niet goed aansloot
bij de bevolking. Daardoor is vaak een
vorm van afhankelijkheid gebleven.
Christelijke ontwikkelingsorganisaties
zijn daar niet geheel aan ontkomen.
Maar doordat ze vaak samenwerken
met christelijke organisaties en kerken
in die landen, hebben ze relatief gezien
vaak wel de armere bevolking bereikt.
Hoe ziet, tegen deze achtergrond, een
christelijke visie op ontwikkeling en
op ontwikkelingssamenwerking er dan
uit? Voordat ik daarop inga, noem ik
enkele uitgangspunten voor die visie.

Uitgangspunten voor
een christelijke visie
1. Alle mensen hebben een waardigheid die hun principieel nooit

primair gericht zijn op meetbare
doelen zoals economische groei,
maar moet bepaald worden door
deze fundamentele waarden
kan worden ontnomen, maar die
wel kan worden geschonden. Deze
waardigheid berust op het gegeven dat ieder mens in oorsprong
naar Gods beeld is geschapen. Dit
houdt ook in dat alle mensen principieel gelijkwaardig zijn, ongeacht
leeftijd, capaciteiten, geslacht, etniciteit, cultuur enzovoort.
2. Het kwaad dat in de wereld is
gekomen door menselijke schuld,
is diep en kent een alles doortrekkende ernst en omvang. Dit raakt
elk mens in deze wereld in zekere
mate, en is reden om bescheiden te
zijn in onze pogingen de ‘wereld te
verbeteren’ en om utopische idealen
af te wijzen.
3. Ook de verzoening, de overwinning over kwaad en dood en de
vernieuwing van de wereld door
Jezus Christus zijn een realiteit die
als het ware de geschiedenis draagt.
Deze realiteit kan vorm krijgen
in de christelijke gemeente en in
levens van Christus’ volgelingen.
Ze kan ook de samenleving in het
algemeen beïnvloeden, en uit zich
vooral waar aandacht wordt geschonken aan kwetsbare mensen.
4. Die overwinning en vernieuwing
zal in deze wereld gestalte krijgen
als Jezus Christus openlijk zijn koningschap zal gaan uitoefenen. Dit
is de grond voor onze hoop op een
wereld waarin gerechtigheid woont,
die inspireert en helpt te volharden
ook als werk geen vrucht lijkt te
dragen.

Deze geloofsovertuigingen vragen om
een concrete verwoording in een visie
op onze wereld. Het onderstaande is
daartoe een poging.

Christelijke visie op
ontwikkeling
In geïndustrialiseerde landen, en daarmee ook in ontwikkelingssamenwerking, is ‘ontwikkeling’ vooral gericht op
waarden als economische groei, welzijn, geluk, veiligheid en bescherming
van iemands (groeps)identiteit. Wanneer aan deze behoeften wordt voldaan, zal volgens de (impliciete) gangbare visie een rechtvaardige, zorgzame,
veilige en duurzame samenleving ontstaan. Maar is niet juist het omgekeerde waar? De fundamentele waarden
die we allereerst moeten nastreven, zijn
gerechtigheid, zorg, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap voor mens
en milieu. Die kunnen dan de vruchten van welzijn, welvaart en veiligheid
voortbrengen. Ontwikkeling moet dan
ook niet primair gericht zijn op meetbare doelen zoals economische groei,
maar moet bepaald worden door deze
fundamentele waarden.
Ontwikkeling kunnen we dan zien als
vrucht van menselijk handelen dat is
gericht op het goed functioneren van
praktijken en instituties, zodat die elk
hun eigen centrale waarden kunnen
realiseren. De huishoudens bijvoorbeeld kunnen dan zorgen voor het
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levensonderhoud van hun leden en
onderwijs en zorg voor de kinderen realiseren. Landbouwpraktijken zorgen
dan allereerst voor voedselzekerheid
van de eigen bevolking op een sociaal
en ecologisch duurzame manier; pas
in tweede instantie produceert men
voor export van producten om met
de opbrengsten ook andere dingen
te kunnen betalen. De rechtspraak
functioneert dan zonder aanzien
des persoons, de gezondheidszorg is
niet primair gericht op winst voor de
aandeelhouders, maar op het gezondheidsbelang van de mensen, ongeacht
afkomst, geslacht, status of gezondheidstoestand. En de godsdienstige
instituties zoals, in christelijk perspectief, de kerken, houden de lofzang tot
God gaande en moedigen
de mensen aan te leven
Dit is misschien een naar Gods bedoelingen.
En daarmee voeden ze de
ander beeld dan dat u eerdergenoemde fundamentele waarden.

had van ontwikkelings

Als de verschillende praktijken die de samenleving
vormen goed functioneren
in hun onderlinge samenhang, biedt dat de mens een goede
basis voor het ervaren van welzijn.
Dat is een visie op ontwikkeling die
verwoordt wat we bijbels gezien shalom kunnen noemen. Dit geeft ook de
fundamentele motivatie voor ontwikkelingssamenwerking. Wat zegt dit nu
over ontwikkelingssamenwerking?

samenwerking

Christelijke visie op ontwikkelingssamenwerking
In het licht hiervan zien we ontwikkelingssamenwerking als een samenwerking van organisaties en mensen, die
als doel heeft het bevorderen van de
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diverse praktijken en instituties waarin
het leven en samenleven van mensen
zich afspeelt. Het faciliteren van het
ontwikkelingsproces van de bevolking
ter plaatse staat daarin centraal. Deze
facilitering is erop gericht professionals en de mensen ter plaatse te helpen
hun praktijken – het huishouden, de
landbouw, onderwijs, dorpsbestuur,
winkel enzovoort – te laten functioneren op een wijze die zij goed vinden.
Niet de ontwikkelingswerker is de
eigenaar van het ontwikkelingsproces, maar de bevolking waarmee men
werkt. De ontwikkelingswerker is
primair dienstbaar aan die bevolking,
niet aan de ontwikkelingsorganisatie.
Dat is soms best lastig. De ontwikkelingsorganisatie is voor haar werk en
bestaan vaak afhankelijk van donaties
van een Nederlandse achterban. Die
geeft het gemakkelijkst voor hulp aan
arme kinderen, met plaatjes van dergelijke kinderen. Bij noodhulp kan dat
terecht zijn. Maar bij structurele ontwikkelingssamenwerking gaat het er
veelal om mensen ter plaatse te helpen,
bijvoorbeeld bij hun landbouwproductie op een wijze die ze zelf kunnen
beheren. Of bij het opzetten van basisgezondheidszorg die laagdrempelig en
goed bereikbaar is, of bij het opzetten
van financiële diensten voor mensen
die willen en kunnen investeren in
een bedrijf. Of bij een combinatie
van diverse praktijken, bijvoorbeeld
het opzetten van een productie- en
verkoopketen van bepaalde agrarische
producten ter versterking van de lokale
economie. De ontwikkelingswerker
traint en ondersteunt de plaatselijke
bevolking om hun praktijken goed en
in samenhang te beoefenen.
Dit is misschien een ander beeld dan
dat u had van ontwikkelingssamenwerking. Maar ik hoop dat u dit bij
nader inzien toch beter vindt dan
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‘arme mensen helpen’. Immers, ontwikkelingssamenwerking moet gericht
zijn op een rechtvaardige en duurzame
samenleving. En daarom moet er gewerkt worden aan meer rechtvaardige,
inclusieve (er worden geen groepen
buitengesloten) en duurzame productie en consumptie, in de armere landen
én in de rijkere donorlanden, zoals
Nederland. Onze economie moet de
ontwikkeling van hun economie en
daarmee ook bijvoorbeeld de export
van hun producten mogelijk maken.
Maar een deel van het probleem van
structurele armoede is het gevolg van
de onrechtvaardige verhoudingen zowel binnen landen als internationaal.
Denk aan de belastingontwijking van
internationale bedrijven via brievenbusfirma’s aan onze Zuidas in Amsterdam. Daarom besteden ontwikkelingsorganisaties, ook christelijke, vaak een
deel van hun geld aan het bevorderen
van goede verhoudingen, onder meer
arbeidsverhoudingen en de relatie
tussen overheid en bedrijven, zowel
binnen een land als internationaal.
Dat geld wordt bijvoorbeeld gebruikt
om uitbuiting van kleine boeren aan
de orde te stellen, met het oog op betere omstandigheden voor die boeren.
Deze beleidsbeïnvloeding is de laatste
jaren bij christelijke ontwikkelingsorganisaties in betekenis toegenomen,
mijns inziens terecht. De profeten in
Israël kwamen ook op voor het recht
van de mensen die door de machthebbers werden onderdrukt.

Tot besluit
Waar komt een christelijke visie op
ontwikkelingssamenwerking nu op
neer als we kijken naar de hoofdpunten van de activiteiten?
Een christelijke visie staat in het kader van de missio Dei en gaat uit van
een bijbelse visie op mens, wereld en
geschiedenis (zie boven). Deze visie
ontmaskert de ‘afgoden’ van deze tijd,
zoals economische groei, de markt
en de gerichtheid op maximalisering
van de winst voor kapitaalverstrekkers
(aandeelhouders). Maar eveneens het
ideaal van een socialistische heilsstaat
– mochten er nog mensen zijn die
daarin geloven. Ook gelooft deze visie
niet dat mensen in traditioneel-religieuze (animistische) culturen een
soort ‘edele wilden’ zijn, die van nature
weten wat goed is, en met wie het wel
goed gaat als we ze met rust laten.
Een christelijke visie neemt ieder mens
serieus en daarmee ook diens cultuur.
Maar alle culturen staan onder de
kritiek van Gods Woord, ook de onze!
Iedere cultuur belichaamt ook goede
waarden – anders zou ze niet kunnen
overleven. Maar iedere cultuur kent
ook structuren waarin vormen van
kwaad zijn belichaamd. In een eerlijke,
open samenwerking met christenen uit
andere culturen luisteren we eerst een
tijd naar elkaar voordat we meningen
geven over de cultuur en het leven
van de ander. We zoeken samen naar

Een christelijke visie neemt ieder mens
serieus en daarmee ook diens cultuur.
Maar alle culturen staan onder de
kritiek van Gods Woord

wat we vanuit Gods Woord verstaan
als een goede ontwikkeling. In ontwikkelingssamenwerking laten wij als
donoren en ontwikkelingsorganisaties
het eigenaarschap van de ontwikkelingen zoveel mogelijk bij de mensen in
die landen. Dat is ook de enige manier
om werkelijk duurzame veranderingen
te krijgen. Samen met de partners in
de ontwikkelingslanden zoeken we
naar het daadwerkelijk integreren van
het christelijk geloof in onze gemeenschappelijke werkzaamheden.
In een christelijke visie realiseren we
ons dat de samenleving zich alleen
positief kan ontplooien als we recht
doen aan de eigen aard van elk van
de praktijken en instituties waaruit
die samenleving bestaat. Het gezag in
een staat is anders dan in een gezin
of kerk. De relatie docent-student is
anders dan die tussen werkgever en
werknemer, enzovoort. De natuurlijke
en sociale werkelijkheid is dynamisch
en er is geen blauwdruk voor alle tijden en plaatsen. Het bevorderen van
een goede ontwikkeling vraagt om een
gezamenlijke zoektocht naar wat in de
concrete situatie de juiste vormgeving
is van de waarden en normen die geënt
zijn op de Bijbel. In die zoektocht zoeken we samen de leiding van de Heilige Geest, die leidt in alle waarheid,
ook de waarheid voor werk aan een
rechtvaardiger samenleving.
Dr. Henk Jochemsen is emeritus bijzonder
hoogleraar christelijke filosofie, Wageningen
Universiteit.
Voor een uitvoerige bespreking van een
christelijke visie op ontwikkelingssamen
werking en onderwerpen daarbinnen,
zie H. Jochemsen (red.), Als de tak wil bloeien. Ontwikkelingssamenwerking in christelijk
perspectief, Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 2018.
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Verdriet
bij God?
Dit artikel gaat over God. Wie is Hij en hoe is Hij? God is in
elk geval geen mens zoals we zelf allemaal zijn. We kennen
Hem niet als medeschepsel, maar als Schepper. Toch wordt
Hij in de Bijbel vaak op een menselijke manier voorgesteld.
Er wordt bijvoorbeeld gesproken over Gods stem, over zijn
ogen, zijn machtige arm, of zijn hand, zijn vingers en noem
de lichaamsdelen maar op. We noemen zulke aanduidingen
voor God antropomorfismen. Dat wil zeggen: mensvormige
begrippen voor de Heer die zelf geen mens maar God is.
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Rembrandt, Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem

We kunnen ook mensvormig over God
spreken als we bepaalde menselijke
eigenschappen of hoedanigheden op
Hem toepassen. Al moeten we dan wel
oppassen dat we niet over de schreef
gaan.

Menselijk spreken over God
Het is voluit bijbels om te zeggen dat
God geduldig is en genadig, en dat Hij
een Vader is voor zijn volk en dat Hij
liefde is. Maar we lezen nooit dat God
dankbaar is, want hoe zou Hij een mens
kunnen bedanken als alle kracht en inspanning bij mensen juist van Hem zelf
afkomstig is. Zo staat er ook nergens dat
God lacht in de zin dat Hij zich samen
met mensen of engelen vrolijk maakt.
We voelen wel aan dat dit ongepast is
en al te menselijk zou zijn. De Bijbel
spreekt alleen zo als het om een spotlach van God gaat die zijn vijanden be-

treft, zoals in Psalm 2:4 en Psalm 37:13.
Zulke vijanden wekken Gods boosheid
of woede op, want Hij kan niet verdragen dat die zijn eigen volk belagen.
Daartegenover lezen we niet letterlijk
dat God blij kan zijn, al vul je dat als
lezer eigenlijk wel zo in als het bijvoorbeeld om Gods reactie op Jobs vroomheid gaat. Heb je ook op mijn dienaar
Job gelet, zegt God dan tegen de satan.
Je hoort bijna trots in die woorden van
God. Hij is blij met dit voorbeeldige
mensenkind. En bij Jeremia (32:41) lezen
we dat Hij zich er al over verheugt dat
Hij zijn volk straks na de ballingschap
weer kan zegenen. Dat vooruitzicht
doet God kennelijk goed. Aan de andere kant kun je soms ook teleurstelling
merken bij God als het met mensen
door hun eigen schuld niet goed gaat.
Ik denk aan de voorgeschiedenis van de
zondvloed. Genesis 6 vertelt dat heel de
mensheid de verkeerde kant op ging en
dat God er spijt van had dat Hij de mensen gemaakt had.

Jeremia
In het vervolg wil ik via het boek Jeremia nagaan of we ook kunnen zeggen
dat God soms verdrietig is. Het is een
heel menselijke emotie om te treuren en
je tranen te laten vloeien. Maar mag je
dat op bepaalde momenten ook bij de
Heer God verwachten? Passen tranen bij
Hem? Bij Jeremia lezen we vaak en veel
over de oordelen van God over Juda en
over de buurvolken. Zonde blijft niet ongestraft. Maar het bijzondere is hier dat
God zelf ook last lijkt te hebben van al
die straffen. Hij kan het kwaad niet ongestraft laten, maar tegelijk heeft Hij er
zelf moeite mee. Want straf is altijd een
soort van beschadiging. Of het nu over
de natuur gaat of over de mensheid, als
God oordelend ingrijpt, dan raakt Hem
dat zelf ook persoonlijk. God is niet
blij als door een brand natuurschoon
in rook opgaat. God is niet blij als Hij
vijanden de vrije hand geeft om elkaar
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Ik kan er alleen maar iets van
begrijpen als ik God mag
zien als de vader van
zijn volk
te verwonden of te doden. Juist via de
profetieën van Jeremia kunnen we God
in het hart kijken. Vooral als het erom
gaat wat zijn eigen volk, het volk Juda,
in het slot van zijn volksbestaan aan
ellende moest ondergaan. Het was allemaal verdiend en God had er de hand
in, maar het raakte God zelf ook en Hij
kon er om zo te zeggen wel om huilen.
Ik noem als voorbeeld daarvan Jeremia
8:23 met de uitroep: ‘Ach, was mijn
hoofd maar een waterval, mijn oog een
bron van tranen: dag en nacht zou ik
huilen over de doden van mijn volk.’
Ook bij andere voorbeelden (zoals 9:9
en 14:17) is het exegetisch niet helemaal
duidelijk wie er spreekt, de profeet of
God zelf. Maar dat maakt voor de betekenis eigenlijk niet uit: het lijden van
de profeet weerspiegelt Gods lijden, in
Jeremia’s klacht weerklinkt Gods klacht
over zijn volk. En dat is dan niet meer
zozeer Gods klacht over het gedrag van
zijn volk, maar over het lot van zijn volk,
het volk van Juda. Zo krijgen we hier te
maken met een klagende en wenende
God.
Dat komt nog dichterbij als Jeremia
over God spreekt in zijn relatie met
buitenlandse, heidense volken. Dit bijbelboek kent namelijk aan het slot een
hele serie van profetieën tegen vreemde
volken. Zo is er een lang hoofdstuk (48)
vol woorden van God tegen Moab. Als
bijbellezer zou je wellicht denken dat
God de ondergang van Juda betreurt,
maar dat het lot van Moab Hem niets
doet. Dat is een misvatting. Ik haal
vers 31 als voorbeeld aan om naar Gods
emoties te luisteren: ‘Daarom zal ik
jammeren om Moab, zal ik huilen om
dat hele land. Ik zal treuren om de inwoners van Kir-Cheres.’ In de daaropvolgende verzen lees je meer voorbeelden
en dan wordt in de Nieuwe Vertaling

(1951) naar God verwezen als Ik, met een
hoofdletter dus! Opvallend dat de aanstaande ondergang van Moab smartelijk
is voor de Heer, terwijl Moab toch een
heidens volk is (al was er de relatie met
Israël via Lot). God beleeft geen genoegen aan het gericht over dit volk. Er is
bij Hem dus geen leedvermaak, maar
eerder medelijden.

Tranen
Kunnen we dan als conclusie van het
voorafgaande spreken over de tranen
van God? Ik zou dat niet willen aanbevelen. Want dan trekken we God toch
te veel in het menselijke vlak. Oftewel:
dan wordt Jeremia’s Godsbeeld vermenselijkt. En daar moeten we bij een
antropomorfisme voor oppassen. God
gaat wel ver als Hij menselijke emoties
zoals verdriet op zichzelf toepast, maar
Hij blijft God. En daarom blijft Hij ook
de Ondoorgrondelijke, want wie kan
dat dubbele echt bevatten dat God aan
Moab de ondergang aanzegt en tegelijk
het volk van Moab beklaagt en betreurt.
En ten aanzien van Gods eigen volk,
Juda, is zijn houding even onbevattelijk.
Ik kan er alleen maar iets van begrijpen
als ik God mag zien als de vader van zijn
volk. Een vader moet zijn kind weleens
bestraffen, met woorden maar soms ook
hardhandig. En dan kan een vader wel
eens van twee kanten gedrongen worden. Hij moet dat pak slaag geven, maar
tegelijk kan hij bijna meehuilen met zijn
kind. Echte vaders kennen dat gevoel,
denk ik. Op die manier kijk ik naar de
oordelende God bij Jeremia.
Trouwens, niet alleen bij Jeremia zien
we die reactie bij God. We merken vaker
dat we zelfs in al onze zondigheid God

na aan het hart liggen en dat Hij zich
niet verlustigt in de dood van zondaars,
maar daarin dat we ons bekeren en
leven (zie Ez. 18:23 en 32). Er is ook een
prachtige illustratie van die inborst van
God in de geschiedenis van de profeet
Jona. God dreigde de stad Ninevé met
een totale verwoesting als ze zich niet
op tijd bekeerde. Op voorgang van de
koning kwam er inderdaad een serieuze
bekering tot stand. En dan staat er in
Jona 3:10 de mooie uitspraak: ‘Toen God
zag dat ze inderdaad anders begonnen
te leven, kwam Hij terug op wat Hij
gedreigd had hun aan te doen, en Hij
deed het niet.’ Maar daarmee is het verhaal nog niet uit, want Jona heeft grote
moeite met die wending in Gods beleid.
Hij klaagt erover dat de Ninevieten niet
de straf krijgen die ze verdiend hebben.
Dan laat God z’n hart spreken als Hij
Jona toevoegt: ‘Zou Ik geen verdriet
hebben om Ninevé, die grote stad waar
meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen… en dan nog al die dieren?’

We kunnen ook denken aan de pleitrede
van Abraham voor Sodom en Gomorra (Gen. 18). God is van plan om deze
steden vanwege hun zondige leven te
verwoesten en Abraham vraagt de Heer
om de steden te sparen als daar nog
genoeg onschuldige mensen zijn. God
gaat heel ver met Abraham mee, maar
tot slot maakt Hij aan het aftellen een
eind. Dan is de ondergang van deze
steden onafwendbaar, maar pas nadat
God op ultieme wijze zijn geduld had
getoond. Dat geduld hoort bij de bijzondere ‘geaardheid’ van God, zoals we
ook al bij Jeremia gezien hebben. Hij is
daarin voor mensen onnavolgbaar. Hij
is Schepper en Vader, Hij is dat tegelijk
en helemaal en altijd. Hij is de machtige
Koning en de treurende Vader in één
Persoon. Probeer dat niet te begrijpen,
maar wel te erkennen.
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CORONASPIEGEL
De afgelopen maanden hebben
we (tijdelijk) afstand moeten
doen van een aantal vrijheden
die gedeeltelijk juist kenmerk
zijn van een typisch westerse
maatschappij. Nee, dan heb ik
het niet over het verbod om je
bejaarde moeder te knuffelen. Ik
denk meer aan dat biertje op het
terras van café ‘Zus en Zo’ of die
kom gevulde tomatensoep bij de
Hema.

Nee, ik zeg niet dat ons
leven daar automatisch
aangenamer door wordt

Bijna iedereen heeft de opgelegde beperkingen geaccepteerd ter wille van
de kwetsbaren onder ons. En natuurlijk
ook wel een beetje om te voorkomen
dat onze nationale zorghelden zich
helemaal over de kop zouden moeten
werken. Echter: deze met meer of minder vreugde gebrachte offers blijken een
zeer nadelige invloed te hebben niet
alleen op de vrede in talrijke huishoudens, maar ook op onze economie. Niet
zo heel gek dus dat de nationale media
al heel snel konden kiezen uit een meer
dan ruim aanbod aan zowel ouders als
ondernemers, die tot vervelens toe de
vraag bleven herhalen wanneer de scholen en terrassen nu eindelijk weer open
mochten. Hiermee werd duidelijk dat
we als samenleving terechtgekomen zijn
in een situatie waarin we balanceren
moeten op het slappe koord tussen andermans gezondheid en eigen welvaart.
Beelden van overbevolkte ic’s én van
lege nagelstudio’s streden daarom om
voorrang. We applaudisseerden voor
onze zorghelden, zowel levend als dood,
maar in de stellige verwachting dat we
daarmee het moment dichterbij klapten
dat we niet langer met de handen in ons
(ongeknipte) haar zouden hoeven zitten
omdat onze nepnagels er de brui aan
hadden gegeven.
Nu is het natuurlijk egoïstisch wanneer
je als consument niet anders kunt dan

mopperen omdat jij op vrijdagavond
geen bioscoopje kunt pikken of op zaterdagavond niet uit eten kunt gaan.
Denk liever aan de onzekerheid van al
die honderdduizenden in de sport, in
de horeca, in de cultuur, het toerisme
en uitgaansleven wier baan op de tocht
staat. Onze nationale verwen-industrie
verkeert in grote nood!
We zouden echter ook tot de conclusie
kunnen komen dat de meeste mensen
heel goed leven kunnen zonder veel van
de producten en diensten die alleen
maar bestaan bij de gratie van onze
overvloed. Nee, ik zeg niet dat ons leven
daar automatisch aangenamer door
wordt. Dat geldt zeker voor de velen die
economische slachtoffers zullen worden
van ons niet meer onbeperkt kunnen
reizen, vakantie vieren en uitgaan. Maar
het is toch wel een onthutsende ontdekking dat we de afgelopen decennia in
het Westen een welvaart gecreëerd hebben die blijkbaar uitsluitend in stand
gehouden kan worden door steeds meer
geld uit te geven aan juist die dingen die
veel leuker en bevredigender worden als
je er een minder overvloedig gebruik van
maakt.
Alleen een echte ‘homo economicus’
kan beweren dat we moeten blijven
consumeren ter wille van onze economische welvaart. Niet sparen, maar
uitgeven dus. Alsof welvaart de enig
noodzakelijke voorwaarde is voor een
goed leven. Het lijkt mij dat het coronavirus ons, ‘homo sapiens’, onherroepelijk
moet bepalen bij de vraag in hoeverre
de afgelopen jaren deze economische
welvaart ons echte menselijke welzijn
heeft aangetast. Laten we daarom
bidden om veel wijsheid voor onze overheid.
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Gods volkomen liefde
OM TE BESPREKEN
Ken je het verhaal van de rechter en
zijn vriend? Het gaat over een rechter
die op een dag in de rechtszaal tegenover een oude schoolkameraad stond.
Ze waren dikke vrienden geweest,
maar nu moest de rechter rechtspreken. En hij kon niet anders dan
hem tot een hoge boete veroordelen.
Sommige mensen die wisten dat ze
vrienden geweest waren, vonden dat
de rechter wel erg hard was, maar ze
moesten toegeven dat hij rechtvaardig
was. Toen gebeurde er iets bijzonders.
De rechter kwam achter zijn tafel vandaan, trok zijn toga uit, liep naar zijn
vroegere vriend toe en gaf hem een
envelop met genoeg geld om de hoge
boete te betalen. Het recht had zijn
loop gekregen, maar tegelijk had de
rechter zijn vriendschap bewezen door
zelf de boete te betalen.
Dat verhaal is een mooi voorbeeld
van wat God in Jezus voor ons gedaan heeft. Want dat is de volkomen
liefde, waarin Gods rechtvaardigheid
en barmhartigheid bij elkaar komen.
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis
wordt dat in artikel 20 zo onder woorden gebracht:
Wij geloven dat God, die volkomen
barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon
gezonden heeft om de natuur waarin de
ongehoorzaamheid begaan was, aan te
nemen en in haar de schuld te betalen en
door zijn zeer bitter lijden en sterven de
straf voor de zonden te dragen. Zo heeft
God zijn rechtvaardigheid bewezen je-

gens zijn Zoon door onze zonden op Hem
te laden.
Gods volkomen liefde is absoluut eerlijk. Zonde kan niet ongestraft blijven.
Het zou oneerlijk zijn om bepaalde
zonden niet te straffen, toch? God is
terecht boos over de zonde. Maar omdat Hij zoveel van de mensen houdt,
laat Hij zijn eigen Zoon de straf dragen. Jezus zelf heeft het beste gevoeld
hoe eerlijk en rechtvaardig God is,
zodat wij het beste zouden kunnen
voelen hoe goed en barmhartig God is.

Wij mensen mogen
als het ware bij God
een auto die total loss
is, inruilen tegen een
spiksplinternieuwe
zonder één
schrammetje
Zijn goedheid en barmhartigheid heeft
Hij uitgestort over ons, die schuldig waren en verdienden veroordeeld te worden.
Want in volkomen liefde heeft Hij zijn
Zoon voor ons in de dood overgegeven en
Hem opgewekt tot onze rechtvaardiging,
opdat wij door Hem onsterfelijkheid en
eeuwig leven zouden hebben.

1. Waarom is het een probleem
als je jezelf als een prima tweedehands auto beschouwt?
2. Wat betekent het voor jou dat
Jezus gekomen is om jouw
schuld te betalen?

Ons strafblad werd op de naam van
Jezus gezet. Zijn lege strafregister werd
op onze naam gezet. Hij de dood, wij
het eeuwige leven. Dat is volkomen
liefde! Maarten Luther noemde dit
‘de vrolijke ruil’. Een betere deal kun
je niet krijgen. Wij mensen mogen als
het ware bij God een auto die total
loss is, inruilen tegen een spiksplinternieuwe zonder één schrammetje.
Het probleem is alleen dat veel mensen zichzelf niet zien als een auto
die total loss is, maar op zijn minst
zichzelf toch een goede tweedehands
vinden. En ze zeggen: Hij rijdt nog
goed, waarom zou ik een nieuwe auto
nodig hebben? Maar als je God leert
kennen in zijn volkomen heiligheid én
liefde, dan besef je: Ik lig midden in
de dood die ik verdiend heb, maar wat
een wonder: Jezus is die dood voor mij
gestorven en geeft mij eeuwig leven.
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Twee gereformeerde
kerkverbanden in Zuid-Afrika
70 jaar elkaar niet kunnen vinden... of toch wel?
Over zusterkerken in het buitenland lezen is zeker niet
oninteressant. Het helpt ons Gods wereldwijde werk te
beleven, en ons verbonden te voelen met broeders en zusters
van wie wij de namen vaak niet kennen, maar met wie wij
samen die ene Naam aanbidden.
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n toch blijft het dikwijls
een beetje ver van je bed.
Dat zien wij bijvoorbeeld
in Oekraïne1 – mensen in
Nederland steunen het werk
daar wel, maar het begint pas
echt te leven wanneer ze er
zelf op bezoek geweest zijn. Hetzelfde
zal het geval zijn in andere zendingsen zusterkerkrelaties.
Maar het ligt volgens mij toch even
anders als het gaat om de zusterkerken in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika
liepen en lopen er vele lijntjes naar
Nederland, en die maken het voor
Nederlandse lezers levendiger en
spannender. Dat geldt ook voor de
twee kerkverbanden waarop we in dit
artikel inzoomen. Elk afzonderlijk
onderhouden ze een zusterkerkrelatie
met de GKv, maar in de afgelopen
70 jaar hebben ze het onderling nog
niet zover kunnen brengen.2 Het gaat
om de Vrye Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika3 en de Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika4.

De Vrijmaking
In de relatie tussen de VGKSA en de
GKSA is tot ongeveer 1976 veel te
doen geweest rondom erkenning van
de Vrijmaking van 1944. Voor veel
Nederlandse emigranten die ná de
Tweede Wereldoorlog in Zuid-Afrika
naar een (of was het eerder: de?) kerk
zochten, was deze erkenning een sine
qua non (noodzakelijke voorwaarde)
voor aansluiting bij een kerkverband.
Deze nieuwkomers in de Unie van
Zuid-Afrika5 hadden de kerkstrijd in
Nederland in de jaren rond 1944 heel
intens meegemaakt, en daarom konden ze zich niet voorstellen hoe je je
bij een kerk kon aansluiten die banden
had met de ‘valse kerk’. En dat was
nu precies het geval bij de GKSA: die
onderhielden historische banden met
de Gereformeerde Kerken (syn.), en
weigerden uitspraak te doen in wat zij

beschouwden als een interne kerkelijke
aangelegenheid in Nederland. Zelfs
een exemplaar van het boek van
C. Veenhof, Om de ‘unica catholica’,
in de postbus van iedere GKSA-predikant kon hierin geen verandering
brengen. Deze neutrale houding, die

in hun context. Maar het is, denk ik,
wel een vraag die het waard is eerlijk
onder ogen te zien.
Altijd weer een nieuwe hobbel?
Je zou verwachten dat de weg tot
correspondentie – en mogelijk zelfs

Deze neutrale houding, die door de
vrijgemaakte emigranten allerminst als
neutraal werd ervaren, was de directe
aanleiding tot de stichting van de VGKSA
door de vrijgemaakte emigranten allerminst als neutraal werd ervaren, was de
directe aanleiding tot de stichting van
de VGKSA. Dit punt – in combinatie
met het lidmaatschap van de Gereformeerde Oecumenische Synode, waarvan de Gereformeerde Kerken (syn.)
ook lid waren – domineerde langer dan
25 jaar de gespreksagenda tussen deze
twee Zuid-Afrikaanse kerkverbanden.
Er speelde uiteraard meer dan wat we
in een kort artikel kunnen weergeven.
Maar terugkijkend (en -lezend) op
deze periode, komen er op zijn minst
twee vragen naar boven. In de eerste
plaats: hadden de GKSA zich niet
beter van de kerkelijke strijd in Nederland op de hoogte kunnen (laten)
brengen? En ten tweede, was deze
gewraakte neutraliteit van de kant van
de GKSA voldoende reden voor het
ontstaan van de VGKSA? Deze tweede vraag zit mij als VGK-predikant
veel meer dwars dan de eerste, want
die heeft direct te maken met ons bestaansrecht als kerkverband. Uiteraard
moet je altijd voorzichtig en bescheiden zijn in het beoordelen van de
besluiten en keuzes van je voorouders
– het is immers moeilijk je in te leven

meer – tussen de beide kerkverbanden
open was, toen de de GKSA in 1976
de correspondentie met de Gereformeerde Kerken (syn.) hadden opgezegd. Het verbaast daarom niet om in
de Handelingen van de GKSA-synode
(1979) te lezen dat ‘die sake wat in die
verlede tussen dié kerk (VGKSA –
HHvA) en die GKSA verhinderend
was, veelal, indien nie alles, uit die
weg geruim is en dié kerk met ons
1

Zie over het werk in Oekraïne het interview
met ds. Cor Harryvan (Nader Bekeken, juni
2019), alsook mijn interview (Nader Bekeken,
mei 2020).

2

Ik reken vanaf de instituering van de VGK
te Pretoria op 8 oktober 1950. Voor een
goed overzicht van de geschiedenis van de
contacten tussen de GKSA en de VGKSA
vanaf 1950-1995, zie A. Jansen, Die geskeidenheid tussen die Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika en die Vrye Gereformeerde Kerke
in Suid-Afrika 1950-1995, bachelorscriptie,
1996.

3

Ik gebruik de Afrikaanse naam, en zal het
vervolgens afkorten als VGKSA.

4

Ook hier gebruik ik de Afrikaanse naam,
met als afkorting vervolgens GKSA.

5

Vanaf 1910 tot 1961 was Zuid-Afrika een
Unie, daarna werd het een Republiek.

6

Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. 1979. Handelinge van die veertigste sinode te Potchefstroom op 10 Januarie 1979 en volgende dae,
Potchefstroom, 663 pag.
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een in diens, leer en tug is’.6 Zo werd
het binnen de GKSA ervaren. Prof. J.
Kamphuis bevestigde in een brief aan
de kerkenraad van de VGK Pretoria
dit gevoel door te zeggen dat de ‘slagboom’ opgeheven was en eenwording
nu mogelijk. Maar binnen de VGKSA
bleken de zaken wel wat anders te liggen. In de woorden van André Jansen
(vrijelijk vertaald): ‘De gesprekken met
de VGKSA zouden voortaan bezaaid
liggen met nieuwe bezwaren tegen de
GKSA.’7
Zaken zoals dubbele correspondentie,
lidmaatschap van de Gereformeerde
Oecumenische Synode, correspondentie met de Nederlands Gereformeerde
Kerken (‘buiten verband’), en opname
van de 14de Laan-gemeente8 in de
GKSA passeren in de jaren tachtig en
vroege jaren negentig de revue in de
verslagen van de verschillende deputatengesprekken. Ze laten zien dat er
een duidelijk verschil in visie bestond
op kerkverband en kerkelijke eenheid.
Maar daar blijft het niet bij. In deze
tijd worden aan de lijst met bezwaren
zaken toegevoegd die gericht zijn op
het interne leven van de GKSA, zoals,
naar de mening van de VGKSA, een
oppervlakkige levensstijl, zondagsont7

Zie A. Jansen, a.w., p. 123.

8

De 14de Laan-gemeente (tegenwoordig
de ‘Gereformeerde Kerk Die Kandelaar’)
is ontstaan door een scheuring in de Vrye
Gereformeerde Kerk van Pretoria rondom
dr. C. van der Waal. Voor een kort historisch overzicht, zie de in 2019 verschenen
herdenkingsbundel Het Verbond vandaag
(onder red. van GerhardMark van der
Waal).

9

Nederduitse Gereformeerde Kerk, de grootste van de drie zogenaamde Afrikaanse
zusterkerken (de GKSA en de Hervormde
Kerk waren de andere twee).

10 Er zijn evenwel van de kant van dezelfde
predikanten ook wel vragen over de levensstijl binnen de VGKSA.
11

Acta van de Generale Synode Zuidhorn
2002-2003 van de Gereformeerde Kerken in
Nederland, artikel 177, p. 366.
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heiliging, slecht bezoeken van de tweede eredienst, een gebrek aan kerkelijke
tucht en kanselruil met predikanten
van de grote NG Kerk.9 Lezend door
verslagen van deputaten in deze jaren
zie je de broeders gewoon worstelen
met de vraag welke zaken ons nog
gescheiden houden.
Als kinderen of kleinkinderen van
vrijgemaakte emigranten groeiden wij
op met dit soort beelden in onze hoofden. En... waarschijnlijk niet helemaal
onterecht. Ze waren niet uit de lucht
gegrepen – tot op vandaag getuigen
predikanten uit de GKSA, die bekend
zijn met het kerkelijk leven binnen de
VGKSA, van de volle middagdiensten, van kennis van de Schriften, en
van ernst met het leven voor de Here
binnen de VGKSA.10 Het getuigt van
de grote toewijding waarmee onze
ouders en grootouders, komend uit de
Vrijmaking, de gereformeerde erfenis
wilden beschermen. En toch ontkom
je niet aan de vragen die deze geschiedenis oproept: waarom altijd die

vragen waarover het nageslacht zich
zal moeten buigen... met erkenning
van de oprechte inspanning van het
voorgeslacht.
Deze vragen worden nog dringender
als we bedenken dat de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) al in 1981
de GKSA als ware kerken van Jezus
Christus hebben erkend. Tot in 2002
werd echter gekozen geen zusterkerkrelatie met de GKSA aan te gaan,
om ‘te voorkomen dat, bij het tot stand
komen van een zusterkerkrelatie met
de Gereformeerde Kerken en de Vrye
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika,
er ongewenste driehoeksverhoudingen
ontstaan’.11 Maar in 2005 kon het tij
niet langer gekeerd worden – op de
synode van Amersfoort-Centrum werd
besloten een zusterkerkrelatie aan te
bieden aan de GKSA. Of de GKv
daarin gelijk hadden? Op zijn minst
roept het de VGKSA op tot zelfonderzoek: waarom kon een zusterkerk
het zich niet langer permitteren om
formele banden met de GKSA uit te
stellen?

Landelijk liepen deputaten steeds
weer tegen dezelfde zaken aan,
maar plaatselijk werden de contacten
hechter en duurzamer
nieuwe hobbels? En waren die hobbels
echt principiële verhinderingen
tot eenheid? En hadden wij in de
VGKSA niet onbewust last van een
al te groot verlangen onze eigen (culturele) nestgeur te bewaren? Anders
gesteld: hebben wij ‘gereformeerd-zijn’
niet smaller gemaakt dan de Here
ons in zijn Woord geeft? Is de gereformeerde stroom niet breder dan
wij ons hadden voorgesteld? Dat zijn

Verandering van aanpak
Sinds de vroege jaren negentig verandert de aanpak. Tot op dat moment
vonden de contacten bijna exclusief
plaats op landelijk niveau – deputaten voerden de gesprekken. Maar er
groeide besef dat het heilzaam zou zijn
als de kerken elkaar ook op plaatselijk
niveau zouden kunnen ontmoeten. Of
was het misschien eerder zo dat de
groeiende lokale contacten tussen lid-
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maten – vooral jeugd! – een stimulans
waren tot formele lokale gesprekken?
Hoe het ook zij, ik denk dat er hier
sprake is van overeenkomst met – en
mogelijk zelfs navolging van – de
plaatselijke contacten in Nederland
tussen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Regels voor contacten
op lokaal niveau, die in die tijd in
Nederland zijn opgesteld, hebben ná
de eeuwwisseling ook in Zuid-Afrika
hun diensten bewezen. Hoe langer
hoe meer gingen de lokale contacten
de gesprekken beheersen. Landelijk
liepen deputaten steeds weer tegen
dezelfde zaken aan, maar plaatselijk
werden de contacten hechter en duurzamer, vooral rondom de centra van
Pretoria en Kaapstad (waar de meeste
gemeentes van de kleine VGKSA
zijn).
Dit leidde in 2009 en volgende jaren
tot een zogenaamd vijfpuntsgesprek
in de Moot, een wijk van Pretoria
waar zich binnen een omtrek van vijf
kilometer twee Vrye Gereformeerde
en drie Gereformeerde gemeentes bevinden. De jeugd van deze kerken trok
hoe langer hoe meer met elkaar op, en
dit leidde tot relaties en huwelijken.
De kerkenraden van deze vijf gemeentes beseften dat goede leiding aan de
jeugd van belang was, en daarom besloten ze om intensievere gesprekken
te gaan voeren. Aan de hand van de
visitatievragen die wij gebruiken wanneer we als kerken binnen één verband
bij elkaar op bezoek gaan, begonnen
de kerken elkaar concreet te bevragen
en te onderzoeken. Het was een bijzonder proces! Op de meeste punten
ontdekten de afgevaardigden hartelijke
overeenstemming. Een aantal punten,
waarover wel verschil van mening
bestond of waar mogelijk verkeerde
percepties bestonden, werd door aparte
gesprekken besproken en opgelost.

Zaken als tucht, het bijwonen van de
tweede eredienst en het zingen van
andere liederen dan alleen de psalmen
werden op deze manier opgehelderd.
Dit alles leidde rond 2015 tot erkenning van elkaar als ware kerken van
Jezus Christus.
Het was een blij moment toen predikanten van de verschillende gemeentes voor het eerst bij de andere

is het deel dat zich voornamelijk op
deputatenniveau afspeelt. Daar komen
vragen aan de orde over onder andere
hermeneutische principes, vrouwen in
het ambt, liturgische vernieuwingen en
gemeentes die hun eigen gang gaan.
Voor een deel herhalen de gesprekken
van de laatste 70 jaar zich. Eerlijk
gezegd: ik weet niet goed hoe wij uit
deze impasse moeten komen.

En op andere plaatsen, waaronder
de voormalige zendingskerken,
groeien de contacten
gemeentes mochten voorgaan. In
bepaalde gevallen was het, vanwege
de voorgeschiedenis, zelfs heel emotioneel. Geleidelijk begon ook de vrij
moedigheid te groeien om attestaties
aan elkaars kerkenraden af te geven.
Nu, in 2020, zijn wij zover dat we
breder kijken dan alleen de vijf gemeentes in de Moot – ook met andere
willen wij van harte één zijn. Of we
daarin door hetzelfde proces van ‘visitatie’ moeten gaan, is nog onbekend.
In Kaapstad is het op een andere manier gegaan, maar ook daar hebben
de gesprekken tussen twee gemeentes
van de GKSA en de ene gemeente
van de VGKSA geleid tot kanselruil.
En op andere plaatsen, waaronder de
voormalige zendingskerken, groeien de
contacten.
En verder?
Ik denk dat ik niet te veel beweer als
ik zeg dat de confessionele verschillen
binnen de GKSA scherper dan ooit
naar voren komen. Met als gevolg
dat de contacten van de VGKSA met
een deel van de GKSA nog steeds
niet goed van de grond komen – dit

Maar de andere kant van het verhaal
maakt mij blij en hoopvol, en daar
zouden wij ook het grootste deel van
onze energie in moeten stoppen. Dat
zijn de contacten met broeders en
zusters (en het zijn er velen!) die trouw
de Here willen dienen; gemeentes die
niet toegeven aan de geest van de tijd;
collega’s met wie wij één zijn in leer
en leven en die ook bereid zijn ons op
onze gebreken te wijzen. Aan deze
gemeentes en collega’s hebben wij heel
veel. Ze helpen ons namelijk in onze
strijd, ze helpen ons onze eigen blinde
vlekken te zien en ze dienen ons met
hulpbronnen die wij zelf niet hebben.
En hopelijk mogen wij – het kleine
VGK-visje in een veel grotere GK-vijver – ook iets voor hen betekenen. In
ieder geval ben ik blij dat de Heer deze
broeders en zusters aan ons heeft gegeven. Psalm 133 krijgt daardoor nieuwe betekenis: ‘Zie toch hoe goed...’
Dr. H.H. van Alten is voor 50% predikant
van de Vrije Gereformeerde Kerk in Pretoria,
Zuid-Afrika, en voor 50% rector van het gereformeerde seminarie in Kiev, Oekraïne. Daar
doceert hij kerkgeschiedenis en systematische
theologie
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DE KERK: EEN
PLURIFORME
EENHEID?
Elke zondag belijden we te geloven ‘een
heilige, algemene, christelijke kerk’. Maar
tussen dat wat we belijden en de kerkelijke
verdeeldheid bestaat een grote kloof.
Allerlei kerkelijke verwikkelingen dwingen
ons tot bezinning op de vraag: wat is de
kerk? Tegen deze achtergrond verschijnen
de laatste tijd verschillende artikelen en
publicaties over de kerk. Recent heeft
dr. Bert Loonstra zijn bijdrage aan dit
debat geleverd met zijn boekje Eén kerk.
Weg uit de verdeeldheid.
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H

et doel dat Loonstra met het schrijven van dit boekje
voor ogen staat, is terugkeren naar één kerk. In vijf
hoofdstukken beschrijft hij een route die volgens
hem leidt tot één kerk. Voor alles wil hij duidelijk
krijgen wat we bedoelen met de identiteit van de ene kerk
van Christus in onderscheid van de wereld. Hij probeert
afstand te nemen van de gebruikelijke theologische termen
‘wezen’ en ‘kenmerken’. Met deze klassieke termen omschrijft men in de theologie wat de kerk is. Volgens Loonstra brengt het begrip identiteit ‘ons dichter bij onszelf, bij
wat ons beweegt of zou moeten bewegen’ (p. 20). Om die
reden heeft hij een voorkeur voor dit begrip in plaats van de
klassieke term ‘wezen’. Om
de definitie van het begrip
identiteit scherp te krijgen,
start Loonstra een cultuurhistorische verkenning. Hij
analyseert welke betekenis
dit begrip in onze huidige
cultuur bezit. Nadat hij verschillende aspecten van de
hedendaagse betekenis van
deze term verkend heeft,
concludeert hij dat dit begrip goed bruikbaar is om
de betekenis van het bijbelse
woord ‘kerk’ te omschrijven.
Hij omschrijft de identiteit
van de kerk dan als volgt:
‘De identiteit van de kerk heeft dus te maken met eenheid
en continuïteit, met geloofsoverdracht aan de opgroeiende
generatie, met een eigen verhaal waarin zij zich onderscheidt, maar waarmee zij door het vertellen zich ook met
de omgeving verbindt, met de diversiteit van vele individuele identiteiten, met een eigen moraal, en met de identiteitsbepalende invloed op de leden. Haar wezen ontvangt zij uit
Christus en Christus is één’ (p. 22). Hij beschrijft het wezen
van de kerk aan de hand van zes kenmerken (het verhaal, de
geloofsoverdracht, de gemeenschap, de communicatie, de
moraal en de relatie tussen individu en gemeenschap).

Volgens Loonstra
brengt
het begrip
identiteit ‘ons
dichter bij
onszelf, bij wat
ons beweegt of zou
moeten bewegen’

Nieuwe Testament
Na deze beknopte analyse start Loonstra een bijbelse
bezinning op de identiteit van de kerk in het Nieuwe Testament. Hij constateert dat de vijf nieuwtestamentische

eigenschappen overeenkomen met vijf
van de zes betekenisaspecten van het
begrip ‘identiteit’. Alleen het aspect
‘individu en gemeenschap’ ontbreekt.
Dit verschil schrijft hij toe aan de
verschillen tussen onze cultuur en het
milieu waarin het Nieuwe Testament
ontstaan is. In dat milieu stond de
gemeenschap centraal, in onze tijd het
individu. Voor Loonstra is dit geen
losstaande constatering, maar een belangrijk gegeven dat hij later in zijn
boekje uitwerkt (zie onder).
Leidraad voor zijn bezinning op de
nieuwtestamentische betekenis van het
thema ‘kerk’ zijn de nieuwe inzichten
van de nieuwtestamentici Sanders
en Dunn over de wet bij Paulus en
de visie van de ethicus O’Donovan
over christelijke vrijheid. Instemmend
citeert hij O’Donovan. Deze ethicus
stelt dat ‘de geestelijke vrijheid van
het individu berust op het feit dat het
onmiddellijk wordt aangesproken door
God, dat God de heilige Geest getuigt
met zijn geest, en zo instemming oproept met Gods woord in Jezus Christus’ (p. 33). Verder concludeert hij dat
de wet als geschreven document voor
Paulus niet langer maatgevend is
(p. 37). Een christen leeft door de
Geest, die Gods liefde in het hart
heeft uitgestort. De liefde is de hoofdzaak en samenvatting van de wet. Wat
betreft de identiteit van de enkeling
ten opzichte van de gemeenschap stelt
hij dat de identiteit van de gelovigen
door de verbondenheid met Christus
én door ieders specifieke eigenheid
bepaald wordt (p. 43). Verbonden met
Christus mag een ieder zijn zoals hij
is en wil zijn, bijvoorbeeld homoseksueel, transgender of voorstander van
de vrouw in het ambt. Verbonden met
Christus kan en mag dit allemaal, als
we maar met elkaar in gesprek blijven
wanneer de één moeite heeft met het
standpunt van de ander.
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Kerktypen
Na deze bezinnende hoofdstukken
omschrijft Loonstra het unieke van de
gemeentesamenkomst, namelijk het
zoeken en ontvangen van de gemeenschap met God. Aan de hand van deze
omschrijving typeert en waardeert hij
beknopt vier verschillende kerktypen:
oosters-orthodox (de eenwording met
God), rooms-katholiek (het misoffer),
protestants (het Woord) en evangelisch (de beleving). De gemeenschappelijke noemer van deze verschillende
kerktypen is volgens hem ‘het besef dat
God tot zijn gemeente komt’. Over
de onderlinge verschillen moet vanuit
een grondhouding van wederzijds vertrouwen en respect het gesprek worden
gevoerd met de bereidheid om van
elkaar te leren (p. 68).
Als het gaat om de vraag hoe de kerk
met de samenleving in verbinding
komt en deze band onderhoudt, stelt
Loonstra dat het klassieke denken over
God geen recht doet aan de vragen
van het leven en een onnodige kloof
creëert tussen de kerk en de seculiere
wereld. Er is maar één remedie mogelijk. De kerk moet afstand doen van
dit klassieke denken en de postmoderne werkelijkheidservaring omarmen
(p. 105-106). Dat deze theologische
beslissing grote consequenties heeft
voor ons denken en spreken over de
vraag wie God is, wordt al snel daarna
duidelijk.

Pluriforme kerk
Maar wanneer we één kerk zijn, hoe
moeten we dan omgaan met de onderlinge verschillen? Hoe om te gaan met
de breuklijnen tussen rooms-katholiek,
gereformeerd en baptist? Volgens
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Maar wanneer we één
kerk zijn, hoe moeten
we dan omgaan
met de onderlinge
verschillen?
Loonstra kan dit maar op één manier. Er is immers maar
één kerk. De eenheid van deze kerk is een pluriforme eenheid van diverse kerktypen. Daarom is erkenning nodig van
zowel de realiteit van verschillen tussen kleinere en hechtere
gemeenschappen als het belang van de grotere onderlinge
gemeenschap. Het opstellen van een kernbelijdenis biedt
ruimte voor deze eenheid. Tegelijkertijd biedt deze belijdenis ook een handvat om de buitengrenzen van de gemeenschap te bewaken (p. 140). Loonstra geeft een aanzet tot
het formuleren van zo’n belijdenis en kiest als zijn uitgangspunt de Apostolische Geloofsbelijdenis. Deze oeroude
confessie voorziet hij van een begeleidend commentaar. Hij
eindigt zijn boekje met de uitnodiging om zijn commentaar
te zien als een gespreksnota die aanzet tot voortdurende
bezinning en gesprek.

Beoordeling
Loonstra verdient bijval in zijn verlangen naar kerkelijke
eenheid. Er is één kerk of er is geen kerk. Toch heb ik met
zijn cultuurhistorische insteek, zijn theologische bezinning
en de uitkomsten van zijn studie fundamentele moeite.
Sommige van zijn uitkomsten zijn zelfs schokkend en raken
het hart van het christelijke belijden.

Kerk
Met de verschillende kerktypen is Loonstra uiteindelijk
snel klaar. De ontwikkelingen van na de Reformatie – de
eerste breuk in de westerse kerk – schuift hij opzij. Als
het erop aankomt, rechtvaardigen deze verschillen geen
gescheiden optrekken. Hoewel de dooppraktijk van een
baptist verschilt met die van een gereformeerd mens, is dit
verschil niet een opvatting die beiden scheidt. De norm
is de kinderdoop, maar ouders hebben de vrijheid om op
grond van hun afwijkende mening hun kinderen niet te
laten dopen (p. 133). Loonstra streeft naar ‘een pluriform
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verband van kerken’ dat ruimte biedt voor de opvattingen
van Rome en van baptisten, waarin homorelaties bestaan
en de vrouw het ambt mag bekleden. Elk van deze visies
beroept zich namelijk op de Bijbel, iedere representant van
een visie heeft zijn gelijk. Het beste is om elkaar met de
verschillende praktijken te aanvaarden en daarover met elkaar in gesprek te gaan, zonder het eigen gelijk te claimen
(p. 134). Al deze verschillende kerken verenigen zich in één
groot verband waarin men tot het uiterste gaat om elkaar te
erkennen en te aanvaarden in de hoofdzaken van het geloof,
die men met elkaar deelt.
Wie dit beoogt, zet daarvoor de belijdenisgeschriften opzij.
Dat doet Loonstra dan ook. Volgens hem functioneren ze
nog wel als een toetssteen van orthodoxie, maar het wereldbeeld dat zij beschrijven, is niet meer maatgevend en mensen beschouwen dat wereldbeeld als achterhaald. Met het
vasthouden aan deze belijdenissen vervreemden we ons van
onze tijd, zo stelt hij (p. 84).

God
Maar waar trekt Loonstra de grens tussen kerk en wereld?
In de Godsleer? Op de kernvraag wie God is, antwoordt
Loonstra: ‘God overstijgt de geslachtelijke differentiatie

(man-zijn en vrouw-zijn).’ Dat hij
God wel ‘Vader’ noemt, is vanwege
het gangbare spraakgebruik in bijbelse
tijden en omdat God eigenschappen
heeft die vanouds als mannelijk zijn
gewaardeerd (p. 141). Maar God is
toevalligerwijs ‘Vader’, door de cultuur
waarin de Bijbel ontstaan is. Met deze
visie creëert Loonstra ruimte voor hen
die vandaag God met ‘Moeder’ willen
aanspreken of wellicht in de nabije
toekomst met ‘Het’, wanneer de genderneutrale ideologie ook in de theologie zal doorwerken.
De ruimte ontbreekt me om hier
uitvoerig op in te gaan. Naar mijn
overtuiging raakt deze passage het hart
van het katholieke geloof. Gods vaderschap is niet toevallig door de toenmalige cultuur bepaald, maar door Wie
Hij is. Toen en nu. Gods openbaren
van zichzelf door zijn Naam overstijgt
de geslachtelijke differentiatie. Deze
differentiatie kenmerkt wél het veelgodendom van de volkeren rond Israël.
Maar Israël staat niet voor de keus om
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God als vader of moeder voor te stellen. De HERE is uniek en onvergelijkbaar als het gaat om de vraag Wie
Hij is ( Jes. 46). Scherper dan wij nu
hadden de bijbelschrijvers oog voor het
verschil tussen de uniciteit van Israëls
God en de geslachtelijke identiteit van
de goden van de andere volkeren. De
oudtestamentische polemiek tegen
het polytheïsme kan ons vandaag
in gesprek met bijvoorbeeld de feministische theologie op dit punt van
dienst zijn. Terecht zegt Loonstra dat
kerkelijke verdeeldheid een aantasting
is van Gods goede naam (p. 13).
Maar toen ik deze passage (her)las,
besprong me de vraag of Loonstra en
ik nog wel dezelfde God belijden. Na
het lezen van zijn boek blijf ik met
deze vraag zitten.

Schepping
Ook wanneer Loonstra schrijft over de
schepping van de mens, zet hij wissels
om. Volgens hem heeft God op enig
moment ‘potentiële mensen aangesproken en is met hen in een persoonlijke relatie getreden. Hij maakte hen
tot mensen, die zich bewust worden
van hun bijzondere positie’ (p. 96).
Achter deze uitspraken over het ontstaan van de mens schuilen bewuste
keuzen. Loonstra zoekt namelijk op
dit punt aansluiting bij de resultaten
van de moderne wetenschap. Volgens
hem bestonden het lijden en het fysieke kwaad al voordat God een potentiële mens tot mens maakte (p. 97). Zonde is volgens Loonstra niet meer dan
‘een fout’. Deze fout is het gevolg van
een verkeerde keus voor het fysieke
kwaad en het lijden. De mens is niet
verantwoordelijk voor het ontstaan van
het lijden en het kwaad. Maar wie dan
wel? God?!
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Christologie
Loonstra’s spreken over God en de mens heeft natuurlijk
ook consequenties voor de christologie. Jezus is in alles aan
ons gelijk geworden behalve dat Hij in onze fouten verviel
(p. 143). Jezus’ kruis en opstanding
zijn de principiële overwinning op
de macht van het kwaad. Maar met
geen woord rept Loonstra over het
kruis als plaats van verzoening en
gericht vanwege onze schuld. De
samenhang van ‘zonde’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘schuld’ stelt hij
niet aan de orde. De rechtvaardiging van de goddeloze omwille van
Christus’ gerechtigheid, volgens
Luther het fundament van de kerk,
komt in zijn boekje niet meer voor.
Volgens Loonstra gaan de woorden
‘opgevaren naar de hemel’ uit van
een wereldbeeld dat het onze niet meer kan zijn (p. 145).
Zijns inziens betekent dit niet dat de werkelijkheid van wat
erin beleden wordt, achterhaald is. Maar wat die werkelijkheid dan wel is, en wat zijn opvatting betekent voor het
christelijk geloof in de lichamelijke hemelvaart van de Here
Jezus, laat hij liggen. Inderdaad is Christus het wezen van
de kerk (p. 18), maar al lezend vroeg ik me steeds meer af:
wie is Christus dan nog wel?!

Achter deze
uitspraken over het
ontstaan van de
mens schuilen
bewuste
keuzen

Conclusie
Loonstra streeft naar een pluriforme kerk. In deze gemeenschap is voor iedereen ruimte, met uitzondering van één
categorie mensen. Wie op grond van Schrift en belijdenis
het christelijk geloof belijden en als gevolg daarvan bijvoorbeeld de opvattingen van Rome, de dooppraktijk van
de baptist, de visie van een evolutionist, de rechtvaardiging
van het homohuwelijk en/of de vrouw in het ambt, en de
feministische theologie als dwalingen verwerpen, plaatsen
zichzelf buiten deze gemeenschap. Maar worden niet juist
zij opgeroepen om de ene, heilige, algemene en christelijke
kerk te vormen?!
Dr. C.P. de Boer is predikant van de CGK-gemeente Beth-El in
Sliedrecht.

N.a.v.: dr. Bert
Loonstra, Eén
kerk. Weg uit de
verdeeldheid,
Buijten &
Schipperheijn
Motief, Amster
dam, 2019, ISBN
9789463690560,
160 pag.,
prijs € 15,90
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HOE WAS HET IN EEN
CONCENTRATIEKAMP?
om waarschuwing of kritiek te laten
horen heeft onderdrukt. Tegelijk is wel
duidelijk dat hij christen is. Hij schrijft:
‘Als men christen is, is men dat ook in
het concentratiekamp.’ Zo wilde ds. Van
Raalte met zijn boek duidelijk maken
hoe hij God in het concentratiekamp
heeft ‘meegemaakt’. Hij stelt: ‘God was
een Hoorder der gebeden’. Iets wat men
zonder diep geloof en vast vertrouwen nauwelijks zou kunnen beamen.
Door dat geloof had men ook in een
concentratiekamp houvast – elke dag
van dwang en uitbuiting maar weer.
Die kracht mocht Van Raalte van God
krijgen. Daarom is het boekje niet alleen leerzaam als het gaat over oorlog
en vrijheid, maar ook als het laat zien
hoe men christen kan zijn in tijden van
moeite. Van harte aanbevolen!

Zijn verslag is niet omgeven met allerlei
oordelen, preken en uitweidingen. Van
Raalte geeft aan dat hij zijn neiging

124
Zojuist verschenen:
Cahier 124

Ds. J. van Raalte (1894-1982)

Ds. J. van Raalte schreef kort na de bevrijding
over de vijf jaren waarin de nazi’s hem zijn vrijheid
hadden afgenomen. Hij toont hoe hij in alle ellende
zijn leven veilig wist in de handen van zijn hemelse
Vader. Dit boek is een geloofsgetuigenis ‘vanuit de
diepte’.
Prijs bij abonnement op de cahiers € 10,25
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 13,00
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In het concentratiekamp
In het concentratiekamp

E D. D R. H ARM V EL D MA N I n h et con ce nt rat i ekam p

Dr. Harm Veldman heeft ervoor gezorgd
dat het verslag nu in hedendaags Nederlands is uitgegeven, en geeft daarbij
de nodige informatie over het leven van
ds. Van Raalte. Daardoor wordt duidelijk waarom Van Raalte gearresteerd
werd en hoe het verder met hem is gegaan. Doordat hij voor de oorlog in het
Duitse dorp Laar – net over de grens bij
Gramsbergen – werkte, had hij eerder
dan anderen in de gaten hoe gevaarlijk
het nationaalsocialisme was. Direct in
het eerste oorlogsjaar, op 28 augustus
1940, werd hij gearresteerd omdat hij

Hoe waren de verhoren? Hoe werd je
getransporteerd? Wat deden de Duitsers? Hoe was het dagelijks leven in het
kamp? Hoe was het mogelijk dat Van
Raalte die lange gevangenschap overleefde, terwijl zoveel anderen bezweken?
Hoe was het om na al die tijd de Amerikanen te zien komen en op 28 april 1945
bevrijd te worden? Als je het boekje leest
krijg je er een beeld van, mede dankzij
de toegevoegde illustraties. Doordat
Van Raalte het goed vertelt, word je in
het verhaal getrokken.

WOORD & WERELD

Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Na
75 jaar worden gebeurtenissen geschiedenis, in de zin van: de meesten die het
meegemaakt hebben, zijn overleden;
we moeten het hebben van de verhalen. Wat is het dan bijzonder om In het
concentratiekamp in handen te hebben,
het nieuwste cahier van Woord en Wereld, met het verhaal van ds. Jannes van
Raalte (1894-1982). Het is belangrijk dat
een nieuwe generatie zo ook kan lezen
wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog.

volgens de Duitsers een felle tegenstander van het nationaalsocialisme was.
We hebben hier dan ook het bijzondere
verslag van iemand die bijna de hele
oorlog in gevangenschap heeft doorgebracht.

STICHTING

Ds. Van Raalte, vanaf 1925 predikant
in de Gereformeerde Kerken, beschreef
kort na zijn terugkomst wat hij meegemaakt had in de gevangenis in Arnhem
en in de concentratiekampen waar hij
verbleef: Dachau en Buchenwald. Hij
was slachtoffer en ooggetuige en schreef
vanuit het perspectief dat men net na
de oorlog had. Dat maakt het tot een
levendige beschrijving: hij vertelt zijn
persoonlijke verhaal.
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UIT REFORMATORISCH DAGBLAD
VAN 25 APRIL 2020

Eerder in dit nummer is een recensie te vinden van
het boek Eén kerk. Weg uit de verdeeldheid van de
CGK-predikant dr. B. Loonstra. Die recensie is geschreven door zijn CGK-collega dr. C.P. de Boer. Het
boek heeft De Boer intensief beziggehouden. Dat blijkt
ook uit zijn artikel in het Reformatorisch Dagblad
van 25 april 2020, met de titel: ‘Mijn hoop is op U’.
Daarin reageert hij op de vertwijfelde vraag van de
Vlaamse schrijver Hugo Camps, die hardop zijn angst
beleed die de coronacrisis hem bezorgt: ‘Staat er iemand op die een sprankje licht, een beetje hoop biedt?’
Uitgebreid komt De Boer terug op de ingrijpende vragen die in dit verband het boek van Loonstra bij hem
hebben losgemaakt. Hij verwijst ook naar de recensie
die nu dus in dit nummer is opgenomen, maar toen al
door hem geschreven was. Na zijn inleiding over de
vraag van Camps en de gevolgen van de corona-epidemie schrijft hij:

Hopen
en belijden

D

eze ramp dwingt kerkverbanden zich te bezinnen op
hun roeping. Zijn zij nog in staat om hoop te geven
aan een angstig iemand die uitziet naar een sprankje
licht? Kunnen kerkverbanden vandaag nog met grote stelligheid zeggen: ‘Ja! Hij is er; Hij is opgestaan; Hij is het Licht in
deze duistere wereld; Hij is mijn Heere Jezus Christus; Hij is
mijn Hoop!’?

Dr. Loonstra

De vraag of kerkverbanden in deze bange tijd nog in staat zijn
om hoop te bieden, houdt mij sinds kort intensief bezig. Het
horen van Camps’ vraag viel samen met het recenseren van
een boekje van de hand van dr. B. Loonstra, Eén kerk. Weg uit
de verdeeldheid (Amsterdam, 2019). Loonstra is predikant van
de christelijke gereformeerde kerk te Gouda.
In dit geschrift houdt Loonstra ons voor dat God op enig moment iemand uit een bestaande groep wezens verkoos. Hij
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verbond zich met hem en maakte hem zó tot mens. Daarvoor
waarden het fysieke leed en het kwaad in deze duistere wereld
al rond. De dood en het lijden waren er al, voordat God sprak.
Niemand weet van hun ontstaan, God misschien ook niet. In
deze bange en donkere wereld ging God met twee mensen
verder. Voor het antwoord op de vragen hoe die zijn ontstaan
en wie zij waren voordat God zich met hen verbond, zijn we
aangewezen op de seculiere wetenschap. Die leert ons om die
vragen te herleiden tot een zwart gat.

Cultuurbepaald

Omdat Loonstra het geloof in God de Schepper heeft losgelaten, is het begrijpelijk dat hij huwelijk, seksualiteit, gezin
en gezagsverhoudingen niet als scheppingsordeningen beschouwt. Ze zijn niet meer verankerd in de schepping, maar
gedateerde producten van vroeger. Vandaag is de samenleving anders ingericht. Om die reden mag je bijvoorbeeld je
seksuele geaardheid vormgeven zoals jij die ervaart. We leven
immers in een andere tijd dan de tijd van de Bijbel?!
In Loonstra’s visie mag men God ook anders verbeelden dan
vroeger. Vroeger zag men God als een man. Dat kunnen we
Bijbelschrijvers niet kwalijk nemen, want zij leefden in een
patriarchale samenleving. De samenleving van nu is anders
dan toen. Vandaag kan God voor iemand heel goed vrouw
zijn. Zijn we morgen beland in een genderneutrale samenleving, dan is God misschien wel ‘het’. Dat kan allemaal, want
ons beeld van God is cultuurbepaald.
De eenheid tussen schepping en verlossing is het fundament
van de Schrift. Wie dit ondergraaft, verliest uiteindelijk zijn
geloof in God. De theologische structuren van Loonstra’s
denken zijn niet nieuw. Bij mijn weten is het wel nieuw dat
iemand zo radicaal afscheid neemt van Schrift en belijdenis,
terwijl hij nog lid en predikant is van een kerkverband dat
belijdt Bijbelgetrouw en confessioneel te zijn.
Het lezen en recenseren van zijn boekje was voor mij de concrete aanleiding om me af te vragen of een kerkverband dat
deze opvattingen gedoogt op den duur bange mensen in de
kou laat staan, omdat het zelf de Hoop heeft prijsgegeven.

Leegte

Rampen zoals de pandemie die nu rondwaart, leggen de
leegte van dit religieus denken feilloos bloot. Deze betekenisloze religie biedt geen hoop aan een bang hart dat hunkert
naar God. Zo’n hart wordt trouwens ook weggehouden bij de
troostvolle beloften van het Evangelie wanneer alleen maar
over Gods oordelen gesproken wordt.
Wat nu meer dan ooit telt, is een door de tijd beproefd geloof.

Een geloof dat mij oriënteert op God
mijn Schepper en mij leert dat deze God
door Zijn Zoon ook mijn Zaligmaker wil
zijn. Een geloof dat een bang en schuldig mens leert zijn hoop op Christus te
stellen, waardoor hij God vertrouwt,
ook al klaagt zijn geweten hem aan.
In het slotgedeelte van zijn artikel benadrukt De Boer hoe belangrijk het is om
in de katholieke traditie te blijven staan
om in echte hoop te kunnen blijven leven.
Ondertussen blijkt uit dit artikel wel hoe
binnen de CGK de verhoudingen steeds
meer op scherp komen te staan. Het zijn
ingrijpende vragen die De Boer stelt zowel
aan Loonstra als aan zijn eigen kerkverband.
Ik had dit gedeelte al afgesloten en naar
de redactie opgestuurd toen ik ontdekte
dat Loonstra ondertussen gereageerd heeft
op zijn weblog (www.bertloonstra.nl).
Onder de titel: ‘Foute uitspraken’ zijn drie
afleveringen verschenen (gedateerd 22, 25
en 29 mei). In de eerste beklaagt hij zich
erover dat De Boer hem geen recht heeft
gedaan en niet bereid is te corrigeren. Zo
acht hij het bijvoorbeeld onterecht hem
ervan te beschuldigen dat hij ‘het geloof in
God de Schepper heeft losgelaten’, alleen
omdat hij ‘voorzichtig positief’ de vraag
beantwoordt of het evolutieparadigma te
verbinden is met de belijdenis van God als
Schepper en de mens als de verantwoordelijke ‘voor het kwaad waar hij/zij voor
kiest’. In het tweede beklaagt hij zich over
de hem niet bevredigende reactie van de
redactie van het RD op zijn klacht over het
‘verwerpelijke gedrag’ van zijn collega en
diens ‘weigering om zijn woorden terug te
nemen’. In zijn derde blog acht Loonstra
het ‘hoogstwaarschijnlijk’ dat De Boer
hem te veel leest vanuit zijn eigen denkkader in plaats vanuit dat van Loonstra zelf.
Wordt vervolgd, vermoed ik.

UIT AND ERE BLADEN

240

NADER
BEKEKEN

UIT DE WAARHEIDSVRIEND
VAN 30 APRIL 2020

Kaars, wijnbeker en
specerijentoren
voor de sabbatceremonie

Het herdenken van 75 jaar Bevrijding leverde de
afgelopen maanden ook in de kerkelijke pers veel artikelen op die terugblikken op de bezettingstijd. Dat van
historicus en semiticus dr. Bart Wallet in De Waarheidsvriend van 30 april 2020 vond ik heel informatief. Onder de titel ‘Geen sjabbat, niet kosjer’ schrijft
hij over de vele joodse onderduikers die terechtkwamen
op christelijke adressen. Een grote meerderheid (75
procent) van de ongeveer 140.000 Joden in Nederland
is door de Duitsers omgebracht. Zo’n 25.000 Joden
hebben ondergedoken gezeten, van wie er 16.000 de
bevrijding hebben gehaald zonder gepakt te worden.
Wallet vertelt:

Bij christenen
ondergedoken
Joden in WOII
Ingrijpend

Onderduik was een ingrijpende ervaring, zowel voor de onderduikers als voor de onderduikverleners. Wat het betekende
om vreemden de hele dag om je heen te hebben, in je eigen
huis, overzag bijna niemand aan het begin van het traject.
Vaak was de gedachte dat de onderduik maar tijdelijk zou
zijn, een paar maanden hooguit, totdat de bevrijding plaats
zou vinden. Velen dachten in 1943, toen het aantal Joodse
onderduikers snel toenam, dat een geallieerde invasie spoedig
ophanden zou zijn. Pas gaandeweg bleek dat dit niet het geval was en regen de maanden zich aaneen: onderduiken werd
een jarenlange ervaring, die ieders doorzettingsvermogen,
wijsheid, humor en inschikkelijkheid op de proef stelde.

Gescheiden werelden

Een van de elementen die de onderduik tot zo’n bijzondere
ervaring maakte, was dat hierdoor mensen bij elkaar kwamen
die voor de oorlog vaak in gescheiden werelden leefden. Een
flink deel van de Joden kwam terecht in gereformeerde, hervormde of katholieke gezinnen – mensen die ze uiteraard hier
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en daar in de maatschappij wel tegen waren gekomen, maar
die slechts zelden tot hun sociale leefwereld behoorden. In
de verzuilde samenleving die Nederland was, bewogen Joden
zich vooral in liberale of socialistische kringen, terwijl de ‘confessionelen’ voor hen niet alleen een andere religieuze, maar
ook politieke wereld belichaamden.
En toen kwam de onderduik en vertoefden Joden en christenen onder één dak. Zij moesten samen een huishouden
gaan vormen, waarbij de geloofsgebruiken van de gastgevers
uiteraard de standaard zetten. Hoe ging dat in die nieuwe,
samengestelde Joods-christelijke huishoudens? In veel gevallen weten we daar weinig van af. Zo dook de Utrechtse
opperrabbijn Justus Tal onder bij de oudtestamenticus van de
VU, professor Cornelis van Gelderen. Waar zouden ze het over
hebben gehad? We weten het niet, Van Gelderen overleed een
paar maanden na de bevrijding en Justus Tal, die de nieuwe
opperrabbijn van Amsterdam werd, liet er zich niet meer over
uit. Hij had zijn handen vol aan het weer opbouwen van zijn
Joodse gemeenschap én zag het onder meer als zijn taak om
te strijden tegen de invloed die veel Joden tijdens de onderduik van het christendom hadden ondergaan. Hij herpubliceerde nog in 1945 een brochure met een veelzeggende titel:
Voor ons ons Jodendom - en niet het Christendom.

Gewetensnood

Uit andere bronnen weten we namelijk wel het een en ander over hoe Joden en christenen samenleefden tijdens de
onderduik. Zeker voor orthodoxe Joden leverde dat allerlei
problemen op. Het was onmogelijk om nog langer kosjer te
eten: men moest eten wat de pot schafte en zeker tijdens de
hongerwinter was men blij met alles wat maar voedde. Het leverde hier en daar wel gewetensnood op. Toch was de Joodse
traditie op dit punt duidelijk: als het gaat om het redden van
je leven, dan moet je zelfs de halachische (Joods-juridische)
regels rond het kosjer eten overtreden.
Ook het ritme van de Joodse kalender werd doorbroken. In de
onderduikgezinnen werd geen sjabbat gevierd en al evenmin
de Joodse feest- en gedenkdagen. Juist op dergelijke dagen
waren Joden zich extra bewust van het verlies van hun vrijheid: ze waren niet alleen beroofd van de vrijheid om zonder
angst de straat op te gaan, maar ook van de vrijheid om de
Joodse feesten te vieren.

Gebedenboek

Het Rotterdams-Joodse tienermeisje Carry Ulreich documenteert dat op bijzondere wijze in haar dagboek ’s Nachts droom

ik van vrede. Samen met haar ouders,
zus en beoogde zwager zit ze ondergedoken bij een overtuigd katholiek gezin.
De katholieke kalender, met zijn talrijke
feest- en heiligendagen, geeft het ritme
aan in huis. Als het sjabbat is, wordt
naar de radio geluisterd – iets wat Carry
thuis nooit gedaan zou hebben. Iets van
Joodse normaliteit probeert ze echter
vast te houden: op sjabbat wil ze geen
aardappels schillen, dus doet ze dat
op vrijdag alvast voor twee dagen. En
schrijven in haar dagboek is er al evenmin bij.
Op de feestdagen is er vooral het gemis
én het verlangen naar een volwaardig
vieren in vrijheid. In 1943 schrijft Carry
in haar dagboek: ‘Pesach hebben we dit
jaar natuurlijk zo goed als niet gevierd.
De jaarlijkse Seider hebben we moeten
missen. Laten we hopen dat ik hem
maar eenmaal in mijn leven heb moeten missen. Maar in ons hart hebben we
hem des te meer geëerd. Stel je voor, de
uittocht, toen de Joden niet meer als
slaven waren. L’histoire se répète. De slaven zijn teruggekeerd. Maar de vrijheid?
Vast ook wel!’
Verstoken van Joods voedsel, vervreemd
van de Joodse kalender, blijft vaak nog
maar één ding over: bidden. In tal van
brieven die bewaard zijn gebleven van
onderduikers, blijkt dat ze dat veel
doen en elkaar daartoe aansporen.
De Zwols-Joodse orthodoxe Rebekka
Herschel, die bij een Friese, hervormde
familie ondergedoken zit, schrijft aan
haar dochter op een adres elders in het
land: ‘Wij hopen met Gods hulp elkaar
spoedig te zien, ik bid er iederen dag
om, jij neemt toch ook wel je gebedenboek, daar knap ik altijd van op.’ Een
gebedenboek, het religieuze handboek
voor de Jood, was natuurlijk een gevaarlijk voorwerp bij eventuele huiszoekingen. Lang niet iedere onderduiker zal
er een hebben gehad.
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Geloofsverschillen

Terwijl er de worsteling was om iets van
het Jodendom vast te houden, maakten
de onderduikers kennis met de binnenkant van het christelijke geloofsleven.
Zij zaten aan tafel als er driemaal daags
uit de Bijbel werd gelezen, ze hoorden
de gebeden en sommigen die een vals
persoonsbewijs hadden, gingen zelfs
mee naar de kerk. Rebekka Herschel, die
stevig in haar jodendom stond, deed dat
ook – en met stichting. ‘Oudejaarsavond
was ik naar de Hervormde kerk, een
mooie preek, het laatste was: de Goede
God zegene en behoede Hij lichte Zijn
aangezicht naar U toe en vestige U vrede Amen.’ De priesterzegen, uitgesproken door de dominee, legde een band
met haar Jodendom en even vielen hier
de geloofsverschillen weg.
Op andere momenten waren die geloofsverschillen juist zeer aanwezig.
Carry Ulreich en haar zus Rachel hadden met hun katholieke leeftijdsgenoten verhitte gesprekken over Jodendom
en christendom. Met Kerst 1942 schrijft
Carry: ‘We doen haast niets anders dan
over godsdienst praten, over zionisme
(Bob en Canis zijn ervoor, mijnheer
tegen: gaat niet, zegt hij), geloof, katholicisme en Jodendom, over van alles.
Maar we worden niet overtuigd, dus
elke keer wordt er weer een vraag gesteld, en elke keer begint er weer een debat. Maar we kunnen ons niet helemaal
uitspreken, want we willen hen niet
kwetsen. Maar je kan er ook niet over
uitgepraat raken, want we weten niet
wie er gelijk heeft. Ieder voor zich denkt
dat het het goeie is. Maar nu weet ik er
iets meer van, en dat vind ik wel prettig.’
Op een gegeven moment werden de
gesprekken zo fel dat vader Ulreich het
zijn kinderen verbood om nog verder
over geloof te praten.

NADER
BEKEKEN

Haderech

Een deel van de onderduikers raakt dermate onder de indruk
van het christelijk geloof dat ze ontmoeten, dat ze besluiten
om zelf christen te worden. Met name tieners en jongvolwassenen blijken dit te zijn. Daarnaast waren er zo’n 4000 kinderen ondergedoken, die voor een deel hun ouderlijk milieu al
snel hadden vergeten en al spoedig volledig meedraaiden in
de protestantse of katholieke huishoudens van hun pleegouders.
Als de oorlog afgelopen is, worden deze oorlogspleegkinderen
de inzet van een pijnlijk gevecht tussen de Joodse gemeenschap en de christelijke oorlogspleegouders. Het voormalige
verzet wilde de kinderen die door de oorlog wees waren
geworden in de christelijke gezinnen houden. De Joodse gemeenschap wilde hen echter in Joodse pleeggezinnen en kindertehuizen plaatsen en hen zo terugbrengen in een Joodse
sfeer. Het werd een groot, nationaal publiek debat, waarbij de
posities fel tegenover elkaar stonden. Uiteindelijk moest de
rechter over ieder kind afzonderlijk beslissen waar het naartoe
zou gaan.
De jongeren die zich tijdens de oorlog tot het christendom
hadden bekeerd, zochten elkaar na de bevrijding op. Zij
stichtten een eigen Joods-christelijke vereniging: Haderech,
‘de weg’. Met zo’n dertig jongeren, onder leiding van Sal Wagenaar en Joop Hes, probeerden zij hun Joodse identiteit en
hun nieuwverworven christelijk geloof met elkaar te verzoenen. Het kwam hen op felle, afwijzende reacties te staan vanuit de Joodse gemeenschap, opperrabbijn Justus Tal voorop.
Maar anderzijds waren de kerken evenmin gelukkig met de
zelforganisatie van de jonge Joodse christenen. Ze vielen tussen wal en schip.

Nieuwe relatie

De ervaringen tijdens de onderduik trokken diepe sporen bij
de Joodse overlevenden. Sommigen hadden negatieve ervaringen en wilden alles het liefst zo snel mogelijk vergeten.
Anderen koesterden de nauwe banden met de onderduikfamilie. Talrijk zijn de verhalen van Joden die voluit mee bleven
doen met de familieverjaardagen en reünies, ook na een
emigratie naar Israël. In veel gevallen had de onderduik Joden
en christenen dichter bij elkaar gebracht – iets wat mede het
zaad legde voor een nieuwe relatie tussen kerken en Joodse
gemeenschappen.
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het eerste jaar 50% korting!
Ga voor het afsluiten van een abonnement
naar www.woordenwereld.nl

Bankrekeningnummer voor giften:
NL42 RABO 0324 6259 01
De stichting Woord en Wereld heeft
geprobeerd alle rechthebbenden te
achterhalen en in te lichten. Mocht de
vermelding van eigenaar of copyright
onjuist of onvolledig zijn, neemt u dan
contact op met de redactie.
Niets uit deze uitgave mag
vermenigvuldigd worden en/of openbaar
gemaakt worden zonder schriftelijke
toestemming van de redactie.

Basisontwerp: Studio TinekeWerkt
Vormgeving, prepress, fotografie:
Studio Bert Gort, Grijpskerk
Druk: VellendrukkerijBDU b.v.,
Barneveld
Gesproken versie: Nader Bekeken
is ook op Daisy-cd en Webbox
verkrijgbaar.
Inlichtingen: Chr. Bibl. voor Blinden
en Slechtzienden,
tel. 0341-565 477, e-mail
klantenservice@cbb.nl.
ISSN 1380 - 3034
U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten
op rekening NL42 RABO 0324 6259 01 ten name van de Stichting Woord en
Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testamentair willen
gedenken, kunnen gebruikmaken van de volgende formulering: Ik legateer
(... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en Wereld,
statutair gevestigd te Haarlemmermeer. Wij zijn een ANBI-instelling.
@NaderBekeken
www.facebook.com/naderbekeken

#6

JAARGANG 27
JUNI 2020

Kijk eens
op onze
website!

www.woordenwereld.nl
Daarop kunt u:
• De laatste nummers van Nader Bekeken bekijken.
• De nodige informatie over de nieuwste cahiers vinden.
• Direct een (deel van een) artikel uit het nieuwste
nummer downloaden.
• Nummers die langer dan een jaar geleden verschenen
zijn als pdf verkrijgen.
• Met de uitgebreide zoekfunctie, heel gemakkelijk,
allerlei onderwerpen waar iets over geschreven is, vinden.
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Hemelsleutel
Mijn moeder geloofde naast God
en de trouwe, luisterende huisarts
in de heilzame werking van kruiden.
Mijn vader meer in kruidenbitter
en met Pasen vrat hij eieren
als Drent, in veen geboren oervent.
En ik? Ik word high van een woord,
word dronken van herhaald uitspreken,
ontsluit de poort naar het geheim?
Breek het blad, een vliesje komt vrij,
leg het op een open wond en herstel.
Dat is bewezen, geen desillusie.
Eens een afweerkruid tegen boze
geesten en heksen, maar die tijd
is voorbij? Jij, hemelsleutel, hier,
dichtbij.

LENZE L. BOUWERS

U I T: V E C H T D A L N O T I T I E S

( D 3 3 P U B L I C AT I E S , I S B N 9 7 8 9 4 9 0 4 7 0 2 4 1 )

De titel ‘Hemelsleutel’ wekt
hoge verwachtingen: sleutels
van het hemelrijk. Daaraan
moest ik denken. En bij een
gedicht mag je aan alles denken.
Hier is ‘hemelsleutel’ in de
eerste plaats de naam van een
vetplant waaraan in de middeleeuwen een beschermende
werking werd toegeschreven
tegen heksen en boze geesten. Bovendien zou de plant
een geneeskrachtige werking
hebben door het vliesje dat
zichtbaar wordt als je een blad
breekt. Beide elementen zijn
in dit vers verwerkt.
Dit is een gedicht uit Vechtdalnotities, een fraai uitgegeven boek van Lenze L. Bouwers (poëzie) en Gijs Dragt
(fotografie). Het is een nieuwe
uitgave waarin het Vechtdal
centraal staat.
Het was een feest om het door
te bladeren en te genieten van
de fraaie foto’s en de gedichten. Ik kan het bij u aanbevelen. Mooi om cadeau te geven.
De prijs is € 20,-.

