Die uw jeugd vernieuwt
ais die van e e n arend...

e Reformatie

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

ZONEN GODS EN DOCHTEREN
DER MENSEN IN GEN. 6 : 1-4
EEN OUDE KWESTIE /V
D e teled en zijn uitleg
adat w4 de standpunten, meningen of
hypothesen o f hoe men ze maar benoemen
wil, eerst globaal hebben omschreven en toen
nader hebben bekeken, is nu de tijd gekomen o m
te vragen: W a t zegt de tekst? Met tekst
bedoelen we, ket zij ten overvloede nog eens
herhaald, het geheel van zinnen en woorden
waarin een pericoop is vervat. De vraag die ons
bezig houdt is: W a t staat er eigenlijk! Daar
begint het mee, dan gaan we spreken over de
volgende vraag: Verstaan wij wat we lezen?
Zo willen we nu in ons vierde artikel te werk
gaan. En aan de uitkomst daarvan de diverse
standpunten toetsen.
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De naaste context: Genesis 5
Wie aandacht geeft aan een bepaalde tekst, moet ook letten op de context, het tekstverband. Voor alles is daarmee
de naaste context bedoeld. Die omvat Genesis 5 . Terwijl
ook Genesis 6 vanaf vers 5 een licht op de zaak kan werpen.
We gaan daarbij uit van de voor-onderstelling dat Genesis 6 : 1-4 niet wat men wel eens noemt: een zwerfkei is,
die am onverklaarbare redenen op deze plaats is verdwaald. Ons geloof in de eenheid der Schriften, welke
juist in historische boeken zo treffend is, verbiedt ons aan
een verdwaalde pericaop te denken.
Wenden wi,j ons nu tot Genesis 5, dan rijst de vraag: wal
hebben wi,j in dit hoofdstuk voor ons? Statenvertaling:
Dit is het boek van Adams gesIacht. N.B.G.: Dit is het geslachtsregister van Adam. Wie inet Hebreeiiws bekend is,
diens oog valt op het woord 'Folrdöt. In wi,jdere kring onder ons nict onbckcnd dank zij de arbeid van prof.
B. Holwcrda, dic op de opbouw van het boek Genesis
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volgens hct scheinn der TGledöt zo nadrukkelijk heeft gewczcn. De lezer herinnert zich misschien dat dc Hebrceuwsc term zich niet leende om in een Nederlands
woord weerFegeven te worden. Het riet op: vaorîbrengingen, geboorten, het register van de gehorencn (of geslachtsregister) en de lotgevallen van die mensen, zeg
maar: hun yeschiedenis.
De hier genoemde Adam is de eerste mens, 'de mensenvader'. Hoofdstuk 5 : 1 vertelt ons nog eens dat God hem
maakte naar de gelidkenis Gods. 'Beeld en gelijkenis',
qtaat in Gen. 1 : 26.
Wat is nu dat 'beeld van God'? Gispen schrijft over een
beeld in de zin van afheelding, zoals die door de persoon
zelf naar buiten wordt gemaakt, hier dan door God. 'Naar
onq beeld' i s dan: overeenkomstig het beeld dat wij te
zien geven, dat wij bieden. Overeenkomstig dat Hij (God)
zelf zou tonen en ook tount als Hij verschijnt, zich laat
zien. Hij 7iet er zri uit.'' We vragen ons af of helemaal
doorzichtig is wat Gispen hier bedoelt. Hij zal de verschijningen van God in een mcnselijke gedaante op het
oog hebben, maar ieinand zciu kunnen vragen of die gestalte Gods hij een theafanie in hei O.T. model heeft gestaan voor het produkt dat in Gen. I : 26v. te voorschijn
kwam, te weten de ccrste rnens(en}. We vragen: I5 het
niet eerder andersom: Eerst schiep God de mens; daarna
heeft Hij zich in zi,jn theofanieën daarbij aangepast. Vom
Gen. F : 26 waren die theofanieën er niet. De kwestie is:
witar wil G d heen met het maken van een zijner schepselen naar zijn h e l d ? De bedoeling Gods bij het maken
van d c mcns is iets heel anders dan die van een mens, die
een portret van zich laat maken, dat dan een plaats aan de
wand of op de schoorsteenmantel krijgt. Wie het portret
ziel weet: Zo zag die en die er uit. In Gen. I : 26 is dat
anders. Wie een mens ziet. het doet er niet toe wie het is,
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weet nog niet hoe God er uit ziet. Zelfs niet al spreekt [Ie
Bijbel over God menigmaal op zeer mensvormige wijze.
Daar gaat het namelijk niet om. We moeten het ecrder zo
bezien, dat de goed geschapen mens bij 7ijn schepping alles mee heeft gekmgen. om zijn God, de onzichtbarc, die
geen mens heeft gezien of zien kan (1 Tim. 6 : 16). tc representeren. Met a k s doelen wij op zijn ~neiiscn-hoord,ogen, -oren, -mond, -handen, -voeten. Maar tuegenist met
die nrgancn op zichzelf, is de mens nict gereed. Het representcren moet dan nog beginnen; het wordt zichtbaar,
in 7ijn gedachten, woorden en daden. zijn handel en wandel, 7idn hele leven. We zijn er nog niet. Zal hij de HERE
goed representeren, dan moet voor alle dingen de i.er.h»uding goed zijn. Geen zonde mag als <torende factor tussen beide komen, want dan wordt de vertegenwoordiging
van God bij hei schepsel een midukking die bij de schepselen leidt tot een wan-voorstelling. De werking van de
zonde is niet alleen storend, maar ook bedervend.
Maar hoe kan nu van Adam, in Gen. 5 : Iv. de gevallene,
gezegd: 'verwekte hij (een zoon) naar zijn gelijkenis, als
zijn beeld'?
We lezen bij Gispen: 'Het is niet uit ons vers op te maken, of de bedoeling is, te zeggen, dat er een tegenstelling
is tussen de gelijkenis van Gnd en die van Adam en tu5sen het beeld van God en het hecld van Adam. En juist
dat maakt het zeer waarschijnlijk, dat zulke een tegenstelling niet is bedoeld, maar dat hct beeld en de gelijkenis
van God via Adam het deel is geworden van al zijn nakomelingen, van alle mensen. Trouwens, het werd reeds
duidelijk uitgedrukt in 1 : 26, 27. De gedachte van een
verlies van het beeld van God wordt hier niet aan de hand
gedaan. '3
De lezer weet dat in onze Gereformeerde Belijdenisgcschriften het verlies van het beeld van God door de zondeval een aangelegen punt, een fundamentele waarheid
is. Hij kent Zondag 3 en 4 Heid. Cat., Art. 14 van de Ned.
Gel. Bel. en Hoofdstuk 111/lV, 1-4 v,m de Dordtse Leerrcgels. Gen. 5 : 3 dient als hewijsplanis bij de Catechismus.
Nu is volgens on5 het punt dat deze waarheid door Gispen in de aangehaalde passage niet wordt ontkent. De
vraag is voor hem of deze waarheid uit onze belijdenis in
dir vers met zoveel woorden wordt geleerd. Wij voni ons
zouden willen zeggen: Indien g e k c ~ ddan
, als iet? waaruit
men uit de voorafgaande hoofdstukken concluderen kan.
Het ligt in 5 : 3 geïmpliceerd. Dal blijkt onder meer uit
het herhaalde 'en hij stierf' in dit hoofdstuk, wat na het
voorgaande (Gen. 1-4) niet het natuurlijk einde van ecn
natuurlijk proces is, maar dc tenuitvoerlegging van een
dreiging (Gen.2 : 17). Hoofdstuk 5 moet gele7en in dc
wijdere context van Gen. 2 en 3. Maar, en daar koint hct
dan in deze tdcdÖt op aan, we hebben in het eerste vers
een opzettelijke herinnering aan Genesis 1 : 26v.: de
schepping van de mens naar Gods beeld, mannelijk en
vrouwelijk, en het feit, dat God h p i i (meervoud) mens
noemde.
Wat is de zin daarvan?
Weer citeren we Gispen: 'De naam werd door God zowel
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aan de man als aan de vmuw gegeven. In verband met de
herinnering aan dc zcgen, die betrekking had op de voortplanting van het mcnsclijk geslacht, krijgt ons ver5 aan
het beqin van dit horifcistuk dc hctckenis, dat, nadat de
mensen als man en vrouw geschapen waren, z i j vwrtaan
door verwekking zich 7iiIlen voortplanten. Met recht~treeksgeschapen worden gcldt allcen van de dag, waarop de eerste twee mensen werden geschapen (vgl. vers 1).
Daarna zijn er geboorten, genereringen, nak~rnelingen.'~
'Nu, is. dat 7oveel bijzonders?' hoor ik iemand opmerken.
Ja, antwoorden we, dat is het zeer zeker, met name in dit
Schriftgedeelte. Zoals alle geboorteberichten tot op de
dag van vandaay getuigen van evenzovele wondcren van
God! Dan praten we over een normale geboorte. En het
'naar zijn gelijkenis, alq zijn beeld' is hier reeds toepnsselijk. Zo was het h!j dat mensenkind Seth, de plaatsvervanger vaii Abel. Seth vertoonde het beeld van zijn vader
Adam. Terwijl w i j ter5tond praten over de zonde, vestigt
de Schrift dc nadruk op het feit dat een mens wordt geboren. Dat wil 7eggen geen ~ e d r o c h t ,geen monster. De
boodschap van Genesi5 5 is dat verwekking en yeboorte
na de val niet worden $topgezet. Er komen steeds weer
mensen tcr wcreld. Wie ze wil 'betitelen als 'stuk vergif'
of 'brandhout voor de hel'. moel dat kunnen verantwoorden. En het niet doen uit lust tot krnwe temen, maar hij
zal teveiis de goede hand Gods de ~ t e e d sweer leven
schenkt, niet kunnen negeren. Er i? weer een mensenleven bijgckninen, dat naar Gods bedoelen zijn raad moet
dienen. Ei1 als het goed i s en Code behaagt hem te vernieuwcn in zijn g e n d e , mag dat nieuwe leven God ook
representcren. Zij het voor een tijd, een gestelde termijn,
een lange tcrmijn des tijd^, die Tteevast door het sterven
wordt afgesloten.
Wat zien we dus in Genesis S? Dat er zich een historie,
ecn tcilCd5t,een keten van generaties ontwikkelt, ingeklemd tuwen verwekt worden en sterven. Zo wordt het
mensel ijk geslacht gebouwd. Elke boreling blij begroet,
als cen geschenk van God.
Of we hier en n u mogen spreken van 'heilig zaad'?, zoals
wij docii hij de gehoorte van onze kinderen? Als wij dit
willcn dcicn uitgaande van de tegenstelling tot 'onheilig
zaad', dus kinderen der gelovigen tegenover die der ongelovigen, daii dient de vraag zich aan hoe de demarcaueli,jii dic Iict inensdnm vaneen scheidt toen precies gelopen
heefi. Voor een al te vlotte en gemakkelijke tegenstelling
tussen Scthicten ener- en Kainieten anderzijds biedt de
Schrift in dit hriofdstuk geen grond. Wij beschikken over
te weinig gcgcvens om daarover een uitspraak te doen.
De Kainielen zoudcn wij als een zijlijn willen zien; op
een zijspoor geraiigccrd en voor de toekomst uitgerangeerd.
Als we de ogen nict sluiten voor de positieve aspecten
van de ontwikkeling in dit hoofd~tukgeschetst, zien we
deze generaties liggen ander de klem van heide Gods verbondsbelofte en verboiids-cis. We hebben hier te doen
met de mensheid, dic op weg is naar de toekomst. De zegen van God, waarvan vers 2 gewaagt, ru5t ook op de
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volgende geslachten. De lijn mag doorgetrokken. Als we
maar goed bedenken, dat wel door God gezegend worden
en niet zich aan Hem wijden, met elkaar in flagrante
strijd is. De vraag is hoe sterk de klem zich te heiligen
door Seth en zijn broers en zusters en hun nakomelingen
is gevoeld.
Als er namen worden genoemd in dit hoofdstuk, is dat
van de mannen die als vaders en gezagsdragers in hun
kring (mogen we hier aan een soort van koningschap denken??) hoven de anderen uitstaken. Enos, Kenan, Mahalalcl en Jered hebben hun tijd gestempeld. Of zij mannen
van een exemplarische vroomheid waren, weten we niet
zeker. We willen het graag aannemen. Anders zou het tegendeel stellig zijn vermeld. 7 ~ a l shij de Kainieten uit
hoofdstuk 4.
Men kan ook vrrigcn, waarriin de omgang mer God pas
bij Henoch speciaal wordt genoeind en latcr hij Lanicch
en Noach nog eens naar voren wordt gehracht. Wellicht
omdat daar alle reden voor was; nmdat onder de aardhewoners een totaal tegengestelde ontwikkeling zich voordecd, een ontwikkeling die de mensen in menigte wegleidde van God en tot gevolg had dat het getal der
Godvrezenden al meer inslonk. Een gang van zaken die
leidde in de richting van de twstand getekend in hoofdstuk G : 5-7; waar de HERE de stand van zaken opneemt
teneinde op basis van zijn bevinding ('En God zag.. .! ')
zijn besluit te nemcn: 'Ik zal de mensen van de aardbndem uitroeien.. . ' We staan dan op de drempel van een
gerichtsoefening van catastrofale afmeting, de zondvloed.
In Gencsis 5 - hij Henoch - gaat de hiqtorie vnorlopig
nog door. Voordat God hem opnam verwekte hij 7onen
en dochteren. Het leven gaat door. Nog steeds houdt de
HERE dc gehele mensheid in het oog. Hij die di7 werk
begonnen is, Hij zal het ook voleinden. We horen van
Henoch, een enkeling, maar van de lotgevallen van de
vromen als zodanig, als een gesloten kring, horen we niet.
En wat de moeitevolle arbeid onzer handen op de7e aardbodem. dic de HERE vervloekt heeft. aangaat, waarover,
volgens zijn vader Larncch, de jonge Noach ons troosten
zal, kan men vragen: Wat hceft Larnech hier precies op
het oog? Waarop ziet dat werk? En dic inocitc? Hct vers
bevat duidelijke rcminisccnties aan Genesis 3, de door
Jahwe uitgesproken vcrvloeking van de aardhndem.
Waarom wordt nu daarvan melding gemaakt? Deed die
zich pas ten tijde van Lamech gevoelen? Of in hevige
mate gevoelen? Werd door omstandigheden, klimaatsverandering, milieu, bodemgesteldheid, de arbeid al zwaarder?
En wat verwacht Lamech van Noach? Waarin bestaat die
vertroosting? Hoe kan hij dit bij de gebuurte van het kind
profeteren? Door een ingeving van de Heilige Geest?
Er is wel een zinspeling gezien op Noach als toekomstig
wijnbouwer, maar dat lijkt ons in het kader van deze
hoofdstukken te triviaal, te platvloers om ovcr te praten.
De troost door Noach is geen zaak van plczier cn vertier.
Het is een zaak van de uiterste ernst; van leven of dood.
Troost onderstelt een pertinent kwaad, en stelt daar dan

eerst w a l werkeli,jk goed is tegenover. De naam Noach
hcei'i mei hek Hebreeuwse werkwoord troosten Iniham)
alleen maar klank-overeenkomst. Maar de Hehreeuwse
werkwoordsworrel wijst op een keer in de loop der dingen, een keer ten goede (troost of berouw ten goede) of
ceii kcer ren kwade (het berouwde God {Gen. 6 : 6}). Het
bertiuwde de HERE. d.w.z. de HERE gaat een omkeer teweeg brengen. Het berouwt Hem dat Hij de mens gemaakt heeft.5
Daar loopt de töledöt van Adam, de mensenvader, op uit.
Is het niet om te huilen? Het smart Hem in zijn hart. Nu is
het niet Adam of Eva, niet Camech. maar God zelf dic op GoddeliJke wij7x - smart ondervindt. Tn die mate dat
Hi,i tot ~ u l keen ingreep be~luitenmoet.
En nu on7e pericoop: Genesis 6 : 1 -4.
Genesis 6 : I
Ver5 I grijpt op hnofd~tuk5 tcrug en wel op het: 'en hij
verwekte znneii en dochtercn'.
'Toen de menren ~ i c hop. aarde hcgonnen te vermenigvuldigen.' Welke mensen? Die uit hotifdstuk 5 iiiiteraard. De
tiakomelingen van Adam in de lijn van Seth en zijn
hrners ei1 7usters.
Gispen vertaalt: Ei3 tcicn de mensen begonnen waren zich
te verrnceidercn cip de oppervlakte van de aardbodem, en
dochters huii gchorcn wiiren.. .'"
De in Geiicsis I : 28 gegeven regen begint zich te venve7elijkeii. 'En Iiun dochtcrs geboren waren.' 'Hun' ziet op
die niensen uit Genesis 5. Driar worden bij ieder der 'oudvaders' ~teedr;weer dochters vermeld, al wordt er geen
bij nunie genoemd.
De vraag kuil geïtelti nf wc hier moeten denken aan een
overwegend aantal dochters? Het is wel gedacht. Het km,
inaar hoeft niet per se. HOF het ook zij, van deze dochters
wordt in vers T geen kwaad woord gezegd. I-Iet zullen
heel normale meisjes si.jn geweest. Vers I crinstateert,
meer niet.
Genesis 6 :2
N u venc2i~jnende zogeheten 'zancn Gods' op het toneel.
Voor mijn part niag inen met de Groot Nieuws Bijhei ook
wel 'godenzonen' vertalen. We verwijzen hier naar de in
de vorige artikelen door ons gereleveerde opvattingen en
wat daarbij door ons werd opgemerkt. Tussen de regels
door hebben we laten merken dat er bij ons een voorkeur
bestaat voor de derde - of tyranncn-hypothese.
Wie wil kan bezwaren daartegen aanvoeren. Een objectie
die ook door ons wnrdt gevoeld, is dal 'benë 'elohim' in
het Oude Testament nooif in die betekenis voorkomt.
Ruiten-hijhels matcriaal moet te hulp worden geroepen.
Ri.ivoorbeeld uit Ocgarit, van koning Keret, die als b n
i 1 in ten 'tonclc wordt gevoerd. Er kan een vingerwijzing
in liggcn. Licvci. beroepen we ons op de alleroud~teoverlevering uit Mesopotamië over de koningen van voor de
grotc vloed. Wij voor ons willen dit niet enkel als verzinsel afdoen. Hoc hcidcns dit materiaal ook is, de oude Soeineiiërï cn Bahyloniërs sronden dicht bij de bron des

openbaring. Ook in de figuur van een Nimrod uit Genesis
10 : X zien wij een vingerwijzing in die richting. Een
machthebber op aarde, de aarde van na dc vloed. Voorts
hoeft aan het getuigenis van de oude Joodse uitleggers
niet alle waarde te worden ontzegd. Waar hebben die deze wijsheid of wetenschap vandaan ?, zouden we in dit gev al vragen.
Met een verwijzing naar David, die in 2 Samuel 7 'zoon
van God' wordt genoemd (vgl. Psalm 2 e n 89) zou ik
voorzichtig willen zijn. Daar gaat het over de koning op
de troon van het Koninkrijk Gods, de Messiaanse vorst.
Ook Meredith Kline willen we niet in alles volgen. Wat
hi-fstelt over een koning~chapvan Adam tot op Chrictuc
is ons al te hypothetisch. Maar dat er bi.j het zich staag
vermeerderende aantal mensen ook plaats was voor koningen, regenten, leiders, behoeft geen betoog. Genesis
6 : 2 duidt op een klassc van machtigen. die macht hadden en rijk waren, zo rijk dat zij zich een veelheid van
vrouwen konden veniorloven.
Bij 'dochteren der mensen' aan de meisjes uit de Kaiiiictische lijn te denken, wijzen wij beslist af. 'Mensen' in
vers 2 moei dezelfde betekenis hebben als 'mensen' in
v e n I . Dat zij 'schoon' zijn, kan aan die meisjes niet ten
Taste worden gelegd. Dat doet het Oude Testament nooit.
We denken aan al die geschiedenissen, waarin de schoonheid van een meisje of vrouw niet alleen in het voorbijgaan wordt gcnoernd, maar daarop zelfs een zekere nadruk wordt gelegd. 'Mooi zijn' is voor een rneis-je een
ding, de 'geheimzinnige verleidster te spelen' een ander
ding. Toen de 'zonen Gods' her oog op hen lieten vallen,
namen z i j die dochters der mensen. Nemen. Dat is in het
Oude Testament de normale term voor het sluiten van een
huwelijk. Het gaat hier niet over aanranding of verkrachting of iets dergelijks.' Maar of hier het 'nemen' op war
wij 'normale huwelijken' noemen slaat? Het 'wic zij
maar verkozen' wijst er op dat we juist niet aan het gewone monogame huwelijk, maar aan polygamie moeten denken.
In dit verhand wordt Lamech, de nazaat van Kain, al als
stap in die richting gezien. Zelf heb ik het ook wel zo verklaard. De henë 'Clohim, de tirannen, zijn dan niet van Sethietische, maar van Kainietische huize. Zo komt de Sethieten(-Kainieten)-hypothese toch weer om de hoek
kijken. Daarvoor beschikken we niet over voldoende aanwijzingen in de tekst. Ook in de lijn van Seth en zijn
broers heeft het vcrderî der zeden om zich heen gegrepen.
Bovendien hebben wij een hoofdstuk lang (Gen. 5) niets
meer expliciet van Kain en de zijnen vernomen. Het kunnen Kainieten of Sethieten die bij de achterkleinzoon van
Kain in de leer zijn gegaan, gewees1 zijn. Het onderscheid Kain-Seth is hier niet relevant. Het komt maar op
de opstelling van individuen aan, op de grenzeloze macht
die zij zich aanmatigen, waarmee ?ij aan zo heel veel andere jonge mannen het meisje van hun keuze ontnemen.
Die hadden het toekijken en waren gedwongen k berusten. Want anders.. . ! De oude Babylonische overlevering
van Gilgamesj en Enkidoe, die in hun gehied de bruiden
4
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voor zich opeisten, beschoiiwen wij als een steun voor
deze onderstelling.
Genesis 6 : 3
Hij de ver7en 3 en 4, die voor zeer zware, bijna onoplosbare problemen stellen, is het eerste wat opvalt: de volgorde. Men heeft wel gesteld, dal eerst vers 4 had moeten
komen, otndat dat handelt over de vrucht van die huwelijken.
Maar in nii7e Bijbels - die de rnasoreti~chetekst volgen,
staat vers 3 voor vers 4. Nu de volgorde zo ir, blijkt, dat
Jahwe in de eente plaats het doen van de benë '=lohim
mihaagt. De ver~chijningen het eventueel gedrag van
hun kroost komt daarna.
In vers 3 inaakt Jahwe zijn oordeel bekend: Wij geven dit
vonnis weer in enkele ons bekende vertalingen: De Statenvcrtuling: 'Mijn Geest 7al niet in eeuwigheid twi~ten
met den menï, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen
ziillen zijn honderd en twintig jaar.' De vertaIing van het
N.B.G.: 'Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu
zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen
honderd en twintig jaar ZI-in'. De vertaling van de K.B.S.
(Willihrodvertaline): 'Mijn levensgeest zal niet altijd bij
d c mens blijven. want hij is maar een nietig wezen; de
d u u r van zoin leven za! honderdtwintig jaar bedragen.' De
Grimt Nieuwï Rijbel: 'Ile levensadem die ik de mens ingeblazen heb, zal niet voor altijd in hem blijven, want
ook de mens is sterfelijk. Hij zal niet ouder worden dan
126) jaar.' Tenslotte H p t Ho~k:'Ik kan mijn G e e ~ tniet
langer in de meni laten wonen, nu hij 7ich zo heeft misdragen. 1k geef heni nog 120 jaar om van zijn boze weg
terug tc keren.'
Er rijn hier drie problemen. Allereer~tde vertaling van
het ccrste werkwoord, dat de Statenvertaling met 'twirten', dc andere vier met 'blijven' of 'wonen'. Men kan
zich daarvoor beroepen op de antieke vertalingen van de
Septuaginta en de Vulgata. De vraag rijst dan wel welke
Hebreeuwse tekst deze oude vertalingen voor zich hebhen gehad. En, indien die overeenkomst met de masoretische tekst, of zij het Hebreeuwse zeldzame werkwoord+
vorm (yädon) goed hebben begrepen. Nota bene: Deze
vorm komt alleen hier voor. De Statenvertaling heeft
'twisten' en dat lijkt op de King James version 'to strive',
wat de gedachte oproept van een op de Hebreeuwse wortel 'dön' gelijkende, maar beslist andere werkwomdswortel 'dln', die 'richten' betekent. Er zijn nog andere opties,
die met verwijzing naar andere Semietische talen, aannemelijk worden gemankt. Zo doet een Arabisch werkwoord dat wel op het Hebreeuws lijkt, de uitleg: vernederd worden aan de hand.
'Mijn Geest 7ai niet altijd vernederd worden', luidt dan
de vertaling. Anderen beroepen zich voor hun weergave
op het Assyrische werkwoord voor 'sterk, machtig zijn'.
Nog een aiidere mogelijkheid is zoiets als 'het slachtoffer
of de zondebok, de Tchulddrager zijn'.
Wij durven hier niet met stelligheid een keuze te doen.
Die keu7e wnrdt mede bepaald door wat we onder
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'Geest' of 'geest' moeten verstaan. Ziet dat op de Hei l ige
Geest (Geest met een hoofdletter)? Of op de menselijke
geest, het beginsel van leven voor een tnens? Wij willen
het op het laatste houden en exegetiseren vanuit de coiitext waartoe o.a. Genesis 2 : 7 behoort. Van die geest kan
God zeggen: 'Mijn geest'. Heeft Hij niet de leveniadem
in de neusgaten van de mens geblazena? Als God ~i-jn
geest terugneemt - Psalm 104 : 29 - 'dan sterven zij cn
keren weder tot hun stof'. Ook in die Pxalm zijli we in de
buurt van de schepping.
Het woord ' '%dam', mens. stelt de 7aak erg algcrneen.
De mens als zodanig wordt getroffen. oin wat de zonen
Gods misdreven hadden. Iemand kan vragen: Is dat hillijk? Moeten niet de schuldigen gestrafta? Was dat nok
niet een van de bezwaren tegen de 'engelen-hypothese'
dat de schuldige engelen in de zondvloed huiten icliot
bleven? Dat is waar. Maar moeten we het iiiet ril verstaan, dat de benE 'elohirn, menTen die zich goden wancn,
aan het verstand wordt gebracht dat zij p r saldo maar
mensen zijn. Niet minder, maar ook niet meer? Tegen de
achtergrond van hoofdstuk S krijgt hier zo de o n t r n ~ t ~ ~ e lijking van het mensdom een scherp relief. Dat i s dc niisdaad, daarin bestaat de corruptie en het geweld. waar Genesis 6 : 5 vv. op teruggrijpt. De toeTtand loopt uit dc
hand.
Dat willen de woorden 'omdat hij vlees is' zeggen. We
stuiten hier op het tweede probleem. Wc Ic7cn hier In het
Hebreeuws een woord-verbinding die maiir ccn maal zo
in het Oude Testament wordt gevonden. Ik kan daar in dit
artikel niet verder op ingaan, daar hier cen kcnnis van de
Hebreeuwse taal en zijn mogelijkc consti+ucties beslist
vereist is. Alleen dit: 'Vlecs' staat hier niei per se voor
'zondig vlees'. Dan nog eerder voor 'zwak vlees'. Het 15
gewoon een herinnering van de mensen, tot en met de
'godenzonen', aan wat zij eigenlijk, van Adam uit zijn:
Mensen, niet minder, maar ook beslist niet meer. De
dochteren der mensen te misbruiken voor hun vurige lusten is een vergrijp dat de7.e maniien aangcrekcnd woi+dt.
Dan is e r nog een derde prohleem: dat van de honderd
twintig jaren. De le7er zie er de hoven aangehaalde vertalingen maar weer op na. Vier van de vijf laten hei slaan
op het aantal levensjaren. Alleen 'Het Boek' vormt nu
eens een goede uitzondering.
Eerlijkheid gebiedt dit te erkennen, want we zijn met die
vertaling niet zo ingenomen. Onder de uitleggers laat
Gispen het zien op de leeftijd van de mens: 'Zijn levensdagen, de duur van zijn leven'. Hij vermag ons niet te
overtuigen. Want in de toen nabije toekomst hcspeuren
we van die verlaging vooreerst nog niet vecl. 6.Ch. Aalders voert argumenten tegen deze uitleg aan die steekhoudend zijn. We noemen ook Victor Hamiltoii, in zi,jn recente, g m d e commentaar op gene si^.^ Hij schrijft (wij
vertalen): 'Het zich onttrekken van de Geest te laten slaan
op de verlaging van de hoge leeftijden heeft in dit verband geen zin. Het ligt eerder in de lijn hier een voorzegging te verwachten met betrekking tot ccir gebeurrenis.
die zal plaatsvinden. Wij zien hier een periode a a n ~ e k o n -

digd die direct aan de zondvloed voorafgaat... Vergelijk
Jona 4 : 5: 'Nog veertig dagen en Ninevé zal worden omgekeerd. '
Genesis 6 : 4
In een soort van tussenzin vernemen we dat in die tijd de
'nefilim' op aarde waren. Wat wil dat zeggen? Dat er
'toevallig' toen ook reuzen rondliepen? Of zijn de reuzen,
zoals we n"filim kunnen vertalen, de vrucht waren van de
verbintenis tussen de zonen van God en de dochteren der
mensen? Daarmee moeten we voorzichtig zijn, gezien de
volgorde van vers 3 en 4.
De zojuist genoemde V. Hamilton wil de 'reuzen' onderscheiden van de 'geweldigen' uit de voortijd, die aan de
verbintenis tussen de zonen Gods en de dochteren der
mensen ontsproten zijn. Hij haalt ook voorbeelden aan uit
Deuteronomium, tussenzinnen, waarin de schrijver zijdelings enige toelichting op zijn onderwerp verschaft.
De machtige mannen van de voortijd heten: haggibborim
'de helden'. Zij zijn degenen die zichzelf een naam, een
reputatie hebben gemaakt. Als deze uitleg juist is, zien
we hoe onze pericoop past in het verhaal. Wijst de geschiedenis van de Torenbouw van Babel niet op hetzelfde
euvel, dat de HERE God van den hemel steeds weer
noopt tot ingrijpen?
H.M. Ohmann

1 Het zijn vooral de Schriftkritische commentaren die voor onze tekst
deze oplossing hebben beproefd. Het bestaan van 'reuzen' in Numeri en
Deut. moest daarmee worden herleid tot de alleroudste tijden aannemelijk gemaakt.
2 Gispen, Commentaar, 75.
3 Gispen, a.w., 204/5.
4 Gispen, a.w., 204. We wijzen ook op J. Kamphuis, Uit Verlies Winst.
Het Beeld van God en het Komende Koninkrijk, Barneveld 1985,40-46
op deze verzen breed ingaat.
5 De Hebreeuwse werkwoordswortel nhm heeft zich ontwikkeld zowel
in de richting van 'berouw hebben of krijgen'
ten'.

(ook van God) en 'troos-

6 Gispen, a.w., 214. Hij kan zich voor de keuze van het Plusquam perfectum beroepen op Gesenius-Kautzsch, Grammatica, par. 164d.
7 Zie Victor P. Hammilton, The Baak of Genesis 1-17, Grand Rapids
1990, 265 (Het is een deel van de reeks 'The New International Commentary on the Old Testament'.
8 Vgl. Victor P. Hamilton, a.w., 269.

In verband met de omvang van de artikelen met betrekking tot de ' Schooldag 1992' is het niet mogelijk deze
week de rubriek 'Gelegen/ongelegen' op te nemen.

De uitgever
50

ROLLENSPEL
In veel opleidingen wordt gebruik gemaakt van het rollenspel als methode. De christelijke gereformeerde dominee Van Amstel heeft een boekje gepubliceerd (Welke rol
speelt het rollenspel?) waarin hij waarschuwt voor de
toepassing van deze methode. Hij sluit daarmee aan bij
een eerdere publikatie onder de titel Getraind... en wel?
Van Amstel snijdt een heel belangrijk onderwerp aan, In
onze cultuur kunnen kinderen van God onder de druk komen te staan van humanistische idealen over 'jezelf zijn'
en over' zelfontplooiing'. Mensen willen je soms graag
wijsmaken dat gelovig de HERE volgen het resultaat is
van indoctrinatie door ouders en andere gezagsdragers.
Het handhaven van christelijke normen en waarden zou
dan de groei van iemands persoonlijkheid in de weg
staan, Wie in een omgeving terecht komt (bij voorbeeld
in een opleiding) waar men groepswerk gebruikt (liever
gezegd: misbruikt) om deze humanistische ideologie door
te drukken, krijgt van ds. Van Amstel goede steun. De
druk van een groep, zeker als deze wordt gebruikt als
leer-groep, kan sterk zijn.
Maar het probleem met het boekje van Ds. Van Amstel is
dat gesuggereerd wordt dat het rollenspel onlosmakelijk
verbonden is aan een anti-christelijke zelfontplooiingsideologie. En dat is mijns inziens beslist ten onrechte,
Een rollenspel is een belangrijk leermiddel. Het is daardoor mogelijk om in een veilige oefensituatie ervaring
op te doen met bij voorbeeld hulpverlenigsgesprekken. In
b.v, de gereformeerde opleidingen van predikanten en
van verpleegkundigen wordt daarvan met vrucht gebruik
gemaakt.
Is een rollenspel dan niet eng? Tot op zeker hoogte wel,
omdat het een middel is om heel persoonlijke dingen te
leren. Kennis opdoen uit een boek kan ook enerverend
zijn. Maar door oefening leren welke effecten mijn manier van spreken en mijn houding op andere mensen hebben, is zeker spannend.
Maar dat kan toch geen reden zijn om maar van oefening
af te zien. Het is toch veel beter om iemand te helpen in
een leersituatie te werken aan zijn of haar persoonlijke
functioneren dan om te wachten tot hij of zij vastloopt in
de onbarmhartige praktijk?
Laten opleidingen met het oog daarop zorgen voor goed
geschoolde en wijze groepswerkers. Want Ds. Van Amstel heeft gelijk dat door verkeerde ideologieën bevangen
trainers veel schade kunnen aanrichten. Evenals overigens opleiders in andere disciplines.

K. Veling

N.a.v. Ds .J. van Amstel, Welke rol speelt het rollenspel? Uitg. Boekencentrum 's Gravehage; 1991. Prijs f 16,50.
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UIT D E SCHRIIF"

TE VONDELING
Maui IE, :u/ mijn i>ei.hnrid mcr
,jeugd gc>llr~~ken.

ir uit

d(, íkixen iwn

MM'

Ez. 16,óO
Je leesi hct in de krant. Raby in sporttas te vondeling gelegd. De moeder (soms: de grootmoeder) wil e r vanaf.
Slechrs dc ecrïte 7org is e r aan besteed: 't is gewassen,
aangekleed en kriigt ?om%war luiers mee. Naar de dramatiwhe achtergrond kun je slechts raden. Stci dat iemand
die tas.. .
Erccliiël vertel t een levenivcrliaal. Ja, 6115levensverhnal!
Meinoires van een bruid. 't Zal maar opgehaald wvrdcn
iils je 7oveel jaar geiroiiwd bent.
Tccr en openhartig wordt vcrteld hoe Israël bruid van de
levende Gnd geworden is.
Nec. niet vanwege haar aíkrirnït. 72 kwam uit hetzelfde
nest als alle andere volken trien (v?. 3 ) . Als oud vuil lag
het kind in het veld. Een rneisjc. Niet de eente zorg was
eriian bcïteed. De navelstreng niet afgesneden. Ongewassen. Trappelend in ?ebooriebloed. Rijna de laatste stuiptrekkingen. Onrein. Te vies om aan ite pakken.
Onze cllcnde! In zonde onivnngcn en geboren. Onrein, in
schuld verloren. Trappelend in je hloed. Ten dode opgeschrcvcn.
'Toen kwam Ik ví>orhi,i.En Ik zag U . '
Ik, de Koning der koningen, z& u. Barmhartige ogen die
de ellende peilcn.
'tééf! Ja. Fk zei tnt u. in uw bloed: Iééf.'
Waarom'! Liefdc uit vra welbehagen.
Dat liefdeswmrd yeeft uitzicht op ccn prachtige toekomst. Met alle inogelijke zorg wordt het meige omr i n ~ dJiircn
.
later: een knappe meid om te 7ien. Maar nog
onbeschermd. Denk aan Egypte. Gods prinser als slavin.
Opnieuw knmt de Koning voorbij. De prin~esic rijp voor
de licfde. Van vondeling wordt ze koningin van de aarde.
Ze wordt ïchoongewassen, opgemaakt, krijgt de duurste
kleren, d c mooiste sieraden en de koïtbaarste lekkernijen.
Alles wat haar liarGe begeert. Z o u je denken.
Er gebeufl icts afgrijfelijks. A f g i jselijk, niet voorstelbaar. 't gebeurt! En zomaar, ~Iuipenderwijs.De koningin
gaat haar leven cn de versiering ervan losmaken van haar
Man en haar Maker. Zijn bewonderendc blik interesseert
haar niet meer. Zijn ~enegenheidraakt haar niet. 78 hunkert naar de blikken van andere mannen. Haar dure kleren
gebruikt ze om in het gras een zacht plek,je te creëren.
Met willekeurige voorhijgungerr gaat ze er liggen. O f 7e
laat Iiaar bewonderaars er mee pronken. Met de lekkemijen worden in elgcn huis de mmnaars verwend. Zelfs de
-

.
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zonen van haar man offert ze op om de genegenheid van
andere mannen te winnen.
'Zo'n overspelige vrouw, die anderen aanhaalt, terwijl ze
gehuwd is!' (vs. 32). Nog erger dan een hoer: die ontvangt nog geld toe, maar deze koningin deelt zelf geschenken uit om minnaars te lokken.
Wat gebeurt hier?
De kerk zoekt haar kracht in eigen schoonheid! De genegenheid van haar Man is niet al les meer voor haas! Psalm
63 klinkt niet mecr: uw liefde is het hoogste goed, dat U,
o God. mij hebt gcgeven.
De oorzaak? Je denkt niet meer aan je eerste levensdagen.
toen je naakt en bloot was en in je bloed lag te trappelen
(vs. 22). Je kent je zonde en ellende niet meer: in zónde
ontvangen en gehoren en toch geheiligd.. . in Christus.
Wie zijn afkomst vergeet. vindt zomaar het huwelijk met
God niet meer mooi. Dan kun je nog wel hard zingen in
de kerk. Maar de vrije gunst, die Hem bewoog, verovert
je han niet rncer.
Je levensstijl wordt voorspelbaar: je gaat naar de genegenheid van andere minnaars hunkeren. Je benr gewassen
met duur hloed en 'schoongewreven' met de Heilige
Geest, maar je gaat ermee aan de haal ten dienfte van je
eigen genotzucht. Lichaam~kracht, carrière. welvaart,
vrije tijd: je gaat het aan het huwelijk onttrekken. Dat kan
geestelijk overspel zijn.
De Koning maakt er resoluut een einde aan: de scheiding
wordt doorsczct. De minnaar? blijken meedogenloos: geplunderd en berooid blijft de koningin achter. Opnieuw
baadt ze in bloed. Terug hij af.
'Maar Ik zal mi,$ verbond met u gedenken.' Wie doet dat
nu: zo'n vrouw terugnemen.
De Koning wil die eerste liefde terug. En diás onderneemt
Hij actie. Z6 za1 Wij de bruid huwelijkstrouw leren. De
herinnering aan vroeger blijft bewaard. Die nieuwe liefde
verovert in het tweede huwelijk haar héle hart.
Opvatlend: hoe leer je je ellende kennen'? God zet je bij
her toppunt van zijn liefde. Golgotha. Wie hing daar'?
Waarom eigenlijk? Dringt het door? Kijk nag eens naar
jezeIf.
De bruid begint zich te schamen. Dat nooit weer. Wat
haalt God eigenlijk in huis?
Niet vanwege uw Verbond, uw huwelijksopvatting.
Hoe kan dat? 'Ik zal verzoening doen.'
IK.
Niet de misdadiger betaalt schadeloosstelling. Dal zou
twntertijd nomaal zijn. Waar moet zo'n berooide briiid
ooit losgeld vandaan halen?
IK. Mijn Zmn is de losprijs. De Bruidegom zelf. En die
gekruisigd.
We hebben ervaren wie de HERE is. Het verleden wordt
verzoend. Vergeven en vergeten!
Peilt u die liefde? Daar kun je mee leven en sterven.
We zijn een dure Bruid.
Kennen we huwelijkstrouw? Puur uit liefde?

J. Wesseling

KERKELIJK LEVEh

WELKE KERK GING STUK? 111
We gaan verder met de bespreking van het boek Een kerk
,sti4X, van de hand van ds. G. van den Brink en ds.
H.3. van der Kwast.
In het voorgaande hebben we onder meer betoogd dat wie
zich aan de gereromeerde belijdenis en de aangenomen
akkoorden hield. geen enkele moeite binnen de Gereformeerde Kerken, die zich hebben vrijgemaakt, heeft gekregen. Het waren de mensen van de 'reli~ieuzeoppositie', die afwijking van de belijdenis tolereerden en die op
de kortst mogelijke termijn hereniging met de synodaal
Gerefnnneercle Kerken zochten. die moeiten veroorzaakten ?n door eigen schuld in de moeite kwamen.

giqy

Bewaard bij Gods Woord
Te~enoverdeze mensen van 'de religieuze oppositie'
werden onze kerken bewaard bij het Woord. En als er iets
stuk ying. tlnn was het niet bij de kerken die zich hielden
aan Schsirt en beli.jdenis, in trouw aan de gereformeerde
kerkorde, maar jiiisi bij hen die de weg van het experiment op gingen.
Vijftien jaar nii dc vcrschijning van de 'Open Briei' zei
ds. B.J.F. Schoep dan ook: 'Wi,i wilden graag ruimte voor
experimenten op het vlak van de verzoening en daar heeft
de andere partij toen op een gegeven moment van gezegd: dit is het einde' [Kc~rknieiiws,geciteerd in De Refoimaait, van 19 september 198l).
Weer tref1 hier her denken in 'panijen'. zoals het door ons
besproken boek ook doet. Op d e ~ ewijze verwordt de
kerk tot een ~ I i i h ,waarin ruimte moet zijn voor experimenten. Maar diti is wel iets anders dan wat Paulus zegt
van de kerk van Chrisius als pijler en fundament van de
waarheid. Kcrkleden moeten volgens hem weten, hoe zij
tich behoren te gedragen in het huis van God (1 Tim.
3 : 15). Drit is dc centriile kwestie in heel dit geding. Onze
kerken wcrdcn in dc jaren zestig bewaard bij dit Woord
van God.

'Vrijmakingsgeloof
Laat ik dit berdcr mogen aantonen aan de hand van wat
ds. Vrin der Kwast schrijf1 over het 'Vrijrnakingsgeloof'.
Achteraf zou hij liever over 'een theologie van de Vrijmakiny ' willen spreken (671, maar zakelijk blijft hij toch
zijn bezwaren hoiiden.
Volgens hem rnaitktc dc droefheid over de in 1944 geslagen breuk bi,j veel vrijgemaLakten plaats voor vreugde
over de rerormaiie van de kerk, waarbij de leemte bij de
vrij mak in^, namelijk het ontbreken van een confessionele basis. gevuld werd met een nieuwe leer over kerk en
Vrijmaking (43). Wij hebben d e ~ ecaricatuur van de Vrij52

'

I

making al in ons eente artikel afgewczen.
Laat ik er nog aan toe mogen voegen dat ook hier de geschiedenis mistekend wordt. Terecht hecft ds. H.J.D.
Smit in zijn studie over de kerk bij K. Schilder erop gewezen dat de Vrijmaking geen invloed op Schilders kerkbeschouwingen heeft gehad. 'Hij bleef zichzelf gelijk.
Schilder heeft zijn kerkelijk denken bij de Vrijmaking
metterdaad in praktijk gebracht' (In: K. Schildrv, uspec?en van z l j t ~werk, Barneveld 1990, bl. 77).
Dit valt ook te zeggen van de meeste voorgangers en
kerkleden die met de Vrijmaking meegingen. Een nieuwe
leer over de kerk? Geen sprake van! Wel, om een uitdrukking van prof. H.S. Schilder te hanteren: 'Verscherpte schatting van de schoot der kerk'!
Van vreugde over reformatie van de kerk bij de Vrijmaking wil ds. Van der Kwast iiiet weten. Gchcel in de lijn
van de door hem onderschreven 'Open Brief' die de gedachte verwerpt 'dat onze Heer Je7us Cliristiis door de
Vrijmaking van 1 944 een nieuw werk van kerkreformatie
heeft ten uitvoer ~elegd'.Men noemde dit ecn 'ideologie'
die 'religieus zeer gevaarlijk is'. En ds. Van der Kwast
doet dit nog.
Nu moeten we hier goed onderscheiden. We horen uit de
mond van ds. Van der Kwast dezelfde geluiden als indertijd te beluisteren vielen van de 7ijde van hen die met ds.
B.A. Bos naar de synodaal Gereformeerde Kerken zijn teruggekeerd. In 1950 citeerde K. Schilder van dr. F.L. Bos
de uitspraak: 'Blij met de Vrijmaking ben ik nooit geweest'. Daarop antwoordde Schilder: '[k wel. Ik was nipa
blij met de noodilrak van vrijmaking ... Maar ik was wel
blij met het f ~ i tder vrijmaking: men verheugt zich niet
over een inbraak, maar men verheugt zich wel over het
afslaan van de inbraak (en van de inbrekers)' (De RrJormoric, 4 maart 1950, bl. 184). Dat heeft niets met verheerlijking van de Vrijmaking te maken, zoals ds. Van
der Kwast neg suggereert.
En wat dat zogenaamde vrijrnakingsgeloof betrect liggen
de zaken eigenlijk heel eenvoudig. Een daad van gehoorzaamheid is toch een d6md van geloof? Gecn geloof in jezelf of in je kerk, maar in God, de God van zijn Woord.
Van kerkelijke gehoorzaamheid geldt toch ook: en al wat
niet uit het geloof is, is zonde (Rom. 14 : 23).
Het is wel triest dat na bijna een halve ecuw deze dingen
opnieuw gezegd moeten worden.
Toen iemand in 1950 aan Schilder schrcef: Verheerlijking van de Vrijmaking staat mij 'tegen, antwoordde deze:
'Nu, mij ook. En ik vermoed, dengenen, die door schrijver worden aangesproken, eveneens. Want vrijmaking is
geen pleziertje, doch een opgedrongen daad van neen
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zcggen tegen een brutalen eicch om ja te zeggen. Zij i s
dus ccn enkele ucte van gehoor7aamheid door overigen?
mct allc hnosheden behepte menschen. En nèt zoo min
als mcn een verheerlijking b.v. van een bepaalde hekee-

ringsactc aandurft, net zoo niin verheerlijkt men de vrijmaking. Die was Óók 7oo'n hekeeringsacte.. . Wat was de
vrijmaking anders dan dit: 7e pakten hun ransel weer op
en liepcn vcrí!cr'(Dr R~formatie,20 mei 1950, bl. 275).
Schilder zag de Viijinaking dan ook ais zinvaarding van
het erfgoed der voorgaande geslachten. Daarom wil hij
niet in de Vrijmaking roemen, maar ze is wel een nieuwe
reden om de I-Iere tc d:inken.

Vrijmaking geen reformatie?
Nii verzet ds. Vaii der Kwast zich teFen de ~ e d a c h t edat
Vrijmaking reformatie van de kerk zou zijn. We citeren:
'Er was in de loop der jaren een kschouwing over de
Vrijrnakrng ontwikkeld. waarin werd gesteld dat de kerk
in de jaren 19441'45 uit het diensthuis van synodale heerschappij-voering was geleid door Christus. die een nieuw
werk van kerkreformatie begon. De Vrijmaking was dan
ook geen kerkscheuring, nee, het waf een zich naar art.
2X van de N G R voegen en bewaard blijven hij de éne ware kerk' (67).
We willen vragen of ds. Van der Kwast dan van mening
is dat de Yrijniaking wèl een kerkscheuring was. We denken aan de brochure die dr. S. Ridderbos in 1944 ~chreef
onder de titel Krrkschrurin~.Daarin werden de Vrijgemaakten van kerkscheuring beticht. Dat werd verontwaardigd door hen tegengesproken. Daarmee zouden ze
zichzelf toch funclrimenteel veroordeeld hebben? Wanneer hun daad van Vrijmaking niet door Schrift en belijdenis gelegitimeerd kan worden, zouden ze kerkeli,jk
p e n been hebben om op ie staan.
Kerkscheuring? Calvijn heefi eens geschreven ren aan~ i c nvan dc beschuldiging van rrioms-katholiekc zijde dal
hij dc kerk ~ o igescheurd
i
hckibcn: 'Het allergrootste inisdrijf echter. waarvan men ons beschuldigt is, dat wij het
aanyedurïd hebben, de bruid van Christus te verscheuren.
Als dat waar was. zoudt gij en de ganse wereld ons terecht voor verloren hoiiden'(Apologi~van de reformatie
c l ~kerk.
s
Amsterdam 1937. b1.66). Zie, clal is reformatorische taal en ook de gereforn-ieerde overtuigiiig. En die
mis ik in dit 'beioog van ds. Van der Kwast ten enenmale.
Wat is dan ~i.1.n\iandpiini? Dat van de 'Open Brief',
waarin eerst heel stellig wordt gezegd dat men de daad
van de Vrijmaking stelde in gehoorzaamheid aan de geboden van cle Here. Ja, lezen we: 'Wij erkennen ook, dat
deze gehoo~zaarnheiddoor de Heilige Geest gewerkt is'.
Men zoii zeggen: wat iri dit nu anders dan het zo krachtig
verworpen '~rijmakingsgeloof"? Dit is nogal wat: Vrijmaking was gehoorzaamheid aan de geboden van de Here en een werk van de Heilige Geest. Geldt deze noodzakelijke gehoorzaamheid dan niet voor hen, die buiten de
Gereformeerde Kerken leven? Bestaat er dan als men let
op gelovigen in andere kerken een dubbele, driedubbele
en nog meer dubbele gehoorzaamheid? En is de Heilige
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Geest tegen zichzelf verdeeld? Of betekent deze gehoor7aamheid slechts een subjectieve overtuiging? De caricatuur die ds. Van der Kwast hier van het zogenaamde
'vrijmakingsgeloof' geeft wordt eigenrijk door deze passage meteen gelogenstraft, als men tenminste 'gehoorzaamheid' en 'werk van de Heilige Geest' serieus neemt.
Hij durft schrijven: De Vrijmaking wordt van een stukje
kerkgeschicdenis tot geschiedenis van het heil en tot inhoud van het geloof. 'De Vrijmaking is dan niet langer
alleen maar een ~elooTsbeslissing.genomen in de strijd
om Christus' kerk, maar een geloofsstuk, nodig te weten
om zalig te leven en te sterven' (69). In het voorgaande
hebben we al gewezen op wat Schilder schreef over de
Vrijmaking RIS een daad van gehoorzaamheid. Dit is niet
anders dan een geloofsbesIissing in gehoorzaamheid aan
de norm van Gods Woord. Gewerkt door de Heilige
Geest, zeggen de ondertekenaars van de Open Brief. Mcn
zou zo zeggen: wat voor verschil bestaat dan tussen beidc
opvattingen? Geen mens leert toch dat je in de kerk moet
geloven? Je moet wel in de Vader, de 7ann en de Heilige
Geest geloven, maar niet in de kerk. De kerk ic; ecil
schepsel, een schepping van God. Maar daarmee wordt ze
nooit en tenimmer gemaakt tot iet.; waarin je moet geloven, zoals ds. Van der Kwast hier suggereei-t. Dat zou afgoderij met de kerk hetekenen.
Hij kan ook weten dat juist Schilder op heet dynamisch karakter van het kerkvergaderend werk van Christus heeft
gewezen. Een ware kerk kan door ongehr>orzuamhcid cen
valse worden. die Gods kinderen verstrooit. En in ecn
valse kerk kan God nieuw leven werken dat tot kerkreformatie leidt. Denk maar aan de Doleantie in de Hewomide
Kerk in 1886.
Daarover werd in 1936 een gedenkboek geschreven mct
de titel DF reformarie van '86. PS het dan een ideologie,
wanneer ten aanzien van de Vrijmaking ook van refnnnatie wordt espr roken? En bij de herdenking van de Afscheiding in 1934 verscheen als gedenkboek Van 's Hecren wegtw. Wat was dit anders dan de erkenning van
Gods hand in zijn leiding van de kerkgeschiedenis?

Het werk des Heren
Ds. Van der Kwast verzet zich ertegen dat meer dan CEn
synode van onze kerken heeft gesproken over Gods geiiade in de Vrijmaking. Wat anders? Moet men dan in inensen en mensendaden gaan roemen? Dat zou nu juist de
hoogmoed ten top zijn, een verheerlijking van mensendaden.
Nu weet ds. Van der K w a a ook wel dat in het verleden
meer dan eens gesproken is over 'Iict werk des Heren in
de reformatie van zijn kerk'. Hij wijst er zclf op (bl. 69).
Maar toch meent hij een verschil te kunnen constateren.
'Het christen-zijn van hen die ten tijde van Afscheiding
en Doleantie in de Hervormde Kerk achterbleven werd in
dit spreken niet ontkend; de hroedernaarn werd hun niet
onthouden en men kon samen hiddcn en samenwerken op
andere terreinen van het leven' (70). Alsof dit ooit van
onze zijde zou zijn ontkend. Tk laat nu de vraag van de

echte, christelijke en verantwoordt samenwerking terzijde, juist in de schaduw van bepaalde tuchtmaatregelen.
Maar de debatten daarover gingen juist uit van de overtuiging dat christenen niet vrijblijvend in de week kunnen
samenwerken, als ze elkaar op de zondag voorbij lopen.
Met andere woorden: al deze debattcn over de voortgaande reformatie gingen juist uit van het fcit dht het om mede-christenen ging. Daarom moesten zij 'eerlijk voor
God' en voor elkaar zijn.

Relativisme en subjectivisme
Wc hcbhen al vaker gewezen op het 'Getuigenis' van de
synode van Groningen 1946 'aan alle Gereformeerde belijders van de Chri5tus in Nederland'. Daarin staat tegelijk: 'Gaat het u niet aan, en snijdt het u niet door de ziel,
als in ditzelfde artikel (29 van de NGB) tot de kenmerken
der vul.rche kerk gerekend wordt hetgeen rechtstreeks is
geschied in de Gereformeerde Kerken van 1942...?'
Ja maar, schrijft ds. van der Kwast: er zijn toch gelovigen
in andcre kerken, bijvoorbeeld in de Hervormde Kerk.
Daarom mag men niet spreken van Gods genade imde
Vrijmaking. Hebben gelovigen in andere kerken dan geen
deel aan dic genade? 'Tc het heil van Christus dan gedeeld?' (7 l).
Met evenveel rccht kunnen wij hem vragen: is de Geest
van Christus dan tegen Zichzelf verdeeld? Immers, volgens hem heeft de Geest de Vrijmaking gewerkt. Deze
was gehoorzaamheid aan J e m s Christus. Even zouden we
geneigd zijn te denken dat we dus op hetzelfde Tpoor zitten. Maar nee, tegelijk wordt ge7egd dat men in Nederland in velerlei stijl bouwt op hetzelfde fundament. Wat
voor de één gehoorzaamheid is, i s liet voor de ander kennelijk niet. Daar hebt u het relativisme en subjectivisme
ten voeten it. Tegen dit kerkelijk relativisme werd tientallen jaren vti0r de Vrijmaking al gestreden, en niet alleen door K. Schilder, maar ook door meer dan één synode van de Gereformeerde Kerken. Bijvoorbeeld in de
afwijzing van 'interkerkelijk* evangelisatiewerk en van
het zich officieel laren vertegenwoordigen bij de intrede
van prcdikanten in andere dan de Gerefomeesde Kerken.
Zo sprak de synode van 1933 uit dat officiële vertegenwoordiging hij andere kerkinctituten 'uit de aard der zaak
niet behoort plaats te vinden'. Deze uitspraak werd onlang. nog d w r de synode van Leeuwarden 1990 bevestigd (Acta, art. 139). Bepaald dus niet een vrijgemaakte
eigenaardigheid of nieuwigheid.
Pregnant bracht Schilder dit in 1928 al onder woorden:
'Temand, die in gemoede meent, dat de kerk, waartoe hij
bekoort, er om Christus' wil MOET zijn, en dat ieder
schuldig is, zich hij haar te voegen, kan daarin dwalen,
mliar hij meent tenminste God te dienen in de kerk. Maar
wie het relativisme aanvaardt, en zijn eigen kerk niet
durft noemen de enige, die er zijn mag, laat zijn eigen reformatie zien als een georganiseerd stijkoofdigheidswerkVDe Refirnzatie, 2 1 sept. 1928). Dit relativisme
proeven we in het hier hesproken hoek.
Volgens ds. Van der Kwast was de Vrijmaking niet alleen

kerkreformatie, maar ook een kerkscheuring (hl. 70).
Wat een machteloo~in- en uitpraten. Een kerkscheuring?
Maar wie trokken dan de7e scheur in de kek?
Hei 'Getuigenis' van Groningen van 1946 is daar niet onduidelijk over: 'Zoo is door d e z ~synod~een scheur getrokken in Christus' lichaam. Wip Zijn lichaam s c h ~ n r t ,
zol het oordeel drugen, a~nzijhij zirh bekeert. Vandaar
het getuigenis tegenover alle gereformeerde belijders van
de Chrisltus in Nederland: 'Laten zij dc ten onrechte uitgeworpenen ralleen staan, dan i'erscheuren nok zijzelve de
eenheid van het lickraam van Chrisrus' en daarom de o p
roep tot hekcring: 'Deze beke~ringau mag niemand eigenwillig uit.~trllentoa een hem gelegenen tijd'.
Natuurlijk ontkennen wij niet de moeite van de vrnegere
en huidige kerkelijke verdeeldheid. Een moeite, waarmee
ook Calvi,jn geworsteld heeft, toen hij sprak over schapen
buiten de kerk en bokken binnen de kerk. Maar daarmee
liet hij het duidelijk adre.7 van de ware kerk niet in het
onzekere. Dat d m t ds. Van der Kwast hier wel.
Hij schrijft dat de termen ware en valse kerk in de vorige
eeuw vermeden werden (70). Ten onrechte. Een blik in
de Acte van Afscheiding en Wederkeer van 1834 had
hem beter kunnen doen weten. Daarin wordt immers verklaard 'dat de NederImsche Hervormde Kerk niet de ware, maar de vaIsche Kerk is volgens Gods woord en Art
29 van onze belijdenis', mals het in het oorspronkelijke
stuk smt.
Ook het toenmalige blad De Reformatie uit afgescheiden
kring noemde het 'vasthouden aan het genootschap der
Hervormden' zonde ((I,378). Men schreef aan het adres
van de geIovigen in de Hervormde Kerk: 'Gij moogt bijzondere personen en naar eigen goedvinden verzamelde
gezelschappen hebben, zoo veel ge wilt: maar de gemeenschap der heiligen ontbreekt u. Hoe ook zoudt gij
die kunnen beoefenen, wanneer gij de ordonnantiën Gods
verwaarloost en miskent?' (11, 389).
Daarmee werd niet ontkend dat de aimgesprokenen kinderen van God en broeders warcn. Zc werdcn als 'geliefde broeders' opgeroepen 'tot verlating van de verkeerde
paden, waarop gij nog wandelt' (TV,37415). Verder werd
van hen geschreven: 'Wij achten hen als o m e broeders
hoog, doch mogen daarom het kwade in hen niet verdragen' (EV, 385).
Wij leven meer dan anderhalve eeuw later. En wat zien
wij gebeuren?
Om met K. Schilder te spreken: het loon van de onbeleden kerkelijke zonden wordt door God in de Hervormde
Kerk en in de synodaal Gereformeerde Kerken op allerlei
wijze uitgekeerd. Hoeveel kinderen van God zijn door
verkeerde voorgangers en onschriftuurlijke voorlichting
niet van de rechte wegen vali de Here afgedwaald? Wat
voor dienst bewijst men vandaag de echte kinderen van
God, door te spreken over een bouwen 'in velerlei stijl'
op het ene fundament, terwijl de afbraak zich voor onze
ogen voltrekt? Uit deernis met de schapen van Christus
zal dit duidelijk gezegd moeten worden. En des te duidelijker naarmate de tijd voort9aat.
JAARGANG6813 - 1 7 OKTOBER 1992

De zaak van Jezus Christus
Daarom wil ik ook ingaan op de door ds. Van der Kwast
geciteerde en door de Open brief zeer bestreden uitspraak
van ds. P. Lok: 'Wil de zaak van Jezus Christus nog een
toekomst hebben in ons land, dan zullen degenen, die bij
deze zaak betrokken zijn, elkander voor aIies te vinden
hebben in de benoeming en waardering van wat er in
1944 in Nederland is geschied binnen de Gereformeerde
Kerken' (67).
Over deze zinsnede is 'ach en wee' geroepen. Maar ze
ligt wel in het verlengde van wat K. Schilder schreef: 'De
Vrijmaking is Gods genade over zijn kerk. Wie in Nederland een zinnig woord over de kerk wil spreken, kan
1944 niet negeren. Dat is Gods genade, èn de kerkelijke
eden, ambten en bedieningen, serieus nemen. 'Kerkelijk
gesproken is voor ons gelóóf - voor niets anders - de historie van de kerk... bepaald door Gods werk in de vrijmaking en wederkeer, anno Domini 1944'.
Schilder ziet de Vrijmaking dan ook in groots perspectief:
'Als ik denk aan wat 1834 in betrekking tot heel het brede volksleven heeft gewrocht in de vorige eeuw, dan
word ik stil onder 1944, en verbaas me over hen, die het
jaartal negeren zo vaak zij spreken over 'de kerk' na twee
bevrijdingen. Wij zijn de kerk; laat ons nu toezien en beven' (Verzamelde Werken, De Kerk lIl, bI. 214).
Laat de Open Brief dit een ideologie noemen en een gevaarlijk Vrijmakingsgeloof, wie de ontwikkelingen in
Nederland van de laatste halve eeuw in ogenschouw
neemt, zal dit moeten toestemmen.
Wie in zijn vakantie-tijd gekerkt heeft in buitenlandse
kerken, waar de volkskerken geen Afscheiding, Doleantie
en Vrijmaking hebben gekend, zal toch moeten erkennen
wat Gods genade in ons land door deze reformaties heeft
gewerkt. Dáár: lege kerken, met enkele oudere mensen,
meest vrouwen en praktisch geen jeugd. En dan preken,
waarvan je schrikt, horizontalistisch en humanistisch.
En hier, in ons eigen land? Rondom ons zien we verstrooiïng van de gelovigen, kommer en kwel wegens verregaande schriftkritiek en leegloop van kerken. En de
synodaal Gereformeerde Kerken hebben naast de Nederlandse Hervormde Kerk daarin hun funeste rol gespeeld.
Daarvoor heeft God onze kerken sinds 1944 genadig behoed.
Puchinger heeft gesproken over de ruïnes van zijn kerk,
waartussen nog enkele gereformeerden ronddolen. En
Herman Ridderbos heeft bitter en verdrietig moeten erkennen dat zijn kerken geen gereformeerde kerken meer
zijn. Verder heeft ir. Van der Graaf moeten constateren
dat de kerk waartoe hij behoort antichristelijke trekken
heeft gekregen. Het is meer dan eens in ons blad gedocumenteerd. En dan zwijg ik maar over de interne verdeeldheid in de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Ik zeg dit zonder enig leedvermaak, want mijn hart gaat
uit naar alle kinderen van God, die vandaag zo hopeloos
verdeeld en verstrooid zijn. Maar ik vraag wel: is er geen
oorzaak? Jazeker, omdat veel voorgangers en gemeenteleden niet meer genoeg hebben aan de drie formulieren
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van eenheid. Van eenheid ook om allerlei dwalingen te
bestrijden.
Daarom is het nodig in dit verband ook iets te zeggen
over de binding aan de gereformeerde confessie, waarop
de Gereformeerde Kerken in Nederland sinds de Dordtse
Synode van 1618/19 altijd grote nadruk hebben gelegd.
Maar ook dat wordt in het hier besproken boek in de mist
gezet.
Binding aan de Drie Formulieren van Eenheid
Ds. Van den Brink snijdt een belangrijke zaak aan, wanneer de vraag aan de orde komt, of bij de openbare belijdenis slechts instemming met de Twaalf Artikelen wordt
gevraagd en dus niet met de Drie Formulieren van Eenheid. Dat werd uit ter treure door bijvoorbeeld de hoogleraren Jager en Veenhof beweerd. Ik heb in mijn Cahier er
al op gewezen, dat hiermee een onjuiste tegenstelling
wordt ingevoerd. Immers, aan de belijdeniscatechisanten
wordt ook gevraagd, of ze de leer die hier in de kerk geleerd worden, aanvaarden als de volkomen leer der zaligheid, en daarin zijn de Formulieren van Eenheid uitdrukkelijk opgenomen.
Ook valt te wijzen op artikel 60 van onze Kerkorde (vroeger art. 61, maar de tekst is zakelijk niet veranderd), dat
alleen aan het avondmaal mogen worden toegelaten zij,
die 'belijdenis van de gereformeerde religie' hebben gedaan.
Wat doet nu ds. Van den Brink? Hij gaat niet op deze argumentatie in. Wel schrijft hij dat 'natuurlijk' ook de
mensen die belijdenis doen weten dat de kerk, waarin zij
opgenomen worden, op kerkelijke wijze bindt aan deze
Drie Formulieren. Mijn vraag is: wie het dan zijn die op
kerkelijke wijze daaraan gebonden worden. Alleen de
ambtsdragers of ook de kerkleden? Van de laatsten
schrijft hij echter: 'Ze moeten daarin enigszins worden
onderwezen (we stellen ons daar niet zoveel van voor)'
(219). Dat klinkt niet zo moedgevend, eerder negatief dan
positief. En dan doet hij de zaak verder af met een citaat
uit Opbouw: Men zou zich houden aan het besluit van de
synode van Utrecht 1923 die' . .. bewust en opzettelijk de
jonge kerkleden bij het afleggen van hun geloofsbelijdenis niet heeft willen binden aan de drie formulieren van
enigheid, maar alleen aan de artikelen des christelijken
geloofs. Een andere opvatting is eenvoudig in strijd met
de waarheid' .
Dat is nogal wat! Het wordt zelfs door ds. Van den Brink
gecursiveerd. Een besluit van deze synode, bewust en opzettelijk om 'alleen maar' te binden aan de artikelen van
het christelijk geloof. En dat in tegenstelling met een binding aan de drie formulieren van eenheid. Een andere opvatting is eenvoudig in strijd met de waarheid! We kennen deze boude taal van Opbouw uit die tijd.
Wat zijn echter de feiten? De synode heeft in dezen helemaal geen besluit genomen. Uit de Acta (art. 132) blijkt
dat een amendement verworpen werd, waarin wordt voorgesteld de eerste vraag aldus te lezen: 'Verklaart gij dat
de leer, die in het Oude en Nieuwe Testament begrepen
55

en in de belijdenis schriften van de Gereformeerde Kerken
uitgedrukt is... enz.' Maar er staat niet bij waarom dit
amendement verworpen werd. Omdat men de jonge kerkleden bewust en opzettelijk niet aan de drie formulieren
wilde binden? Zou het ook kunnen zijn, dat men deze
toevoeging overbodig vond, omdat impliciet in de aanvaarding van de Twaalf Artikelen juist ook de drie formulieren begrepen zijn?
Het laatste is het geval. Men achtte kennelijk deze nadere
precisering overbodig. In De Reformatie van 21 september 1923 schrijft prof. dr. V. Hepp dat over deze vraag
langgerekte debatten gevoerd zijn. Welke argumenten
werden volgens hem tegen dit amendement ingebracht?
De volgende: '10. Onze formulieren spreken nergens van
de Gereformeerde Kerk, wel van de Christelijke Kerk alhier. Zoo in het Formulier voor den Kinderdoop en dat
voor Volwassenen. 20 Indien hier van de Gereformeerde
Kerk zou gesproken worden, omdat dit strenger de bedoeling zou weergeven, zoo zou daaruit geconcludeerd
kunnen worden, dat de uitdrukking" de Christelijke Kerk
alhier" in de doopsformulieren een zwakkere, ruimere
beteekenis heeft en dit is bezijden de waarheid, want de
"Christelijke Kerk alhier" is de Gereformeerde Kerk.
30 In "Christelijke Kerk alhier" ligt de handhaving van
de katholiciteit der kerk en tevens de pretentie, dat onze
kerk de Christelijke Kerk is in haar zuiverste openbaring.'
Nu afgezien van de term 'zuiverste openbaring', wil ik
erop wijzen dat de verwerping van vermeld amendement
precies uit een tegengestelde overtuiging voortkomt dan
Opbouwen mèt dit blad Van den Brink zo stellig suggereert. Men wilde de jonge kerkleden zo bewust en opzettelijk aan de gereformeerde belijdenis binden, dat expliciete
vermelding daarvan tekort zou doen aan het katholiek karakter van de Gereformeerde Kerk! De verwerping van dit
amendement onderstreept juist de overtuiging van de synode van 1923 dat men in de Gereformeerde Kerk te maken
heeft met de Algemene Christelijke Kerk. Daarmee is het
besluit van deze synode van 1923 juist een sterk wapen tegen de Open Brief, die dit disputabel stelde! Het is zo vanzelfsprekend dat de leden van de Gereformeerde Kerk behoren tot de Algemene Christelijke Kerk dat men een
nadere formulering afwees om temeer te onderstrepen dat
de gereformeerde belijdenis een oecumenische belijdenis
is. Precies het omgekeerde van wat de ondertekenaars van
de Open Brief suggereerden. Ik moet hier denken aan wat
we lezen in Spreuken 18 : 17: 'In het rechtsgeding heeft de
eerste (spreker) gelijk, maar dan komt de ander en rekent
hem na'. Dat narekenen is wel een moeizame zaak. Maar
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het is vandaag evenzeer nodig als vroeger. De suggestie
die van een boek als dit uitgaat is niet zonder gevaar. Op
bepaalde punten zijn we daarom aan het 'narekenen' gegaan.
Maar nog is het einde niet. Volgende week daarom D.V.
verder.

W.G. de Vries
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SCHOOLDAG

f992: IK GELOOF EEN KERK

'SAMEN OP WEG IN 1892'"
Het jaartal 1892 is ccn vrolijke datum op de kalender
van nn7e kerkgeschiedenis! Een jamal met een kleurig
vlaggetje. Honderd jaar @den. op 17 juni lW)2 werd in
Amiterdam in een stampvolle Keizersgrachtkerk de Vereniging be7egetd tussen dc afgcscheidenen en de doIerenden. Twee kerkengrocpcn bcsloten voortaan samen op
weg te gaan aIï 'Dc Gcrcfrmneerde Kerken in Nederland'. Voor ons vanditag rcden om er bij stil te staan, om
ervotir tc danken cn onLe 'kerk-psalmen' bij te zingen.
Wij Iicbhcn van dat jubileum niet het complete thema
voor dczc Schooldag; gemaakt. We vieren het sober. We
hcbhcn hct terugkijken naar 1892 gezet in het grotere kader van hct thcmii: 'Ik geloof &énkerk'. En we hebben afgesprokcii. dat hct in m i p verhaal over de geschiedenis
van 1892 zelf zou gaan. Er wordt vandaag de dag veel
over kerkelijke eenheid gepraat. Dan is het goed om eens
terug te kijken: hoe deden ze het in 1892 eigenlijk? Hoe
kwam het dat toen lukte wat larer zo vaak mislukt is?
Eerst geer ik een korte schets van dr. L q c h r ~ ~ r t ~ nrond
iss~n
1892. Vervol_pens zal het gaan over wat d~ kracht was
van dc Vereniging in 1892: wat waren daarin de belangrijkste Cnktoren. En tenslotte de vraag: war doeri wij vanduag mei ' l X92*?

De gebeurtenissen
I k gccf ccrst cvcn hct signalement van de beide kerkengroepeii uit 1 R92. Dc afgcscheidenen - officieel de C n r i s telijke Gereformeeríle Kerk - kwamen uit de Afscheiding
van I X34 die i i i Ulriim ondcr ds. Hendrik de Cock was
begonnen. Ze hestonden d u s als aparte kerkgemeenschap
al meer dan M jaar. Zc hadden 400 gemeenten met 300
predikanten en l R9.000 leden. Ruim anderhalf keer zo
groot dus al5 onze kerken nu zi,jn. Ze hadden een Theologische School in Kampen, waar o.a. Herman Bavinck
professor was.
I3e dolerendeli - officiecl dc Nederduitsche Gereformeerde Kerken - kwamen uit dc Doleantie van 1886 en hadden dus nog maai. net mct de Hervormde Kerk gebroken.
Zij haddcn 300 gcmccnten met 120 predikanten en
181.000 Icdcn. Ze waren in aantaI dus net iets kleiner.
Maar zc hadden een geweldig grote leider, een man die
wc1 vtirir vele duizenden telde: Abraham Kuyper, pmfessor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
De beide groepen waren geen vreemden voor elkaar. Al
jaren kwamen ze elkaar tegen in bv. de ~cholenmet de
Bijbel. Dat waren vaak samenwerkingsscholen tussen afgescheidenen en onhodox- hervormden. 72 kwamen elkaar ook teyen in de in 1879 opgerichte antirevolutionaire
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partij en in christelijke kranten als De Standaard. En ze
voelden zich al ver vvór l892 tot elkaar aangetrokken.
Toen in 1886 de Doleantie begon, was het voor de afgescheidenen een geweldige ervaring, dat er zoveel duizcnden anderen waren, dic nu ook daadwerkelijk braken mct
de verkeerdheden van de Hervormde Kerk. Van beide
kanten heeft men direkt gezegd: nu moeten we zien, dat
we ook kerkelijk &n worden met elkaar! Zo kwam de
kennic;making op gang.
Twee punten bleken vooral lastig. Het eerste was dc kijk
op de Hervormde Kerk. De dolerenden zeiden: 'wij hebben ons niet van de Hervormde Kerk afgescheiden. Wij
7ijn zelf gewoon de Hervormde Gemeente in X of Y. We
hebben niets andcrs gedaan dan het juk van de hervormde
besturen afwerpen. Verder zijn we precies dezelfden geblcvcn. Kuyper noemde dat 'het net over den kersenboom': je haalt het eraf. maar daar wordt die boom niet
anders van. Wij hebben duq - zeiden dc dolerenden recht op de naam en de goederen van de vaderlandse
kerk.' Zij gaven voor hun jaarboekjes in de eerste jaren
dan ook gewoon het complete aantal geincenteleden van
v66r de Doleantie op, ook al was een groot deel ervan
niet met hen meegegaan.
Kuyper had als het over de methode van reformatie ging
aanvankelijk scherpe kritiek op de afgescheidenen. Die
hadden de Hervormde Kerk verlaten en waren een nieuwe kerk begonnen. Hun afscheiding was ecn afscheiding
naar art. 28-29 NGB en ze noemden de Hervormde Kerk
valse kerk. Dat was fout volgens Kuyper. Ze hadden het
net zo moeten doen als de dolerenden: nergens uit~aan.
niets loslaten, niets prijsgeven, maar zelf gewoon de aloude kerk hIljven en alleen breken met de valse organisatie
van 1876.

De afgescheidenen waren van deze verhalen vali Kuyper
niet zo onder de indruk. Ze wezen emp. dat Kuyper wel
een hele fheorie had opgezet over het grrite verschil tussen Afscheiding en Doleantie, maar dat het tenslotte toch
op hetzelfde neerkwam: ook de dolerenden kwamen buiten de Hervormde Kerk terecht en raakten de naam hervormd en de bezittingen kwijt. En ze konden ook niet tot
in het oneindige alle leden die de hervormde kant kozen
maar als hún leden blijven berchouwcn. Per saldo kwamen afscheiding en doleantie dus beide neer op een breuk
met de Hervormde Kerk.
Het tweede obstakel op de weg naar vereniging was de
kwestie van de opleiding van predikanten. De Theologische School in Kampen was een kerkelijke opleiding.
Door de kerken zelf bestuurd. Via curatoren hielden de
57

kerken toezicht op die School, zoals dat ook vandaag nog
hei geval is.
De dolerenden hadden relaties met de Vrije Universiteit
in Amsterdam. Daar konden hun jongemannen theologie
studeren. Maar de VU wilde in vrijheid wetenschappelijk
onderwijs geven en beslist niet een kerkelijke opleiding
zijn. Vrije studie. zeiden de dolerenden, wel in goed contact met de kerk, maar zonder volledig kerkelijk toezicht.
Bij de Vereniging moest volgenr Kuyper en de zijnen de
Theologische School maar naar Amsterdam verhuizen.
Dan kon die daar als een soort praktijk-seminarie gecombineerd worden met de VU. Maar de afgercheidenen wilden dat niet. De hele opleiding, ook de wetenschappelijke, moest onder controle van de kerken blijven.
Vijf jaar lang, van 1887 tot I892 hebben de onderhandelingen geduurd voordat de hindernissen waren genomen.
Zolang men helemaal op ékn lijn proheerde te kamen ten
aanzien van de Hervormde Kerk en van de Theologische
School lukte de Vereniging niet. Het omslagpunt kwam
toen men zei: laten we verenigen op hasis van de gereformeerde belijdenis en van de gerefomeesde kerkregering.
Dat was tenslotte de hoofdzaak. Andere punten werden
daaraan ondergeschikt gemaakt. Toen lukte het.
De afspraak over de Hervormde Kerk was dit: de dolerenden moesten erkennen dat 'verbreking van de Kerkelijke gerneenrchap met de besturen van de Ned. Herv.
Kerk niet alleen, maar ook met de leden in corporatieven
en plaatselijken zin, door Gods Woord en de Geref. Belijdenis geboden en dus noodzakelijk is'. Men bond elkaar
dus niet aan de methode van afscheiding of van doleantie.
Men dwong elkaar niet om bv. de hele Hervormde Kerk
als 'valse kerk' te betitelen. Maar men vond elkaar op
wat de kern van de zaak war: breken met de Hervormde
Kerk is een goddelijk gebod.
En de afspraak over de predikanten-opleiding was: 'dat
de Kerk geroepen is, eene eigene inrichting' te hebben
voor de theologische opleiding, zonder dat iedereen verplicht werd om daar te studeren. De Theologische School
bleef als opleidingsinstituut van de kerken gehandhaafd.
Maar je niocht ook wel in bv. Amsterdam studeren. Over
de toegang tot de kerken werd voor alle studenten door
een preparatoir examen voor de classis beslist.
Op beide punten betekende dat een coinpromis. Van heide kanten moest men wat toegeven.
Zo vonden de twee kerkengroepen elkaar in 1892. De 700
gemeenten in 583 steden en dorpen gingen samen op weg.
Het werd een tijd van opbloei van het gereformeerde leven
in verschillende facetten. De 370.000 verenigde gereformeerden (zo'n 8% van de Nederlandqe bevolking) werden
een sterke en aktieve groep, ook politiek en maatschappelijk. Tien jaar na 1892 war Kuyper minister-president van
Nederland - iets wat nog niet zo lang daarvóór niemand
had kunnen vermoeden. En ook al waren er schaduwzijden aan het verenigd kerkelijk leven, toch werd in 1892 de
hasis gelegd voor veel gerefomeerde krachtsontplooiing
in de eerstvolgende honderd jaar. Wij plukken daar nog tot
op de dag van vandaag de vruchten van.

Waos lag de kracht van de Vereniging?
Als je nu de hele geschiedenis van de Vereniging over-

ziet, dan moet je zoeken naar de karakteristieke punten.
Zo pakken we dat hier aan de Theologische Universiteit
altijd aan als we met kerkgeschiedenis bezig zijn. We zijn
niet tevreden als we de feiten keurig op een rij hebben gezet. Maar we proberen daar ook bepaalde lijnen, een bepaald patroon in te zien. Zo krijg je een goede kijk op het
verleden en zo kun je er ook wat van leren.
Waar lag de kracht van deze Vereniging? Hoe kon het dat
het lukte om die twee groepen gelovigen samen tc brengen in tén kerk? Ik wil drie belangrijke faktoren uanwijzen: fundamentele eenheid, bereidheid tot comproinissen
en een verantwoorde vormgeving.

I . Funhaeaaele ~ e n h e i d
Wat de afgescheidenen en dolerenden ten diepstc samenbond was dat ze leefden in hetzelfde geloof. De echte samenbinding komt altijd hier vandaan: dat je gelhhft in de
ene Heer. De mensen die zich verenigden in I X92 wilden
leven bij de Heilige Schrift als Gods betrouwbare Woord.
Ze wilden gereformeerd zijn in gebondenheid aan de gcreformeerde belijdenisgeschriften, niet maar op papier
maar daadwerkelijk. Ze wilden kerk zijn volgens de drie
kenmerken die de belijdenis noemt: zuivere prediking,
zuivere bediening van de sacramenten en trouwe oefening van de tucht.
En toen herkenden ze elkaar als broeden en zustcrs van
hetzelfde huis, één in de Here, één in het7~lfdegeloof. En
als de Heilige Geest werkt in mensen, dan is het ook die
ene Geest die ervoor zorgt dat mensen elkaar vinden. Dan
kunnen ze heel verschillend zijn, maar dan vinden ze elkaar toch. Dan komt er een omslagpunt. Eerst is cr misschien wantrouwen en verzet, zijn er allerlei 'jamaars'.
Maar als er echte fundamentele eenheid in het geIoof is,
dan gebeurt er wat!
2 . Bereidheid ana compromissen
Wac in '1892' verder opvalt is: de bereidheid tot het sluiten van compromissen. Twee kerkengroepen, daar zijn altijd verschillen tussen. Wil je eenheid, dan gaat hei net als
bi+ieen verkering en een huwelijk. Je kunt nog zo veel
van elkaar houden, er blijven altijd dingen die je niet
goed van elkaar verdraagt, waarin je het nooit eens wordt,
waaraan je je bij elkaar ergert misschien.
De lijn van 1892 is wat dit betreft een leerzame lijn: aanvaard elkaar in alles wat niet in strijd is met Schrift en belijdenis. Daarmee zijn de buitenste lijnen uitgezet. En dan
mag je de vereniging alleen maar weigeren om punten
waarom je ook de eenheid zou mogen verbreken. Verschillen mogen er in de kerk immers zijn, als het maar
blijft binnen de grenzen van de Schrift en de aangenomen
belijdenis.
Om zó te verenigen vraagt: zelfverloochening, vertrouwen hebben in elkaar en in de Here die met zijn Geest en
Woord present blijft, ook nà een vereniging. Als je van
tevoren alles regelen wilt, alle rimpels wilt gladstrijken.
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en RIS je alle garanties wilt hebben, dat het niet meer mis
kan gaan, ontbreekt dat fundamentele vertrouwen. Dan
doe je net alsof de Here er na een vereniging niet meer is
met zi,jn Geest en Woord. En dan wordt de vereniging altijd maar weer tot in het oneindige uitgesteld.
Daarin kunnen we van de broeders van 1892 leren. Toen
men zag, dat een perfecte, een honderd procents overeenstemming er niet in zat, heeft men niet afgehaakt, maar
zich geconcentreerd op de hoofdzaken. Zo kwam cr ruimte voor compromissen. Natuurlijk is het prettiger en veiliger als die niet nndig zijn. En als je een compromis sluif,
dan zie je vaak later, dat uit een combinatie van twee verschillende visies weer nieuwe moeilijkheden kunnen
voortkomen. Maar toen het niet anders kon, toen durfde
mcn leven met hct onvolmaakte en met het compromis.
Men sloot ecii akkoord dat voor dat moment het best
haalbare was. En toen waagde men het met elkaar, op
hoop van zegen.
3. V e r a n t ~ ~ o o r vd oc r m ~ e i . i n ~
Voor kerkcli.jke vereniging heb je een verantwoorde v o m geving n d i g . De beide kerkengoepen werden in 1892 tot
één kerkverb'md van allemml Gereformeerde Kerken. Maar
<Ieechte inecnsmclting moest verder plaatselijk haar k s l a g
krijgen. Lukte dat niet direkt, dan konden voorlopig in een
plaats cen A- cn een B-kerk en soms nog een C-kerk naast
elkaar hcstaiin, mct icdcr ccn eigen k e r k e a d . Ze kwamen
onk ieder met een eigen afvadiging op de dassis. Vooralsnog leidden ze een afzonderlijk 'bestaan. Maar ze moesten
verder werken aan volledige ineensmelting, zodat ze één geineente werden met één kerkeraad.
Was dat dan eigenlijk wc1 echte kerkelijke eenheid? Jazeker wel. Maar dan moet je dc vage term 'kerkelijke eenheid' wel even wat scherpcr stcllen. Voor de Gereformeerde Kerken was in 1 892 kcrkclijkc cenheid dit: dat je
elkaar over en weer al5 ware kerken erkende, dat je geen
hezwaar had om van weerskanten elkaars predikanten op
de preekstoel toe te laten en ook geen bezwaar om elkaars
leden aan het avondmaal toe te laten.
Dat is cn blijft dc rsscntie van kerkelijke eenheid. Dan
kan c r vcrder allcrlci vcrschil zi*jn,zoals dat er ook is met
buitcniandse kerkcn. Jc hoeft niet allemaal uit hetzelfde
kerkboek te ing gen, op prccics dezelfde manier te preken,
cenzclfde ripleidingsschaol voor predikanten te hebben of
dezelfde liturgische f(irmu1ieren te gebruiken, om och
wezenli-ik kerkelijk LFn te ijn n. Natuurlijk heb je binnen
éSn land een nauwere aaneensluiting nodig. Maar de kern
van kcrkelij kc eenheid is: clkaars predikanten en prediking aanvaarden en elkaars leden aan het avondmaal aanvaarden. Dat is het beslissende.
Zo gebeurde het in 1892. Men koos een vorm, waar wat
ruimte in zat. Ruimte voor verscheidenheid. En ruimte
voor groei: om vanuit de essentiële eenheid verder te komen tolt ccnhcid in dic dingen waarover men verschilde.
Als je eenmaal maar samen op de goede weg bent, dan
mag jc hopen en bidden dat je onder Gods zegen verder
naar elkaar toe zult groeien.
-. - -.
.

-.
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Wat doen wij vandaag mes 'F 892?
Wat doen wij vandaag met '1892'? Ik noem vier dingen.
1. '1892' stimuleert ons tot uEankbuarh~id voor Gl1d.7
werk. Dankbaarheid voor de eenheid die toen tot stand
kwam en waar vee1 goeds en veel zegen in meegekomen is, merkbaar tot op de &g van vandaag. Wat is
ons kerkelijk leven nog sterk bepaald door die Vereniging van 1892!
2. '1892' geeft verder reden tot ootwoed voor Gods aangezicha. Wat is het moeilijk om hij Eén geloof, één
doop, &n Heer, ook te komen tot e e n kerkelijke weg.
Je komt altijd te staan voor onopgeloste verschillen.
We moeten de compromissen maar niet vciheerlijken.
Ze spreken van onze onmacht. 1892 is een jaartal met
een vlaggetje, maar we roepen er niet alléén maar
'hoera!' over. In l892 gingen bijvoorbeeld enkele duizenden christelijke gereformeerden niet mee. Waar w y
de Here voor danken, dat zagen en zien z i j als een verkeerde vereniging. Dat mag ons wel bescheiden maken: het was geen perfecte en complete vereniging.
3. '1892' stimuleert ook tot gebed om Gods Geest. Je
kunt wel veel praten over kerkelijke eenheid. Samensprekingen en discussies op touw zetten. Stevige artikelen schrijven. En noem het allemaal maar op. Maar
tenslotte máken wij het niet. We zijn allemaal aangewezen op het werk van de Heilige Geest. Hij is het die
patstellingen doorbreken kan, die Inzichten ombuigen
kan, die harten bewegen kan, die christenen verenigen
kan. Wij mensen moeten aktief zijn, zeker. Maar niet
op een 'doe-het-zelverige' manier. De allereerste en
meest fundamentele bijdrage aan kerkelijke eenheid is
het ootmoedig en hartelijk gebed tot God om zijn genade en om zijn Heilige Geest.
4. '1892' stimuleert ons tot voortgaan in Gods krucht.
De roeping tot eenheid van allen die de Here Jezus
liefhebben geldt ook na honderd jaar onverkort. Laten
we daar niet krampachtig en drammerig mee bezig
zijn. Maar laten we wel hézig zijn, biddend en werkend. Voortgaan in Gcds kracht, zoals in J892 zo ook
in 1992. Zoals de Schrift zegt (Fi1.3 : 16): 'hetgeen wij
bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder!'

M. te Velde

* Toespraak gehouden op de Theologische Schooldag in Kampen op 30
september 1992.

SCHOOLDAG

GELOOF

Bent u katholiek? Dat is de vraag die ik u vandaag zou
willeii votirle_ggeii.En dan moct 11niet zcggen: 'Nee, wij
zijn niet katholiek. wij ziln gereformeerd.' Want u wect
zelf wel dat dal niet klapt. Icdcrc zondag zeggen wij: Ik
geloof een heiligc. algcmcnc, christelijke kerk. Dat 'algemeen' is een wecrgavr van heit wotird 'katholiek'. De 'algemenemkerk is de 'katholieke' kerk. Daarom hebben de
gereformeerden diit woord 'katholiek' nooit aan dc roomsen willen o v e r l a t e n . ~ e is
t een veel te mooie aanduiding van de kerk oin zomaar af te staan.
War betekent dat woord katholiek eigenlijk? In ieder geval dat de kerk is van alle tijden en alle plaatsen. Zoals
we dat belijden in zondag 21 van de Caiechisinus: 'Dat
de Zoon van God iiit het hele menselijke geslacht Zich
een remeente... van her begin van de wereld tot aan het
einde vergadert.. .' De christelijke kerk is niet gebonden
aan een bepaalde plaats. Niet aan Rome met zijn paus.
niet aan Geneve met z ~ j nWereldraad, ook niet aan Kampen met 7ijn Theologische Universiteit. Nee, de kerk is
univeneel, van over heel de wereld. De kerk verduurt
ook alle eeuwen. Ze is er nooit niet geweest. Ze was er al
aan het begin, toen Abel God zijn offer bracht en men in
de dagen van Enos begon de naam van de HERE aan te
roepenn7En ze zal er altijd blijven. Christus, de Koning
van de kerk, is immers, zo zeggen we in artikel 27 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis, een eeuwig Koning die
niet zonder onderdanen kan zijn.
De kerk is dus inderdnntl van alle tijden en van alle plaatsen. Toch is daarmee nog niet alles gezegd over de kathoIiciteit van de kerk. Het is eigenlijk nog maar de buitenkant ervan. Als er niet meer te zeggen was. dan zou je
kunnen denken: de kerk die de oudste papieren heeft en
die het meest wereldwijd verspreid is, dat is de katholieke
kerk, de kerk van de gelooTsbeli,jdenis.Maar dan zou je je
wel eens heel erg kunnen vergissen. In artikel 7 van de
Nederlandse Geloorsbeli jdenis zeggen we niet voor niets
dat her grote aaiital of de ouderdom nooit beslissend kunnen aijn. Er mmz dus nog wel meer gezegd worden over
de katholiciteit van de kerk.4
Dat is eigenli.jk ook de reden dat ik voor deze [-spraak
gekozen heb voor het woord 'katholiek' en niet voor 'algemeen'. Rij 'algemeen' kun je te makkelijk alleen maar
aan die buitenkant denken, de oudheid en de verspreiding
van de kerk. Of, om het te zeggen met prof. Van Genderen in 7i,jn liieuwe dogmatiek, die we nu ook hier in Kampen gaai1 gebruiken: ' "Algemeen" i s een te algemene
vertilling van " kathol iek".'5
Wat bctckcnt het woord 'katlinliek' dan nog meer? Letierli,jk wil het zoveel zeggen als 'betrokken op het ge60
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heel'. Maar op welk geheel is de kerk dan betrokken? Natuurlijk op alles wat God haar schenkt. Het gaat in de
kerk riin de vtilheid van de waarheid die God ons geopenhaard heeft. Het gaat riin dc volheid van het heil dat God
ons geeft in Jezus Christus door dc Heilige Geest. Daarom mag de kerk katholiek genoemd worden. Zo kom ik
tut de volgende omschrijving:
Kratholiek is de kerk omdat ze en i.oorzovcr L r lepft fii.clnd~
i~ollerijkdom dic God huur
Wie is die God van wie de kerk haar rijkdom heeft, die de
kerk 'katholiek' innnkl? Wie anders dan onze heilige
Driecnige God, Vader. Zoon en Heilige Geest. Het hoort
juist bij de ri,jkdom van de kathoIieke kerk dat ze God zo
mag kennen als de Drieenige. AIS we nu verder doorspreken over de katholiciteit van de kerk, dan brengen we dat
in rekening. De kerk dankt haar katholieke karakter aan
God de Vader, aan God de Zoon en aan God de Heilige
G e e ~ tWat
. ~ dat betekent zullen we in hoofdlijnen nu ken
voor één nagaan.

1. Eerst dus over God de Ifader en de katholiciteit van de
kerk. God de Vader dat is. zo weten wij allemaal, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Dal wil zeggen:
de God van de kerk is tegelijk de God van heel de wereld.
Alles wat er is komt uit zijn handen. wordt door Hem in
stand gehouden, door Hem bestuurd. Hij is dan ook de
God die de wereld liefheeft, zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon gestuurd heeft als Heiland van de wereld (Joh.
3,16v.). Hij is de God die niet alleen maar menqenzielen
wil redden, maar die heel de zuchtende schepping wil bevrijden van de last van de vergankelijkheid (Rom.
8,ZOv.). En de algemene kerk, de katholieke kerk, zal dut
in rekening brengen. Ze wil immers leven van de volle
rijkdom van haar God. Dus ook van de volle rijkdom van
God de Vader, de Schepper.
Dat betekent in ieder geval dat de kerk zich nooit in zichzelf mag opsluiten om de wereld maar verder de wereld
te laten. Het betekent dat de kerk zendingskerk is: tot aan
de einden van de aarde wil ze geplant worden, omdat er
geen stukje van de wereld is dat niet van haar God is. Hef
betekent ook dat er in de kerk voor heel wat meer aandacht is, dan alleen voor de ziel van de mens. ZGn Iichamelijk leven, gezondheid, sexualitei t, het sociale leven.
maatschappij, politiek, kunst en weten~chap,o o k natuur
en milieu: de kerk weet zich erbij betrokken. Want ze
kent haar God als de Schepper van heel her leven in al
zijn facetten, de God die 7ijn werk ook niet voorgoed 1a:tf
kapotmaken door de zonde, maar die de kracht van zijn
verlo~sendegenade in Christus over heel dat bonte leven
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uitstrekt. Van die rijkdom wil de kerk leven.$
Ik denk dat dit een buitcngcwí>on belangrijk punt is, als
we het hebhen over dc katholiciteit van de kerk. Zeker
vandaag de dag. Wc Icvcn in een tijd van secularisatie,
van verwereldtijking. Dat betekent dat tegenwoordig de
betekenis vaii het geloof cn van de kerk steeds kleiner
wordt gevonden. Dc mridcrne mens zal heus niet zeggen
dat godsdienst volstrekt onbelangrijk is. Nee, die krijgt
hitar cigcn plek wel. Maar het is maar een klein plekje, en
daarmcc moet de godsdienst dan ook revreden zijn. Verder gccn gcieiir. Hei is toch al te gek dat kerk en geloof
iets tc mrikcn zouden hebben met politiek en onderwijs en
wetenschap en wect i k wiii nog meer. Daar moeten ze
zicli buiten houdcii.
Voor je het weet kan het ook in het leven van een christen
7over komen dat jc cip die manier denkt. Dan ben je misschieii nog hciis wel een gelovig: mens en een kerkinens,
maar dat i s nog, iniiar ccn stukje van je leven. Het staat eigenlijk buiten dc rcst. buitcn je werk, je ontspanning, je
studie en al die a n d ~ r dingen.
c
Dan ben je in feite een geseculari~eerdincns ycworticn. Maar je bent geen katholiek chrixten inccr. W ; i i ~in de katholieke kerk leveli we
van het ri,jkc ycl(ioF dat God, onze Vader, de Schepper is
van hcmcl c n aarde. Nieis valt biiiten zijn invloedssfeer.
En dus is cr nicis wat niet met onc geloof en ons kerklidzi,iii tc inaken heeft. We trekken ons aIs chriqtenen iiiet terug in ons eigen kleine hoekje. Maar we weten nns midden in dcze wcrcltl viin onze God <t;ian al? zijti genieente
en we latcn ons diiaruit niet we&en.
Vanuit nog ecii ander gezichtspunt wil ik het helang van
deze zaak liiten zien. We denken bintien de gereformcerde kerken vandaag weer opnieuw na over de verhouding
tusscn kcrk en gerelomeerde organisatie. Dat nadenken
op 7ich I S ccn uiisiekende zaak. Alr daarbij de katholiciteit van dc kcrk maiir niet veryeten wordt. Dat betekent in
dit geval: als daarbij maar nier verFeten wordt dat de kerk
als kerk van God dc Vader betrokken is op heel het leven.
Het Ec; niet 70 dat de kerk haar eigen interesseq heeft en
dat het onderwijs, dc media. de politiek en al die andere
terreinen daarbuiten vallen. Welnee, het evangelie dat aan
de kerk is toevertrtitiwd raakt heel het leven. Daarom kun
je in de christelijke organisatie de kerkvraag ook niet zomaar tucwn haakjes Tetten. Jc ziilt er toch altijd weer mee
te maken krGgen. juist onrdiit we geloven in de heilige
karholipke kerk.

2. Vervolgens xprckcn wij over God de Zoon en de katholiciteit van de kcrk. God de Zoon, onze Here Jezus
Christus. Hi,i is Irct die de kerk vergadert. De kerk dankt
haar naani iian I-lem. Ze is 'christelijke' kerk."&
leeft uit
de rijkdoin van Chrisius. En ze streeft, zoals Paulus dat
zegt, naar dc volle kennis van de Zoon van God, de munnelijkc rijpheid, de maat van de wasdoni van de volhcid
van Christus (Ef. 4.13). Ook dat is haar katholiciteit.
Wat ixtckent dat? Het betekent allereerst en altijd weer
opnieuw dat dc kerk wnsthoudt aan het evangelie van
Christus. Wiini door dat evangelie leren we Christus ken.-
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nen. Hij wil naar ons 'toekomen door het woord van de
bijbel, dat vol iï van I-lem. Daardoor wil Hij ons lutcn delen in al zijn iijkdom.
De katholiciteit van de kerk houdt duy ook in dat ze vasrhoudt aan de Icer van de Heilige Schrift. Een katholieke
kerk i s een oi-thodoxe kerk, een kerk die rechtzinnig is in
de leer. Als P:iulus de woorden geschreven Rccft die ik
zojuist aanhaalde. over het bereiken van de maal van cle
w a d o m van de volheid van Christus, dan voegt hij daar
direkt aan toe: 'Dan zijn wij niet meer oninondig, op en
necr. heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei
wind viin leer'. In de katholieke kerk krijgt de dwaling
geen kans.
Daarom wordt 'katholiek' in de kerkgexchicdenis ook al
heel gauw een eigennaam voor de kerk, waarmee ze zich
onderscheidt van de sekten die een dwmllecr aanhangen.
Ongeveer 250 na Christus is er een martelaar, Pionlus uit
Smyrna, die ondervraagd wordt: 'Hoe word je genoemd?'
Antwoord: 'een christen'. 'Van wat voor kerk?' Antwoord: 'van de katholieke kerk'.'(' De katholieke kerk.
dat is dc kerk die leeft uit de volle rijkdom van Christus,
omdat zc trouw is aan de leer van Christus.
Met is goed om dat met nadruk te zeggen. Er wordt namelijk nogal eens gedaan alsof het va~thouden:ian de ware
leer in sirijd is met de katholiciteit van de kerk. Met is
toch een algemene kerk, denkt men diin, waarin voor iedereen die zich christen noenit plaats moei zijn. wat voor
opvattinyen hij of zij er ook np nahoudt. Maar zulke
ideeën hebben met de echte katholiciteit van de kerk niets
tc maken. 'Katholiek', dat is eigenlijk ccn heel exclusief
woord. Je bent het alleen in gehoorzaamheid aan het
evangelie van Christus. Anders wordt die erenaam ten
onrechte gedragen.' l
Maar tegelijk, en dat moet ook gczegd worden. is het een
inclusief woerd: het sluit allen in die trouw vasthouden
aan de leer van C h r i s ~ uen~ het sl~iitditarvan niemand uit.
We zijn in de katholieke kerk verbonden met de gelovigen uit de eerste eeuwen, met die martelaar Pionius en
met al die anderen. We zijn erin verbonden met naamloze
gelovigen uit de Middeleeuwen, die temiclden van dwaling en bijgeloof vasthielden aan het ware evangelie. De
katholieke kerk is inderdaad van alle ceuwen. We zijn in
de katholieke kerk ook verbonden met gelovigen uit alle
landen en alle werelddelen. De katholieke kerk is intemationaal. We zijn in de katholieke kerk vcrbonden met gelovigen van alle rassen en klassen. DE katholieke kerk
kent geen discriminatie. Want daarin is, zo schrijft Paulus, geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van
manneIiJk of vrouwelijk. We zijn immers allen &n in
Christus Jezus.I2 Dat is de eenheid van de katholieke
kerk. Ik geloof één kerk, zo luidt ons thema. Ik geloof
dat, juist omdat ik weten mag dat de kerk katholiek is.
3. Maar dal wordt werkelijkheid door de Geest van Jezus
Christus. Daarom hebhen wc het nu in de derde plaats
over God de Heilige Geest en de katholiciteit van de
kerk. Want het is immers de Geest door wie de rijkdom

die we in Christii~,hebben aan ons geschonken wordt.
Daarom kom! het katliolieke karakter van de kerk juist
iriet Pinksiercn in de openbaarheid, aIs dc Geest wordt
uitgestort op de gcineente van Christus. In het Oude Testament is daar wc1 verlangen naar en wordt ervan geprofeteerd. Denk rniiar aan Ps. 87,4: 'Rahah e n Babel vermeld Ik als degcncn die Mij kennen; zie Filistea en Tyms
met Ethiopië.. . ': a1 die volken zullen bij Sion, Godr gemeente. worden g e ~ k c n d . 'Maar
~
dat komt rot vervulling
op de Pinksterdag R ~ Fi11 vele talen het evangeIie klinkt
viin Je7us Christus. Zo werd de muur die scheiding maakte tusien Jood en heidcn afgebroken (Ef. 2.14). Zo maakte de Geeft de kerk katholiek. En dat doet Hij nog altijd,
als Hij over heel de wcrcld de kerk laat leven van de rijkdom van Christus.
Maar nu moet ik daar metccn iets bij zeggen. Als dc
Geest dc kerk katholiek maakt, dan betekent dat dat wi,j
mensen daarbij ingeschakeld worden. Het is niet zo dut
de Gccst inen5en overweldigt die verder passief blijven.
Nee, dc Geest niaakt mensen juist actief, zodat wi,j ons
ook zelf gaan inzetren. Diit geldt nok voor de katholiciteit
van dc kerk. We ontvangen haar van de Heilige Geest.
Miiar dat betekent heel concreet dat wij er zelf voor aan
het wcrk moeten. Juist als werk van de Geeqt is katholiciteit nict Aleen maar een gave, maur ook een opgave.
Ik wiI dut op één punt nog: wat nader uitwerken. En dat is
net hct piint waarvoor we vandaag bij elkaar zijn: de eenheid van de kerk. Ik geloof één kcrk. Ik geloof dat omdat
de katholieke kerk die eenheid ontvangt van Christus
door de Geest. Maar daarmcc staat de eenheid van de
kerk als opdracht, als roeping Icvensgroot voor mij. Dat
betekent in ieder geval dat ik in dc kerk mijn eigen gewoonten, mijn eigen tradities, mijn eigen sfeer nooit mag
verabsoliiteren. Er is niets on-katholieker in de kerk dan
hei leven hij traditie?14 Dan maak ik van de algemene
kerk een gmepqkerk. En dat is lijnrecht in strijd met ons
geloof.
Daarom mag je in de kerk nooit zweren bij je eigen spectaliteitcn. Die rpecialiteiten kunnen prachtig zijn, maar
ze zijn nooit mooi genoeg om de katholiciteit van de kerk
aan op te offeren. Dat geldt wat ons, als Gereformeerde
Kerken in Nederland beireft b.ir. voor verhndsmatig
dcnken en voor zicht op de kerk e n voor heilshistorische
prcdiking. Het geldt aan de :indere kant net zo goed ook
voor h.v. riadruk op de toeëigcning des heils en op het beviiideli.ik element in de prediking. Dat 7ijn allemaal goedc, mooie. belangrijke zaken en wc kunnen wederzijds
wat dat betreft nog wel een helebml van elkaar leren. Dat
zou echt katholiek zijn, als we van elkaar wilden leren.
M:tar het ic; verqchrikkelijk als al die gocde zaken breekijzeri worden in de katholiciteit van dc kerk. Dan verrpelen wc Gnds gave omdat we ontrouw zijn in de vervulling
van unzc opgave.
Ja, brncderï en zuqters, nu moet ik er bijna Een punt achter zetten. En eerlijk gezegd, je bent geneigd in mineur te
eindigen. Zolang het over de katholiciteit als Grds gave
gaat, is het allemaal even mooi. Maar als het over onze

opgave gaat. dan zitten we toch min of inccr met de handen in hct haar. Wat b~engenwe er weinig van terccht! Er
zijn mooic dingen gebeurd, als de Vereniging viin 1892.
Maan dat is inmiddels ook al weer een eeuw geleden, en
nadien is er toch meer sprake geweest van verdeeldheid,
dan van eenheid; meer sprake van groepsdenkcn dan viin
katholiciteit. Als liet aan ons ligt komt er van dat katholieke karakter van de kerk kennelijk maar w e i n i ~lerechi.
Maar het Iigt, God zij dank, niet aan ons. Want de Geest
7chakeIt ons wel in voor de katholiciteit van de kerk.
Maar Hij laat het niet aan oni over. Hij blijft met zijn
goddelijke macht de kerk rijk maken in Jezus ChRsius.
Wie weet wat een wonderen ons van Hem nog te wachten
staan. Bij Hem is de algemene christelijke kerk veilig.
Dat zal blijken. Want het is oni beloofd: een grote schare.
niet te tellen, uit alle volken en stammen en natiën en taEen, voor de troon van God en voor het Lam {Op. 7,9).15
Dan is ons geloven zicn geworden: ja, echt, Gods kerk is
katholiek!

B. Kamphuis
I In het kcder van liet thcma 'Ik geloof écn kerk' heh ih op de Schoold a s '92 gerproken over het katholieke karaktcl van dc kcrk Dai lijki
een bectjc op hei door elkxar halen b a n twee eigenwhappcn vari de kcrk,
die in rie geloofsbelildenis van Uiccn onderscheiden wrirrien eenheid en
kaihuliciteit Toch 17 e r rvcl rcdcn voor beide eigen\chdppen hdiigeii
heel iinuw samcri Hoyieliii. /al ddi in dit dnikel ook wel blilkcii Ik kan
e r nog op wijzen dni in de apustrilixche geloofsklijdenis de ccnhcicl nicr
eens apart genoemd wordt: daar is ze kennelijk in de katholiciteit, hegrepen. Multmiinn vindt de fraaie uitdrukking dnt met de eenheid van de
kerk liaar intnnsieke kaihriliciteit bedoeld wordt en inet liaar katholiciteit haar exrensicve eenheid (J. Moltmann, K r i k 1r1 hrr kiochri.eld van de
Grest B r i w . r t ~ n ~i'oor
n rrn messimnsr ekk~riivir~gir,,
Ned. vert. van
A.J.M. Sturkenh(mrn, Raam (1975), p. 402). Zic ovcr dc verhouding van
eenheid en katliolici~ci~
ook J. Kamphuis, I'ri.kcnniri.rpn I. Op.srelfrit
oimei.
Kerk en L1iri~erkie;inp,Goeu (1963),p. 52v.
Dnt geldt trouwens in het algenieeii voor de kerken uil de Reformatie.
T.Z.V.Luther en het Lutheranisine is dat beschreven door W. Reinert in
het eerste dcc1 van zijn ~ i u d i eUrn das drittc Kirrhenrrrrrihlar. k s c n
1964, p. 93-127 (overigen< !vel vanuit een typisch m n i s standpunt,
wanrhij h.v. aan J-uther ten onrcchtc ccn spiritualistische grondhouding
wordt iwgeschreven, p. 97).
Vgl. Beineri, a.w., 62 n1.h.t. Augustinus avcr d c kcrk vanaf Ahcl.
"anouds
was bij Ronie het begrip katholiciteit juist heel sterk niet riie
'huitenbiit' verbonden. Geiuige da;irvoor is m.n. de iiivlocd vnii d c zg.
'traditie-fomulc' vali Vincentius van Lerinum (eerste helft Se ceuwj:
echt knihriliek is het om vast te houdcn wat overal, wat aftijd. wat door
iedereen ii, geloofd. Overigens wordt in de meer wcente mrmt-kathulieke theologie vecl meer nadruk gelegd up de zg. 'qunlitatievc' bctckcnis van de katholiciteit. De eerder genuenide studie van Ueiiien is daarvan een voorbeeld. Zie daarvoor ook G.C. Berkriuwer. D P K w k . 1.
Kampen 1970. p. 1 27vv.
E r is vee1 discussie ovcr dc vraag wal hei \voord 'katholiek' als anribiiiit
van de kerk betekent als het voor het eercl gebruikt wordt. nl. in de brief
van Ignatius aan Smyrna 8,2 (waarschijnlijk gcschrcvcn in her jaar 1 10
na Christus). lgnatius 7egt cldar dat waar de bisschop is hcr kcrkvolk
moet 7ijn. zoats waar Cluistus is dc katholieke kerk is. In (Ie hunclet Knrholi?iriïti.fndApostolizjtU'r, Gottingen ( 1 9711, waarin studies zijn opgenomen van een gemeenschappelijke werkgroep van de Roomsc kerk en
de Wcrcldrnad van Kerken. stam de rneniiigeii soins li-jnrecht tcgcnovcr
elkaar. D e bekende anglikamsc kcnner van de oude kerk- en dcigrnengeschiedenir J.N.D. Kelly verdedigt de rncning dat 'katholiek' hier 'universeel' k t c k c n t (p. 11). Dan zet rgnatius dus de plaatselijke kerken dc
wereldkerk tegenover clkaar. De wsiers-orlhodoxe theoloog J.D. Zizioulas stelt echter dat de iiitdrukking 'katholickc kcrk' in de eerste drie
eeuwen vrijwel uitsluitend voor de plaatsclijkc gcmeente wordt ge. ,
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bruikt. eii dnt ook hij Fpnalius. ~ciwclo p de geiwemde plaaic nls elders,
dc tcgenstelliiig plaatcelijk-uriivcrsccl buiten de Iiori7cin ligt (p. 3 l , rit. 3;
vgl. cink p. 35. nr. 24). tlij komt dan trit de omschrijving dat katholiciteil
hij Ienaiius dc volheid. de tot~liteitvan hct licliaain van Christus annduidt (p. 35). De arpmeniatic vnn Zizioiiliis lijki mij oven~iigcnd.
i
J. v:iii Geii(1erenlUI.H. Velerna. i'leknolirr C;prpf,iinirci-~l~,
Dogtnob~ek,
Kainpeii (1 992). p. h5 1 .
h ~ . r i H.
. Bcrkliof. »P lurholicir~ifdvi- kei-k, Nijkerk 1962. heefi dt. noiie van 'vollicid' ook exegetisch breed uitccwcrkt (p. 34vv.). Daarbij
sluit ik mij hier tot o p zckcrc h o o g e aan Tot o p zckcrc hoogte, want in
ietier eeval rip iwcc piintcn inoet ik afsiand nemen van Berkliof: ten eerctc wordt het hegnp 'volheid' dooi hcni oinschreven als hei 'domitiiiitn'
vaii Chrt,rsrrr.~.hel pehied wnamvcr Christiis heerschappij oetcnt; daarmee hnripi s:irncii dat hij i i i teksten als El'. 1.10; Kol. I : 16, 20 (ie woortien 'alle dingcii' ('al wat is') hetreki op de hclc mcnslieid, waardtwir de
rcst van d? schepping ticl li wat buitcn beeld blijft (p. YOv.); banhimnse
invlocd is hier oiimiskenhnnr (vgl. p. 107, wrur Rarths ilieolopic de
meest kaihtilickc iin Calvijn worrti g e n r ~ m d ) :in onderscheid van Rerkhor kies ik voor ccn trinitari~checirnschtijving van die 'volheid' en d u ~
van d c katholiciteit van tle kcrk. l'cn tweede verwerp ik de consequentics in de richting van een algcnienc venceningsleer (Y2v.j dic Berkhof
uil zijn opvatting vaii de ki~tholiciteittrekt.
J. Fnhcr. E.\irry~ in Xcfiiinirri nor,fri~it,,
Nccrlandia (1990). p. 94 cn p.
99, iit. 31, neemi eniee :ifstnnd van de verhindinp vnn d c katholiciteit
van de kerk inet (Ie t e m 'vollicid' ?n kiest liever voor uitdrukkingen als
'iiniverïuliicit' cii 'lokaliteit'. Hei lijki 1n4 tcrccht dat je niei alle plaatyen waar rn het Nicuwc 'festameni wrirideti als 'volheid' of 'vervullen'
wordcn gebruikt. in de leer van d c katholiciteit van de kerkmoet oiiderhrcngsn. 7 ' ~ geeft
h
riok Liber aan dat e r een intrinsieke rclatie is tussen
de wiltieid vnti Ctiristus en rle kn~hoticitcitvan de kerk (p. 94). Hct ligt
t h n vrior rlc liniid daainiee te rekeneri in dc omsclirijving van de katholicitcit v:iii de kerk
Ook J. F:iZiei- funtlceri dc katholiciteit van de kerk trinitarisch (p. 93.
W). Dnt g e k i i n ricik al in de Schorce gelmifshelijdenis van 1560, die in
iirl. l h als rmlpt hcgint: 'Zoiils wij gelovcii iii &n Grnl. Vader, Zooii en
Heilige Geest. zci gcloven wij 7eer standvastig dat er vanal' het bcgin
van d c wcreld geweest is, thans is, eii tot aan het eind van de wereld aijn
ml, Ctti Kerk.. .'
%H is één viin rle mririistc dingcn in de indniknekkcndc rede uit 1888
van H. Rnvi~ick.De kurholirirrir imunchristendom e n b r - k (opnieuw uitgegeven Kainpcii, 1908. ingeleid door G. hchinger) dat hij o p het hier
aangecneden puni alle nadruk heeft gelegd in zijn strijd tegen een afcetifch piëtisme dn1 de wcrcld cii linar cultuur aan zichzelf overlxat (p.
34). Zri kan hij ook schi-ijven dat de Hcrvomiiiig óbk het eerste gcloofrartikel ripniciiw in cre lieeft hersield: 'Hct natuurlijke.. . i$ even goddelijk als de kerk, ai dankt hct zi-in oorsprong niei aan dc herscliepping,
maar aan de, schepping, n1 is hct niet uit de Zoon maar uit de Varler' (p.
21). Hij necmi k i n zelfs de uitdrukking van iIolarnann over, dit d c hervcirmerh dc stichters heeft gentizmd van ccn 'weltlichec Chri~tcnthiiin'.
q Het wau dus nog nict zo woiiderlijk dat LutFicr het woord 'kaiholick'
Ïn de apostalische geloofsbelijdenis venring door 'christelijk' (vgl.
Rerkhriï, LI.IV., p. 13). Toch is dnt nict werkelijk een adequatc weergave
ervw. Iri oiuc versic viin rle geloofçbelijdeiiis is Luihers bijdraee verwerkt doorkit 'chrisielijk' is toegevoegd ann 'algcnieen' en tiat lijkt mij
ivcl op zijn plaats: de hcli,jdenis drxagt de sporen van & geschiedenis,
zonder tiat aan dc inhoud ervan iekon wordt gedaan.
Zie W. Beincrt, cr.n>..p. S 1. nt, 79.
" Zie J. Kmptiuis. u.w., die hreed incaat op het normnticve karakter
van de kaiticilicitcit (63v.). o.a. met bcroep o p hei 'in mijn naani' uit
Mnt. 1X.20: 'wziar iivee of rlric vergaderd zi,in in inijn naam. dnn ben Ik
in lliin midden' (p. 7Xvv.I. VpI. ook W. Rnlkc in W. van 't Spijker c.a.
ti.ed.l. D P h ~ ~ -Wk P. Z P Iulrg
I , ('n M-CI-L I ~ de
~ Hkrrk I Z U U I - ~-efortnu~orisch~
o/wmtin,y, Kanipcii ( 1$90). p. 275v. over het exclufieve van de katholicitcit cii J . Fiiher, U M,.. ovcr her voor de katholiciteit van tle kerk destructicvc kankter van dc nmval o p tie Heilige Schrift. Het blijft te ktreuren (lat Baviiick in zijn geniiemdc rede vanuit ~ i j juiftc
n
overtuiging
dat in hel protcstantisine de wnte katholiciteit van de kerk tot zijn recht
konif. d c stelling kan poncrcn dat kenerij dnarmee een 'zwevend b c g i p '
wordt (a.w.. p. 27). Dit rnoet weersprtiken worden vanuit het geloof aan
de duidelijkheid vaii de Heilige Schrift.
I?
Gal. 3.2K. Bij Moltmann komt d c katholiciteil van dc kerk tot uitdrukking in dc parti-jdigheirl wnarmcc ze kiest voor verdrukten (a.w.. p.
404vv.). lliiarmee raakt hij een wezenlijk elcinent aan, maar doordat hij
verwaarloriut clat Ïri dc kcrk de eenheid 'in Christus' wordt gevonden. en

dus alleen 'door hct geloof' (Gal. 3,7h), bouwt hij het in in een tiorizontalisiische visic o p het komende koninkrijk van God.
' h i j A. Kuypci., L)icturrn do~rnatirk.LNU.Tdr ETI.ICSIU.p. 95, wordt
Ps. 87 de 'locus classicus' voor de katholiciteit vaii de kerk genwnid
(overigens ;illeen betrokkcn o p de kerk in hanr csscntie. d.w.2. niet op de
7ichibnrc kcrk!).
I4
Het roomse katholiciteits-ksef. waarin de traditie zo'n belmgrijke
rol speelt. (?ie noot 41, heeft de zatik dus precics op z'n kop gezet.
" Vgl J van Gendcrcii, a.M p h54 over hct cschatoltigi\ch penpcctlef
bij de kaiholicitcit. Bij W Pdnncnherg in zilii arttkel tn de bundel Kar
hnlrzatül urid A~~níf~ilr:rlral
(zie noot 4) w o d i katholiciteit helemul ccn
ccch~tologr~ch
k g n p (p 105). inaar (lal komt orndat hij gebrriken Iicctt
mei de overtuiging dat het Nieuwc Teçtanient een npo<tolixhe leer
hiedi. die in de kerk onverandtirlrlk gelding lieeft (p 94) De nraarlieid
wordt zo bij hem gecn uitgangspiint, mnnr docl, e11 het7elfde gnat daii
gclden voor de kaiholicitcit. Zie mijn artrkel 'Waarheid' in Aloranok
Firlrr Quadicrr Itrtelf~ctum'1941, p. 15 1v
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Een kerk ging stuk
R e l a a s van d e breuk die optrad binnen de Gereformeerde
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jaren 1967-1974
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SCHOOLDAG

1 9 9 2 : 1K G E L O O F E E N K E R K

GROTE VANGST?
- dat moet het onderwerp van deze schooldag-toespraak 7ijn.
Wanneer wij deze opdracht naar de letter wilden uitvoeren, muden wij moeien terugzien op -globaal genomen tienduizend preken per gemeente (ongeveer zesduizend
zgti. 'vrije stof'-preken en vierduizend catechismuspreken). A1 die preken zijn aangehoord door generaties kerkgangers in de roop van een eeuw. En dan spreken wij nog
niet ceiis over alle verkondiging die heeft plaatsgevonden
buiten de regelmatige samenkomsten van de gernecnte:
de prcdikiiig in de evangelisatie en de zending.
Ieder 7al verstaan dat een dergelijke opdracht niet in
twintig minuten geklaard kan worden.
Maar wij willen toch wèl nadenken over hct prirniiire
keninerk van Cliristiis' kerk: de onderhouding van de zuiverc prediking van het evangelie.
Wij ~ i c i ihonderdeii predikanten voor ons, die zich in al
die jarcn Iichbeii pegeven aan deze dienst in de 2ereiormeerde kcrkcn. Alleï wat z i j Iiadden, h e b k n zij ingezet
oin in u1 die jaren, onder allerlei ornslandighed.cn, het
Wricird vaii God te vertolken en naar de gemeenten toe te
driigcn.
Wij ~ i c nduizenden kerkgangers voor ons, die woorden
viin eeuwig Icven door die prediking hebben mogen horen cn die woorden mochten bewaren in de gang van hun
Icvcn cn tnt in het uur van hun dood.
Wij weteii ook van kerkgangers, jong en oud, die er helemaiil niet van genoten hebben. Het woord van de prediking he~eiktehen niet, boeide hen niet of was voor hen zo
viinzelfsprekend geworden, dat het hun op 't laatst niets
meer zei.
En wij stellen na honderd jaar de vraag: hoe werd er gepreekt? En: wat hebben al die woorden nu concreet betekcnd
- voor de geloofshlijdschap en de geloofszekerheid;
- vnur de christelijke geloofsvenvachting en voor de
liefde tot God en elkaar?
Wat was het allemaal waard, in het persoonlijk leven, in
het kerkclijk leven en temidden van de evenementen en
dieptcpuntcn in hef nationale leven?
Hoe ~ i n ghet intussen met de aankomende generatie, die
al op jonge leeftijd de kerkgang leerde? Waren er veel
problemen bij de overdracht van het geloof aan een nieuwe generatie, b.v. rondom 1920 en in de jaren-'30?I
Wat heeft de Vrijmaking voor de prediking betekend?
En we vragen vooral: hoe is het nu, anno 1992?

H o n d ~ i djuur ,ger.rj~~rpnrei-de
prediking

U begrijpt: er is hier niemand, die al deze dingen kan
over7ien - zeker niet in een schooldag-toespriiak. Wij

kunnen de kwaliteit van honderd jaar prediking niet
eventjes, RIS in het voorbijgaan, vaststellen. Wij kunnen
evenmin het rendement daarvan bij benadering inschatten. Wij zijn bezig met een onderwerp, waarover meer
dan één dissertatie aan onze universilteif geproduceerd
zou kunnen worden.
Voor deze toespraak hebben wij één vraag onszelf gesteld
een van de vele vragen die gesteld zouden kunnen worden.
Wij willen ons confronteren met de vraag naar d~ grnorte
van d~ v a ~ i ~ s t
U begrijpt dat wij ons op dit moment bedienen van heeldspraak. Rij dit woord 'vangst' zouden uw gedachten kunnen iiitgaan naar een vi~vangst.Onze Here heeft immers
zelf vissers uit Galilea - Simon Perrus, Johannes en Jakohus - met behulp vali een wonderbaarlijke visvangct
voarbcrcid op hun apostolische opdracht: 'van nu aan 7ult
u mensen vangen' (Luk.5 : 10).
Prediking is dwc als een visnet. Zoals een visser met khulp van het net de vissen aan boord brengt, zo zal het
apoc;tolisch w o o ~ dmensen winnen voor Christus en zijn
koninkrijk.
Wie dan vraagt: hoe groot was de vangst ? vraagt naar de
winst van al die preekinspanning op de kansel, naar het
uiteindelijke katige saldo onder de kanTel.

-
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Toch wil ik die kant niet uit met dit beeld.
Er moeten niet alleen visspn, er moeten ook vossen gevangen worden. Het beeld verscliuift dus. We komen niet
aan boord bij de vissers, maar zijn te gast bij de wijngaardenier.
Want een wijngaardenier kan veel last ondervinden van
de vossen. Vossen zijn in staat om met hun ondemijnende activiteiten zijn wijngaard te verwoesten. Een wijngaardenier is ook altijd een vossenvanger. Hij vangt ze,
niet om ervan te genieten, maar om ze onschadelijk te
maken.
'Vossen' hebben doorgaans een slechte naam - in de bijbel, in de spreekwoorden van een volk. Zij staan bekend
om hun sluwheid, hun snelheid, hun ondermijnende acciviteiten, zovaak zij hun holen uitgraven binnen de ornheining van de zorgvuldig aangelegde wijngaard en in hun
speelsheid de bloesem ~ e r n i e l e n . ~
Toegepast op de prediking: e r zijn ook bedreigingen en
hindernissen in de buurt, die als stoorzenders kunnen
werken en de verkondiging van het evangelie ondemijnen.
Geen wonder dat de profeet EzechiëI (13 : 4) de valse
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tekort aan de realiteit. Ook de Afgescheidencn hadden de
gereformeerde leer lief, niet alleen op de Kamper katheder (Bavinck!), maar ook op de preekstoel. En de Dolerenden stonden bepaald niet met hun rug naar zaken als
geloofsbeleving, verootmoediging voor God, heiliging
van het leven, dienst van God in de samenleving van Nederland - de grote zaken op het program van de Nadere
Reformatie! Dat kwam onk op de preekstoel duidelijk tot
uitdrukking - men leze dc prrikeilbiindels uit die tijd (Uit
de ddicptr, drie delen).4
Maar A. Kuyper zag wCI gevaren. Drie daarvan hwft hij
behandeld, en hij heeft daarbij aan de prediking vecl aandacht geFeven.
Die drie gevaren waren volgens Kuyper het inf~llrc.t~alrsmr, het mysticisrnp en het prractici.~rne.

profetie vergeleek met het gewoel van die snelle, sluwe
beestjes. die wij 'vossen' noemen.
'Vangt ons de vossen. dc kleine vossen die de wijngaarden verderven, nu onzc wijngaarden in bloei staan' - zo
horen wij de bruid in Hooglied 2 : 15 roepen, midden in
haar hooggestemde licfdcslied.
Het was in het jaar 1901 - dus negen jaar na de Vereniging van I X92 - dat A. Kuyper aan deze tekst de titel ontIccndc vrxir cen klein boekje, dat hij ging publiceren:
Drie kleine iInssen. Temidden van de brede banden die
Kuyper ons in groten getale heeft nagelaten, i 5 dit een
wat onopvallend boek-ie gebleven. Maar di t onooglijke
h e k j e is stcllig niet cen onbelangrijk geschrift.
Kuypcr heeft ditarin een aantal artikelen uit De Hera~~a
gebundeld, dic hi,j een jaar eerder geschreven had. In die
artikelen heeft hij drie vossen opgespoord en in het
Woord ibool-of spreekt hij de hoop uit dat 7ijn werk mag
mcehclpcn 'hun verwoestend woelen' te 'stuiten'.
Dil 'woord vooraf' is gedateerd: Amsterdam, 27 juni 1901.
HierhG vali een bijronderheid te vermelden.
27 juni 1901 rnoct één van de mooiste dagen in het bewogen Icven van A. Kuyper mln geweest. Want op die dag bereikte hij
feitelijk tle top van zijn politickc loopbaan en zag hij zijn jarenlange inïpannlng voor de Antirevolutionaire Partij bckmond.
Het was immers de dag waarop de ARP - samen met de roomse
coalitiegenoot - dc parlcrncnt~verkiezingenwon, na een grote
veldslag met de lihcralcn en de socialisien. Die dag kreeg de
A R P vasle voel in de landsregering en kwam hct ministerschap
van A. Kiiyper en mlfï hct kahlnet-Kuyper in zicht.
' C Auondc kwamcn dc studenten (gereformeerde én rooms-katholieke siudenten!) voor zijn huis i n Amqtcrdam het 'Wilhelmus' (en ' L ~ Jrullen het niet hebben'!) ~ i n ~ cOp
n .die
~ dag werd
dus ook besliqr, dat Ruypcr binnenkort afscheid moest nemen
van het therilogis~hhoogleraarschap en van de stad Amsterdam.
Met i ï een merkwaardige gedachte. dat K u y p juist op die dag
~ i j nbekje over de Drie kleinl. ilossrn voor de druk gereedmaakte. Vermoedelijk hebben 7iin vcle bezigheden ten dienste
van dc kerk en van de ïamenfeving nooit zo dicht bij clkaar geEegcn?
Kuyper wilde d ~ i ï kort na 1892 - een drietal gevaren
signaleren, die naar zijn inzicht het gereformeerde leven
bedreigden. Heel nadrukkclijk vraagt hij daarbij aandacht
voor de gereformeerde prcdiking.
In 1892 waren Afgewheidencn en Dolerenden begonnen
om voortaan kerkelijk samen te leven. Diverse preekstijlen rnoeTten 7ich dus ook verenigen. al zullen wij er goed
aan doen de ondcrlingc verschillen niet te overdrijven. Er
was allereerst een sterke overeenstemming en een gemeenschappclijkc achtergrond in dezelfde confessie. Bovendicn Iccfrle men beiderzijds van de grote erfstukken,
uit dc Nadcre Reformafie van de zeventiende en achttiendc CCUW.
Het zou een vertekend beeld opleveren, wanneer men LOU zeygen: de bevindelijke toets kenmerkte de
preken van de afyescheiden dominee?. terwijl de dolerende predikanten gevangen 7aten in hun scholastieke leersielligheid.
Met die populaire voorstelling doet mcn naar twee kanten
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Het eerste signalement van een 'kleine vos' betreft dus
het intellrctuulism~.
Intellectualistische prediking is een dorre, leerstellige
prediking. Alles is waar, alles is orthodox, maar het is
niet de echte waarheid die het hart van de k i n d c m van
God raakt, verwarmt en vrijmaakt.
'Het 1~01kw11, r n tercr.ht, Reen nofui-k op dpn kansr,l Een notaris ir op xiln eigen terrein een onmisbaar en verdienstelijk tnaii.
Hij heeft een nauwkcunglieid in zaken op te nern.cn, hiedels le
beschrijven en tcitamenten o p re maken, die gc hem benijdt.
Maar het blijft voor hem een i~rcemdgoed. poed dat het zi,jnc
niet is, waar voor hem geen herinneringen aan kleven, en dat
bloot als voorwerpelijk goed in zijn stukken voorkomt. En het is
dat n o f a i ~ ë l ekarakter, dat alle intellectualislische prediking nnbsiert en smakeloos, en daardoor vcclal 7.0 ongentetbnar inaakt.
Ge voelt niet, dat wie ïpreekt het zelf voelt. cii daarom pakt het
u niet, en sleept u niet mee. Er glanr;l wel vuurwerk in van
woorden, maar er sprankelt geen vuur uit het hart, dat vuur in
uw hart aansteekt.
Er wordt wel tclkenï g e ~ g ddat
, het om urv zicl. oin lrw eeuwige behoudenis, om uw zaligheid cn cim iiw eeuwig leveii p a t ,
maar onder het horen raakt ge niet zelden nog verder van uw
ziel af dan toen gc u onder het gehoor nederzettet.
Als ge wezenlijk met uw ziel tc doen hadt. in angst ovcr uwe
zonde waafi, oC voor de poorten der eeuwigheid stondt. en inen
begon u zulk een prcdicatie voor le lezen. zoudt ge hidden en

smeken dat men toch ophield en u met uw ziel bc7ig liet zijn'
(pag. 29.30).

Het komt mij voor dat Kuyper ook nu nog -negentig jaar
na dato - onze dank verdient voor dit signalement. Hij
noemde het dan wel een 'kleine' vos, maar wij zijn geneigd hier te spreken van een grote vangst. Want Kuyper
heeft het gereformeerde volk willen Ieren, dat juist gereformeerde mensen op dit punt grnte risico's lopen. Kuyper heeft het voor zijn ogen zien gebeuren, dar de goede
strijd voor de belijdenis van de waarheid noodzakelijk gevoerd moet worden en de inspanning van allen vraagt.
Dat had de negentiende eeuw hem wel geleerd. Maar hij
was zich er niet minder van bewust, dat deze strijd het I+sico van overdrijving, van het ten prooi vallen aan dc dorre beroepsmatigheid, met zich meebracht (zie vooral pa?.
11-13).

Op dezelfde wijze gaat Kuypes te werk bij de twee andere
gevaren, die hij meende te moeten signaleren: het mysticismc cn Iict practicisme.
Mysticisme is de pagIng urn huiteii Gods Woord om, vanu i t eigcn gcvticl, beleving cii belevenissen. een weg te
ontwcrpcn niiar God toe om op die manier de zalige gemeen.schap mct Grid tc gcnictcn. Het is een reactiebeweging tegen her intellectlialisme en tcgelijk is hct even
hoogmoedig en dus ook even onbruikbaar, wanneer her
gaat om de omgang met de levende God.
Prflctirisme is het ideaal van de doeners in de kerk. Er
moet wat gebeuren en tot stand gebracht worden door de
cl-~ristenen:God roept ons, broeders, lol de daad. Wat valt
er veel te doen, in de kerk, in de samenleving, in de wereld! Methodistische ijver. evangelische bevlogenheid,
or~anisatie-drukte,missionaire campagnes - dat zijn de
7aken waarvoor wij wartn rnoeten lopen.
Ja, liet ic; A. Kuyper die daartegen de gereformeerde kerken heeft gewaarschuwd. Hij achtte dat activisme een
vos, die de wijngaard bederft. Misschien willen de Gerefí~rmeerdeRonderï en de Christelijke Gereformeerden
dat o t ~ kccns toevoegen aan het beeld. dat zij zich van
A. Kuyper hchhcn gcvormd.
Kortom: K u y ~ hccft
r
in 1901 een woord gesproken, dat
van brede blik getuigt cn iiog altijd richting-gevend kan
zijn voor ons nadcnkcn over de koers van de gereformeerde kerkci~c n voor de toonzettiiig van de prediking.
Veel is sinds dat jaar 1 90 1 gebeurd in de gereformeerde
kerken, ook op het gebied van de prediking.
Wij denken aan hct wcrk van K. Schilder en 7ijn pleidooi
voor de zuivering van het taalgebruik op de preekstoel,
zijn dicpc respect voor de feiten van het liei1 in Christus,
~ i j nbrcdc uitwcrking vuil dc heilshistorische methode in
de prediking ovcr hct Oude Testament: één grote kruistocht tegen de verhurgerlijking van de gereformeerde prediking cn Fén machtig verhaal over de maje~teitvan God
en zijn Wriord.
Wi.j denken aan hct hclangn*jkewerk van voorgangers en
voorlichters als A. Janse, B. Holwcrda, M.B. van 't Veer
en C. Veenhor. Er rijn wat vosscn gevangen in de loop
van al die jaren! Ook wij kunncn iiog steeds daarvan leren. Want de vossenjacht kan zich geen pai17es veroorloven. De kleine vossen hlijvcn tcgcn de muren opspringen
(vgl. Yeh. 4 : 3) en onder de doornhcggcn doorkruipen.
- Leerstelligheid kan verlopen in intellcctualismc cn nhjeclivisme.
- Opkomen voor hei gevoel en aandacht voor de geloofsbeleving kunnen ons verstrikken in subjectivisme.
- Verkondiging van de grootheid en majesteit van God

en 7ijn Woord kan een sfeer van afstandelijkheid oproepen luwen God en de mens en kan zelfs ontaarden
iii normativisme: wij horen vanaf de preekstoel wel
hoe het allemaal in het paradijs geweest is en hoe het
in ons leven worden moet, maar wij krijgen geen hulp
hij onq verdriet over de o$~funddie daar ligt tussen

-

Gods hoge norm enerzijds en onze ontnacht in ons
gekwetst en aangevochten bestaan anderzijds.
Prediking van Godr liefde en nabijheid kan leiden tot
gemoedelijkheid en knurheid, waarbij God wordt opgesloten binnen de kleine horizon van on7e gcvestigdc
orde en van een verburgerlijkt bestaan.

Al dic vosscn met hun sluwc streken ~ i j nhardnekkige
vijanden van de wijngaard, net als het onkruid op de akker van de boer.
Daarom moet de grote vangst in honderd jaar gereformeerde prediking ons stimuIeren om de stnjd niet op te
geven en om de jacht met goede moed voorr re zetten.
Wij verlangen allen naar prediking, die ons de schoonheid van Gods verbond laat zien en diepe lagen van ons
menselijk bestaan weet te bereiken.
Prediking moet dus 'aanspraak' wezen van Gods volk in
deze tijd. Zij moet aansprekend zijn en aansprakelijk stellen. Daarover gaat het immers in het verbond van God:
God betuigt ons zijn liefde en geeft ons daarin zijn hart.
Deze God vraagt onze liefde - liefde met heel óns hart:
ons verstand, ons gevoel en al onze hnchten. Zo wil God
met ons gaan en bij ons wonen.

Wij hopen dat wij op deze weg, als predikers er1 luisteraars, met elkaar door de genade van de Heilige Geest
mogen vorderen en toenemen in kracht. Totdat wij na dit
leven het doel: de pure, doorzuiverde omgang met nnze
God, mogen bereiken.
C. Trimp

Rondom 1920 vrwg dc zen. 'bcwcging dcr jongcrcn' veel aandachr In
dat verband kwam ook regelmatig de prediking ter sprake Wie daar
ineer van u.11 weten, leze de schooldagrede van T. Hoekstri> uil 191 X .
dic als atzonderfijke brochure is vctsclicricn: Dr ir,nrrtii,ooi.dijic crrrlrk
op onzc pi reken, Kampen 141X.
In de dertigerjaren vroeg het riehat rontbm de idee vdn de heilahistorische prediking de aandacht. Daarmee was annex de hectrijding vnIi Iici
sub,jcct-object-sclicma in de prediking en van het 'exeinplarisme' in de
amEang mct dc historische stof van dc bijbel.
Vgl. uver de .muren. van de wijngaard: Mai. 21 : 33; Mark. 12 : I: Jcs.
5 : S: Pi. 80 : 13. Breder schreven we over 'de wijnganrd' in liet nrtikcl
'Hct vcrhaal van dc wi-jnganrd' in dit blad. 5 aug. 1978 (jip. 53, 654hhll.
3
Zie Schrift rtri~hirrnrl. Gedenkboek A.R.Parti.i 1878- 1928, Kainpen
1928.325.
k e n duidelijke impresie van de prediking in de eerste jaren na de Vereniging gaf ons J. Veenhiil in ~ i j nopstel 'GerefOmeerdc prediking
rondom de eeuwurisseling'. Bescliouwiiigeii over de prediking van
P.A.E. Sillevis Sniitt (1867-19I8), in G. Heitink e.a. (red.). B ~ w p r k p ap n
hrwoi-en (feestbundel voor K . Runia), Kampc11 1482, 76-94. Zic ook
Veenhofs bijdrage aan M.E. Brinkman (red.), ICiO jurii- rhr~ilntir.
Aspecten van een eeuw theologie in de Gel-efonneerde Kerken in Nederland (1892- 1992), Kainpen 1992.2 l .

.
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BEROEPINGSWERK
Bedankt voor: Drrinien en Heemse: T. Wendt te B~inqchoten-O(ist; vtior Hoogvliet-Spijkenisse e n Harlingen:
W.F. Wisselink te Brouwer~haven.
Reroepliaar gesteld door de classi? Kainpen: R.M. Meijer, Esdoornhof 4 1 , 8266 GC Kainlien, = (05202) 23691.
BEVESTIGING EN INTREDE
Dr. H.R. Kanip Inceft z o n d q 4 oktober jl. intrede gedaan
in Apeldoorn. Dc bcvestiging vond plaars in de morgendienst dooi. ds. J.A. Boersma, de intrededienst vond
's inidciags plni~ls.Ds. Kamp blijft voorlopig in Hoogkerk

wonen.

G E K N I P T VOOR WAND

PIETISME OF ZUURDEEG?
De macl~teridie aan Chi istendom, rheologie cn krsk (lp karh»lrcireir heritbisrenzijn nicf jierii?~te schatfen. Duur komt
hij, dat wil zelf. veel meei- don w11 rnrasr hien metien, nndvr
de invloed vun die moderne ~~i.etishrst.h~uwing
sranti. Wij
kijkrn heel anders tegen [Ir ditijirii aan dra11 o n z vririr #udris. Vroe,qei- ~9e1.dhet h e n rznn deze karit iJnri hrt cqia/
hooldzakel~jkhesrho~il~d
als rpn iboorhereicling vooi d(>hemel. Nu hetft her een ergen ze/fstandig~wbauide. b"oe<q~r
Mlas de mui-uul up de eeuwi~gheidgericht pn dar bracht een
iekcre onil~i-schillighczdmee vnnr her Iei?eno p aai-de. Thans
is daarvoor rn de plaars geknmen pen hoge ~baui.dei.ingiwrr
hef mi-dse en een ijverig h~hartijicnvon marei-ieIr Aplangeii.
Wij garara alle~imee in hrt sti-~i-cndit Ieven co dmoglijk PH z o
arangenaianr mogrlrjk te mcrken. W P M J I I I ~ P (k,
I elìei~dererzachten, de mi~LjLFudv ~ ~ ~ t n ~ n dhet
e r~rrrf~hp(~ijfei
e~~,
laten dnien. dc ge:undirriCI ierhogen en zo voort

Drs. A. Souman i 5 7ondag 4 oktobcrj1. bevesti~din Hoek
door prof. dr. K. Deddens. De intrcdcdienst vond plaats in
de iniclclagdienst. Het nieuwe aclres van drs. Sournan is:
Rozenlaan 1 1.4542 CV Hoek.

Welke positie mopten wr innemen iegeriover dezr ni~uive
cultuur.^ Moeten we in tei.u<yk~~r
nacrr een lang v r i ~ l o ~ ~ n
tijd heil zoeken voor de k w a l ~ nvan her heden?
Voor \.elt=Christ~neniti deze C P U M ~het$ hhpt piëtisme in een
el
Nu kunnen wJebewonrh,of nnderr vorm ~ ~ caantr.ekkelîjks.
ADRESWIJZIGINGEN E.D.
rin(y hebben %'oorde i ~ v e rde
, moed. hrt fi~loqfende Iiefdr
van dr Xintr munnen ilari het piël;iSm~.Hun pi-otesa t q r n clt,
Redurn * Pi.rdiXrriit: Het tel.nr. van ds. H.W. Ophoff is
wereldgcìijki8urniigheiden verhasterin8 van de kerk w l a s nirr
met ingang van 16 oktober gewijzigd. Het nieuwe numongegrond.
tner is 05900-13979.
Maar er is toch iets dut aan hun Christendom otifkr rrkr. Het
Dordrecht * Kerkdienstrn: Vanaf 18 oktober zullen de
maakt op ons a l l m mptrrn r r n heel andere indruk dan de
rchr-rhnrteli/Re en teirenskei rijipzot~deEevens- en W P I rldhcdiensten gehouden worden in de Kruiskerk, Vrieseweg
schnrtwiag van de heii~ormers.Rij piët~srendonriarrrt torh
64. Aanvang: 8.45 en 17.00 uur.
een onvrije, ascptisr ,'ie heschou~,ingi u n de werclcl rn heel
Mijdrecht * Kerkeraad: Postbus 6 1 , 3648 ZH Wilnis.
haar c.riltuur. Sommixen trekken zich pi8frsticch terug in (l(,
Pretoria * Pi-edikrriit: F.J. Bijzet, w (09) 2712331093 E .
eenzaamheid. Anu'ci,en ~ ~ i l l ernefhodrstisrh
n
de ~ ' e i - ~aari/d
vallen en mer fien*eldproheren die te rei-oi*eren.Maar nooïf
Rectificatic n.a.v. p.43: B.R. van der Lugt te RwsumEs hier erhre, MJare,v o l l ~rrfoirnuiic. Er is alleen ren rodden
Hiiizen i? géén rcriha, miiitr penningmeester van de diahpn uitrukken vati enkele uit do w ~ ~ e die
l d in h ~ ht o z ~ligr.
conie.
Muai- nooit een rnerhodisrhr, ni-gunisrhe hen~oimingi8an
her geheel. van de kospnos, vun volk en land. Er is hij al de:e
VERENIGINGEN
richtingen u~elaariwl op underdelen, muur niet op hvt r.pHBestriiirswisselin_g V.G.S.U.: Praeses: Hanï van Daalen;
[rum Een afwijzrn vun de ongeloi~iger r s ~ l t a r ~van
n de wctenschap, mooi ,qcrn rcformtie iwn dr wrretiscliap vanuit
Ab-actis: Eline k n p k e e k : Fiscus: Willem Vreeken: Viceeigen principrs Ecii zicli onttrekken uun her openhare Ievrn.
pracscs: Wolter Wolters. Adres ah-actiaat: Fredikherenmnar gren poging dat l e i w tt, hprmrmetl tiaar de ris van
kerkhoi X. 35 12 TK Utrecht. -s (030) 332048.
Gsd.7 Woord. T e v r e d ~ nuh mpit zelf in eigen huis God mocht
dieiieii of op de hekt.rin8 i o n dejen mochf uitguun, liet mcn
r-I
land en volk. staat en maalsr'haj~pij,ki~nsten ~.crenschrsy,
Als regel hrircn dit adrei-gegevens iii dczc rubriek thuis, die
aon eigen lot niwr. Men riok zrch i ~ i theel hrt lpven rerug.
ook te vitiden 7ijn in Iict Il~iidbuek.
scheicdclc ~ i r hin Ic,rtrrlijXe zin van allcs uf, Onrze richling
/ * OnL liet nieuw\ ktretlende kroeprngfwerk, examina en
heeft .ftwel veel van hei Christendom, maar is het wai-F, i~ollr
preckcuncenien. particulicrc ct1 gcncrale \)noden, kerkelijke
Chi-ist~ndomniet. Ze miskent de wuai-hdd, dar God cl<,weagendti. jiibiiea, nberletlen prcdikwtcn cn het nieiiwc van in
reld li~fqeliadheeft. Ze I S wel i17 stoot de wereld te hestrijdc~ii
het Hmidhock vcrniclde vereniFmgen kan worden ingestuurd
en fr verwerpen, muur niet om haar te n ~ ~ e i ~ i r i n e n .
(gecii vcrilagcn')

"

* De rmhciie v,in de rubriek khoudt 1.v m

1

*
*

beschikbare rurmie LIL^ het rechi voor, iiifnrmatic in te koflen OT nier op te neincn
Gcgcvcns ciicncn iiil\luilenrl rcliiifirhjk opgcgeveii ie worden: De Relnnnnric, t a.v. 'Uit dc kerkeii', Postbus 25,4460
A A GOES. RPIfi~.ti$ ook mngclijk: (01 1W) 16492.
In hct nlgcrnccn ycldi: inlomarie die donderdagochtend bij
onq hinncii is, stafit afgedmkt in De Refnnnatic van de daiiropvolgcndc wcck

Het Chi.rsfeadom kcnr :eker een nsr>~fische
zijde m p c d r
zin. Maar deze moe! orden aangri'idd door de echt-mernsrl i j k ïij(Jp.om nier in allerlei vals rnysticismc en k1oosteror.haige vrounrheid oiber te slaan. Als je u l l ~verloor
~
en jc i ~ r
ernzaamhe~dopsluit, schijnt ,j(> geloof wel groot. Muui- nog
p o t e r lijk! nag her geloofi,an hpm, die her koni~rki-r,k&.i- hevirlen 06s een schar hewuurt, maar het tegelijk uJs pen tuurd e indraagt
~ ~ in dc M J ~ I . Eti
P / dar
~ . in de zekrrheicl, dat H I I
die voor ons is, merr is dun die tegen ons is. En dar H I I
machtig is om ook temidden ilnn de WFrdd ons te hewnrcn
voor het kwaud.
Naar: 11. Bavinch. 'De katholicircit van Christendom en kcrk'. 1888
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