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WOORD VOORAF   

 

Vanaf 1 september 1990 ben ik predikant te Amstelveen. Daarvoor was ik predikant te Woubrugge. Een 

kleine gemeente, waar ik ‘het vak kon leren’ en bovendien de gelegenheid had om te studeren. Toen het 

einde van mijn dissertatie-onderzoek daar was en de copy naar de drukker verzonden, kon ik gaan omzien 

naar een nieuwe gemeente. Het werd dus Amstelveen.  

De overgang was groot. Daarbij speelde het complexe karakter van de kerkgemeenschap te Amstelveen 

een belangrijke rol. Van een kleine, overzichtelijke gemeente, naar een grote, ingewikkelde situatie. Ik 

heb er hoogtepunten en dieptepunten beleefd. Het zijn bewogen jaren geweest. Grote vreugde verschafte 

mij het werk in de gemeente. Grote moeite verschafte mij de inkadering van de wijkgemeente 

Handwegkerk in de Gereformeerde/Hervormde Kerkgemeenschap. De secularisatie bracht namelijk met 

zich mee dat er bijna voortdurend sprake is geweest van bezuinigingsrondes. Het heeft mij altijd zeer 

bevreemd dat gedurende de eerste jaren van mijn verblijf alhier zoveel strijd moest worden gevoerd om 

deze levensvatbare jonge gemeente te laten voortbestaan. Als er één gemeente in Amstelveen, naar de 

mens gesproken, toekomst heeft, dan is het wel deze.   

Het werk in de gemeente werd en wordt in sterke mate bepaald door de toestroom van (vooral jonge) 

lidmaten uit de nieuwbouwwijken. Het is een bijzondere ervaring geweest in deze tijd van secularisatie 

zoveel meelevende jonge mensen te leren kennen. Veel heb ik geleerd van hen die een bijzondere 

belangstelling en/of gave hebben voor de muziek. Ze hebben de erediensten wezenlijk verrijkt.  

Gedurende mijn Amstelveense jaren heb ik over allerlei zaken geschreven. Lag het accent daarbij 

aanvankelijk op boekbesprekingen, gaandeweg nam het aantal artikelen toe. Een selectie daaruit is in deze 

bundel opgenomen. Ze zijn thematisch geordend: de eredienst, het leven der gemeente, de joodse en 

christelijke feestdagen, de spiritualiteit, en, tenslotte, Samen op Weg. Ik begin echter met een terugblik op 

mijn jaren te Woubrugge. Een terugblik op de jaren te Amstelveen ontbreekt tot nog toe. Ze zijn nog niet 

afgesloten, vooralsnog ontbreekt daarom de distantie.   

De samenstelling van deze bundel is in de eerste plaats bedoeld om voor mezelf iets vast te leggen van 

wat mij heeft beziggehouden. De vermenigvuldiging ervan is bedoeld voor geïnteresseerde 

gemeenteleden. Voor de insiders spreekt de titel vanzelf: ons wijkblad draagt sedert enige jaren de naam 

de Zuid/Wester. De meeste artikelen die hier gebundeld zijn, werden in dat blad (voor het eerst) 

gepubliceerd.   

 

M.J. Aalders  

Amstelveen, 1 maart 2003  
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HOOFDSTUK I  

 

 

WOUBRUGGE,   INDIEN IK U VERGETE  

(Gepubliceerd in: G. Biesbroek (red.), Een eeuw Gereformeerde Kerk van Woubrugge (Alphen a/d Rijn 

1995)   

 

Deze woorden kwamen als eerste boven, toen mij het verzoek bereikte iets te schrijven over mijn jaren als 

predikant te Woubrugge. Het is een citaat uit Psalm 137, en luidt, compleet, als volgt: ‘Indien ik u 

vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand’. Het is een uiting van heimwee, van verlangen 

naar het beloofde land, gesproken door een van Israëls kinderen die weggevoerd was naar Babylon. Nu 

kan een dergelijk citaat misverstaan worden, alsof mijn huidige standplaats vergeleken zou kunnen 

worden met Babylon. Nee, daar ligt niet het punt van vergelijking. En Woubrugge ligt ook niet in het 

beloofde land. Maar wat ik er mee wil uitdrukken is dit: ik koester kostbare herinneringen aan goede, 

vette jaren. Men zegt weleens dat de eerste gemeente een predikant levenslang zal bijblijven, en ik wil dat 

graag geloven. Indien ik u vergete, dan zou ik onrecht doen aan de warmte van die kleine gemeente aan 

het water, aan de grote betrokkenheid van u allen, aan de geborgenheid die wij als predikantsgezin in uw 

midden mochten ervaren, ook en vooral in dagen van tegenspoed.  

Afgelopen zomer heb ik al mijn kerkenraadsnotulen weggegooid. Ik wist niets van een 

jubileumcommissie, anders had ik ze zeker nog eens doorgelezen. Nu vertel ik maar wat er in me opkomt. 

Althans, datgene waarvan ik de vrijmoedigheid voel om het op papier te zetten. De rest bewaar ik voor 

later, voor een boekje met pastorale herinneringen. En wie zichzelf in dit verhaal niet tegenkomt, nu ja, 

wie weet wat ik over veertig jaar nog zal vertellen. Weet in ieder geval dit: ik zie u nog allemaal voor me, 

mens voor mens.  

 

Het begon met een telefoontje van br. Meulbroek, op een zaterdagavond, om een uur of tien. Van ds Los 

(van Leimuiden) had hij vernomen dat ik binnen afzienbare tijd zou afstuderen, en of ik al contact had 

met een gemeente. Nu, die contacten waren er wel geweest, maar het was op niets uitgelopen en de twijfel 

had mij overmand! Afgewezen! Te orthodox! Zou er voor mij wel een plaatsje zijn? ‘Heb je wel 

roeping?’, vroegen de vromen in het oude Zuiderzeedorp waar ik een deel van mijn jeugd heb 

doorgebracht. ‘Heb je wel roeping?’ Want stel je voor, dat je daar straks ten onrechte op de kansel staat. 

Maar nee, dat kon niet waar zijn, naar hun maatstaven gemeten had ik roeping, en dat ik later iets heb 

leren begrijpen van de valkuilen der bevindelijkheid deed daaraan toch niets af. Het besef dat mijn weg de 

weg van het predikantschap zou zijn, was tijdens mijn studiejaren alleen maar versterkt, en dat liet zich 
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niet verjagen door een enkele teleurstelling. Maar hoe nu verder? Het telefoontje van Meulbroek kwam 

als een geschenk uit de hemel, en ik, van mijn kant, heb altijd het gevoel gehad dat ik op mijn plaats was 

in uw midden. Niet omdat ik mezelf zo’n geweldige predikant voelde, maar omdat er bij u zoveel geduld 

was, zoveel loyaliteit: een predikant is ook maar een mens.    

Meulbroek was een integer mens, die zich met hart en ziel verbonden wist met zijn kerk. Van 

gewichtigdoenerij wilde hij niets weten, van al te grote intimiteit ook niet: ik bleef de dominee, hij 

meneer Meulbroek. En hij kende de gemeente, de mensen en de grenzen. ‘Denk erom, dominee, 

Hoogmade en Ofwegen horen er ook bij’, waarschuwde hij me, ‘en laten we zorgen dat ze zich ook 

thuisvoelen’. Meelevend was hij. En voor traagheid had hij eigenlijk geen begrip, met hen die minder om 

hun kerkje gaven dan eigenlijk zou moeten, wist hij niet zo goed raad. Als je lid bent, doe je mee. En hij 

deed mee. Met hart en ziel. Een typische vertegenwoordiger van het gereformeerde volksdeel, het vrome 

volk dat zoveel over heeft gehad voor een rechte verkondiging van het Woord Gods. Wat houd ik van dat 

volk, van de nazaten van afgescheidenen en dolerenden. Hoe kan het ook anders, ik ben een van hen. Het 

deed pijn toen Meulbroek ziek werd en stierf, voor zijn vrouw en kinderen, maar eigenlijk voor ons 

allemaal. Ik denk nog wel eens aan hem.  

De volgende dag, na het telefoontje van Meulbroek, heb ik het dorp bekeken, samen met een oude 

schoolkameraad. Anoniem liepen we door het dorp, en we bekeken, ik beken het eerlijk, ook de pastorie. 

Maar belangrijker waren de gesprekken o.l.v. Martha Pastoor, toentertijd voorzitter van de kerkenraad en 

moeder-overste van de gemeente. Een gaatje in het preekrooster was snel gevonden, en ik preekte over 

Johannes in de gevangenis, nog steeds  een van mijn meest geliefde teksten, en  een van de weinige 

preken die ik nu nog zo zou kunnen houden. En daar stond ik, op die kansel die Jan Terhorst eigenhandig 

had gebouwd. Terhorst bouwde voor de eeuwigheid, tot spijt van zijn werkgever, die liever voor de 

handel produceerde en daarom niet van onverwoestbaar houtwerk hield. Maar als het kerkgebouw allang 

zal zijn vergaan, dan nog zal die kansel er staan. Tot aan de wederkomst. Ik wist toen nog niet dat het 

zo’n vertrouwde plek zou worden. Maar het was goed. U had er vertrouwen in, en we hebben het 

gewaagd, samen. Ik, die nauwelijks wist wat me te wachten stond, u, die met open armen klaar stond om 

dat kandidaatje de weg te wijzen.  

 

‘Ach jochie’, zei Martha Pastoor dan, als ik soms wat liep te zuchten. ‘Ach jochie’. En sindsdien noemde  

ik haar moeder-overste. Het prikkelde me, zo’n benadering. Ik voelde me heel wat. Maar ze had gelijk, en 

ze wees me de weg door de gemeente die ze zelf zo goed kende. En er waren er zo velen die hun best 

deden om me wegwijs te maken! Bemoedigend was ook dat woord van een andere ouderling. ‘Fijn dat er 

weer een dominee is, dat geeft gespreksstof bij het huisbezoek’. Hij was wat zwaar van tong, en zag tegen 
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ieder bezoek op als een berg. Maar sedert mijn komst was er altijd gespreksstof. Ik was in ieder geval 

ergens goed voor.  

De gemeente van Woubrugge was veelkleurig. Er was nieuwbouw. Niet alle jongeren werden de 

gemeente uit gejaagd, er kwamen er zelfs van buiten. Sommigen wilden het roer radicaal omgooien, 

anderen hadden het gevoel dat ze al teveel waren kwijtgeraakt. Sommigen wilden trouwen met het oude 

huwelijksformulier: ‘hem noemende haar Heer’. Een ander wilde graag op de bruiloft zingen: Eens als de 

bazuinen klinken! Het eerste vond ik minder bezwaarlijk dan het tweede. Om aan het begin van je 

huwelijk al te zingen van de grote verlossing als de graven opengaan... Zo erg is het huwelijk toch niet? 

Veelkleurigheid. En probeer dan als kerkenraad maar eens de goede weg te vinden, een weg die voor 

allen begaanbaar zou zijn: ieder zou moeten meekunnen, we konden eigenlijk niemand missen.  Tegen de 

catechisaties zag ik haast nog meer op dan tegen het maken van een preek. Vooral de jongere 

leeftijdsgroepen bezorgden me heel wat hoofdbrekens. Tot verbijstering van de catechisanten liet ik de 

grootste lastposten in de hoek staan. Het bleek uit de tijd, wist ik veel ... Nee, ik geloof niet dat ik van het 

omgaan met die pubers zoveel kaas had gegeten, en gaarne maak ik in Amstelveen gebruik van de 

aanwezige expertise op dit gebied.  

 

Goede, vette jaren, maar ook moeilijke momenten.  

Kort nadat ik begonnen was raakten we in gesprek over de kerstboom. Kan dat eigenlijk wel? 

Misschien haalt u de schouders op, maar ik was wel gewaarschuwd: zorg dat je bij alle versiering het 

evangelie niet uit het oog verliest. We trachtten elkaar te verstaan toen het ging over de gezinscommunie, 

wellicht de belangrijkste verandering in het kerkelijk leven die er in de acht jaar dat ik er was tot stand is 

gekomen. We spraken over de eredienst en de plaats van de muziek daarin. Als ik daaraan terugdenk, 

denk ik dat rondom dit thema de meeste pijn is beleefd. In zo’n tijd wreekt zich het feit dat een kleine 

gemeente bijna altijd is aangewezen op kandidaten.   

 

En dan de collega’s. Koelewijn voorop. Jong nog, jonger dan ik, en predikant geworden in een verdeelde 

gemeente. Een goede predikant, een goede collega. Toen ik kwam speelde tussen de beide kerken de 

kwestie van de vrouw in het ambt. Eén van de eerste bezoeken bracht ik aan hem, om hierover met elkaar 

van gedachten te wisselen. Het was de enige keer dat er sprake was van spanning tussen ons, maar we zijn 

eruit gekomen. De jaren dat we samen in Woubrugge woonden was er vrede voor Jeruzalem. Het 

gemengde karakter van de Hervormde Gemeente was er echter de oorzaak van dat er een nieuwe collega 

kwam, met een andere ligging, en als ik goed geïnformeerd ben staat de vrouw in het ambt opnieuw 

tussen de beide kerken in.  
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Roos was er natuurlijk ook. Zijn forse gestalte zag je niet licht over het hoofd, en gastvrij werd ik 

herhaaldelijk uitgenodigd voor te gaan in de diensten van de NPB. Ik spreek graag voor de vrijzinnigheid, 

vooral over datgene wat ons als reformatorische christenen waardevol is. Omgekeerd lag het wat 

problematischer, en dat lag niet aan collega Roos, die natuurlijk, van zijn kant, graag voor 

gereformeerden sprak over wat hein in de vrijzinnigheid dierbaar is. Maar de kerkenraad voelde niet 

zoveel voor kanselruil, en de enige gezamenlijke dienst die we hadden, de kerstnachtdienst, heb ik om 

zeep geholpen. Niet omdat ik wat tegen vrijzinnigen heb, maar die kerstboom bleef me dwars zitten: we 

zagen door de bomen het bos niet meer. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Woubrugge weet wat 

kerstfeestvieren is, en ik wil het u niet afnemen, maar toen er een keer in elf dagen negen kerkdiensten 

waren, werd het me teveel van het goede. Omwille van Roos en zijn gemeente heb ik er nog over gedacht 

te zwijgen, maar zoveel kerst kon mijn vrome hart toch niet verdragen. Jammer eigenlijk, van die ene 

gezamenlijke dienst. Vrijzinnigheid is in één woord verrukkelijk: het stelt de moderne vragen, houdt 

voeling met de cultuur, èn het sterft te zijner tijd weer uit. Dus één zo’n dienst, ach. ....  

En dan de pater, Pater Raymund, vogelkenner, schilder, pastor, voorganger, die met grote verbaasde 

ogen het protestants kerkelijk leven bezag, en zich herhaaldelijk liet uitleggen wat de verschillen waren 

tussen gereformeerden en gereformeerde bonders, Nederlands gereformeerden en gereformeerde 

gemeenten en noem maar op. Hij kon eenvoudigweg niet begrijpen hoe iemand buiten de aloude rooms-

katholieke kerk kon geloven! Een kostbaar mensenkind, zo denk ik aan hem terug.   

 

Voor ons is Woubrugge ook de plaats waar onze kinderen geboren werden. Daan, in 1984, en Willem Jan, 

in 1987. De kinderwagen die we als cadeau ontvingen is intensief gebruikt. ‘Ik heb niet meegedaan 

dominee. Als mijn dochter bevalt gaan ze ook niet rond voor een kinderwagen’. Verrukkelijke 

rechtlijnigheid en openheid, zalig volk van het polderland. Ik mis dat wel eens in Amstelveen, waar alles 

zo besmuikt toegaat.  

Woubrugge is ook de plaats waar andere idealen in vervulling gingen. Trude ging studeren, eerst omdat 

de muren op haar afkwamen, avond aan avond, alleen in die gigantische woonkamer, maar allengs met 

steeds grotere passie. Kort na ons vertrek mocht ze haar studie afronden. Domineesgezin zijn, studie-

idealen van man en vrouw, kinderen baren, en allebei werken, zonder Ria Ket was het niet gelukt. Als een 

moeder zorgde ze voor ons, ze maakte ons wegwijs in het dagelijkse dorpsleven, ze kende ook de winkels 

in Alphen, ze werd voor onze jongens een tweede moeder. Nu nog spreken ze zo over haar.  

 

‘En nu ga je zeker weg’, vroeg een broeder toen ik bijna vier jaar in uw midden woonde. ‘Hier het vak 

leren, en dan de vruchten elders laten rijpen en plukken’. Maar nee, zo voelde het niet, en ik ben daarna 

nog vier jaar gebleven. Het laatste jaar, ja, toen bekroop me een gevoel van verzadiging, toen was er de 
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behoefte aan een nieuwe uitdaging. Het achtste jaar in, de dissertatie voltooid. En nu? Nu pas, na ruim 

zeven jaar, nu pas bekroop me het gevoel: het is mooi geweest, in meer dan een opzicht, maar ik zou wel 

weer eens iets anders willen. Opnieuw teleurstellingen, opnieuw de vertwijfeling. Maar opnieuw werd 

mijn ongeloof beschaamd. Wat is het toch moeilijk om uit onze eigen levensgeschiedenis te leren. Hoe 

vaak is het ons niet overkomen dat we achteraf mogen zeggen: ‘De Here heeft erin voorzien!’ Maar 

minstens even vaak ontbreekt het ons aan zulk vertrouwen als er nieuwe bergen opdoemen. Ik heb veel te 

weinig geluisterd naar mevrouw De Lange-Roos. Wat een prachtmens is dat toch geweest. Ze had veel 

meegemaakt, veel verdriet ook. Maar ze kende de Here, en leefde met Hem, ook als zijn macht en 

majesteit verborgen bleven en haar gebeden niet verhoord werden. Ze was velen tot een voorbeeld. Ik 

gedenk haar in dankbaarheid.   

 

Indien ik u vergete …
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 HOOFDSTUK II  

ROND DE EREDIENST    

 

 

In dit hoofdstuk zijn enkele artikelen over de eredienst samengebracht. Het eerste artikel gaat over de 

liturgische gewaden, een van mijn stokpaardjes. Het artikel was geschreven voor Eredienstvaardig, een 

landelijk blad voor allen die zich bij de liturgie betrokken weten. Hoofdredacteur W.G. Overbosch deelde 

me echter mee dat het artikel om kerkpolitieke redenen niet geplaatst kon worden. Maar aangezien 

Eredienstvaardig een synodale uitgave was, heb ik het er toen niet bij laten zitten. De redactie werd 

uiteindelijk van hogerhand gedwongen het te plaatsen. Het derde artikel gaat over de doopvont van de 

Dorpskerk. In het vierde artikel tracht ik te laten zien dat de handoplegging niet iets is dat uitsluitend 

bestemd is voor trouwlustigen of predikanten. De aanleiding vormde de bezwaren die in de Dorpskerk 

waren gerezen toen in onze gemeente pastoraal medewerkers ‘bevestigd’ werden met voorbede en 

handoplegging. Verder nog een artikel dat zijn aanleiding vond in een discussie binnen de kerkenraad: 

wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen in de eredienst? En tenslotte nog een artikel over E. L. Smelik, 

een van de dichters de een stempel op het Liedboek heeft gezet.   
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LITURGISCHE KLEDING  

(Eredienstvaardig 8 (1992) 186-189  

 

 

Steeds vaker zien we predikanten gehuld in een wit gewaad en versierd met een stola de kansel 

betreden. Deze ontwikkeling lijkt niet meer te stuiten, en de aldus geklede collegae worden van min 

of meer officiële zijde gesteund. Het Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst heeft de stola 

namelijk een plaats gegeven in de liturgie van de bevestiging van de predikant. En op verzoek van 

ditzelfde Samenwerkingsorgaan schreef drs. P. Hoogstrate een brochure over dit onderwerp onder 

de titel Kleur en kleed.   

 

In zijn brochure verwijst Hoogstrate naar het spelkarakter van de eredienst en naar de functie van 

symbolen. Ook noemt hij enkele Bijbelplaatsen waar witte kleding een rol speelt (onder andere 

Openbaring 3: 4). Dat is bij elkaar heel wat, ook al wordt het op in enkele bladzijden samengeperst. Ten 

diepste gaat het hem om de communicatieve kracht van de kerkdienst, en hij meent dat deze door het 

gebruik van liturgische kleding verhoogd wordt. Anderen leggen een sterk accent op 

godsdienstpsychologische factoren die steeds weer doen vragen naar liturgische kleding. Ook esthetische 

argumenten worden vaak naar voren gebracht in deze discussie. Ondanks het gewicht van dit soort 

argumenten is het pleit mijns inziens daarmee niet beslecht. Met het verschijnsel van de liturgische 

kleding hangt zoveel samen dat we eerder aan een boek dan aan een artikel of brochure moeten denken. 

Mede daarom wil ik enkele vragen opwerpen die bij me boven kwamen toen ik, naar aanleiding van 

bovengenoemde literatuur, enkele handboeken over dit onderwerp raadpleegde. Ik hoop dat deze vragen 

aanleiding zullen zijn voor verdere bestudering van dit thema.   

 

Kleedgedrag  

De eerste vraag die zich opdringt is de vraag wat kleding eigenlijk is. Wat wordt er met kleding in het 

algemeen en met liturgische kleding in het bijzonder uitgedrukt? Wat leren ons hier de psychologie en de 

sociologie? Daar zullen we toch ook te rade moeten gaan wanneer we het hebben over kleding, en niet 

alleen bij de theologie. De liturgische kleding is namelijk niet voor de eredienst ontworpen. En in de kerk 

gaat het nooit om louter theologische of religieuze zaken alleen. Godsdienst is een heel menselijk 

verschijnsel, en de kerk is een zeer menselijk instituut dat deel uitmaakt van een groter verband, de 

samenleving waarin zij functioneert. De inzichten uit andere disciplines dan de theologie dienen daarom 

vruchtbaar gemaakt te worden voor de theologie en voor de kerk. Met kleding en uiterlijk bevinden we 

ons op het spanningsveld tussen cultuur en natuur. Het lichaam wordt namelijk niet in zijn natuurlijke 
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staat gelaten, het wordt voortdurend en op verschillende manieren gemodelleerd. En het is de cultuur die 

de regels creëert voor deze modellering van ons uiterlijk. In dit verband valt bijvoorbeeld te denken aan 

de esthetische normering, die heel veel te maken heeft met de wijze waarop een bepaalde tijd tegen 

seksualiteit en erotiek wordt aangekeken. Hier ligt bijvoorbeeld een van de motieven die geleid hebben tot 

de aanbeveling van de toga in 1854: afweer tegen de mode en wat daarmee samenhangt. Met de kleding 

begeven we ons ook op het spanningsveld tussen individu en samenleving. De kleding behoort enerzijds 

tot het terrein van het individu, anderzijds maakt de mens zich via zijn kleding bekend aan zijn sociale 

omgeving. In de kleding komt daarom de verhouding van het individu ten opzichte van de sociale 

omgeving tot uitdrukking, of de verhouding tussen verschillende groepen in de samenleving. De kleding 

verschaft identiteit, veiligheid en herkenbaarheid, eventueel gezag en prestige, en is bij uitstek het middel 

van imitatie en distantie tussen mensen en groepen in de samenleving. Dit is een analytisch model, in de 

werkelijkheid lopen de beide genoemde spanningsvelden door elkaar heen, en in de kerk spelen ook 

andere motieven een rol dan de hier genoemde. Maar het maakt hopelijk wel duidelijk dat we er met een 

verwijzing naar de witte klederen in de Openbaring aan Johannes niet zijn. Daarvoor is kleedgedrag een 

te ingewikkelde zaak, en daarvoor hebben albe en stola een te lange geschiedenis.  

 

Historische herkomst  

De tweede vraag die zich opdringt is de vraag naar de ouderdom van de liturgische kleding, en naar de 

historische context waarin deze ontstond. Het staat vast dat er in de eerste eeuwen van onze 

kerkgeschiedenis geen onderscheid in kleding was tussen geestelijken en leken. Illustratief is in dit 

verband een afbeelding van Paus Gregorius I en zijn vader, een hoge politicus in het laat-Romeinse rijk. 

Beiden gaan hetzelfde gekleed, namelijk als de Romeinse elite. En de albe schijnt pas in de zesde eeuw 

gebruikt te worden als een exclusief liturgisch kledingstuk, daarvoor was het een kledingstuk van de 

(gegoede) burgerij. Het is nog de vraag hoe we dit alles moeten waarderen. Is hier sprake van een kerk die 

zich conformeert aan de ‘wereld’? Wordt hier de ‘zondeval’ van het christendom zichtbaar aan de kleding 

van de christenen? In ieder geval staat vast dat er de eerste eeuwen geen onderscheid was in kleding 

tussen ambtsdragers en andere (hooggeplaatste) gemeenteleden, en dat de liturgische kleding een profane 

oorsprong heeft.  

Wereldse kleding blijkt enkele eeuwen na de verschijning in de samenleving als liturgische kleding in 

de kerk te functioneren. Ter verklaring hiervan wordt door sommigen verwezen naar veranderende 

politieke en culturele omstandigheden. De nieuwe mode wordt door de geestelijken niet gevolgd als een 

vorm van protest of als louter conservatisme. Het effect van deze ontwikkelingen is onder meer geweest 

dat het onderscheid tussen geestelijken en leken steeds sterker wordt beklemtoond, en ook binnen de 

geestelijke stand worden verschillen in kerkelijke status zichtbaar gemaakt door middel van de kleding en 



  

16   

vooral speciale kledingstukken. Een van de auteurs die ik over dit onderwerp raadpleegde, neemt ergens 

de militaire klederdracht als voorbeeld: het is aan de kleding van de geestelijkheid duidelijk af te lezen 

met wie we te maken hebben, bij welk onderdeel hij hoort, en hoe de rangen en standen zijn. Van den 

beginne was is het echter niet zo geweest, het is zo gegroeid.  

 

Uit deze gegevens blijkt hoe belangrijk het is dat wij kennisnemen van andere dan theologische inzichten 

omtrent het kleedgedrag. Dit geldt des te meer, daar het ontstaan van de liturgische kleding in eerste 

instantie weinig te maken heeft met de oudtestamentische voorschriften omtrent de kleding van de 

priester of met nieuwtestamentische visioenen omtrent de heerlijkheid van de kinderen Gods. Men kan 

hoogstens zeggen dat de oudtestamentische voorschriften een klimaat geschapen hebben dat voor het 

ontstaan van liturgische kleding gunstig was. Een dergelijke invloed kan overigens net zo goed van de 

volksreligie zijn uitgegaan, liturgische kleding is immers in vele godsdiensten gebruikelijk. Van veel 

meer belang bij het ontstaan van liturgische kleding is geweest de groeiende verwikkeling van kerk en 

samenleving. Sociologisch gezien kan dat ook niet anders. Iedere kerk is tot op zekere hoogte een 

weerspiegeling van de samenleving waarin zij ontstaat/bestaat, en dat geldt zeker een staatskerk. Het 

verband tussen liturgische kleding en kerkelijke onderscheidingstekens enerzijds en kledingvoorschriften 

voor de ambtenaren anderzijds wordt dan ook door verscheidene auteurs gelegd. De hiërarchisch 

geordende maatschappij, inclusief haar kledingvoorschriften van hogerhand, lijkt door de kerk te zijn 

vertaald en geïmporteerd.  

Overigens: er bestaan wel degelijk theologische verklaringen van de liturgische kleding, maar zoals 

altijd kwam de reflectie pas achteraf op gang. Vanaf de 9e eeuw wordt het verschijnsel van de liturgische 

kleding voorwerp van theologische bezinning. In die tijd gaat men in de stola bijvoorbeeld het symbool 

van het ambt zien, dat als een juk op de schouders van de ambtsdrager wordt gelegd. Ook de kleuren 

krijgen hun betekenis toegemeten. Wit bijvoorbeeld is het symbool van de reinheid, later van de kuisheid 

(vgl. het bovengenoemde spanningsveld tussen natuur en cultuur). Vanaf de 12 eeuw vinden we veel 

typologische verklaringen. Daarin wordt de kleding niet in verband gebracht met de ambtsdrager, maar 

met Christus. Want de priester representeert tijdens de eucharistie de lijdende Christus, en zijn kleding is 

daarvan het symbool. In dit verband valt te wijzen op de zijde als stof voor de albe, die heen wijst naar de 

zijderups/vlinder, en daarmee naar de opstanding van Christus. En de stola verwijst naar de koorden die 

de soldaten om Jezus’ hals bonden om hem naar Golgotha te slepen. Deze verklaringen hebben tot ver in 

de twintigste eeuw hun geldigheid behouden!  
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De Reformatie 

Wie kennisneemt van de handboeken zal wellicht op sommige punten bestrijders vinden van de korte 

schets die ik hier heb gegeven (speciaal dateringskwesties komen vaak voor), maar de grote lijnen liggen 

wel vast. Vast genoeg om te stellen dat de liturgische kleding nauw verbonden is met de organisatie van 

de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse samenleving, met de rooms-katholieke hiërarchie en met de 

misoffertheologie.  

Voor wie dit beseft is het geen verrassing dat de reformatoren hier merendeels andere wegen gingen. 

De samenleving veranderde, hetgeen ook voor de kerk grote gevolgen heeft gehad. Dit werd onder meer 

zichtbaar in de ambtsopvatting, in de sacramentsopvatting, en daarom ook in het grotendeels verdwijnen 

van de liturgische kleding. Zwingli was op dit punt overigens het meest stringent, Luther hechtte er 

minder waarde aan. In Nederland is er tot in de achttiende eeuw geen sprake van speciale kleding van de 

predikanten. En toen die zijn intrede deed, was het niet de rooms-katholieke liturgische kleding. 

Overigens geldt ook van mantel (met bef, kuitbroek en driekanten steek) en van de toga dat ze aan 

gebruiken in de samenleving zijn ontleend, en dat de theologische reflectie lang op zich liet wachten.  

In het licht van het bovenstaande is het opmerkelijk te zien met hoeveel snelheid tegenwoordig de albe 

en de stola in de calvinistische eredienst worden ingevoerd. Men zal wellicht opmerken dat wat er 

momenteel plaatsvindt geheel los staat van de rooms-katholieke traditie, maar dat klinkt mij niet erg 

overtuigend in de oren. We kunnen toch niet doen alsof de latere typologische duidingen niet bestaan! En 

de stola is in ieder geval regelrecht ontleend aan de rooms-katholieke traditie, en heeft alles te maken met 

de rooms-katholieke ambtsopvatting. Met andere woorden: de symbolen die nu in onze kerken hun 

intrede doen, zijn niet nieuw, ze hebben een geschiedenis. En nogmaals: wat mij betreft doen we niet 

alsof die geschiedenis er niet is geweest. En in dat geval is er een aantal vragen te beantwoorden alvorens 

stola en albe kunnen worden aangeprezen. Ik noem er een paar.  

• Kun je symbolen als albe en stola, die zolang en over een zo wijd verspreid gebied verbonden zijn 

geweest met een bepaalde theologie en een bepaalde kerk zomaar naar onze kerken overplanten zonder 

dat iets van hun betekenis ‘meekomt’? Wie geeft ons protestanten eigenlijk het recht om deze symbolen 

een nieuwe betekenis te geven?  

• En zelfs als er ‘niets meekomt’, zijn er talloze vragen. Wat is de zeggingskracht van albe en stola nu? 

Kleding is bij uitstek het middel van distantie. Is dat wat we in de kerk willen, distantie tussen voorganger 

en kerkganger, en zo ja, welke distantie willen we dan? En draagt alleen de voorganger tijdens de 

eredienst liturgische kleding, of moeten ook kosters, organisten, diakenen en ouderlingen eraan geloven? 

Kortom, welke ambtsopvatting schuilt er eigenlijk achter het gebruik van liturgische kleding? Elk 

onderscheid in kleding tussen predikant en andere kerkgangers vraagt om een bezinning op het terrein van 
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de ambtstheologie, en dat geldt zeker het onderscheid dat gemaakt wordt met zulke eeuwenoude 

symbolen als albe en stola.  

• Waarom importeren we wel de stola en de albe, en niet de cingel, de amict, het kazuifel? Waarom wel de 

stola in de kleuren van het kerkelijk jaar, maar niet de sokken van de voorganger, zoals de bisschop dat 

gewoon was? Wie geeft er richting aan deze willekeur? Of, met andere woorden: waar stappen we in de 

trein van de traditie? En wie zal deze keuze verantwoorden? Welk karakter heeft de eredienst, en vloeit 

het gebruik van liturgische kleding noodzakelijkerwijze voort uit dit karakter? Waaraan meten we af of 

het gebruik van kleur en kleed de communicatieve kracht van de kerkdienst verhoogt? Het wordt alom 

beweerd, maar hoe wordt dat gemeten? En wat doen we met de gelovigen die het gebruik daarvan juist als 

storend ervaren?  

Met bovenstaande is niet alles gezegd over liturgische kleding. Ook godsdienstpsychologische en 

esthetische argumenten zijn van belang. Maar de vragen lijken me de moeite waard. De kleding spreekt 

zijn eigen, meerduidige en daarom ingewikkelde taal. En het wordt hoog tijd dat de huidige praxis 

onderwerp wordt van een fundamentele bezinning. Wellicht daagt deze bijdrage iemand uit tot het 

schrijven van een gedegen studie waarin alle aspecten van de liturgische kleding zorgvuldig beschreven 

en afgewogen worden. Overigens is de kans groot dat het standpunt dat men inneemt niet alleen bepaald 

wordt door de wetenschappelijke bezinning op de ambtskleding. Ons persoonlijke psychogram en ons 

persoonlijke socialisatieproces spelen hier een belangrijke rol.  

 

Om het gesprek met collega Hoogstrate te stimuleren, wil ik tot slot aangeven aan welke aspecten van de 

vraag naar de liturgische kleding ik grote waarde hecht.  

Met het overnemen van symbolen uit een andere dan de reformatorische traditie heb ik wat moeite. Dit 

geldt in het bijzonder de albe en de stola, daar ze in de Romana nog steeds hun belangrijke rol spelen. Het 

gebruik ervan werkt verwarrend. De protestantse ambtsopvatting en visie op de leken is niet dezelfde als 

de rooms-katholieke visie. De reformatorische ambtsopvatting is wellicht niet eenduidig, maar de lijn die 

Van de Beek onlangs in het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift heeft geschetst lijkt me zeer legitiem. 

Hij verbindt daaraan terecht de consequentie dat alles wat het bijzondere van de voorganger accentueert 

vermeden dient te worden. De voorganger is geen priester, geen middelaar tussen God en mensen die 

daarvoor bovendien het alleenrecht bezit, maar staat, als de gemeente, onder het Woord. Woord en Geest 

beide zijn aan de gemeente gegeven, niet aan de clerus. Moeten de geestelijken zich dan in kleding 

onderscheiden van de leken? En dat nog wel met rooms-katholieke symbolen die toch onmiskenbaar 

verbonden zijn met een bepaalde visie op de leken?  

Vrome en esthetische rechtvaardiging van liturgische kleding is zeker mogelijk, en ik wil geenszins een 

pleidooi voeren voor smakeloosheid. Een toga kan ons wat dat betreft heel goed tegen onszelf 
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beschermen. Mits men er gepaste sokken en schoenen weet te kiezen. Maar deze esthetische en religieuze 

motieven komen nooit in ‘Reinkultur’ voor. Zeker waar het esthetische argumenten betreft hebben we 

direct te maken met socialisatieprocessen en daarmee met de sociale gelaagdheid van onze samenleving.  

Dit maakt de vraag naar ambtskleding hoogst ingewikkeld. Verschil in stand en cultuur kan toch in de 

kerk niet het laatste woord hebben, en het is zeker geen theologisch argument. Dat wordt het echter wel 

als Hoogstraten in zijn brochure opmerkt dat goede kleding, goede architectuur en goede muziek 

wezenlijk zijn voor de viering van het geloof. Daarmee wordt een organisatie als het Leger des Heils 

alleen al om muzikale redenen gediskwalificeerd. Het gaat in de kerk niet om wat wij mooi vinden, maar 

om de vraag hoeveel ruimte wij mensen weten te scheppen voor Gods Woord en Geest. Kleding is niet 

wezenlijk, en zeker geen garantie. Zie het beruchte pausengeslacht van de Borgias. En, omgekeerd, vele 

opwekkingsbewegingen werden geleid door mensen wier muzikale en esthetische ontwikkeling niet op 

dezelfde hoogte stond als van de elite in hun dagen. 
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DOPEN IN DE DORPSKERK  

(Gepubliceerd als ‘De historie van het dopen’, Centraal Weekblad, 30 juli 1999)   

 

Onlangs is in de Dorpskerk te Amstelveen de oude dooparm met het daarbij behorende doopvont 

terug gevonden en in ere hersteld. Daarmee is de Dorpskerk de enige kerk in Amstelveen die zo’n 

doopvont heeft. Mij stimuleerde deze vondst om eens op zoek te gaan naar een antwoord op de 

vraag waarom de andere kerken in Amstelveen zo’n dooparm niet hebben. In dit artikeltje vertel ik 

iets over de resultaten van deze zoektocht.   

 

Een oud gebruik  

Het dopen behoort tot een van de alleroudste tradities in de christelijke kerk. De opdracht om iedereen te 

dopen is door Christus zelf gegeven. In de loop der eeuwen kreeg de doop het karakter van een sacrament. 

Laten we zeggen: een dure eed, door God aan ons mensen gezworen. Een zichtbaar teken van een groot 

geheimenis. In het voetspoor daarvan kwam ook een element mee dat wij nu zouden typeren als 

‘magisch’. Het sacrament, elk sacrament, heeft kracht in zichzelf, onafhankelijk van het geloof of het 

leven van de mens die het ontvangt. En: het is absoluut heilsnoodzakelijk. Een kind dat sterft voordat het 

gedoopt is, ging voor eeuwig verloren, zo dacht men.  

In dit verband nog een kleine anekdote. Toen een onlangs overleden gemeentelid geboren werd, riep de 

baker verschrikt uit: dit is geen blijvertje. Nadat de baker van deze schrik bekomen was, spoedde zij zich 

naar de keuken, nam een pannetje met water, holde terug naar het kind, en doopte het in de Naam van de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De dominee deed het daarna nog eens dunnetjes over. De dopeling 

(mevrouw M. Verwer) werd 94 jaar oud! Tegenwoordig zeggen we: zo klein mogen we toch niet van God 

denken? En zo magisch mogen we toch niet denken van zo’n symbolische handeling? Maar de eeuwen 

door was dit de kern van de dooppraktijk. En omdat het ongedoopte kind nog in het rijk der duisternis 

leefde, diende aan de doop een excorcistisch ritueel vooraf te gaan, waarbij de duivel uit het kind werd 

gedreven.   

De doopplechtigheid vond overigens aanvankelijk vaak plaats buiten het kerkgebouw. Het kind 

behoorde immers nog tot het rijk der duisternis. Later gebeurde dat in een aparte kapel die in het 

kerkgebouw speciaal daarvoor was ingericht. Aan de westzijde, niet aan de kant van Jeruzalem. Het water 

mocht ook niet gewoon water zijn, er werden ingrediënten aan toe gevoegd, zoals zout en olie, en het 

werd op een bepaalde manier gewijd. De doopvont was even groot als het belang dat men aan de doop 

hechtte. Je kunt er niet omheen! Groot, indrukwekkend, pompeus soms.   

 

Reformatie  
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Tijdens en na de Reformatie nam men afstand van allerlei ‘paapse stoutigheden’, ook van het 

heilsnoodzakelijk karakter van de sacramenten. Hoe belangrijk ze ook zijn, God heeft zich niet van onze 

gebruiken afhankelijk gemaakt. Bovendien hadden ze geen betekenis in zichzelf, dat is: los van Woord en 

Geest. In het voetspoor daarvan verdwenen de grote doopvonten uit de kapelletjes of ze werden buiten 

gebruik gesteld, en er werd aan de kansel een klein, meestal koperen, doopvont opgehangen. Geen aparte 

kapel, geen scheiding van Woord en sacrament, en, zoals een van mijn bronnen zegt, onder het woord, om 

het primaat van het Woord boven het sacrament duidelijk te maken.  

De doopplechtigheid vond dus plaats vlak bij de kansel, meestal in een omtuinde ruimte, waar ook de 

ambtsdragers of enkele adellijke dames zitting hadden. Soms kwam de dominee de kansel af om te dopen, 

maar ook waren er kerken waar het doopvont boven aan de kansel hing, nog dichter bij het Woord dus, en 

waar er tegen de kansel aan een klein plateautje was gemaakt, waarop de vader met de dopeling omhoog 

klom om vervolgens de doop te laten bedienen door de predikant die zich over het geopende Woord 

voorover boog en de kleine doopte.   

 

Wat hebben we gezien? De kleine doopvonten van de reformatorische kerken verborgen in zich een 

discussie met de rooms-katholieke doopvisie. Toch zijn ze op vele plaatsen verdwenen en kennen 

moderne hervormde kerken, net als de gereformeerde kerken, wederom een groot doopvont, op een goed 

zichtbare plaats, vaak naast de tafel. (Die tafel is trouwens nog een heel ander verhaal, maar daarover een 

andere keer.) Wat is er gebeurd?   

 

Burgerlijke plechtigheid  

De doopplechtigheid had in de zeventiende en achttiende eeuw iets van haar plechtig karakter verloren. 

Voor velen vervulde de doop de functie van wat nu de burgerlijke stand heet. Je zou kunnen zeggen: het 

burgerrechtelijke aspect had het religieuze van zijn plaats verdrongen. Een mens moet nu eenmaal ergens 

geregistreerd staan, en liefst niet alleen in het Grote Boek. Vandaar ook dat de doopplechtigheid na afloop 

van de dienst plaatsvond, en dus geen onderdeel vormde van de liturgie.   

Nadat in de Franse Tijd de burgerlijke stand was ingevoerd, had de doop veel van haar betekenis 

verloren. Althans, voor velen in onze samenleving. Dat gold trouwens net zo goed de ‘bevestiging van het 

huwelijk, wat dit ook zij. Dat diende men immers voor de burgerlijke overheid te sluiten? Waarom dan 

nog naar de kerk?  De kerk, van haar kant, maakte zich daarom terecht zorgen over deze ontwikkelingen. 

De doop heeft niets met de burgerlijke stand van onze aardse koninkrijken te maken.  

Daarbij kwam nog iets anders. Velen maakten zich zorgen omtrent het rommelig verloop van de 

diensten. Er werd vaak, bijna iedere zondag, gedoopt, of ook wel door de week. Het werd een gewoonte, 

het bijzondere verdween. Sommige predikanten raffelden de formulieren af, kerkgangers verlieten na de 
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preek de kerkdienst, omdat ze de rest wel geloofden.  Dat moest anders, en rond 1820 werd er een aantal 

maatregelen genomen op het terrein van de liturgie die beoogden de eredienst zo’n vorm te geven dat 

mensen weer graag naar de kerk zouden komen. In deze herziening werd ook een nieuw accent gelegd op 

de doopplechtigheid. Dat deed men allereerst door het aantal doopdiensten te beperken. Ook deed men 

dat door de relatief kleine dooparmen van de kansels te verwijderen, en voor in de kerk een groot en goed 

zichtbaar doopvont te plaatsen. Den Haag kreeg zelfs de beschikking over een gouden doopbekken, 

geplaatst op een kolom. De doopplechtigheid kreeg weer een plechtig karakter, waarin het religieuze 

aspect het enige was wat telde.   

 

De dooparm in de Dorpskerk  

Zoals gezegd verdwenen in die tijd de dooparmen van vele kansels. Maar niet overal. En toen de 

Dorpskerk  in 1866 na een verwoestende brand herbouwd werd, heeft men klaarblijkelijk besloten zich 

aan het oude te houden. Was men nog steeds bang voor allerlei paapse stoutigheden? Of meende men dat 

niet alle verandering een verbetering was? Liever dan daarover te speculeren wil ik wijzen op wat de 

predikant van de Dorpskerk onlangs hierover aan zijn gemeente meedeelde over de theologische 

betekenis van deze plaats van de doopvont in het interieur van de kerk. Avondmaal en doop krijgen, aldus 

mijn collega Van Nieuwpoort, pas hun betekenis binnen het verband van de woorden en daden van de 

Messias Jezus. Het Woord is het reinigende waterbad (Ef. 5:26). De doop is een bevestiging van datgene 

wat mag worden verkondigd, en als de doopvont wordt bevestigd aan de kansel, krijgt dat zijn 

symbolische uitdrukking.  Daarmee neemt de predikant van de Dorpskerk een degelijke, want 

reformatorische positie in, die tegenwoordig meer en meer schijnt te worden verlaten. We krijgen soms de 

indruk dat de rituelen een betekenis in zichzelf hebben. Dat ze kunnen functioneren zonder het Woord. 

Dat ze haast nog belangrijker zijn dan het Woord en de Woordverkondiging. Daartegen verzet deze 

predikant zich. Niet alle ‘liturgisten’ onder de predikanten zullen daarmee gelukkig zijn. Maar ik prijs 

mezelf gelukkig met zo’n collega.  
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DE OPLEGGING DER HANDEN  

(De Zuid/Wester, september 1998)   

 

Bij de bevestiging van predikanten wordt hen de handen opgelegd. Onlangs heeft ds. Favier dit ook 

gedaan bij pastorale medewerkers. Wat is dit eigenlijk voor gebaar? En mag de handoplegging wel 

gegeven worden aan anderen dan de predikant?   

 

Het Eerste Testament  

We komen de handoplegging al in het Eerste Testament tegen. Deze is daar vaak nauw verbonden met het 

geven van de zegen. Ik denk bijvoorbeeld aan het verhaal over Jakob, die zo vurig begeert deze 

handoplegging en zegen te ontvangen dat hij daarbij het bedrog niet schuwt (Genesis 27). Een ander 

verhaal waarin het een rol speelt, is wanneer Jakob de zonen van Jozef de handen oplegt (Genesis 48). 

Met dit gebaar gaat een zegenwens gepaard: ‘God ... zegene deze jongelingen zodat in hen mijn naam en 

die van mijn vaderen Abraham en Isaak voortleven’. Jakob geeft het leven, met en onder de hoede van 

God, door aan Jozef en diens kinderen. Nog steeds ontvangen Joodse kinderen op Sabbat en met Pesach 

een zegen onder oplegging der handen!  

Ook kan de handoplegging verbonden zijn met een bepaalde dienst. We komen dit eenmaal tegen in 

het Oude Testament, namelijk in Numeri 27: 18, wanneer Mozes aan Jozua het leidersambt overdraagt. 

Het is hier, blijkens de tekst, vooral een ritueel waarmee de ambtsoverdracht vorm wordt gegeven. Een en 

ander vindt plaats omdat Mozes God om een nieuwe leider voor Israël vraagt. Mozes legt Jozua de 

handen op een geeft hem zijn bevelen ‘zoals de Here door de dienst van Mozes had gesproken’. Het is 

duidelijk dat hier de handoplegging gegeven met het oog op de overdracht van een functie. In Deut. 34:9 

lezen we echter dat Jozua de Geest van wijsheid bezit omdat Mozes hem de handen heeft opgelegd, dus er 

speelde nog een ander element een rol. Dat is begrijpelijk. Wat hebben we aan leidslieden zonder 

wijsheid? Wat aan leidslieden die niet zijn toegerust met de kracht en de gaven van de Heilige Geest?  

Daarnaast speelt de handoplegging in het Eerste Testament een rol bij de offercultus. Daaraan ga ik in 

het kader van dit artikeltje voorbij, daar het voor ons nu niet van belang is. Als we de betekenis van de 

handoplegging willen omschrijven, dan kan dat als volgt: Handoplegging is een vorm waarin de 

ontmoeting tussen meerdere en mindere, de oudere en de jongere, tussen God en mens, tussen degene die 

geeft en degene aan wie gegeven wordt, gestalte krijgt. De een schenkt de ander van zijn overvloed aan 

kracht en wijsheid.  
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Het Tweede Testament  

Gezien deze plaats van de handoplegging in het Oude Testament is het geen wonder dat de handoplegging 

ook in het Nieuwe Testament een grote rol speelt. Deze is daar allereerst verbonden met het genezende, 

helende  v werk van Christus. Christus maakt zijn leven tot een geheel met dat van de ander. De ander 

krijgt als gevolg daarvan deel aan het leven van Christus. Aan de Messiaanse volheid. Die gemeenschap 

met Christus bewerkt bij zieken genezing, bij mensen met innerlijke moeilijkheden bevrijding. Omdat we 

het hand opleggen bij ziekte in het Jodendom niet kennen, is het wellicht iets dat specifiek het gebaar van 

de Messias is. We leven immers in een nieuwe bedeling? De Messias is gekomen! In Handelingen en in 

de brieven blijft dit aspect bewaard. Maar er komt nog iets anders bij: Handoplegging wordt meer en meer 

het gebaar dat verbonden is met de uitstorting van de Heilige Geest. Ik geef een paar voorbeelden. In 

Handelingen 8 lezen we hoe Philippus in Samaria het evangelie verkondigt. Er worden mensen gedoopt, 

er worden mensen genezen. Eerst wanneer Petrus en Johannes uit Jeruzalem overkomen en hen de handen 

opleggen, ontvangen zij de Heilige Geest. De doop zonder handoplegging wordt als onvolkomen gezien, 

omdat alleen het afleggen van het oude leven onvolkomen is. Het is overigens een belangrijk moment in 

de heilsgeschiedenis: ook niet- Israëlieten, n.b. de Samaritanen, worden opgenomen in het Verbond van 

God met de mensen. In hetzelfde hoofdstuk wordt de doop vermeld van de kamerling uit Morenland, 

zonder dat er sprake is van de handoplegging. Die wordt althans niet genoemd. Paulus wordt de handen 

opgelegd, ‘opdat gij weer zoudt zien en met de Heilige Geest vervuld zouden worden’ (Handelingen 9: 

17). Zijn zendingsopdracht ontvangt hij later! Dan worden hem opnieuw de handen opgelegd. 

Handoplegging is dus niet eenmalig! We vinden de handoplegging ook wanneer een groep volgelingen 

van Johannes de Doper in aanraking komt met Paulus. Na door hem gedoopt te zijn, wordt hen de handen 

opgelegd, en ontvangen zij de Heilige Geest. (Handelingen 19).  

Genoeg om te laten zien hoezeer handoplegging en de uitstorting van de Heilige Geest met elkaar 

verbonden zijn. Het is ook goed dat we ons realiseren dat de uitstorting van de Heilige Geest niet 

uitsluitend na handoplegging plaatsvindt. De Geest is niet aan onze gebaren gebonden. Maar we hebben 

wel te maken met een zeer Bijbels gebaar.  

 

We vinden in het Nieuwe Testament ook de handoplegging t.b.v. een speciale dienst of opdracht. Ik denk 

aan de handoplegging van de diakenen, Handelingen 6: 6. Deze worden overigens niet door de 

kerkenraad aangewezen, maar door de ‘menigte der discipelen’. In dit ‘ambt’ van deze ‘diakenen’, gaat 

het niet om gezag zonder meer dat aan deze of gene wordt verleend, maar om de Heilige Geest! Geen 

ambt, geen ambtsdrager, heeft in zichzelf gezag. Het gaat om de Geest. Wie het Bijbelboek Handelingen 

op zich laat inwerken, realiseert zich dat het niet gaat om de handelingen der apostelen, maar om het werk 

van de verhoogde Heer door de kracht van zijn Geest. Die Geest is aan de gemeente geschonken. Vandaar 
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dat in het gereformeerde kerkrecht de gemeente mensen voor het ambt mag voordragen. En vandaar dat 

zelfs Petrus door de gemeente ter verantwoording wordt geroepen (Handelingen 11). Petrus beroept zich 

vervolgens niet op zijn gezag als apostel, maar op een openbaring van de Heilige Geest, die hem leerde 

dat ook de heidenen worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij het volk van God. Kortom, genoeg om te 

laten zien dat handoplegging ook bij de bevestiging tot een bepaalde dienst plaatsvindt, maar dat dit niet 

losstaat van de gemeente noch automatisch de ‘ambtsdrager’ onaantastbaar maakt voor kritische vragen.  

 

De Oude Kerk en daarna  

In de oude kerk vinden in eerste instantie een voortzetting van de lijnen uit het Nieuwe Testament. Maar 

al snel wordt de handoplegging bij de bevestiging in het ambt het belangrijkste. En dit ambt wordt steeds 

exclusiever opgevat. De Heilige Geest is aan de geestelijkheid geschonken. Ten behoeve van het volk, dat 

wel. Maar toch alleen aan de geestelijkheid. In de Reformatie werd met deze exclusieve ambtsopvatting 

gebroken. De weg tot God is via Christus, en de enige noodzakelijke bemiddeling is die van het Woord en 

van de Geest. Dat Woord wil overigens wel uitgelegd worden. Vandaar dat er dienaren des Woords 

worden aangesteld. Er komen ouderlingen, mensen aan wie het bestuur van de gemeente, het opzicht over 

haar en de pastorale zorg over haar wordt toevertrouwd. Maar dit neemt niet weg dat voor de kerken der 

Reformatie de Jezus Christus de enige hogepriester is, en de gemeente, naar haar heilige roeping, een volk 

van priesters. De predikant staat niet boven de gemeente in rooms-katholieke zin. Ordinare non est 

consecrare. Iemand tot het ambt bevestigen is nog niet hetzelfde als hem heilig of onfeilbaar verklaren. 

Het feit dat de predikant bevestigd is, maakt hem nog niet tot een heilige middelaar. Hij ontvangt dan ook 

geen bijzondere status, maar een bepaalde taak. Het onderscheid tussen geestelijke en leek is niet van orde 

en status, maar van opdracht. Dat is het aloude reformatorische spoor. Maar Met de handoplegging is iets 

vreemds aan de hand. Voor zover deze bleef bestaan, gebeurde dat uitsluitend rond de bevestiging van de 

dienaar des Woords. Met veel aarzeling: de calvinisten waren buitengewoon gevoelig voor de ‘paapse 

stoutigheden’. De vraag is alleen: waarom heeft men die handoplegging toen heeft beperkt tot de 

bevestiging van de dienaar des Woords? M.i. hebben we hier te maken met een overblijfsel uit de rooms-

katholieke ambtstheologie, dat doorwerkt tot in onze tijd. Geen wonder, voor wie zijn kerkgeschiedenis 

kent, dat in gereformeerde kringen men vaak anders tegen het ambt aan kijkt dan in de hervormde kerk. 

Immers, de Gereformeerde Kerken zijn mede ontstaan als gevolg van het feit dat de top in kerkelijk 

Nederland niet naar de basis wilde luisteren, en zich integendeel verzet heeft tegen de basis. Dat gaat in 

iedere situatie fout, het is ook fout gegaan in de kerkgeschiedenis. In de kerkgeschiedenis gaat het daarbij 

ook nog om iets anders. De Geest is aan de gemeente gegeven. Met andere woorden: het ging in de 

kerkgeschiedenis niet alleen om een machtsstrijd tussen ‘top’ en ‘basis’, maar om een diep geestelijk 
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conflict. Althans, zo is dat vaak beleefd. Of het altijd waar is? Ik zal geen plat antwoord geven op deze 

vraag. Al te snel proberen we via de geschiedenis ons gelijk te halen.   

 

Standpuntbepaling  

Het is goed niet te gering te denken over het ambt. Noch over de roeping tot een ambt. Ten diepste is het 

de Geest zelf die door de handen van de ambtsdragers heen werkt. Dat vergt heel veel aan spiritualiteit, 

aan openheid, aan ontvankelijk. En welke ambtsdrager zal ontkennen dat het hem of haar daaraan wel 

eens heeft ontbroken? Maar het lijkt me in strijd met het Bijbels getuigenis te menen dat de Geest alleen 

aan de ambtsdragers is gegeven. Alleen al op grond van de Heilige Schrift mag de handoplegging, die 

zozeer verbonden is met de uitstorting van de Geest niet beperkt worden tot de predikanten. De Bijbel 

schenkt klare wijn! Ook de geschiedenis spreekt haar eigen woordje mee. We zien in onze eeuw hoe, met 

name in charismatische en pinksterkringen, de handoplegging weer een voorname rol gaat spelen, tot 

grote zegen voor zeer velen. Zou de Heilige Geest, die zolang het verstoten kind van kerk en theologie 

was, niet de Assepoester zijn? Wie zich realiseert dat de enige kerken die wereldwijd groeien de 

Pinksterachtige kerken zijn, mag over deze vraag, en over de vraag welke ruimte er voor de Geest bij ons 

is, wel eens heel goed nadenken.   

 

Onze praktijk  

We keren terug naar het begin. De handoplegging bij de pastoraal werkers en bij de belijdenis. Wat 

betekent het? We geloven in dat gebaar zichtbaar en voelbaar te maken dat de Geest zelf bezit van ons 

neemt. Is het nodig? God is niet gebonden aan onze rituelen. Maar ik weet van anderen en uit eigen 

ervaring, dat dit oude gebaar een wonderlijke uitwerking kan hebben. En bovendien, als het niets 

voorstelt, waarom doen we het dan wel bij predikanten? Maar als het wel van betekenis is, welke is dat 

dan, en geldt die betekenis dan niet voor anderen dan de predikant? En als we het dan ook bij anderen 

doen, is dan de handoplegging dan alleen voor ambtsdragers, pastoraal werkers, en hen die belijdenis 

doen bestemd? Nee. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de zegen, die aan het einde van de dienst gegeven 

wordt, met opgeheven handen wordt gegeven. Iedere kerkganger wordt de handen opgelegd! Ook het 

kerkelijk huwelijk wordt ingezegend met de handoplegging. Sommigen van u weten bovendien dat ik de 

zegen met handoplegging soms geef in tijden van ernstige ziekte en op het sterfbed.  

 

Voor wie is de handoplegging bestemd?  

Er valt over te denken of we niet allen die een taak in de dienst vervullen met een bepaald ritueel moeten 

inzegenen. Ik denk daarbij onder meer aan hen die de kindernevendienst leiden. We spreken niet voor 

niets over kindernevendienst. Er zijn er die hier grote aarzelingen hebben. Moet een zo kostbaar iets als 
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de handoplegging niet heel beperkt worden gebruikt? Maar, zo vraag ik dan, hoe zit dat met het 

avondmaal? Verliest het avondmaal zijn kracht als het meer dan 4 keer per jaar gevierd wordt? Wordt het 

daarmee platvloers? Banaal? Wel ligt hier, ook voor mij, een noodzaak tot verdere bezinning: de 

verhouding tussen de ambten onderling, de verhouding tussen de ambten enerzijds en de andere diensten 

anderzijds. Hoe definiëren we de verschillende diensten, ook die van pastoraal werker, t.o.v. het ambt? 

Zonder orde en ordening gaat het niet in de kerk. Maar welke ordening is noodzakelijk?  
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DEMOCRATIE IN DE EREDIENST?  

(De Zuid/Wester, september 2000)   

 

 

Lief bruidspaar  

Stralend zaten ze op mijn studeerkamer. Ze hadden een huis gevonden en wilden trouwen. Ze waren 

kerkelijk zeer meelevend, en vanzelfsprekend wilden ze dat over hun huwelijk een zegen werd gevraagd. 

Dus waren ze bij me gekomen. Leuke mensen, en een heerlijk bruidspaar. De vreugde spatte er van af. Ze 

hadden zelfs wat ideeën over de dienst. Daarbij behoorde ook gezang 300: ‘Eens als de bazuinen klinken’. 

Waarom ze dat lied hadden uitgekozen, vroeg ik. Nu, vanwege de melodie, naar de woorden hadden ze 

nog niet echt gekeken. We sloegen het liedboek op. Geduldig legde ik uit waar dit lied over ging. Over 

Gods grote toekomst, als alle tranen van de ogen gewist zullen zijn, als de graven open gaan. Moet je met 

zo’n lied nu je huwelijk te beginnen? Zo erg is het huwelijk toch niet? Je begint toch met elkaar omdat je 

er in gelooft? Je trouwt toch met elkaar omdat je van elkaar houdt? Dan past gezang 300 toch niet? 

Godzijdank liet het bruidspaar zich overtuigen. Het werd een mooie, blije dienst.   

 

Geen solo-gebeuren  

Aan deze ontmoeting moest ik terugdenken op een van de avonden van Hemelstorm. Er was een groepje 

dat graag wat meer betrokkenheid vanuit de gemeente bij de kerkdiensten wilde. Met schroom werd mijn 

richting uitgekeken. Wat ik daar van vond. Nu ja, ik vind dat wel goed. Niet omdat de kerk een 

democratische organisatie is. Niet omdat iedereen verstand van zaken heeft. Niet omdat iedere wens 

gehonoreerd kan worden. Maar omdat het van belang is dat we in de eredienst vormen weten te vinden 

die ruimte weten te creëren. Ruimte die gevuld kan worden door Woord en Geest. Bij het zoeken van die 

ruimte komt het aan op goede communicatie tussen predikant en gemeente. Vandaar dat er iedere week 

een Bijbelkring is, vandaar dat er een muziekcommissie is. Vandaar dat er regelmatig overleg is met de 

ZWO-commissie, met de kindernevendienst-commissie, met andere gemeenteleden of commissies als 

daar aanleiding voor is. Vandaar dat er nog veel meer mogelijk is. Vandaar dat de hemelstormers welkom 

zijn. Daarbij is het goed dat we helder krijgen wat een eredienst ten diepste is.   

 

Eredienst en ambt  

Eredienst is een vorm van pastoraat. Pastoraat, dat komt van pastor, herder. De herder moet weten waar 

de kudde is. De Goede Herder weet waar de kudde is. Hij is op zoek, weidt de kudde, leidt haar naar 

grazige weiden. Zoals er maar één hogepriester is, zo is er maar één Herder. Maar de Goede Herder, hij 

die gestalte geeft in Woord en Geest aan de Naam, gebruikt bij zijn dienstwerk mensen. Gods 
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aanwezigheid is altijd ‘bemiddelde’ aanwezigheid. Hij heeft profeten geschonken, leraars, etc. In onze 

kerkelijke traditie heeft dit zijn vorm gekregen in de drie ambten: ouderling, diaken, predikant. Zij hebben 

een bemiddelende positie. De ouderlingen, de diakenen, de predikant, ze zijn geen ‘gewone’ 

gemeenteleden. Ze zijn niet in dienst van de gemeente. Ze staan in het ambt, door God geroepen. Ze 

dienen daarmee de gemeente.   

 

Democratie en eredienst  

Het wordt tijd terug te keren tot mijn lief bruidspaar, en tot de hemelstormers. Of beter nog, tot het 

huidige culturele klimaat, dat gekenmerkt wordt door een gezagscrisis. De patiënt schrijft de dokter voor 

welke behandeling hij wenst, en de ouders weten dat hun kind hoogbegaafd is. Dus de rapportcijfers zijn 

onjuist. Ja, ik geef het toe, dat zijn een beetje gechargeerde voorbeelden. Maar toch, we stuiten hier op 

een probleem dat alle gezagsdragers in onze tijd kennen. Artsen, leraren, politiemensen, en ook 

predikanten. Daarmee wil ik niet zeggen dat de hemelstormers niet welkom zijn om mee te denken over 

de eredienst. Integendeel. Maar ik wil er een spanningsveld mee aangeven. Aan de ene kant is er de 

gemeente, aan de andere kant het Woord Gods. Aan de ene kant staan wij mensen, aan de andere kant de 

Heilige Geest. Aan de ene kant zijn er de wensen, aan de andere kant de mogelijkheden. Aan de ene kant 

zijn er de ideeën, aan de andere kant ervaring en deskundigheid. Om in dit spanningsveld kerk te zijn 

moeten we aan vier voorwaarden voldoen.   

1. Ten diepste hopen we dat de Heer zelf de Voorganger is. Hem schrijven we niets voor. Hij weet wat 

wij nodig hebben. Aan hem vertrouwen we ons zelf toe! Dat vraagt een spirituele levenshouding, een 

verwachtingsvolle houding, een biddende houding. Dit geldt van alle kerkgangers. Mag ik u dat nog eens 

op het hart binden, dat u biddend toeleeft naar de Eredienst? Dat u zichzelf erop voorbereidt, dat u hen die 

een taak vervullen gedenkt in uw gebeden?  

2. Van de predikant mag een luisterende houding worden verwacht, luisterend naar wat er leeft in de 

gemeente. God sprak met Mozes beslist geen Fries. Dat weten we zeker. Hij was verstaanbaar, anders had 

Mozes het niet op kunnen schrijven. En als we van de voorganger verwachten dat hij het Woord Gods 

verkondigt, dan moet dat ook in verstaanbare taal zijn, met herkenbare, en krachtige vormen en rituelen. 

Hij moet dus ook de taal van de gemeente spreken, weten wat er leeft.  

3. Van de predikant mag deskundigheid worden verwacht, bereidheid zich bij te laten scholen waar nodig, 

en bovenal trouw aan het Woord Gods. Als ik alles van te voren geweten had .... Nu ja, dan was ik ook 

predikant geworden, maar had ik misschien nog meer in het werk gesteld om langer te kunnen studeren. 

Acht jaar is in veel te kort voor het vele dat verwacht wordt. Er zijn zo vele aspecten aan het wondere 

ambt, die ieder voor zich een wetenschappelijke discipline vormen.  
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4. Van de hemelstormers mag respect worden verwacht voor de gaven, de beperkingen en de 

deskundigheid van de voorganger. Zelfkennis mag verwacht worden, en tolerantie. Het is voor ons 

mensen vaak zo moeilijk om over de grenzen van ons eigen, beperkte bestaan te kunnen kijken. Wij zelf 

zijn het middelpunt van het heelal. En we zijn op zo vele terreinen deskundig, menen we.  

5.Van de hemelstormers mag verwacht worden dat zij de bereidheid hebben achter de vormen te zoeken 

naar de ontmoeting met De Levende, die ons, zo geloven we, tijdens de Eredienst wordt aangeboden. 

Misschien is dit nog wel het belangrijkste, voor hemelstormers, predikanten en andere kerkgangers. Als 

de kinderen van de beroemde Gunning na kerktijd de preek bespraken, hoorde deze man des gebeds het in 

stilte aan. Om, als het jonge volkje uitgesproken was, te vragen: Maar hebben jullie de zegen ook 

gehoord? Heb je gehoord, met je hart gehoord, wat er toen gebeurde? Wat jullie toen werd aangereikt? 

Hebben jullie de tekst van die psalm wel goed begrepen?   

 

Nogmaals: Lief bruidspaar  

Het bruidspaar was vol begrip. Het was het eigenlijk wel met me eens, dat gezang 300 niet in een 

feestelijke trouwdienst thuishoorde. Ik haalde opgelucht adem. Het was zo’n beetje mijn eerste vuurproef. 

Geslaagd, God zij dank. Helaas. Zo eenvoudig is het niet altijd. Zoveel mensen, zo veel wensen. De een 

wil geen Duitse teksten op de liturgie zien en blijft weg als hij onraad ruikt. De ander vindt Latijnse 

liederen niet fijn, dan is de hele Reformatie voor niets geweest. Een volgende kan slecht uit de voeten met 

de muziek van Huybers. De een vindt al die aandacht voor de kinderen teveel van het goede. De ander 

vindt juist dat er veel te weinig voor en met de kinderen gebeurt. Nu ja, u kunt zich daarbij wel iets 

voorstellen, bij al die wensen. En misschien kunt u zich er ook iets bij voorstellen dat het niet altijd 

gemakkelijk is om tussen alles en iedereen door te laveren, trouw te blijven aan eigen inzicht en ervaring, 

en het iedereen naar de zin te maken. In feite hangt iedere kerkdienst van compromissen aan elkaar. En er 

is één die de laatste beslissingen moet nemen. Naar eer en geweten. Op hoop van zegen. Overigens: de 

allerlaatste beslissing neemt u zelf. Dat is de beslissing of u zich wilt laten vinden door de Heilige Geest. 

Want in het geheim van zijn goedheid heeft Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, besloten op zoek 

te blijven naar de schapen die geen herder hebben.  
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ZIJN WIJ DAN ALTIJD VOOR DE MAL GEHOUDEN? 

(De Zuid/Wester oktober 1999)   

 

De vraag die ik hier als titel aan dit stukje heb meegegeven, komt bij velen op wanneer ze  lezen 

over allerlei ‘nieuwe’ theologische inzichten. De laatste jaren werden we verrast (of niet) door 

publicaties over Jezus ( gewoon een rabbi), over de verzoening (overbodig) en over Paulus (die alles 

verpest heeft). Alles wat we vroeger geleerd hebben blijkt bij nader inzien niet meer te handhaven. 

Ja, en dan kan zo’n vraag opkomen: zijn we dan altijd voor de mal gehouden? Om deze vraag te 

beantwoorden, moeten we goed in het oog houden dat er minstens drie partijen in het geding zijn: 

de pers, de theologen, en de gemeente.   

 

De pers  

Ik begin bij de pers. Toen H.M. Kuitert zijn boek over Jezus had gepubliceerd, kopte een dagblad ‘Kuitert 

op eenzame hoogte’. Er volgde een uitgebreide en lovende bespreking. Geheel anders was de reactie van 

de pers die de rechterflank van de gereformeerde gezindte bedient. Daarmee wordt al direct duidelijk, dat 

de wijze waarop een nieuw boek in de pers gepresenteerd wordt, op zichzelf niets zegt over de kwaliteit 

van dat boek, laat staan over de waarheid van wat deze of gene theoloog beweert. Ook de journalisten 

hebben zo hun ‘eigen verhaal’ met kerk en godsdienst, hun eigen levensgeschiedenis, hun eigen 

kerkpolitieke keuzes bepalen de sfeer die rondom een publicatie wordt opgeroepen. En: de pers leeft nu 

eenmaal van verkoopcijfers, en verkoopcijfers worden bepaald door de mate van sensatie die de krant 

weet op te roepen bij de lezers. Als gevolg daarvan valt het licht bij voorkeur op die auteurs die opvallen 

door iets nieuws, niet op die auteurs die wat meer met de traditie verbonden zijn. Dit alles moet ons toch 

enigszins op onze hoede doen zijn wanneer we de krant lezen. De uitspraak: ‘liegen alsof het gedrukt 

staat’ is in dit verband te sterk, maar alles geloven wat er geschreven staat, of je daardoor laten 

imponeren, is een ander uiterste. Daar ligt natuurlijk voor de gemeente een probleem. Die bestaat niet uit 

theologen en kan eenvoudigweg niet alles toetsen.  

 

De geleerden  

En dan nu de tweede partij die in het geding is: de geleerden zelf. Een geleerde, een hooggeleerde, dat 

klinkt heel wat. Het is ook heel wat. Maar hooggeleerden zijn ze in bijna alle gevallen slechts op een 

enkel terrein. Kuitert is ethicus. Hij is geen kenner van het Nieuwe Testament. Evenmin is hij een 

specialist op het gebied van de Oude Kerk. Toch schrijft hij er over. Dat is hem in de vakpers natuurlijk 

ook wel voorgehouden. Ik geef een voorbeeld. Kuiterts hele boek hangt aan een dunne spijker. Jezus was 

een Jood. Joden geloven in één God. Dus: Jezus heeft zichzelf nooit voor de Zoon van God gehouden. 



  

36   

Het is opvallend hoe weinig woorden Kuitert nodig heeft om dit beginsel uiteen te zetten. Maar er valt 

over het Jodendom en het monotheïsme nog wel iets meer te zeggen, veel meer zelfs. En dan gaat het 

plaatje er weer anders uitzien. Vakgenoten weten dat, en hebben dat ook wel gezegd en geschreven. Maar 

ook nu geldt dat hier voor de gemeente een probleem ligt. Die bestaat niet uit theologen, ze kan 

eenvoudigweg niet alles toetsen.  

 

Wat is er aan de hand in de GKN?  

Er is veel in beweging in onze kerken. De werkelijkheid van onze kerken is inderdaad verwarrend, 

hetgeen samenhangt met de geschiedenis van de GKN. Na de oorlog werden de vensters van deze kerken 

heel voorzichtig opengezet, en langzamerhand veranderde het suizen van een zachte koelte in een 

geweldige storm, die alles op zijn kop zette. Velen namen afstand van de kerk der vaderen (en laten we de 

moeders niet vergeten!), en er is waarschijnlijk niemand onder de lezeres van dit blad die niet op de een 

of andere manier bij die ‘velen’ hoort. Wij allen zijn veranderd, en we mogen gerust stellen dat er veel ten 

goede is veranderd. Maar ondertussen is er al weer een nieuwe generatie theologen opgestaan, een 

generatie die minder behoefte heeft om zich los te maken van de kerk der vaderen, gewoon omdat deze 

generatie die kerk niet meer gekend heeft. Deze jongste generatie gaat dan ook heel anders om met de 

traditie van de kerk: wikkend en wegend, met een open oog voor de tekorten van de traditie, maar ook 

met een nieuwe openheid voor de rijkdom van de traditie. Met een beeld uit de psychologie: voor mijn 

besef zijn de GKN hun puberteit langzamerhand te boven gekomen. Of deze inschatting juist is, zal de 

tijd leren.   

 

Opnieuw: de pers  

Maar deze jongste generatie theologen krijgt in de pers veel minder aandacht. Ik geef een voorbeeld. 

Onlangs las ik een bericht over een studiedag over Jezus. Daar was ook dr C. van der Kooi aanwezig, die 

onlangs een boekje over de klassieke dogmata heeft geschreven. Het is geschreven voor een groot 

publiek, niet met journalistieke oppervlakkigheid, wel met journalistieke vaardigheid, en vanuit een grote 

kennis van en affiniteit met de christelijke traditie. Hij beschrijft deze dogmata niet alleen met veel kennis 

van zaken maar hij laat tevens zien wat er eigenlijk op het spel stond toen de grote dogmata geformuleerd 

werden. Niet zomaar een theorie. In het dogma sluimert het loflied, dat opwelt uit de harten der gelovigen 

die ervaren hebben dat wij mensen onszelf niet aan onze eigen haren uit het moeras kunnen trekken, maar 

die ook ervaren hebben dat God zelf ons redt in en door Jezus Christus. Daarover gaan die dogmata, 

daarover ging het gesprek in de oude kerk, daarover gaat ook tegenwoordig het gesprek: wie zal ons 

redden? Wat is een mens? Wat is zonde? Hoe zien wij ons zelf? Welke kracht zien wij in onszelf, en reikt 

die tot de hemel? Hoe goed menen we dat wij mensen zijn? Welke hoop hebben wij van onszelf en de 
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mens in het algemeen te midden van het kwaad dat de wereld overspoelt? Het antwoord op deze 

existentiële vragen bepaalt ons lezen van de Schrift, en daarmee het beeld van God. In het persverslag 

waren slechts enkele regels voor Van der Kooi ingeruimd. De journalist (zo’n tien jaar ouder dan Van der 

Kooi, en daarmee van een andere generatie) ‘kon er niet zoveel mee’.  

 

De gemeente  

Ik keer terug tot de beginvraag. Zijn wij dan altijd voor de mal gehouden? Nee, maar we leven wel in een 

verwarrende tijd. Dat vergt veel, ook van de gemeente. Maar ik hoop dat de gemeente zich toch niet in 

verwarring laat brengen. Ook de apostelen worstelden met ‘allerlei wind van leer’. Zo is het leven nu 

eenmaal. Ik zou zeggen: onderzoekt alle dingen, en behoudt het goede. En weet vooral dat iedere nieuwe 

generatie altijd weer denkt dat het voorgeslacht op zijn achterhoofd gevallen is. In dit kader geef ik graag 

een citaat uit het jongste boek van Geert Mak, De eeuw van mijn vader.  

Het is tijd om onze historische arrogantie los te laten, om bruggen te slaan door de tijd, om naast de 

voorgaande generatie te gaan staan. De betere mens, dat zijn we niet geworden. Onze 28 grootouders en 

overgrootouders waren anders, maar niet slechter of minder. Dat besef maakt de historie gecompliceerder. 

Het maakt de vraag knellender: ‘Wat zouden wij gedaan hebben, als we in hun schoenen stonden, met 

hun achtergrond en met wat ze op dat moment wisten? Maar tegelijk maakt het de nabijheid groter, en 

doorbreekt het onze eenzaamheid in de geschieden is .  

Wie zo met het verleden omgaat, zal ontdekken dat er in het verleden, in de traditie veel meer van het 

‘goede’ aanwezig is, dan op basis van een eenzijdige beeldvorming in ons goede vaderland soms gedacht 

wordt.  

 

N.a.v. C. van der Kooi, Hinkelen binnen de lijnen. Enkele krijtstrepen voor een christologie (Kampen 

1999)   
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100 JAAR EVERT LOUIS SMELIK, DICHTER VAN HET VERLANGEN  

(In de Waagschaal, 5 februari 2000)   

 

De typering die ik hierbij aan Smelik (1900-1985) heb meegegeven, is vaak gebezigd voor J.C. 

Bloem. Toch kan men zich afvragen of dat terecht is. Wat mij althans treft in het werk van Bloem is 

de deceptie over het menselijk bestaan. Zonder uitzicht, zonder hoop, zonder inspiratie, zonder 

vitaliteit, zonder godsdienst. Er gaat een grote beklemming uit van Bloem, en tegelijkertijd laat hij 

ons niet los. Want wat is deze deceptie anders dan teleurgesteld verlangen? En wie van ons heeft 

daar niet op de een of andere manier deel aan? Toch geef ik deze typering liever mee aan Smelik, 

zonder wiens talent en doorzettingsvermogen de kerken nog veel langer op het Liedboek hadden 

moeten wachten dan nu het geval is geweest.   

 

Wie was Evert Smelik?  

Evert Smelik werd in 1900 te Rotterdam als zoon van een middenstander geboren en studeerde theologie 

aan de Vrije Universiteit. In 1925 werd hij hulpprediker te Bloemendaal, om na enkele maanden 

predikant te Tienhoven te worden. Daar raakte hij betrokken bij het conflict dat zou leiden tot het ontstaan 

van de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband). Dit conflict wordt meestal aangeduid 

als het conflict over de sprekende slang. Maar dat is een oppervlakkige omschrijving. Veel belangrijker 

dan de vraag of de slang zintuiglijk waarneembaar heeft gesproken, was mijns inziens het onverwerkte 

gereformeerde verleden, dat een breuk met de cultuur en met zoveel gelovige medemensen had 

bewerkstelligd. Van Kuyper is bijvoorbeeld bekend dat hij voor het ‘probleem der Schriftkritiek’ eigenlijk 

geen goede oplossing had, en dat daarbij de angst voor het totale verlies van het geloof in God hem parten 

heeft gespeeld toen hij de deur voor elke vorm van kritiek in het slot gooide. Deze houding heeft grote 

consequenties gehad en werkte lang na. Vele jaren later nog werd HV aangeduid als Hellend Vlak. Als je 

zegt dat de slang niet zintuiglijk waarneembaar heeft gesproken, waar blijf je dan? Die zelfde angst was 

reeds bij Kuyper zichtbaar. Een ander onverwerkt thema was mijns inziens de verhouding tot de ‘ethische 

theologie’, een stroming in de NHK (1850-1940) die grote openheid voor de cultuur paarde aan een innig 

vroom gemoed, een groep mensen die wist van de relativiteit van alle dogma’s, van alle (metafysische) 

constructies, maar met hun ziel bleven haken naar het Absolute, in het besef dat het misschien wel kan 

zonder systeembouw, maar niet zonder dogma. Het dogma geeft woorden aan het loflied dat in de harten 

der gelovigen opwelt, en zonder woorden kunnen we niet. Kuyper heeft de breuk met hen geforceerd (de 

‘halven’, noemde hij hen), hetgeen tot een dramatisch conflict met J.H. Gunning jr. leidde. Maar een 

volgende generatie gereformeerden voelde van binnenuit dat kracht en geweld nooit een oplossing 

vormen voor conflicten die in eigen boezem leven.  
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Smelik als ethisch theoloog  

Het komt me voor dat Evert Smelik zich van dit aspect van het conflict bewust is geweest. Daarin stond 

hij overigens niet alleen. Netelenbos, die in 1920 reeds werd geschorst en overging tot de NHK had 

ethische sympathieën, en dat geldt ook voor iemand als J.C. Aalders, ja zelfs, tot op zekere hoogte, voor 

Herman Bavinck. Zeker, er waren ook anderen. Iemand als Buskes was veel barthiaanser en 

maatschappelijker georiënteerd dan Smelik, bovendien paste hij qua karakterstructuur prachtig in het 

boek over de dwarsliggers in de kerk 31 dat hem bij zijn 75e verjaardag werd aangeboden: hij was van 

nature een dwarsligger. Maar Smelik zie ik gaarne als een ethisch theoloog, in wiens ziel het conflict 

tussen Kuyper en Gunning opnieuw werd uitgevochten. En die koos. Niet voor Calvijn, maar voor 

Kierkegaard, niet voor het dogma (al dan niet verpakt in een stel leefregels), maar voor het leven coram 

Deo. Niet voor het isolement, maar voor de confrontatie (o.a. met Nietzsche), niet voor de organisatie der 

kerk, maar voor de lofzang, kloppend hart der kerk; niet voor de preek als exegetische uitleg, maar voor 

de preek als ontmoeting, als gesprek; niet voor de massa, maar voor die ene, unieke mens; niet voor de 

christendommelijkheid, maar voor de liefde en de schoonheid, als getuigen van de Eeuwige. Een sober 

mens, puriteins bijna, eenvoudig en bescheiden. Ook wel met een zekere hoekigheid: Smelik kon de 

dingen kort en krachtig formuleren, soms op het botte af. Hij kwam tenslotte uit een gereformeerd nest. 

Smelik kwam terecht in Hersteld Verband. In 1927 werd hij samen met H. Hasper en G.W. van Deth 

benoemd in een commissie die de samenstelling van een gezangenbundel voor H.V. moest voorbereiden. 

Deze bundel, die in 1933 tot stand kwam, bevatte 288 liederen en had een breed oecumenisch karakter. 

Een sterk accent lag op liederen waarin de komst van het Koninkrijk benadrukt werd, onder meer door de 

vertaling van liederen van de beide Blumhardts, inspirators van Smelik, die bovendien nog drie eigen 

liederen opgenomen zag. De ervaring die hij hier opdeed, zou hem later goed te pas komen. Want na WO 

II werd Smelik de grote motor achter de totstandkoming van het Liedboek. Daarin werden 20 liederen van 

zijn hand opgenomen: 11 vertalingen en 9 eigen liederen. Hij was ondertussen, in 1949 kerkelijk 

hoogleraar aan de UvA geworden (‘een niet oneervolle degradatie voor een predikant’).   

 

De komst van het Koninkrijk  

Van de elf vertalingen die Smelik voor het Liedboek leverde, waren er vier oorspronkelijk van vader (136 

en 297) en zoon (236 en 296) Blumhardt afkomstig. Beiden mogen getypeerd worden als theologen met 

een sterke hunkering naar de aanwezigheid Gods en naar de komst van het Koninkrijk; een hunkering die 

zij vervuld zagen in allerlei tekenen van genezing en heling. Tegenwoordig zouden we zeggen: ze waren 

sterk charismatisch georiënteerd, met een chiliastische trek. Maar daarbij bleven ze niet staan. De vader 

had er al oog voor dat het in het christelijk geloof niet alleen gaat om de individuele genezing, maar om 

de heling van de samenleving, de zoon werd om diezelfde reden in 1899 lid van een socialistische partij. 
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Dit aspect, hun maatschappelijke betrokkenheid, wordt nog altijd genoemd, maar al te snel maakt men dit 

los van hun spiritualiteit. Wat God heeft samengevoegd, scheide de mens niet. De vertalingen van de 

Blumhardt-liederen zijn, voor wie thuis is in het Liedboek, alle populair. Dat geldt wellicht het minst voor 

gezang 136, maar de hunkering is er niet minder herkenbaar om: ‘Hoe ver schijnt nog de morgen, die 

eenmaal lichten zal’. En: ‘Dan schouwen onze ogen zijn komst in heerlijkheid’. Dit grote verlangen 

vinden we ook terug in van gezang 269: ‘Ik kom met haast, roept Jezus stem’. Of, met gezang 297: ‘O 

welk een vreugde zal het wezen als Hem elk volk is toegedaan’. Ook in de andere vertalingen treft ons de 

hunkering, het verlangen. ‘Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd, naar u verlangt mijn hart’. (gezang 264). 

‘Bazuingeschal verkondigt blij: reeds komt de Heiland naderbij’ (gezang 298). ‘Heft op uw hoofden, 

poorten wijd’ (gezang 120). Bekend is ook Gezang 397: ‘0 God die droeg ons voorgeslacht’ dat, hoewel 

minder expliciet sprekend over de komst van het koninkrijk, toch ook gedragen wordt door het diepe 

besef dat deze wereld op weg is naar het Rijk Gods. Wonderlijk trouwens, dat juist dit lied nog altijd bij 

de dodenherdenking op de Dam klinkt. Zouden de aanwezigen iets beseffen van de grote verwachting die 

de oorspronkelijke dichter  (Is. Watts) en zijn vertaler kenmerkte? Kijken we naar de eigen liederen van 

Smelik, dan treft ons ook daar de hunkering. ‘Christus stoot de hemel open, een vuur komt door de wereld 

lopen’ (gezang 244). En gezang 295 is een verdichting van de gelijkenis van de wijze en de dwaze 

meisjes (Mattheus 25). Slechts in een enkel lied lijkt het accent enigszins anders te liggen, maar wie al 

deze liederen tezamen op zich laat inwerken moet wel tot de typering van Smelik komen als de dichter 

van het verlangen; van het hartstochtelijk verlangen naar de komst van het Koninkrijk, van de hunkering 

naar de aanwezigheid Gods als teken van wat komen gaat.   

 

Smelik achterhaald?  

De beelden die Smelik hanteert zijn weliswaar Bijbels, maar ook erg massief. Te massief? In ieder geval 

zingen we ze niet meer zo gemakkelijk als het voorgeslacht. Maar: hoe moet het dan? En: wat is er 

gebeurd sedert Smelik zich in 1967 terugtrok uit het openbare leven? In ieder geval lijkt het me 

onmiskenbaar dat na WO II het barthianisme de Nederlandse kerken heeft overspoeld, met al zijn kritiek 

op wat zo wezenlijk was voor de ethische theologie: aandacht voor het hart, aandacht voor de 

spiritualiteit, de hunkering naar het Absolute. ‘Religie’ werd de gebruikelijke aanduiding voor alle 

vormen van vroomheid en spiritualiteit, pietisme een scheldwoord. We hebben het over het Nederlands 

barthianisme, met al zijn kritiek op de maatschappelijke structuren, zozeer dat het daarmee uiteindelijk 

dreigde samen te vallen. Velen uit deze school kwamen terecht onder het beslag van Marx. De kerk 

verdroogde, het ethische ging het religieuze overheersen. Het objectieve overtroefde het subjectieve 

element, preken dreigden exegetische of dogmatische verhandelingen te worden. Het is, ik geef het toe, 

wellicht nog te vroeg om tot een afgeronde historische taxatie te kunnen komen van wat zich na WO II in 
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de Nederlandse kerken heeft afgespeeld, maar dat met het barthianisme zoals dat in Nederland werd 

verstaan ook veel spirituele leegheid en kilheid is meegekomen, is door Jurjen Beumer jaren geleden al 

met recht en reden betoogd. In zo’n sfeer doet de vroomheid van Smelik verdacht aan.  

Maar is dat alles oorzaak of gevolg? Wellicht beide, maar zeker in de eerste plaats gevolg. Alle 

vroomheid, godsdienstigheid en kerkelijkheid van Europa bij elkaar hebben WO I en WO II niet kunnen 

verhinderen. Reeds rond 1920 drong dat tot de kerkelijke voorhoede door. En de schok van de grote 

genocide deed de kerken, in ieder geval vanaf de jaren zestig, steeds sterker op zijn grondvesten 

schudden. Of beter: onszelf. De theodicee kon niet langer gepareerd worden vanuit het veilige bastion der 

zuilen. Velen werden omvergeworpen, niet in hun kerkelijke betrokkenheid, maar in het oervertrouwen, 

de ‘basic trust’. Hun geloof in de dragende, liefdevolle grond van deze schepping die wij God noemen 

viel in stukken uiteen. De kerken liepen leeg.  

Er is nog een derde punt dat genoemd moet worden. Want niet alleen de kerken liepen leeg. De tijd van 

alle grote verhalen is voorbij, dat delen kerkgangers en ex-kerkgangers met hen die de kerk nooit van 

binnen zagen. De grote woorden voorbij. In het licht van de latere ontwikkelingen is het optimisme en het 

idealisme van ‘68 slechts een rimpeling in een vijver geweest. Men lette slechts op het paarse kabinet om 

zich te realiseren hoe ver het harde marktdenken in alle uithoeken van de samenleving is doorgedrongen. 

Er zijn geen jongelingen meer die dromen dromen, geen zieners meer die gezichten zien. Zo’n visioen als 

van Smelik past ook om die reden niet goed in onze tijd. Wie durft er aan het eind van de twintigste eeuw 

nog te dromen?  

 

Smelik en Bloem  

In dit verband is het opvallend dat Bloem de laatste decennia ongekend populair is. Bloemkenner A.L. 

Söteman berekent dat hij, met een oplage van 50.000 exemplaren van zijn Verzameld Werk, een van de 

meest verkochte Nederlandse dichters aller tijden is. De welvaartsgolf (Bloem zelf leefde overigens voor 

een belangrijk deel van wat anderen hem gaven) heeft zijn populariteit niet doen afnemen. Juist in onze 

ongekend welvarende tijd is Bloem populair. Dat geeft te denken. Wat zit hier achter? Vanwaar die 

herkenning van de leegte? Zou hij niet daarom zo goed verkopen, omdat zovelen deel hebben aan de 

leegheid en deceptie waarvan zijn gedichten zo vol zijn? Is that all there is? Misschien ligt hier wel het 

verband tussen Smelik en Bloem: Als God niet bestaat is alles geoorloofd (Dostojevski). Maar dan ook: 

als God niet bestaat, worden wij aangegrijnsd door een gapende leegte die ons ten diepste en ten laatste 

berooft van alle vitaliteit. Op dit punt gingen beiden, Smelik en Bloem, verschillende wegen. Niet vanuit 

de oppervlakkigheid. Smelik kende de hardheid van de mensen, raakte fundamenteel beschadigd in 1926. 

Over de kerk en haar organisatie hoefde je hem niets te vertellen. Ook niet over de raadselachtige dood, 

en over het verdriet dat deze met zich mee brengt. Aangrijpend schreef hij naar aanleiding van het 
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overlijden van zijn vrouw een meditatie over Ezechiël 24: 18: ‘Des morgens nu sprak ik tot het volk. Des 

avonds stierf mijn vrouw’. En midden in de oorlog ging hij de confrontatie aan met Nietzsche, de 

onderduikers verborgen op zolder. Aan oppervlakkigheid kan het niet geweten worden, van een goedkope 

verwachting was bij hem geen sprake. Ook Smelik, juist Smelik, kende het leven. Maar anders dan Bloem 

greep hij naar het evangelie om zijn ziel daaraan te laven. En zong hij de lofprijzing van de kerk van alle 

eeuwen mee, tegen alles in. Beiden hebben ‘de onderkant’ van het leven gezien, in hun diepste wezen 

gevoeld, doorleefd, maar gingen andere wegen.   

Op mijn bureau komen ze elkaar tegen, Smelik en Bloem, aan het eind van de twintigste eeuw. Ik raak 

met hen in gesprek, en wik en weeg. Hun eeuw is mijn eeuw, en wat zij verwoorden leeft bij zovelen van 

ons, die de overgang naar het volgende millennium mee maken. Met Bloem kan onze tijd blijkens de 

verkoopcijfers uit de voeten, zijn gedichten appelleren aan het moderne levensgevoel. Maar hoe kijken 

gelovigen uit onze tijd tegen de gedichten van Smelik aan? Zijn ze niet te massief voor wie op de een of 

andere manier nog een band heeft met het christelijk geloof? Wij allen zijn toch zoekender, tastender 

mensen geworden? Het komt me voor dat hier de reden ligt voor de populariteit van de gedichten van 

Oosterhuis: zoekender, tastender. Wat overigens opvalt in de laatste bundel: de grote woorden over de 

toekomst spelen er geen rol meer in. Het visioen van de bloeiende steppe is vervangen door de 

verlangende mens, verlangend naar geborgenheid. In die zin spoort de inhoud van deze bundel wonderwel 

met de ervaringen van een hele generatie theologen die onlangs door Marijke Verduyn zijn geïnterviewd. 

Of misschien is dat helemaal niet verwonderlijk. Oosterhuis beleefde, net als de door Verduyn 

geïnterviewde theologen, de jaren zestig op intensieve wijze. Ook hij deelt de verlegenheid over de grote 

woorden, althans waar het gaat over het Rijk dat komt.  

Wat vaststaat is dat wij de grote woorden wel naar de geschiedenis kunnen verwijzen, maar niet het 

verlangen waar ze uit geboren worden. Maar is het ook niet zo, om met Sperna Weiland te spreken, dat 

als het oude verhaal verdwijnt, onze hele cultuur naar de Filistijnen gaat? Alleen het verlangen geeft nog 

geen richting aan. En is dat niet waar ons zoeken naar uitgaat? Dat we uiteindelijk ergens terecht komen 

waar het goed is om te zijn?  
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                     HOOFDSTUK III  

OVER DE VROOMHEID   

 

 

In dit hoofdstuk gaat het over de vroomheid. Of met een populair woord, over de spiritualiteit. We hebben 

ons de afgelopen jaren moeite gegeven deze haar rechtmatige plaats te geven in het kerkelijk leven. 

Vandaar dat we over gegaan zijn tot het houden van Taizé-vieringen en tot het houden van cursussen 

meditatief Bijbellezen. Ook in het wijkblad werd er regelmatig aandacht aan geschonken. Een selectie van 

die artikelen is hier bij elkaar gebracht. Na een column over mijn sportleven volgt een artikel over de 

onderscheiding der geesten. De aanleiding ertoe was een discussie met een groep geïnteresseerden over 

de vraag of het in allerlei vormen van meditatie niet steeds over hetzelfde gaat. Verder wordt aandacht 

besteed aan Else-Atie Franken-Duparc en zijn er twee artikelen opgenomen over manieren van bidden. 

De laatste drie artikelen hebben een min of meer kerkhistorisch karakter.  
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MIJN SPORTLEVEN  

(De Zuid/Wester, september 2001)   

 

Ik houd ontzettend van sport. Zomer en winter verheug ik me op alle mogelijkheden die lijf en leden ons 

bieden. Ik geniet van de uitdaging om tot het uiterste te gaan. Van het zoeken naar grenzen, van het 

verleggen daarvan. ‘s Winters is daar de ijsbaan, en, als het even mee zit, het natuurijs. ‘s Zomers is daar 

de tennisbaan. Wat een uitdaging, om die hoek te vinden, om de bal zo te slaan dat de tegenstander hem 

net niet kan pakken.   

Ja, ik houd ontzettend van sport. Om naar te kijken, bedoel ik, vanuit de luie stoel. Ik geniet van de 

prestaties. Ik zit aan de buis gekluisterd als op Wimbledon Ivanisovic uit het graf opstaat. Met diep 

respect volg ik Armstrong op weg naar zijn derde gele trui. Wat een overmacht, wat een kracht! Ik droom 

weg, ik identificeer me met de overwinnaar, bij de kapper bespreek ik de uitslag. Samen genieten we nog 

wat na.   

Wat ik even vergeet, is dat deze sportmensen jarenlang alles op zij hebben moeten zetten om hun 

hoogtepunt te kunnen bereiken. Ik wil daar liever niet aan denken. Dag in dag uit met een racket tegen 

een balletje slaan, eindeloos dezelfde handeling, jaar in jaar uit, voor dat ene moment van perfectie. Het 

lijkt me dodelijk saai. En bovendien heb ik het te druk om veel te trainen, ik beleef mijn sportieve bestaan 

liever langs de weg van overdracht: de held, daar op het televisie-scherm, kijk, dat ben ik.   

Maar een echt sportmens is een asceet, hij leeft voor zijn sport. Asceten staan er bij ons niet zo goed 

op. Het woord heeft een nare bijsmaak. Oorspronkelijk ontbrak die bijsmaak. Het was zo iets als: 

oefening, volharding, en was afkomstig uit de sportwereld. Zonder ascese gaat het niet. En de sportmens 

heeft het er graag voor over. Hij weet bij voorbaat al hoe hij zal genieten van de overwinning. Later heeft 

het woord ascese een religieuze klank gekregen. Aanvankelijk nog zonder bijsmaak. Later met.   

Die bijsmaak, daar hebben we allemaal een beetje last van. Soms bekruipt mij het gevoel dat wij ons in 

het geestelijk leven net zo gedragen als in het sportieve leven: we willen wel de hoogtepunten, maar 

vanuit de luie stoel. Wij willen ervaren. Maar willen we de weg gaan van geloof en volharding, van 

trouw, ook wanneer het oog niet ziet en het hart niet ervaart? Ik moet denken aan de trouw waarmee de 

dichter van psalm I de Schrift leest. ‘Bij dag en bij nacht’.   

Zo niet onze tijd. Ervaring, dat is het sleutelwoord tegenwoordig. We haken er naar, we jagen er naar, 

het is het grote criterium geworden waar we alles aan afmeten. ‘Daar kan ik niets mee’, zeggen we als iets 

ons niet aanspreekt. Of we zeggen: dat raakte me. Of het waar is, wordt daardoor bepaald. Ervaring, 

emotie, gevoel als kern van het geestelijk leven, daar gaan we voor. En dat ieder zijn eigen waarheid 

heeft, nemen we op de koop toe. En die ervaring moet direct en zonder moeite bereikbaar zijn.   
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Het leven der vromen kent andere criteria dan de religieuze ervaring. Ik herlas deze zomer het boek van 

Koos Overduin, Hel en hemel van Dachau, waarin hij zo aangrijpend beschrijft hoe wonderlijk God nabij 

was in de hel van het concentratiekamp. En ik herinnerde me hoe Jo  Verkuyl op college over wonderen 

van nabijheid sprak in het kamp. Kijk, zo’n geloof wil ik ook wel. En dat wil ik ook wel ervaren. Uit de 

luie stoel geniet ik van hun avonturen met het Woord. Maar: zij waren asceten, zij oefenden zich dagelijks 

in godsvrucht.  

De werkdag van Overduin bijvoorbeeld begon met een uur van meditatie, lofprijzing en gebed. Ook 

Verkuyl had een vroom innerlijk leven. Zij gingen de weg die Jezus ging. Een weg van 

schriftoverdenking, van gebed, van gerechtigheid. En ze deden dat met grote trouw en volharding. Dat 

was, naar de menselijke kant gezien, de grondtoon van hun levensweg. Deze weg heeft niet alleen uit 

hoogtepunten bestaan. Er was aanvechting, verlatenheid, onvervuldheid, gemis. Een weg die soms 

misschien ook saai was. Waar het op aankomt, is dat ze hun leven aan de Heer hadden gewijd. Niet aan 

hun religieuze behoefte. Daarom waren het godsmannen. Want het evangelie biedt ons geen instant-

piekervaringen. Wie daarnaar op zoek is, is bij de kerk aan het verkeerde adres. Een rijk gebedsleven 

betekent geen aaneenschakeling van wonderlijke gebedsverhoringen. Het evangelie nodigt ons uit de weg 

te gaan van Jezus. Dat kost ons ons hele leven. Zo’n weg houdt alle hoogte en diepten in die een mens 

kan bedenken. Maar of we het volhouden of niet, dat hangt samen met de zo verfoeide ascese, met 

volharding, trouw en overgave. 
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NEW AGE  

(Gepubliceerd in: Friesch Dagblad,15 december 1995)  

N.a.v. Kees van der Kooi, Heil en verlangen. Centrale thema’s in het geding tussen christelijk geloof en 

nieuwe-tijdsdenken (Zoetermeer 1995) 

 

In dit boekje zoekt de VU-dogmaticus dr. C. van der Kooi het gesprek met het zogenaamde nieuwe-

tijdsdenken. Zijn gesprekspartners zijn met name Karel Douven, Aleid Schilder en Johanna Klink, 

mensen die het christelijk geloof trachten te verbinden met aspecten van de New Age Beweging. Het 

thema betreft het verband tussen godsdienstig heil en menselijk verlangen naar vervulling en bloei. Zowel 

in het nieuwe-tijdsdenken als in de Charismatische Beweging (waarbij Van der Kooi betrokken is) speelt 

dit een grote rol, en het loont de moeite na te gaan hoe wij als gelovigen over heil en heling mogen 

denken. Kan dat zoals Douven en anderen willen, of lopen de wegen verder uiteen dan hen lief is? Aan 

deze vraag is dit boekje gewijd.  Ik kan niet alles aan de orde stellen. Het boekje is door de compacte stijl 

en de rijke inhoud in feite een boek, bijna een dogmatiek in zakformaat. Ik concentreer me op enkele 

thema’s, in het besef dat ik daarmee andere belangrijke thema’s moet laten liggen.  

 

Velen van ons zijn opgegroeid met de vanzelfsprekende gedachte dat wonderen, engelen en andere 

manifestaties van de onzienlijke wereld door een modem mens naar het rijk der fabelen moeten worden 

verwezen. Ook in de theologie heeft dit denken diepe sporen nagelaten. Maar terwijl de invloed van kerk 

en theologie snel afnam, groeide daarentegen de belangstelling voor de alternatieve religiositeit. Deze 

belangstelling hangt samen met de wezenlijke behoeften van de mens, waarvoor in onze technische, 

ontwikkelde en rationeel gerichte samenleving weinig of geen plaats is. Zingevingsvragen, verlangen naar 

heil en heelheid, een diep besef van een andere, onzichtbare werkelijkheid, dat alles laat zich echter wel 

even maar niet langdurig onderdrukken, zo blijkt. Wat moeten we van deze dingen denken als christenen? 

In ieder geval wordt, aldus Van der Kooi, de traditioneel georiënteerde christenen hiermee een spiegel 

voorgehouden: ook binnen de kerk is (was?) sprake van een zekere leegheid, een deïsme: God en wereld 

lijken weinig meer met elkaar van doen te hebben. De kerk deelt in de rationaliteit van de cultuur en dat 

gebeurt op laakbare wijze. De openheid in het nieuwe-tijdsdenken voor de onzienlijke wereld stelt de 

volledige vereenzelviging met een naturalistisch wereldbeeld met een voor deze tijd verantwoord 

christelijk wereldbeeld onder kritiek. Hoe zat dat ook al weer met geloof en wetenschap, met de 

onzienlijke wereld, met openbaring en godservaring? En wat heeft de kerk te bieden in een tijd waarin zo 

velen op zoek zijn naar heel en heling? Daarover zal het ook in de kerk weer moeten gaan. Hiermee is 

natuurlijk niet alles gezegd. De kerk mag ook kritische vragen stellen aan het adres van het nieuwe-

tijdsdenken.  
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Als het over de belangstelling voor het onzienlijke gaat, denken we vooral aan openbaringen, 

doorgevingen, en godservaringen, zoals daarover binnen het nieuwe-tijdsdenken gesproken wordt. Deze 

belangstelling staat in verband met een zoektocht naar heil en heling. Dat moet op zichzelf positief 

gewaardeerd worden. Maar zijn al die doorgevingen daarom ook waar?  Terecht wijst Van der Kooi erop 

hoe de belangstelling voor het onzienlijke in de Bijbel altijd belangstelling is voor de HERE God. De 

kerk belijdt ten diepste niet het geloof in een onzienlijke wereld, maar in Hem ‘wien de hemel der 

hemelen niet kan bevatten’. Als het paranormale bestaat -Van der Kooi lijkt ervanuit te gaan - dan behoort 

het tot de geschapen werkelijkheid, en is dus niet: God. God komt een mens, aldus het Bijbels getuigenis, 

op het spoor op de weg van het verbond en het gebod. In dit verband verwijst Van der Kooi naar Saul, die 

in opperste wanhoop de dode Samuel gaat raadplegen (1 Samuel 28). Via een achterdeur probeert hij in te 

breken in de raad Gods, zo wordt er prachtig geformuleerd. Waarom heeft Saul niet naar de profeet 

geluisterd toen hij nog leefde? Wij hebben Mozes en de profeten toch? Dat Gods schepping een 

onzienlijke zijde heeft, behoeft voor de kerk geen probleem te zijn. De vraag is of die machten en 

krachten door Gods Geest geactiveerd worden tot eer van God en tot heil van de mens!  

 

Daarmee komen we bij de inhoud van bijvoorbeeld de zogenaamde openbaringen. Wat wordt er onthuld? 

Voor Douven en zijn geestverwanten gaat het er daarbij uiteindelijk om dat de mens in zichzelf en in 

anderen het goddelijk zijn ervaart en herkent. Openbaring is de onthulling van de heimelijke eenheid van 

God en mens. Het heil van de mens is dan ook het ervaren van die eenheid. Hier is, aldus Van der Kooi, 

sprake van een vorm van identiteitsmystiek: men leeft in de overtuiging en in het besef dat het goddelijke, 

hogere, de feitelijke kern is van het eigen bestaan. Voor Van der Kooi is deze identeitsmystiek in strijd 

met het Bijbels getuigenis, dat altijd onderscheidt tussen aardse werkelijkheid en God. Er is wel spraken 

van een nabijkomen, niet van een identiteit. In dit verband verwijst hij naar Karl Barth, die niet ontkende 

dat God zich in de schepping manifesteert, maar die er op wees dat we aan Jezus moeten aflezen wie God 

is. Binnen dit kader wordt het verstaanbaar dat in de Bijbel verlossing iets anders is dan zelfverlossing, 

dan groei van kennis (gnosis!), dan onthulling van onze diepste identiteit. De Bijbelse openbaring bevat 

weliswaar ontdekkende momenten, maar wat onthuld wordt is niet de identiteit van God en mens, maar de 

mens in zijn afgekeerdheid van God, in zijn opstandigheid en vervreemdheid. Vandaar dat, Gode zij dank, 

er in de Bijbelse openbaring ook een creatief aspect zit: God maakt iets dat er te voren niet was, wij 

worden namelijk herschapen tot nieuwe mensen. En in Jezus ontmoeten wij niet alleen de leraar, maar 

ook de redder in wie God een nieuwe verhouding mogelijk maakt. Vandaar dat er bij de mensen rondom 

Jezus niet zozeer een bewustzijnsverandering plaatsvindt, als wel een veradering van de verbanden waarin 

zij leven. Of de mens er dan niet aan te pas komt? Natuurlijk wel. Van der Kooi laat zien dat in het 
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christelijk geloof de mens als verantwoordelijke en handelende persoon niet in de hoek wordt geveegd. 

Door de verlossing van Godswege kan hij zich juist ontplooien als mens, niet beklemd door de 

onvervulbare opdracht zichzelf aan de haren uit het moeras te trekken.  

 

Het gesprek met het nieuwe-tijdsdenken wordt in dit boek op niveau gevoerd. Van der Kooi is een 

erudiete gids, vertrouwd met het christelijk denken èn met het nieuwe-tijdsdenken. Hij doorlicht hun 

verhouding tot op de existentiële kern. Als ik dit boek eerder een dogmatiek in zakformaat heb genoemd, 

bedoel ik niet te zeggen dat het een dor, droog en theoretisch verhaal is. Integendeel. Diep, warm, 

invoelend, existentieel en geleerd, zo mag dit boek getypeerd worden. De conclusie is dat de verschillen 

tussen het nieuwe-tijdsdenken en het traditioneel christelijk geloof geen kleinigheden betreffen: onze hele 

existentie is in het geding. Als ik Van der Kooi goed interpreteer, kan de kerk weliswaar veel van de 

uitdaging die het nieuwe-tijdsdenken is leren, maar gaat het in wezen om een andere, niet-christelijke 

vorm van godsdienst.  Wat me opviel was dat Van der Kooi ervan uit gaat dat er voldoende basis is om 

het gesprek met de aanhangers van het nieuwe-tijdsdenken te voeren zonder dat zijn uitgangspunt ter 

discussie wordt gesteld. Dat uitgangspunt is zijn waardering voor canon en klassieke kerkelijke belijdenis. 

Maar de aanhangers van het nieuwe-tijdsdenken, New Age, en moderne vormen van gnostiek betogen nu 

juist bij voortduring dat de waarheid over God en mens door de kerk al heel vroeg werd verdonkeremaand 

(Vgl. J.Slavenburg), en dat zij de goddelijke waarheid in pacht hebben. Nu heeft hij vooral het nieuwe-

tijdsdenken op het oog, en dat valt niet helemaal samen met New Age en met de moderne gnostiek, maar 

desalniettemin zou een hoofdstuk over canon en credo m.i. nuttig geweest zijn om te voorkomen dat het 

gesprek voortijdig stokt. Want daarvoor staat er te veel op het spel, namelijk de mens en zijn heil.   
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IN MEMORIAM ELSE ATIE FRANKEN-DUPARC  

(De Zuid/Wester, mei 2000)   

 

Onlangs is ze overleden, min of meer in stilte. Geen televisiecamera’s, geen grote krantenkoppen, 

geen herdenkingsartikelen. Tot nog toe tenminste. Toch was ze een bijzondere vrouw, en het is 

jammer dat de media slechts aandacht voor de kerk hebben als er wat mis gaat. De kerk, dat is toch 

veel meer dan de optelsom van haar relletjes? De kerk, dat is letterlijk: dat wat van de Heer is. Dat 

is een geloofsuitspraak, een belijdenis. En het is een opdracht om dat nooit te vergeten en daaraan 

gestalte te geven. Velen doen dat. De doopsgezinde predikante E.A. Franken-Duparc deed dat op 

geheel eigen wijze. Een spirituele zoektocht, zo noemde ze het boekje met biografische notities dat 

in 1991 verscheen.  

 

Else Atie Duparc werd geboren in een niet-gelovig gezin. Toch stuurde haar moeder haar naar 

catechisatie, als onderdeel van haar opvoeding, goed voor haar algemene ontwikkeling. Bij de Vrije 

Gemeente, dat wel natuurlijk. Maar toch. .. Uit een terugblik op haar leven blijkt dat het niet zozeer het 

catechetisch onderwijs is geweest dat haar geholpen heeft tijdens haar spirituele zoektocht, maar dat het 

de spiritualiteit van sommige mensen die op haar pad kwamen was die haar op het goede spoor zette. Het 

begon met een katholiek vriendinnetje dat haar na het ontijdig overlijden van haar vader meedeelde voor 

haar te zullen bidden. Ze wist toen nog niet wat dat was, bidden, maar ze is het nooit vergeten. Later 

waren er anderen. De vrijzinnige predikant bijvoorbeeld, bij wie ze catechisatie liep, en die na het 

overlijden van zijn enig kind de catechisanten vroeg voor hem te bidden. Een andere predikant werd een 

geestelijk leidsman. Niet zozeer door zijn onderricht, als wel door het feit dat hij iedere week met haar de 

tijd nam om samen te bidden, of stil te zijn voor het aangezicht van de Heer. Zo begon haar zoektocht.   

 

Ze besloot klassieke letteren te gaan studeren. Ondertussen ontdekte ze een bijzondere gave. Als ik het 

goed begrepen heb, speelden haar handen daarbij een grote rol. Sommigen noemden haar daarom een 

magnetiseur. Aanvankelijk deed ze niet veel met deze gave. De kaders om daarvan gebruik te maken 

ontbraken als het ware. Maar haar zoektocht naar God ging voort. Ze besloot, na haar promotie in de 

klassieke letteren, theologie te gaan studeren in de hoop op haar zoektocht verder te komen. Dat werd een 

teleurstelling: Prof. Den Hartog, in die dagen haar geestelijk leidsman, overleed nog voor dat haar eerste 

studiejaar begon. Aan andere hoogleraren had ze niets, en haar medestudenten studeerden dan wel 

theologie, maar een zelfde spirituele honger als zij bij zichzelf ontwaarde, herkende ze in hen niet. Toch 

begon ze te groeien in haar geloof, ook omdat ze predikantsvrouw werd. Er kwamen andere leidslieden: 

een Javaanse student die haar op het spoor zet van de meditatie, Rudolf Steiner, later de in New Age 
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kringen bekende Edgar Cayce, middeleeuwse mystici, Walter Nigg, de hoogleraar die zijn baan er aan gaf 

en dorpspredikant werd om prachtige boeken te schrijven over die gestalten uit de kerkgeschiedenis die 

werkelijk leefden naar wat het woord ‘kerk’ betekent: van de Heer. Ze werd vegetariër, ze hield zich 

bezig met natuurgeneeskunde. Dr Franken verkeerde in een bont gezelschap. Ze was bepaald niet 

eenkennig, en leende vrijmoedig uit andere dan de christelijke traditie wat in haar kraam te pas kwam. 

Erg kritisch was ze daarin niet, zo lijkt het. Als het haar maar dichter tot God bracht, als het haar maar 

deed groeien in gebed en meditatie. En dat gebeurde: de bovennatuurlijke wereld werd haar thuis. Die 

was  haar vertrouwder dan wat anderen de werkelijkheid noemen. Ze schreef over engelen, over de 

mystiek, over het gebed.   

 

Deze honger naar God en zijn aanwezigheid leidde bij haar niet tot wereldvreemdheid. Integendeel. 

Tijdens de oorlog deed ze wat ze meende te moeten doen, en dat was veel. Na de oorlog ging ze naar het 

zendingsveld, nog weer later zette ze vanuit Nederland allerlei steunacties op voor de 

vluchtelingenkampen in Oostenrijk. Spiritualiteit en praktisch werk vormen geen tegenstelling. 

Integendeel, slechts vanuit de verbondenheid met God krijgt het praktisch werk zijn diepte en betekenis. 

Dat werd ook in haar leven weer eens duidelijk zichtbaar. Ondertussen nam het belang van de ‘gave der 

genezing’ in haar leven toe, vooral nadat ze uiteindelijk doopsgezind predikante te Rottevalle werd. Na 

vier jaar werd ze predikant in algemene dienst en startte ze een opvangcentrum, Heliatros. Tallozen 

kwamen daar om tot rust te komen, om te aanbidden, om genezing te vinden. En Dr Franken vroeg 

vrijmoedig aan de Allerhoogste. Hij schonk met ruime hand, als we de verhalen mogen geloven. Een 

vrijzinnige variant van Corrie ten Boom, zullen we maar zeggen, en ook sceptici waren steeds weer onder 

de indruk van de kracht die deze vrouw uitstraalde.  

 

Nu is ze niet meer. Ik neem enkele van haar boeken ter hand. Soms verbaas ik me over de ketterijen waar 

ze geen enkele moeite mee had. Dan weer voel ik wat irritatie opkomen over een zekere naïviteit 

waarmee ze over de bovennatuurlijke wereld sprak. Maar ik word nog meer geraakt door het grote 

verschil tussen wat wij kerkelijk leven noemen en wat daar in het hoge noorden van Friesland geschiedde. 

Ik weet wel: ze was geen heilige. Er zijn er die haar buitengewoon lastig en eigenzinnig vonden. Dat geldt 

voor meer bijzondere mensen: dat ze soms gewoon lastig genoemd moeten worden. Haar leven is dan ook 

niet vrij geweest van conflicten. En haar leven is ook niet één groot Halleluja geweest. Ze wist van 

tegenslag, van duisternis, van godverlatenheid. Van het lot dat de aanwezigheid van God overschaduwt. 

Maar toch, dat verschil, dat treft me. En het treft me in de dagen dat ik me voorbereid op een kerkdienst 

waarin de tempelreiniging centraal staat. We vergaderen en besturen, we vergaderen en besturen, we 

vergaderen en besturen . .... Is that all there is? Is dat de goede invulling van wat we eigenlijk belijden als 
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we onze organisatie kerk noemen? Of is het tempelplein zo druk bevolkt, dat de toegang tot het heilige 

versperd wordt?   
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MEDITATIE EEN WERELD VAN ASSOCIATIES  

(De Zuid/Wester, april 2001)   

 

Meditatie ontsluit een onoverzienbare en onoverzichtelijke wereld. Het woord doet denken aan 

spirituele technieken: zen, yoga, transcendente meditatie. Het voert onze gedachten naar de wereld 

van de kloosters. Het woord heeft zelfs zijn plaats gekregen in het jargon van de moderne 

managers. Men heeft ontdekt dat meditatie van invloed is op de psychische gezondheid van de 

werknemers, en dat verhoogt de productie.  

 

Meditatie is een Latijns woord, dat in onze taal zijn plaats heeft gekregen via de Latijnse Vertaling van 

het Oude Testament. Het is meestal de weergave van het Hebreeuwse woord hgh. Het duidt op een 

activiteit die uitgevoerd wordt met lippen, keel en mond, het is een hoorbaar gebeuren. Het wordt 

gebruikt om het grommen van een leeuw aan te duiden, of het koeren van een duif. Gaat het over mensen, 

dan zouden we misschien het woord ‘murmelen’ kunnen gebruiken, of het woord ‘overpeinzen’. Het 

eerste is wat ouderwets, in de tweede vertaling ontbreekt het ‘hoorbare’ aspect. Meditatie is dus iets 

anders dan contemplatie.   

 

In Jozua 1 wordt Jozua opgeroepen het boek van de wet dag en nacht te overpeinzen: ‘Dit wetboek mag 

niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig 

alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken, en zult gij voorspoedig 

zijn’. In Psalm 1: 2 lezen we: ‘welzalig de mens, die aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens 

wet overpeinst bij dag en bij nacht’.   

 

De Heilige Schrift is niet als leesboek geschreven. De woorden werden gesproken, ze werden gehoord. 

Het wordt ons aangezegd, ‘van de andere kant’. Een stem klinkt, stem van een levende. Stem van De 

Levende. Wij daarentegen lezen de Schrift. Zoals we zoveel lezen. Oh, zegt de Bijbel dit? We lezen de 

Bijbel bijna zoals we de krant lezen. Maar wat gebeurt er als we hardop lezen? Zou ons dat niet helpen te 

realiseren dat het ons wordt aangezegd? Ik speel twee ‘rollen’: eerst ben ik degene die spreekt, dan word 

ik degene die luistert, en reageert. Dat is nogal wat, wat de dichter van psalm 1 zegt. Gods wet 

overpeinzen bij dag en bij nacht! Wij hebben het zo druk. Het levenstempo is zo hoog. Er trekt zoveel 

informatie aan ons geestesoog voorbij. Er is zo veel dat belangrijk is. En dan, bij dag en bij nacht? Ik lees 

deze uitdrukking eigenlijk als een hyperbool, een overdreven zegswijze, die we niet letterlijk moeten 

nemen, maar die een essentiële boodschap voor ons mensen bevat: biedt geen ruimte aan andere goden!  
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Het eigene van de christelijke spiritualiteit, en dus ook van de christelijke meditatie, zit niet in de vormen. 

De vormen zijn hulpmiddelen die ook in andere godsdiensten voorkomen. Maar de vraag is: waarmee 

helpen die hulpmiddelen ons? Waar brengen die hulpmiddelen ons? Tot wie brengen ze ons? Hier liggen 

grote verschillen tussen het christelijk geloof en de andere godsdiensten. Het is precies dit punt waar het 

in Jozua 1 en Psalm 1 omgaat. De voortdurende omgang met de Schrift wil ons bewaren voor de andere 

goden, en ons in aanraking brengen met DE NAAM. Daarom is het eigene van de christelijke meditatie 

niet gelegen in de ‘techniek’, dat is inderdaad niet meer dan een hulpmiddel, of, zo men wil, een 

psychologische ‘truc’. Het eigene, het bijzondere, ligt in De Naam, in de Heere, die God is. En de 

concentratie op de Schrift houdt ons op dit punt bij de les. Dat lijkt me essentieel. Wij mensen hebben 

voortdurend de neiging ons goden te maken naar ons beeld en gelijkenis. Zo dankte Adolf Hitler de 

Voorzienigheid toen hij aan een moordaanslag was ontkomen. Hij had zich een beeld van de 

Voorzienigheid gevormd, dat niet te rijmen valt met wat de Schrift ons over de Naam verkondigt. Rond 

de binding aan de Heilige Schrift ligt een moment van keuze, een beslissend moment. Ik wil hiermee niet 

zeggen dat er buiten het christelijk geloof geen waarheid te vinden, geen wijsheid, geen inzicht. Maar ik 

geef er wel mee aan dat dit alles getoetst moet worden. De Schriften wijzen ons daarbij op Jezus Christus: 

‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’. Zo lezen we zelfs de Schriften: vanuit dit centrum, van dit 

kloppend hart. Wat daarmee in strijd is, heeft geen gezag.   

 

Onze tijd, zo lijkt het, heeft ontdekt dat welvaart en vooruitgang niet de levensbevrediging schenken die 

wij mensen zoeken. Daarom zien we overal een herleving van de religie, en we mogen ons daar over 

verheugen: dat schept een band tussen christenen en niet-christenen. Maar als we ons, alleen al op grond 

van enkele taalkundige overwegingen, bezinnen op de vraag wat meditatie is, valt het eigene van de 

christelijke meditatie direct op. Aan dat eigene kunnen we slechts tot onze schade voorbij gaan. 
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HET JEZUS-GEBED EN MEER  

(De Zuid/Wester, december 2001)   

 

De christelijke vroomheidstraditie kent vele vormen van gebed. Een daarvan is bekend als het ‘Jezus-

gebed’ en komt uit de Oosters-orthodoxe kerk. In het Westen is dit gebed bekend geworden door het 

boekje De weg van een pelgrim. Het is een vertaling van een Russisch geschrift dat  in 1874 verscheen. In 

1925 verscheen de eerste vertaling, in het Duits. Sedertdien is dit gebed ook in het Westen bekend. In dit 

boek vertelt de anonieme schrijver over zijn spirituele zoektocht, waarop hij in aanraking komt met een 

starets. Van hem leert hij het Jezus-gebed. Jezus Christus, zoon van David, ontferm U over mij’. Het zijn 

de woorden van Bartimeus, de blinde aan de poort van Jericho. Eenvoudige woorden, die de pelgrim vele 

malen per dag uitspreekt. Eerst hardop, later fluisterend. Hij doet dit zo vaak dat ze een deel van hem zelf 

worden: met de ademhaling resoneren deze woorden in zijn hart, ze doortrekken uiteindelijk zijn hele 

bestaan. Daarmee wordt duidelijk dat het hier niet gaat om bidden in ‘gewone’ zin. Het woord ‘bidden’ 

hangt samen met vragen. Dat is wat wij vaak onder gebed bestaan. Aan God bepaalde dingen vragen. 

Maar binnen het klimaat waarin het Jezus-gebed beoefend werd en wordt, leeft een andere opvatting van 

gebed. Het gaat om een leven in de nabijheid van God. Dat vergt ‘concentratie’: je leven samenbrengen 

rond het centrum van ons bestaan, dat is: rond DE NAAM. Bij die concentratie wil het Jezus-gebed 

behulpzaam zijn. Het brengt ons tot het loslaten van de steeds maar voortgaande stroom aan gedachten en 

emoties. Het brengt ons in de stilte, opdat onze ziel kan luisteren.      

Dit gebed heeft een lange traditie. De oorsprong ervan gaat terug tot het begin van de kerkgeschiedenis. 

De kerk heeft van meet af aan geweten hoeveel ons aftrekt van het centrum. Hoeveel stemmen ons 

omringen. Hoeveel bezigheden onze aandacht vergen. Met hoeveel verzoekingen wij worden belaagd. Zo 

groeiden, voor een belangrijk deel in aansluiting bij wat men in de Schrift over het gebed vond, 

gebedstradities, waarin de stilte een belangrijke plaats innam. Niet als doel op zichzelf, maar opdat wij 

zouden kunnen luisteren. Het Jezus-gebed is in deze vroege tijd ontstaan. In het Westen zijn andere 

vormen van contemplatieve gebedstradities ontstaan, maar in de kern zijn de verschillen niet zo groot.  

In onze tijd is er een hernieuwde belangstelling voor dit alles. We mogen dat zien als een reactie op wat 

de tijdgeest van ons vraagt. Velen moeten zeer hard werken; de mobieltjes en de e-mail hebben een 

enorme tempoversnelling te weeg gebracht; de massamedia vragen voortdurend onze aandacht voor 

oppervlakkige zaken. Onze ziel komt te kort, en we zijn weer op zoek gegaan naar innerlijkheid, naar een 

andere vorm van bewustzijn, naar oorspronkelijkheid (d.i.: leven uit onze oorsprong).  

Deze hernieuwde belangstelling voor oorspronkelijkheid uit zich op verschillende terreinen. 

Opmerkelijk bijvoorbeeld zijn de ontwikkelingen in het pastoraat. In mijn studietijd bestond er nog een 

sterke tendens pastoraat te verbinden met allerlei aspecten uit de psychologie. Om een goede pastor te 
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worden, moest je veel van psychologie weten. Maar de bakens worden langzamerhand verzet. Sommigen 

spreken liever over ‘geestelijke begeleiding’ dan over pastoraat. Daarmee wordt het accent gelegd op het 

leven met de Heer. De pastor is de leidsman bij ons leven met Christus. En natuurlijk blijft psychologisch 

inzicht van belang, maar de accenten zijn verschoven. We spreken weer over Christus en de ziel. Over de 

pelgrimsreis. Over het oorspronkelijke leven: het leven uit onze oorsprong.  

Een ander aspect hiervan is de herlevende belangstelling voor klooster-retraites. Talloze mogelijkheden 

worden ons aangereikt, velen maken er bij tijd en wijle gebruik van. Oases in een te drukke tijd.  

Een derde aspect is de herlevende belangstelling voor de christelijke vroomheidstraditie. Die uit zich in 

een nieuwe belangstelling voor de Oosterse orthodoxie en haar liturgie. Wie kent niet de voorliefde van 

ds Masmeier voor deze vorm van christelijk geloof? Maar er is veel meer. Ook de contemplatieve traditie 

uit het Westen mag zich in een hernieuwde belangstelling verheugen. Zeer opvallend vond ik het 

proefschrift van de vrijgemaakte ds Douma, die er voor pleit meditatie en contemplatie weer een vaste 

plek te geven bij de preekvoorbereiding. Ook in eigen kring constateer ik deze toegenomen 

belangstelling. Ik denk aan de intensieve avonden van de kring ‘spiritualiteit’ en aan de onverwacht grote 

opkomst bij de eerste Taizé-viering.  

Met dit alles zijn we niet terug bij ‘Rome’, zoals soms wel eens wordt opgemerkt. Maar we zoeken en 

vinden in de christelijke vroomheidstraditie hulpmiddelen die het ons mogelijk maken in deze tijd 

christen te zijn. Deze tijd die zo’n groot appèl doet op onze tijd ontrooft de tijd aan Hem die hemel en 

aarde, dag en nacht, geschapen heeft. Deze tijd, met onze kerk, waar zoveel gepraat wordt, waar zoveel 

‘doenerigheid’ in zit. Daar wordt een mens niet beter van, en intuïtief zijn we daar allemaal van overtuigd. 

Welke vorm we kiezen, welk hulpmiddel we kiezen, dat hangt af van onze persoonlijkheid, van de 

ontwikkeling die we hebben doorgemaakt, van de fase in ons spirituele leven waarin we verkeren. Maar 

misschien is het Jezus-gebed iets voor U. Bij De Slegte vindt u voor f 4.95 een prachtig boekje hierover, 

De kracht van de Naam, door Bisschop Kalistos van Diokleia. En natuurlijk bent u hartelijk welkom op 

de kring ‘spiritualiteit’ om verder te groeien in liefde tot God en de mensen. 



 

HET KRINGGEBED  

(De Zuid/Wester, september 2001)  

 

Voor sommigen is het een onbekend fenomeen, anderen zijn er mee vertrouwd: het kringgebed. 

Sommigen hebben het in hun jeugd bij Youth for Christ leren kennen, anderen kennen het alleen maar 

‘van verre’. Sommigen hechten er aan, anderen voelen hun haren over eind gaan staan als ze er alleen 

maar aan denken. Tijdens onze meditatieve vieringen heeft ook het kringgebed een plaats gekregen. 

Afgewisseld door muziek en zang spreken verschillende deelnemers een gebed uit. Voor ons, als 

voorbereidingsgroep, is het een waardevol aspect van de vieringen. We bemerken tot onze vreugde dat er 

sprake is van groei: steeds meer mensen ervaren de vrijmoedigheid om actief aan het kringgebed deel te 

nemen. Een waardevol element van onze vieringen, zo ervaren we het kringgebed. Samen bidden schept 

een verbondenheid die diep ingrijpt. Verschillen tussen mensen, verschillen in visie, eventueel 

persoonlijke sympathieën of antipathieën, ze worden gerelativeerd. Dat betekent letterlijk: ze worden in 

relatie gebracht tot God, de Heer over alles en allen. Het wordt hoorbaar dat we met elkaar staan voor het 

aangezicht van de Levende. Het wordt voelbaar. We geven iets van ons zelf prijs, ook aan elkaar. Er 

ontstaat verbondenheid, achter en over alle grenzen heen. Het samen bidden is echter een kunst. Een mens 

moet daarin groeien, ook nadat de eerste schroom is overwonnen. En het is een kunst om niet overal over 

te struikelen. Een kunst, en een kwestie van geestelijke volwassenheid die rust in het besef van 

verbondenheid dat teruggaat op de God van het Verbond. Als deze God met ieder van ons Zijn weg wil 

gaan, wie we ook zijn, hoe ons leven ook is; als deze God niemand afwijst, wie zijn wij dan dat wij dat 

wel zouden doen, en onze eigen criteria aan anderen zouden willen opleggen? Al te vaak geven we ruimte 

aan onze kleine ideeën, aan onze ergernis over de wijze waarop een ander bidt. Toch valt er wel wat te 

leren over het kringgebed. Ik noem enkele zaken die het afgelopen jaar bij me bovenkwamen. Als elk 

gebed ontvangt ook het kringgebed zijn structuur uit het Onze Vader. Uw Naam, Uw Koninkrijk, Uw 

Wil. Deze gaan voorop. Onze horizon is per definitie beperkt. Onze vragen, onze nood, ze liggen als het 

ware bovenop. In het gebed gaat het echter in de eerste plaats om onze gerichtheid op de Ander. Dat 

betekent nogal wat voor ons bidden. Het wordt als het ware ondersteboven gekeerd. Niet onze nood, niet 

onze zorgen gaan voorop. Gods zorg voor deze wereld gaat voorop. Als elk gebed is ook het kringgebed 

meer dan een vragen. Gebed is lofprijzing, dankzegging, aanbidding. Juist als ons hart gericht is op de 

Vader in de hemel —en niet in de eerste plaats op onze nood — gaat ons hart open voor zijn liefdevolle 

aanwezigheid, voor zijn grootheid en majesteit, voor zijn barmhartigheid. God, deze God, de God van de 

Bijbel, Hij wil met ons mensen verkeren.  



  

62   

Het kringgebed is niet bedoeld om elkaar over het een of ander te informeren. Gebeden kunnen kort 

zijn, het gaat om de overgave en om het overgeven. De Heer weet de rest. Dat brengt een zekere 

discipline met zich mee, omdat we tijdens de vieringen geen ruimte hebben om met elkaar te delen wat 

ons bezighoudt. Soms ligt dat anders. We hebben enige tijd een avondgebed gehad, en dat begon steevast 

met een gesprek over wat ons hart bezighield. Daar lag de ruimte om te spreken met elkaar, en tijdens het 

gebed kon daar op terug gekomen worden. Nu, tijdens onze vieringen, ligt dat anders. Die ruimte is er 

niet, en dat brengt beperkingen met zich mee.  

Bidden is een kunst, ik zei het al. Mij valt soms op dat in een kringgebed het woord ‘Heer’ erg vaak 

valt. Ik weet wel, daar ligt een diepe emotie achter, maar zou Henoch, die met God wandelde, ook in 

iedere zin de Naam uitgesproken hebben? Ik bedoel maar, een zekere natuurlijkheid en ontspannenheid in 

de gebedsomgang is wel op zijn plaats.  

Een stilte is geen ramp! Integendeel. Dat geldt voor iedere eredienst, maar in het bijzonder voor de 

meditatieve vieringen. Stil zijn is wel een kunst. Drie minuten is al erg lang in onze beleving. Maar stelt u 

zich eens een gesprek tussen twee mensen voor, waarbij de een voortdurend aan het woord is ... .. Dat 

gaat niet goed. De ander wil reageren, wil zelf wat zeggen. Zou dat in onze omgang met de Heer anders 

zijn?  

Soms constateer ik dat iemand de neiging heeft een ander te corrigeren. Ach, de Heer weet wel wat wij 

bedoelen met onze gebeden, Zijn hart is groot genoeg om te intentie te zien, en aan onze onbeholpenheid 

voorbij te zien.  

De persoonlijke voorbede met handoplegging hebben we bewust buiten de eigenlijke viering 

gehouden. Na afloop van de viering zijn er altijd enkelen aanwezig die in de kerkzaal achterblijven om de 

gelegenheid te bieden in de persoonlijke sfeer met de aanwezigen verder te praten. We hebben daarvoor 

Ina de Graaff, Mimi Emmelot en Miep Habing gevraagd. Deze keuze is gemaakt omdat hier een al te 

persoonlijk aspect naar voren komt. Binnen de voorbereidingsgroep leefde het gevoel dat dit persoonlijke 

gesprek, deze persoonlijke voorbede, beter tot zijn recht komt buiten de viering.  

Tot zover. Van harte welkom. En of u al dan niet mee doet aan het kringgebed, dat is niet van belang. 

Van belang is dat Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, Die in Christus ieder van ons aanspreekt, 

ook u wil ontmoeten. We hopen met de meditatieve vieringen een atmosfeer en een openheid te scheppen, 

waarin die ontmoeting kan geschieden.  
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J.H. NEWMAN  

 

J.H. Newman (1801-1890) behoorde aanvankelijk tot de ‘evangelicals’ (evangelisch in de zin van de EO), 

die in de Church of England altijd een legitieme plaats hebben gehad. Later vervreemdde hij daarvan, en 

begon met enkele vrienden te ijveren voor meer hoogkerkelijke, ja zelfs rooms-katholieke vormen en 

overtuigingen in de anglicaanse kerk. In 1845 werd hij uiteindelijk rooms-katholiek, om in 1877 tot 

kardinaal benoemd te worden. Een lang, zoekend leven. Een vruchtbaar leven, ondanks de talloze 

teleurstellingen die Newman heeft ondervonden. Belasterd door vroegere vrienden en geestverwanten, 

nooit geheel vertrouwd door de rooms-katholieke geestelijkheid. Voor sommigen een heilige die zelfs van 

het huwelijk afzag, voor anderen een gefrustreerde homoseksueel die met zijn geaardheid geen raad wist. 

Een van de biografen die ik raadpleegde vatte de vrucht van zijn leven samen door de te wijzen op het feit 

dat aan het eind van New-mans leven de rooms-katholieke kerk een gerespecteerde plaats in de Engelse 

samenleving had verkregen. Newmans inspanningen hebben daartoe bijgedragen.  

Mij trof bij het lezen van enkele biografieën het levenslange zoeken, het tasten, het altijd weer op reis 

zijn, het steeds weer verder moeten. Breek uw tent op, ga op reis. Zo klonk het in de woestijn. Als een 

afspiegeling van ons bestaan. Niets is hier blijvend, altijd moeten we verder. Reizigers zijn wij mensen. 

Pelgrims naar de eeuwigheid, als Newman.  

Ook letterlijk maakte Newman reizen. Tijdens een van die reizen doorleefde hij in Italië, een zeer 

ernstige ziekte. Twee, drie weken zweefde hij tussen leven en dood. In die weken verkreeg hij inzicht in 

zichzelf. In zijn oppervlakkigheid, zijn gebrek aan liefde, zijn gebrek aan zelfverloochening, zijn 

onwaarachtigheid. Bovenal werd hem duidelijk hoezeer zijn geloof een zaak van het verstand was. Hij 

had overtuigingen, een mening. Een stuk glas, zo typeerde hij zichzelf, dat warmte doorlaat, maar zelf 

koud blijft. Toen, in deze weken, zwevende tussen hemel en aarde, had hij een overweldigende ervaring 

van de liefde Gods. Daar stond hij, in zijn naakte waarheid voor het aangezicht van de levende God. Hij 

zag zichzelf. Hij werd overweldigd. Hij wijdde zijn bestaan opnieuw aan Christus. Gij hebt mij 

overmocht!  

Newman herstelde, maar toen hij zijn reis weer kon hervatten, was het windstil. Dagenlang. En 

nachtenlang. Tijdens een van die nachten wandelde Newman over het schip en werd getroffen door de 

lamp aan de mast. Een klein, vriendelijk licht. Niet de brandende hitte van de (Italiaanse) zon, niet de 

menselijke hoogmoed die uiteindelijk een verterend vuur is. Maar als een klein vriendelijk licht, zo is God 

in ons bestaan. Stem die de stilte niet breekt, zingt Oosterhuis. De woorden komen vanzelf.  
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Leid, vriendelijk Licht, mij als een trouwe wacht,  

leid Gij mij voort!  

’k ben ver van huis en donker is de nacht,  

leid Gij mij voort!  

Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,  

licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij.  

 

Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U:  

Leid Gij mij voort!  

Ik liep mijn weg bij eigen licht maar nu:  

leid Gij mij voort.  

Mijn zonlicht zonk,  

maar ach, mijn hoogmoed liet  

mijn hart geen rust en ’k vond uw vrede niet.  

 

Schenk mij uw zegen, toon m’uw wondermacht,  

en leid mij voort  

langs ‘t smalle pad, tot in den donk’ren nacht, 

de morgen gloort.  

Dan lacht mij toe der eng’len trouwe wacht  

die mij geleidd’ en mij heeft thuis gebracht.  

 

Wat is dan dat ‘vriend’lijk licht’? Waar zien we het? Hoe zullen we Gods weg met ons leven vinden? In 

sommige kringen kent men het gebruik om als Gideon ‘een vlies uit te spreiden’. In onze traditie zijn we 

daarmee veel terughoudender, en dat lijkt me terecht. Overigens, ook in onze geschiedenis kennen we 

talloze verhalen over tobbende predikanten die zich in vertwijfeling afvroegen of God wilde dat ze een 

bepaald beroep zouden aannemen en op hun manier een ‘vlies uitspreidden’. Een dergelijke houding 

veronderstelt een godsbeeld en een spiritualiteit waar wij ons, in onze tijd, lang niet altijd in kunnen 

vinden. Ook in de Bijbel wordt die houding van Gideon niet positief beoordeeld. Het staat op gespannen 

voet met geestelijke volwassenheid. Leggen wij de verantwoordelijkheid voor ons bestaan op die manier 

niet al te zeer bij de de Here God neer? En toch, de Heer regeert, in Hem ligt ook ons leven, onze 

geschiedenis, de geschiedenis, geborgen. Maar vertrouwen we hem, of zoeken we absolute garanties? 

Tussen die twee, menselijke verantwoordelijkheid en goddelijke soevereiniteit, bestaat een spanning, in 

ieder geval voor ons denken en beleven. De gereformeerde traditie spreekt gaarne over Woord en Geest. 
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De Schrift is een lamp voor onze voet, de Geest verbindt ons met Christus. Het bewaart ons enerzijds 

voor een spiritualisme (de Heer vertelde me ....), anderzijds voor een al te eendimensionale invulling van 

ons leven. Meer en meer kom ik tot het inzicht dat het erop aan komt te luisteren naar wat er ten diepste in 

onszelf verborgen ligt. Om in meditatie en gebed stil te worden, te tasten en te zoeken, de keuzes te 

maken, beslissingen te nemen. In het goede geloof dat Christus in ons hart woning heeft gemaakt! Dat is 

minder spectaculair dan wat Gideon deed, het maakt ons ook terughoudender om in allerlei 

gebeurtenissen de hand van God te zien. Het brengt, op een bepaalde manier, wat meer onzekerheid met 

zich mee, gewoon omdat we op die manier onze keuzes niet religieus rechtvaardigen. Het blijven onze 

beslissingen, het blijft onze verantwoordelijkheid. Dat is ook het kenmerk van het volwassen leven. Maar 

we leven ons leven dan wel in het vertrouwen, in het geloof, dat wij ten laatste en ten diepste geborgen 

zijn in Christus, en dat ons levenslot uiteindelijk in zijn handen ligt. Die zekerheid moet ons in onze 

onzekerheid genoeg zijn.  

Het lied van Newman heeft in snel tempo de liedboeken van de verschillende kerken veroverd en is 

wereldwijd bekend. Zozeer zelfs, dat een biograaf zijn boek over Newman de titel mee kon geven: 

Vriendelijk licht. Wij kennen het als lied 230 uit de hervormde bundel van 1938, in de vertaling van 

Jacqueline van der Waals. Het is niet opgenomen in het Liedboek, en wie iets weet van het pelgrimsbesef 

dat zo velen van ons eigen is, en van de duisternis waarin wij zo vaak tastend onze weg moeten zoeken, 

vraagt zich af waarom niet. Is de melodie niet goed genoeg? Geef ons De Marez Oyens maar! Of 

Huijbers. Jawel, het zal wel. En het zal ook wel waar zijn dat dat allemaal veel meer verantwoord is. Maar 

wie tussen de tijden leeft, voor wie 52 het verleden voorbij is, en de toekomst nog niet begonnen, voor 

wie last heeft van de windstilte, voor wie de weg kwijt is, is het een melodie die het hart raakt. Dat geldt 

ook de woorden. Te piëtistisch, te vroom waarschijnlijk, voor het klimaat waarin het Liedboek ontstond. 

Maar wij beleven andere tijden. De tijd van de protestmarsen is voorbij. Onze voeten zijn moe, de wereld 

is niet maakbaar. Ook de tijd van het redeneergeloof is voorbij. De leer is een troosteloze trooster. Wij 

zijn weer op zoek, met hart en ziel. Sommige oude liederen kennen zo’n stille innigheid, misschien 

mogen er daarvan in het Liedboek 2000 een paar een plaats krijgen. Wat mij betreft, is dit er een van.  
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AMSTERDAMSE NIEUWBOUWWIJKEN EN DE KOMST VAN HET LEGER  

(De Zuid/Wester, februari 2001)  

 

Ieder kent wel de voormalige kweekschool van het Leger des Heils aan de Amsterdamse weg. En 

ieder weet wel dat het Leger des Heils van oorsprong een Engelse organisatie is, in 1878 gesticht 

door William en Catharine Booth. Sedert 1887 is deze organisatie ook in Nederland aanwezig. De 

eerste jaren maakte het Leger een snelle groei door. In dit artikel wil ik iets vertellen over de 

achtergrond van het Leger en zijn groei in Nederland.  

 

Sociale situatie in Nederland rond 1880  

Het laatste kwart van de negentiende eeuw werd gekenmerkt door een economische depressie. Velen 

trachtten de armoede op het platteland te ontvluchten door naar de steden te verhuizen. Om hen te 

huisvesten verrezen er omstreeks 1875 nieuwe volkswijken. Zo werden in Amsterdam in korte tijd De 

Pijp en de Dapperbuurt uit de grond gestampt. Toen de werkgelegenheid vanaf 1883 ook in de stad snel 

terugliep, werd dat daar, in die nieuwbouwwijken, als eerste gevoeld. Velen leefden in te kleine huizen in 

een te grote armoede. Maar anders dan tegenwoordig vond de overheid het toen niet op haar weg liggen 

daar wat aan te doen. Dat werd overgelaten aan de maatschappelijke organisaties. Maar deze, onder 

andere de kerk, konden de situatie niet goed aan.  

 

Kerkelijke situatie  

De modernisering van de samenleving liet ook kerk en theologie niet onberoerd. Vanaf 1850 liep de 

spanning in de kerk langzaam maar zeker op. Rond 1880 werd duidelijk dat een scheuring niet meer te 

voorkomen was. Het laat zich denken dat dit alles veel energie heeft gekost. Negatieve energie wel te 

verstaan. Met als gevolg dat er minder tijd en energie over was om aandacht te besteden aan de grote 

sociale problemen. Wel waren er anderen, onder meer in de kring van het Réveil, de grote 

opwekkingsbeweging (die overigens rond 1880 over haar hoogtepunt heen was), die oog hadden voor de 

nood van zo velen, maar ook voor hen was de situatie hopeloos. Ondertussen verlangden velen naar een 

nieuwe opwekking.  

 

Een Amerikaanse evangelist in Engeland  

Enkele van deze godzoekers vertrokken naar Engeland, waar de bekende Amerikaanse evangelist D.L. 

Moody regelmatig opwekkingsconferenties hield. Een van hen was de Amsterdamse afgescheiden 

predikant J.G. Smitt. Ook de hervormde predikanten A. Kuyper en P.D.M. Huet bezochten Brighton, voor 
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hongerige zielen toen the place to be. Ds Smitt nam veel van het gehoorde en geleerde mee naar huis, 

hetgeen zoveel spanningen veroorzaakte binnen het kerkverband, dat zijn gemeente er uiteindelijk buiten 

kwam te staan en aansluiting vond bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Zijn gemeente 

besteedde veel aandacht aan het evangelisatiewerk, ondergebracht in een aparte vereniging. In deze kring 

werd voor het eerst de aandacht gevestigd op The Salvation Anny. Men schreef regelmatig over het werk 

van Booth en de zijnen. A.Kuyper ging uiteindelijk andere wegen.  

 

Schoch  

Een belangrijke rol was weggelegd voor C.F. Schoch (oud-oom van ‘onze’ ds S.L. Schoch) en G. 

Govaars. Wat waren dit voor mensen? Iedereen kent het gezegde: geen geld, geen Zwitsers, dus als de 

Oranjes weer geld hadden en oorlog wensten/moesten voeren, werd er in Zwitserland geronseld. Zo 

kwam in het midden 55 van de achttiende eeuw de eerste Schoch naar Nederland. Ook zijn 

achterkleinzoon C.F. volgde in Nederland een militaire opleiding, maar nadat hij uitgediend was, kreeg 

hij aandacht voor andere zaken. Uiteindelijk kwam hij terecht bij genoemde gemeente van ds Smitt. Met 

deze predikant bezocht hij de Brighton-conferentie van 1875. Na kennismaking met het Leger had Schoch 

maar één droom: het Leger moet naar Nederland komen. Deze wens deelde hij met G. Govaars, oud 

leerling van het Réveil-instituut De Klokkenberg te Nijmegen, waar men voor onderwijzer werd opgeleid. 

Ook hij was, als Schoch, betrokken bij het evangelisatiewerk van ds Smitt. Ook hij hoorde over het werk 

van Booth. Dat raakte hem zo, dat hij in Frankrijk de bekende koperen — s — bestelde, en als eerste 

Nederlander met het embleem van het Leger des Heils rondliep, ook al was die organisatie nog niet 

aanwezig in Nederland.  

 

Anderen 

 Een derde persoon die belangrijk is geweest was de heilssoldaat G.S. Railton. Langs wonderlijke wegen 

(die liepen over Zuid-Afrika en Frankrijk) kwam hij op een dag voor heilszaken in Nederland, en langs 

wonderlijke wegen kwam hij te logeren bij Govaars. Samen stelden ze een liedbundeltje samen t.bv. het 

Leger des Heils in Zuid-Afrika. Zo kwam Govaars ook in Engeland, waar hij persoonlijk kennismaakte 

met het werk van The Salvation Army. Als violist was hij enige tijd de begeleider van W. Booth op diens 

‘veldtochten’. Hij besloot toe te treden tot The Salvation Army.  

Toen ook nog een andere heilssoldaat roeping voelde voor Nederland, leidde dit er toch toe dat het 

hoofdkwartier een veldtocht in Nederland ging voorbereiden. Deze begon in de Gerard Doustraat, in De 

Pijp dus, de nieuwbouwwijk van Amsterdam. Ondersteuning was er vanuit de door ds Smitt opgerichte 

vereniging Emanuel, maar andere kerkelijke steun ontbrak. De kerk in Nederland had andere dingen te 

doen: in 1886 was de Doleantie begonnen. Wel was er veel belangstelling van de pers. Mede als gevolg 
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daarvan was er een overweldigende opkomst. Op de achtste mei 1887 werden vier samenkomsten 

gehouden, alle goed bezocht. De eerste dag al kwamen er twintig mensen op ‘de zondaarsbank’. Voor het 

front van de hele zaal beleden ze hun zonden en bekeerden ze zich tot God. Hierna kwam de ontwikkeling 

van het Leger in een stroomversnelling terecht. Er kwam een eigen tijdschrift tot stand, en er werd een 

Nederlands Korps gevormd. Rond Pinksteren 1887 waren er al 250 bekeerlingen. De groei zette door! Er 

werden ook activiteiten ontplooid buiten Amsterdam. Rond 1892, dus in vijf jaar tijd, wás er sprake van 

een landelijke organisatie. Het Leger groeide De Pijp uit.  

 

Een nieuwe koers  

The Salvation Army was van oorsprong een evangelisatie-beweging. Maar in 1890 volgde een belangrijke 

aanvulling. William Booth was namelijk onder de indruk gekomen van de diepe armoede in grote delen 

van Engeland en ontvouwde een sociaal plan. Hij voerde een pleidooi om mensen te helpen zonder 

bijbedoelingen. Dit initiatief vond ook in Nederland gehoor, en tot op de dag van vandaag zijn deze twee 

doelstellingen: hulpverlening en evangelisatie, de kern van het werk van het Leger des Heils.  

 

Opmerkelijk   

De snelle groei van het Leger is natuurlijk opmerkelijk. Het wachten is op een degelijke studie waarin 

gezocht wordt naar een verklaring. We kunnen het echter niet nalaten daar nu reeds over na te denken. Ik 

maak een paar opmerkingen, die niet de pretentie hebben een sluitende verklaring te bieden, maar die 

misschien wel de moeite van het overdenken waard zijn. * De manier waarop het geloof in 

opwekkingskringen soms verwoord wordt, in preken en in liederen, voelt voor ons soms wat ‘plat’ aan. 

En toch . ... Want laten we niet te snel oordelen. Achter die eenvoud, directheid, misschien wel ‘platheid, 

gaat een diepe bewogenheid schuil. Er is, natuurlijk, de innige vroomheid, het persoonlijke aspect van het 

geloofsleven. Maar ware vroomheid, mystiek, piëtistisch, reformatorisch, of van welke aard dan ook, leidt 

altijd tot bewogenheid met mensen die Christus niet kennen. En waar die bewogenheid leeft, gaan de 

ogen open voor de concrete, sociale en economische nood waarin zoveel mensen moeten leven. Dan gaat 

niet alleen de mond open om te getuigen, dan gaan de handen uit de mouwen.  

 

Een paar opmerkingen tot slot. 

• Dit alles werd hartelijk verwelkomd in Nederland. De nieuwbouwwijken werden bewoond door 

nieuwkomers, emigranten die de grote stap van platteland naar stad hadden gemaakt. 

Ontheemden, mensen die huis en haard hadden opgegeven, en in een wildvreemde wereld 

opnieuw moesten beginnen. Ontheemden worden op hun kern teruggeworpen. Op hun ‘ziel’. Die 
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werd geraakt door het Leger. Maar het Leger raakte meer. De paupers merkten dat het Leger ook 

oog had voor de materiele nood. Naar lichaam en ziel beide werden ze gezien!  

• De kerken hadden het te druk met zichzelf. Natuurlijk, ook in het Leger moest er georganiseerd 

worden, en bestuurd. Maar het doel was niet het Leger zelf! En dat ligt bij kerken nogal eens 

anders.  

• Waar is dit alles mee begonnen? Met een droom van C.F. Schoch? Of met het enthousiasme van 

Govaars? Moeten we verder terug, naar De Klokkenberg, geboren uit de opwekkingsvroomheid, 

die behoefte had aan goed opgeleide, vrome onderwijzers? Of naar Bilderdijk en Da Costa, die 

aan het begin van het Réveil stonden?  

• Waar liep dit op uit? Bij de Haarlemse klokkenmaker Ten Boom leefde de opwekkingsvroomheid 

uit de negentiende eeuw voort. Met de daarbij behorende liefde voor Israël. Het huis werd een 

schuilplaats in 40-45. Een zoon was een van de eersten in ons land met intense en vernieuwende 

belangstelling voor Israël. Veel van de huidige belangstelling in kerk en theologie gaat onder 

meer terug op zijn inspanningen.  

• Gods wegen zijn wonderlijk. Ooit stond een vijftienjarige jongen voor een zaal waar het Leger 

samenkwam. ‘Is dit ook voor mij?’, vroeg hij bedremmeld. Hij groeide uit tot een evangelist, en 

velen die geraakt werden door het werk van Youth for Christ kennen zijn naam, Bart van Empel  

• De bekendste majoor, majoor Bosshardt haalt regelmatig de pers. Ze is als een belangrijk gezicht 

van christelijk Nederland naar buiten toe. Een positief gezicht. Ach, ik weet het ook wel. Overal 

is wat. En op alle vormen die wij mensen kiezen kunnen we kritiek hebben. Maar dat brandende 

hart van enkelingen, hoe veel zegen kan dat brengen.  
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JOHANNES DE HEER 1866-1961  
(Cahier 5 (1996) I, 2-5) 

 

Johannes de Heer is bij velen bekend door zijn zangbundel. Niet omdat eruit gezongen wordt in onze 

kerken. Predikanten en kerkmusici hebben er met vereende krachten voor gezorgd dat deze bundel de 

toegang tot hervormde of gereformeerde kerken werd ontzegd. En zelfs in de Pinksterkerken lijkt deze 

bundel haar langste tijd te hebben gehad: er is een gigantisch aanbod van nieuwe liederen, en regelmatig 

worden de gebruikte liedbundels ‘ververst’. Er zitten nog wel liederen uit de bundel van Johannes de Heer 

in, maar dat aantal neemt steeds meer af. Het taalgebruik is echt verouderd, vermoed ik. Het is geheimtaal 

voor wie er niet mee is opgevoed. Onlangs echter trof ik het: ik ging voor in een 

charismatisch/evangelische samenkomst van homo’s en lesbiennes, en bijna het gehele repertoire bestond 

uit liederen van Johannes de Heer. Ik kon mijn hart ophalen en zag me weer staan in de hal van de 

Oranjeschool te Badhoevedorp, Rijpstra achter de piano: ‘Groot is uw trouw o Heer’ En: ‘Welk een 

vriend is onze Jezus’. Een zondig genoegen, daar, te midden van de homo’s en lesbiennes. Zo voelde het 

althans voor mij als gereformeerd predikant die opgroeide met het Liedboek en al te vaak had mogen 

vernemen dat sommige dingen toch echt niet kunnen. Daarbij behoorde ook de bundel van Johannes de 

Heer. Overigens, dat was vroeger ook al zo, maar waarschijnlijk om andere redenen. ‘Geen gezangen in 

de eredienst’, zeiden wij gereformeerden, ‘dus ook geen Johannes de Heer’. Maar thuis, aan het 

harmonium, gingen alle remmen los en werd er van hartelust uit de bundel gezongen. Later kwamen de 

gezangen toch. Maar toen we als gereformeerden eindelijk gezangen mochten zingen in de eredienst 

(behalve het Wilhelmus, want dat is geen gezang en hoort thuis na de zegen), hadden dichters en 

kerkmusici al zoveel invloed in onze kerken, dat De Heer er niet in kwam. Muzikaal gezien kan ik er 

weinig van zeggen. Kenners spreken over te eenvoudige melodieën, een te banale vorm van muziek, niet 

geschikt voor de eredienst. En ik kan me daarbij wel iets voorstellen. Uiteindelijk lijken alle melodieën op 

elkaar, en dat gaat snel vervelen. Maar behalve muzikale aspecten speelden er ook andere mee, poëtische 

en theologische bijvoorbeeld. Daar heb ik meer gedachten over. Samengevat komen ze hierop neer, dat de 

poëtische en theologische kwaliteit van de meeste liederen niet erg hoog is. Deze bezwaren hebben zeker 

zoveel gewicht als de muzikale bezwaren. Toch blijft De Heer een boeiende figuur, vandaar dat ik hier 

aandacht voor hem vraag. Wie nieuwsgierig is naar meer kan bij Elsman terecht, die zijn doctoraalscriptie 

omwerkte tot een boekje (zie onderaan). Het boekje is wat inventariserend, graaft niet diep, legt 

nauwelijks verbanden met ontwikkelingen in kerk en samenleving, maar geeft wel een beeld van deze 

man, die velen aan zich heeft verplicht juist door die omstreden bundel. Ik begin met enige biografische 

gegevens, om vervolgens aandacht te vragen voor de bundel.  
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Biografische gegevens  

Na de lagere school was er geen geld voor verdere vorming, en De Heer kwam in de smederij van zijn 

vader. Al spoedig bleek dat hij voor dat ambacht geen talent had. Als door een toeval kwam hij, na 

ettelijke andere baantjes, uiteindelijk terecht in een muziekhandel, waar hij zich naar hartelust kon 

ontplooien. Zijn belangstelling voor muziek en zijn handelsinstinct sloten een gelukkig verbond. ‘Der 

Dritte im Bunde’, God, speelde in deze tijd nog geen rol in het leven van De Heer, die lange tijd grote 

moeite had met de sfeer van de gereformeerde 59 gemeente waarin hij was grootgebracht. Het sterven van 

zijn dochter Dina betekende echter het begin van een ommekeer. De Heer kwam in aanraking met de 

Zevende Dags Adventisten en ging in hun organisatie een steeds grotere rol spelen. Deze groep 

kenmerkte zich door het onderhouden van de Sabbat i.p.v. de zondag, door een groot accent op de 

Bijbelse profetieën en door een grote hartstocht voor de evangelisatie. Toch kwam het rond 1902 tot een 

breuk, omdat De Heer tot de conclusie was gekomen dat het Nieuwe Testament van de gelovigen niet de 

onderhouding van de Sabbat eiste. Een eerste periode van zijn leven werd afgesloten, een periode waarin 

alle kenmerken van zijn latere leven reeds aanwezig waren: vroomheid, handelsinstinct, 

evangelisatiedrang en een sterke nadruk op de wederkomst.  

De Heer en zijn vrouw sloten zich aan bij de stadsevangelisatie Jeruël in Rotterdam, een organisatie 

met een grote bewogenheid voor de armen en misdeelden. In woord en daad raakten De Heer en zijn 

vrouw steeds meer betrokken bij dit werk. Nieuwsgierig geworden naar een grote opwekking in Wales 

aan het begin van deze eeuw, maakten zij een reis naar Engeland, om daarna betrokken te raken bij de 

grote opwekking in Nederland. Dag en nacht waren ze op pad om te preken en te zingen en mensen tot 

overgave aan Christus te bewegen. Deze tentzending was een brede beweging, waarbij ook vele bekende 

hervormde predikanten betrokken waren. In deze tijd rijpte het plan voor de zangbundel. In de uitgave 

van 1955 vertelt De Heer hoe hij tot zijn bundel kwam. Hij ‘kreeg’ namelijk een tekst, 1 Koningen 5: 9: 

‘Ik zal het op vlotten over de zee doen voeren ... en gij zult het wegnemen, gij zult ook Mijn wil doen, dat 

gij Mijn huis spijze geeft’. De Heer vatte deze aansporing op als een aansporing van God om naar 

Engeland te gaan om vandaar geestelijk voedsel voor de gelovigen in ons land te halen. Hij vond niets. 

Maar bij een volgende reis, tijdens een opwekkingsbijeenkomst in Wales, kreeg hij het idee voor een 

zangbundel, een Nederlandse versie van wat hij in Engeland tegenkwam. Dat was de spijze die hij aan het 

huis Gods moest schenken. Zo verscheen in 1905 de eerste uitgave van de bundel. Ongeveer vijftig 

nummers waren ontleend aan de psalmberijming en de gezangenbundel van de Nederlandse Hervormde 

Kerk, vijftig aan de liederenschat van het Leger des Heils. Ook nam hij liederen op van I.D.Sankey, de 

muzikale compagnon van de grote Amerikaanse evangelist D.L. Moody, die in de VS en in Europa 

tienduizenden mensen per avond op de been wist te brengen (ongeveer 1880). Tenslotte zijn er ook 

liederen van De Heer zelf.  
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Deze periode in het leven van De Heer eindigde rond het begin van de eerste wereldoorlog, voor hem 

aanleiding zich in de profetieën van het Oude en Nieuwe Testament te verdiepen. Het komt tot de 

oprichting van een nieuw tijdschrift, Maranatha, later tot de oprichting van Het Zoeklicht, waarin De Heer 

voortdurend de geschiedenis vanuit het Woord Gods belichtte. In de jaren dertig aarzelde hij niet in dat 

blad te waarschuwen tegen de ontwikkelingen in Duitsland. Eerder al had hij, met zijn grote liefde voor 

Israël, gewezen op het groeiende antisemitisme. Ondertussen groeide de organisatie van De Heer, en 

opnieuw volgde een periode van intensieve campagnes. Daarbij maakte hij als allereerste prediker gebruik 

van het nieuwe medium, de radio. Later zou hij lid worden van het hoofdbestuur van de NCRV. Na 1947 

ging zijn gezondheid achteruit, maar De Heer bleef zo goed en zo kwaad als het ging de evangelist die hij 

altijd geweest was. In 1961 overleed hij, 94 jaar oud.   

 

De zangbundel  

Om enigszins grip te krijgen op de inhoud van de bundel, worden door De Groot (zie hieronder) de twaalf 

artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis naast de bundel van Johannes de Heer gelegd. De 

volgende zaken vallen op. Over God de Vader of over de Drieënige God wordt weinig gesproken, of 

beter, gezongen. Als er sprake is van God de Vader, dan als de Vader van Jezus Christus, niet als de 

Schepper van het goede leven. Verder moet, in samenhang hiermee, gesproken worden van een zekere 

wereldontkenning: het doel van het leven lijkt te zijn zo snel mogelijk aan de ‘verre stranden’ te komen, 

waar de ‘gouden harpen ruisen’. We zijn immers maar ‘vreemdelingen’, op reis naar boven. ‘Zouden wij 

ook eenmaal komen ...?’ Het pelgrimsmotief speelt dan ook in veel liederen een rol. Waarheen pelgrims? 

Waarheen gaat gij? De volstrekte ontkenning van de aarde en van het goede van het aardse leven is 

wellicht een van de sterkst naar voren springende kenmerken van de bundel. Geen enkel woord over 

vrede en gerechtigheid, politiek en maatschappij. Steeds ziet het oog naar boven, nooit om zich heen. Wie 

thuis is in de geschiedenis van de theologie van de twintigste eeuw, weet van het ‘tegoed van het Oude 

Testament’, zoals Miskotte dat noemde, van het goede van de schepping. Vanwaar dit wereldontkennend 

accent bij De Heer? De Groot wijst erop dat er voor de massa’s in de dagen van Johannes de Heer weinig 

reden was om zich op het aardse leven te verheugen. Veel liederen dateren uit de tweede helft van de 

negentiende eeuw, toen de industrialisatie haar miljoenen reeds had verslagen, en er is tussen die ellende 

en de toonzetting van de bundel nauw verband! Ik geef deze verklaring hier weer, maar betwijfel wel of 

dit helemaal juist is. In ieder geval moet juist van de opwekkingspredikers in Engeland (William Booth), 

Duitsland (J.H. Wichern) en Nederland (O.G. Heldring, H. Pierson) gezegd worden dat ze veel oog 

hadden voor de nood van zeer velen. Het Nederlandse Réveil stond aan de wieg van veel hulpprojecten 

die tot ver in deze eeuw hebben voortbestaan. Ook het Rode Kruis werd geboren in het hart van een 

ouderwetse Zwitserse opwekkingsprediker! En dit accent is zeker ook bij De Heer te vinden. Daarbij 
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komt dat de nadruk op het leven als een pelgrimage van voor de industrialisatie is. Het hoort bij ons 

menszijn, dat gekenmerkt wordt door de vervreemding van God. Maar desalniettemin: samenleving en 

maatschappij komen in de bundel van Johannes de Heer nauwelijks aan de orde, we zijn voortdurend op 

reis naar een beter vaderland. Verder valt op dat in zeker negentig procent van de liederen Jezus 

(Christus) veel aandacht krijgt, meestal in verband met de vergeving der zonden door het dierbre bloed, 

vergoten aan het ruwhouten kruis. Dit is het kernstuk van deze bundel: het verzoenend sterven van Jezus 

aan het kruis voor zondaren. Met de genade wordt overigens niet zuinigjes om gegaan, zoals in de 

rechterflank van de gereformeerde gezindte. Daar strompelt men de troon der genade tegemoet. Hier zien 

we de poort wijd open staan. Komt tot uw Heiland, toeft langer niet! Rijk en gul wordt de genade 

voorgeschoteld. Ook op dit punt is er veel in beweging: we hebben er de laatste decennia oog voor 

gekregen dat het weliswaar om Christus draait, maar het gaat God om de komst van zijn Koninkrijk! 

Vandaar de verschuiving in de prediking, die sommigen tot hun verontrusting menen te kunnen 

opmerken. Opvallend is dat dogmatische speculatie niet echt de ruimte krijgt: over de twee naturen van 

Jezus noch over de maagdelijke geboorte of de hemelvaart wordt veel gezongen in deze bundel. Wel 

‘speculeert’ De Heer voortdurend over de wederkomst. Naast de verzoening is vooral de wederkomst van 

Jezus het centrale thema van zijn bundel. De wederkomst is voor De Heer een feest. Hij was geen hel- en 

verdoemenisprediker. Met deze vorm van theologie 61 weet de kerk ook meestal geen raad, de Bijbel is 

geen puzzel-boek! De kerk doet trouwens niet mee in de bundel, daarvoor is deze geloofsbeleving veel te 

individualistisch.  

Voor zover die kenmerken een eenzijdigheid vertegenwoordigen, valt er, in theologische zin, op de 

bundel af te dingen. Maar waarvan geldt dat niet? We mogen van het Huis Gods ook geen Oosterhuis 

maken, en als ik goed geïnformeerd ben is het Liedboek ronduit seksistisch. Nu wij in theologicis de 

messen niet meer zo scherp slijpen kunnen de eenzijdigheden van De Heer er ook nog wel bij, wil ik maar 

zeggen. Zou de weerstand tegen zijn bundel ook niet iets te maken hebben met de weerstand tegen zijn 

spiritualiteit? Misschien is het wel de combinatie van theologische, spirituele en muzikale gewicht van 

zijn bundel, die deze naar de marge van het kerkelijk leven heeft geschoven. Om alle misverstand te 

voorkomen, ik hecht zeer aan een evenwicht in thema’s en aan een hoge literaire en muzikale kwaliteit 

van hetgeen we zingen, dus in die zin mis ik de bundel van De Heer niet, en hoort hij voor mij tot het 

rijtje kostbare jeugdherinneringen, waar ik zo nu en dan nog graag eens aan snuffel.  

 

N.a.v. D.Elsman, Johannes de Heer, evangelist in het licht van de wederkomst (Zoetermeer 1995) en B. 

de Groot,"k Heb geloofd en daarom zing ik’, De Hoeksteen, april 1995.  
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CHILIASTISCHE TREKKEN IN HET NEDERLANDSE REVEIL  

(Cahier 2 (1996) no 4 ) 

 

Het chiliasme is een tamelijk losse omschrijving van een reeks van voorstellingen aangaande 

hetgeen aan de wederkomst van Christus vooraf gaat: het duizendjarig vrederijk. Dit chiliasme is 

er altijd geweest en zal er altijd zijn. In onze tijd komen we het tegen bij een auteur als Hal 

Lindsey, vroeger was in ons land Johannes de Heer een bekend aanhanger van deze leer. In de 

vorige eeuw komen we het chiliasme tegen bij het Réveil.  

 

Onder het Réveil wordt in de Nederlandse geschiedschrijving altijd geduid op de negentiende eeuwse 

opwekking waaraan beroemde namen verbonden zijn als die van Willem de Clercq, H.J.Koenen, Isaac da 

Costa, en G. Groen van Prinsterer. Hun namen leven voort in talloze dorpen en steden, waar straten en 

lanen naar hen genoemd zijn. Zo’n opwekking komt overigens nooit alleen, maar openbaart zich vaak 

min of meer tegelijkertijd in verschillende landen. Het Nederlandse Réveil hangt nauw samen met het 

Zwitserse. Het Réveilleven kenmerkt zich o.m. door een diep besef van Gods nabijheid en een grote 

betrokkenheid bij de sociale nood in de samenleving. Zo komen de Heldringstichtingen voort uit het 

Nederlandse Réveil.  

Behalve het diepe besef van Gods aanwezigheid kenmerken vele opwekkingsbewegingen zich door een 

sterke eindtijdverwachting, en in het voetspoor daarvan, door een nauwkeurig nalezen van de Bijbelse 

profetieën. Niet voor niets noemde Johannes de Heer zijn beweging ‘Het Zoeklicht’. Een dergelijke 

verwachting kenmerkte ook de vroomheid van het Nederlandse Réveil. Daarbij ging, en gaat het nog 

steeds, vooral om de inhoud van het laatste Bijbelboek (vooral het twintigste hoofdstuk) en het zevende 

hoofdstuk van het Bijbelboek Daniel. Men verwacht tweemaal een komst van Christus. De eerste maal zal 

Hij verschijnen om de strijd met de anti-christ aan te binden, om de gestorven gelovigen op te wekken, 

Israël tot bekering te brengen en het te voeren naar het beloofde land. Dit zal het begin zijn van een 

vrederijk, dat duizend jaren zal duren. Daarna zal nog een korte periode van oorlog en geweld losbarsten, 

om tenslotte bij de tweede komst van Christus te eindigen met de definitieve vernietiging van Satan.  

Rond 1830 zien we in de correspondentie van de Réveilvrienden een grote belangstelling voor de 

wederkomst. Van groot belang hierbij is geweest het werk van Edward Irving, The signs of times, de 

tekenen der tijden. Voor iemand als Willem de Clercq was dit het boek dat hem de ogen voor de nabijheid 

van het Rijk Gods opende, en hij meende in zijn zoektocht de Hand Gods te kunnen aanwijzen. Dit en 

andere boeken kwamen hem ‘schijnbaar toevallig’ onder ogen. Als tekenen der tijden wees Irving op het 

toenemend bijgeloof als gevolg van de toegenomen pauselijke macht (ook de RK kerk kende, net als vele 
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andere kerken, in de vorige eeuw een grote bloei!), het toenemende ongeloof (wellicht: vrijzinnigheid) in 

samenleving, politiek en wetenschappen en de geweldige zendingsinspanningen. Wij beleven, zo meende 

de Clercq, de tekenen der tijden. Overigens moesten de Nederlanders niet zoveel hebben van het spreken 

in tongen, zoals dat in de gemeente van Irving naar voren kwam.  

Opvallend is verder dat de belangstelling voor de profetie zich gelijktijdig in Nederland, Engeland en 

Duitsland openbaarde, en het ligt voor de hand hierin een verband te zien met de 63 politieke, sociale en 

culturele instabiliteit in Europa. Het chiliasme bood een tegenontwerp, een vast goddelijk plan tegen de 

als bedreigend ervaren historische gebeurtenissen. In Nederland kwam daar heel concreet de Belgische 

Opstand (1830) bij, die de aandacht van de gelovigen gevangen hield.  

Overigens waren er tussen de Réveilvrienden ook grote verschillen. Iemand als Isaac Da Costa zag een 

grote rol voor Nederland weggelegd als toevluchtsoord. Geen wonder, als we bedenken dat ons land een 

dergelijke rol sedert de zestiende eeuw voor talloze Joden had vervuld. Hij bekritiseerde dan ook de 

Engelse chiliasten, die voor hun vaderland een speciale rol zagen weggelegd in het plan van God met de 

wereld. Ieder volk, aldus Da Costa, had in Gods heilsplan zijn eigen roeping, en in Nederland zou Oranje 

een belangrijke rol spelen. Hij zag het als zijn roeping te werken aan het herstel van de kerk-staat 

Nederland, het aanhalen van de banden tussen God, Nederland en Oranje! Geen wonder dat de 

Réveilvrienden noch met Afscheiding noch met Doleantie meegingen: daarin leefde een heel andere visie 

op de verhouding kerk-staat. Zij waren protestanten in de ware zin des woords: ze protesteerden tegen de 

rol die de overheid zich in de kerk had aangematigd. De Nederlandse Réveilvrienden stonden in eerste 

instantie enigszins terughoudend tegenover het duiden van de politieke realiteit, maar toen de spanning 

met België toenam, kregen ook zij de neiging Gods hand in de geschiedenis aan te wijzen. Zou de slag bij 

Armageddon niet in Nederland plaatsvinden? En iemand als W. Bilderdijk had, volgens een van zijn 

vrienden, reeds in 1818 het vervolg van Europa’s geschiedenis geschetst, zoals die zich inderdaad zou 

ontwikkelen. Eerder, in 1810 en 1811, had deze profeet de plank overigens fors misgeslagen, en niet al 

zijn vrienden geloofden hem daarom. Maar vanwege de realiteit van de cholera-epidemie van 1832 en de 

komeet die in 1831 aan het firmament verscheen, groeide de overtuiging dat de wederkomst in 1836 zou 

plaatsvinden. Sommigen rekenden met de wederopstanding van Napoleon. Zijn dit geen tekenen der 

tijden? Bovendien hadden ook 18e -eeuwse chiliasten als J.A. Bengel de wederkomst berekend rond het 

jaar 1836. Dat jaar ging echter voorbij zonder dat de Heer verschenen was, en het chiliasme boette aan 

betekenis voor de Réveilvrienden in. Wat bleef was een verdiept inzicht in het koningschap van Christus. 

Onder predikanten komen we het chiliasme niet vaak tegen. Vanwaar echter die terughoudendheid bij 

vele predikanten? In de eerste plaats lijkt er me een verband te bestaan tussen theologische vorming en 

chiliasme. Mij althans valt op dat het vaak leken zijn geweest die de laatste eeuwen zich als chiliasten 

profileerden. Theologen lezen de Bijbel nu eenmaal anders dan niet-theologen. Minder letterlijk, met 
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meer oog voor de historische context, met meer oog voor de grote afstand tussen de tekst en onze wereld. 

Daarmee heb ik nog niets gezegd over de juistheid van hun interpretatiekader, wel iets over de aard 

daarvan. Een tweede punt hangt wellicht samen met de vroomheid. Hoewel iedere kerk leeft van de 

Opwekking, zien we een opwekking altijd weer wegebben. Het is alsof de emoties, de directe ervaring 

van Gods aanwezigheid in het leven, wel een beweging in gang zetten, maar zelf langzamerhand uit die 

beweging verdwijnen. De nazaten van de oude Réveilfamilies hebben nog wel belangstelling voor hun 

voorgeslacht, maar delen veelal niet meer in hun vroomheid. En wie de oude afgescheiden predikanten 

leest (ook een vorm van Réveil, en ons directe voorgeslacht, als u tenminste gereformeerd bent) ontmoet 

een warme, bevindelijke vroomheid, waarin de Heer als direct aanspreekbaar en sprekend en 

antwoordend wordt beleefd. Maar wie 64 de tegenwoordige generatie gereformeerde theologen en 

predikanten leest, moet veel dieper graven naar hun spiritualiteit. Dat is niet alleen het gevolg van het 

wegebben van de eerste liefde. Er komt namelijk bij dat onze generatie veel voorzichtiger is geworden 

met het aanwijzen van de Hand Gods in de geschiedenis. We weten te goed hoezeer daarvan misbruik is 

gemaakt. Hitler dankte iedere keer als hij aan een moordaanslag was ontkomen de voorzienigheid! 

Overigens zien we in onze tijd een kentering, waarin de geloofservaring weer veel nadrukkelijker 

verwoord mag worden, en het zou me niet verwonderen als de belangstelling voor het chiliasme weer 

toeneemt. Bij mijn eigen aarzeling ten aanzien van het chiliasme spelen deze punten allemaal een rol, 

maar ook en vooral mijn historisch geweten. Iedere tijd heeft zijn eigen chiliasten, zijn eigen duidingen 

van de profetieën. Armageddon, Gog en Magog, ze zijn al talloze malen geïdentificeerd. Hetgeen ik 

hierboven over de Réveilvrienden beschreef, bevestigt mij hierin. Nog afgezien van de exegetische vraag 

wat de Bijbelse profetieën zeggen, is er het oordeel van de geschiedenis van de exegese: het is 

klaarblijkelijk niet zo gemakkelijk de profetieën eenduidig uit te leggen. Daar staat tegenover dat het 

besef van de nabijheid Gods, het grote vertrouwen op de bijstand van Gods Geest, de nadruk op het 

koningschap van Christus, en de aardse concreetheid van de verwachting zoals die leven in 

opwekkingsachtige kerken en groepen, mij altijd weer raken. En één profetie van de chiliasten is in ieder 

geval uitgekomen: Israël woont weer in het beloofde land. Wellicht is het kritische punt bij het chiliasme 

vooral dat het hele heilsplan Gods minutieus in kaart wordt gebracht op een exegetische manier die van 

de Bijbel bijna een puzzel-boek maakt. Maar dat de Heer regeert, en zal regeren, dat Hij bij onze 

geschiedenis betrokken is, dat is het hart van ons christelijk geloof. En daaraan worden wij door de 

chiliasten altijd weer herinnerd.  
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HOOFDSTUK IV  
EEN GEWONE GEMEENTE  

 

 

De Handwegkerk is een wijkgemeente als alle andere. Ik bedoel daarmee: alles wat in andere gemeenten 

mis kan gaan, kan bij ons ook mis gaan. De artikelen die hier zijn samengebracht proberen op sommige 

punten te waarschuwen. De eerste waarschuwing gaat over het evenwicht tussen hart en verstand, tussen 

vroomheid en activisme, tussen bidden en werken. De volgende twee gaan over het heilig roddelen der 

gelovigen, het laatste artikel handelt over de moeite die wij hebben om ambtsdragers te vinden.  
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MISSION STATEMENT EN ZENDINGSOPDRACHT  

(De Zuid/Wester, september 2002)  

 

Sedert de trio-synode een jaar of wat geleden besloot om voor veel geld een organisatieadvies te vragen 

aan KPNG heeft het managersjargon hand over hand bezit genomen van de kerk. Nu neem ik direct aan 

dat allerlei mensen in hun bedrijf veel kennis en wijsheid verzamelen waar de kerk haar winst mee kan 

doen. Ik wil er dus geen kwaad woord over horen. Wat weet een predikant nu van management? En ik wil 

evenmin de spot drijven met onze managers van het LDC, die in enkele jaren tijds een gigantisch tekort 

bij elkaar wisten te sparen. Regelmatig overkomt het me dat aan het eind van mijn saldo nog een aantal 

dagen overblijft. Dus wie ben ik om daar wat van te zeggen?  

Ook in de kerk van Amstelveen stellen mensen hun kennis en kunde beschikbaar om het kerkelijk 

leven in goede banen te leiden. We zijn daar dankbaar voor. Maar ondertussen bemerk ik ook een zekere 

terughoudendheid bij mezelf als het gaat om het taalgebruik dat hierin mee komt. Een kerk is ook een 

organisatie. Maar het is wel een organisatie met een geheel eigen karakter. En daarom met een eigen 

taalgebruik. Mijn zorg is dat met de nieuwe termen ook allerlei gedachtegoed de kerk binnen komt 

drijven dat wezensvreemd aan de kerk is.  

Zo las ik dat de Paaskerk wil dat met predikanten functioneringsgesprekken worden gevoerd. Maar wat 

bedoelen we ermee als we dit begrip in het kerkelijk leven gaan invoeren? Bedoelt men 

functioneringsgesprekken, of bedoelt men beoordelingsgesprekken? Bij beide horen criteria. Welke 

criteria heeft de Paaskerk op het oog? Bij functioneringsgesprekken gaat het onder meer over 

scholingsmogelijkheden en -wensen, bij beoordelingsgesprekken komt ook de salarisverhoging om de 

hoek kijken. Krijg ik meer salaris als ik meer kerkgangers trek dan mijn collegae? En is een kerkenraad 

competent om dergelijke gesprekken te voeren? Nu ja, u begrijpt wel waar ik heen wil. Zonder te 

ontkennen dat we uit het bedrijfsleven veel kunnen Ieren, wil ik toch pleiten voor een klein beetje 

waakzaamheid. En we doen er in ieder geval goed aan het eigen karakter van de kerkelijke organisatie 

niet uit het oog te verliezen. Dat heeft consequenties voor ons taalgebruik. Zo maar nieuwe termen 

invoeren . ...  

Neem nu zo’n term als mission-statement. Ik ben er nog net niet helemaal achter wat dat voor een kerk 

inhoudt. Als ik het goed zie, heeft dat iets te maken met waar we als ‘bedrijf’ voor staan. Het is een soort 

logo, een soort kernachtige formulering dat het wezen van ons ‘bedrijf’ duidelijk maakt. (Geloof ik). Het 

lijkt me buitengewoon nuttig om daar eens bij stil te staan. Maar zullen we dan de Bijbel ook aan het 

woord laten? Die zegt namelijk iets over datgene waar de kerk voor staat. Iets van dat eigene van de kerk 

vind ik terug in Mattheus 28: 16-20, de zogenaamde zendingsopdracht van Jezus aan zijn leerlingen. Een 
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engel had de leerlingen gezegd Jeruzalem te verlaten en naar Galilea te gaan, naar de berg ‘waar Jezus 

hen bescheiden had’. De leerlingen geven daaraan gehoor. Ze doen dat in de dagen dat er rond het sterven 

en de opstanding van Jezus een grote verwarring is ontstaan. Enerzijds hebben ze het verhaal van de 

vrouwen bij het graf. Anderzijds wordt door de overheid het gerucht verspreid dat de leerlingen het 

lichaam Jezus hebben weggenomen. Geen wonder dat de leerlingen twijfelen. Wat moeten ze geloven? 

Wie moeten ze geloven? In ieder geval, ze verlaten Jeruzalem, met al zijn tegenstrijdige geluiden. Ze 

keren terug naar waar het allemaal begonnen was. Naar Galilea. Naar de berg. Raakpunt tussen hemel en 

aarde. Ze keren dus terug naar de bron.  

Ook in onze dagen doen allerlei verschillende verhalen over Jezus’ sterven en opstaan de ronde. En op 

bestuurlijk niveau lijkt het in de kerk een complete chaos te zijn. Plaatselijk valt dat Gode zij dank wel 

mee. Maar ook wij staan voor ingrijpende veranderingen en beslissingen. Voor ons als Handweg- en 

Dorpskerk geldt dat we vanaf het voorjaar ieder een Samen op Weg gemeente in opbouw zijn. We 

spreken met elkaar over wijkgrenzen, over de overdracht van het pastoraat, over zo’n vormgeving voor 

onze beide gemeenten dat beide bloedgroepen zich er in kunnen herkennen. Dit overleg verloopt in een 

uitstekende sfeer, we zijn ons bewust van de grote betekenis die deze veranderingen hebben. Dus als het 

gaat om de spanning, verkeren we in een geheel andere situatie dan de leerlingen. Maar ook bij ons gaat 

het om de toekomst. Hoe verder? Die vraag delen we met de leerlingen. En dan denk ik, dat ook wij er 

goed aan doen terug te keren naar de bron. Naar die berg in Galilea. Nu wij als kerkenraden voor een 

inspannende periode staan, hoop ik dat er in onze beide gemeenten echte ‘bidders’ zijn. Mensen die ons 

als kerkenraden bij voortduring willen gedenken in hun gebeden.  

De leerlingen die de weg naar Galilea gaan, krijgen een opdracht. ‘Maakt al de volken tot mijn 

discipelen’. Dat lijkt me nu nog eens een mission-statement in de ware zin des Woords. En als ik nu eens 

alle aandacht voor SoW gedurende veertig jaar vergelijk met de onmacht van de kerk om ‘de moderne 

mens’ te bereiken, dan vraag ik me af of we op dit punt als kerk de boot niet hebben gemist. Die vraag 

stel ik ook aan de kerk in Amstelveen. Ja zelfs aan de beide kerkenraden van Handweg- en Dorpskerk. 

Allerlei vragen waar we nu voor staan, kwamen reeds kort na mijn komst naar Amstelveen aan de orde. 

Er zijn plannen gemaakt, er zijn rapporten geschreven, en .... er volgde steeds een nieuwe teleurstelling, 

een nieuw besluit, een nieuwe vergaderingsronde, een nieuw rapport. Etcetera etcetera.  

Ik hoop dat het ons de komende jaren wel zal lukken twee SoW gemeenten te vormen. Het eerste dat 

daar voor nodig is, heb ik hierboven al aangeduid. Een gemeente die bidt. Het tweede hangt samen met de 

opdracht die Jezus hier aan zijn leerlingen geeft. Dit lijkt me een belangrijk criterium te zijn van al ons 

handelen, van al ons onderhandelen, van al onze plannen. Wat heeft de overhand? De vraag of we nog 

bezig zijn met de opdracht van Jezus? Of de vraag hoe we ons eigen clubje zo sterk mogelijk kunnen 
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maken. Dit is, ik besef het, vooral een gewetensvraag aan de leden van onze beide kerkenraden. Hoe zit 

het met dit Mission Statement?  

Ik wil hiermee geen tegenstelling creëren tussen ‘management-denken’ en spiritualiteit. Vroomheid 

zonder verstand is niet vruchtbaar, maar verstand zonder vroomheid evenmin. ‘Trust God and keep your 

powder dry’, zou ik zeggen. En ik wil hier evenmin mee betogen dat het ons aan vroomheid heeft 

ontbroken. Wel zou ik heel voorzichtig de vraag willen stellen of we het juiste evenwicht niet uit het oog 

hebben verloren. De kerk van Amstelveen is al vanaf 1970 bezig met een kerk in het Zuiden. Moet dat 

niet eens afgelopen zijn? Ik bedoel, dat eindeloze gepraat erover? Die kerk moet er komen. Een 

gemeenschap die samenkomt rond Woord en Sacrament, en daarom een bron van troost en inspiratie kan 

zijn voor de bewoners van het Zuiden. Een gemeenschap die de zoekenden en tastenden helpt om DE 

WEG te vinden.  

Kortom, aan de basis van al onze plannen liggen vroomheid en gehoorzaamheid. Wat dat concreet 

betekent? Dat wij in ons doen en laten voortdurend terugkeren naar de bron. Van U als gemeente 

verwachten we uw voorbede. Voor beide kerkenraden. Alleen dan zullen we ervaren wat Jezus zijn 

leerlingen beloofde: Zie, ik ben met U, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. 
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PASTORALE OVERWEGINGEN: HET AMBTSGEHEIM  

(Centraal Weekblad, 6 juli 2001)  

 

Bij de bevestiging van ambtsdragers wordt hun altijd de vraag gesteld of zij zullen zwijgen over wat hen 

in vertrouwen wordt meegedeeld. We raken daarmee aan het ambtsgeheim. De bedoeling van het 

ambtsgeheim is de bescherming te bieden die wij mensen nu eenmaal tegenover elkaar nodig hebben, en 

ieders persoonlijke keuze met betrekking tot zijn eigen openheid naar buiten toe te respecteren. Nu weet 

iedere ambtsdrager uit ervaring dat het ambtsgeheim soms spanningen met zich mee brengt, en over de 

vraag hoe ver het ambtsgeheim reikt, wordt dan ook wel nagedacht. Maar het basisprincipe is de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze gemeenteleden.  

 

Een broeder in mijn vorige gemeente vertelde me dat hij en zijn vrouw moesten trouwen. Deze zonde 

(men zag hierin merkwaardiger wijze een overtreding van het zevende gebod) had hij keurig opgebiecht 

bij de kerkenraad. Tot zijn verbijstering echter bleek het verhaal binnen een week ‘op straat te liggen’. 

Toen hij de broeders kerkenraad aan hun gelofte herinnerde, zwegen ze beschaamd.  

 

Zo gaat het vaak met het ambtsgeheim. Zou het bij ons anders zijn? Nu zijn er situaties, waarin het 

onvermijdelijk wordt geacht om over anderen mededelingen te doen. Zelf ben ik pastoraal ‘opgevoed’ 

door prof. dr J.C. Schreuder. Ik herinner me nog goed hoe ze betoogde dat gedeeld ambtsgeheim ook 

ambtsgeheim is. Ik heb me jarenlang met deze gedachte getroost gevoeld. Je hoort soms dingen, je ziet 

soms dingen, waar je wel over moet praten, en daarvoor kies je dan een mede-ambtsdrager of een 

ambtelijke vergadering. Het zit je hoog, je moet het kwijt, je wilt je inzichten toetsen. ‘Heb jij dat nu 

ook?’, zeggen we dan.   

Toch ben ik hierover in de loop der jaren anders gaan denken. Om het maar wat pregnant te 

formuleren: gedeeld ambtsgeheim is niets anders dan een heilig roddelen. Dat is pregnant geformuleerd, 

ik weet het. Maar eigenlijk wil ik met minder niet toe. Als vertrouwelijke zaken over personen 

meegedeeld worden aan anderen, is het vertrouwen geschonden. In feite is zelfs de mededeling dat men 

iemand bezocht heeft al op de rand.  

Nog meer bezwaar voel ik als er dingen op papier worden gezet. Wie schrijft, die blijft. Zo las ik 

onlangs over mevr. X, dat zij een moeilijke relatie met haar vader had gehad, en dat ze daar nu, op latere 

leeftijd, nog last van had. Dit stond zwart op wit in de notulen van een vergadering van enkele pastoraal 

werkenden. Maar als mevr. X mij dat niet wil vertellen, hoor ik het niet te weten. We schrijven dus nooit 

iets op, te meer niet omdat feit en interpretatie voor ons mensen moeilijk te scheiden zijn. Wat we 

opschrijven, is vaak ook onze interpretatie.  
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Ik neem op dit punt dus steeds meer afstand van mijn leermeester, en vond dat onlangs in het 

ouderlingenblad bevestigd door een opmerking van haar opvolger, G. Heitink. Er bestaat geen gedeeld 

ambtsgeheim. Daarom heb ik onlangs, bij de bevestiging van de ambtsdragers, mijn eigen belofte 

vernieuwd.  Bovendien heb ik een pastoraal theoloog geraadpleegd, omdat desondanks het ambtsgeheim 

niet altijd eenvoudig is te handhaven. Iets ingewikkelder vind ik het bijvoorbeeld als er persoonlijke 

zaken in het geding zijn die van bestuurlijk belang zijn. De eerste route is natuurlijk dat je vraagt of je om 

die reden iets naar buiten mag brengen. Een tweede route is de weg die langs de voorzitter van de 

vergadering voert. Het is tenslotte zijn taak zowel inhoud, proces als relaties binnen het geheel van de 

geloofsgemeenschap, en in het bijzonder van de kerkenraad, te bewaken. Stel dat iemand bezig is met een 

echtscheiding. Het is nog niet algemeen bekend, zelfs zijn kinderen weten het nog niet. Deze persoon 

wordt voorgedragen als ouderling. Wat doe je dan? Moet iemand niet de ruimte krijgen eerst de scheiding 

te verwerken voordat hij ambtsdrager wordt? In zo’n geval biedt deze laatste route enige uitkomst. 

Ambtsgeheim is een groot goed. Wij zijn maar mensen. We struikelen vele malen. Maar soms is het goed 

een nieuwe start te maken, ook waar het gaat om ons omgaan met het ambtsgeheim. We kunnen daarin 

niet streng genoeg zijn voor ons zelf.  
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GEPRAAT IN DE GEMEENTE  

(De Zuid/Wester mei 2001)  

 

De omgang tussen God en mens is aan spelregels gebonden. Als er wel over God, maar niet met God 

gesproken wordt, gaat het mis. Dat staat op een van de eerste bladzijden van de Bijbel. De slang spreekt 

met Eva. Over God. Zonder God. We zien hoe er beelden ontstaan, het blijken afgodsbeelden te zijn, en 

het effect is dat het tussen God en mens misgaat. En als het daar misgaat, gaat het ook mis tussen de 

mensen onderling. Het leidt er uiteindelijk toe dat de kinderen van Adam en Eva elkaar de hersens 

inslaan. De humaniteit sterft. Ik noem dit het verhaal van de verboden driehoek. Ditzelfde verhaal van de 

driehoek geldt natuurlijk ook voor de mensen onderling.  

Laat ik het met een voorbeeld illustreren. De moeders bij het hek praten met elkaar over de juf. 

Vroeger, toen ik mijn kinderen naar school bracht, was dat althans zo. Gelukkig gaat de wereld met 

sprongen vooruit, dus het is een onschuldig voorbeeld, want het is niet actueel. De moeders bij het hek 

praten met elkaar over de juf, zonder de juf. De een weet dit, de ander weet dat. Bij elkaar is het een hele 

berg. Als ik dat hoor, maak ik me zorgen over mijn kind, want dat zit bij die juf in de klas. Ik besluit met 

haar te gaan praten. Een beetje boos. Want al die verhalen, ik geloof ze. Ik was tenslotte in die driehoek 

gestapt door er naar te luisteren. Met iemand, over iemand anders.  

Nog even terug naar Genesis 3: 1-7. Ziet u de parallel? De verhalen over god zijn anders dan wat de 

Heer die God is openbaart over zijn wezen. En wat bleek mij? De juf herkende zich helemaal niet in die 

verhalen. Ze begreep wel waar ze mee samenhingen, en dat legde ze me uit. Ze gaf me inzicht in haar 

werkwijze, ook in haar interpretaties. Daar wilde ze best even over praten. ‘Zo zie ik dit. Zie je het zelf 

anders? En waarom?’ De juf bleek deskundig te zijn, en heel goed te weten wat ze doet. Opgelucht verliet 

ik de school. En met een schuldgevoel. Wat had ik me laten meeslepen door anderen! En ik realiseerde 

me nog iets anders. Goed nieuws, zo heeft men eens uitgezocht, wordt acht keer doorverteld, maar slecht 

nieuws 22 keer.  

 

Het verhaal van de verboden driehoek is een fundamenteel verhaal. Het legt een fundament voor 

conflicten, verstoorde relaties, etc. Reeds op een van de eerste bladzijden van de Bijbel wordt het ons als 

een spiegel voorgehouden, en er zal wel niemand van ons zijn die het verhaal niet herkent. Die niet beseft, 

dat het wel snel verteld is, maar dat de praktijk ingewikkeld is. Die niet weet dat hij op dit punt bepaald 

geen smetteloos verleden heeft. En toch, we moeten er wat mee. Als we tenminste de Schrift serieus 

willen nemen. Ik geloof dat dat nog steeds het uitgangspunt van een gemeente is. In de verhalen van 
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mensen over mensen is vaak sprake van allerlei scheefgroei. De verhaaltjes worden verhalen, de verhalen 

worden bergen. En achter de bergen wacht de diepte. Ach, lieve mensen, als wij dat kunstje toch eens 

zouden verstaan. Toen de slang Eva aansprak, had Eva natuurlijk moeten zeggen: ‘luister, beste slang, ik 

begrijp dat het je allemaal hoog zit. Maar bij mij ben je met dat probleem aan het verkeerde adres. Je moet 

boven zijn. Ik kan je hoogstens de weg wijzen, maar ik kan er niets over zeggen. Het is jouw probleem 

met God’. En zo is het. Ik heb veel verhalen gehoord in mijn leven. Ik ben er niet altijd wijs mee 

omgegaan. Ik leer nog elke dag. Bij dat leren hoort het toenemende inzicht dat juist in een 75 kerk de 

bekendheid met de driehoek ons innerlijk eigendom moet zijn. Want hoe dan ook, als gemeenteleden 

bouwen we aan een fundament. Een goed of een slecht. We hebben dat voor een belangrijk deel in onze 

eigen hand.  



 

DE OOGST IS WEL GROOT, MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG  

(Cahier 4 (1996) 11-15)  

 

Reeds in mijn eerste gemeente was het niet altijd gemakkelijk ambtsdragers te vinden. In 

Amstelveen was dat probleem ook aanwezig, en het lijkt wel dat het steeds moeilijker is geworden 

mensen te vinden die het ambt van ouderling of diaken willen vervullen. In dit artikel ga ik daar 

nader op in.  

 

Het ambt in de verdrukking  

Voor de vervulling van het ambt van ouderling zijn moeilijk kandidaten te vinden. De dagen van de 

groslijst, de tweetallen en het stemmen door de belijdende lidmaten van de gemeente zijn lang voorbij. 

Dat geldt niet alleen de wijkgemeente Handwegkerk, het geldt voor talloze kerken. Een reden hiervoor 

kan zijn dat de druk op mensen in de kracht van hun leven de afgelopen jaren steeds groter is geworden. 

De werkdruk is de laatste decennia toegenomen, evenals de onzekerheid m.b.t. de toekomst. Velen van 

ons zullen moeten overleven als echte `jobhoppers’: ze moeten voortdurend van baan verwisselen. Voeg 

hierbij het feit dat de relaties tussen man en vrouw als gevolg van veranderende rolpatronen onder grote 

druk staan, èn dat de plaats van kinderen in onze gezinnen steeds groter is geworden, en het spreekt 

vanzelf dat er voor vrijwilligerswerk minder tijd overblijft. Of zijn dit verontschuldigingen, die moeten 

verhullen dat wij andere prioriteiten stellen dan vorige generaties? Hoe dit ook zij, de situatie is niet zo 

dat er helemaal geen ambtsdragers meer gevonden kunnen worden, maar het gaat minder gemakkelijk dan 

vroeger. Er zit iets in het ambt van ouderling dat mensen tegenhoudt zich beschikbaar te stellen, meer dan 

in het ambt van diaken of in de functie van pastoraal medewerker. Beroemd is de karikaturale passage in 

het boek van Maarten ‘t Hart, Een vlucht regenwulpen, waarin een ouderling na een bezoek aan de 

doodzieke moeder door de zoon des huizes hardhandig de deur wordt uitgewerkt. De crisis van het ambt 

is de crisis in het ambt van ouderling (met een pastorale taak). De ouderling staat er niet best op. De man 

in het zwarte pak met de Bijbel onder de arm die je komt vragen naar de stand van je ziel (Big Brother is 

watching you!) is niet bepaald populair. Dat lossen we niet op door het corrigeren van karikaturen, in feite 

ligt de oorzaak van de huidige verlegenheid ook niet in het disfunctioneren van ouderlingen in het 

verleden. Liever wijs ik voor de nadere analyse op twee factoren die grote invloed hebben uitgeoefend en 

nog uitoefenen: de voortschrijdende individualisering en democratisering, en de voortschrijdende 

innerlijke secularisatie.  
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Nadere analyse  

De voortschrijdende individualisering en democratisering leiden er m.i. toe dat de behoefte aan 

ouderlingen bij de gemeenteleden afneemt. Men vraagt zich af wat hij eigenlijk komt doen. Vrij naar een 

populair liedje: `Je hoeft me niet te zeggen hoe ik geloven moet’, en als ik problemen heb, zoek ik zelf 

wel iemand om verder te komen. Het spreekt vanzelf dat deze categorie gemeenteleden zelf ook niet 

beschikbaar is voor het ambt van ouderling. Een andere uiting van die individualisering lijkt het 

toenemend congregationalisme te zijn. Ik heb de indruk dat dit zich ook op wijkniveau uit: hoe verder de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt van dat wat als hart van de eigen gemeente wordt ervaren, hoe 

moeilijker het is geschikte medewerkers te vinden. Op het meest gedecentraliseerde niveau lukt dat nog 

wel, maar hoe verder van huis, hoe moeilijker het wordt. Overigens is pastorale kleinschaligheid geen 

slechte zaak, mits gepaard aan een bestuurlijke centralisatie en een centralisatie van de eredienst. Dat 

laatste is een noodzaak, die wellicht dwars op de behoefte aan een eigen identiteit staat. Wij van 

Middenhoven! Maar Westwijk is echt heel anders! De Oude Wijk is zo oud! Maar men vergeet hoezeer 

we op elkaar aangewezen zijn. Is de kerkenraad al te ver weg voor de basis? 77 Ook de voortschrijdende 

secularisatie (niet geheel van het voorgaande te scheiden) speelt ons parten. Daarmee bedoel ik dat die 

secularisatie niet alleen buiten de kerk of aan de groeiende rand van de kerk te vinden is, er is ook sprake 

van innerlijke secularisatie. Ik bespeur een proces van vervreemding van de Bijbelse boodschap, dat nog 

niet geleid heeft tot een definitief vaarwel zeggen van de kerk, maar dat wel een grote verlegenheid 

creëert met kerk en evangelie. Wijzelf, ambtsdragers, trouwe kerkleden, hebben er moeite mee God ter 

sprake te brengen. En een ‘stukje praktisch werk oppakken’, dat gaat nog wel, maar of God ons zelf tot 

een bepaalde dienst geroepen heeft? Zo’n uitspraak ervaren we als heel ‘zwaar’, of zweverig. Dat is wat 

ik hier bedoel met de uitdrukking: innerlijke secularisatie.  

 

Een lans voor het ambt  

Desondanks zou ik een lans willen breken voor het ambt van ouderling. Niet omdat ik de man in het 

zwarte pak met de Bijbel onder de arm weer terug zou willen (hoewel ...), maar omdat ik in de loop van 

mijn Amstelveense jaren steeds meer moeite krijg met het functionalistische denken dat ons zo vertrouwd 

is: als het werk maar gebeurt, wat maakt het dan uit door wie en onder welke vlag? Het gaat me daarin 

niet om een terugkeer tot een autoritaire ambtsopvatting, het Nieuwe Testament kent trouwens het woord 

ambt niet, alleen het woord ‘dienst’. Ook de ambtsdrager staat ‘onder het Woord’. Juist hij mag zich aan 

het Woord niet onttrekken, en van heersen over de gemeente kan natuurlijk geen sprake zijn. Het ambt is 

dienst aan de gemeente, het wortelt in de gemeente, daarom staat ook de ambtsdrager onder het Woord. 

Maar er zit aan het ambt ook nog een andere kant. Het ambt is de wijze waarop Christus de gemeente 

tegemoet treedt. We kunnen dat ook anders formuleren: de kerk heeft het werk van Christus in de 
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gemeente ‘gekanaliseerd’ in het ambt van predikant, ouderling en diaken. Pastoraal en diaconaal werk is 

geen ‘klus die gedaan moet worden’, maar een heilige roeping van Christuswege ten dienste van de 

gemeente. Ten diepste is het Christus zelf die zijn gemeente leidt. Dat besef is prachtig geformuleerd in 

het traditionele bevestigingsformulier en de vragen die daar bij horen. Zo functionalistisch en pragmatisch 

is de traditie nu ook weer niet! Dit besef lijkt me onopgeetbaar. Waarom hecht ik hier zo aan? Met het 

verwateren van het ambtsbesef dreigt het gevaar dat ons besef van Christus’ tegenwoordigheid in de kerk 

verwatert. Mijn zorg is de innerlijke secularisatie die zichtbaar wordt in een pragmatische en functionele 

ambtsopvatting. Of je de financiën voor de voetbalclub beheert of voor de kerk, het maakt geen verschil, 

om deze manier van denken over het ambt maar enigszins gechargeerd weer te geven. Maar juist hier ligt 

de kern van het ambt: het maakt wel degelijk verschil, en met het besef dat God zelf ons roept tot het 

ambt staat of valt de kerk.  

 

Andere oplossingen?  

In de praktijk hebben vele kerken de noodsituaties die hierdoor zijn ontstaan willen ondervangen door een 

functionalistische invulling van het ambt: als iemand pastoraal werk doet, dan hebben we toch geen 

ouderlingen meer nodig! Een dergelijke opvatting vinden we ook in de Handwegkerk: er zijn talloze 

pastoraal medewerkers, maar ze zijn niet bevestigd in het ambt van ouderling. Dat wil men niet. 

Klaarblijkelijk ervaart men de drempel in de functie van pastoraal medewerker als lager dan die in het 

ambt van ouderling. De taak lijkt lichter, je maakt geen deel uit van de kerkenraad met al het ‘gezeur’ dat 

daarbij hoort, en, voor sommigen, het wordt allemaal niet zo zwaar, zo zweverig, aangezet. Maar datgene 

waar het in het ambt van ouderling om gaat, lijkt te verdampen. Het geheim van het pastoraat, de 

aanwezigheid van Gods Geest en het besef gezonden te zijn door en te komen namens Christus, en in Zijn 

naam ook leiding te geven aan heel de gemeente, daarvan blijft heel weinig over. Een en ander wordt 

zichtbaar in het ‘bevestigingsritueel. De pastoraal medewerkers worden ‘voorgesteld’ aan de gemeente. 

Aanvankelijk was dit bij ons een letterlijk voorstellen, gekoppeld met een uitleg aan de kinderen over het 

werk dat deze mensen gaan doen. Maar de kerk is geen buurtvereniging die wat sportactiviteiten 

organiseert! En bovendien, het doet belachelijk aan iemand voor te stellen die bij de gemeente meestal 

allang bekend is. Een tweede gevaar is dat er een scheiding dreigt te komen tussen bestuur en pastoraat, 

terwijl bestuur een vorm van pastoraat en diaconaat is (of zou moeten zijn). In vroeger tijden ging de 

meeste tijd van de kerkenraadsvergadering dan ook op aan het verslag van het huisbezoek. Tegenwoordig 

wordt veel tijd besteed aan allerlei ‘regelzaken’. Overigens valt er op de vroegere gang van zaken ook wel 

wat af te dingen.  
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Weerwerk!  

Naast de hierboven gesignaleerde innerlijke secularisatie, bespeur ik, niet alleen bij mijzelf maar ook bij 

anderen, een nieuwe behoefte aan spirituele en liturgische vormgeving van het kerkelijk leven. Het alleen 

maar ‘voorstellen’ van mensen van wie we in feite werk verwachten dat voorheen door de ouderling werd 

gedaan, ervaar ik zelf als wat al te mager. Welke wegen heb ik tot nog toe bewandeld? Vooralsnog zijn er 

twee ‘nieuwe’ ontwikkelingen.  

Bij het ‘voorstellen’ maak ik gebruik van grotendeels dezelfde woorden als die gebruikt worden in het 

officiële bevestigingsformulier voor ouderlingen en diakenen. Zo kijk ik ook naar hen, als ouderlingen die 

ontheven zijn van hun taak als kerkenraadslid. Ze vergaderen overigens eenmaal per maand in het kader 

van het wijkteam Middenhoven.  

Ten tweede: Wanneer het Wijkteam Middenhoven (ouderlingen, diakenen en pastoraal werkers) en het 

wijkteam Oude Wijk samenkomen, ben ik daar qualitate qua op hun verzoek aanwezig. De vergadering 

wordt (eveneens op hun verzoek) met Schriftlezing en gebed begonnen, juist omdat dit ons erbij bepaalt 

dat de kerk iets anders is dan een voetbalclub. Iemand verwoordde dit als volgt: ‘we doen toch eigenlijk 

een stukje kerkenraadswerk’.  

Wat ik met deze werkwijze hoop te bereiken is dat het mystieke element, dat wat ons door Christus 

wordt geschonken aan gaven, benadrukt wordt. De pastorale kleinschaligheid ervaar ik als positief. 

Opgemerkt moet echter worden dat er iets dreigt te gebeuren dat de kerkorde niet kent, namelijk dat er 

een tweede soort ouderling gecreëerd wordt die geen bestuurlijke bevoegdheid heeft als kerkenraadslid. 

Een wezenlijk deel van het ouderling zijn is het kerkbestuur, en dat is in onze kerkorde toevertrouwd aan 

de kerkenraad. Pastoraat, diaconaat en bestuur horen bij elkaar! Ook het wijkteam als subkerkenraad 

bestaat kerkordelijk niet, en voor het verlopen van pastorale kleinschaligheid naar bestuurlijke 

kleinschaligheid, i.c. zelfstandigheid voor de drie wijken, dient vooralsnog gewaakt te worden.  

 

Samengevat 

De in de afgelopen jaren gevolgde praktijk zou er toe kunnen leiden dat er figuren ontstaan die de 

kerkorde niet kent, maar vanuit de behoefte aan spiritualiteit en rituelen behoeft daaraan niet zo zwaar 

getild te worden. Zwaarder weegt mij de kerkorde, waarin wij met elkaar het werk van de Geest in ons 

midden gekanaliseerd hebben. Een andere vraag is of de beperking van het ‘bevestigen tot pastoraal 

werker’ geen onrecht doet aan de vele gaven die in de eredienst samenkomen. Moeten ook de cantor, de 

organist, de medewerkers aan de kindernevendienst niet bevestigd worden?  
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HOOFDSTUK V  

OVER DE PREDIKANT  

 

 

Toen ik na een enigszins turbulente middelbare schoolcarrière in 1974 aan de VU mijn theologische 

studie begon, meende ik dat er geen mooier ambt was dan het ambt van predikant. Ik heb nog overwogen 

geschiedenis te gaan studeren, maar ik wilde per se niet voor de klas terecht komen. En rechten leek me 

ook wel wat, maar het ambt bleef trekken. Dus schreef ik me in aan de Faculteit der Godgeleerdheid van 

de Vrije Universiteit. Tegenwoordig lig ik wel eens wakker met een gevoel van spijt over deze keuze. 

Was ik maar rechten gaan studeren! Ja, ik weet het ook wel, het gras van de buurman is altijd groener. En 

God zij dank, als de dag dan weer is aangebroken, ziet alles er weer wat zonniger uit. Dan voel ik me als 

predikant weer op mijn plaats. Dan weet ik: dit is mijn plaats in het leven, hiertoe heeft de Heer me 

geroepen. Maar er is wel wat aan de hand met het predikantschap. In het bijzonder de laatste jaren zijn 

daarover heel wat publicaties verschenen in de pers. De artikelen in dit hoofdstuk weerspiegelen deze 

situatie.  
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DS, DRS, DR, PREDIKANTEN EN DOMINEES. OF: EEN POGING TOT VERHELDERING (De 

Zuid/Wester, april 2000)  

 

Tijdens de rondvraag op een kerkenraadsvergadering merkte een aandachtig lezer van het liturgieblad op 

dat onze scriba onlangs wel een zeer ernstige fout had gemaakt. Er viel namelijk te lezen dat de 

voorganger van deze zondag drs Aalders zou zijn. Ai, wat een misser! Heb ik zeven jaar gezwoegd om 

die hatelijke — s — kwijt te raken, krijg ik hem op een zondagmorgen zomaar gratis en voor niets terug 

Thuisgekomen nam ik een boek van Herman Ridderbos ter hand. Had hij daar ooit niet eens over 

geschreven? Dankbaar constateerde ik dat mijn geheugen nog prima functioneert: in 1960 heeft 

Ridderbos, nog steeds in het land der leven en helder van geest, ons uitgelegd hoe dat nu zit, met die titel 

van drs.  

Voordat ik met Ridderbos voortga, vraag ik even aandacht voor de afkorting ds. Allereerst: de punt die 

hier staat duidt op het einde van de zin. De afkorting is ds, zonder punt alstublieft. Jan Renkema was de 

eerste die in zijn Schrijfwijzer een pleidooi voor de punt voerde, en zijn voorkeur heeft sedert de invoer 

van de nieuwe spelling een officiële status gekregen. Voor de gemiddelde Nederlander is het namelijk 

veel te ingewikkeld om te onthouden dat de — s — van ds niet duidt op een afkorting, net zomin als de 

— r — van mr of de — r — van dr, maar dat deze letters het slot vormen van een woord. We schrijven 

toch ook niet — als we al voluit zouden schrijven, maar dat doen we niet - Meester. C. Kuiper maar 

meester C. Kuiper? Nu ja, ik kan de nieuwe spellers wel begrijpen. Nederlands is nooit mijn sterkste vak 

geweest, dus ik ben erg voor vereenvoudiging van de spelling. Dat ik zelf een voorkeur houd voor ds, mr 

en dr (zonder punt) en de nieuwe mode niet volg, duidt slechts op een conservatief trekje in mij. Ik vraag 

u om begrip hiervoor.  

Goed. De afkorting ds dus. Deze staat voor ‘dominee’. Dat is de vocativus van dominus. En dat is 

Latijn voor: heer. De vocativus, dat wil zeggen: de aanspreekvorm. Als je een heer aanspreekt, zeggen we 

in het Nederlands: meneer (mijn heer, maar dat hebben we in onze anti-autoritaire tijd maar wat 

verdoezeld). In het Latijn zeggen we dan: dominee. Dominee betekent dus niets anders dan: meneer. Ik 

heb me wel eens laten vertellen dat in een ver verleden alle academici zich zo lieten aanspreken, maar dat 

is inderdaad een ver verleden. Normale mensen hebben dit ver achter zich gelaten en zijn gewoon 

‘meneer’ geworden. Alleen voor de heren predikanten was dat klaarblijkelijk niet vanzelfsprekend. 

Volgens mijn vader zaliger zijn dat ook geen normale mensen: hun ijdelheid doet hen ver boven het 

gemene volk uitstijgen. Hiermee is ondertussen hopelijk ook duidelijk dat dominee niet hetzelfde is als 

predikant. Het eerste is een aanspreekvorm, het tweede een beroep. Dat journalisten en anderen dit 
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tegenwoordig door elkaar halen, is een betreurenswaardig teken van cultureel verval en taalverloedering, 

maar ik ben ook niet volmaakt, dus ik bezie dit alles met grote barmhartigheid. We zijn maar mensen.  

 

Maar dan nu naar Ridderbos en de titel drs. De punt hier voor, maar dat begrijpt u al, duidt voor mij op 

het einde van de zin. Ridderbos dus. Deze grote geleerde heeft in 1960 de draak gestoken met deze titel, 

die toen net, met een nieuwe wet op het wetenschappelijk onderwijs, een officiële status had gekregen. 

Drs staat voor doctorandus. Maar wat betekent dat? Nu ja, daar zat voor Ridderbos het probleem. Dat 

betekent namelijk niets. Het is niet meer dan een niet-bestaande puist aan het woord doctor (afgekort als 

dr). Gesteld dat het kon, dan zou het betekenen: hij die doctor (zeer geleerd) wil worden. Maar dat kan 

niet, want het Latijn kent geen werkwoord doctorari. Een niet bestaande puist dus. Maar in hun 

ondoorgrondelijke wijsheid hebben de Haagse heren deze niet-bestaande puist een wetenschappelijke 

status gegeven. Ridderbos veegt vol humor de vloer met hen aan.  

Nu ja. We kunnen de loop der geschiedenis niet keren, en een mens moet niet altijd achterom kijken. 

Daarom aanvaarden we met een opgeruimd hart dat de titel drs tegenwoordig alom in gebruik is. Hij duidt 

op een academische graad. Een graad die aangeeft dat men het recht heeft om, zo men wil, met de studie 

voort te gaan en een proefschrift te schrijven, een proeve van wetenschappelijke bekwaamheid. Als je die 

hebt afgelegd, dat heet: promoveren, dan word je dr (zonder punt). En aan iedere ‘jonge’ doctor wordt 

tijdens de promotieplechtigheid meegedeeld dat aan deze titel grote voorrechten kleven.  

Van Ridderbos terug naar de kerk. Dat is geen grote stap, ik geef het toe, maar toch . .. . De meeste 

predikanten hadden vroeger geen doctoraal examen gedaan. Ze hadden hun kandidaatsexamen afgelegd. 

Niet dat ze korter studeerden, minder wisten of dommer waren dan de tegenwoordige generatie 

predikanten. Integendeel. Hoe ouder ik word, hoe vaker ik denk dat juist het tegenovergestelde het geval 

was. Nee. Maar na zes jaar (succesvolle) studie werden ze door de kerk, na nog eens twee kerkelijke 

examens, beroepbaar gesteld en bevestigd. Ze werden kandidaat tot de heilige dienst, als u dat nog wat 

zegt, want die aanduiding is in onbruik geraakt, geloof ik. Het is wel verwarrend, maar dat is het 

theologenland per definitie. Er waren dus twee soorten kandidaten: mensen die een kandidaats-examen 

hadden afgelegd, dat is: die een academisch examen hadden afgelegd. En er waren kandidaten tot de 

heilige dienst, dus mensen die na het academisch examen ook nog een kerkelijk examen hadden afgelegd. 

Maar dat alles is verleden tijd. Niets is hier blijvend, zeg ik Johannes de Heer na, en alles wat glans 

heeft, zal eenmaal vergaan. Tegenwoordig is iedere predikant minstens drs. Daarna pas wordt hij 

‘kandidaat tot de heilige dienst’. Maar: in de kerk is dat niet het belangrijkste. Waar het in de kerk om 

gaat is of iemand door God en de gemeente geroepen is tot het ambt van Verbi Divini Minister (afgekort 

V.D.M., met puntjes), dienaar van het goddelijk Woord. Daarom heb ik een grote voorkeur – als er al 

titels of aanspreektitels moeten worden gebruikt – voor de afkorting ds (zonder punt). De academische 
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opleiding die de predikant heeft gevolgd, is bedoeld als een zekere garantie voor de kwaliteit van zijn 

werk, maar is niet het eigenlijke en het meest wezenlijke van het ambt.  

Terug naar onze scriba, die wekelijks onze liturgie verzorgt, en naar de rondvraag. Heeft ze nu zo’n 

pijnlijke fout gemaakt dat daarvoor kostbare kerkenraadstijd moest worden vrij gemaakt? Ben ik pijnlijk 

getroffen? Werden mij door haar maatschappelijke voorrechten ontnomen? Helaas. Ik moet u 

teleurstellen. Dat is niet zo. Want de kerk is niet gebouwd op academische titels, maar op de ambten. Die 

verdient een mens niet. Daartoe wordt hij geroepen. Doet het er dan helemaal niet toe wat een mens 

maatschappelijk gezien bereikt heeft? Om die vraag te beantwoorden verwijs ik nog één keer naar mijn 

vader zaliger, en een van zijn meest geliefde spreuken die niemand van ons gezin ooit meer zal vergeten, 

gelovig of niet. ‘Wat hebt gij mens, dat gij niet hebt ontvangen? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat 

beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen hadt?’ (1 Korintiërs 4: 7).  

Een poging tot verheldering, zo luidt de ondertitel van deze meditatie. Snapt u nu hoe het zit met al die 

titels? Nee? Dat geeft niets. Maar misschien wilt u dit woord van Paulus nog eens overdenken. Want 

daarmee wordt de kerk gebouwd, niet met titels of aanspreekvormen.  
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VEERTIGURIGE WERKWEEK  

(Centraal Weekblad, 28 november 1997)  

 

Mijn ‘vakbond’ heeft zich in de strijd geworpen. Veertig uur, en geen minuutje meer. Het water loopt me 

in de mond. En zouden avonduren en weekenduren dubbel tellen? Laat komen Heer, dat rijk van 

functionarissen en kantooruren en al wat daarbij hoort. Want wij predikanten worden uitgebuit. Moderne 

slavernij! Schande! Nu ja, zo hard wordt het niet gesteld. Maar toch. Mijn ‘werkgever’ wordt wel de pin 

op de neus gezet. Het aantal uren dat wij predikanten werken, wordt in het onderhandelingsproces over de 

arbeidsvoorwaarden ingebracht.  Wij predikanten krijgen zelf ook een veeg uit de pan. Wie meer werkt 

dan veertig uur, moet naar zich laten kijken. Wat zegt u? Vijfenvijftig uur deze week? Lijdt u niet aan het 

messiascomplex, dominee? Denkt u soms dat u de Messias bent? U bent heus niet onmisbaar. En u mag 

de gemeente niet gebruiken om uw beschadigde ego wat op te vijzelen. Ambtsmisbruik, dat is het. Bel 

Bureau slachtofferhulp. Deze dominee werkt te hard. Ten koste van die arme gemeenteleden.  

 

Ach, ergens kan ik ze wel begrijpen, deze mensen van de werkbegeleiding en de arbeidsvoorwaarden. 

Eigenlijk ben ik hen de meeste dagen van het jaar zeer dankbaar voor hun werk. Er zijn immers tijden 

geweest dat van iemand met een 50% dienstverband dertig uur werk werd verwacht. En ik weet ook wel 

wat van het messiascomplex, bij collega’s en bij mezelf. Ik wil maar zeggen: over deze dingen mag best 

eens worden nagedacht. Maar is daarmee alles gezegd? Of duidt dit alles, dit gedoe met 

arbeidstijdverkorting en arbeidsuren, op een veranderend klimaat? Ik vrees dat laatste. We lezen in de 

krant hoe de nieuwe kerk langzamerhand vorm begint te krijgen. Mijn collega’s De Liefde en Gosker 

hebben er bij herhaling op gewezen dat het een functionarissenkerk wordt. Ik lees dit ook bij Harm Dane 

in Kerkinformatie van november. Het is de taak van de ‘arbeidsorganisatie’ (de functionarissen) de 

kerken te herinneren aan hun belijden en roeping. De ambtelijke vergadering wordt ondergeschikt 

gemaakt aan de functionarissen! Functionarissen, met een kantoor en een secretaresse en straks een 32-

urige werkweek en de hoogste salarissen in de kerk, deze dames en heren maken de dienst uit in de 

VPKN. De synode, ouderlingen en diaken, afgevaardigden, geroepenen, ze gaan allen onder het juk van 

de managementcultuur door. In 40, 38, 36 of zelfs maar in 32 uur. En ik? Ik krijg een ‘werkgever’. En 

straks komt er een functionaris van het RDC controleren of ik niet te hard werk Met een stopwatch in de 

hand. Was ik niet ooit begonnen als Verbi Divini Minister? Dienaar van het Goddelijk Woord? Voor dag 

en nacht! Met hart en ziel! Met al mijn kracht en met al mijn verstand! Met wijsheid zoekend naar 

evenwicht in mijn bestaan als predikant, als vader, als zoon, als familielid.  

 



  

100   

Laat komen Heer, uw rijk. En verlos ons van het kerkelijk management. En mocht dat Rijk nog even 

uitblijven, laten we er dan in ieder geval voor zorgen dat de VPKN een presbyteriaal-synodale kerk 

wordt. 
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SALARIS  

Centraal Weekblad, 9 februari 2001)  

 

Onlangs ontving ik voor het eerst van mijn leven een salarisstrookje. Ik las daarop onder meer hoeveel 

dagen ik in oktober gewerkt had: 23. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij. Ik had allerlei associaties: 23 

werkdagen - psalm 23 - rust -grazige weiden. Mocht dat toch eens komen staan te gebeuren. En dan: 

salaris! Ach lieve, ben ik dan eindelijk een ‘gewone’ werknemer geworden? Met een 36-urige werkweek? 

Ik keek nog eens goed. Nee, dat was niet zo. In de kleine lettertjes kwam ik ook het woord ‘traktement’ 

tegen. In verwarring zeeg ik terneer. Wat krijg ik nu? Salaris of traktement?  

 

Ik besloot het kerkelijk bureau van de kerkgemeenschap waaraan ik ben verbonden te bellen. Daar weet 

men alles, in velerlei opzichten. Zo vernam ik dat de traktementsadministratie uit handen is gegeven. De 

zaken worden nu door een professioneel kantoor geregeld. Daarbij kan ik me wel wat voorstellen. Dat is 

makkelijk en waarborgt de continuïteit. Maar het administratiekantoor werkt klaarblijkelijk met software 

die de kerkelijke taal niet spreekt. Het is de schuld van de computer. Vandaar mijn verwarring. 

 

De computer spreekt geen Kerkelijk Verantwoord Nederlands. Jammer. Moeten we daarom maar mee 

waaien met alle bedrijfsmatige winden die over ons heen komen? Of moeten we de computer een beetje 

opvoeden? Het Kerkelijk Verantwoord Nederlands heeft het over traktement. Dat is: een vergoeding voor 

geleverde diensten. Het KVN weet wel van arbeid, maar kent het begrip arbeidscontract niet. Een 

beroepingsbrief, met bijlagen, dat heeft de kerk. De rest staat in de kerkorde. Het KVN kent geen 

arbeidsovereenkomst met de predikanten, er is sprake van traktementsadviezen. Ouderwets taalgebruik, 

dat nodig aan vervanging toe is? Of een taalgebruik met een geheim? Ik vermoed dat laatste. Men heeft 

altijd gevoeld dat een predikant niet in dienst van de gemeente is, maar in dienst van de Heer. Men heeft 

altijd de waarheid gevreesd van het gezegde: wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Daarom 

heeft men altijd geweigerd de predikanten te zien als werknemer. Daarom groeide er een KVN.  

 

Dat is mooi, dat is vroom, dat is Bijbels. Een predikant is in dienst van de Heer. Mijn liefje, wat wil je 

nog meer? Maar makkelijk is het niet. Want daarmee neemt de predikant in het brede spectrum van de 

samenleving een bijzondere plaats in. Hij is geen ondernemer, want hij heeft geen winst- en 

verliesrekening. Hij is geen freelancer, want hij heeft meestal maar één opdrachtgever (als dat het goede 

woord is). Hij is geen werknemer want hij is niet in loondienst. Maar wat is hij dan wel? Hij is dienaar 

des Woords. Niet meer, niet minder. En omdat het Woord zegt dat men een dorsende os niet zal 

muilbanden, krijgt hij voor zijn inspanningen een vergoeding. Zo’n vergoeding noemen we traktement.  
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Terug naar het Kerkelijk Verantwoord Nederlands dus. De computer in de schoolbanken! Nu ja, was het 

maar zo eenvoudig. Want deze bijzondere positie van de predikant levert momenteel veel stof tot 

discussie, en dat niet alleen vanwege de software. Er zijn er nog al wat die van de predikant een gewone 

werknemer willen maken zonder dat helemaal grijpbaar is waarom. Zijn het de bedrijfsmatige winden die 

het kerkelijk leven in beroering brengen? Het kan zijn, maar wie de tijdgeest huwt, is snel weer weduwe 

(Berkhof). Zelf heb ik het vermoeden dat dit te maken heeft met de gezagscrisis in onze cultuur en met de 

gedaalde sociale status van de predikant. Er heerst onderhuids hier en daar een stemming van: de 

predikant moet eens op zijn plaats gezet worden. Het is die stemming die momenteel grote spanningen 

binnen de kerk over het hele land veroorzaakt. Er zijn nog nooit zoveel predikanten in de WAO terecht 

gekomen, en er zijn nog nooit zoveel conflicten rond predikanten geweest. Je schakelt na een bepaalde 

leeftijd niet meer zo gemakkelijk om, terwijl de wereld om je heen wel verandert.  

 

Gelukkig is dit ook bij ons hoofdkantoor bekend. In de kerkorde van de SoW-kerken is de eigen 

verantwoordelijkheid van de predikant hier en daar beveiligd. Bijvoorbeeld als het gaat over de liturgie. 

Dat is zijn taak, zijn verantwoordelijkheid. En onlangs heeft de synode een beraadsgroep ingesteld om na 

te denken over de positie van de predikant. Of ook de voorstanders van het werknemerschap tot andere 

gedachten zullen worden gebracht? De tijd zal het leren. En wat ik ervan vind? Ach, wie ben ik, dat ik 

daarvan wat zou durven zeggen? Niemand, maar ik doe het toch.  

 

Het werknemerschap voor predikanten. Is het te verkiezen? Er zitten vele kanten aan deze vraag. Maken 

we de predikant dan directeur, in dienst van de landelijke kerk, gedetacheerd bij een plaatselijke afdeling, 

en met de bevoegdheid vrijwilligers te ontslaan? En krijgt hij dan een salaris dat past bij managers die een 

bedrijf van een man of duizend aansturen? Dat lijkt nu me pas waarlijk gerechtigheid. Of doen we het 

anders, en worden de plaatselijke vrijwilligers werkgever, met jobdescriptions en 

functioneringsgesprekken voor de predikant? En met de bevoegdheid om de werknemer-predikant op de 

vingers te tikken, onafhankelijk van de vraag of ze deskundige vrijwilligers zijn? Natuurlijk, er zitten ook 

voordelen aan. 23 dagen werken in de maand januari. En natuurlijk een 36-urige werkweek. Op zaterdag 

en zondag vrij. Secretariële ondersteuning? Geen probleem. En een eigen bureau in plaats van een 

studeerkamertje. Een aparte ontvangsruimte, waar de koffie voor de cliënten geserveerd wordt door de 

keuken-afdeling. Heerlijk!  

 

Mijn eigen voorkeur? Ik zou het graag laten zoals het is en de kerk en kerkenraden weer de taal der 

Schrift, der kerkorde en der kerkelijke cultuur leren spreken. Want veel van wat nodig is om predikanten, 

gemeenten en kerkenraden goed te laten samenwerken is allang geregeld. Maar ach, wie ben ik?  
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PREDIKANT EN VEILIGHEID  
(Woord en Dienst, 7 juli 2001)  

 

In Woord en Dienst, een opinieblad voor de SoW-kerken, opende hoofdredacteur Posthumus enkele 

maanden geleden met een wat karikaturale beschrijving van de positie van de predikant. Het is zo maar 

gebeurd: jarenlang functioneert de predikant prima, de kerk floreert, maar op een dag heb je het gevoel 

dat het hier en daar wat rommelt. Tijd voor werkbegeleiding. Laat iemand anders maar eens helpen om 

licht in de duisternis te brengen. Maar zonder dat de predikant het weet, wordt er aangestuurd op 

losmaking, en het eerste gesprek kent als agenda-punt: hoe gaan we op een nette manier uit elkaar. ‘Dat 

kan zo maar in de Hervormde Kerk’, stelt de hoofdredacteur verbijsterd vast.  

 

Ik was daar ook enigszins verbaasd over. Ik dacht namelijk dat de positie van de predikant binnen de 

Hervormde Kerk beter beveiligd was dan in de Gereformeerde Kerken. Van gereformeerde collegae heb 

ik dat soort verhalen al vaker gehoord. Maar het gebeurt dus overal en dat is zorgelijk. Je zult maar 

predikant zijn, en dan moeten ervaren dat je in feite onbeschermd bent. Je staat zo maar op straat, en met 

de huidige stand van zaken in het beroepingswerk heb je weinig kans weer aan de slag te komen. Het zou 

goed zijn eens in kaart te brengen of het beeld van Woord en Dienst klopt met de werkelijkheid.  

Ik ga er daarbij vanuit dat iedere kerk van tijd tot tijd conflicten kent, onafhankelijk van de vraag welke 

personen bij het kerkenwerk betrokken zijn. Je kunt wel zeggen dat conflicten in de kerk niet thuis horen, 

maar dan vergeet je dat de kerk mensenwerk is. Waar mensen samenwerken groeien conflicten. Het is 

onontkoombaar, en we kunnen dat beter onder ogen zien dan de kop in het zand steken. Dat hebben we 

veel te lang gedaan. Als we dat onder ogen zien rijst ook de vraag wat er moet gebeuren om te voorkomen 

dat conflicten uit de hand lopen, een gemeente verdeeld raakt, en predikanten zo maar op straat komen te 

staan. Ik wil drie velden aanwijzen waarover gesproken moet worden.  

 

Allereerst valt natuurlijk te denken aan de vaardigheden van de predikanten zelf. Predikanten maken er 

nog al eens een knoeiboel van. Op Hydepark wordt sinds enige tijd een cursus in conflicthantering 

aangeboden, en het verhaal gaat dat de deelnemers daar veel aan hebben. Wat mij betreft wordt dit een 

verplichte cursus voor alle predikanten. Immers, de kerk is veel te kostbaar om door gebrekkige scholing 

op dit punt aan ellende ten onder te gaan. Er zijn ook andere mogelijkheden. Zelf verdiep ik me de laatste 

tijd in het werk van E. Friedman, die de systeemtheorie voor de kerkelijke organisatie vruchtbaar heeft 

gemaakt. Ook hiervoor zijn cursussen op de markt. Dat ook aan de scholing van kerkenraadsleden op dit 

punt nogal eens iets ontbreekt, spreekt vanzelf. Wie geen vreemde is in Jeruzalem is, is soms verbijsterd 

over de ‘kerkenraadszonden’ die, ook door ‘hogere’ organen, worden getolereerd. Veel van wat in 



  

104   

seculiere arbeidsverhoudingen verboden is, of wat men nalaat omdat men het verwoestende effect ervan 

kent, wordt in de kerk gepraktiseerd en getolereerd.  

Als we ervan uitgaan dat predikanten en kerkenraden op het punt van de conflicthantering soms te kort 

schieten en dat we daar wat aan moeten doen, volgt daar direct iets uit voort voor de kerkelijke college’s. 

Want verplichte cursussen hebben een prijskaartje, en zoals in het inmiddels bekende en beruchte 

nummer van Michsjol te lezen viel is het budget voor bijscholing van predikanten nogal beperkt. ‘Jij hebt 

toch al gestudeerd’, wordt er gezegd als je een weekje Hydepark gaat doen. ‘Waar is dat nu weer nodig 

voor’? En kerkenraadsleden hebben het al zo druk. Moeten die nu echt op cursus? Ja. Predikanten en 

kerkenraden aan de studie, en de kerkelijke organen duidelijk maken dat daarover niet gezeurd mag 

worden. De kerk wil nog wel eens voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, en daar wordt een veel te 

hoge prijs voor betaald.  

 

Verder ligt er een groot spanningsveld tussen professionals en vrijwilligers. Predikanten werken in een 

vrijwilligersorganisatie, en tegenwoordig zijn we allang blij als we ‘weer iemand gevonden hebben’. Een 

predikant is ontzettend afhankelijk van de kwaliteit en de gaven van de kerkenraadsleden. Zelf heb ik een 

voorkeur voor mensen die in het dagelijks leven werken bij Personeel en Organisatie. Maar helaas, die 

zijn niet altijd beschikbaar. Ook vrijwilligers maken er nogal eens een potje van. Een predikant kan 

losgemaakt worden van zijn gemeente. Maar worden door dezelfde hogere organen die dat doen ook wel 

eens vrijwilligers ‘ontslagen’? Predikanten hebben op dit punt veel gemeen met directeuren van 

basisscholen. In onderwijskringen is deze problematiek - beroepskrachten - vrijwilligers, voorwerp van 

onderzoek geweest. Nogal wat directeuren stappen bij conflicten naar de rechter, en vaak winnen ze hun 

zaak. Ik vermoed dat we er op kunnen wachten tot een collega naar de rechter stapt, tenminste, als het 

voorbeeld van Posthumus niet op zichzelf staat. en dan zou het, als bij de professionals in het onderwijs, 

wel eens zo kunnen gaan dat kerken hun zaak verliezen. De kerk zou er daarom goed aan doen contact te 

leggen met de onderwijsorganisaties om dit veld eens in kaart te brengen. Waar liggen dan de spanningen 

precies, en welke oplossingen kunnen bijdragen aan het voorkomen van deze onverkwikkelijke taferelen? 

Wat moet er nog meer gebeuren behalve bijscholing?  

Een derde punt betreft de ambtstheologie. Collega Margriet Gosker heeft met haar talloze artikelen en 

haar onlangs verschenen dissertatie gepoogd de discussie daarover nieuw leven in te blazen. Het ambt 

heeft dusdanig aan status ingeboet, dat de kwetsbaarheid van predikanten onaanvaardbaar hoog is 

geworden. Je bent maar een ‘dominee’, en voor velen schijnt dat een vrijbrief te zijn. We moeten dus 

achter de democratiseringsgolf terug naar een hoge ambtsopvatting. De predikant is geen diender van de 

kerkenraad, maar VDM: dienaar des Woords. Maar in hetzelfde nummer van Woord en Dienst waarop ik 

hier reageer, komt ook prof. Van der Velden aan het woord. Hij spreekt vanuit een reformatorische positie 
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over de plaats van de predikant in de liturgie, en lijkt zich te verzetten tegen hoogambtelijke tendenties. 

Vele lange jaren zou ik hem van harte bij zijn gevallen, en met zijn gezag mijn eigen armzalige kennis op 

dit terrein hebben afgedekt, mijn eigen positie hebben gerechtvaardigd. Toch ben ik daarvan 

langzamerhand teruggekomen en mijn collega Gosker steeds nader gekomen. Predikanten worden steeds 

meer ‘bedelaar’. En als het sommigen belieft, is men wel eens geneigd te luisteren naar zijn woord. Maar 

overigens is het vaak: ‘wij betalen je, dus houd je mond’. Ik ken daarvan verbijsterende voorbeelden. 

Hoeveel kennis je van een bepaald punt ook hebt, hoe zeer je ook gelijk hebt als predikant, wees altijd op 

je hoede, want voor dat je het weet worden alle onderbuikgevoelens uit de gemeente op de predikant 

geprojecteerd. Of de ambtstheologie hierop een antwoord is, weet ik niet goed. Het is een cultureel 

probleem, dat alle gezagsdragers in onze samenleving betreft. Maar in ieder geval zou ik dit 

gezagsprobleem van onze samenleving niet willen afdekken met een ‘lage ambtsopvatting’. Daarom moet 

de ambtsdiscussie opnieuw geopend worden, de kerk zal eindelijk moeten spreken, en een positie in 

moeten gaan nemen. Een positie die qua historie en in oecumenisch verband verantwoord is.  

 

Er is heel wat aan de hand met het ambt van predikant. Toch doen we er goed aan niet mee te varen op de 

stroom sensatieverhalen die vooral gericht zijn op de predikant. De kerk maakt een moeilijke tijd door. 

Dat vergt grondige bezinning, en wijsheid, en rust.  
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DURF DE AFGROND IN 

(niet gepubliceerd) 

 

In veel kerken hangt sinds enkele jaren een poster die bedoelt (jonge) mensen over te halen om 

predikant te worden. ‘Durfde diepte in’, wordt de lezer voorgehouden. Onlangs ben ik er maar eens 

voor gaan zitten. Letterlijk. Wat staat hier nu eigenlijk?  

 

Het eerste dat me opviel was de grijze toga en de groene stola. De stola is het symbool van het 

priesterambt bij uitstek. Zouden de SoW kerken hier werkelijk een theologische boodschap hebben over 

het ambt? De predikant als priester? Als middelaar tussen God en mensen? Ik kwam er niet uit. Straks 

leest u waarom niet. Vervolgens heb lange tijd ik getobd over de vraag wat men met die oproep bedoelde. 

Gaat het over hoogte— en dieptepunten? Maar waarom zouden jonge mensen moeten kiezen voor een 

baan met veel dieptepunten? Of staat diepte hier tegenover oppervlakkigheid? Wie predikant wordt, krijgt 

een leven met diepgang. Na lang nadenken kwam ik tot de conclusie dat de reclame-makers dat 

waarschijnlijk hebben bedoeld. Maar toen rees bij mij de vraag of dit ethisch verantwoord is. Immers, uit 

allerlei berichten kunnen we opmerken dat het tegenwoordig helemaal niet zo leuk is om predikant te zijn. 

Zou niet juist een kerk eerlijke voorlichting moeten geven?  

 

Laat ik voorop stellen dat de vraag of het werk van een predikant leuk is, niet de belangrijkste vraag is. 

De belangrijkste vraag is of de wens om predikant te worden voortkomt uit een roeping van Godswege. 

Als dat zo is, zal het leven als predikant een bevrediging schenken die het leuke of niet leuke overstijgt. 

Kortom, zo’n poster is mij te geseculariseerd. Er spreekt te weinig ‘kennisse Gods’ uit. Maar afgezien 

daarvan blijft de vraag of zo’n slogan ethisch verantwoord is. In de pers verschijnen regelmatig artikelen 

die duidelijk maken dat een toenemend aantal predikanten graag ander werk zou hebben, of burn out 

raakt. Ook hoorde ik uit zeer betrouwbare bron dat een toenemend aantal predikanten in de GKN te 

maken krijgt met artikel 18: ze worden losgemaakt van hun gemeente, niet omdat ze disfunctioneren, 

maar omdat er teveel spanningen zijn. Het gaat eenvoudig niet langer. Het valt dus niet mee, dat 

predikantschap.  

Als je al reclame wilt maken voor het ambt van predikant – ik vraag me af of dat de juiste weg is –, dan 

zou je toch verwachten dat de op zijn minst de kerk eerlijke informatie geeft. En als het waar is dat een 

toenemend aantal predikanten te maken krijgt met artikel 18, is deze slogan dan wel eerlijk? De vraag 

stellen is haar beantwoorden! Wie predikant wordt, duikt een afrond in.  
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Maar hoe komt het eigenlijk dat het tegenwoordig zo vaak mis gaat? Laat ik een paar zaken noemen die 

van belang zijn.  

Wie predikant wordt, krijgt te maken met een toenemende individualisering: ieder heeft zijn eigen 

waarheid. Hij/zij krijgt te maken met een toenemende democratisering. Dat betekent in de praktijk dat 

zijn/haar gezag steeds verder afbrokkelt. Tegelijkertijd wordt er steeds meer verwacht: de klant is koning, 

ook in de kerk. (Laat ik toch altijd gedacht hebben dat God onze koning is). Tenslotte is er de afnemende 

waardering voor het werk als zodanig. Stond de predikant vroeger op gelijke hoogte met de arts en de 

notaris, tegenwoordig wordt hij gerekend tot de brandweerlieden. (Overigens zijn de meeste mensen 

dankbaar als de brandweer verschijnt, het blijft een heerlijke roeping.)  

Nee. Het werk van een predikant is inderdaad niet oppervlakkig. Wat dat betreft hebben de 

reclamejongens gelijk. Maar het geschiedt in een context die bepaald niet stimulerend is. Daarvan lees ik 

op de poster niets. Dit roept vervolgens de vraag op of de kerk haar predikanten in voldoende mate 

ondersteunt om hun roeping van Godswege gestalte te geven. Mijns inziens ontbreekt het daar wel eens 

aan. Zo heb ik vorig jaar een intensieve correspondentie gevoerd met de beheerders van de website van de 

SoW kerken. In de paragraaf over de kerkenraad kwam de predikant niet voor! De dominee is hoogstens 

een wormstekig aanhangsel dat geen plaats behoeft op de website over de kerkenraad. Maar zegt de 

kerkorde niet dat hij geroepen is de gemeente voor te gaan? God zij dank heeft men dat na onze discussie 

gecorrigeerd. Maar typerend lijkt het me wel. De positie van de predikant is ingrijpend veranderd. Veel 

voorzitters van kerkenraden doen alsof ze directeur zijn van een onderneming. De dominee is hun 

personeel. Het valt ze nauwelijks duidelijk te maken dat een predikant geen werknemer is, en van 

hogerhand worden ze niet gecorrigeerd. Dat een predikant bijvoorbeeld een eigen, specifieke 

verantwoordelijkheid voor de eredienst heeft, mag dan wel in de (nieuwe) kerkorde staan, maar dat 

beschermt hem niet tegen allerlei liturgische wind van leer. In veel gemeenten bepaalt de 

kindernevendienst wat er in de eredienst gelezen en gedaan wordt. Hoezo, dienaar des Woords? Hoezo, 

ondersteuning vanuit het Departement van Diensten te Utrecht? Hoe zo, correctie van voorzitters die doen 

alsof ze directeur zijn? Het tegendeel is het geval. Deze eenvoudige dorpsdominee moest bij springen om 

tot een fatsoenlijke inhoud van de website te komen.  

 

Ik keer terug tot artikel achttien. Een toenemend aantal predikanten krijgt daar mee te maken. Ze worden 

dus losgemaakt van hun gemeente, niet omdat ze disfunctioneren, maar omdat de verhoudingen verstoord 

zijn. Voor veel predikanten is dat een traumatische ervaring, temeer omdat aan die losmaking een lange 

weg van ellende voorafgaat. Er zijn kerkenraadsvergaderingen geweest zonder dat ze het wisten. Ze 

werden ziek verklaard door de voorzitter, terwijl de huisarts niets kon vinden. Er was roddel en 

achterklap. Afspraken werden geschonden. En ga maar door. Het ergste van alles is dat de predikant 
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wordt losgemaakt en kerkenraad mag blijven zitten. Althans, ik heb me van bevoegde zijde laten vertellen 

dat dat bijna altijd het geval is. Mij zijn geen situaties bekend waar disfunctionerende kerkenraden uit het 

ambt worden gezet. Zo worden de problemen van onze tijd afgewenteld op de hoofden van de 

predikanten. Wie de diepte ingaat, moet zich dat goed realiseren. Hij heeft een prachtige roeping, maar 

vervult deze binnen een organisatie die hem vaak in de kou laat staan.  

 

Tot slot, de stola op de poster. Zou dat een theologische boodschap zijn? De stola is het symbool van het 

priesterambt bij uitstek. De predikant is geen dienaar van de kerkenraad, hij is een middelaar. Of, zuiver 

protestants: een dienaar des Woords. Even had ik gedacht: eindelijk. De kerk vertelt klip en klaar wat een 

predikant is. Maar als ik let op de praktijk, dan heeft de afbeelding op de poster geen enkele theologische 

strekking. Er bestaat juist een grote verlegenheid rond het ambt. Misschien is dat wel het gene waar ik me 

het meeste zorgen over maak: dat de kerk ons predikanten theologisch gezien in de kou laat staan. 96 Heb 

jij hier zin in? Ga dan de afgrond in! Maar weet ook dat als de Heer je geroepen heeft, het ambt van 

predikant, ondanks alle kanttekeningen, een groot voorrecht is.  
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HOOFDSTUK VI  

JOODSE EN CHRISTELIJKE FEESTDAGEN  

 

 

Sedert enkele jaren wordt ons gebouw gebruikt door een groep messias-belijdende Joodse mensen. Mede 

daardoor hebben we enkele malen in een bijzondere dienst aandacht besteed aan de Joodse feesten. 

Enkele van de artikelen die ik daarover schreef zijn hier samengebracht, samen met enkele artikelen over 

Oud en Nieuw, de kerstboom en Sint Maarten.  

  



  

112   

 

 

  



  

113   

CHANOEKA  

(Zuid/Wester, januari 1998)  

 

Rond de kerstdagen stond voor het Cobra-museum een acht-armige kandelaar opgesteld, en vanaf 23 

december werd iedere dag een van de armen ontstoken. De krant die er een foto van plaatste schreef erbij: 

`Menorah. Acht-armige kandelaar’. En: ‘Met het ontsteken van de kaarsen op de kandelaar viert het 

Joodse volk Chanoeka. Inwijdingsfeest’. Dat dit oude Joodse symbool een plaats krijgt in ons dorp is een 

‘wonderlijk’ teken. De nazi’s hebben hun Endlösung (definitieve oplossing) van ‘het Joodse probleem’ 

niet voltooid. Ondanks alles zijn ze er nog, de Joden, en zijn ze nog onder ons. Ze mogen er ook weer 

zijn, getuige deze kandelaar. Dankbaar, en beschaamd om wat er in het christelijk Europa met de Joden is 

gebeurd, zijn we hiervan getuige. Maar wat stond er nu eigenlijk op het plein voor het Cobra-museum? 

En over welk inwijdingsritueel hebben we het eigenlijk? Nadat het rijk van Alexander de Grote in 323 

voor Christus uiteen was gevallen, heersten eerst de Egyptenaren over het beloofde land, later kwamen de 

Syriërs aan de macht. Deze situatie stelde het Joodse volk voor geweldige dilemma’s. Moesten ze zich 

aanpassen aan het Hellenisme, de mengcultuur die zich langzamerhand rondom de hele Middellandse Zee 

verspreidde? Of moesten ze zichzelf blijven, en trouw blijven aan het geloof der vaderen? In het bijzonder 

de dienaren van de tempel kozen voor de eerste optie: aanpassing, gelijkschakeling. De tempel van 

Jeruzalem werd aan Zeus gewijd. Het godsdienstig leven werd getroffen door de banvloek. Maar anderen 

kwamen in verzet. De vromen grepen naar de wapens. Eerst onder leiding van Mattitjahou, later onder 

leiding van Juda. Hij en zijn volgelingen kregen de naam Makkabeeën. Na een strijd die drie jaar duurde 

werden de Syriërs verslagen, en op de 25e van de maand Kislev marcheerden de Makkabeeïsche scharen 

weer Jeruzalem in. De tempel werd gereinigd en opnieuw ingewijd. Toen echter, aldus de overlevering, 

het licht in de tempel (de menorah) weer ontstoken moest worden, was er nog maar één kruikje olijf-olie 

dat niet verontreinigd was door de dienst aan de Griekse god Zeus. Eén kruikje, genoeg voor één dag. 

Maar zie, het kruikje raakte niet leeg en brandde acht dagen en nachten. Lang genoeg om nieuwe olie te 

maken. U voelt het al: de acht-armige kandelaar verwijst naar die acht dagen en nachten. Daarom is de 

benaming Menorah enigszins verwarrend. In feite is de Menorah de zevenarmige kandelaar die in de 

tabernakel, en later in de tempel stond, en die we ook in de synagoge tegenkomen. De voorschriften 

wilden en willen nog steeds dat dit licht dag en nacht blijft branden. De achtarmige kandelaar is daarvan 

afgeleid en verwijst naar het hierboven vermelde wonderverhaal. Het Chanoeka-feest verwijst inderdaad, 

zoals het bericht in de krant meldde, naar de inwijding van de tempel. Maar ten diepste is het een feest dat 

de Joden oproept trouw te blijven aan het geloof hunner vaderen en niet te assimileren. De Kerk heeft dit 

feest niet overgenomen. Maar de zaak waar het omgaat is natuurlijk net zo goed voor christenen als voor 

Joden van belang. Een teken om over na te denken dus, die achtarmige kandelaar.  
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HET LOOFHUTTENFEEST  

(Zuid/Wester, september 1999)  

 

Inleidende opmerkingen  

In de kerk is het nazomer: een rustige tijd, met weinig liturgische hoogtepunten. Het wachten is op 

Advent. De synagoge daarentegen beleeft in deze weken zijn liturgische hoogtepunt. De feesten stapelen 

zich op. Israëlitisch Nieuwjaar; Grote Verzoendag; Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet. Voor sommige 

van deze feesten zijn ‘christelijke’ varianten. Ook de kerk kent een dienst met oud en nieuw, en het 

geheim van Gods goedheid op belijdt zij op Goede Vrijdag. Maar het Loofhuttenfeest echter en de 

vreugde der Wet spelen in het kerkelijk jaar geen rol. Zou dat zijn omdat zich aan deze feesten geen 

christelijk heilsfeit laat verbinden, zoals dat kan met Pasen en Pinksteren? Maar de eerste christenen 

waren Joden! We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat zij deze feesten niet hebben gevierd. Maar hoe? 

En wat? Overigens, aspecten van het Loofhuttenfeest hebben in de christelijke traditie wel hun plaats 

gekregen, maar zodanig dat het verband met Israël en zijn feesten niet meer herkenbaar is.  

 

Het Loofhuttenfeest en de kerk  

Dit jaar hebben we in onze gemeente stil gestaan bij het Loofhuttenfeest. Waarom? Wij zijn ons 

tegenwoordig in de kerk bewust geworden van het feit dat wij op Israël zijn geënt (Romeinen 11). Het 

Nieuwe Verbond wil niet zeggen dat het Eerste Testament verouderd is, het is vernieuwd: God roept in en 

door Jezus Christus alle volken op Hem te dienen. Dat maakt de kerk nog niet tot synagoge, er zijn en 

blijven tussen kerk en synagoge grote verschillen, die hun startpunt hebben in het verschillend antwoord 

op die ene vraag van Jezus: ‘Gij, wie zegt Gij dat ik ben?’ Maar mede als gevolg van de dramatische 

ontwikkelingen van deze eeuw zijn we in de kerk bezig aan een herbezinning op de verhouding tot het 

Eerste Testament en tot Israël. In de Handwegkerk willen we dat enkele malen per jaar ook in de liturgie 

tot uitdrukking brengen. Vorig jaar hebben we aandacht besteed aan het Joods Nieuw Jaar en Grote 

Verzoendag. Velen herinneren zich deze dienst nog als een van de hoogtepunten uit dat seizoen, mede 

ook door de bijzondere muziek die toen ten gehore werd gebracht: liederen uit de gemeenten van Messias 

belijdende Joden. Dit jaar hebben we, zoals gezegd, stil gestaan bij het Loofhuttenfeest. Zo hebben we 

uitdrukking gegeven aan het feit dat wij op Israël zijn geënt. Ook nu weer was er een bijzondere muzikale 

bijdrage, waardoor in de dienst een geheel andere sfeer ontstond dan meestal het geval is.  

 

Bijbelse en historische gegevens  

Het Loofhuttenfeest is in zijn oudste gestalte een ‘heidens’ feest, dat, zoals de andere grote Joodse feesten 

(Pesach en Sjawoet (Pinksteren)) zijn historische wortels heeft in de landbouwcultuur van Kanan. Het 
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was een oogstfeest, met alle vreugde en uitbundigheid die daarbij hoort. De loofhut is waarschijnlijk ook 

aan de landbouw ontleend. Tijdens de oogst overnachtte men op het veld, in de loofhut. In de loop van de 

eeuwen kreeg het feest echter een iets andere kleur. Niet alleen oogstfeest, maar ook het feest waarop 

Israël terugdacht aan de woestijntijd. We zouden kunnen zeggen: hoe verder in de tijd, hoe minder sterk 

het karakter van oogstfeest op de voorgrond kwam te staan. Het landbouwfeest kreeg bijna geheel en al 

een spirituele lading. Ook lijkt de vormgeving van het feest steeds rijker te zijn geworden in de loop der 

eeuwen. In 103 de Bijbel vinden we van deze ontwikkeling allerlei sporen. Ik wijs op enkele Bijbelse 

gegevens. In Exodus 23 en 34 wordt dit feest het feest der inzameling genoemd, ‘bij de wisseling van het 

jaar’. Op de uitbundigheid wordt expliciet gewezen in Deuteronomium 16: 13-15 . In Leviticus 23: 39-44 

wordt behalve naar de oogst ook verwezen naar de woestijntijd, een aspect dat in de Thora toch wat 

minder accent lijkt te krijgen dan het aspect van de oogst. Weer een ander element wordt naar voren 

gebracht in Deuteronomium 31: 9-13, waar Mozes het volk gebied eens in de zeven jaar de hele wet te 

lezen op het Loofhuttenfeest. Ligt in deze bepaling de oorsprong of althans de Bijbelse rechtvaardiging 

van het feest dat we kennen als ‘de Vreugde der Wet’, dat direct op het Loofhuttenfeest volgt? Na de 

terugkeer uit de ballingschap was het Loofhuttenfeest het eerste dat men vierde. Opmerkelijk is Nehemia 

8:18b: ‘Zo hadden de Israëlieten niet gedaan sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag’. 

Dit lijkt te slaan op het bouwen van de loofhut. Uit deze tijd dateert volgens sommigen ook het gebruik 

van enkele symbolen: de dadelpalmtak, etrog (citrusvrucht), mirte en wilgetak. Andere rituelen komen 

we, enigszins verborgen, tegen in Johannes 7. Jezus spreekt daar over het licht der wereld en het water 

des levens. Deze uitspraken worden in hun strekking duidelijk, als we ons realiseren dat iedere avond de 

tempel met fakkels was verlicht, en dat op de zevende dag een fakkeldans werd uitgevoerd. De uitspraak 

‘Ik ben het licht der wereld’, waarin bovendien gerefereerd wordt aan de Gods Naam (Ik ben) is in deze 

context wel heel zwaar geladen. Dat geldt ook van die andere uitspraak: ‘Ik ben het water des levens’. 

Tijdens het feest werden er namelijk dagelijks plengoffers gebracht. Bij plengoffers werd, conform de 

voorschriften, meestal wijn gebruikt, alleen op het Loofhuttenfeest was er sprake van water. Men ziet 

hierin wel een herinnering aan het Loofhuttenfeest als oogstfeest: met wateroffers beoogde men de goden 

te bewegen het regenseizoen te laten beginnen! Na de verwoesting van de Tweede Tempel in 70 na 

Christus verloor het feest steeds meer van haar landbouwglans. In de Middeleeuwen kreeg de 7e dag het 

karakter van inkeer en boete, en werd de negende dag toegevoegd als het feest van de Vreugde der Wet. 

Alsof de vreugde over Gods wet heel langzamerhand het bacchanale karakter van het oude oogstfeest 

heeft verdrongen.  
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Betekenis  

Het is dus een feest met een oude geschiedenis, dat vaak binnen een verschillende context werd gevierd 

en daardoor soms ook verschillende accenten kreeg. De betekenis ervan laat zich daarom ook niet in één 

zin vastleggen. Te denken valt aan het volgende. * Het is een oogstfeest, dankdag voor gewas en arbeid, 

waarin Israël belijdt dat het ten laatste de Allerhoogste zelf is aan wie wij de vruchten van de natuur 

danken. De schepping is gave, bestemd om door te geven aan onze kinderen. * Zoals Israël tijdens de 

woestijnreis in broze hutten leefde en afhankelijk was van Gods hulp, zo moet nog altijd ieder zichzelf 

voorhouden, dat rijkdom, voorspoed en succes uit Gods hand worden ontvangen. In dagen van voorspoed 

is het een herinnering aan dagen van strijd en zorgen. En zoals het kwetsbare Israël in de woestijntijd in 

momenten van bescherming en uitredding Gods hand herkende, zo mogen wij daarop vertrouwen. * 

Hebben is niet de hoogste vorm van zijn. De eenvoudige en wankele loofhut stelt onze 104 burchten als 

het ware ter discussie. Zwervers zijn wij mensen. Reizigers op weg naar Jeruzalem. Bezit kan tijdens zo’n 

reis een ballast vormen, kan ons verhinderen op reis te gaan. Sommigen beginnen niet aan de reis. Ze 

hoeven niet op reis. Ze zijn er al. Ze zijn wat ze hebben. * Het is een feest dat door zijn symboliek ook 

verwijst naar de toekomst. Zal de vervallen hut van David niet weer worden opgericht? Het is dus een 

feest dat ons wil herinneren aan de bewarende en verzorgende hand Gods, die met ons op weg is naar zijn 

Rijk. Wie leeft vanuit dat besef, leeft anders, is een ander mens, ook als het om ‘hebben’ en ‘zijn’ gaat.  

Ed. Hoornik schreef daarover een befaamd gedicht. 

 

 

OP SCHOOL STONDEN ZE  

 

Op school stonden ze op het bord geschreven,  

het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;  

hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,  

de ene werklijkheid, de andre schijn. 

 

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.  

Is van de wereld en haar goden zijn.  

Zijn is, boven die dingen uitgeheven,  

vervuld worden van goddelijke pijn.  
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Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.  

Is naar de aarde hongeren en dorsten.  

Is enkel zinnen, enkel botte plicht.  

 

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,  

is kind worden en naar de sterren kijken,  

en daarheen langzaam worden opgelicht.  
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DE KERSTBOOM IN NEDERLAND  

(Centraal Weekblad, 13 december 2002)  

 

Nederland maakt zich op voor het kerstfeest. En gelovig of niet, de kerstboom moet er komen. Nu is de 

kerstboom geen inheems verschijnsel. Pas vanaf 1835 vinden we daarvan de eerste, voorzichtige sporen 

in onze samenleving, en het zou nog lang duren voordat hij zo’n beetje alle winkels en huiskamers had 

veroverd In deze bijdrage vertel ik iets over het begin van de zegetocht van de kerstboom. Daarbij gaat 

het me zowel om de verspreiding ervan, als om de discussies daarover. De oudste berichten De oudste 

berichten over de Kerstboom in Nederland laten een positief geluid horen. Men was er blij mee. Om dat te 

begrijpen is het onder meer van belang dat er rond 1840 een grote waardering was voor de huiselijke 

gezelligheid. Allerlei volksopvoeders zagen daarin een uitstekend middel om de gezinsbanden te 

versterken en de verloedering tegen te gaan. Ze plaatsten de huiselijke feesten tegenover het vermaak 

buitenshuis, als kermissen, begrafenismalen en zelfs kraamvisites. De bekende predikant O.G. Heldring 

bijvoorbeeld was er van overtuigd dat er geluk heerst in het huisgezin, ‘waar de huisvader, afkeerig van 

uithuizigheid, elke gelegenheid aangrijpt, om, met vrouw en kinderen, een schuldeloos vermaak te 

genieten’. Heldring, die een Duitse moeder had en vaak in Duitsland op familiebezoek was, kon de 

kerstboom dan ook zonder meer in zijn strijd tegen allerlei uitwassen en misstanden in de samenleving 

inkaderen. Hij is ook de eerste die melding maakt van een kerstmisviering met kerstboom (1836). 

Waarschijnlijk heeft hij deze viering in Nederland voor het eerst meegemaakt bij zijn plaatsgenoot baron 

Van Lijnden. Daarbij ging het om een Duitse viering, geheel zoals hij die zelf in Duitsland had leren 

kennen. Deze viering vond plaats op de avond voor kerstmis, de kerstboom was verlicht, was versierd met 

appels, noten, peren en andere versnaperingen, en voor ieder van de huisgenoten lag er onder de boom 

een geschenk. Die boom bevond zich in een andere kamer waar men pas naar binnen mocht op het 

moment dat het feest begon. Het was een religieus gekleurd ritueel, bestemd voor huiselijk gebruik. 

Heldring was zich dat laatste goed bewust, en vergeleek het met de St Nicolaasviering. Beide zijn een 

kinderfeest, maar het kerstfeest is wellicht ‘edeler in zijn bedoeling’. Hij was dan ook van mening dat het 

niet alleen een huiselijk feest mag zijn, maar zelfs een ‘christenfeest’, waar de kinderen op effectieve 

wijze kennis zouden kunnen maken met de godsdienst, en in ‘kinderlijke eenvoudigheid reeds vroeg leren 

denken aan de groote weldaden, die zij door de geboorte van den vorst des levens ontvingen’. 

Ondertussen is er een ander thema ter sprake gekomen dat in de discussies over het Kerstfeest een rol zou 

gaan spelen: het Sinterklaasfeest. Was Heldring daar zeer gematigd over, anderen gingen een stapje 

verder in hun kritiek op het Sinterklaasfeest. Het is een feest zonder diepere lading, met al die 

bangmakerij is het pedagogisch bovendien onverantwoord, en het werkt het bijgeloof in de hand. Bij deze 

kritische sinterklaasgeluiden heeft bovendien het toenemende anti-papisme mede een rol gespeeld. De 
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rooms-katholieke Nederlanders (meer dan eenderde van de bevolking) begonnen zich vanaf de jaren 40 

steeds duidelijk te manifesteren. Daarmee nam ook de weerstand tegen de katholieken en alles wat zij met 

zich mee brachten toe. Tot zover een korte weergave van de eerste Nederlandse discussies over de 

kerstboom. Vooralsnog was er geen vuiltje aan de lucht, temeer daar de verspreiding ervan nog zeer 

beperkt was. Voor zover we kunnen nagaan kwam de kerstboom in eerste instantie alleen voor bij 

families die op de een of andere manier banden hadden met Duitsland. Met Duitsland gelieerde families 

De eerste sporen van een kerstviering met boom en cadeautjes stammen uit kringen die nauw met 

Duitsland gelieerd waren. De Duitse afkomst van Heldring heb ik reeds vermeld, maar ook van andere 

met Duitsland gelieerde families is bekend dat ze voor 1850 het kerstfeest op Duitse wijze hebben 

gevierd. Tot deze families mag ook het Oranje-huis gerekend worden. Wanneer het Koninklijk huis voor 

het eerst een kerstboom neerzette, is niet bekend. De Nederlandse couranten maken daarvan voor het eerst 

melding in 1855. Verder is bekend dat diverse leden van het koninklijk huis al aan het einde van de 

achttiende eeuw met de Duitse kerstviering vertrouwd waren. Geen wonder, want het Huis van Oranje 

was in ballingschap, en enkele leden ervan woonden in Berlijn. De kerstboom begon zijn zegetocht in 

Nederland dus onder de ‘betere standen’, en beperkte zich in eerste instantie tot de viering in huiselijke 

kring. Maar vandaar uit begon hij aan een ware zegetocht. De zondagsschool Tot zover zijn we in 

huiselijke kring gebleven. Maar ook daarbuiten begon de kerstboom aan een zegetocht, in het bijzonder 

op de zondagsschool. Want veel adellijke en patricische families waren actief in de zogenaamde 

‘inwendige zending’. Daarmee worden allerlei particuliere initiatieven bedoeld, die beoogden op te 

komen voor de arme, de zwakke en de onbekeerde. De kerk liet dit soort werken der barmhartigheid in 

die tijd nog gaarne over aan de gemeenteleden. Tot dit werk wordt ook het zondagsschool werk gerekend, 

dat zich onder meer richtte op de grote kinderscharen in de grote steden, die van het evangelie waren 

vervreemd. Als we ons realiseren dat Heldring zich intensief aan de Inwendige Zending heeft gewijd, en 

dat hij zich in de betere kringen bewoog, krijgen we een vermoeden van hoe de lijntjes liepen. Hij had al 

vroeg op de grote religieus-pedagogische waarde van het kerstfeest met boom en cadeautjes gewezen, en 

blijkbaar konden velen in zijn kringen zich daarin vinden. Vanaf het midden van de 19e eeuw vinden we 

de eerste vermeldingen over particuliere `kinderkerstfeesten’, georganiseerd door welgestelde dames. In 

diezelfde tijd of kort daarna verscheen de kerstboom ook op de zondagsscholen. Over een zo’n viering 

lezen we dat de kinderen een boekgeschenk en een versnapering kregen, ‘terwijl aan een zestigtal 

behoeftige kinderen andere geschenken werden ter hand gesteld, door meer vermogenden 

bijeengebracht’. De zondagsscholen zijn voor de verspreiding en popularisering van het kerstfeest met 

kerstboom zeer belangrijk geweest. De eerste zondagsschool werd in 1837 opgericht, in 1880 waren er in 

heel Nederland zo’n 1000 zondagsscholen. De 100.000 leerlingen waren voor het merendeel afkomstig 

uit de ‘lagere standen’. Tijdens de kerstvieringen werd alle nadruk gelegd op Jezus als de grote 
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kindervriend, het kerstfeest was voor de zondagsscholen dan ook het belangrijkste christelijke feest. Een 

feest, bij uitstek geschikt om de kinderen en jongelieden tot den Heiland te leiden. 108 Commercialisering 

Ondertussen had zich ook nog een ander proces afgespeeld, de commercialisering van het kerstfeest. Toen 

de kerstboom rond 1850 nog bijna geheel onbekend was, bedacht een Amsterdamse banketbakker dat het 

wellicht een goede trekpleister zou zijn als hij zijn winkel een verlichte kerstboom zou plaatsen. Het 

werkte: de toeloop was enorm. Een jaar later al kopiëerde zijn concurrent deze strategie, en zo begon een 

proces dat zich voortzet tot op de huidige dag: de kerstboom wordt een instrument om klanten te trekken. 

Overigens was zo’n advertentie-campagnie in het midden van de 19e eeuw in Duitsland eigenlijk 

onmogelijk. Daarvoor was het gebruik van de kerstboom en de cadeaus al te zeer ingekaderd in het 

religieuze. Anderzijds zijn het kerstkindje en de kerstman niet met de kerstboom uit Duitsland komen 

overwaaien. Men gaf er dus in Nederland wel een eigen invulling aan, zowel in particuliere als in 

zakelijke kring. Kritiek De eerste kritische geluiden over het kerstboomfeest met zijn geschenkengeverij, 

dateren van 1880. De critici vreesden dat de geschenken het eigenlijke kern van het kerstfeest zouden 

gaan overwoekeren. Er zijn zelfs zondagsscholen bekend die de kinderkerstviering om die reden hebben 

afgeschaft. Kritiek kwam ook van de liefhebbers van Sinterklaas. Zij vreesden dat die oer-hollandse feest 

geheel zou verdwijnen als de kerstboom nog meer ingang zou vinden. Wellicht bevonden zich hieronder 

katholieke burgers, die opkwamen voor hun eigen erfgoed. Maar het is ook mogelijk dat hier 

nationalistische sentimenten een rol speelde. Niet iedereen was in die tijd van Duitsland geporteerd, en 

dat zou er de jaren na 1880 niet beter op worden. Conclusie Als ik mijn bron goed interpreteer, heeft de 

religieuze inkleuring van boom en cadeau lange tijd de overhand gehad. De bewogenheid van iemand als 

Heldring, en zijn creativiteit om het evangelie concreet gestalte te geven, vielen bij velen in goede aarde. 

Onder de winkeliers heeft de opmars van de kerstboom wat langer geduurd. Maar toen die eenmaal op 

gang kwam, was hij ook niet meer te stuiten. En dat, terwijl de zondagsscholen hun deuren moesten 

sluiten. Het kan verkeren, zei Bredero  

 

Bron: ‘De opkomst van kerstboom en kerstviering in Nederland (ca 1835-1880)’ in: Volkskundig Bulletin, 

december 1982  
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 SINT MAARTEN  

(Zuid/Wester, september 2002)  

 

Op 11 november is het weer zo ver: Sint Maarten. Tussen ongeveer zes en acht uur ‘s avonds mogen 

kinderen met een lampion in de hand langs de deuren lopen. Na het aanbellen zingen ze liedjes ter ere van 

Sint Maarten en verwachten daarvoor een traktatie, doorgaans bestaande uit snoep of fruit. Dat is althans 

de vorm die dit feest bij ons heeft gekregen. In andere plaatsten worden wel lampionoptochten 

georganiseerd door scholen of buurtverenigingen. Soms rijdt zelfs de figuur van Sint-Maarten mee, als 

Romeins officier, aan het hoofd van de stoet. Hoogtepunt van zo’n optocht is het moment waarop Sint 

Maarten met een zwaard zijn mantel in tweeën snijdt en de helft geeft aan de figuur van een verkleumde 

bedelaar, geheel conform de overlevering. Hoe komen we aan dit feest? 11 november St Maarten, 

Martinus (316-397) werd geboren in Hongarije en was soldaat in het Romeinse leger. Toen hij achttien 

was, liet hij zich dopen. Hij werd monnik en stichtte in Frankrijk verscheidene kloosters. In 372 werd hij 

gekozen tot bisschop van Tours. Hij stierf op 11 november. Zo komen we dus aan die datum: het was zijn 

sterfdag. De dag die aan hem moet herinneren, is eigenlijk zijn sterfdag. Zoals dat trouwens bij alle 

heiligendagen het geval is. We vieren niet hun verjaardag, we vieren hun sterfdag. Dat is immers de dag 

waarop zijn in de hemelse heerlijkheid werden opgenomen? Lekkernijen Martinus werd al tijdens zijn 

leven om zijn liefdadigheid vereerd. Tot de verhalen over zijn liefdadigheid behoort ook de gebeurtenis 

waaraan ik hier boven refereerde. Martinus deelde zijn kleding met een bedelaar. Na zijn dood werd hij 

de beschermheilige van de armen, en, later, van de kinderen. Op de feestdag van deze heilige werd het 

gebruikelijk om hen iets te geven. Ik heb me ooit laten vertellen dat het daarmee een gelegitimeerde vorm 

van bedelen werd, een vorm van sociale wetgeving, in dit geval ten gunste van de arme kinderen. Een 

andere onderzoeker wijst op het feit 11 november lange tijd het begin was van de veertig dagen durende 

vastentijd vóór Driekoningen op 6 januari. Ook volwassenen namen het er deze dag goed van, getuige 

vermeldingen van het eten van de Sint-Maartensgans. Het was een uitspatting, net zoals het Carnaval, om 

er met het vasten ‘goed tegen aan te kunnen gaan’. De lichtjes Met dit alles is nog niet duidelijk waar die 

lichtjes vandaan komen. Een van de onderzoekers die zich hier over heeft gebogen, wijst op de liturgie. 

Gedurende het kerkelijk jaar werden telkens bepaalde teksten uit de Bijbel gelezen, waarover vervolgens 

gepreekt werd. Vele eeuwen was dat op 11 november: ‘Niemand steekt een lamp aan en zet die in de 

kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien’ (Lukas 11:33 

e.v.). Dat deze tekst op de sterfdag van deze heilige gelezen werd, kan geen verwondering wekken. Hij 

had reeds tijdens zijn leven grote indruk gemaakt. En nu? Voor onze kinderen is veel van dit feest 

verloren gegaan. Wat rest is de zak vol snoep, en, voor sommigen, de misselijkheid. Er zijn er die niet 

mee doen aan dit feest: het is rooms. Nu is ook het preken een rooms gebruik, en stoere calvinisten heb ik 
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wel vaak horen klagen over de preek, maar nooit een pleidooi horen voeren voor de afschaffing daarvan, 

ook  al is het een rooms gebruik. Met andere woorden: of een gebruik van Roomse oorsprong is, is 

volstrekt irrelevant. Het gaat er om of het een zinnig gebruik is. Anderen ergeren zich aan deze bedelarij. 

Onze kinderen komen niets te kort. Zij hebben gelijk. Maar ach, het zijn nog kinderen. Het eigenlijke punt 

is natuurlijk, dat wij in onze tijd weinig inspirerende voorbeelden meer kennen. Na Albert Schweitzer 

stonden er nog wel wat linkse rakkers op, maar die zitten inmiddels allemaal heel comfortabel op het 

pluche. En Albert hebben we vernoemd, onschadelijk gemaakt op een naambordje. Ik wil maar zeggen 

dat zo’n kinderfeest ons ouderen heus nog wel wat te zeggen heeft.  
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OUDEJAARSAVOND  
 

Op 31 december is het weer zo ver: oudejaarsavond Voor sommigen is het een avond waarop de 

gemeente van Christus natuurlijk samenkomt. Anderen hechten er minder aan. Ze kijken naar 

Youp van ‘t Hek, of denken weemoedig terug aan de conférences van Wim Kan. Hier en daar zijn 

kerkdiensten, maar niet overal. In deze bijdrage wil ik iets over de achtergronden van de dienst op 

oudejaarsavond vertellen.  

 

In 1619 kreeg de Gereformeerde Kerk in de Republiek een kerkorde. Een bundel spelregels die bedoelde 

het kerkelijk leven enigszins te reguleren en meer eenheid onder de protestanten te weeg te brengen. Zo 

wordt daarin onder meer bepaald wanneer er kerkdiensten zijn. De oudejaarsavond wordt niet genoemd. 

Wel wordt de ‘dag van de besnijdenis’ genoemd, de dag waarop de kerk stilstaat bij de besnijdenis van 

Jezus Christus. Dat is dus 1 januari. De kerkorde bepaalde over die dag verder dat er ‘s morgens over de 

besnijdenis gepreekt moest worden, ‘s middags over de naamgeving. Hier ligt een verband met de 

weerstand van de Oude Kerk tegen de heidense gebruiken bij de nieuwjaarsviering.  

Uit onderzoek in allerlei prekenbundels is gebleken dat aan het einde van de zeventiende eeuw een 

accentverschuiving heeft plaatsgevonden. Men preekte nog wel over de voorgeschreven tekst, maar er 

kwam in de preek steeds meer ruimte voor beschouwingen over de kortheid en de onzekerheid van het 

leven. In de achttiende eeuw werd voor de avonddienst de verplichting om over de naamgeving van Jezus 

te preken opgeheven.  

In 1817 besloot de synode dat er op oudejaarsdag een kerkdienst zou zijn, bij voorkeur in de avond. 

Men achtte dit uur, op deze dag, zeer geschikt om ons tot ernst nadenken over onszelf te stemmen, en 

over de wegen van God met ons gehouden. De dienst op nieuwjaarsdag bleef gehandhaafd. Waarom de 

synode dit besloot, is niet helemaal duidelijk. We kunnen ons voorstellen dat er een verband ligt met de 

woelingen van de Franse tijd. Wie veel heeft meegemaakt, heeft ook behoefte om daar op terug te zien. 

Overigens waren er toen nog geen oudejaarsavondliederen. Pas met de tweede uitgave van de bundel 

‘Evangelische Gezangen’ is een rubriek ‘bij de wisseling des jaars’ opgenomen.  

Velen van ons kunnen zich nog herinneren hoe op oudejaarsavond de overledenen werden herdacht. Ik 

weet niet van wanneer dat gebruik stamt, maar het sloot goed aan bij de teneur die de 

oudejaarsavonddiensten kenmerkten: bezinning op het voortjagen van de tijd en de vergankelijkheid van 

het menselijk leven.  
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Sommigen, zoals de bekende godsdiensthistoricus en kenner van de liturgie G. van der Leeuw, hebben 

bezwaar aangetekend tegen het gebruik op oudejaarsavond een kerkdienst te houden. Immers, de kerk laat 

zich niet gezeggen door het burgerlijk jaar, maar door het evangelie. Dat evangelie heeft het nergens over 

oud- en nieuw. Anderen, als de Utrechtse hoogleraar Van Ruler, hebben opgemerkt dat dat wel waar mag 

zijn, maar dat het heel heilzaam kan zijn als het kerkelijk jaar door het burgerlijk jaar ‘gestoord wordt’. 

De kerk, zo meende hij, moet betrokken blijven op wat er in de samenleving gebeurt.  

 

In de concept kerkorde van de VPKN worden de diensten op 31 december en 1 januari niet genoemd. Dat 

is waarschijnlijk het gevolg van de grote invloed die de liturgische beweging heeft verkregen. En het is 

dus nog maar de vraag of we over tien jaar nog samenkomen op oudejaarsavond.  

Een andere wijziging heeft reeds plaatsgevonden. De gedachtenis der overledenen is in het 113 laatste 

decennium verplaatst naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat is de zondag van de voltooiing, 

van de voleinding. We staan stil bij de wederkomst van Christus. Onze broosheid, onze vergankelijkheid 

mogen we beleven in het goede geloof dat de dood niet het laatste woord heeft. Overigens, men kan zich 

afvragen of dit de meest geschikte zondag is om hen die ons ontvielen te gedenken. De spanningsboog in 

de dienst wordt wel heel erg groot: er is verlies, er is verdriet, èn we vieren de overwinning van Christus 

op de machten der duisternis. Het gevaar is dat we aan  een van beide te kort doen. Of het verdriet wordt 

klemgezet met een beroep op ons geloof in de goede afloop van de geschiedenis. Of het perspectief 

daarop wordt versmald tot een nadruk op de nabijheid van Christus in ons verdriet. Sommigen pleiten 

daarom voor een gedachtenis der overledenen op Allerzielen.  

Niet overal gaan op oudejaarsavond de kerkdeuren open. Wellicht dat ergens heel ver weg de Dordtse 

kerkenordening nog een rol speelt, en verzet tegen de almachtige synode van de negentiende eeuw. Maar 

ook de ontwikkelingen in de liturgie spelen een belangrijke rol. En, natuurlijk, onze persoonlijke 

voorkeur. Een beslissing valt op grond van argumenten niet te nemen. Althans, ik zelf voel wel wat voor 

de bovengenoemde argumentatie van Van Ruler.  

Maar misschien moeten we nog dieper graven alvorens we een knoop doorhakken (als we dat 

tenminste willen). Mij valt althans op dat in de liturgische handboeken weinig aandacht is voor het feit dat 

de Oude Kerk gebroken heeft met de Joodse feesten die voor een deel geconcentreerd zijn in ons najaar. 

Daar kunnen we in ieder geval wel wat van leren als we zoeken naar een zinvolle viering van de 

oudejaarsavond. Want het Joodse oud en nieuw staat niet in het kader van de vergankelijkheid. Het staat 

in het kader van de omkeer, van de bekering. Aan Nieuwjaar gaan dagen van inkeer en verzoening vooraf. 

Een nieuw jaar wordt begonnen met een schone lei: de verhouding met God en met mensen wordt 

hersteld. Daarom ben ik ook blij met gezang 292. We kennen de melodie nog uit de hervormde bundel 

1938: Uren, dagen, maanden, jaren. Inderdaad. De vergankelijkheid staat centraal. Maar onder hetzelfde 
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nummer, op dezelfde melodie, is in het Liedboek een andere tekst opgenomen. Tekst van de 

messiasbelijdende Jood Isaac da Costa. Het accent ligt niet op de vergankelijkheid, maar op de 

overwinning op de machten der duisternis. Als we samenkomen op oudejaarsavond, lijkt dat toch de 

grondtoon te moeten zijn.  
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HOOFDSTUK VII  

SAMEN OP WEG?  

 

De jaren in Amstelveen hebben tot nog toe voor een belangrijk deel in het teken van Samen op Weg 

gestaan. Dat geldt zowel de situatie van de Amstelveense kerken als van de landelijke kerken. In dit 

hoofdstuk is een aantal artikelen over het SoW proces samengebracht. Daarbij heb ik me beperkt tot 

artikelen die over SoW in landelijk verband gaan. Als eerste plaats ik een artikel dat niet paste in het 

beleid van de toenmalige redactie van Centraal Weekblad. Het is om die reden nooit gepubliceerd Het is 

een kritisch artikel, waarin ik de vraag stel of we wel Samen op Weg moeten gaan met een partner die 

eigenlijk niet wil. In het volgende artikel reageer ik op een bijdrage van Evert Overeem in Centraal 

Weekblad, waarin deze een pleidooi voerde om alle moeilijkheden op te lossen door massaal over te 

stappen naar de NHK. In mijn reactie maak ik daar bezwaar tegen. Ik vond en vind nog steeds dat we in 

het SoW proces niet moeten doen alsof de scheuringen uit de negentiende eeuw nergens over gingen. 

Integendeel, ze raakten aan zeer essentiële aspecten van het kerkzijn. Wie daaraan geen recht doet, creëert 

een voedingsbodem waarop een nieuwe kerkscheuring kan opbloeien. Want wat niet goed begraven wordt 

gaat spoken. In het derde artikel ben ik in gesprek met ds C. Blenk. Uitvoerig had hij betoogd hij dat er 

van de GKN weinig meer over was, en dat een fusie maar moest worden afgeblazen. Ik voer een pleidooi 

voor een echte ontmoeting. Nog steeds is dat mijns inziens een teer punt in het kerkelijk leven: men praat 

wel, maar niet met elkaar. Vervolgens blaas ik stoom af naar aanleiding van de discussie over de naam 

van de nieuwe kerk Niet iedereen was gelukkig met dit artikel. Leest u zelf maar. In het jaar 2002 lijkt het 

alsof de gereformeerden in toenemende mate bezwaar krijgen tegen het SoW proces. Ze vrezen een 

hiërarchische kerk, waarin zij zich niet thuis zullen voelen. In dat kader verscheen een boekje waarin 

gepleit wordt voor een federatief kerkmodel. De bespreking ervan is hier opgenomen, uitlopend op de 

wens dat iedere kerkenraad het zal lezen. Enkele weken later schreef ik een artikel waarin ik dat pleidooi 

overnam, omdat het mijn grote vrees is dat we regelrecht afstevenen op een kerkscheuring. Straks hebben 

we drie kerken: de nieuwe kerk, de oude hervormde kerk, en de oude gereformeerde kerken. Dat moet 

voorkomen worden. Een week later ging ik in op de reacties.  
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RED DE KERK, STOP SOW  

(Nooit gepubliceerd, september 1994)  

 

Margriet Gosker stelt in Centraal Weekblad van 26 augustus 1994 terecht kritische vragen bij de 

nota ‘mensen en structuren’. Tenzij er een wonder gebeurt, zullen de Gereformeerde Kerken 

opgezadeld worden met een topzware, kostbare en bureaucratische organisatie. Als we Samen op 

Weg gaan, dan toch niet zo, zo zou ik haar conclusie willen samenvatten. Natuurlijk wordt daarop 

gereageerd, en natuurlijk door iemand die in een andere verhouding staat tot het ‘landelijk 

apparaat’. Beiden willen overigens wel Samen op Weg.  

 

De vraag moet gesteld worden of we wel Samen op Weg moeten gaan. Samen op Weg betekent m.i. dat 

de Gereformeerde Kerken geconfronteerd worden met een partner die bepaald niet van harte ja zegt, 

hetgeen samenhangt met de interne problematiek van de Nederlandse Hervormde Kerk. Ik wil het eerste 

deel van deze stelling onderbouwen met drie voorbeelden, om vervolgens in te gaan op de vraag waarom 

men niet van harte ja zegt. Dat brengt me bij het tweede deel van de stelling.  

 

Onlangs nog stond in dit blad een verslag van een ontmoeting tussen enkele kerkbestuurders die nauw bij 

het SoW proces betrokken zijn. Voor A. Vlieger is er maar eén oplossing: wie weggelopen is, moet maar 

terugkomen, al was het maar om een scheuring in de Hervormde Kerk te voorkomen. Is er dan geen 

gereformeerde traditie, waaraan in een fusieproces ook recht moet worden gedaan? In Afscheiding en 

Doleantie ging het niet alleen maar om een bepaalde visie op Schrift en Belijdenis, ook en in het 

bijzonder de bestuurscultuur was in de vorige eeuw in het geding. Het goede in onze traditie mag toch 

zeker ook een plaats krijgen? En waarom zouden we eigenlijk nog samen op weg willen als anderen daar 

zo boos over worden dat ze dreigen met kerkscheuring? SoW leidt klaarblijkelijk tot ongewenste 

intimiteiten, en daar word ik liever niet van beschuldigd.  

 

In datzelfde gesprek hamerde C. Blenk op het feit dat het met de gereformeerden wel erg treurig is 

gesteld. We zijn dat van hem gewend, sommigen in zijn kring spreken zelfs over een vrije val. 

Herhaaldelijk heb ik Blenk gevraagd zijn mening bij te stellen. Er zijn nog meer theologen dan Kuitert in 

onze kerken. En bovendien zouden Blenk en de zijnen op zijn minst de vragen serieus moeten nemen 

waar gereformeerde theologen mee worstelen. Vooralsnog is van nuancering en verdieping van het 

gesprek geen sprake. Het blijft bij het constateren van de ‘vrije val’, en als bondspredikanten promoveren, 

is dat meestal op de een of andere predikant uit de Nadere Reformatie, het gaat zelden of nooit over de 

hermeneutiek van de Schrift of de vele exegetische problemen, thema’s waar gereformeerden zich juist 
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wel mee bezig houden. Zo onttrekt men zich aan een echte ontmoeting. Moeten we zo kerk zijn? Wordt 

de VPKN op deze manier geen vechtclub in plaats van een kerk?  

 

Onthutsend is ook het Hervormd Pleidooi. In gezwollen taal betoogt de auteur dat SoW Nederland zal 

beroven van haar ziel, de aloude vaderlandse kerk zal ten ondergaan, ons volk wordt definitief ten prooi 

gegeven aan de secularisatie. En dat alles als gevolg van SoW, lees: de gereformeerden. Het schijnt zo te 

zijn dat God een bijzondere voorkeur heeft voor de Hervormde Kerk, daarbij een fors handje geholpen 

door Willem van Oranje en zijn nazaten. Dat Oranje net zo gemakkelijk van hemd als van godsdienstige 

voorkeur wisselde, dat de Lutheranen de oudste papieren hebben, dat een zeer groot deel van Nederland 

altijd rooms-katholiek is geweest, dat de kerk van de Republiek weliswaar een bevoorrechte positie had, 

maar altijd heeft geweten van distantie tussen vaderland, politiek en kerk, het schijnt de ondertekenaars 

niet te deren. God heeft een speciale band met de Hervormde Kerk, en wie weggelopen is, moet maar 

terugkeren. Beklemmend is het, dat de ondertekenaars zich tot nog toe niet in het openbaar voor hun visie 

hebben willen verantwoorden. Ze zouden het niet kunnen, daar niet van, maar tot een echte ontmoeting 

komt het niet. Langzamerhand begin ik te betwijfelen of al die tegenstanders van SoW werkelijk in 

gesprek willen met de gereformeerden. Ze gebruiken karikaturen (Blenk) of verkopen baarlijke nonsens 

(Hervormd Pleidooi). En als ze ter verantwoording worden geroepen, onttrekken ze zich aan de discussie. 

Het kan haast niet anders, of deze hervormden zijn niet met ons, maar met andere hervormden in gesprek. 

Een gesprek dat niet gaat over de theologie of de belijdenis, maar over de verhoudingen in de hervormde 

kerk.  

 

Het is geen geheim dat de bonders over 10 jaar de meerderheid zullen hebben in de Hervormde Kerk. Dat 

zal, zo weten we uit ervaring op plaatselijk niveau, voor de middenorthodoxie geen plezierige situatie 

zijn. De midden-orthodoxie zal dus wel Samen op Weg moeten om te voorkomen dat zij binnen 

afzienbare tijd een minderheidspositie zal innemen. En de Bond is daar nu juist alles aan gelegen. Dat dit 

het wezenlijke thema van SoW is, vind ik bevestigd door het feit dat ik zelden voor of tegenstanders hoor 

spreken over de nood van deze wereld, en onze roeping als kerk. Of over de voordelen die een 

krachtenbundeling op dat punt met zich mee zal brengen.  

 

Opvallend is de gelatenheid waarmee wij gereformeerden dit verbale geweld over ons heen laten komen. 

Wellicht voelen we ons schuldig, onze vaderen konden er immers ook wat van, en vele hervormde 

broeders en zusters dragen daarvan nog steeds de littekens. Ik wil dit graag toegeven, maar beter ten halve 

gekeerd dan ten hele gedwaald. Belangrijker is de vraag wat dit alles voor het geestelijk karakter van de 

VPKN belooft. Wordt het geen afschuwelijke vechtclub? En wat heeft het SoW proces al niet aan energie 
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gekost? Ik vraag me dan ook in gemoede af waar we mee bezig zijn. De kerk zal getuige zijn van Christus 

in een wereld die van God vervreemd is. Daar moet onze zorg liggen, daar moet onze energie aan besteed 

worden, niet aan kerkelijke machtspolitiek. En wie meent dat de kerkelijke verdeeldheid geen reclame is 

voor de kerk, moet zich m.i. afvragen of de interne kerkelijke strijd dan zo’n goede reclame is. We doen 

er goed aan de Tussenorde uit te bouwen en samen te werken waar dat weinig of geen problemen geeft. 

We zouden niets anders mogen willen. Maar dat is wel wat anders dan waar we nu in terecht dreigen te 

komen. Red de kerk, stop Samen op Weg.  
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NOOIT GEWOON HERVORMD  

(Centraal Weekblad, 12 mei 1993)  

 

In Centraal Weekblad van 2 april j.l. speelt collega E. Overeem met de gedachte om maar gewoon 

hervormd te worden indien de vereniging van de drie kerken mislukt. Men vraagt zich af -ervan 

uitgaande dat het geen aprilgrap is- wat hij met dit artikel op dit moment beoogt. Immers, de 

(herziene) ontwerp kerkorde moet straks nog de kerken in, en van een definitief mislukken van 

deze weg van fusie is nog geen sprake. Is het alleen maar een speelse gedachte, voor het geval dat? 

Dan lijkt het moment van publiceren niet verstandig gekozen. Of gebeurt er achter de schermen 

zoveel dat voor de buitenwereld verborgen blijft dat er inderdaad alleen de weg overblijft die hij 

voorstaat?  

 

Deze weg lijkt me niet zonder meer begaanbaar. Overeem gaat er, op basis van synode-uitspraken, vanuit 

dat er geen factoren meer zijn die een gescheiden optrekken van de twee kerken rechtvaardigen. In het 

algemeen wordt met deze uitlating gedoeld op de veranderde plaats van de belijdenis in onze 

Gereformeerde Kerken en op de situatie in de hervormde kerk sinds 1951. Toen immers werd het 

Algemeen Reglement van 1816 door een nieuwe kerkorde vervangen. Overeem merkt op dat er onder die 

kerkorde van 1951 heel goed te leven is. Wat kunnen wij gereformeerden dan nog voor bezwaar hebben 

om terug te keren tot de hervormde kerk? Bovendien, als we dat doen, is de vraag naar de historische 

continuïteit, die zo krachtig door de Gereformeerde Bond naar voren wordt gebracht, opgelost.  

 

Op zichzelf is de voorstelling, als zou het in Afscheiding en Doleantie alleen maar gaan om de plaats van 

de belijdenisgeschriften een versmalling van de historische werkelijkheid. Ook de hele kerkelijke 

bestuurscultuur was in het geding. En de vraag moet gesteld worden of de Gereformeerde Kerken en de 

Hervormde Kerk op dit punt ook naar elkaar toe zijn gegroeid, zoals dat het geval is op het punt van de 

belijdenis. 

 

In dit verband verwijs ik gaarne naar enkele artikelen van de hervormde hoogleraar A. van de Beek, die 

het huidige bestuursklimaat in de NHK scherp veroordeelt. Hij beschrijft in zijn bijdrage aan het boek van 

Th. Klein, Orde in de hervormde kerk? hoe de hervormde kerk met de kerkorde van 1951 vastgelopen is 

in de bureaucratie. Het verschil tussen landelijke en provinciale bestuurders enerzijds, en de plaatselijke 

gemeenten anderzijds, is zo groot, dat gesproken moet worden van een verregaande mate van 

vervreemding. Ik merk daarbij op dat een en ander niet alleen samenhangt met de kerkorde van 1951, 
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maar wortels heeft die teruggaan tot diep in de vorige eeuw. Er zit veel meer 19e eeuw in de kerkorde van 

1951 dan wij ons meestal realiseren.  

Van de Beek stelt een ‘platte organisatievorm’ voor, waarbij de bredere (of meerdere) vergaderingen 

goed contact met het grondvlak houden, en de talloze functionarissen van het huidige tussenniveau 

werkzaam zijn in regionale dienstencentra. Een dergelijke structuur, die in feite goed aansluit bij de 

huidige structuur van de Gereformeerde Kerken, werd ook voorgesteld in een organisatie-advies dat vorig 

jaar t.b.v. de aanstaande fusie werd gepresenteerd.  

Deze gegevens zijn algemeen bekend en ze mogen m.i. in het komende gesprek over het ontwerp 

kerkorde niet over het hoofd worden gezien. Het kon wel eens zo zijn dat het eigene van de GKN, en 

daarmee het verschil met de NHK, zich op dit punt het meest duidelijk manifesteert. Overigens zullen 

onze kerken zich bewust moeten zijn van het gevaar van bureaucratisering en oligarchisering in eigen 

kring. Maar in ieder geval: het is voor vele hervormden als Van de Beek nog maar de vraag of het zo goed 

leven is onder de kerkorde van 1951, en de bestuurders van de GKN doen er goed aan naar deze stemmen 

te luisteren.  

Nu kunnen we er natuurlijk ervan uitgaan dat de hervormde kerk, nadat eenmaal de gereformeerden 

massaal zijn overgekomen, van binnenuit wel veranderd zal worden. Maar ik vraag me af of we daarmee 

de taaiheid van de bestaande structuren niet onderschatten. En in ieder geval lijkt het me niet helemaal 

zuiver om van te voren niet te zeggen waarin we graag verandering zouden zien. Waar het om gaat, is 

toch dat het Woord Gods in de plaatselijke gemeente verkondigd kan worden, en dat deze plaatselijke 

gemeente deel uitmaakt van een landelijke kerk met een soepele en flexibele organisatie die zodanig is dat 

de bestuurlijke slagkracht niet belemmerd wordt door allerlei groepen met speciale belangen. 

Bestuursvormen die een doel in zichzelf zijn geworden kunnen we ons als kerken nu eenmaal niet 

permitteren.  

We naderen langzamerhand het beslissende stadium van het fusieproces. Het lijkt erop dat sommigen 

in onze kerken de eenwording per se willen doorzetten, veelal met een beroep op het grote aantal 

gefedereerde gemeenten dat er nu reeds is. Maar de vraag is waar de grenzen van de gereformeerde 

tolerantie moeten liggen, en of dan ‘alles’ maar moet worden ingeleverd. Gaarne geef ik toe dat 

Afscheiding en Doleantie niet alleen winst hebben gebracht, maar ook verlies. En het kan geen kwaad als 

een kerk in de loop der jaren de bakens verzet, door schade en schande wijs geworden. Maar het goede, 

de organisatorische helderheid, de grote betrokkenheid op elkaar ook bij verschil van inzicht, de 

offerbereidheid en de inzet van de lidmaten, daarvoor mogen we dankbaar zijn. En het zou jammer zijn 

als ook onze kerken straks vastlopen in een lastige en vooral ook kostbare bureaucratie. Gewoon 

hervormd, dat lijkt me niet wenselijk, hervormd hervormd, dat wel. Maar dan praten we in feite over een 

gefuseerde kerk. Als we dan toch met gedachten gaan spelen, laten we dan maar eens een andere optie 
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grondig overwegen: geen gefuseerde kerk, en handhaving van de status quo in de reeds gefedereerde 

gemeenten. De federatieve gemeenten kunnen nu heel goed functioneren onder de tussenorde, en dat zal 

in de toekomst ook mogelijk zijn.  

 

En de Gereformeerde Bond dan? Er mag gerede twijfel bestaan over de vraag of de historische 

continuïteit het enige probleem is dat de Bond heeft met de gefuseerde kerk, afgezien van het feit dat het 

begrip ‘vaderlandse kerk’ theologisch en historisch niet verdedigbaar is. In de publicaties van die zijde 

spelen veel meer zaken een rol dan alleen dit probleem. Een massale overtocht naar de hervormde kerk 

zal ongetwijfeld de positie van de midden-orthodoxie in de NHK aanzienlijk versterken, maar daarmee 

ook de pijn van de Bond als minderheidsgroepering. Met andere woorden, ook al los je een probleem op, 

je creëert daarmee tevens nieuwe problemen. Ik vermoed dan ook dat de GB met de gedachte aan 

handhaving van de status quo beter kan leven dan met een massale intocht van de gereformeerde kerken. 

En waarom zouden we het elkaar moeilijk maken?  
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EEN ECHTE ONTMOETING! 

 In de Waagschaal 22 (1994) 526-529  

 

N.a.v. een gesprek op de classis had dr Spijkerboer de bonder ds. C. Blenk uitgenodigd zijn visie op 

de fusie te geven. Mij vroeg hij om commentaar op het stuk van Blenk,  

 

Gevallen gereformeerden.  

Bonders en gereformeerden waren ooit één, merkt ds. Blenk terecht op. In dit besef van vroegere eenheid 

ligt onze huidige verbondenheid, maar ook de bron van de huidige pijn. Niet alleen gingen wij in 1834 en 

in 1886 verschillende wegen waar het de kerk betrof, ook op andere punten zijn we uit elkaar gegroeid. 

Wat mij in het artikel van Blenk opvalt, is de grote indruk die de omslag in de GKN vanaf de jaren zestig 

op buitenstaanders heeft gemaakt. Ik meen dat dit een van de wezenlijke emoties is in de soms moeizame 

discussie tussen `bonders’ en gereformeerden. Hoe zijn de helden gevallen! En eventuele stekeligheden in 

het artikel van Blenk vinden wellicht in de verbijstering over deze veranderingen hun oorsprong. Dit 

veranderingsproces vormt als het ware een scharnierpunt in Blenks taxatie van de gereformeerden: 

vroeger veel goeds, vooral op exegetisch en dogmatisch gebied, maar nu veel verval. Dit wordt 

geïllustreerd met ervaringen die hij in de loop van zijn leven met gereformeerden heeft opgedaan. Met 

deze gereformeerden willen we niet Samen op Weg in één kerk. Wat nog net wel kan, is een federatieve 

vorm van samenwerking, zo verwoordt hij het standpunt van de bonders. Hij verwijst daarbij naar Achab 

en de 400 profeten. Enigszins suggestief is deze verwijzing, hoe goed bedoeld ook, wel. Worden de rollen 

op deze manier niet al te gemakkelijk verdeeld? Maar genoeg hierover, de zorg van ds Blenk voor de kerk 

van de toekomst is oprecht, en laat ik trachten hem even oprecht te antwoorden.  

 

Veranderingen: goed of slecht?  

Ik kan me bij de genoemde verbijstering wel iets voorstellen, zeker bij een historicus als ds Blenk: er is in 

de Gereformeerde Kerken inderdaad heel veel veranderd en dat gebeurde in een hoog tempo. Recent heeft 

G. Dekker één en ander in kaart gebracht, dus ik mag hier volstaan met naar zijn analyse te verwijzen. 

Daarover hoeven we niet van mening te verschillen. De Gereformeerde Kerken worstelen mijns inziens 

met een identiteitscrisis: wat is nu nog het eigene van de gereformeerden? Vroeger wisten we het zo goed, 

maar nu? Er gebeuren dingen, en er worden dingen gezegd die dertig jaar geleden onmogelijk waren. 

Maar niet alle verandering is per definitie slecht. En het oude is niet goed omdat het oud is. De reclame-

makers mogen graag op dit soort oergevoelens die voortkomen uit de angst voor verandering inspelen, in 

de kerk komt het aan op de bereidheid altijd weer hervormd te worden, en zich daarom altijd weer te laten 

gezeggen door het Woord Gods. En in tegenstelling tot Blenk zie ik in de geschiedenis van de GKN geen 
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drama van verval. Er zijn ook vele dingen ten goede veranderd. Ik wil twee voorbeelden geven. Ik begin 

met een voorbeeld van een ontwikkeling waar ik niet zo blij mee ben, en geef daarna een voorbeeld van 

ontwikkelingen die ik toe juich.  

 

Wat opvalt in de discussie over de nieuwe kerkorde is dat vooral hervormde scribenten de discussie 

richting geven en hoe weinig betrokken gereformeerden lijken te zijn waar hun eigen traditie in het 

geding is. Met een zekere jaloezie kijk ik naar het ‘hervormde kerkbesef, dat ongrijpbare aspect van het 

kerkzijn, dat zo’n sterk stempel drukt op de hervormde identiteit. Zijn wij als gereformeerden in de 

beeldenstorm van de jaren zestig ons kerkbesef niet kwijtgeraakt? En is dat niet de reden dat er van 

hervormde zijde talloze reacties komen op het ontwerp kerkorde, terwijl het van gereformeerde zijde 

nogal stil blijft? Het lijkt soms wel of de kerkorde gereformeerden niet zoveel interesseert. Ik betreur dat 

en ben geneigd dit te verklaren uit een verlies van identiteitsbesef.  

Een van de factoren die tot afscheiding en doleantie hebben geleid is mijns inziens (de strijd om) de 

organisatie van de kerk geweest. Kuyper en Rutgers, de architecten van de gereformeerde organisatie, 

waren moderne mensen die beseften dat de kerk gediend was met een nieuwe organisatievorm die de 

oude en het daarbij behorende reglement van 1816 moest vervangen. Zo geschiedde. In de Hervormde 

Kerk kwam de vernieuwing in 1951. Maar beseffen wij wel hoeveel ‘Koning Willem I’ er nog steeds door 

de kerkelijke discussie heen speelt? Ik wil dit illustreren.  

Onlangs las ik een opmerking over de afvaardiging naar de synode van de nieuwe kerk. Zal die in 

meerderheid uit predikanten bestaan, zoals nu het geval is in de hervormde synode? De discussie hierover 

gaat terug tot diep in de vorige eeuw, toen de synode lange tijd uitsluitend uit predikanten bestond. Na 

1852 werden er, na jarenlange gesprekken over de herziening, ook enkele ouderlingen aan toegevoegd, 

maar de synode bleef in meerderheid een ‘domineesclub’. De Geest is echter aan de gemeente gegeven, 

niet (alleen) aan de predikanten!  

Het gaat overigens niet om de kerkelijke herkomst van de gebruiken in de nieuwe kerk. We moeten 

geen hervormde of gereformeerde onsjes afwegen, maar we moeten zoeken naar een vormgeving van het 

kerkelijk leven en een kerkordelijke neerslag daarvan die zoveel mogelijk recht doet aan het wezen van de 

kerk. Maar bij dit alles is kennis van het verleden onontbeerlijk, ook de kennis van de pijn uit het 

verleden. En juist op het punt van de kerkorde, de kerkorganisatie is er veel pijn geweest.  

Wie zijn eigen verleden vergeet, vergeet dat tot zijn schade, want het verleden is nog altijd actueel. 

Soms vraag ik me af, hoeveel wij als gereformeerden nog weten van ons eigen verleden.  

Voor een positieve verandering grijp ik terug op de discussie tussen Kuyper en de latere ethischen over 

het schriftgezag, en over Kuypers angst voor de schriftkritiek (waar blijf je dan?) die de hele discussie 

voor toen en later heeft vergiftigd. Wat hebben wij gereformeerden onder de angst voor een eerlijk 
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gesprek over de Schrift in zijn menselijke gestalte geleden! En wat een zegen is het dat je tegenwoordig 

geen tuchtprocedure hoeft te vrezen als je je over een synoptisch probleem uitlaat. Ik hoop dat hieruit 

lering kan worden getrokken: je kunt je kerk (of je bond) wel één of twee generaties afschermen tegen 

invloeden van buiten, maar op een dag breekt de dijk door. (Lijkt het trouwens maar zo, of klopt de 

indruk dat bondspredikanten bij voorkeur promoveren op een biografie, liever dan op exegetische 

studies?) Wellicht is het verstandiger, zoals de latere ethischen deden en zoals het grote midden in de 

Hervormde Kerk heeft gedaan, de vragen van het moderne leven werkelijk onder ogen te zien. Het 

isolement maakt een kerk ook kwetsbaar.  

 

Veel wijzer geworden  

Kortom, als Blenk zegt veel te danken te hebben aan vroegere gereformeerde exegeten en dogmatici, dan 

wil ik hem van mijn kant wel toevertrouwen hoeveel wij in de Gereformeerde Kerken geleerd hebben van 

mensen als Miskotte, of ook van Berkhof en zovele andere hervormde theologen, die zochten naar een 

andere verbinding tussen evangelie en cultuur dan die gereformeerden gewend waren. En als Blenk zegt 

dat er veel veranderd is, dan heeft hij dus gelijk. Maar waar het op aankomt is die veranderingen 

zorgvuldig te registreren en te wegen, en niet bij voorbaat alles in een zwart/wit schema onder te brengen. 

Dat dit dreigt te gebeuren, wil ik illustreren met twee voorbeelden, één aan de hand van de rol die prof. 

Kuiten krijgt toebedeeld, de ander ontleend aan eigen observaties.  

 

Geen zwart/wit schema’s  

Voor het besef van Blenk hebben de gereformeerden een veel grotere ommezwaai gemaakt dan alleen 

maar richting ‘Berkhof, , als ik me kortheidshalve zo mag uitdrukken. Ik kan me niet aan de indruk 

onttrekken dat Kuiten daarbij als kop van jut fungeert. Hij symboliseert zo’n beetje alles wat slecht is in 

de Gereformeerde Kerken. Verwijzend naar Kuitert en de resonantie die zijn theologie ondervindt, merkt 

Blenk op: `Na het verlies van de bevinding (wanneer is dat door wie vastgesteld? mja) wankelen nu ook 

de ‘objectieve’ heilsfeiten’. Dat is nogal wat! In een gesprek na afloop van de combi-classis vertelde 

Blenk me dat er sprake was van een ‘trend’ in de Gereformeerde Kerken waarin de openbaring moet 

wijken voor de ervaring. Nu ben ik geen cultuurfilosoof, dus ik wil me wat terughoudend opstellen waar 

het gaat om het aanwijzen van ‘trends’. Maar ik heb het boek van Kuitert in twee gesprekskringen 

besproken, en wat mij daarbij opviel waren andere dingen dan die Blenk aan de orde stelt.  

Allereerst dit: gereformeerden hebben respectvol leren luisteren naar iemand die de dingen anders zegt 

dan ze gewend zijn. Men poogde, ook in de persoonlijke ontmoeting die wij met Kuitert gearrangeerd 

hadden, hem naar zijn eigenlijke intenties recht te doen. Ik ervaar dat als pure winst, mede in het licht van 

de dramatische verscheurdheid die de breuken van 1926 en 1944 te weeg hebben gebracht.  
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Het tweede dat mij opviel was de grote bewogenheid en betrokkenheid toen de hoofdstukken over 

voorzienigheid, schepping en gebed aan de orde waren. Het ging in deze gesprekken steeds over onze 

geborgenheid in een onherbergzame wereld. Het ging dus ook deze gereformeerden om zondag 1. En 

waar zal het in dit leven anders over gaan?  

Van bovengenoemde ‘trend’ waarbij de ervaring de plaats inneemt van de openbaring, heb ik niet 

zoveel kunnen constateren. Integendeel, er werden nogal wat kritische vragen gesteld bij de wijze waarop 

Kuiten omgaat met Schrift en Openbaring. En dan is er nog iets anders: de jaren zestig zijn echt voorbij. 

Als ik me toch even mag wagen aan het aanwijzen van een trend, dan wijs ik liever op de toenemende 

invloed van de Charismatische Beweging in onze Kerken. Velen van hen die in de jaren zeventig in 

Kampen of aan de VU studeerden waren op de een of andere manier in aanraking geweest met de 

opwekkingsbeweging. Tegenwoordig kom ik mijn oude studievrienden tegen op de conventies van de 

Charismatische Beweging, en ik kom hen langzamerhand steeds vaker in kerkelijke besturen tegen. De 

generatie van Maarten ‘t Hart wordt opgevolgd door nieuwe generaties, die minder belast zijn door de 

gereformeerde eigenaardigheden dan hun voorgangers uit de zestiger jaren die zich daarvan moesten 

bevrijden. Er is voor mijn besef integendeel sprake van een nieuwe openheid, een nieuwe 

ontvankelijkheid voor de aanwezigheid van de opgewekte Heer, met een andere spiritualiteit dan die van 

de jaren zestig.  

Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop we met de belijdenisgeschriften omgaan. Gaarne verwijs 

ik in dit verband naar het jongste boek van prof. Martien Brinkman (ook al gereformeerd!), God of lot. 

Wij zijn weliswaar geen tijdgenoten, maar wel gespreksgenoten van de schrijvers van de catechismus, zo 

zou ik zijn houding willen samenvatten. En hij heeft het vooral tegen zijn jaargenoten, mensen die in de 

jaren zestig hebben gestudeerd. Is het toevallig dat er ook van hervormde zijde onlangs weer een boek 

over de catechismus is verschenen? Leven we niet in het zelfde klimaat, met dezelfde vragen? Zouden we 

daarover niet eens kunnen spreken, in plaats van te mijmeren over wandelingen op de kade van 

Woubrugge in vroeger jaren? En zou er dan niet blijken dat er veel meer is dat ons bindt dan wat ons 

scheidt?  

Kortom, ik vind het jammer dat één bepaalde theoloog representatief wordt geacht voor de GKN. Zo 

maken we het ons al te gemakkelijk.  

 

Een echte ontmoeting!  

Ik hoop dat ik er in geslaagd ben enkele nuances aan te brengen en daardoor bij te dragen aan het 

kerkelijk gesprek. Het wordt immers hoog tijd voor een echte ontmoeting tussen bonders, gereformeerden 

en alle anderen voor wie een (al dan niet federatieve) hotelkerk zo’n beetje het ergste is wat ze kunnen 

bedenken. Een echte ontmoeting, dat wil zeggen: open, ontvankelijk, gericht op de toekomst, zonder 
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verborgen agenda’s, zonder machtsstructuren en dreigementen in ons achterhoofd. Alleen zo zullen de 

beelden die wij van elkaar hebben kunnen sneuvelen, en alleen zo zal een nieuwe kerk worden tot een 

plaats van ontmoeting en gemeenschap, met elkaar en met de opgewekte en verhoogde Heer. De 

spannende vraag is, of dat lukt. Of het werkelijk zal komen tot een ontmoeting. Zullen we over de 

negentiende eeuw met voldoende distantie kunnen spreken zonder dat onze emoties de discussie 

vertroebelen? En zullen we tot een gesprek over Schrift en belijdenis kunnen komen dat niet belast is door 

machtsdenken? Durven we de hermeneutische vragen aan Schrift en belijdenis -wellicht de belangrijkste 

die er zijn- werkelijk te stellen? En kunnen we zodoende de verscheurdheid overwinnen en komen tot een 

nieuwe kerkgemeenschap? Het lijkt me de enige geoorloofde weg. En in ieder geval heb ik voor een 

federatie teveel historisch en kerkelijk besef.  
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HERVOR  

(Zuid/Wester, november 1998)  

 

Het dagblad Trouw van 9 november vermeldt dat de lutheranen boos zijn. Een voorstel voor een nieuwe 

naam van de Verenigde Protestantse Kerken in Nederland (VPKN) i.o. is uitgelekt. De Verenigde Kerk 

der Hervorming, zo moeten we volgens de werkgroep die zich over de naam heeft gebogen gaan heten. 

Maar de lutheranen hadden liever vastgehouden aan de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland. Ze 

dreigen uit het SoW-proces te stappen, Die naam, de VPKN, was eerder overeengekomen, maar toen de 

hervormde synode moest stemmen over de nieuwe kerkorde, bleek men met deze naam niet akkoord te 

kunnen gaan. Vandaar dit nieuwe voorstel.  

 

De lutheranen zijn dus boos. En de gereformeerden? Synode-voorzitter J.W. Doff verklaarde in de krant 

dat hij het voorstel niet echt een verbetering vindt, maar ook dat het SoW proces hem meer waard is dan 

de naam die op de deur staat. De gereformeerde bonders reageerden natuurlijk heel anders. Ir. Jan van der 

Graaf, de secretaris van de Gereformeerde Bond, meent echter dat het een wijs voorstel is. Dit voorstel zal 

psychologisch nogal wat kou uit de lucht nemen, aldus de ingenieur uit Huizen (NH).  

 

Jan van der Graaf schrijft in De Waarheidsvriend Het ware te wensen dat de inhoud van dat blad wat 

vaker met die naam in overeenstemming zou zijn. Ik heb het Van der Graaf geschreven en zeg het ook 

publiekelijk, dat ik zijn schrijfsels niet kan waarderen. Onlangs nog analyseerde ik een artikel over de 

opleidingskwestie van zijn hand. Het was boordevol onjuistheden en suggestieve uitlatingen. En ook in 

dat artikel, als in zo vele andere artikelen van zijn hand, worden Kuyper en Kuitert opgevoerd als de 

symbolen van de grote verdorvenheid van de Gereformeerde Kerken. Het is ook uit deze hoek dat het 

voorstel gekomen is te kiezen voor de Verenigde Kerk der Hervorming. De psychologische kou uit de 

lucht? Het machtsspel van de bonders doet op zijn minst de lutheranen spreken over een dictaat. Want dit 

nieuwe voorstel is tot stand gekomen zonder overleg met de partners. Zo’n overleg was ook niet nodig, 

want er was al een afspraak gemaakt.  

 

Maar waarom hecht die rechterflank zo aan dat woord hervorming in de naam? Trouw suggereert dat dit 

te maken heeft met het verlangen nog iets van de oude naam vast te houden. Waarom dat zo is, wordt niet 

gezegd. Ik heb wel een idee. Jan van der Graaf maakt er geen geheim van. Hervor staat voor de planting 

Gods. Onze lieve Heer zelf heeft Willem van Oranje uitverkoren’ in de Lage Landen een kerk te stichten 

voor heel het volk. Het Nederlandse Volk en de Nederlandse Hervormde Kerk horen bij elkaar. Wie 
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katholiek is, moet zich bekeren. Wie weggelopen is, moet terugkeren. Onder schuldbelijdenis en 

boetedoening. Met het handhaven van de letters hervor handhaaft men die idee.  

 

De idee van de planting Gods is noch op historische, noch op theologische gronden te handhaven. 

Historisch niet: dopersen en doopsgezinden vormden de enige inheemse kerk, en bovendien de oudste 

met een eigen organisatie. Daarna kwamen de lutheranen, veelal Zuid- Nederlandse vluchtelingen. En 

tenslotte de calvinisten, ook voor een belangrijk deel vluchtelingen. Dus historisch klopt het niet, dat het 

Nederlandse volk en de NHK bij elkaar  horen. Verder heeft ons land de eeuwen door minstens voor 30 % 

uit katholieken bestaan. Ook theologisch klopt deze gedachte van de planting Gods niet. Tenminste, als 

we de natuurlijke theologie ver van ons werpen. Natuurlijke theologie, dat wil zeggen een theologie 

waarbij over God en zijn handelen gesproken wordt op grond van zijn veronderstelde openbaring in de 

natuur of in.de geschiedenis. Zo’n theologie dienen wij ver van ons te werpen. In feite staat deze vorm 

van theologiseren altijd in dienst van de zelfrechtvaardiging: ‘God staat aan onze kant. Wij zijn de kerk 

van God. Alle anderen moeten zich maar bij ons aansluiten’. In de crisis van deze eeuw hebben we echter 

geleerd dat we over God alleen maar kunnen spreken vanuit diens openbaring in Jezus Christus. Wat daar 

bovenuit gaat is uit den boze. Ik weet wel dat vele hervormden, ook onder de bonders, met de idee van de 

planting Gods geen raad weten, maar men heeft de meerderheid van de bonders niet voor het hoofd willen 

stoten. Dus: dan maar een naam waarin hervor nog doorklinkt.  

 

Er speelt nog iets anders. De lutheranen spreken over een dictaat. In het jarenlange, slepende en 

ziekmakende SoW proces zijn voortdurend blokkades opgeworpen, juist vanuit de rechterflank. En altijd 

weer kregen ze hun zin. Het gaat dus om de macht! Om de vraag wie zijn stempel zal zetten op de nieuwe 

kerk. De lutheranen zijn bang dat ze onder de voet worden gelopen. Ze denken inmiddels te weten wat 

voor vlees ze in de kuip hebben. Als we nu toegeven, wat gebeurt er dan straks met het ontwerp kerkorde 

en de ontwerp ordinanties? Zie daar hun angst. Wie van de drie zal de toon zetten in de nieuwe kerk? 

Welke kerkcultuur zal de overheersende worden? Wie is de baas? Of zijn we samen kerk? Samen een 

nieuwe kerk? Dat is de pijn die door de lutheranen verwoord is. Er is een bitter gevecht om de macht aan 

de gang.  

 

Ik las en herlas dit weekend een boek van een Amerikaanse theoloog, E. Peterson, over de taak van de 

predikant. Gebed, Bijbelstudie en pastoraat, daar gaat het om. En ik las over een beleidsplan van een 

anglicaanse wijkgemeente. Deze stelde zich ten doel het gebedsleven van de gemeente en van de 

gemeenteleden op een hoger plan te brengen. Alsof je in een andere wereld terecht komt. Ik weet wel dat 

de kerk ook een organisatie is, met alle kenmerken van een ‘gewone’ organisatie. Maar dat is nu juist het 
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probleem. Er lijkt geen verschil meer te zijn tussen een bedrijf en een kerk. De media worden 

gemobiliseerd, er ontwikkelt zich een machtsstrijd, mensen raken beschadigd, het bloed vloeit rijkelijk. 

Het zou me niet verbazen als de kerk der hervorming uit de Lage Landen verdwijnt. Zo’n kerk verdient 

haar eigen ondergang.  

 

God zij ons allen genadig.  

 

M.J. Aalders  
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HERVORMD PLEIDOOI  

Tweespan Cahier 3 (1994) no 2, 26-28 

 

N.a.v. W. Aalders, Hervormd Pleidooi. Aan de ambtelijke vergaderingen en leden van de Nederlandse 

Hervormde Kerk (Leiden 1994)  

 

In dit Hervormd Pleidooi zet dr W. Aalders zijn bezwaren uiteen tegen het SoW-proces. 35 medestanders 

hebben dit geschrift mede ondertekend, onder wie G. Quispel, Jhr. ds C. van Eysinga, ir J. van der Graaf 

en andere prominente leden van de Hervormde Kerk. Wat deze verschillende mensen bijeenbrengt, is de 

diepe zorg om hun ‘Kerk, die zij eertijds, bij het afleggen van de openbare belijdenis des geloofs, trouw 

hebben beloofd ...’ Ze menen dat het SoW proces niet zal leiden tot geestelijke gemeenschap, en niet 

meer zal zijn dan menselijk maatwerk. Aalders adstrueert dat aan de hand van drie punten.  

Allereerst gaat hij in op het geestelijk karakter van de kerk. Hij vreest, zonder daarvoor argumenten aan 

te voeren, dat dit karakter verloren zal gaan in de gefuseerde kerk.  In het tweede punt gaat de opsteller in 

op het historisch karakter der kerk. Hij is van mening dat de Hervormde Kerk, meer dan de Lutherse Kerk 

of de zogenaamde vrije kerken (waaronder de Gereformeerde Kerken), de notie van het verbond als 

uitgangspunt heeft gekozen. Dit verbond wordt werkelijkheid in het drievoudig snoer Hervormde Kerk, 

Oranje en Vaderland. De Hervormde Kerk neemt door Gods leiding een bijzondere plaats in de 

geschiedenis van ons volk in. SoW betekent daarom een breuk in de historie van het Nederlandse volk, 

dat principieel bezien temeer en definitief zal worden prijsgegeven aan de ontkerstening en secularisatie. 

In het derde punt wordt het nationale volkskarakter van de Kerk aan de orde gesteld, een thema dat nauw 

met het vorige samenhangt. Nederland wordt met een SoW kerk een volk zonder ziel, temeer ook omdat 

in de Hervormde Kerk zelf een vervreemding van haar wortels is opgetreden. Juist daarom heeft het SoW 

proces ook in deze kerk aanhangers.  

De conclusie is duidelijk: ‘voor een Verenigde Protestantse Kerk zien wij geen enkel hoopvol 

perspectief’. Zij die zich hebben afgescheiden moeten terugkeren.  

 

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Laat ik voorop stellen dat het sympathiek aandoet dat in 

deze brochure de gereformeerden niet voortdurend rechtstreeks worden aangevallen. Daar staat echter een 

impliciete veroordeling van Afscheiding en Doleantie tegenover, die tot uitdrukking komt in de 

overtuiging: God heeft een heel bijzondere band met de Hervormde Kerk, daarvan mag je je nooit 

losmaken, en wie daarbuiten staat, moet maar snel hervormd worden.  

Maar dan nu de vragen die deze brochure bij me oproept. Ik heb hierbij allereerst een fundamentele 

theologische vraag. Hebben wij van Karl Barth niet het onderscheid leren kennen tussen godsdienst en 
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religie? Wordt de godsdienst hier niet gebruikt om het eigen gelijk op te eisen en anderen buiten te 

sluiten? God staat aan onze kant, zo klinkt het refrein van deze brochure. Maar mag dat wel zo exclusief 

worden opgevat als hier gebeurt?  

Een tweede punt van kritiek is van historische aard. De kerk van de republiek had veel meer distantie 

t.o.v. de burgerlijke overheid en samenleving dan de auteur het in deze brochure doet voorkomen. Deze 

publieke kerk wilde een belijdende kerk zijn. En bovendien was er veel meer pluriformiteit in de 

samenleving dan de auteur ons wil doen geloven. Wat hij weergeeft, is het zelfbesef van de negentiende 

eeuwse hervormde kerk, niet de werkelijkheid  en het zelfbesef van de kerk van de zestiende of 

zeventiende eeuw. Het is dan ook op dit moment een van de grootste desiderata in de beoefening van de 

geschiedwetenschap aan het licht te brengen welke factoren aanleiding zijn geweest tot de fundamentele 

verandering in het zelfbesef van de kerk, zoals die zich tussen 1780 en 1820 heeft voltrokken. In die 

periode ligt een breuk in de geschiedenis van de kerk. De Cock en Kuyper grepen met hun kerkvisie 

(gedeeltelijk) terug achter die breuk, en veel van wat in deze brochure als hervormd wordt aangeduid, is 

pas in de confrontatie met hun standpunt uitgekristalliseerd en geformuleerd. Hoe verhoudt zich trouwens 

het grote aantal rooms-katholieken in onze bevolking (van 1815-1839 de meerderheid) tot de volkskerk-

gedachte? Het is opmerkelijk dat deze erudiete auteur niet wijst op recente ontwikkelingen en resultaten 

van het onderzoek naar de geschiedeniswetenschap, waarin deze thematiek langzamerhand een 

belangrijke plaats inneemt. 

Een laatste vraag is van persoonlijke aard. Mijn overgrootvader, de grootvader van de auteur, leefde 

zonder God en gebod, totdat hij krachtdadig bekeerd werd. Een afgescheiden predikant was werktuig in 

de hand des Heren, en deze Aalders werd predikant, evenals zes van zijn nazaten. Enkele vrouwelijke 

nazaten trouwden met een predikant, velen vervulden functies in kerk en samenleving. Was deze bekering 

uit de mensen, of was zij uit de Here, zo vraag ik de auteur. Als hij uit de Here was, dan was de Geest ook 

werkzaam in de arbeid van ds. Brouwer, de afgescheiden Amsterdamse predikant van mijn 

overgrootvader. Maar hoe verhoudt zich dit dan tot het exclusivisme dat deze brochure uitademt?  

 

Kerkscheuringen zijn buitengewoon pijnlijk. Vele hervormden lijden nog steeds aan Afscheiding en 

Doleantie. Vooral Kuyper wordt vaak aangewezen als de grote boosdoener die de kerk kapot heeft 

gemaakt. Aan de pijn daarover die nog steeds ervaren wordt, mag niet getwijfeld worden, maar het 

aanwijzen van de schuldigen gebeurt soms wat te gemakkelijk, met voorbijgaan aan de inzichten uit de 

sociale psychologie, de sociologie en de geschiedwetenschap. Als die verdisconteerd worden, rest 

hervormden en gereformeerden beiden niets anders dan een hartgrondig Kyrie eleison. Wij mensen zijn 

klaarblijkelijk niet bij machte onze verbondenheid in Christus ook kerkelijk gestalte te geven. Vanuit dit 

gebed om ontferming dient het SoW-proces dan ook voortgang te vinden, hoe moeizaam dat soms gaat. Is 
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het ten diepste geen hoogmoed je daarvan te distantiëren en je te beroepen op een romantisch beeld van 

de eigen kerk? Hoe dichterbij de fusie komt, hoe meer ook ik, als de auteur, de pijn van de scheiding uit 

het verleden voel, en hoe meer ik me ervan bewust ben dat de breuklijnen uit het verleden er nog steeds 

liggen, en hoe beter ik de zorg van vele hervormden kan begrijpen over de ontwikkelingen in -de 

Gereformeerde Kerken. Juist in de confrontatie met de ander komt een mens tot dit inzicht. Dan groeit er 

ook begrip voor de ander, een begrip en een verbondenheid die ook van de andere kerk verwacht mag 

worden. Hervormd/Gereformeerd verhouden zich toch niet als licht en duisternis?  

 

Ik ben al met al blij met deze brochure, hoe gek dat ook mag klinken. Ik hoop dat in de ontmoeting met 

elkaar de dieperliggende verbondenheid wordt ervaren, evenals onze nood, en dat het ons ootmoedig doet 

opzien naar de Heer der geschiedenis. Wij belijden toch niet onze trouw aan een kerk (ook al stond dat 

sedert 1816 in de gebruikte formulieren bij het afleggen van de belijdenis), wij belijden in de 

verschillende kerken de trouw van God aan ons, zondige en beperkte mensen. Dat op deze belijdenis 

Gods zegen mag rusten.   
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SAMEN OP DE GOEDE WEG? EEN PLEIDOOI VOOR EEN EIGENTIJDSE KERK (2002)  

(Centraal Weekblad, 3 oktober 2002)  

 

De SoW kerken hebben zich voor het oog van de buitenwereld belachelijk gemaakt met een 

fusieproces dat al veertig jaar duurt. Maar nu wordt er vaart achter gezet: als het bestuur van de 

drie synodes zijn zin krijgt, is alles per 1 januari 2004 in kannen en kruiken.  

 

Bezwaren  

Deze voornemens leidden in het voorjaar van 2002 tot een brandbrief van de Gereformeerde Bond en de 

Confessionele Vereniging aan alle kerkenraden. Daarin werd, met verwijzing naar de vele hervormden 

die niet mee kunnen gaan in de fusiekerk, zoals die nu gestalte krijgt, gepleit voor een federatie in plaats 

van fusie.  

 

Deze week verscheen een soortgelijke oproep, maar nu van gereformeerde zijde. G. Heitink, hoogleraar 

aan de VU, en G. Dekker, emeritus van diezelfde universiteit, hebben hun visie op de vraag fusie of 

federatie? vorm gegeven in het boekje Samen op de goede Weg? Een kerk van deze tijd .... De vraag 

stellen, is haar beantwoorden. Nee, luidt hun conclusie, we zijn niet op de goede weg. Maar anders dan de 

Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging hebben zij hun visie uitgebreid en goed 

onderbouwd. Die visie luidt, in mijn eigen woorden: een kerk van deze tijd moet ook een vorm hebben 

van deze tijd. Wat nu ter tafel ligt, voldoet niet aan die eis. Om dat duidelijk te maken wordt allereerst een 

analyse gegeven van de culturele ontwikkelingen gedurende de laatste vijftig jaar. Vervolgens wordt een 

beschrijving en analyse gegeven van cruciale ontwikkelingen in het Samen op Weg-proces sedert 1986. 

We zien een complete kortsluiting! De nieuwe kerk is hiërarchisch gestructureerd, waarbij de feitelijke 

macht ligt bij enkele deskundigen en een handjevol regenten. Dit alles staat volkomen haaks op wat onze 

samenleving momenteel voor eisen stelt aan een adequate organisatievorm. Die eisen worden bepaald 

door een steeds verdergaande democratisering, door individualisering en door pluralisering.  

Wat beide auteurs hier betogen, hebben meer dan vierhonderd gereformeerde kerkenraden zich 

gerealiseerd toen ze zich bogen over de verhouding tussen de kerken en het kerkverband. Het kerkje dat 

onze ouders met dubbeltjes en centen bij elkaar hebben gespaard, blijkt plotseling niet meer ons eigendom 

te zijn. Althans, in de nieuwe kerk mogen we er niet meer vrijelijk over beschikken. Onze financiën 

worden van hogerhand gecontroleerd en willen we iemand beroepen, dan hebben we daar officieel 

toestemming voor nodig. Dit alles gaat gepaard met een afschuwelijke regelgeving. Diezelfde kerken die 

protesteerden, hebben het gevoel gekregen dat er geen echt gesprek over hun bezwaren werd gevoerd. Dat 

bevestigt de indruk dat het beleid centraal wordt vastgesteld en de basis minder inbreng heeft.  



  

154   

 

 

Gereformeerd verleden goed voor de toekomst  

Nauw verbonden met deze zorg om de toekomst is de pijn over het gemak waarmee het  gereformeerde 

verleden wordt vergeten. En dat niet alleen uit heimwee naar een wereld die niet meer is. Het punt is, dat 

Kuyper, de veel gesmade, volgens de auteurs een zeer adequate kerkvorm zocht en vond, die inderdaad 

‘in rapport met de tijd’ stond. In die kerkvorm vinden we kostbare parels terug, aldus de auteurs in een 

uitstekend hoofdstuk, die ons nog steeds wat te zeggen hebben. Ze denken daarbij onder meer aan de 

nadruk op de plaatselijke gemeente. Maar ook aan de vele protestants christelijke organisaties in de zorg, 

het onderwijs en de opvang van mensen in nood: diaconaat vanuit christelijke verantwoordelijkheid, maar 

niet bestuurd door de kerk. We komen nu weer terug bij de 19e eeuwse regentenkerk met zijn 

reglementenbundel (de ordinanties!).  

 

Grondlijnen voor een nieuwe kerk  

Behalve dat de auteurs kritiek hebben op de gang van zaken, bieden ze ook een schets met grondlijnen 

voor een alternatief. Daarna komen ze tot hun slothoofdstuk, waarin ze concluderen dat een federatie op 

dit moment een veel betere vorm van samenwerking is dan een fusie. Of dat het laatste woord moet zijn, 

weet ik niet, maar een federatie biedt wel alle tijd ons nog eens goed te bezinnen op wat de auteurs van dit 

boek ons voorhouden.  

 

Wat moeten we met dit boek?  

Mijns inziens bewijzen de auteurs de GKN met dit boek een grote dienst. Ze verwoorden op een 

verantwoorde en uitstekend gefundeerde wijze wat bij velen in de GKN leeft. Maar tevens ligt op dit punt 

mijn zorg: het leeft wel, maar tegelijkertijd constateren de auteurs bij velen een zekere vermoeidheid als 

het gaat om het SoW-proces. En: gereformeerden zijn per definitie meer gericht op de plaatselijke kerk 

dan op de landelijke kerk. Zo’n kerk kennen ze niet eens. Ze kennen alleen een verland van kerken. Ik 

vermoed dat de auteurs op dit punt al weer gelijk hebben. We zijn het gewoonweg zat. Zelf heb ik me 

zo’n vier jaar geleden afgewend van alle kerkelijk bestuur en organisatie. Ik voel me daardoor veel 

gelukkiger in mijn werk. Ik kan weer doen waarvoor ik predikant ben geworden. Een tweede zorg is dat 

de synode dit boek hooghartig terzijde zal schuiven met de woorden: ‘gepasseerd station!’ Dat is 

tegenwoordig het refrein dat ons uit Utrecht tegemoet komt. Op termijn zal deze houding kwalijk blijken 

te zijn. Vooralsnog gaan we vrolijk verder. Kortom, het is een leuk, zeer informatief en goedgeschreven 

boekje, dat refereert aan een wereld die niet meer is. Het komt, vermoed ik, tien jaar te laat.  
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N.a.v. G. Dekker en G. Heitink, Samen op de goede weg? Een pleidooi voor een eigentijdse kerk 

(Kampen 2002) 
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GEEN DERDE KERKSCHEURING!  
(Centraal Weekblad, 29 november 2002)  

 

De geschiedenis leert, dat men van haar niet wil leren. Aan dit woord van de Duitse filosoof Hegel 

moest ik denken toen ik vorige week de berichten las over het groeiend aantal gereformeerde 

kerken dat niet mee zal gaan naar de nieuwe Samen op Weg-kerk. We hebben al twee 

kerkscheuringen achter de rug, in 1926 en in 1944. Het is alsof we van het verleden niets hebben 

geleerd en opnieuw in dezelfde valkuilen vallen. Ik noem er een paar.  

 

Luisteren of doodzwijgen?  

Een van de meest opvallende kwesties van de afgelopen maanden is de synodale reactie op vierhonderd 

bezwaarschriften rond het thema ‘kerken en kerkverband’. Vierhonderd bezwaarschriften van 

kerkenraden, dat betekent dat de helft van de gereformeerde kerken bezwaar heeft tegen het voorgestelde 

beleid. De synode besloot echter door te gaan op de voorgestelde weg, maar wel de mogelijkheid te 

creëren gedurende vijf jaar na de fusie alsnog te breken met de nieuwe kerk. Ik kan me niet aan het gevoel 

onttrekken dat deze beslissing geen recht doet aan de omvang van dit protest. De historicus kan de vraag 

niet onderdrukken of we daarmee wel op de goede weg zijn. Ik moest denken aan de jaren 1850-1870. 

Ook toen hadden we te maken met een synode die niet wilde luisteren. 25 jaar lang is er bijvoorbeeld 

gestreden over de vraag of een gemeente niet betrokken moest worden bij het beroepen van de predikant! 

En hoe vele protesten zijn er niet bij de synode ingekomen tegen een nieuwe Bijbelvertaling! Achteraf is 

de arrogantie van de toenmalige kerkelijke bestuurders verbijsterend. Men heeft de eigen tijd niet 

verstaan, en daardoor de voedingsbodem gecreëerd waarin de Doleantie kon plaatsvinden. Zou het 

huidige beleid, dat zoveel lijkt op het synodale beleid uit de 19e eeuw, de kerken niet op eenzelfde weg 

van scheuring brengen? En is dat dan wat we willen?  

 

Ruimte scheppen voor de minderheid  

Na de Doleantie hebben de dolerenden en voormalig afgescheidenen er alles aan gedaan om te fuseren. 

Die fusie is gelukt, zij het dat enkelen niet mee gingen. Daaruit is de Christelijke Gereformeerde Kerk 

ontstaan. De toenmalige bestuurders hebben dat niet kunnen voorkomen, en dat is spijtig genoeg. In de 

jaren daarna heeft men zich echter zeer ingespannen om te voorkomen dat de fusie alsnog zou mislukken. 

Zo stond de synode in 1902 voor een diep insnijdende beslissing omtrent de samenvoeging van Kampen 

en de VU. Het voorstel om, kort gezegd, Kampen naar de VU te verplaatsen kreeg een meerderheid. Maar 

de zaak lag zo gevoelig, dat al direct duidelijk was dat het op een kerkscheuring zou uitlopen. Die prijs 

achtte men te hoog, en men heeft toen besloten dat het aangenomen voorstel niet zou worden uitgevoerd. 
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Sommigen zeiden enigszins bitter: de kerken hebben Kampen aan de minderheid cadeau gedaan. Maar ik 

voeg daar aan toe: gelukkig maar! De synode heeft toen wijs gehandeld, en de kerken behoed voor een 

scheuring. Is het niet alsof het voorgeslacht ons uit deze verte iets toe roept? Zou het niet wijs zijn, er 

alles aan te doen een scheuring te voorkomen? Is het nu werkelijk zo erg als we het SoW-proces de vorm 

geven van een federatie? Moet de meerderheid per se altijd zijn zin doorzetten?  

 

Beschadigde persoonlijke verhoudingen  

In 1926 liep het minder goed af. De GKN scheurden, er kwam een kerk bij. De analyse van dit conflict 

laat natuurlijk zien dat het een heel gecompliceerd proces is geweest. Maar duidelijk valt aan te wijzen dat 

de persoonlijke verhoudingen een belangrijke rol hebben gespeeld. Prof. D. Nauta heeft eens opgemerkt 

dat de verhoudingen niet goed waren, en dat het daarom tot een scheuring is gekomen. Ik meen dat hij 

daarin gelijk had. De persoonlijke verhoudingen hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de crisis die 

tot de Vrijmaking heeft geleid. J. Veenhof heeft eens opgemerkt dat het zonder Schilder wellicht niet tot 

een scheuring zou zijn gekomen. Ik sluit me daarbij graag aan, met dien verstande dat daar op zijn minst 

aan moet worden toegevoegd dat zijn tegenstanders ( V. Hepp en H.H. Kuyper) ook een hele kwalijke rol 

hebben gespeeld. Als de verhoudingen niet goed zijn, valt een scheuring niet te vermijden! De afgelopen 

jaren zijn in onze kerken talloze verhoudingen gesneuveld. Er zijn er onder ons die niet meer welkom zijn 

op het dienstencentrum in Utrecht. Er worden brieven geschreven maar niet beantwoord. Er verschijnt een 

boek waarin goed gefundeerd gepleit wordt een andere kerkvorm. De auteurs worden niet uitgenodigd 

voor een gesprek. Enzovoort. Als niemand luistert naar niemand, vallen er doden, zegt men. Ik denk dat 

‘men’ in dit geval gelijk heeft. Leert het verleden ons niet dat we alles moeten doen om de persoonlijke 

verhoudingen goed te houden? Dat kan toch alleen maar via persoonlijke ontmoetingen? Laten we daar 

dan toch onze energie instoppen.  

 

Drama’s  

Kerkscheuringen verlopen per definitie dramatisch. Daar weten wij gereformeerden alles van. Of althans, 

we zouden dat moeten weten. ‘Onze scheuringen’ hebben een spoor van verwoesting getrokken, niet 

alleen in de organisatie, maar ook en juist in de persoonlijke levens van de betrokkenen. Iedere predikant 

komt in het pastoraat nog regelmatig in aanraking met de pijn die de Vrijmaking heeft veroorzaakt. 

Mensen zijn toen werkelijk beschadigd. Mij zijn zelfs families bekend, waarin de pijn en de woede over 

1926 nog steeds voortleven! Ook hier houdt het verleden ons een wijze les voor. Mijns inziens is dat deze 

les: denk niet te lichtvaardig over een scheuring! Doe er alles aan om die te voorkomen, want ‘de ander’ 

(ook al zijn we het niet met elkaar eens) is ons een godsgeschenk!  
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Conclusie  

De geschiedenis leert dat men van haar niet wil leren. Daarmee begon ik dit artikeltje. En toch wil ik daar 

niet aan. De kerken, de SoW kerken zijn mij lief. Haar leden blijven mij een godsgeschenk, hoeveel 

moeite ik soms ook met hen kan hebben. Ik doe daarom een dringend beroep op de synode van de 

Gereformeerde Kerken in Nederland de hier gestelde vragen biddend te overwegen, en daarvoor de tijd te 

nemen. Luister naar elkaar. Luister in godsnaam naar het verleden. Een kerkscheuring is een groot kwaad.  
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REACTIE  
(Centraal Weekblad ,13 december 2002)  

 

Reacties  

Een vooraanstaand synodelid stuurde mij per mail een brief, waarin hij zijn teleurstelling over mijn artikel 

kenbaar maakte. Ik heb hem per omgaande opgebeld -ik houd niet van email- en met hem een goede 

gedachtewisseling gehad. Twee zaken zijn me bij gebleven.  

 

Somber?  

In de eerste plaats werd me voorgehouden dat ik de situatie te somber inschatte. Het zal wel mee vallen 

met die verontruste gereformeerden. Welnu, ik hoop van harte dat dit zo is. Maar het valt me wel op dat 

het vooral kerkbestuurders zijn die dat roepen. Van allerlei andere kanten hoor ik juist het tegendeel: het 

zal niet meevallen. Daarmee raken we aan een bekend psychologisch probleem, namelijk dat van het 

perspectief. Natuurlijk wil niemand die met hart en ziel aan de fusie werkt horen dat velen niet mee zullen 

gaan. Daarmee wordt zijn inspanning onder kritiek geplaatst. Maar: het is een vriend die mij mijn feilen 

toont, en het is onverstandig om daarnaar niet te luisteren. Anderen vielen me bij in hun reacties. Ze 

hadden het gevoel dat hun bezwaren worden gebagatelliseerd of belachelijk gemaakt. Maar wat is er 

tegen om een landelijke conferentie te organiseren en iedereen te laten uitspreken? Waarom moet er 

zoveel haast gemaakt worden met de eenwording? Dat ene jaar kan er ook nog wel bij, zou ik zo zeggen. 

Of willen de bestuurders niet luisteren? Dat vermoeden dringt zich steeds sterker op. Maar dan praten we 

niet meer over bestuurlijk verschil van inzicht, maar over zonde!  

 

Laat ze gaan!  

Het tweede dat me opviel betrof hetgeen gezegd werd over de Gereformeerde Bond. Het is bekend dat 

een aantal ‘bondskerken’ al jaren aan het procederen is om de goederen, en zich opmaakt om de aloude 

vaderlandse kerk voort te zetten. Ik sprak hierover mijn verdriet uit. Mijn bevriende kerkbestuurder hield 

me echter voor dat het een hele opluchting zal zijn als een deel van de Bond niet mee gaat. Ik moet eerlijk 

zeggen dat dat voor mij een verleidelijke gedachte is. Vanaf mijn achttiende levensjaar heb ik bij tijd en 

wijle grote moeite met het optreden van de Bond. Maar blij, als veel bondskerken niet mee gaan? Een 

klein beetje opluchting misschien, maar ook veel verdriet. 1+1 is dus toch drie! En waar zijn we dan mee 

bezig geweest? Met een herschikking, maar niet met een fusie.  
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Alleen de centen?  

Ook collega Evert Overeem reageerde. Ik ben blij dat hij me nog als een respectabele collega ziet, en dat 

is wederzijds. Ook met hem heb ik persoonlijk contact gehad. We kwamen elkaar nader, maar zijn 

bijdrage bleef me dwars zitten. De teneur daarvan was namelijk dat wie tegenwoordig praat over 

scheuring, dat alleen maar doet vanwege de centen, en niet vanwege de belijdenis o.i.d. Dat is een oud 

verwijt van hervormden aan gereformeerden, en het is bovendien een voorstelling van zaken waarin ik me 

niet kan vinden.  

 

Meer dan centen!  

Ik verwijs daarvoor naar de vierhonderd reacties op het thema ‘Kerken en kerkverband’. Zeker speelden 

de financiën daarin een rol, maar het was niet het enige. Er is veel meer aan de hand. Het gaat om de 

ecclesiologie! Althans, als we spreken over kerken en kerkverband. Maar ook daarmee is niet alles 

gezegd. Wat we beleven in het fusieproces is een complete onterving van een groot, meelevend deel van 

onze kerken. Velen hebben het gevoel dat voor alles wat gereformeerd is, geen plaats is in de nieuwe 

kerk.  

 

Wijd verbreid?  

Ik herhaal nog maar eens dat ik er niet helemaal zeker van ben hoe wijd verspreid deze gevoelens zijn. 

Maar ik herhaal tevens de vraag of het niet wijs is de tijd te nemen om dat eens te onderzoeken. Wat is 

daar eigenlijk tegen? Na veertig jaar kan er nog wel een jaartje bij. Want stel dat de kerkbestuurders zich 

vergissen, en dat tientallen bondskerken en tientallen gereformeerde kerken afhaken, wat hebben we dan 

gewonnen bij dit fusieproces? Hebben we dan bijgedragen aan het vaak geciteerde woord: opdat zij allen 

een zijn?  

 

Toekomst  

We weten uit de geschiedenis dat ontervingsprocessen een bron zijn van nieuwe conflicten. Zeker als die 

onterving geforceerd wordt. De conflicten uit de negentiende eeuw waaruit onze kerken zijn 

voortgekomen, waren geen ongelukjes op de dorsvloer. Ze kwamen voort uit diepe scheuren in ons volk 

en in onze kerk. En de thema’s die toen speelden, werken nog altijd door. Hervormden en gereformeerden 

staan heel verschillend t.o. de kerk, de universiteit, de samenleving. Alleen al die ellendige discussies 

over de naam van de nieuwe kerk! Daar gaan werelden achter schuil. Wie met forceergedrag probeert de 

scheuren uit het verleden te bagatelliseren, bereidt een vruchtbare bodem voor een nieuwe kerkscheuring.  
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Persoonlijk  

Velen die reageerden hebben me gevraagd wat ik zelf ga doen. Welnu, gewoon, mijn werk: de bediening 

van Woord en Sacrament. Maar mijn vrije tijd breng ik liever op mijn studeerkamer door dan op ons 

Departement van Diensten in Utrecht. Met een Duits woord heet dat: Innere Emigration. Respectabele, ja 

zelfs geliefde collega’s nemen mij dat in hun hart en soms ook openlijk kwalijk. Ze hebben het gevoel dat 

ik hen in de steek laat. Het zij zo. Want als niemand luistert naar niemand, vallen er doden, en ik wil 

graag nog wat blijven leven. Misschien haal ik mijn pensioen nog, of wat daar van over is in 2019. 
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OPEN BRIEF AAN DR B. PLAISIER  

Centraal Weekblad, 17 januari 2003 

 

Geachte collega,  

 

Met stijgende verbazing heb ik je artikel in Centraal Weekblad van 20 december gelezen. Je reageert 

daarin op artikelen die de laatste maand in CW verschenen zijn. Artikelen, waaruit blijkt dat lang niet 

iedereen met het synodale beleid instemt. Natuurlijk had ik verwacht dat er iemand zou reageren, collega 

Doff bijvoorbeeld. Tenslotte zijn de gewraakte scribenten in het CW allemaal gereformeerd, en die 

kennen geen secretaris-generaal. Maar goed, jij hebt het woord genomen. Maar ook de wijze waarop heeft 

me verbaasd. Want ik kan ook na herhaalde lezing geen andere conclusie trekken dan dat je CW ervan 

beschuldigt de kerk grote schade toe te brengen door het plaatsen van kritische artikelen. Je verwijst 

daarvoor naar de kerkgeschiedenis, zonder overigens concreet aan te geven welke bladen je bedoelt.   

 

Het kwaad van de kerkblaadjes  

In mijn eigen gereformeerde traditie ken ik twee perioden waarin de pers een belangrijke rol heeft 

gespeeld. Dat was allereerst in de tijd voor de Doleantie, toen de grote Kuyper aan velen duidelijk wist te 

maken hoe ziek het Genootschap was. Als je iets van het toenmalige kerkbestuur af weet, begrijp je 

natuurlijk ook dat het de enige manier was om nog gehoord te worden. Kerkbestuurders zijn bijna per 

definitie moeilijk bereikbaar, maar de historici weten dat dat in het bijzonder de kleine club bestuurders 

uit het laatste kwart van de negentiende eeuw gold. Er stond Kuyper geen andere weg open om duidelijk 

te maken wat hij bedoelde.  

De andere periode die ik ken was de jaren dertig van de vorige eeuw. Het was het voorspel van de 

Vrijmaking. Ik heb de laatste jaren heel veel kerkblaadjes uit die tijd in handen gehad, en inderdaad, 

verheffend is het allemaal niet. Maar daarmee is nog niet gezegd dat de Vrijmaking de schuld was van de 

kerkblaadjes. De kerkblaadjes waren een symptoom van iets heel anders. In de kerkblaadjes werd 

zichtbaar hoe de absolutistische trekken van de cultuur zich gepaard hadden aan de ‘frontiergeest’ van de 

toenmalige gereformeerden. Dat is, nogmaals, iets heel anders dan dat de blaadjes een kwaad op zichzelf 

vormden.  Het is daarom te simplistisch om de lijnen van de vroegere kerkblaadjes naar het huidige CW 

door te trekken. Daarmee doe je de werkelijkheid uit vroeger dagen geen recht, evenmin onze huidige 

werkelijkheid. Het is de vraag waarvan de artikelen in CW uiting zijn. Daar maak je je niet vanaf door 

CW zonder meer in de beklaagdenbank te zetten.  
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Zwartepieten  

Doordat je op die vraag niet ingaat en de schuld direct legt bij CW, geef je er ook blijk van niet werkelijk 

te willen luisteren naar wat er gezegd is. Ik concludeer dat het grote zwartepieten begonnen is: wie is 

schuldig aan de kerkscheuring die komt? In je nieuwjaarsboodschap ga je ervan uit dat die scheuring er 

komt. Het is precies deze kritiek die mij van allerlei kanten bereikt: er wordt niet werkelijk geluisterd. 

Men neemt een scheuring op de koop toe. Dat is ook mijn eigen indruk. Inderdaad heb ik enkele weken 

geleden over een derde kerkscheuring geschreven. Jij had gelezen over een ‘naderende kerkscheuring’. 

Maar  mag ik je erop wijzen dat het mijn bedoeling was en is die juist te voorkomen? En dat ik in die trant 

ook heb geschreven? Niemand weet precies hoeveel hervormde en hoeveel gereformeerde kerken straks 

niet met de fusie zullen meegaan. Maar moeten we er niet alles aan doen om dat te voorkomen? Dat was 

mijn klemmend beroep. Niemand heeft me tot nog toe duidelijk kunnen maken waarom een jaar van 

bezinning onmogelijk is. Mag je eens eerlijk vragen waarom je daar niet op reageert? Of liggen we 

gewoon op ramkoers, en is dat de bedoeling?   

 

Gesprek  

Je geeft aan dat jullie intensief met allerlei bezwaarden hebben gesproken. Ik neem dus aan dat je met alle 

kritische scribenten in CW gesproken hebt. Of vergis ik me daarin? Enkele weken geleden hadden jullie 

nog niet gesproken met de auteurs van het boek Samen op de goede weg? Toen begreep ik daar niets van, 

maar misschien was ik te haastig, en hebben jullie inmiddels een goed gesprek gehad. En in ieder geval, 

ik heb nogal wat telefoontjes gekregen van mensen die zeggen: we hebben wel gesproken, maar ze 

hebben niet geluisterd. Ik was er niet bij, dus daar kan ik niets van zeggen. Maar als er zoveel kritiek 

komt, zou dat er dan niet toe mogen leiden dat je ook eens ‘naar binnen kijkt’? Ik vraag dat met des te 

meer klem omdat het commentaar van collega Doff op bovengenoemd boekje zeer zwak was, en feitelijk 

geen recht deed aan dat boekje. ‘Ja hoor’, we hebben gereageerd. Zeker. Je hebt gelijk.  

 

De man, en niet de bal  

In je artikel reageer je ook op een uitlating van de hoofdredacteur van CW. Deze had opgemerkt dat het 

aanbeveling zou verdienen als de kerkrechtdeskundigen zich een onafhankelijker positie zouden hebben. 

Je bent daarover nog al boos. Nu, ik neem aan dat je hierover al met de hoofdredacteur gesproken hebt, 

want als je zoveel weet van kerkblaadjes, weet je ook dat het pas echt fout gaat als je niet meer met elkaar 

spreekt. Zo’n fout zul jij vast niet maken. Maar goed, dat zijn jullie zaken. En ik bedoel het ook niet op te 

nemen voor de hoofdredacteur. Die is oud en wijs genoeg om dat zelf te doen. Maar ik vind het jammer 

dat je hem persoonlijk aanvalt en niet ingaat op wat hij zegt. Dat beklemt me des te meer omdat ik de 

vreemde ervaring heb dat ik een hele andere gereformeerde kerkorde lees dan de deskundigen uit Utrecht. 
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Quod non. Ik heb daarover meer dan een telefoontje gevoerd, maar nee, ik zag het fout. Nogmaals: quod 

non. Maar zou de vraag niet eens gesteld moeten worden, juist nu er zoveel op het spel staat, of hier soms 

een oud gezegde opgeld doet: wiens brood men eet, wiens woord men spreekt? Jammer dat je dat gesprek 

niet aan wilt gaan en direct op de man speelt. Je wekt daarmee de indruk de hoofdredacteur niet te kunnen 

weerspreken op basis van argumenten. Nee. Je zegt zelfs dat een gesprek zinloos is geworden. Waarom 

nodig je de hoofdredacteur niet uit om zijn bewering hard te maken? Zolang je dat niet doet denk ik dat 

dat is omdat je weet dat hij gelijk heeft.  

 

Gebed   

In een synodaal schrijven van begin november heb je de kerken opgeroepen het landelijk werk te 

gedenken in de gebeden. Ik moet zeggen dat ik daar erg blij mee ben. In oktober heb ik in een column 

gewezen op het feit dat mij als predikant nog nooit een oproep tot een bidstond heeft bereikt, wel talloze 

rapporten en structuren en roddels. Aan de andere kant: bidden is een gevaarlijk werk. Want wat zullen 

we bidden? Zal ik bidden dat de ogen van de kerkbestuurders opengaan? Stel nu dat God dat gebed 

verhoort, ben jij dan blij? Of moet ik bidden dat de lastposten zullen zwijgen? Nu ja, je begrijpt wel wat 

ik bedoel. Als we het er  niet over eens zijn wat ons gebed moet zijn, dan heeft zo’n oproep weinig zin. 

Dan zul je toch eerst om de tafel moeten gaan zitten. Mag ik nog een keer vragen om een time-out? Ik 

bedoel dan niet om een dagje uit naar een gereformeerde massage-salon, waartoe onlangs is besloten. Ik 

heb zoveel reacties op mijn artikelen gekregen, dat het me langzamerhand bang te moede wordt: er wordt, 

voor de korte of de lange termijn, inderdaad een kerkscheuring voorbereid. We zullen werkelijk opnieuw 

om de tafel moeten gaan zien, kerkbreed, en onszelf de vraag moeten stellen of en hoe we een scheuring 

zullen voorkomen.  

 

Nostalgie  

Je ziet behalve grote schuld bij het CW bij de scribenten ook veel nostalgie. Wat jammer, dat je daarmee 

allerlei kritiek afdoet. En hoe ontzettend uit de hoogte! Maar zo’n artikeltje van collega Elzinga over de 

quotisatie, is dat ook nostalgie? Is het nostalgie als je kunt voorzien dat vele kleine, confessionele kerken 

straks geen predikant meer kunnen betalen? Daar geloof ik niets van. Ik geloof dat Elzinga oprecht en 

terecht bezorgd is. En om op mijn eigen bijdrage terug te komen: is het nostalgie als ik pleit voor uitstel 

om scheuring te voorkomen? Nee. Je hebt wel gereageerd. Dat kan ik niet ontkennen. Maar als je ook 

mijn artikel als nostalgisch afdoet, nu, daar herken ik me niet in.  
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Antwoord  

Beste Bas, ik moet eindigen. Ik doe dat allereerst door te verwijzen naar het resultaat van een kleine 

speurtocht over mijn harde schijf. Ik vond daar twee brieven aan synode-bestuurders. Nooit ontving ik 

een antwoord. Ik vond ook nog een discussie met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Van hen 

kreeg ik wel antwoord. Ik zou zeggen: neem een voorbeeld aan hen. En in de tweede plaats wil ik je 

wijzen op de site van een predikant die al jaren lang hetzelfde zegt en schrijft: als we niet werkelijk naar 

elkaar luisteren en elkaar recht doen, gaat het helemaal mis.  

Overigens heb ik ooit een artikel naar CW gestuurd, waarin ik waarschuwde voor veel wat momenteel 

misgaat. De toenmalige redactie weigerde het te publiceren. Je zult wel begrijpen dat ik blij ben met de 

huidige redactie die kritische artikelen wel publiceert. Aan één blad als Kerkinformatie hebben we wel 

genoeg. Mogen anderen ook aan het woord komen?  

 

Met een welgemeende heilbede,  

 

Maarten J. Aalders 
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