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MEDITATIEF
J.R. Liouma

De preek. We raken er niet over uitgepraat.

Geheimenis

Logisch, als je kijkf naar de plaats die de preek
onder ons heeft. Elke zondag twee preken. Daar
kan niemand omheen. Er is zelfs geen principieel
verschil tussen een preek en een inleiding voor een
vereniging, Dat is de mening van W.G.H. Bassie en
W.P. Kruijswijk. In Blj de Tijd (oktobernummer 95)
schreven ze een arfikel met die strekking.
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. Luiten
1 BJeruzalem,

dat ik bemii I. ..

/ B. Kamphuis
I Honderd jaar jong
INTERVIEW
Hans Schaeffer

Help! ik ben gereformeerd

In veroer.
iieuw uitgekomen
iit de kerken
leegelezen

Een visie met goede
papieren
Het is duidelijk een prikkelende
steiiing, waarmee Bassie en Kmijswijk komen. Maar het is niet alleen
als uitdaging kdmld. Ze onderbouwen dat idee ook op een weloverwogen manier. En in hun verhaal
zit in dat opzicht een heel mooie
lijn. Kort gezegd is hun gedachtengang als volgt: Het W o o d van
Gud komt op allerlei plaatsen in de
gemeente tot Idinken.Dat gebeurt
in de huizen, in de opvoeding, in

de onderlinge gesprekken,maar
ook op vereniging, op catechisatie
en ja, inderdaad ook op & kansel.
Op die manier kun je zien hoe de
Heilige Geest op heel veel plaatsen
werkt, door ons in aanraking te
brengen met het Woord. En wie
geeft ons dan het recht daarbij een
principieel verschil aan te wijzen
tussen wat op de ene plaats gebeurt
(op de kansel) en wat in een ander
verband plaatsvindt (deinleidmg
op vereniging)? Beide gelegenheden gehuikt de Geest om in ons l
e
ven te komen. Zo komt het Woord

midden in de gemeente te staan.
dat gij in aile wijsheid eikander
Hoe &t vervolgens praktisch vorm
leert en terechtwijst... (Kol.
kan krijgen, laten de auteurs zien in
3 : 16). Bovendien sluit dit naadeen schema voor een gerneenteproloos aan bij een diepe overtuiging
ject rond de brief aan de Filippenvan de reformatie: Het Woord is
zen. Het verenigingswerk, de
aan de gemeente toevertrouwd. In
preek, catechisaties en de gezinnen
dat verband is in de gereformeerde
gaan een aantal weken te werk voltraditie ook vaak gesproken over
gens een uitgekiend rooster. Als
het priesterschap van alle gelovidat g& georganiseerd wordt en
gen. In feite geven Bassie en
op elkaar afgestemd, ontstaat er
Kruiiswijk opnieuw woorden aan
een mooie samenwerking,waarin
die aloude gerefwmeerdeopvatalles in één perspectief komt te
ting over het Woord van God in de
staan. Samen gebogen over & Bijgemeente.
bel vorm je een gemeente rondom
het Woord.
De preek is middel van God
Ik vind dit een overtuigende visie.
de Heitlge Geest
Ze geeft fraai weer wat de apostel
Vertrouwde klanken dus in het verbedoelt, als hij zegt: Het Woord
van Christus wone rijkelijk in u, mhaal van Bassie en Kruijswijk.
Tmh plaats ik er ook een paar kritische kanttekeningenbij. Want door
die oude klanken heen zijn soms
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holpen heeft. Omdat de nadruk zo
op de preek kwam te liggen, dat mdere vormen van verkondiging in
de gemeente niet meer uit de verf
komen'. Ik kan me eerlijk gezegd
daar wel iets bij voorstellen. Je
kunt soms inderdaad een eenzijdige nadruk in die richting vinden in
onze traditie. In blad, artikel en
h e k is daar wel eens zo sterk de
nadruk op gelegd, dat haast weinig
anders dan de preek in beeld
kwam. En dm vraag je je af: 'Leeft
het nog wel, dat de Geest ook op
zoveel andere manieren werkt in
de gemeente?' Die vraag heeft alle
recht. Bassie en Kmijswijk hebben
al eens eerder vragen in die richting gesteld in B q de Tijd. Dit is
een belangrijk waarheidselement in
hun verhaal.
Maar uit reactie slaan ze nu tmh
echt door naar de andere kant. Ik
vind dat vooral opvallend waar zij
spreken over de werkplaats van de
Heilige Geest. Natuurlijk is in de
gereformeerde theologie in &t verband vaak gewezen op de p w k als
middel dat de Geest g e W . De
auteurs vermelden dan ook een
paar van zulke visies (met eventuele nuanceringen). Maar eigenlijk
vmlen ze zich bij geen van aile
thuis. In die visies knjgt de preek
een veel te exclusieve plaats naar
hun zin. En op dat moment stellen
ze een belangrijke m g : 'Wat gebeurt er met mensen die in de kerk
geboren worden? Hoe komen zij
tot geloof?' Voor de zorgvuldigheid citeer L hun antwoord nu
even helemaal lenerlijk: 'Mwten
we niet erkennen,dat de meesten
gaan geloven in de Here Gd,doordat hun thuis in de opvoeding, op
school, op catechisatie enz. het
Woord van God wordt voorgehou&n? Dat is in âe kerk geen uitzondering, dat is regel. Alleen al op
grond van dat gegeven uit de werkelijkheid, zijn de v ~ ~ n d e
theologische opvattingen voor ons
niet aanvaardbaar, We zien voor
onze ogen gebeuren &t het anders
gaat'.

Eerlijk gezegd viel deze passage
me zwaar tegen. Herkenden de

schrijvers hun eigen vraagstellmg
niet?'Hoe komen zij tot geloof!',
vragen ze. Je zou ook kunnen vragen: 'Waar komt dit geloof vandaan?' Antwoord: 'Van de Heilige
Geest, die het geloof in ons hm
werkt door de verkondiging van
het heilig evangelie en het versterkt
door het gebruik van & sacramenten' (HC vraag en antwoord 65).
Nu kun je je afvragen hm breed je
die 'verkondigmg van het heilig
evangelie' moet opvatten. In dit
blad is wel bepleit dat in ieder geval zo ruim mogehjk te doen, dat
niet aiieen & preek daarbij in
beeld komt. Maar die preek dan
toch in ieder geval! Dat is heel duidelijk daar bedoeld. Of vinden de
auteurs die opvattingen van de cakchismus w k 'niet aanvaardbaar'?
Ik vind &t Bassie en Kruijswijk
zich hier heeI gemakkelijk afmaken van een bijbels onderbouwd
element uit & gereformeerde thwlogie. Een citaat van dr. A.N. Hendrik~('Wie met de Geest vervuld
wil worden, moet naar de kerk')
wordt in het voorbijgaan afgedaan
als een wel heel rigoureuze opvatting. Ik zou niet weten wat er rnis
is met dat citaat. Sterker nog: Wie
niet naar de kerk gaat, weerstaat
h t werk van de Geest (zie op dat
punt uitvoerig de Efezebrief en
Hebr. 10 : 25 in het tekstverband).
Het is erg jammer, dat & auteurs
die in dit kuder Hagen over een gebrek aan schriftbewijs binnen de
theologische opvattingen. in deze
uitvoerige passage zelf niet één
tekst noemen of bespreken. Als je
werkelijk in gesprek wilt gaan met
bepaal& theologen, Iruri je niet zo
slordig omgaan met andermans mening. Het artikel wekt op dit punt
een beetje een anti-theologische indruk.

De dominee preekt omdat
het zijn amM Is
Bij lezing van het artikel kwam
nog een andere vraag bij mij boven. Ik vroeg me af, hoe belangrijk
het voor de schrijvers mu zijn, dat
de dominee een ambtsdrager is. Hij

komt immers 's zondags niet zelf
op het idee om een preek te gaan
houden. Het is zijn ambt om dat te
doen. En aiieen dat geeft aan de
preek al een eigen plaats.
Maar het valt op, dat het ambt geen
enkele rol speelt in het hele artikel.
We1 stellen de auteurs dat in hun visie de plaats van & preddíant belangrijk blijft. Maar 'minder als
ambtsdrager en meer als vakman'
(p. 19). Die laatste typering komt
in hun verhaal vdkomen uit de
lucht vallen. Omdat hij enioor gestudeerd heeft, mag hij preken.
Hier sluipt toch een behoorlijk stuk
verarming binnen bij Bassie en
Kruijswijk. Sinds wanneer durven
we niet meer te zeggen dat een dominee de ambtelijke mping heeft
om het Woord aan de gemeente te
brengen? Er zijn immers volgens
het woord van de apostel oudsten
die belast zijn met pdiking en onderricht (1 Tim. 5 : 17)? En biijkeus het verband van die tekst mag
je die mensen wel eren op hun
plaats om hun werk. Maar bij de
schrijvers komt dat absoluut niet
ter spïake.
Schrijf ik dit nu om de dominee
eens even op een heel exclusieve
plaats in & gemeente neer te zetten? Wil ik daarmee de afstand tus-

sen kansel en gemeente Wh weer
groot maken? Nee, nadrukkelijk
niet. Als ik het ambt hier ter sprake
breng is dat niet om een principieel
verschil tussen de dominee en &
gemeente aan te geven. Alsof de
dominee met gezag spreek op de
kansel en een 'gewoon' gemeentelid aiieen maar wat eigen meningen ten beste geeft.ik gelwf nl.
niet dat het Woord in het ambt
woont. Het W&
woont in de gemeente, omdat de Geest daar Zijn
huis bouwt. Als ik daarom 's zondags de dominee de kafisel op zie
gaan, zie ik er één uit de rijen van
de gemeente naar voren gaan, die
het Woord opent. Maar hij doet dat
wel omdat Kj een eigen taak en
plaats heeft gekregen in de gemeente. Hij is varganger van de g e
rneente. Dat is een plaats die Christus hem zif gegeven heeft, met in-

schakeling van & gemeente. Zo
wordt de ambtsdrager een schakel
die Christus gebruikt om Zijn gemeente te vergaderen. En zijn m b
telijke verkondiging is daarbij een
belmgrijk middel.
Ik zie ùie ambtelijke verkondiging
vervolgens ingebed in zoveel ande
re vormen van vdondiging. Bassie en Knujswijk geven daar veel
voorbeelden van. Op die manier
kan inderdaad een ambtsdrager
midden in & gemeente staan. Maar
zijn ambtelijke taak geeft hem daarbij wel een oenmale plaats. h= je
dat ook wendt of keert.
K bespeur bij Bassie en Knujswijk
op dit punt een beetje een afkeer
van het ambt. Of is het een afkeer
van dominees?

De preek als Woord van God
Ik wil nog van een andere kant dit
onderwerp benaderen. In de reformatietijd is in de gereformeerde
theologie veel nagedacht over de
plaats en de betekenis van de
preek. Daarbij is een woord van
Bullinger beniernd gewomlen: 'De
prediking van het Woord van God
is het Woord van G d .Die uitspraak is zelfs in een gereformeer& belijdenis tewht gekomen. Als
ik me niet vergis zouden Bassie en
Kruijswijk huiveren van zo'n uitspraak. Volgens hen mag de dominee k t Wwrd van God verkondigen en daarbij 'gewoon zijn eigen
mening geven' (p. 19).
Nu kun je met zo'n uitspraak van
Bullinger behoorlijk wat misverstanden oproepen. Er zijn ook wel
dominees die dat in de hand werken. Ze doen alsof het een definitie
van een preek k. De redenering
gaat dan b.v. zo: 'De preek is het
Woord van God.Mijn preek is dus
ook het Woord van Gd.Dus daar
moet je met je kritiek afblijven, anders kom je aan het Woord van
God'. En er zijn werkelijk domin e s die zo wel denken of spreken.
Die met een beroep op die uitspraak b.v. weigeren mee te werken aan preekbespreking: 'Het
Woord van God is geen discussie

stuk'. Op die manier slaat zo'n uitspraak natuurlijk nergens op. Mijns
inziens is het een degelijke houding, waar Bassie en Kmijswijk
zich tegen afzetten.
Maar die uitspraak is helemaal niet
W l d als preekdefinitie, alsof elke preek hetzelfde gezag zou heb
ben, als b.v. de brief van Judas. Die
uitspraak van Bullinger is een geloofsuitspraak. We zeggen ermee,
dat we in de prediking God naar de
gemeente tae zien komen. Elij gebruikt de prediking om de gemeente aan te spreken met Zijn heilrijke
belofte. Zo is de preek een middel
in de machtige hand van God om
de gemeente steeds weer in relatie
met Christus te brengen. In dat opzicht hebben we in de gereformeerde kerk altijd met eerbid en respect leren spreken over de plaats
van de prediking in het leven van
de gemeente. We hebkn er kostbare woorden aan gewijd in onze belijdenis. Het is jammer dat dat bij
Bassie en Kmijswijk nergens doorw t .

Is de preek een inleiding?
i k kom temg op die stelling aan het
begin. De schrijvers stelden dus:
De zondagse preek van ds. Y verschilt niet principieel van de doordeweekse inleiding van broeder X.
In het bovenstaande besprak ik de
onderbouwing van die stelling.
Aan de ene kant zit er een mooie
lijn in hun verhaal, die regelrecht
ontleend is aan & aloude gereformeerde opvatting die sprak over
het priesterschap van alle gelovigen. Aan & andere kant mis ik in
hun verhaal een aantal wezenlijke
elementen, die in de gereformeerde
traditie (en belijdenis!) bepalend
geweest zijn voor onze visie op de
preek. Soms rekenen ze er ai te gemakkelijk mee af. Daardoor mist
hun visie een zekere glans. Er ligt
een wat goedkoop simplisme in.
Uiteindelijk vind ik het daarom
maar een halve waarheid, wat Bassie en Kruijswijk schrijven. Is de
preek gelijk aan een inleiding? Ik
zou zeggen: Ja, een preek is een in-

leiding. Zij is zelfs de koningin onder de inleidingen.
Dat zeg ik vanwege de plaats die
zij inneemt. Want dat aspect komt
absoluut niet tot zijn recht in het artikel van Bassie en Kruijswijk.
Denk eens even alle preken weg uit
je leven. Er verdwijnt dan een essentiële brun uit de eredienst en
daarmee uit je hele kstaan als kind
van God.Dat is onverteerbaar.
Denk nu eens d e inleidingen weg
uit je leven. Vmr heel veel mensen
zou er niet veel veranderen. Voor
anderen wel, maar er valt mee te leven. Het is opvaliend,dat dit eigenlijk geen rol speelt in het verhaal
van de schrijvers. De proporties
van & vergelijhg komen niet dui&lijk uit & verf.
De p k is de koningin onder de

inleidingen, Jn m'n uitspraak kun
je twee dingen benadrukken.Je
kunt & nadruk leggen op 'koningin'. Je h t de de leggen op
'inleiding'. Bassie en Kruijswijk
doen haast monomaan het laatste.
En dat is het verregaand eenzijdige
in hun visie. Je kunt wel oneindig
benadrukken dat & koningin ook
een vrouw is. En dan heb je gelijk.
Zij is een vrouw, die met alle andere vrouwen gemeenschappelijk
heeft wat typerend is voor een
vrouw.Maar dat neemt niet weg
dat zij haar eigen plaats heek Een
plaats die s w e dingen met zich
meebrengt. Ze staat meer in het
centnun van de klangstelling dan
andere vrouwen. Wat zij zegt
wordt meer op een goudschaaltje
gewogen dan wat de buurvrouw
zegt. Ze heeft wel een eigen mening. maar zal daar zelden als k*
ningin voor uitkomen. Enzovoort.
Tegelijk: als je dat nu oneindig
blijft b e n a d m e n , verlies je uit
het oog dat ook zij uiteindelijk een
'gewone' vrouw is. En dat moet
niet. De koningin vindt het zelf w k
fijn dat ze een gewone vrouw mag
zijn. Anders kan ze ook zichzelf
niet zijn. Dat maakt haar in haar
vrouwelijkheid en menselijkheid,
heel herkenbaar in haar optreden.
De preek is een koningin. Als ik
hun mening goed peil, denk ik dat

die typering Bassie en Kruijswijk
een beetje zal prikkelen. Toch doe
ik het daar niet om. Maar dit is een
held dat past bij de zaak waar we
het over h e b h . h daarbij denk ik
dan aan de plaats van de preek in
de geschiedenis van de kerk. En let
er dm op wat een nauw verband er
steeds is tussen de geschiedenis
van de kerk en de geschiedenis van
de preek.
Als je je maar even verdiept in de
geschiedenis van de preek, dan
gaat het voor je leven wat een bron
dat voor de kerk geweest is. Nadat
de apostelen als ooggetuigen en
herauten van Christus ons het evangelie van de opstanding hadden gepredrkt, heeft Christus ons andere
voorgangers gegeven. En die v-gangen zijn in handen van de Heer
van de kerk middel geweest om die
kerk te bewaren: Timoteiis, Ambrosius, Augustuius, Luther, Calvijn,
Spurgmn, Lloyd-Jones, Holwerda.
in de prediking van zulke voorgangers heeft & kerk altijd de gaven
van haar Heer naar zich toe zien komen.
'

Zijn er soms verborgen
pijnpunten?
Ik heb hierboven een aantal dingen
genoemd, die onmisbaar zijn als je
nadenkt over de preek en de plaats
van de preek.Waarom klinken die
dingen bij Bassie en Kruijswijk
niet d m ?Je ervaart het nu als een
gemis in hun verhaal. Ik heb mij
zitten afvragen waar dat vandaan
komt. Want aan de ene kant pikken
ze een belangrijke lijn uit de gem
formeerde traditie op. Aan de aride
re kant laten ze een paar fundamentele elementen heel nadrukkelijk
liggen. Het is, denk Ik, best belangrijk om daar de oorzaak van te vinden. Want ik heb de indruk,dat
Bassie en Kniijswijk stem geven
aan gevoelens die ook breder leven
bij andere mensen.
Ik protieer daarom te peilen waar
het helpunt zit. Als k het artikel
aandachtig lees, is er nl. iets dat o p
valt. Er zijn passages die een duidelijk geesteiijk klimaat ademen.

Voorai in het thetische deel. Als
het gaat over je preek of je inieiding vmhreiden. Als het gaat om
het gemeenteproject rond Filippenzen. Miax er z i p ook passages
waar dat geesteiijk gehalte sterk
verschraald is. D m is de toon m k
veel minder warm. Soms Hinkt er
iets van irritatie en Enistratie in
door. En dat is s k d s op punten
waar de theologie, het ambt en de
preek ter sprake komen. Klopt het,
dat hier een stukje pijn zit bij de auteurs? In dat geval zou ik willen
vragen: Verzet u zich dan soms eigenlijk tegen theologen die eenzijdig omgaan met de gerefomeerde
traditie? Reageert u soms eigenlijk
op dominees die verkeerd met hun
ambt omgaan? Bent u soms teleurgesteld door slechte preken? Ik leg
die vragen nadrukkelijk voor aan
beide auteurs. Want ik h me toch
eigenlijk niet voorstellen dat je m
met een paar zinnetjes een heel
stuk theologie van je afschrijft.Ik
kan niet kgrijpen, dat gerefomeerde auteurs m tussen neus en lippen
door het ambtelijk karakter van de
p k wegmoffelen.
Het zou ook voor het onderlinge gesprek wel verhelderend zijn, als
blijkt dat de pijn ook echt op die
punten zit. Dan kan de(min of
meer)v e r k e n ergernis en frustratie over autoritaire dominees en
slechte preken tenminste voluit aan
de dag komen. Dan zal ook veel
meer duidelijk worden in welke
richting het gesprek zich begeeft.
Het huidige artikel van Bassie en
Kmijswijk is in dat opzicht nogal
onbestemd. De preek heet nog wel
belangrijk, maar er mag nauwelijks
theologie of ambt aan te pas komen. Mäar waar hebben we het
dan nog over? ik zie geen kans om
binnen de gereformeerde kerken
over de preek te praten zonder dat
die twee dingen een fundamentele
rol spelen. Maar zolang we elkaar
op die punten niet kunnen aanspreken zullen we gauw langs e k
heenpraten.
Als inderdaad de genoemde frustratie een rol speelt, dan zw ook het
gespreksonderwerpwel eens kun-

nen veranderen. Dan hoef je je niet

meer tegen de theologie te verzetten, maar kunnen we bespreken
waar eenzijdigheden in de theologie zitten. Dan zet je je niet af tegen het ambt, maar praten we over
de manier waarop het ambt en
ambtsdragers het best tot Gods
recht komen in de gemeente. Dan
heb je ook geen behoefte maf te
dingen op het belang van de preek.
Dan bespreken we met wat voor
s m r t preken de gemeente het best
gediend is.
En laten we met elkaar vasistelien,
dat dit inderdaad voor de gemeente
van vandaag belangrijke onderwerpen zijn. Bassie en Kmijswi& h e b
ben met hun artikel geen b i j d e n
aangesneden.Vandaar dat ik zo uitvoerig op hun artikel ben ingegaan.
Z o heb ilr mijn bijdrage aan het gesprek willen levem. Ik h m p op
een voortgaand gesprek. opdat we
met elkaar dienstbaar mogen biijven aan het werk in de gemeente
rondom het Woord.

Lwenà door Uw wegen, deel 15 uit

de serie van Bijbel en Praktijk, is
verschenen onder redactie van drs.
A.G. hevel. Het boekje gaat o.a.
in op de vraag of een gelovige de
drieslag ellende+-verlossing~baarheid chronologisch doorlopen
moet, of &t die drieslag juist niet
chronologisch bedoeld is. Kok
Voorhoeve Kampen heeft het uitgegeven i.s.m.de EO te Hilversum,
f 19,90 (104 blz.).
Wat zit er achter?, onderscheiding
der geesten. Ds. J.H. Velema (Chr.
Geref. p d . ) fwmuieeri 5 criteria
waarmee wij geesten kunnen onderscheiden, en 7 kenmerken die t y p
rend zijn voor verkeerde geesten.
Het boekje is uitgegeven door Uitgeverij Buijten & Schipperheijn
Amsterdam, f 22,50 (l12 blz.).
Via doloroso,overwegingen bij Jezus' lijdensweg. In dit boekje wil
ds. M.R. van den Berg (Ned. Geref. p r d . te Utrecht) benadnikken
dat Jezus echt mens was tijdens het
laatste etmaal voor Zi;jii sterven.
Een uitgave van Buijten & Schip
perheijn, f 18,90 (104 blz.).

Gelovig Leven, is een bmk dat allerlei onderwerpen voor vereniging, bijbelgebmik of persoonlijk
gebruik bij de kop pakt. Het p m
beat antwoord te vinden op vragen
waarop de Bijbel geen pasklare antwoorden geeft. Het boek staat onder redactie van drs. P. Growienberg (Geref. vrijg. pred. te Ermelo)
en is uitgegeven door Uitgeverij
Oosterbaan & Le Cointre in Goes,
f 28,- (204 blz.).

GEHEIMENIS

Achter het gordijn is het.Dat weet
ik. Maar als ik het gordijn wegschuif dan is het verdwenen. Of eigenlijk is het er nog wel. Maar anders. Het mooie is er af. De glans is
verdwenen. Hoewel k die glans
nooit met het oog gezien heb. En ik
dus eigenlijk niet weet wat weg is.

Heel hoog is het. Zo hoog dat ik er
niet bij kan. En als ik dan een ladder pak. En mijn hand uitstrek om
het te pakken. Dan trekt het zich temg.Nog hoger. Dan maar op de
hoogste sport gaan staan. De aarde
beeft onder de val die ik maak.

Heel diep is het. Aan Ben touw laat
ik me naar beneden zakken.Het is
er donker. En licht tegelijk. Want
het is er. Ik rek de diepte in. Maar
het touw Mijkt te kort. Het laatste
stukje laat ik me vdlen. Het breekt
stuk. Het is niet meer. Ik heb het
kapot gemaakt.

te zijn. Het Geheimenis te kennen
zou het einde zijn.

Wel zijn er wmrden. Woorden die
ernaar verwijzen. Die een richting
aanduiden. Die iets ervan te smaken geven. Woorden waarin het
Geheimenis even oplicht. Waarin
het Geheimenis haast tastbaar opgeslagen ligt. Het zjjn ievende woor&n.

weg.Al zoekend. ik zoek omdat de
woorden zijn. Ik zoek omdat k t
Woord er is. Heel hoog. En heel nabij. Heel diep. En heel nabij. Heel
ver. En heel nabij.

Ik m k omdat ik gevonden word.
Vinden is voor straks. Voor later.
Voor achter het gordijn.

Waarheid. Wijsheid. Water. Rust.
Rijkdom.Rechtvaardigheid.Heiligheid. Huiver. Heelheid. Veelheid.
Volheid. Verlossing. Openbaring.
Ontmoeting.Ondersteboven-zijn.
Omgang. Leven. Liefde. Laniunoedigheid. Gaafheid. Gave. Geloven.

Het zijn woorden die een weg wijzen. Woorden die in beweging
brengen. Want ze vormen niet een
eindpunt. Met de woorden begint
het pas. De woorden zijn de Weg.

Heel ver is het. Ik ga op weg. In de
hoop er snel te zijn. Ik loop. Ik
zoek. En dan zie ik het in de verte.
Ik ren er m o e . Juist als ik het
aan wil raken wijkt het. Verdwijnt
het. Niet bestand tegen mijn beime&l& handen.

Het zijn woorden die een wereld
openen. De wereld van Hem wiens
Naam begint met de G van Geheimenis.

Bij onder andere hreze J:

...te vatten hoe groot de breedte en
lengte en hoogte en diepte is, en te
Het Geheimenis geeft zichzelf niet
prijs. Dan houdt het op Geheimenis

De weg naar het Geheimenis loopt
tot in het Koninkrijk. Ik ga die

kennen de liefde van Christus die
de kennis te boven gaaL..

JERUZALEM,
DAT IK BEMIN

studie

l 1

ouden straten en de paarlen poorfen van h e
ieuw Jeruzalem. Gedichten, wadru# een hadek verlangen spreekf naar die Mefh'&h@i
c h moet de vraag worden g m f d iof

R

Directe aanleiding tot &ze studie
is de publikatie van R. Houwen in
Wegwijs onder de titel 'Ons t o e
komstig huis'.' Houwen neemt de
stad letterlijk. Hij beschrijft het
nieuwe Jeruzalem als een stad met
parken,groenstroken en waterpartijen. Hij laat zien, dat haar hschrijving veel overeenkomst vertoont met het Paradijs. Wel is alles
veder gekomen, tot Gods doel. De
hof in Eden wordt tot de hofstad
nieuw Jeruzalem. Bij de hof was
het goud van het land Havila, in de
hofstad zijn de huizen van goud opgetrokken. Bij de hof was de steen
chrysopraas,straks één van de fundamentstenen van de hofstad.
'Daarvan moeten wij geen beeldspraak maken', zo zegt Houwen er
nog eens nadrukkelijk bij. Mijn
vraag is: waarom eigenlijk niet?

Beeldspraakofniet?
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Ailes wat in de Bijbel staat, is

waar. Maar dat betekent nog niet,
dat we alles op dezelfde manier
moeten lezen. Historische stof
dient zich aan als echt gebeurde geschiedenis, maar een gelijkenis bijvoorbeeld k m je zo niet benaderen, evenmin als een spreuk of een
psalm, hoezeer die ook met de
h~ilsgeschiedenisverweven zijn.
Verder komen we ook visioenen tegen in de Bijbel, dromen en gezichten; daarin moeten we kdacht zijn
op heeldrpraak.
De Farao zag zeven vette en zeven
magere keien; die droom was
echt, maar toch waren die kaeien
niet letterlijk bedoeld, zij waren
tweemaal zeven jaren. Zacharia
zag een kandelaar met twee olijfbomen; een openbaring, om te verstáán; dit gaat over het werk van de
Heilige Geest. Een letterlijke interpretatie zou een g& uitleg dkcî
blokkeren; dan zou de Farao wachten op veertien koeien en Zacharia
op twee bomm.

Welnu, in dit licht is de vraag gewettigd, of het werkelijk Gods bedoeling is dat wij de beschrijving
van het nieuwe Jeruzalem letterlijk
opvatten, ondanks het feit dat we in
Openbaring 21 duidelijk te maken
hebben met een visioen. Dat li@
niet voor de hand, juist omdat het
een visioen is. En zou de letterlijke
uitleg toch de bedoeling zijn,dan is
dit in heel de Openbaring het ééste
visioen dat 26 gelezen moet worden!
In Openbaring l zag Johannes de
Zoon des mensen tussen zeven gouden kandelaren; die kandelaren echter betekenen de zeven gemeenten.
h hoofdstuk 5 zag Johannes een
Lam, staande voor de troon,d s g e
slacht; ieder begnjgt Wie met dat
Lam bedoeld is, nl. de Here Jezus
Christus. Tmh moeten we zeggen:
Jezus is geen Lam, letterlijk, maar
Hij wordt aangeduid als een L m ,
vanwege zijn plaatsvervangend lijden en sterven(les. 53, Joh.
l : 29). Figuurlijk dus. In hoofdstuk 6 zag Johannes vier paarden
over de aarde gaan: een wit, een
rossig, een zwart en een vaal paard.
Het witte paard wordt meestal op
gevat als het evangelie, dat overwint; de overige paarden kmrgen
de nederlaag aan alle vrede en welvaart die buiten God om worden
ontwikkeld. Moeten wij nu werkelijk wachten op vier p&,
letterlijk? Welnee, ze stormen reeds
over de aarde, we zien hun uitwerking aan alle kanten om ons heen.
i
h hoofdstuk 7 zien wij
12 x 12.000 verzegelden uit gans
IsraëI; zijn dat letterlijk allemaai Joden? Nee,het is gans Israel inclusief allen die tot Abrahams nagedacht gerekend worden.
En zo kunnen we doorgaan. Johannes ziet een vrouw, die baart (de
h.r-

kerk); hij ziet een draak (de satan),
hij ziet een zee van glas vol vuur
(Gods oordeel); allemaal figuurlijk
te verstaan. En dan vooral: hij ziet
Babylon, een stad! Maar is zij werkelijk een stad, gebouwd van
steen? Nee, zij is een samenleving,
een mentaliteit. Zij is 'de stad van
de mens', waarin God wordt dood
verklaard.
Langs dit spoor worden we geleid
naar het visioen van het nieuwe Jeruzalem. Zijn we exegetisch dan
verantwoord bezig, als we hier de
wissel overhalen, om het verdere
traject letterlijk op te vatten? Maar
daartoe ontbreekt toch iedere aanwijzing? Alleen al het feit, dat er
sprake is van twee steden, die tegenover elkaar gesteld worden als
een hoer en een bruid, maakt de gedachte noodzakelijk dat die twee
vergdijkbare grootheden zijn. Is de
ene stad (Babylon) niet lettalijk
een stad van steen, dan kan de andere ook niet materieel worden opgevat.
Daarom is het m.i. onjuist, wanneer bij Openbaring 21 de k l d spraak ineens wordt losgelaten,
met dle gevolgen van dien. Want
wie deze exegese volgt zal noodzakelijk uitkomen bij het wachten op
dit Jeruzalem. Het neerdalen van
die stad is dan louter toekomst,
want die paarlen porten zijn nog
nergens te zien. Maar ook zó
spreekt de Schrift niet.

Jeruzalem nÚ (Hebr.
12 : 18-24)
De Joden die tot geloof gekomen
waren in Jezus Christus maakten
een moeilijke tijd door. Ze werden
vervolgd, allerlei ellende kwam
over hen hkn. En dat, terwijl ze
als Joden zo'n geweldige historie
hadden! Was het leven in het Oude
Testament niet veel mooier dan nu?
Daarop geeft deze brief een antwmrd. Tal van parallellen worden
getrokken tussen het &de en Nieuwe Testament, om te laten zien dat
God echt verder is gekomen met
zijn voik, en ook dichterbij is gekomen in Christus.

In dat kader past de vergelijking
tussen de Sinaï en de Sion. Het gekuren bij de Sinaï was zeer indrukwekkend. Toen God sprak was ieder diep onder de indruk. Geweldig
was zijn stem en zijn manier van
verschijnen. Toch was dat nog
maar de Sinaï.De berg van Gods
verschijning, terwijl alles zorgvuldig was afgezet. De bedoeling was
te komen tot de Sion, de berg van
Gods woning. Daar wilde God zijn
en blijven, temidden van zijn volk.
Dat is kenmerkend voor Jeruzalem.
En dan trekt de schrijver van de
brief aan de Hebreeën de lijn verder door: 'gij zijt genaderd tot de
berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem...'
Let wel: ' U bBnt genaderd', dat is
geen toekomst. En dan volgt daar
een beschrijving van dat Jeruzalem: het is een plechtige en feests
Lijke vergadering van engelen en
mensen, met God in het middelpunt, door het bied van Jezus. Er
zijn mensen nog op aarde ('eerstgeborenen die in de hemelen ingeschreven staan') dn er zijn mensen
al in de hemel ('geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt
hebben'). Het wordt geschilderd
als &n groot geheel, Bki groot Jemzalem waarin dat dlemaal gekurt.
Zonder twijfel hebben wij hier de
beschrijving van de kerk van Jezus
Christus. Een kerk, in hemel en op
aarde. Wie zich bij haar voegt, op
aarde, heeft in &n keer de hemelse
gemeenschap erbij. Hij wordt omringd d m engelen en door een
w o k van getuigen. Dit is uiteraard
een zeer bemoedigende tekst voor
christenen in de verdrukking. Hun
ogen mogen opengaan voor de
geestelijke werkelijkheid waarin
zij leven. Dit Jeruzalem neemt
geen schepsel hen afi En ze hoeven
ook zeker niet terug te verlangen
naar de tijd, dat Gods Jeruzalem in
Palestina lag.
Daarbij is dit voor alle tijden een
zeer belangrijk onderwijs, dat ons
de kerkdiensten doet waarderen op
het juiste niveau, en het kerkelijk
leven in het algemeen. Besef wat je
doet als je God ontmoet! Besef hoe

hoog en breed die ontmoeting is,
hoe indrukwekkend en vergevorderd.
Het zal inmiddels duidelijk zijn,
&t het onmogelijk is dit hemelse
Jeruzalem naar de toekomst te verwijzen. Dan gaat heel het effect van
deze v e m s t i n g en onderwijzing
verloren. En bovendien: het 'gij
zijt genaderd' is juist ook punt van
vergelijking. Bij de Sinai'was alles
afgezet, naderen was onmogelijk.
Ja, het voik zei tegen Mozes dat
het niet eens kon luisteren naar de
stem van God. Daarom ging de
toenmalige middelaar de berg op,
namens iedereen.
Maar &t kan nu niet meer. De Middelaar die we nu hebben gaat niet
in onze plaats naar Gods woning,
maar Hij neemt ons allemaal mee!
'Gij zijt genaderd', in eigen persoon.Dat maakt het onmogelijk dit
woord te verzwakken tot 'gij zult
naderen' of zo.

Gemeenschap
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Jemzaiem is van ouds de stad waar
God wonen wil, bij het voik van
zijn verkiezing.
Echter, al spoedig bleek, &t dit
nog maar een schaduw was van
een grote werkelijkheid: de Here
wil niet alleen bij zijn volk wonen,
in een apart gebouw, Hij maakt
Zich w n woonplaats in de mensen,
en in & gemeenschap die Hij sticht.
Paulus schrijft aan de Efeziërs, dat
zij worden mede gebouwd tot een
woonplaats v m G d in de Geest.
Samen met al de heiligen v m e n
zij een levend huis, gebouwd op
het fundament van apostelen en
profeten (Ef. 2 : 19-22). Ook in ieders hart maakt Christus Zich een
woning; zo wordt het een kvende
stad van levende stenen. De breedte en de lengte en de hoogte en de
diepte zijn alleen te vatten samen
met alle heiligen. Zo komt God tot
zijn heerlijkheid in de gemeente
@f. 3 : 14-21).
Kortom, het blijkt Gods bedoeling,
niet dat wij als kerk straks gaan verhuizen naar een nieuw Jeruzalem,
maar dat wij zeofhet nieuw Jeruza-

lern worden en zijn. Een 'stad van
de levende God' (Hebr. 12 : 22).
Vele teksten wijzen in die richting.
Pems schrijft '...laat u ook zelf
als levende stenen gebmiken voor
de bouw van een geestelijk huis.. .'
(1 Petr. 2 : 5). Timoteus krijgt voorgeschreven, 'hoe men zich behoort
te gedragen in het huis Goh,dat is
de gemeente van de levende
God ...' (1 Tim. 3 :15). Paulus
schrijft aan de Korintiërs: 'Weke
gemeenschappelijke grondslag
heeft de tempel Gods met afgoden?
Wij toch zijn de tempel van de levende G d . ..' (2 Kor. 6 : 16).
En ligt dat m k niet in & lijn van
Genesis l? Kreeg het goud de taak,
Gods heerlijkheid te weerspiegelen? Nee,die taak kregen wij, toen
wij geschapen werdeinaar iet
beeld van God. En die taak ontvangen wij opnieuw, door Jezus Christus en de Heilige Geest (zd. 32
H.C.). Wij zijn zeIf bedoeld als het
simaad van onze God (Deut.
26 : 19), om naar aiie kanten zijn
glans te weerkaatsen. Zo was het
van ouds de bedoeling, en daarom
zien we de Here veder komen vàn
een tabernakel van goud náár een
levende tempel. Wie dan het goud
van het nieuw Jenizdern letterlijkmaterieel opvat, zet de klok terug.
Ook op -andere manier Iaat &
Bijbel zien, dat het nieuwe Jemzalem een lévende stad is. Zij wordt
de bruid van kt Lom genoemd
(Opb. 21 : 10). Maar hm kan &
Heiland ooit de bruiloft beginnen
met een stad van metaal msteen,
ook al is het edelmetaal en edelsteen? De bruid is niet een stad,
maar zijn gemeente (Ef. 5 : 22-33).2

In aanbouw
Zo krijgen we zicht op het hemelse
Jeruzalem, zoals dat vandaag vanuit de hemel op de aarde wordt gehuwd. De stad is nog niet af, haar
voltooiing en haar kroning met
heerlijkheid zijn de toekomst die
Johannes heeft mogen zien.
Maar zij is nu wel in aanbouw, met
Ievend materiaal. Net zo werkelijk
en concreet als Babylon. Mensen

worden geroepen en genodigd om
zich als stenen te laten gebruiken
voor de bouw van de stad van God.
Nu is het de tijd om die nodiging te
aanvaarden! Als zij komen, gaan
zij binnen door de poorten waarop
de namen staan van de zonen van
Jakob. Zo worden zij ingeIijfd in
het verbond met Abraham. En zij
worden gehuwd op het fundament
van de apostelen.
Op die manier kunnen wij voluit de
psaimen zingen ùie op Jeruzalem
betrekking h e b b . Zonder & bijgedachte 'dit is voorbij' of 'dit is
nog toekomst'.
Jeruzalem &t ik bemin,
nú treden wij uw poorten in.

1

1

R. Houwen, 'Omtoekomstig huis', Wegwijs. Gememckappelijke u i t g m van de
Bond van Vereraipinnen van Gereformeerde
V m e n W de ~Öiardvan ~e.efWRwcrdc
~ijbels#udicverenigingen48(19941,237 e.v.
$N.'O).
Zo w k K.Schilder, WUI is D kemel?,
Kampen 1954,179, die op zijn beurt verwijst naar S.Greijdanirs.

1

Gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken, deel I1 en Echtscheidingszaken,twee Generaal
Synodale Publikaties(deel 2 en 3)
voor de G.S. Berkel en Rodenrijs.
Ze zijn uitgegeven door Uitgeverij
De Vuurbaak te Barneveld, f 8,90
per stuk (resp. 24 en 22 blz.).
Uit de GSEV-reeks:Toekomn voor
gereformeerde or~anism'es2. De-

ze uitgave schetstde laatste ontwikrond dit
kelingeninde
onderwerp en draagt opnieuw makenaai aan voor de discussie. Het is
verschenen onder redactie van
prof. dr. P. Rietveld en uitgegeven
dmDeVu~f24,75(120blz).
u

-

Opgegraven is een verzameling artikelen van ds. M.R.van den Berg.
liet thema 'Bijbeluitleg' smat in deze bundel centraal. Het is uitgegeven door Kok Voorhoeve, f 23,W
(i m blz.).

Jomanda, heks of heilige?, een
boekje van de hand van dr.
P.Scheliing (Synodaal gereformeerd predikant in Den Haag. Het
boekje wil graag in de behoefte aan
bezinnirigsmateriaalv d e n vanuit een pas&-theologische
invalshoek. Uitgegeven door Uitgeverij Kok Kampen, f 17'90 (75 blz.).
Srebrenica,oorlogsdagboek van
Piet Hein Both. Hennan Veenhof
(redacteur Buitenland bij het ND)
stelde dit k k samen op basis van
dagboeken, brieven van en gesprekken met P.H. Both. Het boek is uitgegeven door De Vuurbaak.
f 19,75 (112 blz.).
Spitten en [niet] moe worden, het
leven en werk van B.Niphuis,
1914-1972, door Hans Werkman.
Uitgegeven door Uitgeverij Kok,
f 2730 (176 blz.).

HONDERD JAAR JONG'

B. Kamphuis

Schooldagtoespraak 1995

'Dogmatiek is thans niet in eere.'
Wanneer zou dat gezegd zijn? U
hoort wel: het klinkt een beetje ouderwets. Het is niet van deze tijd.
Hoewel: het zou best op onze tijd
kunnen slaan. Vandaag kijken mensen ook vaak wat vreemd tegen
dogmatiek aan. Als iets 'dogrnatisch' wordt genoemd, dan is dat
meestal niet vriendelijk bedceld.
Een dogmatische preek, daar val je
bij in slaap. En als je van iemand
zegt dat hij wel erg dogmatisch redeneert, dan bedml je dat hij star is
en kvooroordeeld. Dogmatiek is
nog altijd niet zo erg in eer.
Honderd jaar geleden was dat'kennelijk ook a l zo. Want dat zinnetje
'Dogmatiek is thans niet in eere',
staat in het 'Voorbericht' van een
boek dat in 1895 is verschenen: het
eerste deel van de Gereformeerde
Dogmatiek van Herman Bavinck.'
Het was het eerste van wat uiteindelijk vier delen zouden worden. En
dat terwijl Bavinck er in het'Voorbericht' drie had aangekondigd: het
liep dus een beetje uit de hand. Het
laatste van de vier delen verscheen
in 1901.3D m a heeft Bavinck in
een tweede druk geprobeerd het allemaal nog duidelijker en overzichtelijker te maken. Later zijn nog
heel wat drukken verschenen, maar
die verschillen niet meer echt van
de tweede
Waarom hebben we het nu over deze boeken op een Schooldag in
Kampen? Wel, Bavincks leven is
heel nauw verbonden geweest met
de School in Kampen. Hij is geboren precies een week nadat de
Theologische School hier geopend
was:13 december 1854. Zijn vader, ds. Jan Bavinck, had trouwens
bedankt voor een benoeming tot docent aan & School. Later werd die
Jan Bavinck wel dominee in Kam-

pen. Dat was in 1873, hetzelfde
jaar waarin zijn zoon Herman zich
liet inschrijven als student in Kampen. Herman hieM het hier overigens maar kort uit. In I874 ging hij
verder theologie studeren in Leiden. Daama werd hij dominee in
Franeker. Maar in 1883 is Herrnan
Bavinck weer terug in Kampen, nu
als professor in o.a. de dogmatiek.
Hij had de vrijmoedigheid een benoeming aan te nemen, waarvoor
zijn vader nog bedankt had. Daarna
bleef Bavinck vele jaren in Kampen, tot 1902, als hij naar de Vrije
Universiteit in Amsterdam vertrekt. Daar heeft hij gewerkt tot
zijn dood in 1921.
Ik zou u nog wel veel meer over
het leven van Bavinck willen vertellen. Er zijn ook prachtige &ken over geschreven. Ik denk dan
vooral aan de Bavinck-biografie
van dr. B~ernmer.~
U zult het wel
weten: iets meer dan een week geleden is dr. Bremmer overleden.
Daam66r was dí al van plan over
Bavincks dogmatiek te spreken.
Maar nu staat voor mij deze toespraak toch ook in het teken van de
nagedachtenis van dr. Bremmer.
Hij heeft ons heel veel over Bavhck gegeven. Niet alleen trouwens over Bavincks leven, maar
ook over zijn dogmatiekn6
Daarover wil ik het vandaag met u
hebben: niet over het leven, maar
over de dogmatiek van Bavinck.
Want die dogmatiek is dat waard.
Honderd jaar oud is het boek. Maar
je kunt net zo goed zeggen: Honderd jaar jong!
Eigenlijk vind ik dat het meest typische van Bavincks dogmatiek. Die
heeft iets levends, iets jeugdigs behouden. Deze dogmatiek is nog altijd bruikbaar. Hij zet je nog altijd
aan het denken. Je kunt dat ook

merken aan de aandacht die er in
de afgelopen honderd jaar aan gegeven is en nog steeds aan gegeven
wordt. Talloze mensen hebben op
Bavincks dogmatiek gestudeerd en
erover geschreven en dat gaat nog
steeds door, in binnen- en buitenland? Ook mensen die het volstrekt
niet met Bavinck sens zijn, kschouwen zijn dogmatiek als een
hoogtepunt. Wil je weten wat gereformeerde dogmatiek inhoudt, dan
kun je niet om Bavinck heen. Na
een eeuw is deze dogmatiek nog altijd een standaardwerk voor de gereformeerde dogmatiek in Nederland. Wat dat bewft is het echt één
van de belangrijkste pdukten van
onze theologische opleiding hier.
Misschien wel het hlmgrijkste tot
nu toe. We k m e n er na een eeuw
nog trots op zijn!
Wat is dan het geheim van deze
boeken? Waardoor zijn ze een
eeuw lang jeugdig gebleven? b er
misschien niets op aan te merken,
is alles perfect wat er in staat? Nee,
dat kun je niet zeggen. Er zijn
hoofdstukken in deze dogmatiek
waarop heel wat kritiek is gekomen
in de loop van de afgelopen eeuw,
ook kritiek van gereformeerde
kant. Er blijven ook op allerlei punten vraagtekens over: je zou dan
graag gewild hebben dat Bavinck
verder gegaan was, duidelijker geweest was. In bepdde opzichten
draagt het h e k ook echt de sporen
van zijn tijd: typisch dingen uit de
vorige eeuw, die je nu niet meer
mu kunnen maken. k wil dat nu
niet allemaal met u nagaan: Daar
heb ik geen zin in, bij het eeuwfeest van dit boek. Maar de kracht
ervan schuilt niet in de volmaaktheid. Het is echt mensenwerk en
dat is niet volmaakt. Dat wekn we
in het geloof, en dat zie je ook bij

Bavinck. Wij kunnen niet bij hem
blijven staan.
En toch, het is m'n prachtige dogmatiek! Waar zit dat dan wel in?
Dat kun je niet in é6n of twee wmrden zeggen. Het Reeft te maken
met een aantal kenmerken, die met
elkaar de kracht en de jeugdigheid
van Bavinck uitmaken. Zes van die
kenmerken wil ik naar voren halen?
Honderd jaar jong, dat is deze dogmatiek in de eerste plaats door zijn
historisch kuiuikter. Dat klinkt u
misschien gek in de oren. Hoe kun
je nu jong en bij de tijd blijven
door je met het verleden k z i g te
houden? Toch is dat het eerste wat
Bavinck schrijft in het 'Voorbericht' van zijn boek. Dogmatiek
was immers niet in eere, zo hoorden we hem al zeggen. Dat geeft
een gevoel van verlatenheid, van
isolement. Maar, zo zegt Bavinck
dan, 'des te meer stemt het dan tot
dank, een b e r q te kunnen doen
op 'het bondgenootschap der voorgeslachten'.10Dat doet Bavinck
dan ook uitvoerig, bij ieder nieuw
onderwerp. Kerkvaders uit de oude
kerk, middeleeuwse theologen, reformatoren, en ga zo maar door:
steeds weer draven ze op. Wat
heeft Bavinck daar een indmkwekkende kennis van, om jaloers op te
zijn! Juist door die kennis van het
verleden ontkomt hij ook aan het
gevaar van te verdrinken in details.
Steeds weet hij de hoofdlijnen te
schetsen. Hij maakt heel goed duidelijk waarom het eigenlijk ging in
allerlei dogmatische debatten, en
wat je er vandaag van kunt leren.
Het verleden komt tot leven. Het is
heel stimulerend Bavinck z6 bezig
te zien met de geschidenis van de
christelijke leer.
Honderd jaar jong, dat is deze dogmatiek in de tweede plaats doordat
hij overtuigd gereformeerd is. Bavinck heeft zich nooit voor zijn gereformeerd-zijn geschaamd. Hij
heeft, zoals ik al zei, gestudeerd in
Leiden. Dat was toen voor een gereformeerde echt het hol van de
leeuw: het bolwerk van theologisch
modernisme en vrijzinnigheid. Bavinck heeft daar een glanzende ani-

die volbracht en is er na 6 jaar ge-

promoveerd tot doctor in de theologie 'cum laude'. Maar één van de
stellingen bij zijn proefschrift luidde wel: 'Getoetst aan het Gereformeerd beginsel (art. 28 en 29 der
Ned. Geloofsbelijdenis} was de Afscheiding van 1834 recht- en plichtmatig'": Bavinck kwam uit v m r
zijn gereformeerde overtuiging in
een omgeving die daar volstrekt
vreemd aan was. In zijn dogmatiek
blijkt de kracht van die overtuiging
bladzijde na bladzijde. Ook dat
staat direct al in het voorbericht:
'hgeen confessie is het christelijke ... zoo tot zijn recht gekomen
... als in die van de Gerefomeerde
kerken'.12Die diepe overtuiging
verleent Bavincks dogmatiek grote
kracht. Het zijn maar niet de briljante gedachten van een groot geleerde, die nu eens deze, dan weer
die kant op kunnen zwenken. Nee,
Bavinck vaart op de vask koers
van de gereformeerde belijdenis.
Ais gereformeerde van een eeuw later kun je daarvoor nog diep dankbaar zijn. Bavinck laat zien wat
Ben kracht onze confessie kan betekenen voor het opnieuw doordénken van de gereformeerde leer.
Maar het gaat Bavinck dan wel degeiijk om het opnieuw doordenken
van de gereformeerde leer. Want
honderd jaar jong, dat is deze dogmatiek in de derde plaats omdat hij
zo progessief is. Dat vind ik één
van de mooiste dingen die je bij Bavinck kunt leren: gerefomeerdzijn, vasthouden aan & belijdenis,
dat betekent niet conservatisme,
maar het geeft je juist de mogelijkheid om op je eigen tijd in te gaan
en verder te komen. Bavinck
schrijft in het 'Voorbericht': 'Het
oude te loven deen omdat het oud
is, is noch gereformeerd noch chnstelijk. Een dogmatiek beschrijft
niet wat gegolden heeft, maar wat
gelden moet. Zij wortelt in het verleden, maar arkidt v m de toekomst. Daarom . .. wenst deze dogmatiek ook het stempel te dragen
van haar tijd'.13 Die woorden heeft
Bavinck waargemaakt. Hij heeft allerlei oude dilemma's doorbroken

en nieuwe wegen gewezen voor de
gereformeerde leer. Hij heeft zich
ook intensief beziggehouden met
vele theologen uit zijn eigen tijd.
Wat dat betreftzijn zijn Leidse jaren heel vruchtbaar geweest. Hij
wist wat er in de theologische wereld speelde en ging er grondig op
in. Hij deed dat ook met veel inle
vingsvermogen en met heel genuanceerde oordelen. Zijn dogmatiek
was daardoor echt bij de tijd. En
het wonderlijke is, dat deze dogmatiek daardoor toch niet tijdgebonden is geworden. Als Bavinck laat
zien hoe hij als gerefonneerde ingaat op de mgen van zijn tijd, dan
laat hij daarbij tegelijk zien hoe je
dat nu n6g kunt doen, in Ónze tijd.
Hij laat zien dat het de kracht van
de gereformeerde leer is, dat die
niet veroudert, maar steeds weer actueel is.
Daarmee kom ik op een volgend
punt. Honderd jaar jong, dat is deze dogmatiek in de vierde plaats
doordat hij w katholiek is. Dat
moet ik even uitleggen. Ik bedoel
natuurlijk niet dat er allerlei roomse trekjes bij Bavinck zitten. Gelukkig niet, al zijn er weinig gereformeerde theologen geweest die zo
grondig de roomse leer kenden en
erop zijn ingegaan als Bavinck.
Maar aIs ik zijn dogmatiek katholiek noem, dan bedoel ik dat in dezelfde zin als waarin je ook kunt
spreken over de katholiciteit van de
kerk. Wij geloven een heilige, algemene, dat is katholieke kerk. Van
die katholiciteit van de kerk was
Bavinck diep doordrongen. De gereformeerde-k a k was voor hem de
kathoiieke k&. De gereformeerde
leer, dat is de katholieke leer. Dat
wil zeggen: het is maar niet een
'specialité de la maison', iets voor
heel bijzondere, excentrieke mensen. Nee,gereformeerd zijn, dat is
christelijk zijn. Gereformeerde
kerk zijn, dat is christelijke kerk
zijn. Voortdurend kom je dat bij
hem tegen. Ik wil daar een mooi
voorbeeld van geven. Bavinck
schnjfi over de Bijbel. Hij weet
hoe e n m m hij staat in de theologische wereld van zijn dagen, met

zijn overtuiging dat de Bijbel Gods
Wmrd is, net zo eenzaam als wij
vandaag met die overtuiging zijn.
Maar wat schrijft hij? 'Als Wmrd
Gods werd de Heilige Schrift van
den beginne aan door d e christelijke kerken erkend, Er is geen dogma, waarover meer eenheid bestaat, dan dat der Heilige Schrift'.14
Bavinck weet zich op zijn eenzame
positie in de ruimte te staan, de
&te
van de katholieke kerk. Ja,
het gaat nog verder. De gereformeerde leer, die de christelijke leer
is, is ook katholiek omdat het het
wwrd is, dat heel de wereld eodig
heeft. Gereformeerdchristen-zijn
betekent niet dat je je temgtrekt uit
& wereld. Maar je wordt met je
bodschap midden in & wereld
neergezet. Het gaat om het evangelie waardoor & wereld behou&n
wordt. Bavinck zegt zelfs ergens:
je mag Christus gerust 'de Wensch
d e r heidenen' noe~nen.'~
Hei verlmgen van de wereld naar een verlosser wordt in Christus v d d .
Gereformeerd, dat is christelijk.
Maar christelijk, dat is echt menselijk! Het is geweldig om dat bij Bavinck te leren. Je leert als gemfmmeerd christen ruim ademhalen in
deze wereld. die van je Vader in &
hemel is.I6
Honderd jaar jong, dat is deze dogmatiek in & vijf& plaats door z'n
bijbels karakter. Bavinck kgint ie&r onderwerp weer met een heel
breed overzicht van de schriftgegevens. Wat hij ook dan heel gmd
kan, dat is hoofdlijnen in de Bijbel
lakn zien. Het gaat maar niet om
&n of twee teksten, waarmee een
dogma bewezen wordt. Nee, bij Bavinck speelt steeds het geheel van
de Bijbel mee. Verderop, bij de behudeling van het onderwerp, gaat
hij dan vaak nog weer dieper op de
afzonderlijketeksten h.Bavinck
was gezegend met een grote kennis
en een diep inzicht in de Bijbel. Alleen al damdoor is zijn w& zo
weinig aan veroudering onderhevig. Daarachter zit de kracht van
het oude, maar tegelijk altijd het
nieuwe woord van de Heilige
Schift. Je moet daarbij bedenken

dat heel de opleving van de gereformeerde bijklwetmschap nog
moest komen ná Bavinck. Er was
nog geen Korte Verklaring. Er waren nog geen gereformeerde bijbelcommentaren. Het zijn de leerlingen van Bavinck geweest, die met
dat werk begonnen zijn, iemand ds
prof. Greijdanus hier in Kampen.
Bavinck was wat dat betreft dus behoorlijk gehandicapt, vergeleken
me?ons nu. Een heleboel duigen
moest hij zelf uitzoeken. Je kunt er
allmmaar bewondering voor hebben dat hij ons ook in dit opzicht
zovwl heeft kunnen geven.
R noem een laatste kenmerk, maar
het is niet het minst belangrijke. integendeel! Honderdjaar jong, dat
is deze dogmatiek ook omdat het
m'n religieus. zo'n gelovig boek
is. Voor Bavinck was dogmatiek
niet een dorre bezigheid. van netjes
de leer op een rijtje zetten en meer
niet. Het was voor hem niet iets
wat je d e e n maar met je verstand
deed: lekker dernaal ingewikkelde
problemen oplossen. Nee,wat hij
schrijft, dat is allemaal in het geloof doorleefd en hij laat dat merken. Keer op keer v d f t zijn
schrijven zich boven het wetenschappelijk betoog en wordt het tot
een belijdenis van het evangelie
van Jezus Christus. Babiijft
daarbij helemaai zichzelf. Zijn
schrijven bhfl altijd sober, lang
niet zo uitbundig als b.v. bij zijn
grote tijdgenmt A. Kuyper, of later
bij K. Schilder. Maar in die soberheid is het juist vaak zo indrukwekkend Dogmatiek en spiritualiteit
wxen bij Bavinck geentegenstelling, maar een eenheid. Er zijn w veel van die prachtige passages bij
hem, dat ik het moeilijk vond er
één van uit te kiezen om u te laten
horen. Ik heb tenslotte gekozen
vmr een stuk uit de verkiezingsleer: één van de mest gehate en
gesmade onderdelen van de gers
formeerde leer, waarover Bavinck
Bén van de mooiste hoofdsnikken
in zijn dogmatiek geschreven
heeft."Daarin staat o.a. het volgende: '& verkiezing belijden, &t is
in & o n w d g s t e van de mensen,

in de diepst gezonkene, nog een
schepsel van God en een voorwerp
van zijn eeuwige liefde te erken- nen. De verkiezing dient niet, mds
ze zo vaak gepredikt wordt, om velen af te stoten, maar om d e n uit
te nodigen tot de rijkdom van Gods
genade in Christus. Niemand mag
geloven, dat hij een verworpene is,
want elk wordt ernstig en dringend
geroepen en is verphcbt te geloven
in Christus tot zaiigheid. Niemand
kain het geloven, want zijn leven
zelf en al wat hij geniet is een bewijs, dat God geen lust heeft in zijn
d&. N i d gelooft het ook werkelijk, want dan had hij de hel al
op aarde. Maar de verkiezing is een
bron van troost en kracht, van nederigheid en ootmoed, van vertrouwen en beslistheid. De zaligheid
van de mens ligt onwankelbaar
vast in het genadige en almachtige
welbehagen van God'.18Zinnen om
nooit te vergeten, nietwaar? Een
schitterend &wijs ervan dat deze
dogmatiek werkelijk honderd jaar
jong is!
Enigszins bewerkie tekst van de toespraak
die ik gehwden beb op de Schooldag, 27
p e m b e r 1995.
H.Bavinck- GerdomecrL
Domdek
1.
"
+.
1895', p. IJJ.
Deel 2 en 3 vemhenen resoectieveliïk in
1897 en 1898. AUe vier del& zijn uitgegeven door J.H. Bos in Kampen.
De vier delen van de 2e druk verschem
resp. in l%, 1908,1910en 1911. Uifgever
vandexenvandev~mukkenwas
J.H. Kok te Kampen. Tijdens Bavhcks 16
ven verscheennog een 3e, onveranderde
dmk in 1918. Ook de volgende drukken zijn
onverandeFd,maar hebben, lastig prmg,
een paginering die afwijk van dit in de 2e
en 3e druk. Tk g e h i k naast de Ie &uk de
e uit 1967.
'RH. Bremmer, Herman Savinck en .zijn
tijdgenoten, 1966. Ik nwm van de levens&
achrijvingen van Bavinck verder alleen nog
J. Geeihoed. HerBauimk, 1958.
R.H. Bremmer, H e r m n Bavinck als dogmaticus, 1961.
Behalvede boeken van w i j h dr. B m mer zijn te noemen: E.P. Heideman,Ths ml u t h of revelation und reason in E. B m ner m d H . Bavimk, 1959; J. Veenhof,
RmeIarie en inspiratie. De Opnbarings- en
Schrij?hschowing van Hernuui Baviinck in
wrgelijRing met die der ethkche theologie,
1968;S. Mujcrs, Objectiviteit en e d e & li&. &m omkrzoek waar kuis ver-ttg
in de theologie vun H m n Bovinck en in
de door hem kïnvlmde concepties, 1979. In
ùe bekende dogmatiek van H. Berkhof,
Chri-lijk Geloof, 1973', wordt Bavhks
dogmatiek ais dCn van de vaste oriëntatiepunico gebruikt (zie p. Xxv.). M d e

schrijvw noemtin 2QO Jahrc Theologie.E h
Reisebericht,1985, Bavinckskeen
'Fundgruk' van kennis en inzichten(p.
120: het is wat v r e e d dat hij twee biadzijdenvwderopzegtdat&bhitijdvau&Ns
derhdae sysiemrrtischctheologie loopCvan
1848-188k danm Baviock er dusbuiten
d e n ! ) . Ook in âe p k d#
van
Kad Barth krijgt Bavinck zo nu en dan aandacht als vertegenwwrdigervan & g u c h meerde traditie (#n bed citaat uit Bavin&
inDie K i d i c h e
eogmtik 111,1932, p. 138).
Zelf heb ik wel 8ens op omhielen Bavinck M t i d mb.t. zijn schriftlBer (Khre T d ,1988, p. 19 en 'Uit de kmel of uit
de memwn?'. De R@ommîie 69.1993-1994,
150w.)en m.b.t. rijn kwkleer('Katholiek',
De Reformtie 68, IQ921993,63).

~~

Het artikel van A.N. Hendriks pag.
128-130onder de mbriek Uit de
kerken was een tciespraak die A.N.
Hendriks uitgesproken heeft op de
synode van de Christelijke gerefor-

meerde Kerken te Zierikzee.
Beruepen ae Hoogezand-S-meer(wijk zuid): G. Zomer te
't Harde, te Ureterp: dr. J.J.C. Dee
k B d o t e n , 1.1. hem. predikant
te Twijzeierheide.
Aangenomen naar BrunssumTmbeek: J.H. Smit, kand. te Kampen, die kdankte voor De Lier,
Roímdm-Delfshaven en Rotterdam-Zuid; naar Eindhoven: J.B. de
Rijke te Middehamis en Bergen
op-.

Intrede
Op zondag 12 november jl. deed
ds. C J . Hanyvan i n î d e in de gemeente te LeIystad.
Ds. Harryvan werd in het ambt be
vestigd doof às. J.R. Geersing te
Berkel en Rdnrijs.
Nieuw adres ds. Harryvm:Buitenplaats 137,8212 AE Lelystad,
s (0320) 221628.

Persbericht
Dezer dagen heeft de Gereformeer-

g~ergelijkvooreenk ' . ' h k r a n B a ~dogma&&weikmkRH.B~,
Herman BavirrcR als dogmaîims, 384-389
en J. V d f , Revehtie en inepipiratie,1 19-

kathdiciteit van C h r k t e h en Kerk(op
nieuw u i e g w e n 1968, mgeleid door G. Ri-

127.

H. &vin&,
I p.

m.

~~rnatiek~

Gd-d&

li C r o c i k d via R.H.Bremmer, H e m Bavinck en zijn tijdgenoren,p. 31.
H.&vin&, Gew$mmer& ~a~mariek'
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P.w.

a %in&, &rt&meer& ~o~nomiek'
I p. N.
H.Bavinck, Gerefomieer& ~ o ~ m a t i e g
1 p. 372.
H.k i n & , &r&mwerde 1 l o ~ m i e 9
3 p.217.
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chiiger).In de grote encyclopedie Die Religion in Geschichw uttà Gegenwart 1,1957~,
kolom 939, wordt t e r d t Qoor hk ran Ruler voor B a v k k in kerkelijk en tùwlogi9Eh
opzicht de bwiduig van katùdicikit kc-kend genoemd. Zie d mijnin n o d 8 ge
noemdart. 'Katholiek'.
"K. Schuder, Heidelhrgsche

Curechi~w

3,1950,p. 470, rekcntm.n. de besprtkig
vansupra-en~smc'totdc~
ste van zijn Daptiek'. Mijns i
k valt
dat oordeel uit ie b r e i n tot heel het hoof&
stuk over 'DeRaad O&' uit deel 2 van &
@ ? r e , f o d Dogmotkk.

H.Bav"ck,~ e m f . . e r dD
e og~'cd
~3,p. 3 óaS v . l k h~e b b e t~~ i o d i t~c i E a a t

~heredcsisdieuit1888overDe

enigsansgemodemisecsd

de Kerk van Bedel en Rdemijs
m de kerken een eerste lijst gestuurd, met da- infarmaiie over
& voorlopige inhoud van de agen& van & Generale Synode van &
Gereformeerde Kerken in Neder-

gen van de preken staan, kan een

land.
Stukken voor de agenda kunnen
gestuurd worden naar het postadres:
Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Berkel en Rodenrijs 19%,
Postbus 254,
2650 AG Berkel en Rodenrijs.
De sluitingsdatum voor het indienen van paikken is gesteld op 20
maart 19%.

Persbericht
A m d o o r t - Op 16 december a.s.
hoopt KIVTVE haar 10-jarig jubileum te vieren. Deze dag zal gehouden worden in het Greijdanus College, Campus 5 te Zwolle, onder
het thema: 'Vrienden voor
(?)even?'.

De Gereformeerde Prekenpool
De Gereformeerde Prekenpool is
ontstaan op inithief v a de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk
tvrijg.) van Bninssum-Treebeek.
De Prekenpcml kan ouderlingen
helpen bij het vinden van een passende preek om 's zondags voor te
lezen.
Door middel van een inhoudslijst
en een diskette waarop de inleidin-

ouderiing, die geabonneerd is op
de Prekenpool, een g e s c m preek
uitzoeken en vervo1gens bestellen
bij & Prekenpl.
Een preek kost f 6,; & catdogus
met (230) preken f 20,- Voor bestellingen en informatie kan men terecht bij het kantoor van de Gereformeerde Rekerpol in Heerlen:
GaardSrmat 16,6414 TJ Heerlen,
alfax (045) 219935.

Aangepade dienst
Arnhem - Op zondag 19 november a.s. wordt in de Koepelkerk te
Arnhem een aangepaste dienst
voor verstandeIijk gehandicapten
gehouden. De dienst begint om
1 1.00 uur en voorganger is ds.
M.H.Sliggers.Thema van &
preek is: 'De Here Jezus helpt!'
&uk. 5 : 17-26}.

Kerkdiensten
Deventer - In verband met verbouwingswedzaaheden worden de
diensten in de komende vijf weken
gehouden in de aula van de chr.
scholengemeenschapRevius, Lebu'inuslaan l , a (0570)627070.

Vrijmaking Emmeloord
Degenen die het herdenkingsboek
over vijftig jam Vrijmaking in Emm e l d hebben besteld, worden
verzocht contact op te nemen met
mevr. E. Dunning-Gnodde,
u (0527) 618158.

Hans Schaeffer

HELP! IK BEN GEREFORMEERD
Interview met
prof. Thienpont (Aix-en Provence)

een evangelische gemeenk. In Bel-

De opwekkingsbeweging in Amerika komt als
een uitci'aging op ons af. Toch denk ik dat we zo
iets zelf niet kunnen bepalen. W a t kun je wel
2; doen? Getrouw zon aan
"en. voorai hard werken.
en naar bui#entoe',
7'
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Het is hervormingsdag, dinsdag 31
oktober 1995. We zitten in een kleine kamer in de Theologische Universiteit. Tegenover ons zit prof.
Jean-Claude Thienpont. Hij praat
gemakkelijk, zijn woorden stralen
ontspannenheid uit. De Belgische
woordenschat, het zuidelijk accent
en een gulle lach geven blijk van levenslust en energie. Het is ook duidelijk dat hij met veel energie 'gereformeerd' wil zijn.

gië, m vertelt hij, betekent deze
aanduiding wel wat anders dan hier
in Nederland. DE protestanten vmmen in vahoimding een heel kleine
minderheid. Van deze protestanten
zit een deel in een vrij Wrale
kerk, een gmot deel is 'evangel i s c h ' , e n ~ ~ Wpkl s
meed.'Evangelisch is dan nietcharismatisch maar ook niet-lik-

hoorde erbij. Van mijn rnceders
kant was dat ook vrij dynamisch,
langs mijn vaders kant formeler,
meer agnostisch dan gelovig. Maar
je moest er toch maar aan meedoen. '

'Ik heb naar hun boodschap geluisterd, hoewel ik erg twijfelde en het
zeker niet met hen eens was. Ik wilde de Bijbel gaan lezen om haar te
weerleggen, maar uiteindelijk
moest ik erkennen dat de Bijbel
heel s k k staat.' Een serie bijbellezingen over de uitverkiezing opende hem de ogen voor de sterke innerlijke overtuigingskracht die er
van de Bijbel uitgaat. 'Zoals de Bijbel spreekt over God, z6 is Hij. Je
aanvaardt het zoals het is, of niet.'
'

Op uitnodiging van de Stichting
Kampen-Aix-en-Provencehield
prof. Thienpont een serie lezingen,
zowel voor de jeugd van de gereformeerde scholengemeenschappen,
als voor de ouders. Zijn onderwerp
betrof de actuele waarde van het
gereformeerde gedachtengoed. Onder de titels 'Help! Ik hen gereformeerd' en Gereformeerd - is hef
nog de moeite waard?, wist hij
jong en oud te boeien. Reden genoeg om iets meer van deze man te
weten te komen. ': -:- :,??iitp:.;

. .
..
- .
Thienpont (1949) is in België geboren en Rooms-Katholiek gedoopt
en opgegmid. 'Heel gewoon, zo
ging dat, een Roomse opvoeding

Keus

I ,

'

Het logo van de Facu/téLibre de
Theologie Réforrnée,waar prof.
Thienpont aan verbonden is.
Op zijn zestiende kwam Thienpont
in contact met een atheïste. ' T e n
kreeg ik de knauw van de twijfel. '
Allerlei vragen kwamen op hem af.
Wat is er waar van alles wat de
Kerk zegt? Wat betekenen al die rituelen nu werkelijk? Wat is de bedoeling van mijn leven? Thienpont
kwam tot de slotsom, dat hij eigenlijk niet meer geloofde.
Zo'n drie jaar later kwam Thienpont in contact met christenen uit

2

'

Vrij snel daarna heeft Thimpont de
overtuigde keus voor God gemaakt, en is hij lid geworden van
een evangelischegemeente. Deze
gemeente kende toen nog de kinderdoop, hoewel die de laatste jaren steeds meer in onbruik is geraakt.
. . .
..

Muziek
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Met zijn bekering kwam mk de
vraag op: hm moet ik nu invulling
geven aan mijn leven, mijn werk?
Thienpont was musicus en wilde
daarmee ook aan het werk. 'Ik stelde mij voortdurend vragen: Heeft
het zin wat ik doe? Wat is het doel
hiermee? Is het misschien toch beter dat ik naar een bijbelschool ga?
Is muziek alleen maar een ' 'instm-

ment", om anderen tot bekering te
brengen? Zo wordt er in evangelische kringen wel eens tegenaan gekeken.Of heeft de muziek, de
schoonheid, een waarde in zichzelf, voor God en mensen?
We gingen discussiëren over een
boek als dat van Hans Rookmaker,
of van K. SchilderChristus en cultuur. Dat was een ontdekking, hoewel we er lang niet alles van hgre
pen. We begrepen hun denkkader
~et.

Pas toen ik naar de protestantse
theologische faculteit in Aix-enProvence ging, leerde ik dat gemformeerde denkkader begrijpen.
Het evenwicht tussen algemene genade-bijzondere genade, zoals dat
al bij Calvijn gevonden wordt.'

opgewekt. En dat oefent, denk ik,
op de jeugd, ondanks allerlei thew
logische verschilpunten,een grote
aantrekkingskrachtuit.
De vragen die er waren, gingen
hier m k vaak op door. Ze m g e n
me wat nu de eigen aard is van
mijn geloofsbeleving. Wanneer je
gereformeerd bent zie je evangelisch-charismatisch-pink-we
ging in één lijn. Dat ligt in elkaars
verlengde. Maar de evangelischen,
zeker in Belgiif, vuelen zich meer
in een midden-positiezitten.Tussen gereformeerd en charismatisch
in.'

Bewust
Maar waurom zijla er bij andere

Toch ervoer 'Kienpont het m
o
r
meerde dat hij in Aix vond, niet in
alle opzichten als een vooruitgang.
Hij moest mg wennen aan de liturgie,de formuliergekien en de toga van de voorganger. 'Het leek
wel alsof ik terug was in de RoomsKatholieke kerk!' Maar over het algemeen vond Thienpont a n t ~ ~ ~ den waar hij naar op zoek was. De
gereformeerde theologie vormde
de brug tussen geloof en cultuur,
tussen geloof en de muziek.

Gereformeerd- evangelisch
'Ik vroeg me tijdens de bijeenkomsten op de scholen af, of de leerlingen wel gewend waren om over
''gereformeerd-zijn" te spreken.
Ze kwamen een k t j e schuchter
over. Maar als je doorvraagt, dan
blijkt dat ze wel degelijk een mening hebkn. Gereformeerd &t is
zwaar, en de kerkdiensten bij evangelischen lijken veel meer blij en

taal, gebedsgenezing, en bij ons
niet?

'Daar kun je op verschillende manieren op antwoorden. Als God het
initiatief neemt tot het geven van
gaven van de Geest, dan zou het
overal moeten gebeuren waar ware
gelovigen zijn. Maar er is nog een
ander punt. Iemand hield me voor
dat in de Bijbel God zulke gaven
toch wel degelijk geeft. Als Hij dat
toen kon, waarom nu dan niet?
Maar er is toch een fundamenteel
onderscheid tussen de tijd van de
Bijhl, die afgesloten is, en & tijd
daarna. Bovendien heeft God niet
de hele tijd van de Bijbel door gesproken. Er zijn tijden van intensie-
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ve produktie van profetische teksten, en ook periodes waarin God
zweeg.
En als men dan zegt dat de Geest
toch meer bij de evangelischen
werkt dan bij de gereformeerden,
dan zeg b: wat zou er van & kerk
overblijven ah we a l het werk van
de Geest zouden wegdenken? De
Geest werkt hier ook wel degelijk.'
'Het probleem is, dat men een bepaalde ervaring normatief gaat stellen. Die neiging hebben we allemaal. Soms is het een opvallende
ervaring, maar er is sowieso het gevaar het christelijk leven te gaan
normeren: dit is normaal, dat niet.
Wij hebbcn een kerkelijk instituut,
met belijdenisgeschriften. Dat is
ook een norm, die tot schijnheiligheid kan' leiden. Maar we weten in
principe heel goed, dat klijdenis
doen niet iets automatisch is. Gereformeerden zijn zich, om zo te zeggen, bewust van deze formaliss
ring. Bewuster dan wanneer je doet
alsof er nergens een norm is vastgesteld en dat het allemaal zomaar
spontaan opwelt.'

Buren
Prof. Thienpont heeft zich na zijn
keus voor de gereformeerde kerken
niet afgekeerd van evangelische
christenen. 'Wanneer we', ui zei
hij, 'een kerkelijke kaart met een
grote schaal bekijken, dan blijken
evangelisch en gereformeerd elkaars naaste buren en ze hebben
ook v e l gemenschappelijks. Beide hebben hun wortels in de Reformatie. Er zijn dan ook, zoals Klaas
Runia eens in een artikel schreef,
drie lagen in de reformatorische
christenheid: Reformatie, piëtisme
en opwekking. Deze drie zijn na elkaar ontstaan en bouwen op e l k s
voort. Maar soms laat men dat reformatorische helemaal los, en
daarmee ontkennen ze hun (terechte) historische wortels.'
Hebben de evangelischen in Fran-

krijk meer aantrekkingskracht dan

de gereformeerden?
'Dat zou ik niet willen zeggen.
Wel ontplooien de evangelischen
meer activiteit. Gereformeerden
zijn eerder geneigd te berusten in
de bestaande situatie. Het belangrijkste is te overleven. Daarom is
men bereid tot allerlei concessies
opdat de jeugd toch maar in de
kerk blijft. Men voelt zich in het
defensief gedrongen. Evangelischen staan daarin veel zekerder
en sterker in hun schoenen, veel
offensiever.'

ren in de gemeente.
In vroeger tijden at men niet voor
niets vaak soep. Dat was het beste
gerecht voor de meeste eters: als je
gebit te wensen overliet, konden mwel grootouders als kleine kin&
ren daarvan eten! Zo moet ook de
preek,denk ik, een s o m soep zijn,
maar dan in de positieve zin van
het woord.
De kracht van het gereformeerde
geluid zit 'm in zijn eenvoud en
zijn stevigheid. En dat moeten we
niet verliezen d m r een vereenvoudiging waarbij de sterke punten en
de diepgang verdwijnen. Zoals Luther sprak over "genade", zo moeten wij nu spreken over de Schrift,
genade, geloof. Dat vereist een nadenken over de communicatiedaarvan.'

Wat is volgens u de taak van gereformeerde theologie?
'Wat gerefwmeerden te doen staat
is: de verbanden van de Schrift te
onderzaeken, formuleren en hanteren, deze toepassen op aile gebieGal in de markt
den van het leven. Dat formuleren
Maar is er dan nu voor een opwekkm en mag geleerd zijn. Dan moet
king niet meer nodig dan het herhahet vervolgens vereenvoudigd, verlen van Luther of Calvijn?
taald en doorgegeven worden. Het
'Inderdaad. Maar we moeten niet
is niet - om een vergelijking te gevergeten dat de tijd een factor van
bruiken - òf de Institutie, M de Cabelang is. Hoelang is de Reformatechismus: Calvijn schreef beide.
tie voorbereid? Hoeveel mensen
Ik denk niet dat de gereformeerde
hebben niet tientallen jaren vóór de
ruif te hoog hangt. Zeker, er zijn
Reformatie al een reformatorisch
verschillende niveau's. In Frankrijk bijvoorkld, kun je niet zeggeluid laten horen? We moeten
voord hard werken, en verkondigen dat de gereformeerde kerken
gen in eigen kring en daarbuiten.
intellectualistisch zijn en dat bijv.
Een opwekking begint altijd bij
arbeiders dus naar evangelische
. .
onszelf.'
kerken gaan. De gereformeerde ker, ..,
ken zijn iets meer gevestigde instiWat is de invloed van de faculteit
tuten, maar zeker niet alleen dat.
van Aix-en-Provence?
Heel belangrijk is ook de stijl van
'De studenten die in Aix studeren
het kerk-zijn,de sfeer. Zijn we
komen uit - grofweg -drie s t m
open en hariekijk, geneigd tot een
mingen: de orthodoxe gereformeergesprekje; onze manier van klede kerk (EREI) die confessioneel
ding, hoe gaan we met elkaar om.
sterk staat, vervolgens ook de IibeDan is diepgang in heologische
rale gereformeerde kerk(ERF) die
zin niet het enige waar je op let.
Het sterke van de gereformeerde
pluralistisch is, en ook uit evangelitheologie is, dat zij blijft nadenken
sche of baptistische kringen. Aan .
onze orthodoxe gereformeerde
over de basis die onder ons doen en
theologische faculteit krijgen ze dlaten ligt. Daarvoor is het belanglemaal te maken met het gereforrijk dat de hele Schrift als & gemeerde erfgod. Sommigen die deheel gezien wordt. De hele Schrift
ze ideeën nog niet kennen, raken erlaten spreken. Maar dan wel teldoor ovemUgd en dragen deze
kens, in een preek bijvoorbeeld,
ideeën ook in de ERF of in baptiseen stukje daarvan uitleggen, dan
ten-gemeentes uit.
vmr de kinderen, dan voor oude-

Je kunt zeggen dat het gereformeerde geluid een gat in de markt is. Er
is haast een mcumenische roeping
voor de gereformeerde theologie.
Denk het gereformeerde eens weg
uit het spectrum aan theologische
gedachten, dan verdwijnt een aantal belangrijke noties. Juist dat verbondsmatige, de schriftgebondenheid, noties als gemene gratie, de
cultuurbeschouwing. Je zou hnen mggen: we hebben minstens
de taak om te bestaan.
Daarom hebben we in Aix ook onze faculteit. In ieder geval binnen
de ERE1 is dat gereformeerdegeluid te horen. Studenten die naar de
ERF of andere kerken gaan, houden daar soms meer, soms minder
van over. Vaak zijn de siudenten
van buiten de ERE1 enthousiast
over de g&
sfeer en het gemeenschapsgevoel in Aix. Komen ze
dan in hun eigen gemeente, dan
blijken ze twh een andere opvatting te hebben over & Schrift en de
Kerk. Maar toch, stilaan gaan de
idseën verder. Die verantwoordelijkheid hebben we nu mmaal.'

De intensieve week die prof. 'ïhienpont in NederIand heeft doorge
bracht, is nu voorbij. We hebben iemand leren kennen die gegrepen is
door het evangelie, en die de waarde van de gereformeerde gedachten
heeft leren waarderen. Hij en de zijnen in Frankrijk, en wij in Nederland kunnen inderdaad zeggen:
'Wij hebben minstens de taak om
te bestaan'.

G.J. van Middelkoop
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Wat bind Hervormden

samen?
DE Hervormde synode heeft voor 17
november op haar agenda gezet een
gesprek over het onderwerp wrmt bidt
Hervormden samen? Dr. K.Bki, se
crews-generaal van de Nederlandse
Hervormde Kerk, schrijft daarover in
Kerkinformatie van november 1995:

raapsel van & meest uiteenlopende
opvattingen, meer is dan een administratief verband (en dat wordt immen gepretendeerd!), wat maakt
dan haar geestelijke identiteit uit?
Niet alleen buitenstaanders vragen
zich &t af. Ook hervormden weten
zo één-twee-drie het antwoord niet.
Is er dan een soort saamhorigheid
die zich aan eike definitie onttrekt?

De Gereformeerde Bond, de Confessionele Vereniging, de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden,
ze vertegenwoordigen eik een heel
eigen standpunt. En dan zijn er nog
&genen die niet tot &n van deze
modaiiteitsorganisatiesbehoren.
S o m worden die nog wel aangeduid met de (weinig zeggende)
k m 'midden-orthodoxen'. Maar
dat is alleen m m een verzamelbegrip voor iets wat ook weer uiterst
divers is.

In 1994 verscheen bij uitgeverij
Boekencentmm, onder redactie van
Theo Klein. een k k j e onder de
uitdagende titek 'Geloven wij nog
in dezelfde God?' Daarin schrijven
vier bekende hervormden, exponenten van diverse sectoren b h e n de
Nederlandse Hervormde Kerk,
over hun visie op deze kwk.Deze
vier zijn: prof. dr. A. van de Beek,
prof. dr. Riet Bons-Storm, drs. T.R.
Noorman en dr. ir. J. van der Graaf.
De titel: 'Geloven wij mg in dezelfde God?' dekt niet bepaald & inhoud. ;56 m t i g is de situatie immers niet, dat hervormden elkaar
zelfs niet meer als christen (h)erkennen! De andertitel 'Het gesprek
in de Nederlandse Hervormde
Kerk' dekt & inhoud beter, d is hij
veel saaier, en al valt er in dit boekje niet veel te bpeuren van een
d m de vier auteurs onderling gevoed gesprek. De hoofdtitel kan in
elk geval dienen om de lezers er bij
te bepalen dat de onderlinge tegenstellingen niet gebagatelliseerd m+
gen worden.

Geestelijke identiteit
Wat houdt Hervormden eigenlijk
bijeen? Als het niet is: een gemeenschappelijke visie op de belijdenis,
en ook niet een gemeenschappelijk
aanvaarde (bisschoppelijke) arnbtsstructuur, wat dan? AISde WederlandseHewomi& Kerk, dat samen-

Synodegesprek
Dit bmkje zal het uitgangspunt, of
kter: de achtergrond, vormen van
een Lieraaddat de hervormde synode in haar komende najaarsvergakring op vrijdag 17 november
zal houden. De bovengenoemde
vraagstelling staat daarin centraal.

Wat houdt hervormden eigenlijk
bijeen? Wie niet zelf tot de Nederlandse Hervormde Kerk behoort
maar de gang van zaken binnen deze kerk wel volgt, mu zich dat regelmatig h e n afvragen. Tekens
weer blijkt immers hm op dit punt
uiteenlopende, of zelfs diamemal
aan elkaar tegengestelde gedachten
leven: over het geloof, over hoe het
in de kerk toegaat en zou moeten
toegaan, over Samen op Weg, over
ethische vragen (bijvoorbeeld
i.v.m. homoseksualiteit!) enz.

Na gesprekken in kleine groepen is
er een fomm waarvoor in eerste instantie aan de vier auteurs van het
boekje als deelnemers is gedacht.
Niet uizeer om daarin nog weer
eens naar voren te brengen hmzeer
zij met hun gesprekspartners van
mening verschillen, als wel om inderdaad in te gaan op de vraag: wat
houdt mij met mijn mede-hemomden bijeen?
Het 'gesprek der richtingen' is op
de hervormde agenda vanouds een
aangelegen punt. Dat gesprek wil
maar nauwelijks op gang komen.
De noodzaak ervan blijkt intussen
tijdens bijna elke synodevergadering. Hopelijk zal het beraad, inclusief de paneldiscussie, van 17 november er een nieuwe aanzet toe
geven.
. .
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Tucht in de volkskerk

: ... :.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlanàse
Hervormde Kerk heeft zich beraden op de kerkelijke tucht. De
neerslag van dat beraad was te vinden in een notitie die gepubliceerd
werd in De Waarheidsvriend van
26 oktober. De nota wil een aanzet zijn om de kwestie van het opzicht binnen gemeente en kerk te
doordenken. Enkele stukken daaruit:

Toen de Nederlandse Hervormde
Kerk in 1951 weer kielijdende kerk
werd, zou ze volgens haar kerkorde
ook weren al wat haar belijden
weersprak. Dat Mekende, dat de
noodzaak werd te kennen gegeven
en ook de mogelijkheid werd geopend, om tucht k oefenen inzake
..
leerenleven... , . :
.j
De praktijk van het hervormde kerkelijke leven is derhalve, dat ieder,
die zégt d e l X van de hervormde kerkorde te beamen, ook gekht
wordt deze te beamen. Tuchtoefening komt derhalve eigenlijk nooit
. , :
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Hoewel tucht als hierboven om-

schreven, een wezenskenmerk van
de kkrk is, moeten we zeggen, dat
de kerk toch voord daar is, waar
de gemente is.

(...l
KerkeraadlGemeente
De vraag is bf en h& de tucht en
het opzicht binnen hervormde gemeenten nog echt functioneren en
functioneren kunnen. Hierboven
hebixn we omschreven, dat tucht
in de Nederlandse Hervormde
Kerk in principe wel mogelijk is,
maar in de praktijk nauwelijks
functioneert. Maar ook binnen de
hervormde gemeenten staan opzicht en tucht onder grote spanning. De eerlijkheid gebiedt te zeggen,dat elke hervormde gemeente
trekken vertoont van de Hervormde Kerk in haar geheel. Elke hervormde gemeente kent randkerkelijken en buitenkerkelijken. Zou
echt tuchtoefening in brede zin van
het woord ernstig worden genomen,dan stuiten we op de weerbarstigheid van de kerkelijke praktijk.

van opzicht aanmerkelijk verzwakt.
De praktijk is bovendien geweest,
dat zulke gemeenten vooral ontstonden in hervormd-gereformeerde gemeenten, waar nog de overtuiging leeft, dat ernst dient te
worden gemaakt met het toezicht
op de prediking in het licht van
Schrift en belijdenis, alsook met
opzicht en tucht over het leven
van de leden der gemeente. De
praktijk is nu echter vaak zo, dat,
wanneer in hervormd-gereformeerde gemeenten kerkeraden, rondom
doop, avondmaal, huwelijkssluiting en andere inzettingen binnen
de gemeente, het opzicht tot hun
recht willen laten komen, gemeenteleden vaak & uitwijk nemen
naar een deelgemeente ter plekke,
hoewel ook naar andere (wijkjgemeenten, waar de regels soepeler
worden gehanteerd.
Ook de kerkelijke verdeeldheid
maakt overigens - hetzij ter aanvulling gezegd - tuchtoefening tot een
aangevmhten za&.
.
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Synode

Verder is het helaas ook zo, dat de
hervormde synode na 1951 enkele
zware barrières heeft opgeworpen
voor de rechte uitoefening van opzicht en tucht binnen hervormde gemeenten.
.. ..
.. ,... ..:.h: ,
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1. Ailereerst willen we wijzen op
het creëren van de zogeheten deelgemeenten, vrmger buitengewone
w i j k g e m e n t e n - i n - w o gehe
ten. Wanneer groepen gemeenteleden zich aan opzicht en tucht van
de kerkeraad wilden en willen ontrekken, werd en wordt dat door de
synode gesanctioneerd door het in
het leven roepen van een gemeente
naast & oorspronkelijkegemeente.
In feite betekent dit, dat de synode
tucht oefent over kerkeraden ter
plaatse, die geroepen zijn tot opzicht en tucht. De synode heeft
door het heilloze besluit om deelgemeenten in het leven te -n,
de
uitholling van havormde gemeenten bevorderd en de mogelijkheid

2. Vervolgens heeft de synode ook
nog besloten tot zogeheten perj6or-Qtie van gemeentegrenzen.Voor gemeenteleden, die in andere gemeenten dan waar zij wonen willen meeleven, is de weg d-wel zeer
vergemakkelijkt. Hoewel slechts redenen van d a l i t a i r e en pastorale
aard doorslaggevend zouden mogen zijn, is de praktijk in veel gevallen geworden, dat perforatie vrijwel automtisch wordt toegepast,
wanneer dit door gemeenteleden
wordt aangevraagd.
Opnieuw is zo een aanslag op het
wezenlijke van de hervormde gemeenten gepleegd. Hervormde gemeenten worden meer en meer losvaste verbanden, waartoe men op
basis van vrijwilligheid en eigen
keuze behoort. Gemeenteleden krijgen zelf de bevoegdheid om zich
aan opzicht en tucht van hun plaatselijke kerkeraad te onttrekken. We
moeten dit een heilloze ontwikkeling achten.
3. Een derde zorgelijke ontwkke-

ling is, dat de synode zelf meer en
meer tuchtmeester over de gemeente dreigt te gaan worden.
Wanneer een plaatselijke kerkeraad tucht wil oefenen inzake de
levenspraktijk van leden der gemeente, dreigt de synode dat te
verhinderen. We denken hier onder andere aan de kwestie van de
homoseksualiteit. De synode heeft
UitgespmiCen. dat tuchtoefening in
een bepááIàe gemeente niet mag
plaatsvinden vanwege een leer- of
leefwijze, die in het gehéil van de
kerk, op grond van het verstaan
van de Heilige Schift, wèl aanvaardbaar wordt geacht. Als een
kerkeraad desalniettemin tucht oefent, maakt hij, zegt de synode,
'misbruik van zijn bevaegdheid'.

(...l
Biik naar binnen
Het gaat hier echter niet aan uitsluitend de synode als schuIdige aan te
merken. Helaas moet namelijk worden geconstateerd, dat individualisme allerwegen zijn tol eist. Met name ook in hervormd-gereforrneerde gemeenten onttrekken, over het
gehéél genomen,honderden zich
aan het opzicht van de kerkeraad
m plaatse.
Met schaamte moet zelfs ook worden erkend, dat prbraties vooral
aan & ode zijn tussen hervormd-gerefmmmk en M d - g e r e f m meerde gemeenten en dan niet om redenen die onder opzicht valien.
Met droefheid moet m k worden geconstateerd, dat kerkeraden soms
instroom van leden van andere gemeenten naar hun gemeenten zeer
gemakkelijk toestaan en in bepaalde gevallen zelfs propageren. Dat
betekent, dat bepaalde plaatselijke
gemeenten méér en méér ontaarden
in streekgemeenten.
Kerktoerisme wordt gelegaliseerd
dmr het op grote schaai toepassen
van perforatie, Ook binnen hervormd-gemfmerde gemeenten
met verschillende wijken, wordt
perforatie hier en daar een twistappel. Mensen kiezen voor een bepaal& predikant en &t Mekent
dat hun meeleven met een bepaal-

verwoord', schrijft het moderamen,

de gemeente of wijkgemeente
duurt zolang de predikant daar

dat laat weten vooral zorg te hebben over de hervormde gemeente

staat.

Gemeenten worden zo in toenemende mrtte verzamelingen van individuen, in p l a s van gemeenschappen, die krachtens roeping en
belofte bijeen horen.

Moderamen: kerkscheuring!
Kerkinformatie van november meldde, dat het Hervormd moderamen het
vertrek van ds. Dee betrieurt:
In juli dit jaar Liet ds.JJ-C.Dee
aan het hervormd moderamen weten dat hij & Nederlandse Hervormde Kerk verliet en overging
:
naar de Gereformeerde kerken arti- i
kel 3 1. Het hervormd modemmen !
hmft hierop in een b e f m ds.
Dee met zorg en verdnet gereageerd. 'Zonder omwegen kenmerkt ,
u onze kerk als een gemeenschap I'
m d e r binding in ware zin aan de
belijdenis op grond van de Schrift
S

die Dee diende (Twijzelerheide).
'U kwalificeert met uw stap in feite
haar leden als zodanig als dwalende gelovigen', aldus de brief. Het
mderarnen vindt dat Dee het verbond dat hij als 'herder' met zijn
gemeente is aangegaan, niet eenzijdig had mogen opzeggen. Over de
binding van de hervormde kerk aan
de belijdenis schrijft het moderamen: 'Zonder in detail in discussie
te weden,menen wij er aan vast te
mmten houden dat onze kerk leeft
in & Wouw van God, aan Zijn verbond. In onze kerk is er de v d u rende strijd om het belijden, het
Schiftverstaan inzake & Waarheid in christus. U verlaat w e b
wust &ze worsteling ten onzent.
En u roept anderen op dat ook te
doen. Daarmee bedrijft en bevordert u kerkscheuring'. Het moderamen eindigt haar brief in de hoop
dat ds. Dee tot herbezinning zai b
men.

