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door drs. H. de Jone, Amsterdam.
Waarom dit hoek besproken?
Op onze Theologische Studie Begeleiding behoort aandacht geschonken te worden
aan dit boek, een bundel opstellen over theologie en filosofie, omdat daarin
op typisch vrijEemaakte wijze wordt getheologiseerd. Vrijgemaakt theologiseren,
wat is dat? Het is een manier van theologie bedrijven, die zich kenmerkt door
twee trekken, die vooral door hun combinatie sterk opvallen. Een theologie,
die enerzijds in de volle zin des woords historisch-kritisch is te noemen,
maar die anderzijds confessioneel-gebonden is. In hoeverre deze twee trekken
echt kunnen samengaan dan wel elkaar over en weer bedreigen, is een vraag waarop wij op onze tocht door dit boek zeker zullen stuiten. Hier wijs ik al vast
op het eigenaardige, dat men zich het ene ogenblik waant in een sfeer van objektieve wetenschappelijkheid, welke sfeer even later volkomen verdwenen is om
plaats te maken voor die van religieuze eerbied, zonder dat het onderwerp waar'
over het gaat een zodanige overgang billijkt.
(

Het theologiseren van ds. W. is een dui~elijke uitloper van dat der jaren dertig. (In zoverre is het studie-onderwerp van vandaae een ~oed vervolg op wat
ons de vorige keer heeft beziggehouden onder leiding van ds. Smit). Stellig 1S
er ook verschil met di8 tijd. De wetenschappelijke verantwoording is breder geworden en ook is gepoo~d de winst van die jaren te integreren in het brede
veld van het geheel der theologie. Maar de hoofdtrek van de Dertiger jaren: oog
voor de rijke gesché!keerdheid en genuanceerdheid der Schr:i:ft-openbaring, is gebleven, als ook de moeite om in deze gevonden veelheid de eenheid vast te houden.
Wij gaan niet te ver, w~~neer we ds. J.R. Wiskerke typeren als de zelfstandige
leerling van zowel dr. jz' Schilder p..ls de heer A. Janse, alsook van de school
van de Wijsbegeerte der vletsidee. Onnodig alzo om er lan?, bij stil te staan,
dat wij in hem met een interessant theoloog te doen hebben, aan welke wij niet
voorbij kunnen gaan, wanneer we ons bezig houden flet onze theologische afkomst.
KRITISCHE BESPREKING DER OPSTELLEN.
Bij het eerste opstel.

Theologie en filosofie. Ik kan eigenlijk niet beoordelen of ds. W. de verhouding tussen theologie en filosofie goed aaneeeft.Het komt mij voor dat de filosofie er wat kaaltjes afkomt. Daar zou ik dus graag eens een filosoof over
horen.
Ik lee de vinger bij iets anders! Op pag. 25 definieert ds. W. het object van
onderzoek voor de theologie als: "alles wat God ons in Zijn Woord geopenbaard
heeft tot Zijn eer en tot onze zaligheid." Vergeleken met Kuyper, die God object van. de theologie liet zijn en Schilder, die sprak van "de kennis van God,
zoals Hij zich in Zijn \Voord geopenbaard heeft", valt op dat ds. W. in zijn
fOrflulerins niets centraals meer noemt. Alsof hij bang is, dat hij de: Schrift
in haar geschakeerdhei en genuanceerdheid zou beschadi~en door een centraal
thema te formuleren. Inderdaad ligt het zo wel. In ditzelfde opstel blijkt ds.
W. zeer onder de indruk van de concrete woord-gestalte, waarin Gods wijsheid
tot ons komt, en deze eigen aard moet door de theologie in haar hoedanigheid
van wetenschap serespectéerd worden. Trouwens, niet alleen door de theolo8ie:
"Een eerste eis is dus, dat iedere kennis::,,-me van de Heilige Schrift deze
woord-gestalte, door God zelf gemaakt, eerbiedigt", pag. 22. Van hieruit wordt
ook duidelijk, dat ds. vL het werken met een grondmotief van "scheppine, val
en verlossing door Jezus Christus in de gefleenschap van de Heilige Geest", zoals in de 1;-Jd1<1 eeschiedt, afwij st. Daar wordt de nabijheid van het gepredikte
\o1oord tegenover sesteld ( zie pp. 82/3).
Ds.

w.

is leerling van A. Janse en zijn school, die zo zeer geboeid werden
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door de veelkleurige rijkdom van de Schriftinhoud. Dat was een vrucht van de
bijbelwetenschappen, zoals die in de vorige eeuw buiten de gereformeerde
kring tot bloei en ook wel tot bloeden gekomen waren en pas rondom 1920 de gereformeerden to~ systematische exegese begonnen te stimuleren. Het dogma kwam
daardoor ?;aande",eg in kritisch licht te staan, eigenlijk niet vanwege zijn inhoud, maar vanwege zijn beknoptheid. Eet samenvatten werd gewantrouwd. "Alzo
spreekt de HERE! Belovend, bevelend, waarschuwend, dreigend, vertroostend en
verhalend spreekt God de mensen aan in Zijn Woord" (pag. 22). Wie zou hier niet
voorzichtig zijn in het aangeven van een centraal thema! DezelfGe schroom is
aanwezis in de school van Breukelman.

(

Toch bij alle dankbaarheid voor deze aandacht voor het detail, moeten wij oppassen, dat wij vanwege de veelheid de eenheid niet uit het oog verliezen. Een
bezwaar te8en de moderne theolofie en de moderne preek is, dat ze zo fragmentarisch en detai1istisch kunnen zijn. Christus wijst toch ook iets aan, II waaraan de ganse wet en de profeten hangen" en Paulus geeft ook samenvat~ende woorden van zijn evangelieprediking, zoals: "Jezus Christus en die gekruisigd",
al functioneren zulke samenvattingen situationeel. Te midden van de veelheid
zullen we (weer) op zoek moeten naar de eenheid, zonder evenwel die gewonnen
veelheid te verliezen. In het vóór-exe~etische stadium (nou, nou ... ) was er
eenheid. Toen is er aandacht voor de veelheid gekomen. Het zou onze mooie
taak weleens kunnen zijn om aan veelheid èn eenheid recht te doen.
Daarom vind ik de definitie van het object van de theologie bij ds. W. te onbepaald en te vaag. De toespitsingen die in dat verband nog gemaakt worden
(pag. 25) nemen mijn hezwaren niet weg. Ik kom daar overigens in ander verband
nog op terug.
Bij het tweede cpstel.

De confessie van de kerk. Dit is het vervelendste van alle zes opstellen, omdat het zo'n uitgekauwd onderwerp behandelt, op een manier die bovendien niet
zoveel n1euwe gezichtspunten opent. Op twee punten wil ik met ds. W. in discussie gaan.

(

1. Op pag. 49 komen we de beroemde regel tegen, dat de Confessie niet anders
gelezen en verklaard mag worden dan tegen de achtergrond van de Schrift.
Deze regel, die op pae 49/50 wordt toegelicht, is in de dertiger jaren door
A. Janse verdedigd. Maar zij was al ouder. Reeds Calvijn kende haar en de Heidelbergse Catechismus is bij het artikel van de nederdaling ter helle in zijn
uitl!>.;:; volgens haar te werk gegaan (vr. en antw. 44). In de vrijgemaakte kerken is ze algemeen erkend.
Wat ervan te zeggen? Het lijkt mij typisch een regel voor een Schriftbeweging,
die zich met haar frisse lezen van de bijbel en de resultaten daarvan in conflict voelt komen met de bestaande kerkelijke papieren, niet in hoofdzaken,
maar op onderdelen. Het is dus een verlegenheidstheorie, waarnaar gegrepen
wordt in een kerk, die een te groot gezag toekent aan de belijdenis. Een theorie echter, die dat te groot gezag niet bestrijdt, maar dat zelfË onbedoeld
nog groter maakt en wel met het oneerlijke middel van gewrongen exegese.
Je kunt het vergelijken met wat de rooms-katholieke theoloog Hans Küng gedaan
heeft. Die wilde de resultaten van de nieuwe theologie inlezen in de onveranderlijke leerbeslissingen van Trente. Dat kon óók alleen door (objectief) oneerlijke exegese, die zowel die leerbeslissingen els de nieuwere theologische
inzichten naar elkaar toe moest buigen. Onbedoeld heeft Küng daarmee het onfeilbaarheidsdogma van de ecclesia docens versterkt. Pijnlijke vergelijkin~! En
toch, denk eens mee. In de dertiger jaren was niet dit het probleem, of het
verzoen: ..:d we~k van onze Here Jezus Christus, \o7aarvan de confessie zo heerlijk belijdt, uitgelegd moest worden volgens de leermening der vaderen of volgens de Schrift. Dat maakte namelijk geen noemens~oJaa=d 7erschil uit en het beroep op die vaderen \,as dan ook voor ieder een 1;oJ'elkome en krachtige ondersteuning Voor het gezag van de belijdenis. Haar de schoen begon uitgerel~.end daar
te wringen, waar men meende tot een beter Schriftinzicht dan de vaderen te
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anthropo1ogie. M.a.w. de regel: de belijdenis lezen niet tegen de achtergrond
van de leermening der vaderen, maar tegen de achtergrond van de Schrift, betekent eigenlijk: lezen tegen de achtergrond van mijn nieuw inzicht in de Schrift.
Mijn vergelijking met Küng, hoe pijnlijk ook, gaat dus in formele zin wel degelijk op.
T.a.v. de Schrift hanteert men de hermeneutische regel, dat men het onduidelijke met behulp van het duidelijke moet verklaren. Deze stelregel is een belangrijke pijler voor de leer van de on~eilbaarheid van de Heilige Schrift. Deze
regel wordt nu a.h.w. uitgebreid tot de belijdenis. Alle gebrekkige zegswijzen
worden overschaduwd en voor niet zo belangrijk verklaard in het licht van de
duidelijke schriftleer. Wanneer bijv. D.L. lIl/IV, 11 spreekt van 'verstand'
en 'hart' en 'wil', dan wordt zonder bewijs en ze1:~s tegen alle historische
. evidentie in opgemerkt (pag. 59), dat die woorden geen (foutief!) ontwerp geven voor een (foutieve!) leer van de mens, een anthropologie, maar slechts
dienst doen in de belijdenis, dat God de gehele mens vernieuwt en wederbaart.
De belijdenis gaat op deze wijze delen in het onfeilbaarheidskarakte~ van de
Heilige Schrift.

(

(

Dit leidt tot een oneerlijk recht praten van wat krom is. Dat is ook te zien
aan het voorbeeld in de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 44, over
het geloofsartikel van de nederdaling ter helle. Hoe mooie dingen daarin ook
gezegd worden (mij treft altijd de persoonlijke toon: "mijn Here Jezus"), het
blijft toch een onwaarschijnlijkheid, dat na ilgekruisigd, gestorven en begraven" nog eens gesproken zou worden over wat de Here Jezus aan het kruis doocleden heeft, ook al kun je de nederdaling ter helle op zichzelf wel als een
Godsverlating uitleggen, zie bijv. Ps. 116,3. Maar de Twaalf Artikelen bebben
dat, gezien de plaats waar het "nedergedaald ter helle" staat, niet bedoeld.
Ik heb eens gelezen (maar waar, dat weet ik niet meer; als ik hoogleraar was,
dan zou ik een student opdracht geven dat voor mij uit te zoeken en het resultaat daarvan zou ik in mijn publikatie in een geleerde noot verwerken, op
mijn naam natuurlijk, want zo gaat dat vaak!). Ik heb dus eens gelezen, dat
"nedergedaald ter helle" een variant is op "begraven". En dat er aanvankelijk
kerken waren, die "begraven" lazen en andere die "nedergedaald ter helle"
hadden en dat men uit voorzichtigheid (een ander woord voor kerkelijke diplomatie) de beide lezingen heeft gecombineerd. Later heeft zich dan de christelijke mythologie van dit artikel meester gemaakt: een tocht van Christus naar
de onderwereld om daar de gestorvenen zijn overwinning aan te zeggen - met
een beroep op I Petr. 3, 19.20. Op deze mythologie stuittûn de kerken van de
reformatie en zij wilden haar uitzuiveren. M.i. hadden zij beter gedaan met
het hele artikel van de nederdaling ter hel te laten vervallen. Maar dat durfden ze natuurlijk niet. Het kabaal zou ook niet van de lucht geweest zijn:
zie je wel, die "nye leer"! Het geweten van de reformatoren was in veel opzichten nog afgestemd op de roomse kerk. Ik val ze daar niet hard over, maar
we zitten nU·.Nel met een objectief oneerlijke uitleg van een geloofsartikel.
Men had 't beter kunnen laten vallen, of, nog beter, kunnen laten staan met
de cÏlpmerking: ''We weten niet meer precies, IcJat de vaderen daarmee bedoeld hebben. "En zelf weten we ook niet, wat we er mee aan moeten". Maar, inderdaad,
men kan het dan wel beter laten staan. Want het kan toch zijn, dat volgende
geslachten het wèl precies weten en zich er ook machtig door aangesproken voelen. Want er zit in het Schriftinzicht door de eeuwen ook iets modieus.
Dit laatste vind ik sterk het geval in een voorbeeld dat ds. H. zelf geeft en
dat hem blijkbaar, gezien ook zijn publikatie over "de geestelijkheid van God"
(3 e opstel) ere hoog zit. Het gaat over artikel 1 van de N.G.B. en daarin de
passage "dat er is een enig en eenvoudig geestelijk Wezen, hetwelk wij God noemen." Zijn bezwaar is, dat men "hier 8emakkelijk een onschriftuur1ijke klassifikatie van Gods wezen te midden van alle andere wezens tot geloofsartikel kan
verheffen" (pag. 58). "De fout van de klassifikatie is, dat God daarin naar
zijn bestaan omlijnd, gedefinieerd wordt binnen de vangarmen van een tabel,
die niet anders dan een poging is, om de souvereine, levende Schepper samen
met het schepsel onder de heerschappij van het menselijk denken te stellen"
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Twee opmerkingen hierbij. In de eerste plaats: is dit bezwaar terecht? Hen kan
inderdaad de leer van oe analogia entis - want daarover gaat het hier - te argeloos en te optimistisch hanteren, zodat God en mens haast aan elkaar verwant
worden, maar haar helemaal missen kan niemand.
Mijns inziens ligt het zo: nadat wij voor Gods 'zijn' hebben aangeknoopt bij
het 'zijn' in het algemeen, moeten we daarna deze aanknoping ~eteen weer - nee,
n~et te niet doen, maar toch duchtig kritiseren. Maar aan het analo2isch spreken - nee, daaraan ontkomen wij niet.

(

(

Als je zegt: God is rechtvaardi8 en de mens is goddeloos, dan is de daarachter liggende voorstellinrr, dat God en mens in een proces gewikkeld zijn. Betekent dat nu 'Gorl stellen onder de heerschappij van het rechtsdenken'? Sprekend over Gods eeü~i7:7.gheid, schrijft ds. W. ersens onbekommerd r:!.eer: "Gods
eeuwigheid wordt in de Schrift altijd gemeten aan de tijd van het schepsel"
(pag. 257, N 155). Is dat dun niet "een gemeenschappelijke vergelijkingsbasis
voor God en zijn schepsel", die ds. W. in ander verband afwijst (pag. l47)?
Deze vergelijkingsbasis verhindert ds. W. niet, om in een volgende zin te schrijven, dat God de koning der eeuwen is en dat de mens zulk een koning niet is.
Dus vergelijken behoeft in het minst niet hetzelfde te zijn als gelijkstellen.
Het probleem, dat we hier bij de kop hebben, is dermate ingewikkeld, dat wij
er eigenlijk geen oplossing in mogen verwachten. Nu eens wordt deze kant ervan gezien en benadrukt, dan weer een andere. Dat bedoel ik met het modieuze
en de theologie. Nu eens wordt elke zweem van natuurlijke theologie uitgebannen, dan weer ~:reekt het besef door, dat wij er niet helemaal buiten kunnen.
Zelf hang ik de laatste gedachte aan.
Een tweede opmerking is, dat het voorbeeld waar ds. W. mee komt in het l~ader
van gebrekkige zegswijzen in de confessie, een duidelijke illustratie is van
de objectieve oneerlijkheid, waartoe de stelregel, dat wij de belijdenis moeten lezen tegen de achtergrond van de Schrift, leidt. Want nu zegt ds. W. op
pag. 59, dat hij zou begeren, "dat de zegswijze in art. 1 een andere ware ge"leest, bv: "Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat onze
God een eeuwig God is, eenvoudig (niet tegen zichzelf verdeeld in al Zijn werken), geestelijk ( en dus oorsprong van alle leven) ... ", of nog weer anders".
En op pag. 161 wordt iets dergelijks geboden als parafrase van art. 1. Maar
ieder kan zien, dat het hier om meer gaat dan het wegwerken van een ongelukkige zegswijze, tenyijl het woord 'parafrase' helemaal misleidend is. Ds. W.
staat hier duidelijk een ander belijden voor. Immers, in het oude art. 1 wordt
een brug geslagen tussen onbekendheid en bekendheid met God. Maar het nieuw
voorgestelde bedoelt een nadere bekendmaking van de reeds bekende God. Het
artikel Ivan ds. W. is volstrekt binnenkerkelijk, "onze God is ... ". Het oude artikel 1 bedoelt een handreiking te zijn van geloof naar niet-geloof: "Er
is een wezen, dat wij Gcd noemen". De scopus van het bestaande art. 1 is in
het voorstel van ds. W. verwrongen. Hij tast met zijn 'parafrase' werkelijk
de belijdenis aan.
Nu zeg ik niet: ds. W. had een gravamen moeten indienen ten einde art. 1 van
de N.G.B. veranderd te krijgen. Dat zou ik zelfs niet zeggen, als ik het op
onderhavig punt met hem eens was. Nee, de enige oplossing is hier, dat er in
de binding aan de belijdenis een behoorlijke speelruimte zit, zodat er een
mogelijkheid bestaat tot opponeren tegen de belijdenis op punten waarvan het
geheel der Schrift aanwijst, dat ze niet tot het centrale van het geloof behoren en waarvan de geschiedenis laat zien, dat ze aan een modieus heen en
weer zwenken onderhevig zijn. Het theologisch bedrijf zou zonder zo'n speelruimte ook te serieus worden (wat het bij ds. W. mijns inziens ook is).
2. Een ander punt in dit opstel is, wat ds. W. ter sprake brengt over de anthropologie. Tegelijk raakt dit ook het in het derde opstel behsndelde,
want ook daar vinden we een sterke anthropologische belangstelling.
Wat mij in de uiteenzettingen van ds. W. ter zake opvalt, is dat hij de mens
eigenlijk van zijn cent~um berooft. En dat uit naam van de 'gehele mens', die
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(

hij met A. Janse in de Schrift meent ontdekt te hebben. De gehele mens binnen
welke zij niet tus&en een 'hoser' en een 'lager', tussen een centrum en een omtrek durven onderscheiden, ui':: vrees voor depreciatie van enig 'deel' van hem.
"Dat men steeds op zijn hoede zal moeten zijn voor depreciatie en relativering
van de functionele diversiteit vanuit het p~ae-functione7_e hart met zijn ~eli
gieuze koncentratie" (pag. 81), zo zer,t ds. W. in de richting van de Wijsbegeerte der Wetsidee , welke hij een 'hart"'-ky;aal ven-lijt. Nu vind ik het eoed,
dat men daarvoor steeds op z'n hoede is, maar de vraag is toch, of men noodzakelijk in dit kwaad vervalt, wanneer men in de mens een centrum aanwijst en
een hoger en lager onderscheidt. Is het moselijk het dealisme in de anthropologie te bestrijden (wat ~ced is) en toch van een dualiteit te blijven spreken?
De dualiteit van hoger en lager, van centrum en omtrek, van eenheid en veelheid. En is het nu zo vreemd, dat de HdH het aart heeft aange1ilezen als dat
centrum, als dat punt van eenheid? G~ed, dat men het boventijdelijk genoemd
heeft, kan misverstanden '-lekken. ~1aar met een beroep op Pred. 3,11: "Ook heeft
Hij de eeuw in hun hart gelcgd ll kan men toch volhouden, dat men in het hart
te doen heeft met het boveLmomentelijke, het boven-ephenere, het verm08en van
de mens (boven de dieren) om zichzelf in een wijder verband te plaatsen, om
van bovenaf op zijn eigen leven neer te zien als een onderdeel van een groter
geheel, in ruimte en tijd. Is het nu zo fout, dat men van hieruit gezegd heeft,
dat het hart de plaats is waar Gods openbaring het menselijke leven binnen- .
komt? Gods ope'i1baring, wel te verstaan, die voor het gehele leven van de mens
bestemd is. De Schrift zegt toch niet voor niets: "r1ijn zoon, ~eef Nij uw hartIl
(SI'r. 23,26). Ik \-leet wel, dat daarna komt: "en laten uw ogen behagen scheppen
in mijn \-legen", maar het gaat toch niet aan de eerste zin met behtüp van de
tweede te ontkracbten? De tweede parallel-zin geeft een nadere uit'-lerking en
laat zien, dat het hart inderdaad niet geïsoleerd staat van de ogen, maar er
zit in het geheel van deze s1?reuk toch iets onomkeerbaars. Het hart eaat terecht
voorop als het centrale. En dan volgen de ogen als teken van de veelheid. Ook
die andere plaats uit Spreuken: 4,23, die in dit gedachtencomplex van de Hd\11
een rol speelt: "Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn
de oorsprongen van het leven", krijgt aandacht van ds. H. "De Schrift leert ons
het hart kennen als centrum van de menselijke operaties en niet als een wortel
van de kreatuurlijke kaders, waarin de mens functioneert". Wat is het verschil,
vraag ik mij af, als je ervan af ziet, dat in de ene .zin een exegeet spreekt
en in de andere zin een filosoof die zich ~an deze exegese voor zijn systematiserend denken bedient? Deze kritiek vind\ ik vitterig.
In Pred. 2,3 staat, dat Prediker zijn lichaam me';:: wijn verkwikte en het onverstand aanhing, om te ontdekken wat de mensen het best kunnen doen onder de hemel f,edurende de weinige dagen van h',',~ leven. Daar tussendoor zegt hij geruststellend, dat zijn geest (zijn hart, staat er letterlijk) de leiding behield
door de wijsheid. Met andere woorden hij voerde zichzelf niet stom-dronken.
Hier staat dus, dat het hart het 1eidinp,gevende orgaan is in het leven en dat
als je een mens wilt beinv1oeden, je je tot dat centrum moet richten. Zou de
Schepper dat niet weten? Hij Heet het en Hij doet het. Daarom zegt Hij: "Hijn
zoon, geef Hij je hart".
Ik kan dan ook beslist niet meegaan met ds. W. als hij, nadat hij herinnerd
heeft aan de beeldspraak van de ene wortelstok, waaruit vele stengels opschieten en de ene handpalm, waaruit de vijf vin~ers opkomen (beelden voor de verhouding van het hart tot de anelere functies van de mens) schrijft: "Door deze
bJlden kan duidelijk worden, dat men hier de veelheid en de eenheid, die eigenlijk bij elkaar horen, uit elkaar gehaald heeft" (pae. 80). Sinds wanneer
is onderscheiding zelijk ~an scheiding?
Hierover nadenkend komen je dan andere schriftgegevens voor de geest, die over
een centrum in de mens spreken en daarvoor de woorden 'geest' en zelfs 'verstand'
gebruiken: Zach. 12,1: "Aldus luidt het ~~oord des HEREN, elie de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert ..• "
Of Prediker 12,7: " ... en het stof wede~keert tot de aarde, zoals het geweest
is, en de geest ·,!ederkeert tot God, die hem geschonken heeft. 11 Of Rom 7,26:
'1Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met
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ml.Jn vlees dienstbaar aan de wet der zonde." Het schokt en ontroert mij, dat
mensen die in een schriftbeweging hebben zes taan en daaraan leiding hebben gegeven, voor zulke elementaire schriftge~evens dermate blind hebben kunnen zijn,
dat zij van geen centrum en van geen hoger en lager in het menselijk bestaan
hebben durven spreken. Wat is dat voor een bevangenheid en wie signaleert later bij mij weer zo'n bevan~enheid? We kunnen in de theologie niet bescheiden
en voorzichtig genoeg zijn!
De 'eehele mens', bij wie de geest, de ziel, het hart, het verstand (in de volle, boven-intellectualistische zin van het woord, vgl. de f,riekse nous, 'zin')
zijn verlaagd tot functies naast andere - wat heeft ons deze anthropologische
centrum-loosheid opgeleverd? Een zintuiglijke cultuur, waarin de mensen erg
Cteri::~ zij71 E"cvor-ien , er~ dr;_!\kerig en erg vrijerig! Dat heeft natuurlijk niemand bedoeld, maar het wordt tijd, dat het hart weer de leiding neemt, zonder
dat we trouwens weer terugkeren tot de verachting van de lichamelijkheid. Ook
op dit gebied zullen wij zowel aan de eenheiè als aan de veelheid recht moeten
doen. Of zijn wij ook hier gedoemd om van de ene mode naar de andere te wankelen? Dan gebeurt er al heel wat, wanneer we de uitersten vermijden.
Bij het derde: opstel.

(

De geesteUjkheid van God. Dit opstel is het belangwekkendste van alle zes.
Als de eedachte die ds. W. hier ontvouwt. waar is, dan heeft dat grote konsekwenties. Deze studie stelt aan de hand van de exegese van Jes. 31,3 en Joh.
4.24 de vraag aan de orde, of wij terecht de geestelijkheid van God uitleggen
als onstoffelijkheid, immaterialiteit of onlichamelijkheid. De achtergrondsinteresse is ook hier weer een anthropologische. Dat blijkt op pag. 154, waar
ds. W. zegt, "dat deze nieuwere opvatting over Gods geest-zijn ... onder ons
werd voorbereid door de breuk met het mensbeeld van Grieks-filosofischen huize". Deze anthropologische interesse treedt trouwens telkens naar voren. De
geestelijkheid van God, opgevat in de traditionele zin als onstoffelijkheid,
bepaàlt, zo vreest ds. W., het mensbeeld. De geest der mensen wordt dan gezien als dichter bij God dan het lichaam, als een opstapje om de levende God
te benaderen. En zo is er dan toch een hoger en lager in de mens. Dus, als de
geestelijkheid van God nu eens iets anders zou kunnen zijn ... Ziehier het
'dogmatische' belang dat achter deze exegese zit.
De exegese nu van de twee genoemde Schriftplaatsen is 1n een bepaald opzicht
goed te noemen, omdat er onder cie behandeling van ds. W. een krachtige dynamiek door deze teksten begint te varen. Inderdaad passen ze daardoor niet meer
in een verstilde beschouwelijkheid in de griekse trant, die bespiegelend mediteert over geest en stof. Zonder meer terecht is het, dat in Joh. 4 de heilshistorie benadrukt wordt: "de ure komt en is nu" (Joh. 4,23). Alleen, wordt
daardoor de tegenstelling geest en stof nu werkelijk een onmogelijke? Ds. W.
schrijft: "Wil men de weg van Janse's uitleg in één formule dan luidt deze:
heilshistorie kontra (spiritualiserende) kosmologie, heilsgeschiedenis tegenover wereldheschouwin~" (parr. 101). Maar is dit wel een echte tegenstelling?
Ik ken een bijbelboek waarbij ik om het te verstaan, beide termen nodig heb:
heilsgeschiedenis en wereldbeschouwing. Het is de brief aan de Hebreeën. Daarin zit een vertikale trek, haast op het platonische af: HZie toe, dat gij het
alles maakt naar de afbeelding die u op de berg eetoond is" zegt de Here tot
Mozes over de tabernakel (Hebr. 8.5). Maar daarnaast merken we in dezelfde
brief een sterke horizontaal-voorwaarts'gerichte kracht vanwege de geschiedenis van het heil: "Door het zeloof is hij (Abraham) een inwonér s~weest in het
land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tenten ~ewoond met Izaak en Jacoh, die erfEena~en waren van dezelfde belofte, want hij verwachtte
de stad die fundamenten heeft, 'o1êlker kunstenaar en bouwmeester God is:!.
(Hehr. 11,9.10). Deze hrief vermaant ons opwaarts te zien, als ziende de onzienlijke (11,27) en voo~aarts te qaan, de rust in, zonder achter te blijven (4,11) en uit de verte de belofte te omhelzen (11,13). En deze twee richtingen staan toch niet tefenover elkaar. Evenmin sluiten nu het kosmologische
en het heilshistorische elkaar uit. Niet zo vreemd trouwens, als je bedenkt,
dat de heilsgeschiedenis zich afspeelt in Gods eip,en kosnos!

- 7 Er zit toch in de geschiedenis van het heil een spiritualiseringsproces?
Niet in die zin, dat het lichamelijke wordt afgestoten of veracht, maar toch
wel zo dat het geestelijke het lichamelijke steeds meer beheerst. De bijbelse
lijn heeft toch een onomkeerbaarheid? Je kunt je toch niet voorstellen, dat
de aanbidding in het begin van de bijbel er een is 'in geest en in waarheid'
en dat aan het eind de tabernakel verschijnt?
En sluit deze bijbelse ontwikkeline ook niet enigermate aan bij de gang van
zaken in ons menselijke leven? Aan het begin is alles toch wat uiterlijker,
wat lichame1ijker en gaandeweg wordt ons sieraad meer inwendig (vgl. I Petr.
3,3), als het goed is? En wanneer wij dan op latere leeftijd de partner verliezen, is het toch beter nat God die lege plaats toesluit met geest dan met
vlees (v~I.Gen. 2,21)?

('

Vanwaar toch die geestes-vrees? Is het nu wel goede uitle~ als in het kader
van de behandeling van Joh. 4 ~eze3d wordt: "We vinden hier niets, dat wijst
op een ondersteboven keren van het hoorbare, zichtbare, haast handtastelijke
karakter van de eredienst" (pag. 108). Of: "~1e verkeren hier dus niet op het
peil van een vermaning tot ver-innerlijkinG van ne eredienst, maar op het niveau van een antwoord op de vraag: Waar zullen wij 'tempelen'?" (pag. 110).
"Het ?,aat om de cultusplaats van het nieuwe verbond - Jezus zelf en zijn werk."
(pag. 108). Ik weet ook wel, dat de eredienst in geest en in waarheid de lichamelijkheid niet helemaal achter zich laat, maar het 1S toch bezijden de tekst
om daar nadruk op te leggen?
Op paG. 129 komt de uit1e~, ter sprake die Calvijn gegeven heeft van Psalm 50:
"En God roept het op vele plaatsen openlijk uit, dat Hij naar geen uitwendige en zichtbare dinsen vraa8t, dat de ceremoniën op zichzelf voor waardeloos
gehouden moeten worden, en dat Hij alleen door 8eloof, een zuiver geweten,
gebeden en dankbaarheid gediend wordt." Elementair aanvangsonderricht voor ieder die de Schrift moet leren lezen, zou men zo zeggen. Maar nee, bij vs. 8
van deze psalm: "Niet om uw offers berisp Ik u" tekent ds. W. aan: "dat God
geen fundamentele kritiek uit tegen het offer als zodanig.~ Dat is in 't algemeen wel waar, maar het is in Psalm 50 uitgerekend niet waar. Deze opmerking verwringt de scopus van deze psalm, die op ver~eeste1ijking van de eredienst aandringt. Zo valt steeds het accent verkeerd in de lange exegetische
vertogen van dit opstel.

c.:

Trouwens, de kern van het exeeetisch betoor;, dat 'geest', in de zin van "God
is Geest", uitge1ep,d moet worden als 'kracht' en 'leven', of 'kracht ten leven', overtuigt dat? Ik erken, dat de woorden 'kracht' en 'leven' meermalen
same~met het woord 'geest' voorkomen (bijv. 'Geest en kracht', I Kor. 2,4,
'p,eest en leven', Joh. 6,63), maar zou zo'n he1angrijk en ei~en woord in de
bijbel als 'geest' niet een eigen betekenis hebben? Het is wel goed om bij de
exegese van een tekst op het tekstverhand te letten, of bij de bepaling van
een woordbetekenis op woorden te letten, die vaak in de huurt van het bestudeerde woord voorkomen, maar het gaat niet aan om enkel vanuit het verband of vanuit de omgevin~ te exegetiseren. De tekst of het woord heeft ook zelf eigenheid. Dat 8eldt zeker voor een woord als 'p,eest'. In de noties 'kracht' en
'leven' ontbreekt bijvoorbeeld het persoonlijke ten enenmale. Het is nogal
wat, om dat ten aanzien van 'geest' ook aan te nemen. Ik vind het best als
vanuit de woorden 'kracht' en 'leven' het woord 'geest' gedynamiseerd wordt
(zo dat nodig mocht zijn!), maar er gaat van het woord 'geest' net zo goed invloed uit op de woorrlen 'kracht' en'leven', namelijk die van onzichtbaarheid
en ongrijpbaarheid en onberekenbaarheid en doelgerichtheid, aangevend dat de
schepping leiding nodig heeft.
Hoe zit het nu met God als Geest en onze geest? De gedachte aan verwantschap
kan opkomen en afgodisch misbruikt worden, maar zonder afgoderij wordt ook in
de Schrift gezegd, dat wij van Gods p,es1acht zijn: "\-Jij dan Gods geslacht zijnde, moeten niet menen dat de Godheid aan goud of zilver of steen gelijk is,
welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn." (Hand. 17,29). Ik kan het
niet anders zien dan dat hier God en mens samen tegenover de stoffelijkheid
gesteld worden. De Schrift trekt een scherpe. grens tussen Schepper en schepsel,
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tussen God en mens. Toch is 's mensen geest bij uitstek zijn relatiepunt met
God, apart door God geschapen, om zo te zegggen, Zach. 12,1. Is 's mensen
geest in goede relatie met God, dan heeft dat invloed op de Gehele mens, ziel
en lichaam. Maar dwaalt zijn geest alle kanten uit, dan wordt zelfs de ziel
lichamel ijk.
Het erkennen van een hoger en een lager in de mens heeft niets (nou, niets ... )
te maken met verachting van het lichaaffi. Net zo min als het erkennen van een
hoger en lager in de maatschappij noodzakelijk de verachting van de massa met
zich mee hrengt, al ontaardt het daar gemakkelijk in.
Bij het vierde opstel.

CaZvijn over het Zeven na de dood. Het sterke punt van ds. W. ter zake van
dit onderwerp (zee: maar: sterven ... en dan?) vind ik, dat hij voor wat betreft de levende mens een leerling is van A.Janse en zijn school, terwijl hij
voor wat de gestorven mens betreft afhaakt, althans niet met ds. Telder meegaat. Hij wil dus. uit zijn anthropologie van de levende mens geen conclusies
trekken voor wat betreft de dode mess. Als hij bij de levende mens geen ziel
weet te onderscheiden, dan spreekt hij bij de dode mens rustig over de ziel, die
in tegenstelling tot het lichaam door de mensen niet gedood kan worden, Mat. 10,
28. De Schrift heeft voor hem meer gezag dan de kracht van het konsekwente denken. Dat vind ik een heel mooi punt.
Ds. W. heeft trouwens op het hoofdpunt van deze studie wel gelijk. Het citaat
van Calvijn uit Inst. IV,l,l2: "Er zijn andere (hoofdstukken der leer), waarover
tussen de kerken geschil is, maar die toch de eenheid des geloofs niet verscheuren. Want welke kerken zouden om dit ene uit elkaar gaan, wanneer de ene, niet
uit lust tot twisterij, niet uit hardnekkigheid om staande te houden, meent dat
de zielen, wanneer ze uit de lichamen verhuizen, naar de hemel opvaren, en de
andere niets zekers durft te zeggen aangaande de plaats, maar toch voor zeker
houdt, dat de zielen den Here leven?" - dit citaat kan inderdaad niet gebruikt
worden om tolerantie te bepleiten voor het gevoelen van ds. Telder. Tenminste
niet in deze zin dat men kan zeggen: Kijk aan, Calvijn kende Telders gevoelen
ook al en wilde het verdragen. Want ds. Telders gevoelen is inderdaad niet bij
één van de twee meningen die Calvijn hier noemt, onder te brengen. Tot zover
dus akkoord.
Toch vraag ik me' af, of ds. W. Telder in deze studie wel helemaal recht doet.
Ik doel daarmee niet op de verschrikkelijke opmerking op pag. 162, waarop ik
nog afzonderlijk terugkom. Haar ik doel nu hierop, dat door ds. W. de suggestie wordt gewekt, dat ds. Telder op dit punt tot de Anabaptisten behoort. En van
deze Anabaptisten schrijft ds. W. op gegeven ogenblik (pag. 178): "De mens mag;
de 'Todeslinie' van het sterven niet overschrijden en daarom is hij één. We komen bij de Anabaptisten in een gedachtenwereld, die aan de gnostiek verwant is
... ". Afgezien van de vraag of het r,evoelen van de Anabaptisten hier juist is
weergegeven - ik geloof eigenlijk dat 't bij hen meer omgekeerd lag: de mens is
één en kan dáárom de Todeslinie niet overschrijden; dat stemt ook meer overeen met ds. W. 's analyse van het Anabaptistische gevoelen - maar hiermee is ds.
Telders gevoelen in ieder geval geen recht gedaan. Bij hem werken zeker niet
zulke filosofieën achter zijn standpunt als zou de mens de 'Todeslinie' van het
sterven niet mogen overschrijden.
Verder vraag ik me af of het prachtige gedeelte van pag. 178, waar ds. W. spreekt
van het tweeërlei vonnis. dat bij h~sterven over ons heen gaat, zonder het boek
van ds. Telder wel had kunnen geschreven worden. t-Jant de Heidelbergse Catechismus verdeelt toch dat tweeërlei vonnis wel heel erg gladjes over de ziel en het
lichaam. Terwijl ds. W. er blijk van geeft te weten hoe beide vonnissen over de
eehele mens ~aan. Dat komt natuurlijk doordat hij tot aan het moment Van de
dood ds. Telder's anthropolo3ie deelt. Ds; Telders blijvende verdienste is toch,
dat hij de 'Verharmlosung' van de dood, van het sterven, waartoe de formulering
van de Heidelbergse Catechismas aanleiding kon geven, heeft ter:engesproken. Dat
moet dan ook maar erkend worden, ook al brengt ons dat in de buurt van de oude
Anabaptisten. Want die zijn ook niet helemaal stekeblind r,eweest.
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Dan wil ik ook nog een keer vallen over deze passage: "De onvereankelijkheid
en het leven der eetrouHe vaders en moeders rusten niet in een of ander gefantaseerd edeler en daarom oneantast~aar deel van hun bestaan. Alsof een mens in
zichzelf enige vastheid mocht zoeken of kon vinden! t'~aar de 8estorven gemeente
lééft voort, omdat ook zij een levende Bondsgod heef til (pag. 180).
Ds. W. hamert hier '. . . el vaker op, dat vlij niet in onszeZf Me onve:;:-gankelijl<heid
hebben. Ik vind ~at \.Jel goed, àie nadruk op de afhankelijkheid van God, maar
dan in die zin dat ik dat ook wil beweren van mijn handen en mijn voeten bijvoorbeeld, die ik ook niet van mezelf heb. Ik bedoel te zeggen, dat ffi1Jns inzines de onsterfelijkheid der ziel (of hoe je dat ook verder noemt) tot de
scheppingsbagage hoort en ook door het doodsoordeel van ûe zondeval niet weggenomen is. God de Here heeft ons nu eenmaal zo geschapen, dat als de firma
'mens' opgeheven wordt er een adres overblijft, Haar de niet uitgekeerde te80eden als ook de onbetaalde rekenineen naar toe gestuurd kunnen wo~den. Dat
is onze adeldom; je bent mens of je bent het niet.

(,

(

Ja, maar God heeft toch alléén onsterfelijkheid? Inderdaaè, I Tim. 6,16. Hij
heeft ongeschapen onsterfelijkheid, en die van ons is geschapen. Zoals die
van de engelen. De onsterfelijkheid van de engelen komt toch ook niet in mindering op Gods onsterfelijkheid? De engelen kunnen zelfs wat de naam betreft
in het goddelijke delen ('de zonen ~ods', Job 38,7). Toch staat er van hen geschreven: "duizend maal duizenden dienden Hem en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór Hem" (Dan. 7,10). Er is geen sevaa-.:- in de bijhel dat iáj God
en de engelen door elkaar" halen. Nog minder is het gevaar, dat wij, vamlegc
een aan de mens verleende onsterfelijkheid, God en mens niet uit elkaar kunnen houden.
Tenslotte, ten aanzien van de op1n1e die door Calvijn dan wél genoemd wordt in
het vermelde citaat, legt de reformator inderdaad een grootmoedige tolerantie
aan de dag. Maar uit het vervole van ds. W. 's studie blijkt, dat Calvijn hier
zelf partij in het geding was. Die tweeàe opvatting, die niets zekers durft
te zeggen aangaande de plaats waar de gestorven zielen zich ophouden, maar wel
voor zeker houdt, dat zij den Here leven - is die van Calvijn zelf. Mag ik
ondeugend zeggen dat er daardoor een luchtje aan zijn verdraagzaamheid zit?
En verder zou ik dan aan ~s. Telder een even milde beoordeling ~unnen van z1Jn
afwijkend gevoelen als Calvijn hier van ds. W. krijgt (pag. 183-190). Het zou
bijvoorbee:,d de moeite lonen ds. Telder eens te konfronteren met deze passage:
"Daarom kan Calvijn zich zeer r;oed, ',:"inden in de uitspraak van het apocrieve
Boek der Hijsheid: "De zielen der rechtvaardi~en zijn in de hand van GOdII. ,.
(pag. 185). Misschien kan ds. Telder zich daar ook aardig bij vinden.
Bij het vijfde opstel.

"Souvereî:niteit in eî:gen kringl' bij dr. A. Kuyper. Dit vind ik verreweg het
mooiste opstel uit het verzamelwerk! Een studie, waarin ds. lol. als een begaafd
historicus naar voren komt. Wat trouwens in het hele boek. zijn grootste kracht
is, meer dan de bijbeluitleg. Het is leerzaam te zien, hoe het woord 'souvereiniteit' aanvankelijk alleen VOOL de staat ~ebruikt werd; door de contra-remonstranten onbruikbaar r,evoncten werd om er de kerkelijke zelfstandigheid mee uit
te druk~en (~l schoven de remonstranten hun dat woord in de schoenen als typerin~ van hun denken over de macht der kerk); hoe Groen van Prinsterer het wèl
gebruikte voor de kerkelijke zelfstandighied en hoe Kuyper er een uitbreiding
aan gaf, zodat bij hem elk rechtsgebied eigen souvereiniteit heeft. En hoe dat
eigenlijk niet to!: verheldering voert, gezien de eigensoortigheid van de gezagsverhouding in elk van die rechtsgebieclen (gezin, huwelijk, school, kerk,
enz.).
Haar vooral belangrijk vond ik het be::;~Naar door ds. W. ontwikkeld (niet vitterig, maar met grote liefde en werrdering voor Kuypers geestelijke strijd naar
voren gebracht) dat de term I sou'lereil~~ ,~,,:it in eigen kring' sterk defen3ief
is, alsof de verschillende rechtsgebieden alleen maar ten opzichte van elkaar
hun vrijheid te verdediGen, ~:1e1Jben. "Daardoor gaat in het patroon van de samenh;';ing zonder meer de onafhankel ijkheid, oe v::-ijheid en de zelfs t?nc!i~;heid do-
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mineren. We zouden ons kunnen voorstellen, dat een redenaar ( de gedachte van
de 'souvereiniteit in eigen kring' werd in een rede ontvouwd, de Jong) in onze
tijd precies het andere moment, namelijk dat van de onderlinge verbondenheid
en van het dienstbetoon aan de ander, naar voren haalde" (pag. 215). In het
licht van dit bezwaar pleit ds. W. dan voor !leen algeheel eerherstel van het
oude gereformeerde belijden inzake de ambten.;t (pag. 217), omdat het woord ambt
zowel de eigen vrijheid als ook de eigen verplichting van het rechtsgebied in
het geheel van de samenleving tot uiting kan brengen. De eigen ambtelijkheid
is een minder vijandige omschrijving van hetgeen Kuyper beJoelde, al moeten wij
er oog voor hebben, dat hij niet zonder grote oorzaak zich zo uitdrukte vanwege
de zeer grote staatsmacht in het denken van die dagen.
Dat de 'souvereiniteit in eigen kring' juist ook wel vanwege dit bezwaar heeft
kunnen misbruikt worden en ook nu nog "!el eens misbruikt wordt, staat vast. Dr.
Schilder heeft volgens ds. W. op twee punten het misbruik aangewezen. In de
eerste plaats in de dagen van de kerkscheuring, toen het kon gebeuren dat iemand in de kerk al s ambts{.ager werd afgezet, maar op ander gebied, bijvoorbeeld
dat van de school, als welkome medestrijder aan het christelijke front werd begroet. In de tweede plaats op maatschappelijk gebied, "dat de heweerde souvereiniteit van ieder levens terrein in de praktijk leidde tot de losmaking van de
gelding der ene wet Gods voor alle leven" (pag. 194).

(~

Aan dit laatste moest ik denken toen ik onlangs in de krant las, dat dr. Rinzema het zgn. 'hokken' verdedigde met een beroep op de aloude 'souvereiniteit in
eigen kring'. Merkwaardig dat deze oude sik (s.i.e.k.) voor dit doel nog eens
mocht komen opdraven!
Wat dat misbruik in de tijd van de kerkscheuring betreft, akkoord, dat was ook
in bepaalde gevallen on-ethisch. Maar ik denk dat in die dagen ouderlingen die
tegelijk schoolmeester waren, ook wel blij geweest zijn dat toen zij geschorst
waren als ouderling, zij niet direct hun baan verloren. De souvereiniteit in
eigen kring heeft toen ook ge",erkt als de schotten in het ruim van een zeeschip,
waardoor het lek stoten zich kon beperken tot een déél van het schip .. Wanneer
om zo te zeggen, de voorzitter van de schorsende kerkeraad dezelfde was als de
voorzitter van het handhavende schoolbestuur, gebeurde er inderdaad iets onethisch bij de kerkelijke schorsing. Haar zo was het niet altijd. Het kwam ook
voor, dat een schoolbestuur, zonder de macht te hebben het kerkelijk debacle
te keren, onderling zei: maar wij zijn zo gek niet! In zulke 8eva1len werd 't
kortlikt heilzaam beperkt dankzij de souvereiniteit in eigen kring. Daar moeten
we ook oog voor hebben.

(

Een forser bezwaar evenwel heb ik tegen de gedachtengaang die ds. W. in het
laatst van deze studie ontwikkelt. Nadat het leven in ambtskringen is onderscheiden (en dit is een mooie gedachte) vervolgt dan ds. W: "Alle. mens.en in welk ambt
ze ook dienen moeten ... zijn voor een Gade welgevallige ambtsdienst aangewezen op de woorddienst van de kerk". IIdaarom heeft de hedienin!3 van het ene woord
der genade (de taak van de kerkdienst) duidelijk universele betekenis voor elk
levensverband en voor ieders maatschappelijk gedrag. Zoals alle niet-statelijke
ambten aangewezen zijn op de rechtsbescherming, hun ver1e~nd door de publieke
macht der . overheden (Kuyper verdiskonteert dit door de staat een kring te noemen, die met zijn rechtssysteem alle kringen omspant), zo zijn alle niet-kerkelijke ambten aangewezen op~de éne kerkelijke dienst in zijn drievoudige ontplooiing
van zuivere verkondiging van het evangelie, van rechte bedienine van de sacramenten en van getrouwe hantering van de kerkelijke tucht." (pag. 216).
Ik vraag me af of dit juist is. Zou werkelijk de dienst der kerk even alles-omspannend zijn als èe dienst der overheid? Terwijl dan de overheid slechts het
recht administreert en de kerk niets minder dan het heil uitdeelt? Ik ben bang
dat de kerk de zeer erote macht die ze dan krijet niet aan kan. Wordt hier de
bediening van het woord des heils ook niet te klakkeloos aan de kerk in monopolie gegeven? De bediening van het woord vind je toch niet enkel in de kerk? In
de eerste plaats is de bijbel zelf in helangrijke stukken zelf al verkondiging,
zodat daar geen bemiddeling der kerk tussenbeide behoeft te komen. Verder vindt
er een Woordbediening plaats in de opvoeding, op school, en in een gesprek tus-
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sen vrienden, in het hm~elijk, in de krant. Is het niet zo, dat als het
aankomt, de Here God de bediening van het Woord des heils zelf in regie
Wel met gebruikmaking van mensen en instellingen, maar toch zo dat deze
permanent in die dienst aanwijsbaar zijn. Met andere woorden verspringt
diening van het \~oord niet steeds? Van Pietje Baltus naar Pietje Puk om
zeggen, opdat geen vlees zal roemen voor God.

erop
houdt?
niet
de bezo te

Wel is de kerkedienst in haar bestaan een konstante herinnering aan het feit,
dat deze dienst geschieden moet. En soms vervult zij die ook zelf, maar dan toch
meer via de amhtsdrager, deze of rrene, dan via het instituut als zodanig. Zoals
in het Oude Testament het Woord van God meestentijds tot het volk gekomen is
V1a mensen, die als Amos moesten zeggen: ik ben geen profeet, noch een zoon van
een profeet (ATIloS 7,14), zo moeten wij dat ook van de kerkgeschierlenis zeggen.
En zo al eens de kerk in haar amhte1ijke gestalte uitdeelster is van de genade,
dan zorgt God voor het contra-gewicht van de vervolging, opdat het die kerk niet
naar het hoofd stijgt. Dan wijst God haar de laatste plaats aan als ten dode gedoemde, zoals Paulus van zichzelf en zijn medewerkers zer:t, I Kor. 4,9. De bediening van het l.Joord rles heils laat God wij se1ijk. van hand tot hand gaan (hoe
onaanzienlijker die hand, hoe beter) en het kerkelijk ambt is er een herinnering
aan, dat deze dienst geschiedt en ook geschieden moet. Het ambt gewordt Petrus
(en de anderen) in een hoedanigheid, waarin hij door iedere geLovige kan herkend
worden: als gelovig belijder dat Jezus Christus de Zoon van God is (Hatth. 16).
De dienst der kerk krijgt dus in de voorstelling van ds. W. een ondrage1ijk
zwaar gewicht en komt absoluut centraal te staan. We stuiten hier op een pendant
van die andere wezenstrek in de theologie van ds. W., dat hij nl., zoals we
zien hebben, het Woord (en de theologie) en de mens van hun centrum beroofd
heeft. Aan de ene kant het gehe Le r</ool'd (de concrete Hoord-gesta1 te) en aan de
andere kant de geheLe mens (geen hoger of lager, geen centrum en periferie).
Hoe komt nu het gehele Woord bij de ~ehe1e mens? Niet doordat de Heilige Geest
(met gebruikmaking, zeer algemeen, van mensendienst) de centrale pointe van het
Woord (bijv. een grondmotief) inplant in het hart van de mens, waarna dan zeer
zeker ook de kerk de dienst vervult van aanvulling, uitbreiding en precisering
- zo ongeveer Kuyper en de WdW - , nee, "nabij u is het Woord", citeert ds. W.
Paulus uit Rom. 10,8, en dat is dan het woord der prediking, dat is dan de dienst
der kerk met haar prediking en haar belijdenis (pag. 83, 90/1). Zij, de kerk
met haar prediking en belijdenis, is de centrale instantie tussen het gehele
Woord en de gehele mens. Het centrumloze Woord vindt in haar zijn centrum èn de
centrumloze mèns vindt in haar zijn centrum.

ge-

Hier kijken wij in het hart van de vrijgemaakte kerkleer. Niet dat deze leer in
dit hoek expliciet wordt vooreedragen, maar zij wordt gesuggereerd, al het materiaal ervoor wordt klaar gelegd: de ont-centralisering van het Woord en van de
mens en het sterk centraliseren van de dienst der kerk. De theologische veelheid
in de Bijbel die bean~stigt en de anthropologische veelheid in de mens, die beangstigt, worden bedwongen door de kerkelijke eenheid van prediking en belijdenis. Wat kan er nog fout gaan, als deze ambtelijke dienst der kerk is veilig gesteld? Toch klaagt prof. Douma in zijn jongste publikatie over rle vrijmaking over geestelijkde verdorrin~ in zijn kerk. Dat is op het standpunt van deze kerktheorie een onmogelijke kritiek. Deze kritiek geeft impliciet toe, dat de mens
een hart heeft, een centrum, een wortel, en dat als Qit hart niet gewonnen is
door de Heilige Geest (mijn zoon geef Hij uw hart, Spr. 23,26) het met de kerk
niets gedaan is.
Neen, de bijbel heeft een centrum - al is het moeilijk aan te geven, waar dit
precies ligt, maar de Schrift zelf vertoont toch tendenzen tot samenvatting.
Bijvoorbeeld: "Een ding is nodi~" (Luc. 10,42). En de mens heeft ook een centrum. Ook moeilijk om aan te r.;even: 'hart', 'ziel', 'geest', 'gemoed'? Haar
hoe dan ook, ze hebben beide een s~its, en daartussen vonkt het. Dat doet de
Heilige Geest, mede door bemiddeling van mensen. l1ede ook door bemiddelins van
de kerk.

.:

- 12 Bij het zesde opstel._

SchriftuurZijke taxatie van de teohniek. In deze studie komt ds. W. niet uit
boven de gezichtspunten zoals die zijn ontwikkeld door dr. Schilder in z~Jn
boek Christus en cultuur. Het stuk is nogal optimistisch gestemd over de technische vooruitgang. Ergens (pae. 230) heeft de schrijver het over de machtige
apparatuur van deze tijd waarin wij het dondererende applaus mogen horen voor
onze God. Ik denk dat ik daar niet mee aan kan komen bij de mensen die in Badhoevedorp onder een bulder-baan van Schiphol wonen.
Is voorts de gedachte juist, dat er in alle tijden geprotesteerd is tegen het
verschijnsel van de technische vooruiteang en dat er in die zin continuïteit in
de geschiedenis zit? Ik verbeeld me dat de kracht van dit protest toch toeneemt,
met name sinds de tijd, dat de techniek voor het grootste gedeelte toe8epaste
natuurwetenschap is geworden. Het volstaat niet om ter overwinning van de angst
voor de moderne techniek te wijzen op de mensen, die in de vorige eeuw met opgetrokken rokken voor de eerste trein \'legv1uchtten (pag. 226).

c

Een zekere argeloosheid kenmerkt dit opstel. Op pag. 223 komen we een definitie
tegen van techniek: "techniek is de op onderscheidende kennis gebaseerde onderneming van de mens, waardoor hij hetgeen in het geschapene voor handen is, aan
zijn bewerking onderwerpt met behulp van zijn gereedschappelijke macht.1! In de
eerste plaats treft hier een rationalistische inslag, omdat de techniek gebaseerd
wordt op onderscheidende kennis. Veel techniek immers is gebaseerd op intuïtie,
dat is niet-onderscheidende kennis. Dit rationalisme maakt ons klaar om het grote product van het rationalisme, de natuurwetenschap, als zodanig enkel positief
te duiden.
Maar, wat belangrijker is, waarom \'lordt in deze definitie van techniek niets gezegd over de drijfveer of over de doelstelling van de techniek? Waarom en waartoe onderwerpt de mens het in het geschapene voor handen zijnde aan zijn bewerking? Gebeurt dit zomaar uit tijdverdrijf? Later zegt de schrijver, pag. 226:
"We mogen geen moment vergeten, dat God in de techniek de eerste werkgever is
en dat de mens die bewerkend tot de wereld uitgaat, daartoe van Hem de opdracht,
de krachten en de Saven ontvangt." We mogen dit geen moment vergeten, maar het
is inde definitie wèl vergeten.
Ik vraag me trouwens bovendien af, of dit wel waar is. Hisschien kun je dit volhouden voor de situatie van vóór de val. Inderdaad is toen gezegd: bebouw, de hof
(Gen. 2,15), maar wat was er tegen geweest als de mens dit met zijn handen had
gedaan? Een bevel tot eebruik van gereedschap lees ik er nog niet in, al is
het natuurlijk ook niet verboden geworden. Ook de opmerking: en het goud van dat
land was goed, in Gen. 2,12, impliceert nog geen goddelijk welgevallen over de
mijnbouw; goud kun je ook aan de oppervlakte vinden. (Dat na de val met bewondering over het mijnwezen gesproken wordt, Job 28, is waar, maar een opdracht ertoe zou er duidelijker moeten staan, voordat je die eruit opmaakt.) In ieder geval voor na de val en toch ook voor wat betreft voor de val, kan ik uit de kleine tekstscherfjes, die opgezocht zijn, nog geen opdracht tot techniek opmaken.
Als die opdracht vóór de val al segeven zou zijn, heeft de Here er na de val wijselijk over gezwegen. De p;eval1en mens gereedschap in handen feven, waar leidt
dat toe? Al erg genoeg als hij er uit zichzelf naar grijpt. Daar moet dan wel
een en ander voor gereeeld worden, ter intoming van het gevaar dat daardoor ontstaat.
Zo merk je, dat de Schrift haar hart vasthoudt bij het verhalen van Kain die een
stad bouwt en bij het vertellen van de grote technische vooruitgang waar de zonen van Lamech voor zorgen. Het tegenwicht in de Enos-1inie is: toen beeon men
de naam des HEREN aan te roepen, Gen. 4. Dat was wel nodig ook uij zo veel machtsvermeerdering.
Ik zeg niet dat God na de val de techniek verboden heeft. Ik zeg alleen dat de
Schrift haar hart vasthoudt als ze ziet, dat mensen hun leden, die gedood moeten
worden op de aarde, Co1l. 3,5, gaan voorzien van technische verlengstukken.

I.

- 13 Ook het verhaal van Genesis 11 kun Je niet zo argeloos optimistisch benaderen
als de schrijver doet. "Dat God de bouwers in het eerste Babel ( ... ) niet bestraft wanneer zij huizen willen bouwen in een 'nieuwe' trant, nl. uit van klei
gebakken stenen en met behulp van asfalt, dat bij wijze van specie de stenen samenvoegt, maar eerst dan, wanneer een stad zal worden gebouwd om de mensheid op
een plek bijeen te houden en dus met een opzet, die rechtstreeks ingaat teeen
het bevel van God om de aarde te vervullen" (pag. 228). Is dit wel zo gladjes
uit elkaar te houden? Als toch de Schrift beide initiatieven inleidt met hetzelfde woord: hava, welaan! De hijbel ziet van meet aan iets schitteren in de
oeen der mensen, dat God niet bevalt. Er is niet eerst het onschuldig huizen
bouwen (er wordt van geen huis gerept) dat cian ontaardt in een opstandige stede-houw. Maar dit is wat 8e~eurt: de mensheid van na de vloed daalt van het gebergte af in de vlakte van Sinear en ziet de mogelijkheden van een rivierendelta,
om via rivieren en zeeën landen aan elkaar te verbinden. Alleen, hoe slepen ze
stenen aan uit het bergland voor duurzame vestiging van hun collectief? Het grote voordeel van het bergland, de steen die voor het grijpen ligt, is hun ontvallen en toch trekt het grote voordeel van de rivierendelta. En dan opeens hebben
ze het. Technische vindingen komen op het moment dat de mensheid iets wiL. Wil
tot macht staat aan de wieg van de techniek. Vandaar dat ze zich opmaken: hava,
kom aan~ Daarom is techniek nooit neutraal. Dit hava, welaan, moet eigenlijk in
de definitie van de techniek verwerkt worden. Dat grote moment, dat de voordelen
van het bereland en van de rivierendelta bij elkaar komen in de uitvinding van
de tichelstenen, hetgeen een explosie van mogelijkheden oplevert, nee, dat komt
niet zamaar uit de lucht vallen. Dat komt als de willende mensheid dat nodig
heeft. Dat neemt niet weg, dat de uitvinding zelf meestal door een toevalligheid
geschiedt, maar het moment is niet toevallig. Nee, de Schrift verbiedt de techniek niet, ook niet het zoeken naar vooruitgang in de techniek. Evenmin wordt
aan de selovigen verboden van de resultaten van die vooruitgang gebruik te maken (Abrélham oie in tenten woont). Zij ziet de ontwikkeling zwijgend aan, bezorgd
en soms bewonderend, en verzuimt niet te suggereren, dat in die ontwikkeling
vooral de niet-~elovi8en een beslissende rol spelen, vanwege hun uitsluitend
werelds belang. God verbiedt de techniek nHt. r1aar Hij gebiedt haar ook niet.

(
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Daarom heeft de Schrift ook een zwak voor de Rechabieten, die mensen in Israël
die afza?,en van het bouwen van huizen en het verbouwen van koren en wijn. Zij
~,1Oonden in tenten en dus waE hun onthouding niet ,seheel, maar hewust bleven zij
enkele modes ten achter bij de technisch-culturele vooruitgang. De Schrift keurt
dat niet goed; spreekt van de voorschriften van vader Jonadah, die zo niet tegenover dan toch naast de geboden van de HERE stonden, Jer. 35, maar zegt toch: .
"nimmer zal het Jonadab, de zoon van Rechab ontbreken aan een man, die voor mijn
aangezicht staat, al de dagen", vs. 19. Dit betekent, dat het Rechabitisme steeds
een stern zal hebben in het kapittel, als een seluid, dat het waard is om ~ehoord
te worden in vragen van cultuur en techniek.
Deze stem van het Rechabitisme ontbreekt in het opstel van ds. W. geheel. Ds. W.
waarschuwt wel, zeer zeker, maar zijn waarschuwing geldt alleen het gebruik van
de techniek. Dat de worteL van de techniek in een gevallen wereld dubieus is,
krijgt geen aandacht. De ~echniek is teveel de techniek-als-zodanie. Zodoende
blijft ds. W. de uit het geheel van de goede scheppinG losgemaakte krachten goede schepselen noemen: "temidden van de dissonantie van de groeiende ongerechtisheid ( ... ) zingt het koor van de goede schepseLen al luider: de electriciteit,
atoomkracht enz. enz." (pag. 229).
Aan het slot van deze kritische bespreking heb ik behoefte aan nog een paar opmerkingen in het al?,emeen.
1. Door heel het boek heen stuit ik op een theologisch optimisme dat ik niet kan
delen. Zo lezen we op pagina 59, dat men heden ten dage in helderheid en waakzaamheid is toegenomen, zodat we bepaalde woorden niet meer zo zouden gehruiken.
Op pag. 85 gaat het over een kritische uitzuivering van Kuyper's erfenis. Of op
pag. 147 over de klacht, dat een bepaald gebrek van de grote reformator Calvijn
niet door voortgaande reformatie is uit8ezuiverd en op pag. 149, dat rlit uitzuiveren bij het lezen van de confessie tot op de laatste letter door moet gaan.

- 14 -

t·

Ik eeloof niet, dat wij steeds zuiverder van denken (moeten) worden.
Nog een citaat op t>a~. 148: "Immers in de eerste plaats moet men niet veq~eten,
dat we een tijd beleven, waarin het historisch onderzoek van het onderwijs van
de Gereformeerde vaderen, Calvijn incluis, opvallend verfijnd wordt. Tegelijkertijd brengt de exegetische studie midden in de verdwazing van een alom doordringend existentialistisch gekleurd theoloeiseren schatten van inzicht ter tafel,
waarvan vroeger generaties niet hebben kunnen dromen".
Ik spreek dit niet tegen. Ik heb zelf zo ook wel eens gesproken. Maar ook hier
is het zo: "Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart (pred. 1,18). Het is namelijk niet zo, dat alle toegenomen informatie, bijvoorbeeld op het gebied van de
bijbelwetenschappen, de (ook confessioneel) gevestigde opinie over de bijbel bevestigt. De kennisvermeerdering doet ook relativeren en noodzaakt om geliefde
en zelfs confessioneel geijkte gedachten te herzien. Ondanks of liever: dankzij
het toegenomen weten moeten we vandaag vaker zeggen: ik weet het niet. De taak
van de geschoolde theologen zou daarom voor de toekomst wel eens vooral die kunnen zijn, dat zij allerlei produkt en van de pngeschoolde gemeentetheologie kritisch bekijkt en er de onm08elijkheid van laat zien. Dat zal geen dankbaar maar
wel een nodig werk zijn. Zeker moet de waan niet gevoed worden, dat wij over
steeds meer problemen steeds beter uitsluitsel kunnen ?,even.
2. Verder is dit boek voor m~J een waarschuwing om in de theologie enige afstandelijkheid te hewaren en verschilpunten niet te gauw tot status confessionis
te verheffen. Er wordt in deze studie nogal heet confessioneel gesproken en het
pendant daarvan is, dat er nogal geoordeeld wordt. Het standpunt van de tegenstander is al gauw hoogmoedig of brutaal. Je theologische taal doorspekken met
hete geloofsbelijdenissen heeft dus zijn nadelen.
Wat bijvoorbeeld te denken van deze afschuwelijke zin: ifDe kerken van onze Here
Jezus Christus mogen toezien, dat zij niet struikelen in hun roeping om publikatiezuil van de waarheid Gods te zijn en te blijven te midden van de verwarrin~,
die ds. Telder, opzettelijk of onopzettelijk (daar blijf ik buiten, omdat ik
daarover niet oordelen kan, noch wil) door zijn ontkenning van het echte leven
met Christus na het sterven en voor de opstanding des vleses heeft aangericht"
(pag. 162). Onder een schijn van wetenschappelijke objectiviteit is hier het
oordeel der liefde - zo belangrijk bij onenigheid - zoek.

(

De bewerker dr. C. Trim~ had op dit punt de schrijver, die helaas niet meer onder ons is, tegen zichzelf in beschermin~ moeten nemen en moeten zorgen, dat deze opmerking achterwege was gelaten of van een aantekening met excuus was voorzien. Dat was beter geweest dan nu in het voorwoord juist bij deze studie de
zin neer te schrijven: "Het is en blijft onbegrijpelijk, dat men van de kant
van hen die hier allereerst aangesproken worden, zo weinig de vredestichtende
kracht van deze voorlichting heeft willen opmerken en henutten." (pag.12)
3. Het taalgebruik in deze studie vind ik theatraal, monumentaal en pseudoklassiek. Theatraal, alsof de hele wereld moet toehoren. Monumentaal, alsof
voor het verre nageslacht geschreven is en pseudoklassiek, alsof ingetekend is
op de prijsvraa?-: schrijf een klassiek theologisch werk. Deze kritiek is bovenpersoonlijk bedoeld: ze geldt het vrijgemaakte genre meer dan de auteur.
4. De besprekin~ van dit boek is overwegend kritisch uitgevallen.
Deze bundel opstellen verschafte mij de gelegenheid om zeer intensief in gesprek te treden met mijn ei~en geestelijke achtergrond. En dat niet zonder emotionele betrokkenheid. Daardoor is niet of weinig naar voren 8ek.omen, dat de
din3en, waarover ik het met de schrijver eens hen. altijd nog een veelvoud
vormen van de punten, waarover ik met hem van mening verschil.
Ik ben begonnen te zeggen, dat ds. W. leerling is eeweest van A. Janse, dr. K.
Schilder en de Hijsbegeerte der tvetsidee. Terugziende op mijn kritiek zeg ik dat
deze vooral is gericht op de nalatenschap van A.Janse. Ik heb er daarom behoefte
aan om juist van deze vader in het geloof te 8etuigen, dat hij het was, die ons
de Schriften in hun rijk 2eschakeerdheid en penuanceerdheid heeft laten zien. Bij
de tendens: terug naar de eenheid der Schriften, nie door deze boekbespreking loopt,
hoop ik van harte, dat onze ogen voor die veelheid niet dicht 8aan.
hmsterdam. Septemher 1979

drs. H. de Jon!"';.

