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N.a.v. D.J.Bosch, Tronsforming Mission
E . Inleiding: Tronsforming Mission'
In 1 Y 0 I gaf tie Zuidafri kaanse missioloog prof. dr. David
1. Roscli het bock Transfi,rrning Mission uit. Daarin zet
hij de veranderingen ~iizeendie de theologie van de zending te wachten staan. Een visionair boek van formaat
met wereldwijde betekenis. Vóór de uitgave hadden 19
collega-missiologen het manuscript al bestudeerd en 10vend bekritiseerd.' Direct n a de uitgave werd duidelijk
dat dit bijna 600 pagina'^ tellendc werk hét internationale
handboek voor de zending zou worden. Toen op 15 april
van dit jaar Rosch in een tragisch auto-ongeluk op 62-jarige leeftijd p1oti;eling kwam tc overlijden, werd het boek
tegelijk ook het 'miwiologisch tcstment' van Bosch.
Voldoende reden dus nm dit boek nader te bestuderen.
Het is ondoenlijk Rosch' alomvattende benadering in enkeIe artikelen te bespreken. Wc beperken ons daarom nu
tot enkele momenten. We bcginnen bij (2) de betekenis
van D.J. Rosch en zijn bedoeling met Transformin,q Missioij. Dan volgt ccn (3) overzicht in vogelvlucht van de
inhoud enran. Daarop slaan we stil bG de (4) interim-definitie. Met de hesprcking van (5) het bijbelgebruik bij
R o ~ c hsluiten we af.
2. Duwidl. Bosch (1929-1992): bruggenbouwer
Prof. di.. David 1. Bosch was lid van de Yederduitï-her-
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vormde kerk in Zuid-Afrika."ij
promoveerde in Basel
in 1959 bij prof. D. Dullmann over de heidenzending in
de toekomstverwachting van J e ~ u sHij
. ~ werkte 9 jaar aIs
zendeling onder de Xhosa's in Transkei, daarna 5 jaar als
docent aan de Theologisclie School in Transkei. In 1972
werd hij hoogleraar missiolagie aan de UNXSA te Pretoria, die m.n. via schriftelijke cursussen universitaire bijscholing verzorgt. Bosch werd o.a. bekend sinds 19735
als energiek uitgever van Missionralia, een zendingsblnd
dat beroemd werd door de uitgebreide Sarnenvattingcn en
Reviews van allerhande rnissiologische literatuur.
Blijkens het voorwoord in zijn boek Witness to the wm-[&
wilde hij oecumen'rci en evangelicals bij elkaar brengen,
Roarns-Katholiek en Protertant, zwarc en wit. Daar heeft
hij in het conflictueuze Zuid-Afrika steeds aan gewerkt.
Bij zijn begrafenis bleek dat hij het vertrouwen had weten
te winnen van blank én zwart, toen hij door velen werd
geprezen vanwege zijn pogingen om mensen met erkaar
te verzoenen: 'Bosch wou die kloof oorbmg.. .' Een man
dus met een overtuigde 'mission', die groot respect afdwin~t.
In Witness ro the World pleitte Bosch voor een kerk die
zich het lot van de wereld zou aantrekken. Afzien van eigen glorie en de gren5 naar de wereld overtrekken in de
vorm van een dienstknecht. Alleen z0 zou de kerk in het
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voetspoor van Christus wandelen. In diezelfde 'compassion'. dat hartstnchtelijke mee-Tijden met de wereld wilde
Bosch levcii. Altijd he7ig tegenstellingen te overbruggen,
in zijn periocinlijk optreden maar ook in zijn theoloyiseren. Bosch was altijd np zoek naar nieuwe wegen. Hi,j
wordt dan nuk hct best getypeerd als iemand die ernaar
verlang theologische visies die niet met elkaar correcponderen bijeen te houden in een 'creatieve ~ p a n n i n g ' . ~
Met Ti-crnsfiii ttiirig Missio~i wilde hij aanvankelijk een
heruitgave van zijn Witizess tcr the world ver7orgen, maar
allengs liep deze poging uit op cen grootscheepse totale
revisie op hoger plan, zuals blijkt uit de titel. Door de bespreking van Trunsformin,qMzssiorz willen we Rosch erkennen als rnishioloog van groot formaat. Hij geeft ons
een compleet over~ichtvan de moderne rnissioIogie, waar
we on7e win5t mee kunnen doen. Onzc nood~akelijkekritirche kanttekeninyen ~ i j nuiteraard niet bedoeld om de
dankbare eerbied voor Bosch te minimaliqeren, inaar juist
om 7ijn opvattingen in schilftutirlijk licht te evalueren.
Overigens. yeheel in ovcrccnstemming met de criteria die
Rosch zichzelf steIde.

ding als die dimensie van ons geloof die weigert de werkelijkheid tc accepteren 7oals die is en er op uit is om die
te veraiidercn, pg. xv. Het me? van de zending snijdt d u ~
iiadrukkelijk naar twee kanten. Men 7ij gewaar~chuwd.
3.2. Inleidmg
In een adernbencincndc inleidiiig brengt Rosch de le7ei.
tot de kern van de za,&. De crisis dic sinds de 2c Wercldoorlog de christenheid en wereld bcdrcigt is cinafwciidbaar. Ze eist een fundamentele revisie van on7e denkvormen. We moeten het gevaar van de criïis zien als een
uitdaging: eeii uitgelezen kans om als kerk relevant op te
treden in de wcrcld.
Dat betekent herziening van de zendingshindehng en -motieven, zoals die vroeger gehanteerd werden. Het betekent
revisie van het zendingsdoel. waardmir vríxgcr duplicaatkerken overzee werden gesticht. 'gczcgcnd mct alle omamenten van de wcsterse kerken, van harmonium tot aartsbisschop', pg. 5. Het bctckent ook nieuwe wegen durven
inslaan en nie~iwevisies ontwikkelen om het d e h k l e van
de zending van dc jaren '60 rfm '80 te hoven te komen.
Dat houdt in dat er een vcelvnud aan zendings-theologieën zullen ontstaan in het univcrsuin van dc zcnding
zelf.
Gevolg daarvan is weer dat Bosch niet mecr dan ccn
voorlopige definitie van zending kan geven. die dric pagina's lang is. Of drie pagina's kort. Want tcn dicpstc bli-ift
zending ondefinieerbaar. pg. 9. Tcgen dc engheid van cins
denken in moeten we genoegen nemen met 'hcnadcringen' van wat zending is. Daarbij ziet Bosch de gerichtheid van de kerk op de gehele mensheid, nIs object viiii
God? heilsplan als de aard en her bestaansrecht van de
kerk, pg. 9. De kerk moet een sacraincnt en tckcn van
Gods 'ja' en 'nee' tot de wereld zijn. Ze inoct Icvcn in
een creatieve spanning (creatie tension) dat ze tegelijkertijd uil de wereld geroepen en in de wereld ge7onden
is. Ze wordt uitgedaagd om Gods experimentele tuin op
aarde te zijn, een fragment van het koninkrik van God,
die de eerste vruchten van de Geest opleven, Rom. 8 : 23.
als een onderpand van hetgeen moet koincn, 2 Kor.
1 : 22, pg. l l .

3. Kort ovenicht van de inhoud
3.1. I,
oor~~onr-dl
In 7ijn voorwoord legt Bosch uit dat de titel op7ettelijk
duhicuï ii gehouden. Transforming mission betekent
enerzijds dat de zending (en de zendingslccr, evt. -tlieologic) zelf verandert. We zijn genoodzaakt in andere tijden,
met andere visies en perspectieven ook andcrï over 7ending nii te denken. We leven uitgerekend nu in cen periotle mei geweldige veranderingen en verschuii~ingcn
(shifts). Ditardoor wordt ook de zendin9 tot in het hart geraakt en vcraiiderd.
Aan de andere kant betekent Transfoming mission ook
dat de Zending de wereld om zich heen verandert. Zen!
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3.3. Dc7c7lI . Zrndingsrnodellen in hrt N ~ P U W
T PF S ~ U W P ~
In dit funderend dcc1 (15-180, een derde van het hoek!)
wil Bosch de missionaire gedachte in de bijhel opsporen,
m.n. door het NT als missionair document te lezeii. D u r bij zoekt hij naar missionaire activiteit, bv. bij Isracl, Jona, Jezus en de vroege kerk. Hij bespreekt uitvoerig u.
Mattheus: Zending als het makcii van leerlingen; b. t u kas en Handelingen: hei in praktijk hrengcn van vergeving en solidariteit met de amen; c. Zending hij Paulus:
de uitnodiging om mee te doen me[ de eschaiolugisclie
gcmeen.;chap. Elk van de onderdelen wordt argesloten
met een conclusie over het 'paradigma' van de berrerfende schrijver. Van dit onderdeel zullen we he! bijbelseh u i k van Bosch bespreken, met een toespitsing daarvan
i.v.in. zijn visie op Lukas.
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3.4. DPP/2: Hisrni-Esche p~t.udi~qmn's
van renclin~
Dit hi5torisch gedeeltc wordt ingeleid door een hehandeling (en acceptatie) van de zyn. paradigma-thcnrie van
Thomai Kuhn met de implicaties ervan voor dc missiologie. Aan deze verreikende visie zullen we in het vervolg
extra aandacht besteden. Hij deelt de zendingsgeschiedenis in zes periode in, nl.
1. dc apocalyptiek van het primitieve christendom,
2. hei hellenisme van de patristkche periode,
3. hct iniddeleeuws Rooms-katholicisme.
4. het protestantisme en de Reformatie,
5. het niodernisrne door de Verlichting,
6. het npkomende oecumenisch per~pectief.
In dit gedeelte behandelt Rosch dan m.n. de perioden 2
tJm 5. Periode 1 valt nl. volgenï Basch grotendeels samen
met deel 1 van zijn bciek, de zendinghvisies en -praktijken
in hct NT. En periode 6 iq nog volop in ontwikkeling en
k-jgt in deel 3 aIle aandacht.
Dit clcel is gcen zendingsgeschiedenis, maar een geschiedenis van de zendingsvisies, zoals die in verschillende
perioden van kracht waren en waardoor zending (al dan
niet) werd gemotiveerd en in praktijk gebracht. Het valt
direct op dat bij Bosch de geschiedenis in het NT (periode 11 op hetzelfde niveau staat als dc daarop volgende geschiedenis. Daarin komt de visie rip de biJbel al enigszins
rot uit in^. In dit deel geeft Bosch voortdurend aandacht
aan het samenspel van kerk. politiek, samenleving, cultuiir en de ontwikkeling van het menselijk denken. Natuurlijk speelt in dit overzicht dc meniny van Bosch over
zending en zijn manier van combineren van historische
gegevens een belangrijke rol, waardoor zijn conclusies en
typeringen ter discu~sieh l i j ~ e n Ondanks
.~
dat, dit gedeelre is onmisbaar als achtergrond voor de kennis en evaluatie van de huidige zendingsproblematiek.

3 5 . Der1 3: Op wrg riaai- een relei.anfer;endlngsleeiIn dit deel vat Rosch nog ecn keer samen welke geweldige veranderingen er hcbben plaatsgevonden, m.n. door de
Verlichting, het opkomcn van het zgn. post-moderne denken. We leven in een tijd waarin de zending op de proef
gesteld wordt. Kan ze echt hard maken dat ze een wezenlijke boodschap voor de moderne wereld heeft? Bosch
neemt die uitdaging op en gccfi in 13 onderdelen de contouren aan van een nieuwe oecumenische zendingsvisie.
Daarbij komen alle actuele fopics van de zending aan de
orde.
We noemen alleen de thema's als kerk-met-anderen, missio dei. vraag [iaar gerechtigheid, contextualisatie, hevnjding, getuigenis aan mensen van andere geloven, de toekomstverwachting. Jc zou dit onderdeel een beknopte
encyclopedie viin de moderne zending kunnen noemen,
gesclircvcn mei al de meeslepende passie waarover
Bosch hcschikie.

3.6. Slof: icnílin,y op i,clt~m a n i ~ r ~ n
Rosch sluit zijn boek af met zijn v i ~ i eop '7.ending op ve-.
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Ie manieren'. Hij doet dat aan de hand van het tweede gedeelte van de Apostolische Geloofsbelijdenis: Zending cn
Chri~tus'voetspoor: incarnatie, kruis, opstanding, heinclvaart, Pinksteren en wederkomst. Bij alle vragen dic we
moeten stellen blijft staan dat Brisch hiermee Kerk, helijdenis en Zending als onlosmakelijke eenheid op zeer
indringende wijze naar voren heeft gebracht.

4. De interim-definitie
4.1. Zending van iiafure
Voor Bosch van wal steekt met zijn verhaal zet hij de
contouren van zijn visie neer in zijn 'interim-definitie'.
Centraal is de openingszin: 'ChristeIijk geloof is van huis
uit missionair'. Maar, dat is Islam en Boeddhisrnc ook.
k
t specifieke van het christelijk geloof is dat alle geslachten van de aardhodcm object zijn van Gods heilswil
en heilsplan. Of, anders gezegd, het koninkrijk van God
dat gekomen is in Christus is bedoeld voor 'de gehele
mensheid'? In volstxekie tncwijding (commitment) aan
dit geloof zoekt de kerk de wereld en zet elke zendingsdefinitie onder constante kritick. Zending moet uitdrukking geven aan de dynamische relatie tussen God en de
wereld, zoals die in 't byzonder tot uiting komt in het verbondsverhaal van Israël en in het leven van Jezus.
Je kunt, zegt Bosch, uit de bijbel echter geen onvcranderIgke 'zendingswetten' aflezen, die we als blauwdruk in
elke situatie kunnen toepassen. Veeleer zal heel het christelijk leven een missionair kenmerk moeten dragen, omdat het evangelie zelf universeel is. Zending moet niet gedefineerd worden in termen van het adres van dc zend in^,
bv. aan heidenen (zending ver weg) of neo-heidenen
(evangelisatie dichtbij), maar naar de a a ~ dvan dé zending
zelf. Immers. al onze zendingen (missions) geven uitdmkking aan Gods Zending (rnissio Dei). Gad, die de
wereld liefheeft en wiens activiteit kerk én wereld omvat.
Een activiteit waarin de kerk participeert met het bcricht
dat God een 'God-voor-mensen' is.
We merken terloops op dat de gedachte aan zending-vannature, 'intrinsiek' aan christelijk geloof, hartverwarmend
is. Maar we hebben vragen bij het positieve uitzicht op de
wereld. Spreekt de h i j h l over 'alle' mensen als object
van Gods heilsplan? Koninkrijk God? voor de gehele
mensheid? Kerk én wercld omarmd door Gods liefde?
Was die liefde van God niet gebonden aan Christus, en de
kerk die juist uit die wereld gered wordt? Waarom wordt
het 'adres' (heidenen, of: neo-heidenen) in dc eindtermen
van zending ingeruild teyen een principieel ondefinieerbare zending? Zijn we vergeten waarom er 'heidenen'
zijn en waarom eigenlijk het evangelie (en zending) nodig was? W a a ~ o montbrak de aloude doelstelling van de
bekering der heidenen en de stichting van de kerk?
4.2. Totale zending voor dt- hele mens
God? zending is volgens Bosch een 'ja' tot de wereld, zo
breed als de nood van het menselijk hestaan, geestelijk,
persoonlijk, materieel. sociaal enz. Vandartr het kerkelijk
engagement i.v.m. onrecht, onderdrukking en armoede.

waarin Godï '.ia' geopenbaard wordt. Maatschappelijke
solidiiritciit als cniicreet en reëel heil van God.
Zending betckent mk God5 'nee' tegen de wereld iii~ovcrre Gods Rijk nog uit zal p a n boven gezondheid, vrij hcid,
vrede cn mcnsel ijke ontwikkelingen in het horizontale
vlak. Waimccr de kerk zou opgaan in sociale en politieke
bewegingen van deze wereld zou ze een politieke godsdienst worden, met vcilies van haar identiteit en de gekmi~ i g d eChristus. Zending staat in tussen continuïteit met de7e wereld en duiilismc, tussen de geseculariseerde en de
cepmtistische kerk, die zich alleen met de ziel en het hiernamaals bezig houdt. Daamm leeft de 'kerk-in-zending' in
'creatieve spanning' als tekeii en sacrament.
We merken op dal de positieve gerichtheid op de wereld
zelf hij Bosch doorwerkt e n vergaande gevolgen heeft.
Zending wordt steeds breder, omdat ze op alle fronten
moet participeren met God!, heilswil, d.w.z. zo breed en
diep als de menselijke nood maar gaai1 kan. We bewegen
ons royaal op poIitiek. sociaal en economisch terrein, met
alleen het voorbehoud dat Gods vonr7ieningen meer zijn
dan een bevestiging viin menselijke verlangens. We erkennen met Bosch een 'dirikonalc taak' van de kerk, of de
christelijke verantwoordelijkheid in de maatschappij.
Maar toch stellen we dal Bosch bij deze bredere opvatting over het eigenlijke docl van de zending heenschiet.
De bekering van de 'heiclen' werd cent op afstand gehouden, maar verdwijnt vervtilgens uit het beeld. Een veelzeggende wij~igingin de moderne missiologie.
4.3. Z ~ n d i n grimi3ufeiwn~elir-verkoPrdy
in':
Zending omvat evnngeliscring als één van haar wezenlijke dimensies. Dat wil zeggen de proclamatie van het heil
in Christus aan hcn die niet in Hem geloven, door hen tot
berouw en bekering te mepen, hen vergeving van zonden
aan te kondigen cn hcn uit te nodigen om levende leden
van Christus' aiirdse gemeenqchap e worden en een
dienstbaar leven tc hcgiiinen voor anderen in de kracht
van de HeiIige Geest. pg. 10-11.
In deze ene regel over prediking, hekering en kerk komt
de zending: toch nog bij haur doel terecht! Met daarbij
ook de nieiiwe notic van de dienstbaarheid voor ande~en.
Zijn we dan toch tc vroeg geweest met onze vragen? We
zijn er niet _pcrust op. Want we horen van prediking, roeping, uitnodiging. prachtig. Maar verwacht de zending
ook een antwoord? Een helijdenis? Wanneer gaat ze over
tot de doop'! Wanneer viert zc avondmaal en ontqaat die
christelijke gemeenschap?
En, wat me nog zwaarder wccgt, wat gebeurt er als dat
antwoord en die doop ui~blijft?Spreken we dan nog van
Gods liefde die de ongelovige wcrcld even goed omarmt
als de gelovige kerk? En kunnen we dan in dit verband
vt~lhoudendat de kerk 'de eersie vrucht ic; van de Geest'
RIS cen garantie van wat straks komt voor de 'hele mensheid'? Lopen we nog in het spoor van Bosch als we uitgerekend hier op Gods dreigend 'nee' wijzen als zijn blijvende toorn tegen onkkeerlijkc ~ondaren?We moeten
op 7'n rninqt constateren dat we in Bosch' interim-defini-

tie nog een schriftuurlijke taxatie van 'wereld', 'mensheid', 'heil' en 'evangeliseren' tegoed houden.
Een min5tens zo belangijk punt is hier dat Zendin? (mission) volgens Bosch dus veel meer is dan evangelie-verkondiging (al? vertaling van 'evangeIism') die zich met
woord en daad richt op bekerîng en kerkplanting. Mission
is kenneIijk de totale opdracht geworden om als kerk in
de wcrcld a p te treden ten behoeve van de wereld. We
zijn het eens met Bosch dat de kerk haas taak in de wereId moet beseffen, ook met het oog op armoede- en milieuvraagïtukken. Maar op deze manier wordt inderdaad
de missiologie de allesoverkoepelende wetenschap die
kcrk en theologie haar plaats wijst. Geen wonder dat dan
de definitie van 'mission ' principieel onmogelijk wordt!
Uiteraard moeten kerk en theologie missionaire aspecteri
en elan vertonen. Maar in de aanpak van Rosch wordt eeii
principiële wijziging en verbreding van de mi~c;iolngiegeboden, die een omkeer in het rniwionair denken én handelen met zich meebrengt. Het is zaak om deze tendens. de7.e
kentering in de mis~iologie,nauwkeurig te toetsen aan de
Schrifteii, vnor we als kerken de l a ~ van
t liet heil. hier en
nu, voor de hele wereld op de schouders nemen.

C.J. Haak
I David J. Bosch. Trarrsfiirnlin,~
Miasion. Parudi~niShi1r.c i i i Thrrilogx :i.f
Mi,c.sion, New Ynrk 199 1.587 pgg.
In: iMissirinuIiri Vol. 1 X : 1 april 1990. Ook als Hpart nuninier iiitgegeven donr J.J. Krit~inger.Mrssioii in cirariimttrnsinn. Pretoria I W 1.
Dar is de kerk die cuntacten underhoudt niet de (syn.) Gereformeride
Kerken in Nederlaiid.
%if Hrid~~irni~-.vir>n
in dr.7 Zukuqffsrhnu JPSU.Einr Unr~isirchuiig:iw
Esch~rolo,~ie
der .s~noprisrhenL;van,rrlicn.Zurich 1959.
"n dat jaar bezrichi Rrisch cnik Nerlerland met een college-serie over
God iii Afrikaans pcwaad. Bij die gelegenheid heek hij op uiinridigin~
van FQI cip 12 d e c e n t e r 1973 gesprokeii iii de TI-ieologische Universiteit, Broedenvcg tc Kampen. Danr werd rundamenieel-kritisch gediscussieerd over sijn visie op G d , de Godsnaani. zijn godsdienstliistorische
opuattingcn cri hct zgn. hellenisme in hei NT. Gezien
huidige k i e k
was clie kritiek terecht en nog steeds actueel. Zie: G i i n i d . 2e serie. I e.:j
nr. S. juni 1974.
W-ifnt,v.t fo fhc ~moi-id.
Atlant4 1988' (1980').
W . Soo,vniun i ~ hef
i
i , n o i ~ , ~ m irui?
- ( l MissionnEia. Vol. 18 : I pg. 2.
We hebben i i i het algcrnccri orizc v r a p n bij her feil dat bij Bosch hij
zijn behandeling van allerhande 7endingsvisies en -praktijken de noiniatieve vraag liaar de inhoud van zctidine nict stelt. Roomskntlioliekr /ending lijki dan even goed (of even foiit) als de protestaiitse zeirdiiig.
waarbij een lichte voorkcur voor dc Anabnptisren dan no: opvalr. 24516.
Ook de lniere liberale 7ending worrit op hetzelfde niveau beliandeld al?
de zgn. pietisiische richtingen. 7n het hij7.ondei- 7ijn we wel blij inet positievere knaderiiip vaii de refOmi,ptie-ti,jd daii in zijn 'Witticss'. maar
toch speelt ook hier Bosch' eigen vicic rip de 7ending hem parten in het
.
uiteindelijk minimaliseren van de bi-jdrage van de k f ~ r m a t i c Calvijn
wordt bv. beler dnn Luther genmmd, maar 'cimdai hij de wereld meer
serieus neemt'. 245. L)w de Kefomatic hct Iinn van dc zcnditip gered
heeft. Icvcri door g e l c d e n genade. l e x n wc hij Rosch niet.
Hier citeert Rosch pg. 19 vaii de O~c~umriiist-he
rnlrirlrrtg in d r Missio! o ~ i onder
r
redactie vnn dr. F.J. Verctraelen. Kanipen IOFIX. Even later
ook pg. 20 i.v.m. de dynaniische relatie tusscn God cn wcrcld. als ook
het gcloofspzichtspunt, door Bosch weergegeven U!\ 'curnmitment'. In
deze inleidende pagina's van de Oec. Inl. wordt overigens wc1 af_ncrekend nict d c bijbel als norm vrinr hei geloor. waardrirrr alle.; wat 7ich aIc
christelijk aandient o p het wereldtoiieel mee ecii rop speelt in vaststclling vali dc zendingstaak. Zie hiervoor tle inclringende kritiek van
J. Kmidhof i i i Dc Kqformiarie jg. 64,nr. 34 c.v., ondcr d c titcl: 'Wic i <
aan het Wooi-d?'. De aansliiiting van Bosch bij Occ. Ini. nioct onh waarschuwen.
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UIT D E SCHRI

GOD - PARTIJTREKKER
'Want dc nuum god.^ W B I - om
~ ~ U g ~ l u s f ~ onder
r d de heidc,nc,ir, g e l ~ j l~ P S ~ I I T PS T\ 'CP~ UP~I. '

Rom. 2 : 24

Schaak? Dat is in hct spel de triomfantelijke voorbode
van het einde. De konrng staat onbeschermd. Hij wordt
bedreigd. De vcilgcndc zet is zijn d o o d Mat! De partij is
uit. De koning is docid. Leve de winnaar! Zo is het spel.
Is dat ook nict dc ernst van de conflicten in het leven?
Wie is yedekt staiit stcrk en geeft goed partij. Dekking
zoeken, is de leus! O p hct \lagveld; in de politiek: in de
samenleving; in de gemeente. Jc moet elkaar dekken. Je
trekt partij. En het allersterkst is hij met God in zijn partij.

De levende God is tinpartijdig. Dat schreven we vorige
week. Wordr dan wc1 cioit een mens door Mem gedekt?
De leus 'God wil Iict' riekt naar zieke krui~tochttheologie. Fundamentalisten heten zij die in Gods naam elkaar
verslaan. Het benicp op God lijkt dubieus. Is zijn naam
niet verheven bóven onze strijd? Onpartijdig - is dat ook
partij-lóós?
We ncicrnen Gods naam. Ja, want Paulus doel het: 'Gods
naam wordt gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat'. Wonder1ijk. Nee, niet dat zij lasteren. Het zijn
vijanden, toch'? Maar wondexlijk zoals 't geschreven
staat. Is de7e tekst niet uit tiet verband geplukt? Paulus
schrijft "om u' wordt God gelasterd. Het zijn de joden die
hij bedoelt. De kenners van Gods wet die haar toch niet
doen (vs. 1 7-23). Daarin klinkt de d r ~ i < g door
/ n ~ van God
die daderi vraart (Jak. 1 : 22-23). NH de profeet waar
Paulus dit geschreven vontl. Jesa,ja (52 : 5) zegt ook:
Gndq naam wordt de ganse dag gelasterd door de overheersers van zijn volk. Maar bij hem is het de boodschap
van God5 heil! Omdat zij lasteren zendt God de vreugdebode van i~erlossiiigtot zijn volk (vs. 7). Spreekt de apostel in tegeli de profeet'? Gods Geess op tegenspraak betrapt? Dan kan een mens ook alle kanten op en elke ketter
maakt zijn keus: God dekt toch elke groep. Of toont het
Gods afwezigheid: de G d die hiiven alle partijen staat'?
Dan wordt niet één door God gedekt. Ook dan heeft elk
vrij spel.

De HERE heeft zijn volk gestraft. Dat is gedaan 'om
niet', Legt Jcïitja in nns bijbeltje. Hij ontkent Israëls zonde niet. Gods straf kwam naar zijn onpartijdig oordeel.
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Zijn volk dat zonde deed! En toch, het was 'om niet'. Be-

ter is: tevergeefs. Het g d nict wat werd verwacht. Het
bracht frustratie vntirt. Want trien Gods stad gevallcn was
zong dc vijand daar z'n heidens hallel: de spotvtigel die
Hallelu-Ja róept maar daarmee Jrihwe vliiekt! God is
dood! Leve ónze god! Wat een frustratie! Dc HERE straft
zijn volk en zuivert zijn naam van hun kwaad. Zij hebben
Hem verduisterd. Nu zingen de heidenen hun lied: De levende God nog meer ontluisterd?
Dit is het ene spreken van de Geest: Gods naam is in het
geding! Zijn naam, die God nict lasteren laat. Hij straf1
met de dóód wie deze naam misbruikt (Lev. 24 : 16). En
om zijn naam gaf Hij gehoor toen Mozes pleitte voor het
strafwaardig volk: 'Wat zullen ze van U in Egypte zeggen als U hen velt in de woestijn?' (Num. 14). Davids
zonde deed Gods vijand lasteren. Dat was Nathans scherp
vermaan. Die laster is door God geslop[ doordat het kind
van Bathseba sterft (2 Sam. 12). En de bevrijding uit de
ballingschap moet niemand misverstaan: 'Niet om iiwentwil die Ik het, o huis Isrnëls. maar om mijn heilige naam'.
Want de heidenen steken de draak met God (Ez. 36 : 20).
Zo komt God zelfs tot inzet van zijn Zoon: God, die de
zenden straft en die ze onverdiend vergeeft door het
bloed van deze eigen Zoon. Bij zijn kruis juichten jood en
heiden in anti-christelijk koor: die koning is dood! Maar
God - de e c h t e r - koos partij. Hij heeft Hem tot in de herneltroon verhoogd (Fil. 2). En de kerk juicht: Leve de
koning! Déze koning, die Davids troon beklom (Ps. 72).
Halleluja! Tot die lof op Gods naam roept zijn Geest ons
met het evangelie van deze Zoon (Op. 5 : 1 3).
God lof! Hij trekt parti-j! Mij staat niet buitenspel, verheven boven onze strijd. Hij dekt in elk conflict wie zijn
naam cert. Daar komt het steeds op aan. Niet onze groep
of ons gelijk; niet onze keus of wil, maar: wat spreekt van
Gods naam? En wat verhoogt in onze stri,jd zijn eer? Opdat Hij niet wordt ontluisterd.
Dat wettigt ook niet elke keus, elk beroep op Hem. God
onderwerpt ons aan zijn Woord dat ons door Christus
wordt geleerd. Dat is de strijd in alle strijd. de keus in elk
conflict: d i t doen. wat naar het evangelie is. Zo raakt
Gods kind nooit mat!

J.W. van der Jagt

KERKELIJK LEVEt

BREDERE SAMENWERKING:
ATTITUDE EN EFFEKTEN
n verschillende gereformeerde organisaties is
een bezinning gaande op openstelling en
verbreding. Jarenlang achtten wij op verschillende
terreinen een vruchtbare organisatorische
samenwerking alleen maar goed gewaarborgd als
de leden behoorden tot de Gereformeerde
Kerken. De laatste jaren is daarin verandering

I

gekomen.
,n dit

om twee punten. I,, de
eerste plaats is er volgens miJ niet alleen muur
een wkighg Van situatie tussen 1948 en 1992,
moor ook een verschuiving
.. in de attitude, in de
het

Veranderde attitude
Mensen dic gereformeerd denken en uit overtuiging tot
de vrijgemaakte Gcrefnmeerde Kerken behoren, blijken
in kwesties als samenwerking in de politiek en rond het
ND verschillende lijnen te trekken en standpunten in te
nemen. Ik heb nog eens weer allerlei artikelen gelezen en
overwogcn die daar de laatste jaren over zijn verschenen.
En ik hch ook geprobeerd goed te luisteren naar wat er
onder onze jongeren leeft en hoe zij over samenwerking
met andere christenen denken. Je vraagt je dan af: waar
komt de verschuiving in onze bereidheid tot samenwerking vandaan?
Het opvallende is dan, dat de positievere kijk op samenwerking niet m7er een theoretische, een inhoudelijke
onderbouwing heeft, maar het gevoIg is van een nogal ingrijpende mentaliteitsverandering. Ik noem drie faktoren
daarin.

1. In het verleden hebben wij altijd veel werk gemaakt

de versrhillca die er tussen ons en andere christenen
waren. Het stak voor ons in het christen-zijn en het kerkzijn heel nauw. We hadden misschien wel allerlei met anderen gemeenschappelijk, maar wij concentreerden ons
I J0

1

,.,+,J

houding waarmee wij sarnenwerkings-vragen
bekijken en bespreken. In de tweede plaats is het
nuttig om ons de vraag te stellen, wat de
efekten van bredere samenwerking zijn op het
denken over de kerk.

van

I

1
1

1
l

sLeeds op de verschillen. Die accentueerden we en daarover wilden we doorpraten, in de hoop dat we de anderen
ooib nog eens konden overtuigen en zo tenslotte de eenheid zouden vinden.
Tegenwoordig is er onder ons veel minder interesse voor
de verschillen met andere christenen en spreken we meer
onbekommerd over veel wat we gemeenschappelijk hebben, wat we bij anderen waarderen kunnen en misschien
wel van hen kunnen Eeren. Dat betekent, dat hei gevoeI
van verwantschap veel sterker is geworden en in roenemende mate een rol gaat spelen. Bovendien zijn we veel
meer geneigd om de verschillen die er zijn te relativeren
en in elkaar te verdragen. als ze maar niet in de sfeer van
vijzinnigheid en Schriftkritiek liggen.

2. In het verleden hebben wij ons in her bepalen van onze houding t.o.v. andere christenen altijd ~econcentreerd
op de 'ofliciële' gegevens, op de positie die zij krachtens
officiele uitspraken en verhoudingen en structuren hadden. Bij de gereformeerde-bonders bijvoorbeeld kon er
plaatselijk misschien wel goed gepreekt worden, maar we
beoordeelden ze naar hun positie in hun kerkverband,
naar hun onderworpenheid aan een verkeerde kerkorde en
naar de uitspraken van hun synodes. Daarvan waren wij
dankzij catechisaties, gereformeerd onderwijs en vooral
ook het Nederlands Dqqhlad altijd goed op de hoogte.
De laatste jaren is er een heel andere benadering gegroeid. Men ervaart de oude wijze van kijken als t h ~ o r e tisrh. Je komt in de praktijk gereformeerde-bonden tegen. En je merkt dat er bij hen serieuze catechese,
gereformeerde prediking en oprecht geloof is. Wal zou je
die mensen dan beoordelen op hun papieren, hun kerkrechtelijke status in een kerkverband of'de besluiten van
hun synodes? Dar is maar theoretisch. Je moet naar de
praktijk kijken, naar hoe het functioneert.
3. Een derde faktor hangt met de vorige nauw samen. In
het verleden hebben we in het maken van keuzes rond de
samenwerking met andere christenen alti,jd veel werk gemaakt van de degelijke onderbouwing van ons beleid. En
degelijk was dan voor ons: met rationele argumentatie,
met beroep op de Schrift en de confessie, met weerlegging van allerlei bezwaren die zich voordeden. Je discussieerde dan heel wat af. En je ging ervan uit, dat er eigenlijk maar &én deugdelijk beleid mogelijk was. dat je
samen moest zien te vinden.
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De laatste jaren hebben velen de interesse in dit soort disc u ~ ~ i everloren.
5
Zij maken hun keiizes minder op basis
van allerlei na te rekenen arglimenten, maar kiezen veel
ineer inltlïfirj. Wanneer ze met andere christenen in aanraking komen en ze voelen zich daarmee verwant, dan is
dat voor hen tot op grote hoogte doorclaggevend.
Als jc

1 1 ~ 1deze

faktoren veitsialt naar de vragen die onder

ons in bespreking zijn, dan ?ie je dat gereformeerde mensen in eeivelfde stand van zaken en met dezelfde feilen

víicir ogen tot ver~chillendekeuzes komen.
Ga jc dan met elkaar in ge~prek,dan zie je het volgende
gcbcuren. Broeder A zet de puntjes op de i en doet eens
precics uit clc doeken, wat e r bij bv. de gereformeerdebonders allcmaal fíiut is. En dan denkt hij, dat nu de concliisie ook voor brocdcr B wel moet zijn, dar samenwerking onmogclijk is. Maar brtieder B ontkent helemaal niet
al dic foutcn van dc ti onder^'. Hij gaat van precies de~ e l f d cfeitelijke stand van zaken uit. Maar hij weegt de
feiten anderï.
Hij staat vccl mecr open voor het po~itievedat er bij anderen loch ook 1s. Hij hcrinrdcelf hen veel meer op de
praktische stand van zaken dan op hun officiële positie en
papieren. En hij laat zich meer leiden door een gevoel
van verwantschap dan dat hij 7ijn vi5ie ook met specifieke argumenten kan onderhouwen; hij voelt de 7aken gewoon anders aan. En daarom wil hij graag samenwerken.
Twee belangen zijn nu in dit verband door ons te bewaken. In de eerste plaats moeten we ons inspannen om te
streven naar meer eensgezindheid in onze verhouding tot
andere chrixtenen. J u i ~ de
t veranderde attitude en mentaliteit zal daarhij m.i. meer opzettelijk ter sprake moeten
komen. Hoe komt het dat je met dezelfde feiten voor
ogen zo heel verschillend kiest? Geeft de Schrift ons hierin ook richting? Hm preekt Gods Woord over omgaan
met verzchillen tuwen christenen'! Misschien kunnen we
met elkaar verder komen al? we de zaken ook eens vanuit
deze invalshoek knaderen.
Fn de tweede plaats moeten we ertegen waken, dat we ons
niet mmaar door een verandering in het denkklimaat laten meenemen. Wij zijn mensen van deze tijd. We worden net 70 goed als anderen beïnvloed door moderne
trends. En dat moelen we ook willen weten!
Daarom moeten we naar twee kanten kijken. De 'oude'
lijn van denken had haar sterke kanten. De 'nieuwe' lijn
heeft het ook. Nu komt het er op aan, dat we het goede uit
heide proberen te verenigen in een nieuw beleid, dat op
een evenwichtige manier recht doet aan wat we met andere christenen gemeenschappelijk hebben en waarbij tegelijk wordt verdisconteerd dat er reële verrchillen met hen
zijn, die een confessioneei gehalte hebben.
Juist doar die twee kanten te bewaken zullen we hopelijk
nvcrtuigd en meer eensgezind on7e weg in de vragen
rond kerk en organisatie vinden.

Effekt op het denken over de kerk
In de tweede plaats zou ik aandacht willen vragen voor de
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effekten die beslissingen tot bredere samenwerking kunnen hebben voor onze manier van denken over de kerk.
Het lijkt erop dat bv. de mensen van het N D die nog
steeds anders inschatten dan veel predikanten en ouderlingen, die de zaken vooral vanuit een kerkelijke invalshoek bekijken.
Ik bedoel dit. Voor hen die momenteel pleiten voor meer
samenwerking met andere christenen lijkt het front waartegen je de pleidooien en argumenten m w t richten voor:il
het 'extremisme' te zijn. Ze wijzen es ~ t e e d sop, dat je
toch moet toegeven dat er buiten de vrijgemaakte Geicformeerde Kerken ook ware gelovigen zijn. En dat er onder hen toch ook veel goed gereformeerd denken en spreken is.
Die aanpak bevredigt niet, om twee redenen. In de cersie
plaats voelen veel mensen die vraagtekens zetten bij een
verbreding van de camenwerking zich hierdoor niet echt
aangesproken. Dat van die ware gelovigen in andcre
kerkgemeenschappen weten ze Resi en 7e willen daar ook
wel waarderend over spreken. Ze vinden dat ook hclcmaal geen ontdekking van de l a a t ~ t etien jaar. Waar het
hun wel om gaat, is dat ze de winst van cen bredere samenwerking niet vinden opwegen tegcn het verlies aan
'lichtsterkte'. Ze wegen de relevante faktoren dus gewoon ander? dan bv. het ND doet. En we moctcn diis de
discussie ook dáárover laten gaan. En elkaar geen 'exmemisme' of 'exclusivisme' aanpraten waar het niet bestaat.
In de tweede plaats wordt in de discussies over bredere
samenwerking te weinig rekening gehouden met de
ideeën die er onder jongeren tusqen 20 en 35 jaar leven.
Een deel daarvan intereweert zich niet meer zo voor discussies over de vraag, of samenwerking n u wel of niet
goed is, en over de nadelen en risiko's en de grenz.cn
daarvan. Dat vinden ze maar een 'achterhoede-gevecht',
oninteressant 'gehakketak' tussen mensen die 1944 of
1967 nog bewust hebben meegemaakt. Voor niet weinig
jongeren is samenwerking een vanzelfsprekende zaak.
Het moet nodig! Wat zeuren die ouderen nog? We hadden het al veel eerder moeten doen! Over condities en garanties daarbij moet je je niet 70 druk maken.
En daar blijft het niet bij. Bij een deel van onze jongeren
blijkt es de laatste jaren een erosie van het 'kerkbescf' tc
zijn. Vandaag de dag zijn veel méér jongeren dan tien
jaar geleden geneigd de kerkel ijke verschillen te rclativcren. Soms zelf5 fors te relativeren. De kerk-grenzen worden vager en de keus voor de Ge~eformeerdeKerken
wordt ~uhjectiever.
Die vervaging van kerk-grenzen blijkt uit hijv. kerkgang
in andere kerkgemeenschappen. gemengde verkering,
pleidooien voor interkerkelijke evangelisatie en dergelijke. De subjectivesing van de 'kerkkeus' zie je daar waar
men de keuze voor de Gereformeerde Kerken ziet als niet
méér dan een zaak van persoonIijke overtuiging. Praat je
er over door, dan blijkt dat men wel wil zeggen dat onze
ouders aan God gehoorzaam waren toen ze mct de Afscheiding of de Vereniging of de Vrijmaking meegingen,
maar dat men niet wil spreken van kerkelijke ongehoor-

zaamheid hij ken die vandaag hun plaats innemen in de
hervormde, 'synodale' of Nederlands-gereformeerde kerken. Je bent 7elf 'vrijgeinaakt' van huis uit. Daarom is dat
voor jou wel de 'eerste keus'. Maar een ander kan met
goed recht een andere kerkelijke weg gaan.
Als ik het goed proef komt er in onze kerken op het ogenhlik een kerkel ijk 'meer-wegen-stelsel' op, waardoor de
boodschap van bv. art. 28-29 NGB wordt gerelativeerd.
Mcn trekt de lijn van de meerdere 'openheid' van de organisaties dóór in het kerkelijke en gaat er aardig wat verder mee dan de huidige leiders in de organisaties willen
of bedoelen. Concreet leeft dan de gedachte: of je nu gereformeerd of chri~teiijk-gereformeerd of hervormd of
synodaal-gereformeerd bent (de beide laatste dan wel in
een 'orthodoxe' gemeenze), dat maakt eigenlijk niet uit.
Onderlinge vcrschillen zijn er wel, maar die zijn niet essenticel. Zo'n gcdachtcngang kan ook meeklinken in een
oprukkende term als 'anders-kerkelijken' .
Daar komt nog iets hij. Zulk relativeren beperkt zich niet
tot de artikelen over de kerk. Er zijn tusscn de verschillende kerkgemeenschappen nok andere punten In geding.
Kerkelijke gescheidenheid komt nu eenmaal niet van
niks. Die heeft altijd confessionele implicaties. Het gaat
alti,jd ook over geloofs-inhouden. Je moet je dus niet verbazen als jonge mensen vervolgens allerlei kwesties
waarop zich in het verleden een breuk heeft voltrokken
niet meer zo relevant vinden. Willekeurige 'details' van
de gereformeerde belijdenis vinden ze niet meer zo belangrijk. En verschillen tussen gereformeerd en evangelisch bv. vinden ze niet van een zwaarder gehalte dan die
tussen gereformeerd en orthodox-hervormd of Nederlands-gereformeerd, ook al wil het ND juist wel een grens
t.o.v. de evangelischen trekken.
Bij zo'n stand van zaken moeten wc als we over samenwerking bezig 7ijn onze 'context' goed in de gaten houden. Wie vandaag bijna uitsluitend argumenteert in de
richting van (vermeend) extremisme, ziet kennelijk een
ander front niet, nl. dat van het relativisme. Ik heb het
idee, dat hier een van de oorzaken ligt waarom het ND
nog al eens aanvaringen heeft gehad met kerkbodes. Zij
die verantwoordelijkheid dragen in het kerkelijk leven
zien onder gemeenteleden vervaging en relativering. Is
het dan een wonder, dat ze in de openstelling en verbreding van gereformeerde organiraties op dit moment meer
risiko's dan winst zien? En dat ze dan toch minstens wel
wat becchennende maatregelen willen zien?
Dat leidt tot de volgende concrete toepassing. Als samenwerking geboden is, dan moeten we die wel goed beschermen tegen de slijtage van het relativisme. Mijns inziens zou iedere organisatie die een bredere
samenwerking aangaat, in de huidige situatie meer aandacht moeten besteden aan de defensie tegen relativisme
dan aan die tegenover 'extremisme'. Zo'n aanpak zal ook
op meer steun en eensgezindheid in 'de achterban' kunnen rekenen!

M. te Velde

KORT GEHOUDEN

GOD REGEERT OOK ONGELOVIGEN

,
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Laarst was ik in gesprek met een aantal verpleegkundigen. Het
ging over de uitoefening van hun beroep, en over het belijden
van Gods Naam daarin.
Zij zagen t o t dit laatste niet veel mogelijkheden. Zii waren niet
in het ziekenhuis om te evangeliseren. Srel je voor, zij zouden
nog moeilijkheden kunnen krijgen met de directie. Nee, het
was hun christen-taak om hun werk goed te doen, betrouwbaar, zorgzaam en vriendelijk te zijn. Maar verder zouden ze
ook een gepaste afstand moeten bewaren, door o.a. de patiënt
in de waarde te laten van diens eigen levensoverruiging.
Ik begrijp deze moeite wel. En ik stem ook toe, dat je tegelijk
met de eerste wasbeurt nog niet de basis hebt gelegd voor een
wat diepergaand gesprek.
Maar er zijn ook patiënten die je vaker ziet, doordat ze langer
blijven, reel verzorging nodig hebben, of hoe dan ook. Vaak zijn
ze dan ook ernstig ziek. maar dat hoeft niet altijd. Als predikant
kom ik die mensen ook wel tegen op de ziekenraal.
Door mijn hoofd speelt dan altijd de gedachte dat God óók het
leven van de ongelovige regeert (Amos 9 : 71,en dat het daarom niet toevallig i s dar ik op zijn weg kom. Ik wil onze onmoeting dan ook van de andere kant bekijken.
Stel u voor: iemand doet aan God noch gebod. Zo zijn al vele
jaren van zijn leven voorbij gegaan, met tal van kwalijke praktijken. Dan opeens krijgt hij (van God) een gezwel in de buikholte. dat aan het ergste doet denken. Hrj wordt opgenomen in
het ziekenhuis, om daar over zijn leven en zijn toekomst na te
denken. En dan ontvangt hij daar, uit Gods hand, een christenverpleegkundige aan zijn bed. Souvereine besturing! Wat zou
dan Gods bedoeling daarmee zijn?
Heeft die christen in die situatie dan genoeg gedaan, als hij de
verpleegkundige handelrngen correct en vriendelijk heeft uitgevoerd? Of had God nog een andere verwachting van hem? Ik
denk stellig het laatste. Omdat God die persoon aan ]e zorgen
heeft toevertrouwd. En omdat het ook onze eerste bede is. ieder dag opnieuw, dat God zijn Naam door ons bekend maakt.
Ik zou bovendien niet weten welk bezwaar e r zou kunnen zijn
tegen de simpele vraag: 'meneer/mevrouw, gelooft u in God!'
eventueel aangevuld met 'Hil zou zo veel voor u betekenen'.
Werk zrekenhuis zou een dergelijke vraagstelling met goed
recht kunnen of mogen verbieden?Je vraagt toch ook hoe iemand zich voelt? ei kan om Ieven of dood gaan!
Deze gedachten zijn niet t o t het werk van verpleegkundigen beperkt. Ik kan mij voorstellen dat ook een christen-psycholoog,
een maatschappelijk werker of wie dan ook zichzelf voortdurend afvraagt: 'waarom brengt God die persoon, helemaal ongelovig, by mij? Wat bedoelt Hij daarmee?Wat zal ik als christen voor hem betekenen? Die vragen laten zich niet bevredigend beanmoorden door een deskundige aanpak allkén. Ook
op deze terreinen is de vraag naar het persoonlijk geloof een
wezenlijke zaak, met eventueel een vriendelijk appkl.
En stel u voor, een machtige directeur, dle God niet kent. en
die alleen maar kan denken in cijfers voor de komma, krijgt op
een goede dag een christen-boekhouder in dienst. Zelf heeft hij
dit niet gezochc hij vroeg alleen maar iemand met diploma",
maar God beschikte dit zo in zijn zakenleven. Wat zou God
daarmee bedoelen, wat zou zip plan zijn! De directeur weet
het niet, maar de boekhouder wel.
En g zo maar door.
God leidt het leven van de ongelovigen, zo brengt Hij ze soms
op onze weg. leder krijgt daarmee te maken, vroeg of laat. Dan
ml het zaak zijn om de gelegenheden niet onbenut voorbij te laten gaan.
Je kunt later moeilijk zeggen, dat je iemand verloren hebt laten
gaan om hem niet te kwetsen.
B. Luiten
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KERKELIJK LEVEN

GELOVEN TEGEN 2000
De kerken Eopen leeg
Retekenen geloof en christendom nog wel iets? In de
tweede helft van de twintigste eeuw lijken heide sterk op
hun retour. In ieder geval in West-Europu. Sociologen
spreken van een massale ontkerkelijking. De cijferr die
ze laten zien, bieden een ontstellend beeld. Ontstellend,
zeker wanneer je de kolommetjes van verschillende jaren
met elkaar vergelijkt: het gaat heel hard. Men heeft zich
wel getroost met de gedachte, dat mensen dan wel niet
meer naar de kerk gingen, maar toch nog wel gelovig waren. Misschien wel echter dan de sleurmatige kerkganger.
Maar ander sociologisch onderzoek maakte duidelijk, dat
het zo niet lag. Menscn kiinnen buiten de kerk wel op hun
manier rcligiciis 7ijn, maar van christelijk geloven kan
toch moeilijk worden gesproken.
Er i 5 dus een snel dalende invloed van kerk en kerkelijk
geloof.
De kerken lopeii op hun laatste benen. Hun taal spreekt
niet meer aan. Er is een g e l o o f s c r i ~ idie
~ doar merg en
heen gaat. Kerkgang e n kerkelijk geloof kalven snel af.
Maar ook nvcr de inhoud van het geloof is grote onzekerhcid. Dat geloof vervaagt steeds meer en heeft daardoor
wcinig invlricd rip hct dagelijks leven. Vroeger zagen we
God als de almachtige Heer e n Meester van al het geschapene. Hij stond boven de7e wereld. De hedendaagse t h e e
Ingie heeft een heel ander heeld van God: Hij is machteloos en lijdt, Hij ir: liefde en Mij i s solidair met de lijdende
men$.
Nog moderner is de opvatting, dat God en wereld niet
goed te xcheiden zijn. We moeten geen tegenstellingen
zien tussen hemel en aarde, tu5sen rijk Gods en aardse
werkelijkheid, tussen genade en natuur. God, natuur en
mens zijn samen één geheel, dat zich ontwikkelt. En
godsdienst of liever religie is vooral een beseffen en beleven van dat geheel.

Ook problemen in de samenleving
Dit is de tekening van de hedendaagse geloofscrisi? die
we tegenkomen in Geloofen Christendom in de jaren ncgentig (Kok, Kampen 1992). De schrijvers (S.W. Couwenberg, P.A. van Gennip, J.L.M. Elders en anderen)
zien in samenhany met deze geloofscrisis ook een crisis
in onze hele samenleving.
Van deze maatschappij geven ze het volgende portret:
Onze cultuur en samenleving tolereren veel en rtaan veel
vrijheden toe. We zijn vooral gericht op wat nuttig is en
we zijn uil op verbetering van de wereld.
Als de vraag naar de waarheid gesteld wordt, gaat het om
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een harde waarheid, waar je concreet wat aan hebt. Hebben de dingen praktisch belang, dat is de vraag die men
stelt.
De structuur van de samenleving kent allerlei schaalvergroting.
In die grotere gehelen worden de mensen anoniem. Dat
heeft nadelen, maar het schept ook grotere individuele
vrijheid. Daarbij komt er ruimte om op een vrijere manier
gemeenschappen te vormen die bij eigen wensen passen.
Het moderne klimaat hecht hoge waarde aan vrijheid, beroep op eigen gewezen, gehechtheid aan persoonlijk oordeel en optimale ontplooiing van het zelf. In zo'n klimaat
kan autoriteit niet zo _goedfunctioneren.
In de moderne samenleving wordt de staat steeds belangrijker dan de kerk. Vroeger werd de bevolking geadministreerd in kerkelijke doopbwken en trouwregisters. Nu
hebben we het sofi-nummer.
Godsdienst is privé-zaak geworden en de godsdienstige
organisatie kun je vergeli+jkenmet de ANWB en het Rode
Kruis (of dc kai~rtclubof de bingovereniging). Kerk en
godsdienst komen aan de rand te staan; voor het publieke
leven hebben ze steeds ininder te betekenen.
Vroeger streefde men naar zelfverloochening, in het kader van een dienen van God, met een perspectief op de
eeuwigheid. In onze dagen is een optimale zelfontplooiing toonaangevend. In die ontplooiing ontdekt de mens
de ander en de samenleving, me1 hun mogelijkheden en
noden. Bovendien worden die erkend als elementen die
de kwalireit van het eigen bestaan mee &palen. Een echt
menswaardig bestaan krijg je doos de ontplooiing van het
individu te koppelen aan de kwaliteit van samenleving en
cultuur.

Hoe moeten we dit alles duiden?
Onze ~amenlevingic; in een langdurig proces gernoderniseerd en verwereldlijkt. Daarcloor is het religieuze fundament weggeslagen, waarop de publieke moraal eeuwenlang heeft gerust. De mensen voelen zich niet meer aan
wetten gehonden. De normen voor hun doen en laten vervagen. Er is een zedelijk verval en een norrnloos zoeken
naar pEe7ierig leven.
Nu kun je verschillend aankijken tegen de samenhang
tussen de criris van het geEoof en de crisis van de samenleving. Maar hoe je het mk ziet: voor de samenleving in
het westen van Europa geldt in toenemende mate, dat er
geen sprake meer is van een allesbeheersende religieuze
cultuur. En ook vind je steeds minder van een samenhangend stelsel van opvattingen, die het denken en doen van

de mensen bepalen. Er kan niet langer worden gesproken
van een overkoepelende ideologie.
Als we in onze samenleving verschillend gaan aankijken
tegen wat we van betekenis en belang vinden in ons leven, komen ook de normen voor ons handelen in de lucht
te hangen. Onze samenleving is niet langer eenvoudig,
maar pluriform. We hebben niet langer een religieuze of
levensbeschouwelijke
moraal, waarbij we van buitenaf
voorschriften krijgen. Hoe kunnen we nu een gemeenschappelijke ethische grondhouding vinden? Hoe moeten
we de mensen mores leren, vraagt minister van justitie
Hirsch Ballin. Is dat niet iets voor de kerken? En de socialistische minister van onderwijs Ritzen ziet een pedagogische taak voor de scholen weggelegd: die moeten de
nieuwe generaties waarden en normen bijbrengen.

Er is een samenhang tussen de problemen van de kerken
en die van de samenleving als geheel. De crisis van de
kerken staat in de context van die van de hele maatschappij. En dat wat er in en met de kerken gebeurt, heeft consequenties voor de maatschappij en de cultuur waarin wij
leven.
Een vérgaande individualisering heeft tot gevolg, dat er
steeds minder een basis nodig is waarover de mensen het
eens zijn met elkaar. En zo'n basis heb je toch broodnodig om de samenleving draaiende te houden. Een tweede
gevolg van die individualisering is, dat de mensen veel
minder betrokken zijn op de samenleving en op de publieke zaak. Men stelt zich veel meer vrijblijvend op.
Zou dan toch de godsdienst hier moeten helpen en ons het
inzicht geven, dat er gemeenschappelijke waarden bestaan, die we zo nodig hebben om maatschappelijk normbesef te vormen en te handhaven?
Aanpassing van de kerk?
Wat zou de kerk kunnen betekenen in deze samenleving?
Couwenberg tast enige mogelijkheden af.
Volgens velen zou de kerk zich moeten aanpassen aan de
huidige samenleving om het contact niet te verliezen.
Willen de kerken in de toekomst een rol blijven spelen,
dan zullen zij zich moeten aanpassen aan het moderne levensbesef.
Toch rijzen hier vragen.
Het vrijzinnig christendom is in die aanpassing vooropgegaan. Maar ook de vrijzinnige richting verkeert in een impasse. Ook hier een sterke teruggang van het aantal kerkleden, een aanzienlijk verlies van maatschappelijke
invloed en een tekort aan religieuze creativiteit.
En daarbij: het moderne levensbesef is zelf ook dubieus
geworden. Kloppen de gangbare benaderingen wel? Moeten we daarvan geen afstand nemen? Er is sprake van een
radicale zelfkritiek van het moderne denken.
Zo ontstaat een levenshouding die diepgaand relativistisch en sceptisch is.
Ook de praktische aanpassing van christelijke organisa174

ties roept vragen op. Onderscheiden zij zich nog wel voldoende door een echt christelijke inspiratie? Heeft het
christelijk onderwijs zich niet teveel aangepast aan de geseculariseerde wereld en daardoor zijn oorspronkelijke
roeping verloochend? Wat komt er in de praktijk nog terecht van het overdragen van de christelijke geloofsleer
en -traditie en het aankweken van een christelijke levenshouding op christelijke scholen?
Op praktisch alle terreinen van het maatschappelijk leven
is de identiteit van christelijke instellingen en organisaties
problematisch geworden. Er is sprake van een innerlijke
ontzuiling en een verdamping van de oorspronkelijke
principes. Zo worden de waarden en normen vaag en algemeen en daardoor krachteloos. In de praktijk blijkt de
grondslag van weinig belang en weinig functioneel te
zijn. Eigenlijk zouden een christelijke organisatie en instelling toch alleen maar reden van bestaan hebben en
houden als ze een reële betekenis en inhoud weten te geven aan hun christelijke identiteit.
Het CDA wil de politieke betekenis van het Evangelie
weergeven in de vier kernbegrippen gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid. Maar zijn dit specifiek christelijke begrippen? Die
vraag is tot dusver nauwelijks ter discussie geweest. Toch
is er alle reden tot twijfel hieromtrent. Op de keper beschouwd zijn de christendemocratische
gedachten een
burgerlijke ideologie in een christelijk jasje.
Verzet en tegencultuur?
In de kerken ziet Couwenberg daarnaast een invloedrijke
radicale beweging, die sterk het accent legt op de sociaalethische kant van het geloof.
Het gaat deze mensen vooral om het feitelijke handelen
van de christenen. Dat handelen moet gericht zijn op bevrijding van de mens, en dat in en door de politiek.
Vandaag heeft deze benadering de wind niet mee. De
burgerlijk-liberale normen en waarden staan weer hoog
genoteerd. Links-radicale stromingen en bewegingen capituleren. De strijd voor grote collectieve idealen spreekt
de huidige jongere generatie niet meer aan. Er is kennelijk geen behoefte meer aan utopieën en collectieve visioenen van een nieuwe en betere wereld.
Maar een levenswijze die evangelisch geïnspireerd is,
moet toch op gespannen voet staan met zaken als een
concurrerend individualisme, een prestatie-moraal, een
consumptie-verslaving,
een materialistisch bezitsdenken
en een zoeken van genot?

Het christendom zou er goed aan doen een bondgenootschap te sluiten met het humanisme. Vroeger werd vooral
een tegenstelling beleefd tussen beide. Nu zou er een zeker samengaan en integratie kunnen komen. Christendom
en humanisme zijn immers beide inspiratiebronnen van
de Europese beschaving. Misschien zou een samengaan
van de twee voor een verenigd Europa een religie opleveren die voor alle burgers betekenis kan hebben. Er is een
veelheid van geloven, denken en weten. Maar in die veelJAARGANG 68/9
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heid moeten we toch cen gemeenschappelijke geestelijkzedelijke grond.;lag in stand houden ter fundering van een
publieke moraal.

scheiding-naar-buiten. Een ondogmatisch christendom
zou echter betekenis kunnen houden voor de moderne samenleving.

Dogma of maatschappij?

Geloof in de jaren negentig

3n de huidige geloofs- en morele crisis dcier zich ook een
rundamentalistische reactie voor. Daarin grijpen mensen
terug op traditionele geloofsvoorstellingen, waarden en
normen. Zij zetten zich af tegen een wereldse vomgeving van geloofsbelevitig en moreel besef, zoals die nu in
kerken en christelijke organisaties bestaan.
Velen zicn in dit orthodoxe reveil, waarin ~chriftgetsouwheid, persoonlijk hcil cn zendingsdrang opnieuw centraal
staan, een gecstcli,jk achterhoedegevecht. Sommigen zien
hierin echtcr cen tegenbeweging die de overgang inleidt
van de hiiidige crisis van de traditionele religies naar een
crisis viin het verwereldlijkte denken.
Couwcnhcrg vindt, dat je deze fundamentalistische reactie. die vaiik tcgen de moderne geseculariseerde horst
stuit, wel icric~ismoet nemen, al was het maar om haar
negatieve aspcctcn van religieuze onverdraagzaamheid e n
aanmatiging niei te versterken. Het is echter duidelijk, dat
hij dezc weg niei kiest.
De problematiek van het christendom spitst zich volgens
hcm tcgcnwoordig niet langer in de eerste plaats toe op
inhoud cn hctckcnis van het geloof - over verschil in
dogrnatischc uitgangspunren winden weinigen zich meer
op - maar op de politiek-sociale vertaling en toepassing
van het geloof.

Als Gereformeerde menscn levcn we volop in de m d e r ne samenleving. We leven en ademen in de moderne
sfeer en herkennen de tekening dan ook goed. Tegelijk
geloven we, dat het vasthouden aan het orthodoxe geloof
ook vandaag goed en heilzaam is. Goed en heilzaam voor
onszelf en voor onze omgeving, ook in allerlei sarnenlcvingsverbanden waarin we verkeren.
Dat ons geloven haaks staal op de gedachten en praktijken van de tegenwoordige wereld, ervaren we ook dagelijks. En we ervaren dat die wereld niet alleen buiten ons
is, maar op allerlei manier ook deel van onszelf uitmaakt.
Toch overwint het geloof de wereld.
Vonr het bepalen van een verantwoorde houding in deze
cultuur hebben we allereerst nodiy een prediking die ons
voortdurend bindt aan het Woord van onze God. Levend
en actueel. Oude en nieuwe schatten opdiepend. Dat is de
eerste taak van de kerk naar gereformeerde opvatting. Die
opvatting moeten we niet inruilen voor idealen over een
vooral maatschappelijke gerichtheid van de kerk. En dat
zeker niet, wanneer daarbij uit het zicht verdwijnt wat
Lukas als ecrste karakteristiek van de kerk na Pinksteren
vermeldt: het trouw vasthouden m het onderwijs der
apostelen.
Een geloof dat daarvan afstand neemt en zich zou Iaten
omvormen tot een wat vage inspiratiebron - waaruit we
putten aIs we iets willen zeggen over de zin van ons liandelen en dat ons richting geeft bij het vaststellen van on7e
normen -, is iet5 anders dan hei geloof dat Christus op
aarde wil vinden al5 Flij komt.

Ook andere schrijvers uit deze bundel hebben niet veel op
met het orthodoxe rcvcil. Woldring verwacht weinig van
het traditionele cl1ric;tendam. Hij meent dat we vandaag
een geloof nodig Iiehben zonder grote woorden. Een geloof als activiteit, dut uitstraling zal hebben en nieuwe
woorden weet te vinden om zoekenden in hun kleine leveiassitunties weer hoop en perspectief te geven.
Elders denkt dat de religie een belangrijke rol kan spelen
in de modenie samenleving. Maar de gelovige zal dan
wc1 inoeten aanvaarden, dat dogma'? alleen nog een rol
%pelenbinnen de kerken. Alleen de kerngedachten die de
grote wcrcldgodsdiensten gemeenschappelijk hehben,
kunncn de bron vormen voor de normen in de samenleving. Daarbij moet je de ruimte die je voor eigen geweten
vraagi, ook aan anderen gunnen.
Zijderveld tenslotte, stelt, dat in een culiuur die volop gemoderniseerd is, geen ruimte meer bestaat voor religieus
dogmatisme en ideologische scherpslijperij. In zo'n samenleving zijn geen ware gelovigen en afwijkende keiters meer. Er is geen ruimte en ook geen begrip voor fanatisme. Er heerst een makkelijk soort consensus. En
mensen die volop gemoderniseerd - dat wil zeggen: geernancipeerd en geindividualiseed - zijn, kunnen en willen nict meer leven in fundamentalictische kaders met een
dogmatische binding-naar-binnen en een sectarische
-
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G.J. van Middelkoop

GELEGENIONGELEGEN

In de doolhof van de bevindelijkheid

We zagen, hoe er grote verwarring is als het gaat over
'het bevindelijk element'. Het Iijkr wel duidelijk, als naast
elkaar worden geLel 'bevindelijk-gereformeerd' en 'orthodox-~erel'omieerd' om b.v. het Ref: Dagblad en hei
h l p d . Dagblad te onderscheiden. 'Het lijkt duidelij k geformuleerd als de eis wordt ge4teld van een 'Schriftuurlijkhevindeli ike' nredikin ur. Maar het is het allerminst! Christelijke Gerefonneertien klagen er over dat het bevindelijk
element hij 'vrijgemaakten' ontbreekt. Maar aan het adres
van die7klfcie chri~telijke gereformeerden wordt de klacht
geadresseerd, dat bij hen geen 'bevinding' is. We hoorden die klacht bij Dr Wo( ~ I C ' I -Siom.
Maar het wordt iibg verwarrender. We komen in een
complete dooll-nof.
Wa;t er zijn I M ' P P groepen Gereformeerde Gemeenten.
De geialsmatig grootate groep ia die van de Gereformeerde Ccmecntcn i i i Ncderlitnd en Noord-Amerika (Or~aan:
DP Saamhindri-). Een veel kleinere groep is die van de
Gereformeerde Gemeenten in Yederland (Orgaan: De
Wrxrlirri- Sions). Voor beide 1s ds. G.H. Keraen (18821948) gczaghcbhcnd. Bcidc groepen willen dc Iccruitspraken van 1 93 1 handhaven: liet Verbond staat onder de
beheersin3 vitia de Vcrkieziiig. Miiar in de kring van de
grote Gerefotmeertie Gemeenten is de positie-keus van
2s. Kersten gcwitigrcrd. In die van de Gereformeerde
Beide handhaGemeenten in Nederland (ye~.c~dit?aliseei-d.
ven: tiet Verhond i ? en wordt werenlijk alleen gesloten
met (Chriqtus en in Hem met) de uitverkorenen. Maar in
de grootste groep vreest men voor de consequenties van
een ongeremde lijdelijkheid. Daarom wil men toch een
plaats openhouden voor het 'aanbod der genade' dat in de
prediking uitgaat tot allp hoorders. Anderï kun je 'de
kerkdeuren' wel sluiten!
Hierop 11: fel gereageerd door de ons al bekende ds.
C. Sleenhlok. Geen enkel 'aan bod' aan 'verworpenen'!
V8cirdat hct Evangelie cn dc hclciftc van de genade tot
een mens koml. moet hij rersr verbrijzeld zijn door de
k
hij éérqt z'n ellende kennen vOór
wet. R ~ r i n d ~ l i jmoet
het Evangelie van de verlosririg boodschap aan hem
heeft. Men Ieest dit in in de onderwijs-ordening van de
Catechismus: cllcndc, vcrlris\ing cn dankbaarheid. Steenblok herciept 7ich cip Kersten, die over de Cat. schreef:
'De leer der Schriften wordt e r objectief in gehandhaafd,
maar ook b~i,inrI~,lijk
(gecursiveerd door de schnjver) behandeld. On7e Catechismus weet niet van een pleiten op
de helnften van het Evangelie, 7onder de ontdekkende
werking deï Heiligen Geeïtes, ann d? opening van het
E V U ' ~ I I I ~I '~O, I~I ~I .CU L ~ & I ~ ~(cursivering
'
van mij). Daar sluit
Steenblok bij aan trgrnoivi- de woordvoerders van de
grote Gereformeerde Gemeenten. G@n 'algemeen en onvoorwaardelijk aanbod' aan alle hoorders, want: 'eerst de
Wet en dan het Evangelie; eerst het werkverhond en dan
het _cenadeverbond: eerst het recht en dan de genade in
Christus; eerst ware zelfkennis en dan dierbare Christuskennis'. Dat is dan 'de ware kvinding' en die is in geding in het conflict hinn~ride Gereformeerde Gemeenten!
(vgl. C. Steenblok, Rondom Vel-hond, roeping en doop,
22R, 229). En omdat het conflict over 'de bevinding'
gaat, is het fundamenteel? En leeft het tot vandaag voort
in De Wuchrei-Sions.
Daar zijn we midden in de doolhof! Christelijke GeseforJ

n

C.

meerden beschuldigen de Gereformeerden. De Gereforke Gereformeerde Gemeenten be<chuldigcn de Christeli,~
meerden. De Gereformeerde Gemeenten beschuldigen elkaar onderling over 'het bevindelijk element'.
Intei-~sseerrhet ons nog? Interesseert het onze jeugd nog?
Een zaak voor 'fijnproever<' en misschien voor oude
mensen. Maar vandaag 7ijn er anderc e n eerdere vrayen
aan de orde!
Wrlke vi-ugrn in g~dinji.?
Ja, andere vragen vandaag! Ik weet er van en ik doorleef
die vragen! Vóór alles gaat vandaag de grote vraag, of al
nnze woorden (in prediking en in gebed. ook persoonlijk
gebed) niet in een luchtledig kEinken? Zijn onze vrome en
dogmatirch-zuivere termen daaroin niet cliché geworden'!
Waar is in een god-loze wereld de levende God? Maarten
't Hart is onze gesprekspartner, niet dominé Smytegelt.
Ik ken de vragen. Ze kloppen aan de deur van het eigen
hart. Waarom aandacht voor het 'bevindelijk' gereformeerden-dom met alle dogmatische haarkfovenj als de
leerlingen van Niet~achein Nederland een grote mond
opzetten tegen de hemel?
Ik wil daar hier persoonlijk op antwoorden. omdit de
vraag naar het aalad~chasi~rlu'
voor ons en i7uri on7e jnneens en meisjes zonder meer een levenskwe~tieis. Ik wil
nu eens hev~ndelrjkreageren! Ik heb die vragen mij zo
vaak gesteld! Eerst toen ik in in'n jeugd onder de piëtisten lecfde en Marsman en Nietzsche las. Later toen ik als
jonge dominé in een door het gereformeerd pictisme gestempelde gemeente werkte en preekte en Menno tcr
Braak las. NÒg weer later, toen in de 'cultuur-ïimslag'
van de jaren zeïtig 'cFc dode god' van de christenen belachelijk werd gemaakt door gewezen gereformeerden. Ik
stel me nòg die vragen, nu ik - i!, het toeval? - naast elkaar lees Bernard Smytegelt, de pietist uit de 1 Xe en Arthur Schopenhauer uit de 19e eeuw, 'voorloper' van het
athcï~tischexistentialisme van onze eeuw.
Altijd weer - daar is dan de biecht! - ben ik tot de conclusie gekomen dat in de grond van de zaak de vrmg naar
de echte hevinding legitiem is. Jargon kan verslijten cn
ontsporingen zijn er genoeg. Maar - nu we dan aan het
einde van de 20e eeriw als christenen met otize rug tegen
de muur staan, nu meen ik dat aIIen die God vrezen, moeten hedenken, dat niemand de levende God leen kennen
dan wie vlucht tot zijn genade in zijn Zoon. Wie denkt
dat de vraag naar hel 'bestaan' van God (afschuwelijke
formulering!) èn de vraag van Luther èn van de Nadere
Reformatie: 'hoe krijg ik een genadig God?' ~ e vragen
e
zijn, ver@ zich tot op de bodem van het leven. Alleen
wie zich als zondaar kent in het licht van het Evangelie
zal hestand zijn tegcn de druk van tweeduizend jaar
Christus-bestrijding vanaf Celsus. de apologeet van een
stervend heidendom in de tweede eeuw tot de profetcn
van het herlevend heidendom in onze tijd.
Laat het een persoonlijke eigenaardigheid zijn om naast
elkaar tc lezen de Pam-ga van Schopenhauer èn Her Grkrookte Riet van Smytegclr, de vraas naar de kracht èn de
zwakheden van het gereformeerd piëtisme èn de vraag
naar ons actuele antwoord op het wèlverzekerde atheïsme
vallen uiteindelijk samen. Daarom i? fi~duld in het ZWken van de antwoorden (ons in de openbaring geschonken) op de vragen van onze tijd met recht cpn schone
zaak. En gaan we dus een volgende keer verder waar
ontspoort bevindelijkheid? Waar is de stem van de zuivere bevinding?

J. Kamphuis
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VLAARDINGEN
2300 v. Chr. Vlaardingen-Cultuur
Vlaardingen als woongebied is al heel oud. Ruim 4000
jaar geleden woonden hier al mensen. Men ontdekte dit in
1959 toen er begonnen werd met de bouw van flats in het
zuidwestelijk stadsdeel.
Er werden sporen van woningen en grote hoeveelheden
gebruiksvoorwerpen, goed geconserveerd, in de bodem
aangetroffen. Daardoor kon men zich een goed beeld vormen, hoe de mensen van de, zo genoemde, VlaardingenCultuur hadden gewoond en geleefd. Voorwerpen van religieuze aard werden niet gevonden.
Willibrord in Vlaardingen
In ca. 700 n. Chr. bouwde Willibrord in Vlaardingen, destijds Fleretinghe genoemd, een houten kerkje. Dit gebouwtje van vijf bij zeven meter, stond op een natuurlijke
hoogte aan de oever van een getijdekreek. Er zijn uit
boomstammen gehouwen doodskisten gevonden, waaruit
blijkt dat er rondom de kerk een vroegchristelijke begraafplaats is geweest.
Willibrord heeft met veel zegen hier gewerkt en stichtte
in de omgeving kerken en kapellen, die verbonden waren
aan de moederkerk in Vlaardingen. Maar we kennen de
geschiedenis, de kerk zakte in latere eeuwen weg in een
moeras van dwaling en bijgeloof. Een reformatie was nodig om de kerk weer de zuivere bediening van Woord en
Sacramenten terug te geven.
Reformatie
In 1572 was de Reformatie in Vlaardingen een feit. Vrijwel de hele bevolking ging over tot de 'nije leer' en er
was in Vlaardingen geen R.K. kerk meer. De eerste predikant was Comelius Christiani. Hij begon zijn werk in
1572 en diende ook de gemeenten De Lier en Pijnacker.
In 1574 overkwam Vlaardingen een ramp waarvan de gevolgen tot op vandaag merkbaar zijn. De stad werd geplunderd door vrijbuiters en in brand gestoken. Omdat de
bewoners waren gevlucht, had het vuur vrij spel. Bijna alle woonhuizen, het stadhuis, het weeshuis, de kerk en de
toren werden verwoest. Zelfs de klokken werden uit de
toren geroofd. De archieven in het stadhuis zijn grotendeels verloren gegaan, zodat men bij geschiedenisonderzoek dikwijls niet verder komt dan tot 1574.

Afscheiding
Zo'n tweeënenhalve eeuw na de Kerkhervorming was de
Kerk opnieuw in verval geraakt. Na vruchteloze pogingen
tot reformatie begonnen kerken en personen zich af te
scheiden van de Herv. Kerk. In Vlaardingen begon dit in
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1836. Gedurende ca. 12 jaar scheidden zich gezinnen en
personen af, zonder opnieuw een kerk te vormen.
In Schiedam hadden afgescheidenen wel een gemeente
gevormd en ds. Brummelkamp beroepen. Veel Vlaardingens gingen toen in Schiedam kerken, maar anderen bezochten conventikels en lieten zich stichten door oefenaars. Eind 1848 zag men in dat deze situatie niet goed
was en besefte men de noodzaak om weer tot een normaal kerkelijk leven te komen.
Op 14 december 1848 werd een memorandum geschreven ter gedachtenis aan het ontstaan van de Christ. Afgescheidene Gemeente te Vlaardingen. De kerkeraad
schreef 'dat men na geruimen tijt als schapen hebbende
ge dwaalt die geen herder en hebben' , de broederband met
alle afgescheidenen in Vlaardingen wilde herstellen. De
kerk werd geïnstitueerd op 14 dec. 1848.
Alles bij elkaar was het maar een klein groepje, dat kerkte in een gedeelte van het woonhuis van br. Gt. Redering
in de Fransenstraat. Als regel werd er driemaal per zondag dienst gehouden.
De gemeente groeide en men zag uit naar een ruimer lokaal, dat vond men in 'De Oude Zalm', een voormalig logement in de Smalle Havenstraat. De eerste predikant
was een student, 1. Middel, die op 19 juni 1853 door zijn
vader, ds. H.H. Middel van Middelburg, werd bevestigd.
Inmiddels was de vergaderruimte weer te klein geworden
en kocht men een pand aan de Lombardsteeg, hoek Kuiperstraat. Dit pand werd verbouwd tot een geschikte kerk.
Op zondag 11 sept. 1859 werd de kerk officieel in gebruik genomen. Inmiddels was het ledental in 1873 gegroeid van 220 naar 505 zodat het gebouw alweer te klein
werd. Men kocht een geschikt stuk grond aan de Landstraat en na 17 maanden kon de kerk in gebruik worden
genomen, op 4 maart 1877. Ds. Kleinendorst hield een in177

drukwekkende prcck over Haggai 2 : 10A: 'De heerlijkheid van dit Iaatïtc huis 7al grooter worden dan van het
eerste, zegt de FIEERE der heirscharen'.

Op 15 okt. 1950 deed ds. D. Nieuwenhuis zijn iilirede en
kwam er een periode waarin weer kon worden opFebouwd. Er werd besloten tot kerkbouw en bij hei vertrek
van ds. Nieuwenhuis naar Bunschoten-Spakenburg in
1956, was de gemeente weer g e ~ r o e i dnaar 507 Icden.
Maar de beproevingen waren nog niei ren einde. Ds.
W.H. de Boer kom de zijde van ds. Van der Ziel en
kwam juli 1966 met het voorstel ter kerkeraad om uit te
spreken dat de schorsing en afzetting van d5. A. v.d. Ziel
onrechtmatig waren. De kerkeraad wees dit voorstel af en
er ontstond een conflictsituatie. Op 21 sepr. 1966 onttrok
ds. De Boer zich met zijn gezin en ging over naar de synodale kerk in Vlaardingen. De gemeente was in opschudding en tijdens de ambtsperiode van ds. M. v. Dooren vond er op 10 mei l 969 opnieuw een uittocht plaats,
17 1 kerkieden gingen 'Buiten Verband'.

Doleantie en vereniging
Up 10 j u n i I887 kwani in Vlaardingen de Doleantie tot
stand. De kerkerml van de7e gemeente was erg actief en
schreef brieven aan de Chsist. Geref. Gemeente (de afgescheidenen) en aan de Vrije Geref. Gemeente. Deze gemeente i~ in l X79 ontstaan na een conflict over het beroepingswerk. Men verkoos n.l. 'een bevindelijke dominee'.
Pas in 1892 kreeg dc dolerende kerk een predikant, ds.
F. Drost van Leeuwarden. Dit jaar was ook het jaar van
de IandeIijke vereniging. Maar het zou nog tot 1920 duren, dat de plaatselijke samciismelting erdoor was. Na
eindeloze gesprekken en onderhandelingen kwam de vereniging tot <tand op 3 dec. 1920. De gezamenlijke kerkeraad bestond uit 20 ouderlingen, 16 diakenen en 3 predikanten, B. Hagenheek. H.J. Heida en W. Sieders. Ds.
K. Schilder, die ook sterk voor de vereniging was, had in
sept. 19 I9 een k r o e p naar Gorinchem aangenomen.

I

Gereformeerde Kerk van Vlaardingen
De gemecnte groeide nog steeds en mcn besloot tot de
bouw van ccn grofere kerk in de Oostwijk.
In de dertiger jaren trokken zich donkere wolken samen.
Niet iillecn door de dreiging van een wereldmrlog, maar
ook doar een zich aankondigende kerkstnjd. Na de Synode van Amsterdam, handelde ook de Synode van
Sneek 193911942 meer en meer op eigen gemg. Op 22
aug. 1940 werd prof. Schilder door d e bezetter gearrerteerd cn het hlad /Ir Rejornautie verboden. De talrijke
verzoeken om de behandeling van de Icergeschillen uit te
steIlen tot na de oorlog haclden geen resultaat.
Vrijmaking
Na een uitzichtloze strijd en eindeloze moeiten, kwam in
Vlaai-dingen op dinsdag 4 dcc. 1945 de Vrijmaking. Zes
umbtsdragerq, waaronder ds. F.L. Bos, maakten zich vrij
c n 164 kerkleden volgden. Maar dc eerste zondag was de
gehuurde zaal zo vol. dat de mensen er nauwelijks in
konden.
Het aantal kerkleden was eind 1947 gegroeid naar 619,
maar ook de spanningen groeiden. Ds. Bos had zich wel
vrijgemaakt maar was eigenlijk nog steeds dolerend. Hij
bleef wepen zoeken tot contact met 'Oud Verhand', hzocht op eigen initiatief conferenties in Oosterheek en
kwam tnet een conceptschrijven op de kerkeraad, gericht
aan de synodale kerk, om de weg te openen tot de terugkeer van de hele gemeente. Het grootste deel van de kerkeritad wees dit met verontwaardiging van de hand. De
spanningeii stegen. De gemeente was in grote onrust.

l

De laatste twintig jaar
Op 16 april 1972 decd ds. R.K. Wigboldus uit Waarclhuizen zi.in intrede. Een rustige predikant, een zorgzame herder, die goede gereformeerde preken liet horen. De gemeente herademde.
Na een vacante periode v,m vijf jaitr kwam ds. J.P. v.d.
Wal van Surhuisterveen naar Vlaardingen. Er werd hehoefte gevoeld aan uitbreiding van het aantal vergadenalen van twee naar vijf naast en achter de kerk, een ruimere keuken en vier triilctten. Ds. Van der Wal sloeg
vakkundig de eerste paal en dr. Nieuwenhuis metqelde de
gedenksteen in.
In het voorjaar van 1990 kreeg ds. Van der Wal een beroep naar Leek en op 10 juni 1990 hield hij zijn afscheidspreek. Wij missen iii hem een predikant die ons
elke zondag weer wist te boeien door zijn prediking.
In 1991 moesten de al vrij oude gakachels in het kerkgebouw worden vernieuwd en gingen we over op voetverwarn~ing.Ook werd wat gedaan aan de slechte akoestiek.
Het plafond werd voor7ien van harde platen die het geluid weerkaatsen e n het resultaat is heel goed.
Het aantal kerkleden I ï door verhuizingen naar andere gemeenten teruggelopen naar ca. 300. Nadat enkele beroepen tevergeefs werden uitgebracht. werd na Foe~temming
van de classis een tweede beroep uitgebracht op ds.
J. Holtland van Steenwijk, die het beroep aannam. Op 28
juni 1992 werd hij bevertigd door onze voormalige predikant ds. J.P. van der Wal.
W.J. van der V l i ~
Wie na hct lczcn vnn dit heknopte civenicht meer wil weren over de
kerkgerchiedenis van Vlamdingen. verwils ik iinar rnlp boek I/lour~liiigen. dfrrien rfiruien Lerkyf T( hredrntv (21 3 pag. met ill.).

Spanningen en maeiten
Op 3 inaait 1950 haritte de bom. Ds. Bos onttrok zich
met vi-jf ambtsdragers en tweehonderd kerkleden die allen
Leruggingen naar de synodale kerk.
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OVER HET GETUIGENIS VAN
DE HEILIGE GEEST I
Ieder mee!evend gemeentelid heeft wel gehoord van hei
getuigenis van de H. Gecst. Er is ander gereformeerde helijders ook veel over nagedacht, gcsproken en geschreven. En juist omdat wij voor onze gcloofszekerheid ons
ten diepste niet verlaten op de kerk, kreeg die getuigenis
grote betekenis voor ons. God zeIF setft ons dc geloofszekerheid, door zijn Geesl en Woord. Toch blijvcn er ouk
dan nog veel vragen over, waarop nict altijd een eensluidend antwoord i s icgevcn. Waarop heeft dit getuigenis
van de H. Geesr nu betrekking? Op ons kindschap van
God? Dat lezen we in Rom. K : 16. Maar de Ncd. GeIoofsbeIijdenic spreekn ook duidelijk van een getuigenis
van de H. Geeqt, waardoor we ervan verzekerd zijn, dat
de H. Schrift Gods Woord is. En hoe werkt dit getuigenis
dan? Geldt dit voor alles wat In de heilige boeken staat,
of rni5qchien alleen voor de 'kern' van de bijbelse boodschap'? En hoe is de verhouding tussen het getuigenis
aangaande ons kindschap en de goddelijkheid van de
Schriften'? Voorts: Is er misschien ook nog een meer algemeen getuigenis van de H. Geest'? leder heeft immers een
zeker Godsbesef (zie Rom. I : 19.20).Wordt dit G d s b e sef, deze sensus divinitatis, ook door een getuigenis van
de H. Geest bewerkt'? En hoe weten we b.v. dat we onze
waarnemln~en kunnen vertrouwen, dat onze zintuigen
ons niet bedrie~en?Men heeft wel gezegd, dat we dit ook
door de overtuigende werking van de R. Geest weten, en
dat er daarom ook een meer algemeen getuigenis van de
H.Geesr is. Is zuIk een gevoelen juist? We hopen er iets
meer van te zeg_genin hei derde anikel.
Dan is er de vraag, of het getuigenis van de Geest rechtstreeks komt tot het hart van de gelovigen, of altijd door
het Woord. Ook daar werd niet altijd gelijk over gedacht.
Dua vragen ie over. Wc: zijn zeker niet de eersten. die ons
ermee bezighouden, maar het kan geen kwaad onï erin te
verdiepen. Hei gaat tenslotte om de diepste geloofsvragen.
Vaak wordt gesproken over het Testimonium Spiritus
Sancti (afgekort T.S.S.). Dit is gewoon de Latijnse vertaling van het Hollandse 'Getuiyenis van de H. Geest'.
Het lijkt ons goed eerst stil te slaan bij het Getuigenis van
de H. Geest in verband met het goddelijk gezag van de
bijbel. Dan komt meteen het verschil met de r-k. en de
vrijxiniiige opvattmg aan de orde. We willen dan ook iets
zeggen over de opvattingen van Calvijn en latere calvinisten en over de vraag of het getuigenis middellijk of onmiddellijk is. Daarna willen we bij enkele bijbelplaatsen

stilstaan, en vooral hij Rom. X : F A, het getuigenis over
ons kind van God zijn. Dit staat in 7eer nauw verhand
met het getuigenis over het ge7ag van de Schriften, die
ons de wil van God over onze verlossing hekend maken.
En tenslotte is er nog een artikel over het 'algcmeen' getuigenis van de H. Geest.

'

Het T.S.S. en het bijbelgezag

De R.K. opvatting
Art. 5 Ned. Gelnofshel. zegt dat wij de bijbelboeken als
heilig en canoniek aanvaarden ... vooral omdat de
H. Geest in ons hiirt gctuig dat zc van God zijn. Maar
hoe hebben we ons dat in te denken? De r-k. kerk heeft
hier een eigen opvatting nl. deze: Wij nemen de bijbelboeken (met inbcgrip van apocricfc boeken) aan omdal
de kerk daarover een gezagvrille uitspraak heeft gedaan.
W c mrieten daarbij wel goed onderscheiden. Ook de r.k.
kerk erkcnt dat de bijbelboeken het gciddclijk gezag van
zichzelf hebben, en dat de iiitspraak van de kerk ze niet
goddelij k maakt. Het Eerste Vaticaans Concilie (1 870/F
bevestigde de uitspraak van het Concilie van Trente
( 1 545-1563) inet deze woorden: 'Men moet de volledige
woorden van hct Oude cn Nieuwe Verbond met al hun
delen. zoals ze in de leerbeslissing van dezelfde kerkvergadering (van Trente, M.J.A.) worden genoemd en in de
Latijnsc Vulgata zijn vervat, als heilig en canoniek aannemen. Niet daarom beschouwt de kerk dezc boeken als
heilig en cantinick omdat zij onrnogeli,jkrwî,js alleen
door menselijke inspanning samengesteld en daarna op
hun eigen ge7ag zouden zijn erkend; mk niet daarom
omdat zij de openharing feilloos bevatten. maar daarom,
omdat ze geschreven 7ijn op ingeving van de H. Gecst,
God tot ooriprong hebben en als 7odanig aan de kerk zijn
overgegeven
Maar het r.k. standpunt blijft wel, dat de leer van dc inspiratie van de H. Schrift, door de kerk en haar leerambt
wordt vastgesteld en veilig gesteld. Door het woord van
de kerk betuigt de H. Geest dat de Schrift zijn Woord is
(M. Schmaus, Karholisrhe Dogmotik T, 85). Men heeft
verschillende argumenten aangevoerd om dit kerkelijk
gezag zo sterk op de voorgrond te plaatsen.
Vaak werd erop gewezcn, dat de kerk er toch eerder was
dan de bijbel. De bijbelschrijvers hoorden immers al tot
de kerk. Reeds Joh. Eck redeneerde zo in zijn dispuut me[
Lu1her.l Toch maakt de kerk de bijbel niet canoniek, ook
niet volgens Rome. Men maakte wei een vergeli,jking met

.'
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de rechtspraak van Salomo (1 Kon. 3 : 16-28). De wijze
uitspraak van de koning maakte de vrouw die gelijk had,
niet tot moeder van haar kind, maar de koninklijke uitspraak stelde dat wel vast. Zo maakt de kerk in haar uitspraak deze boeken niet tot werk van de H. Geest, maar
stelt het wel onbetwijfelbaar vast voor de gelovigen.4
Daartegenover geloven wij niet, dat het gezag van de bijbel pas voor ons vaststaat, als de kerk daarover een uitspraak doet. Zulk een uitspraak kan ons wel in ons geloof
sterken en een steun geven. Maar het Woord van God is
zelf levend en krachtig, de H. Geest werkt daar kennelijk
in. Niet alleen toen de boeken van O.T. en N.T. geschreven werden, terwijl de bijbel nu zou zijn als een dode vulkaan of als het badwater van Siloam, dat maar af en toe in
beweging kwam. Nee, bij het lezen en horen van de Heilige Schriften ervaren we duidelijk door de werking van
de Heilige Geest, dat we met Gods Woord te doen hebben. Dat heeft de kerk de eeuwen door beleden, en dat
belijdt zij ook nu nog, ondanks allerlei dwaling, ook in eigen boezem. En deze belijdenis stelt de kerk dan vast.
Maar die erkenning en belijdenis vindt plaats, nadat wij
door het getuigenis van de H. Geest overtuigd zijn, dat de
bijbel Gods Woord is.
Het reformatorisch
verweer
Het is opmerkelijk, dat de N.G.B. in artikel 5 niet ontkent, dat we de bijbel als Gods Woord aanvaarden omdat
de kerk ze aanneemt en als canoniek erkent. Er staat - zoals bekend -, dat we die boeken als heilig en canoniek
ontvangen niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt, maar
vooral omdat de H. Geest in onze harten getuigt dat ze
van God zijn (cursivering van mij, M.J.A.). Dus het getuigenis, de belijdenis van de kerk over de goddelijkheid
van de H. Schrift is niet zonder betekenis voor ons. Het is
alleen niet de grond van ons geloof. Men heeft in dit verband vaak verwezen naar de bekende uitspraak van Augustinus: Ik zou het evangelie niet geloofd hebben, als het
gezag van de kerk mij daartoe niet bewogen had. Calvijn
(Institutie I, 7, 3) is op die uitspraak ingegaan en betoogde dat iemand die nog vreemd is aan het geloof alleen tot
het omhelzen ervan kan komen door het gezag van de
kerk. Maar het Schriftgeloof zou in het gezag van de kerk
niet zijn diepste verklaring vinden. Het gezag van de kerk
is de inleiding waardoor wij tot het geloof in het evangelie worden voorbereid. In dit verband spreekt dr. A. Kuyper over de schakel van de kerk.s Zo hebben de latere gereformeerden het ook geleerd. W. à Brakel (1635-1711)
schrijft in zijn bekende werk Redelijke Godsdienst (I, 21)
dat de ware kerk het middel is waardoor de H. Geest de
mens tot het Woord brengt en waardoor mensen worden
bewogen te geloven. Maar de kerk kan het fundament
niet zijn, want deze kerk ontvangt haar gezag van het
Woord.

~

Drs. S.P. Dee heeft op 4 april.
voor de Geref. Predikantenvereniging een referaat gehouden over het T.S.S.
als subjectief principe van het Schriftgeloof. Deze rede is
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later opgenomen in het Geref. Theologisch Tijdschrift.6
In dit referaat bekritiseert dr. Dee de formulering van art.
5 N.G.B. Hij ziet in die bewoordingen een afwijking van
Calvijn. Laatstgenoemde, redeneert dr. Dee, stelde het
T.S.S. tegenover de kerkelijke autoriteit en redelijke argumentatie, de Nederlandse Geloofsbelijdenis zou ze
echter coördineren. Calvijn zou niet ontkend hebben dat
het getuigenis van de kerk onmiskenbaar psychologische
waarde had. Ook andere argumenten zouden te waarderen zijn als bevestiging achteraf van ons geloof (dat de
Schrift Gods Woord is). Maar volgens Dee mag de schijn
niet worden gewekt alsof ook maar één van beide enige
principiële, beslissende betekenis voor ons Schriftgeloof
zou hebben (de cursiveringen zijn van Dee). De referent
vond de formulering van de Confessio Gallicana veel beter dan die van de N.G.B.
Men kan de vraag stellen, of dr. Dee de zaak niet wat erg
opblaast. Het voert te ver, het verschil in bewoordingen
van de Confessio Gallicana en de N.G.B. te gaan analyseren. Maar dit kunnen we ervan zeggen: Er staat in de
Franse Confessie (de Conf. Gallicana) dat we de boeken
van de bijbel als canoniek en als regel voor ons geloof erkennen niet zozeer (non tant) door het het alge~~n
goedvinden en de toestemming van de kerk, dan wel'"(qüè
par) het getuigenis en de innerlijke overtuiging van de
H. Geest. Maar dat lijkt toch sterk op de betoogtrant van
art. 5 N.G.B. Bovendien overtuigt toch ook de kerk door
de prediking van het Woord. We kunnen met G.C. Berkouwer vaststellen dat art. 5 N.G.B. het getuigenis van de
kerk en dat van de H. Geest niet coördineert (op één lijn
stelt).? Ook A.D.R. Polman komt tot de conclusie, dat er
geen coördinatie is, wel coöperatie (samenwerking).8 Inderdaad: De H. Geest is de eerste Auteur van de
H. Schrift. Deze Geest inspireerde de menselijke schrijvers, ook de Schriften zelf (2 Tim. 3 : 16). Dezelfde
Geest getuigt met en door het Woord in onze harten, zodat we deze Schriften als goddelijk ervaren en belijden.
De kerkelijke verkondiging bereidt ons aan de ene kant
erop voor de heilige boeken als Gods Woord te aanvaarden. Anderzijds versterkt deze prediking ons in dit geloof.
Misverstanden
aangaande
het T.S.S.
De belijdenis van het T.S.S. is zwaar bekritiseerd van ongelovige kant. Men heeft gesproken van een cirkelredenering. Immers, men gelooft een openbaring. Waarom?
Omdat er een openbaring over die openbaring is. Zo komen we natuurlijk niet verder, aldus de kritiek. We kunnen op zulke bezwaren niet anders antwoorden dan dat
we het geloven en weten van God zelf. Hier houdt alle redeneren en argumenteren op. We zeggen met de psalm in
de oude berijming 'Ik heb het zelf uit zijnen mond gehoord'. Bavinck heeft er op gewezen, dat dit allerminst
een machtsspreuk hoeft te wezen in de trant van: 'Zo wil
ik het en zo moet het dus zijn'. Voor het redenerend verstand zou dan mijn wil in de plaats komen. In dit verband
wijst Bavinck er op, dat ook het ongeloof in het hart worJAARGANG 68/9 - 28 NOVEMBER 1992

ftelt en niet rust op bewijzen en redeneringen. Met een citaat van Pascal wordt er dan op gewezen, dat God kenbaar gen;;eris voor wie Hem zoeken en verborgen génoeg is voor wie Hem ontvluchten.9 Berucht werd ook,
wat de radicaal kritische D.F. Strauss (1808-1874) over
het Testimonium heeft gezegd. Hij vond het T.S.S. de
Achilleshiel van het Protestantse systeem. Volgens Berkouw er bedoelde Strauss daar kennelijk mee, dat zo voor
de protestanten het diepste gezag niet meer lag in de
openbaring zelf, maar in het menselijk hart, in de subjectiviteit van een 'inwendige openbaring'. 10Dit zou niet anders dan een groot misverstand zijn. Want de grond van
de zekerheid ligt toch nooit in onszelf. Het Woord getuigt
van Zichzelf, van de verlossing door Christus. Maar ik,
arme, verloren zondaar, heb er pas de vreugde en rust
van, doordat de H. Geest dit Woord aan mijn hart verzegelt. Dit is geen geïsoleerde werking van de H. Geest. Hij
verzekert mij van mijn deel in de zaligheid samen met al
de anderen, die daartoe geroepen zijn en in het lichaam
van Christus worden ingelijfd. Prachtig spreekt Bavinck
hierover: Het Testimonium Spiritus Sancti is maar niet
een particuliere opinie, maar het getuigenis van de kerk
aller eeuwen, van de ganse christenheid, van heel de herborene mensheid. De H. Geest heeft haar vijandschap gebroken, haar verstand verlicht, haar wil gebogen. Heel de
belijdenis der gemeente is een Testimonium Spiritus
Sancti... Bavinck besluit dan met de woorden, dat het
T.S.S. zo weinig de Achilleshiel is van het protestantisme, dat ze veeleer verdient te heten de hoeksteen der
christelijke belijdenis, de kroon en het zegel van alle
christelijke waarheid, de triumf des H. Geestes in deze
wereld.ll
Hoe kan Bavinck zo 'lyrisch' spreken? Is het niet, omdat
de mens die zich verloren weet, door het getuigenis van
de H. Geest er zeker van is, dat Gods Woord waar is?
En dat het dan ook voor hemzelf waar is? Dit Woord
spreekt toch van Gods liefde, dat ieder, die in de Zoon gelooft, het eeuwige leven heeft. En deze centrale waarheid
verzegelt de H. Geest aan ons hart. Niet alsof de H. Geest
alleen een 'kern' of een 'centrum' van het Woord van
God als waar betuigt en aan onze harten verzegelt, terwijl
het overige dan buiten het Testimonium zou vallen. Ook
niet alsof de Heilige Geest een aparte verzekering aan ons
zou geven, dat de bijbel Gods Woord is. Kuyper zegt, dat
dit de voorstelling is van 'min kundigen'.12 Nogmaals,
met en door het lezen en horen van Gods Woord overtuigt de H. Geest Gods kinderen, dat deze Schriften van
God zijn. Dit Woord wordt ze te sterk. Het overweldigt
ze. Ze geloven het, omdat ze het niet kunnen laten, zoals
K. Schilder zegt. 13
Calvijn en zijn volgelingen
We willen nu eerst nog in grote lijnen aangeven hoe in de
kring van de door Calvijn beïnvloede reformatie over het
T.S.S. is gedacht.
In de eerste plaats willen we dan stilstaan bij Calvijn zelf.
Heel bekend is zijn passage in de Institutie I, 7,4: In deze
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-

28 NOVEMBER 1992

paragraaf betoogt de hervormer, dat de geloofwaardigheid van de Schrift staat en valt met haar goddelijk karakter. Uitvoerig zet Calvijn dan uiteen dat er ook allerlei argumenten voor dit goddelijk karakter tegenover de
tegensprekers aan te voeren zijn. Maar, zegt hij, het bewijs van deze zekerheid en goddelijke autoriteit van de
Schriftuur moet van hogerhand verwacht worden dan van
menselijke redeneringen, oordelen of gissingen. We zijn
dan aangewezen op het inwendig getuigenis van de
H. Geest. Het getuigenis van de H. Geest is voortreffelijker dan alle redeneringen. God kan alleen van zichzelf
getuigen in zijn Woord, en dan zal ook dat Woord niet
eerder geloof vinden in de harten van de mensen, voor
het met het inwendig getuigenis van de H. Geest wordt
verzegeld. Dezelfde Geest, die door de mond van de profeten gesproken heeft, moet onze harten doordringen om
OnS te overtuigen dat ze getrouw hebben gesproken wat
ze van Godswege opgedragen iS.14 In het vervolg wijst
Calvijn op de rust en het vertrouwen door deze zekerheid.
Wanneer we door zijn kracht (nI. van de H. Geest) verlicht zijn, geloven wij niet door eigen of anderer mensen
oordeel, dat de Schrift haar oorsprong heeft in God, maar
boven elk menselijk oordeel opstijgende, houden wij het
voor zekerder dan zeker (niet anders dan of wij daar de
godheid Gods aanschouwden) dat ze door de dienst van
mensen uit Gods eigen mond tot ons gekomen is. IS
Wat staat deze geloofstaal mijlenver af, wat is ze ook vèr
verheven boven veel wat we tegenwoordig horen en lezen over het gezag van Gods Woord. Wij zijn dan vrije
mensen, staan ook vrij tegenover de bijbel. Geleid door
ons eigen inwendig licht zijn we op zoek naar de waarheid. Uit de bijbel selecteren we dan wat we gebruiken
kunnen. Alle eerbied en schroom tegenover God lijkt uit
zulk spreken verdwenen.
In de gereformeerde traditie is men bij het spreken over
het T.S.S. intussen wel in Calvijns voetspoor gebleven, al
klonk het geluid misschien wel eens wat minder krachtig.
Mogelijk gold dit al enigszins voor Th. Beza (15191605), al heeft men het verschil tussen laatstgenoemde en
Calvijn ook wel overdreven. Ook Beza sprak uit dat hij
door de H. Geest door middel van de Schrift onderwezen
werd, en dat hij daardoor geloofde wat hij geloofde, omdat het zo geschreven staat in het Woord des Heren. 16
Bij W. à Brakel in de Redelijke Godsdienst vinden we
toch wel een wat zwakker getuigenis. Bestreden wordt
ook hier, zoals we al zagen, dat we op gezag van de kerk
geloven. Dan lezen we: Maar de Heilige Schrift openbaart zijn goddelijkheid aan de aandachtige lezer of hoorder: a. de opschriften roeren het hart. b. de heiligheid en
de zuiverheid van de bevelen en de weg die de mens
wordt voorgehouden tonen de mens haar goddelijkheid.
Vergeleken daarbij zijn alle andere geschriften aards, grof
en ijdel. c. de kracht die het Woord heeft, neemt de harten
in. d. het Woord brengt wonderlijk licht in de ziel, zoete
troost en onuitsprekelijke blijdschap. e. de voorzeggingen
van eeuwen geleden werden vervuld. Dit zijn allemaal
stralen van de goddelijkheid van het Woord. En dan
181

volgt: 'Doch het gemoed ten volle ie overreden, bijzonder
van iemand die zijn verdorven rede tot rechler stell, is het
werk van Gods Geest, die is een Geest des geloofs
(2 Kor. 4 : 13). Die geeft het geloof ( I Kor. 12 : 9). Deze
Geest getuigt. dal de Geesl, sprekende in het Woord, de
walirheid is. l 7
Veer dan Calvijn ~chijntBrakel waarde te hechten aan
'redelijke argumenten'. Zijn redeneertrant doet enigszins
denken aan de Westminster Confessie. Maar ook bij Brakel worcien we pa$ ten voIle verzekerd door de H. Geest
zclf. En de redelijke argumenten, vooral onder c, d en e
zijn ook 70 heel 'redelijk' niet. Ze spreken eerder van de
krachtige en troostende werking van de H. Geest, die alle
vcrstand en redenering te boven gaat. En zo is ook het
verschil tussen Calvijn en Brakel minder groot dan men
aanvankelijk 7ou vcnnoeden.

BOEKBESPREKING

Vorig jaar is in Zuid-ATrika een boek van ruim 620 pagina's verschenen, waarin alle boeken van hel Nieuwe Testament afzonderlijk worden besproken. We treffen daarin
een beschrijviny aan van de huidige stand van zaken i n de
nieuwtestamentische wetenschap, waarbij de meesz gangbare opvattingen nog eens op een rijtje worden gezet en
van literatuurverwijzingen worden voorzien. Hoewel het
boek uiteraard m compleet mogelijk protseert te zijn,
moesten twee brieven 'door omstandigheden' buiten be' Spreken wij in het vercrilg "vei liet T.S.S. dan wordt dam gewoon het
schouwing blijven. Die 'omstandigheden' daargelaten, in
Teïtimoiiiuin Spiritiis Sancti. hct t i c t u i p c n ~vnn
~ de H. Geesi mee beeen boek als dit zou zoiets eigenlijk niet moeten kunnen.
doeld.
Een soort supplement over Galaten en 1 Petrus zou de
' Zie ileii;rinpr Schöiinictzci Iinchriridion Ssrnhuloi-urn 1Y h%, 301h,
leemte alsnog kunnen opvullen.
pag. 5x8 c n H. Clti: Dr. 1rr.i-i , c i i r IIP! Eer-,vrr.lic~ticcicinspI'niicilic. Nijkerk
l.j. 57. Qnkinks het feit dat veel r.k. theologcn schriftkritisch zijn ingeNu zijn er natuurlijk wel meer van dergelijke nver~ichten
stcld bli,il-! dit rlr t)l'íiciiile (en onveranderlijke!) r.k. leer. Uit de Vatiin de handel. Het eigene van deze bundel kan tocli nict alciianïc iiitsp~iakzou nien kiiniicn opnixlrcn. dat dc Latijnsc Vulgata-vcri ~ l i rnin
n ~ til meer canriniek wur(1l verklaurd. M. Schinaus Kotholi.~ch~
leen zijn dat hij is opgedragen aan prof. A.B. du Toit?
Dojiniarik. Ivlunchcn 1, SI.tckcnt dn:irbij echter aan, d31 het Concilie nlTypisch Zuidnfrikanns is echter de ruime belangstelling
leen hetltieltle dai rintler allerlei I.atijnse vertalingen de Vulgara de voordie
de auteurs aan de dag leggen voor de logische strukkeiir had. IHet ging ci. zckcr nict oni dc Hcbrccuwse nf Griek~eteksi
achter te stcllen.
tuur van de tekst, kompleet met het bijbehorende jargon.
Zie hierovei- o.a. A.D.K. Folinnii, On:r Nrdei.hndsrhe G~lor$chrlijdcTn verschillende bijdragen wordt dan ook naarstig KCnii. Frrineker L J . ~ 1. 21 9. Opmerkelijk is dat G.E. I ,essing i n de tijd van
zocht
naar een bepaalde '~nakrostructuur'.De periode van
de Verlichting w k met dergeli-ike redenerinfcn kwnm. Mam hct ging
historisch-kritisch knip- en plakwerk lijkt in Zuid-Afrika
Leasinp er meer om van het juk van de letter en de traditie verlost te
wordeii. Rii de Verlichting inaakt dc 'rcdc' uit hoe wc de h i j k l moelen
goeddeels voorbij en wie zal daarom treuren? Uitgang5veniun. hij Rtime de cleniu.
punt van onderzoek zal de literaire eenheid van de tekst
' A.D.K. Poltn,~n.u . n m .1., 21 4/20.
moeten
zijn, zoals die ons is overgeleverd. Wanneer in de
r Zie hiervtitir G.C. Rerknuwei-. nr Hpili,qc Schrtfr I. Kainpen FBóó,
titel gesproken wordt over 'theologie in kontekst', wor43/4. De opiiierkiiig van K u y p r vindt mcti in zijn Enrpc,loperlir driHc,i!igc Go~lgrIr*~rdt~r*id
11, S l 0
den eigenlijk twee dingen bedoeld: a) de boodschap van
(' G.T.T. 192Y130, 232.256.
nieuwtestamentische brieven moet worden gelezen in zijn
G.C. Berkotiwer. U P / I c I I ~ , ~SP~ h ~ . i f1,ì .52.11~.
ho.
eigen sociafe en historische kontekst; b) elke nieuwtestaA.D.R. Rilman, ( J . * , . . 1. 23 1 vv.
mentische brief als geheel is zelf een kontekrt voor de
'H. Ba\:incL. C r i - ( f .Doxmrrfi~kT'( 1 928) I. 550v.. 566.
boodschap die zij bevat.
"'Berkouwer. u.iv.. I. 42.
Wat
ik in deze kontekst wel enigszins heb gemist i5 een
l ' U:iviiick. <;pi-. D(qni., I. .ih9/'7[).
I?
amenv vattende beschrGving die de afzonderlijke hoofdA. Kuyper. E I I ~ . w11.
/ . 51 1/12.
K. Schilder. Ilrid~lh.Corrt,hismua,Gocs 194'4. 11,4X9.
stukken tot een geheel smeedt. Het geheel i5 immers meer
1.1
Cuiviin. Insrirfirfr.1. 7. 4 . Zic ook J. van Gcndcrcn. H P I G C I U ~ ~ E ~ I Sdan de som van de delen. Daarom kan een 'theologie'
run EI' H Gr.r.if.Alphen d/d Rijn 1Yh1, 4.
van nieuwtestamentische brieven nog niet automatisch
/lii7111..
1, 7. 5
hetzelfde zijn als een 'theologie' van het N i e u w e TestaI h Zie Van Cciidcicn. n rrm. h
ment.
Of om in Zuidafrikaanse ~ t i j lte hlijven: waar is nu
l' W. ;i Brakcf. Rrrlr.li,kr I;orl.sdrcnif. R(ilterdam 7..j . 1. 241.5.
de rnukrosrr~crur~rvan al de besproken hijbclhneken?
Waarom geen dwardoor5nede door de evangeliën over
de prediking van Je7u5 of een over7icht van thema's uit
de apostolische prediking door de brieven van het Nieuwe Testament heen? Daarmee zoii de gmtc konteksi van
het Nieuwe Testament duidelijker omlijiid zijn dan nu het
geval 11;.
Tenslotte nog een even onvermijdelijk als pijnlijk punt.
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Hoewel verreweg de meeste bijdragen in de Afrikaanse
taal zijn geschreven, tellen de literatuuropgaven vrijwel
geen titels uit het Nederlandse taalgebied. Waar zijn H.
Baarlink en J. van Bruggen bij Marcus, M. de Jonge en
H. Ridderbos bij Johannes, A Noordegraaf bij Handelingen of J.P. Versteeg bij de brieven van Paulus geblevenom slechts de meest voor de hand liggende voorbeelden
te noemen? Nu moeten de lezers het doen met enkele bijdragen van W.c. van Unnik, die ooit in het Engels zijn
vertaald. En de enige Nederlandstalige verwijzing die ik
bij de vermelde literatuur heb aangetroffen bleek tot mijn
verbijstering onder de Engelstalige bijdrage van S.W.
Theron te staan (p. 424)!
Zou Nederlandstalige literatuur om een of andere reden
taboe zijn in Afrika of is men de Lage Landen geheel ontgroeid? Toch is dit boek wel ter beoordeling toegestuurd
aan De Reformatie. Mogen wij er dan van onze kant op
wijzen dat er ook nog een Nederlandse kontekst bestaat
in de theologie?
P.H.R. van Houwelingen
N.a.v.: Teologie in konteks (red. J.H. Roberts; W.S. Vorster; lN. Vorster; J.G. van der Watt). Verkrijgbaar bij uitgeverij Orion, P.O. Box
3068, Halfway House, 1685, ZuidAfrika. Prijs: Rand 95.
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T.D. Bouma

Wegwijs in de Reformatie
208 pag., geb., f 26,50

1564. Een jaar na de verschijning van de Heidelberger Catechismus
verschijnt "Ein kurtzer Wegweiser' '. Dit geschrift bevat twaalf
gesprekken
over dwaling en hervorming, gericht op Nederland. Schrijver?
Gerard
Verstege, geboren op de
Veluwe, neef van de beter bekende Johannes Verstege (Anastasius)
Het is een historisch document dat actuele
vraagstukken
behandelt
en belicht.
(o.a.
avondmaal/de
ware kerk)

BEROEPEN
Beroepen: te Creil i.c.m. Nagele, T. Schutte, kand. te
Kampen; te Deventer: Jac. Ophoff, kand. te Kampen; te
Gramsbergen; AH. Verbree te Ulrum; te GroningenNoord, voor de missionaire dienst op Irian Jaya: H.S. van
Hemmen, kand. te Gouda; te Harkstede i.c.m. Overschild:
R.M. Meijer, kand. te Kampen; te Voorthuizen-Barneveld: J.H. Ulehake te Leusden.
Aangenomen naar Kralingse Veer/Krimpen aid IJssel:
E.A. de Boer te Pretoria.
Bedankt voor Emmeloord: P. Niemeijer te Dordrecht.
Preekconsent is door de classis Kampen verleend aan
A. Veefkind, Thorbeckestraat 102, 8262 SM Kampen, "lr
(05202) 27286.
Doctoraal examen te Kampen: aan de Theologische Universiteit slaagden voor dit examen: S. Avrella te Kampen,
A de Braak te Drachten, D. Griffioen te Hattem, J.E.
Kramer te Kampen, M. Tel te Harderwijk en R. Tigelaar
te Stadskanaal.
PERSBERICHT
Kampen. De senaat van de Theologische Universiteit
van De Gereformeerde Kerken in Nederland belegt, mede
namens het college van deputaten-curatoren, een bijeenkomst waarin afscheid genomen zal worden van prof. dr.
C. Trimp. Deze is voornemens tijdens deze samenkomst
een afscheidscollege te geven, getiteld 'Het leer-ambt is
bepaald geen grap'.
Professor Trimp is sinds 13 april 1970 aan de universiteit
werkzaam geweest als hoogleraar in de ambtelijke vakken.
De afscheidssamenkomst
wordt D.V. gehouden op
woensdag 2 december 1992 in de Stadsgehoorzaal, Burgwal 84 te Kampen. Aanvang 14.30 uur. Na afloop is er
gelegenheid professor Trimp de hand te drukken.
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