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Hoofdstuk 1 

Inleiding

In onze moderne, antichristelijke samenleving neemt de kerk 
een eigen plaats in, als de openbaring van het lichaam van 
Christus. Dat moet de kerk immers zijn. ‘Wij belijden een 
enige katholieke of algemene kerk, dewelke is een heilige 
vergadering van de ware christgelovigen, al hun zaligheid 
verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn 
bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest’ (art. 27 
NGB). Die kerk heeft in de samenleving als herkenbaar in-
stituut een eigen plaats. Zij heeft die plaats ook gedurende 
decennia ingenomen. Dat wordt niet meer algemeen erkend. 
Met de toegenomen secularisatie zien velen de kerk niet meer 
als een openbaring van het lichaam van Christus, maar als een 
belangengroep. De kerk wordt op één lijn geplaatst met andere 
belangenorganisaties in de samenleving, zoals Milieudefensie 
of Wakker Dier.

Door de komst van andere religies die hun plaats opeisen in 
de samenleving, kijken velen met andere ogen naar de kerk. 
Het is niet meer het dominerende instituut dat in allerlei 
levensverbanden een grote rol speelt in het leven van mensen. 
Evenmin is zij in veel plaatsen meer herkenbaar. 

De kerk als heilsinstituut heeft voor velen afgedaan. Dat de 
mens reist naar zijn eeuwig huis en gedurende zijn leven met 
God in het reine moet komen wil het wel met hem zijn voor 
de eeuwigheid, is helaas voor velen een ontkende realiteit. Het 
leven is gericht op het hier en nu.

De kerk heeft in het verleden op verschillende terreinen een 
bijzondere plaats ingenomen en is van grote invloed geweest 
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op de ontwikkeling van de westerse samenleving. Is niet de 
kerk de belangrijkste stimulator van liefdadigheidswerk ge-
weest? Hebben de kerken niet een belangrijke rol vervuld bij 
de oprichting van scholen, ziekenhuizen en dergelijke en bij 
de zorg voor minderbedeelden? Die rol is voor een groot deel 
overgenomen door de overheid.

We moeten helaas constateren dat de bijzondere plaats van 
de kerk niet alleen onder druk staat, maar voor velen ook een 
gepasseerd station is. Door de toegenomen secularisatie zal 
dit in de toekomst alleen maar toenemen. 

Belangstelling
Toch staat de kerk en haar verhouding tot de overheid en tot 
de samenleving in de belangstelling. Religie is in. Er wordt 
over geschreven. In de politiek worden er opvattingen over 
gehuldigd. In kerkelijke kring verschijnen er rapporten over en 
kerkelijke vergaderingen wijden er hun aandacht aan. Waarom 
staat het onderwerp zo in de belangstelling? Vooral omdat 
in deze geseculariseerde samenleving het beginsel van de 
scheiding van kerk en staat, ingezet bij de Franse Revolutie, 
zover wordt doorgetrokken, dat velen van de eigen plaats van 
de kerk niet meer willen weten en het geloof willen terug-
dringen tot het privédomein. Iedereen mag geloven wat hij 
wil, maar de staat moet neutraal zijn. Er zijn in de seculiere 
wereld mensen die het belang van de kerk in de samenleving 
wel inzien. Zoals bijvoorbeeld de voormalige burgemeester 
van Amsterdam, Job Cohen. Hij onderkent de rol van de kerk 
in en de bijdrage van de kerk aan het maatschappelijk leven. 
Geloof en religie kun je nu eenmaal niet uitbannen. De kerk 
bespaart door haar maatschappelijke activiteiten de overheid 
veel geld. Men kan eigenlijk niet om de kerk heen, zo meent  
Cohen. 
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Veel wordt geschreven en gesproken over de rol van religie 
in het publieke domein, het openbare leven. De oorzaak van 
de oplevende belangstelling voor religie in het algemeen is, 
zoals de christenfilosoof C.A. van Peursen heeft aangetoond, 
dat de typische verlichtingssecularisatie op haar einde loopt. 
Hij noemt ons tijdperk het ‘postseculiere tijdperk’. De mens 
kan niet zonder religie; hij is een religieus wezen. In de golf-
bewegingen die de geschiedenis van deze wereld kent, is er 
in onze tijd weer een hang naar religie. Bij deze hang naar 
religie is het natuurlijk wel de vraag wat de inhoud daarvan 
is. Gaat het om de religie waarin de God van de Bijbel centraal 
staat, of richt deze zich op allerlei godsdienstige stromingen 
zoals New Age, Hare Krishna of Hindoeïsme dat door een 
ieder op eigen wijze vorm kan worden gegeven? En gaat het 
dan over religie die haar plaats krijgt in de structuren van de 
geordende kerk of daarbuiten? Een religie zonder vormen? In 
zijn bijdrage in Strijdbaar of lijdzaam noemt Victor Kal dat 
een geseculariseerde religie. Daarmee raken we gelijk aan de 
verhouding tussen kerk en staat en de rol van religie in het 
publieke domein. Secul komt immers van het Latijnse seculais: 
levende in de wereld of wereldlijk. De verhouding van kerk 
en staat is overigens geen zaak die zich alleen in onze tijd 
aandient. Vanaf de tijd van de eerste christengemeenten is 
dit een onderwerp van discussie en strijd geweest: de strijd 
tussen troon en altaar. Het vraagstuk heeft in de eerste plaats 
betrekking op de verhouding van de kerk tot de staat, maar 
raakt daarmee ook direct de verhouding van de kerk tot de 
samenleving.

Hoe staan wij als christenen hierin? Hebben wij een weer-
woord aan de wereld? Zien we zelf nog wel de eigen plaats 
van de kerk en het belang van de kerk in de samenleving? 
Of is de kerk ook voor veel christenen een gemarginaliseerd 
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instituut, dat er nog wel is, maar zijn betekenis voor mens 
en samenleving heeft verloren? De bedoeling van dit boek 
is om de bezinning in eigen kring over de plaats van de kerk 
in een moderne antichristelijke samenleving te stimuleren 
en bij de gedachtevorming daarover een handreiking te bie-
den. Het dient tevens om aan de wereld duidelijk te maken 
wat de kerk is en wat de eigen plaats van de kerk is en moet  
zijn.

Als we ons bezinnen op de plaats van de kerk in een mo-
derne antichristelijke samenleving, dan doen we dat vanuit 
de overtuiging dat godsdienst meer is dan een privégebeuren 
dat zich afspeelt achter de voordeur; zodra we de deur achter 
ons dichttrekken laten we ook de godsdienst achter. De chris-
telijke godsdienst vraagt om getuigenis naar buiten. Opdat 
het publieke domein door de beginselen van het christendom 
zal worden gestempeld. We belijden immers dat Gods gebo-
den heilzaam zijn voor mens en samenleving. Het publieke 
domein is echter voor een belangrijk deel ingenomen door 
hen die de beginselen van de Franse Revolutie huldigen. In 
die beginselen is geen plaats voor het christelijk geloof of het 
christelijke gedachtegoed. Zij die van de beginselen van de 
Franse Revolutie afwijken, worden hooguit getolereerd. In 
sommige gevallen worden hun opvattingen gezien als een 
gevaarlijke uiting van extreem fundamentalisme en op één 
hoop gegooid met het moslimfundamentalisme.

Schuld
We kunnen de schuld van het teloorgaan van de plaats van 
de kerk in de samenleving bij de samenleving leggen. We 
kunnen wijzen op alle ontwikkelingen die daaraan hebben 
bijbedragen. Als we echter aan de schuld van de kerk zelf voor-
bijgaan, vergeten we onszelf en draaien het hoofd hoogmoedig 
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af van de boze wereld, die dat alles heeft veroorzaakt. De kerk 
is zelf schuldig aan de teloorgang van christelijke normen 
en waarden in de samenleving. Een belangrijke oorzaak is 
de verdeeldheid van de kerk. De kerk in Nederland spreekt 
niet met één mond. Wat betreft theologie en ethiek liggen 
de opvattingen binnen de verschillende kerkverbanden soms 
ver uit elkaar. Homoseksualiteit is binnen bepaalde kerken 
geaccepteerd. In andere kerken wordt de homoseksuele praxis 
als zonde gezien. Als de standpunten zo divergeren, hoe kun 
je dan een eensluidende boodschap laten horen aan over-
heid en samenleving en spreken: ‘Alzo zegt de Heere’? God 
spreekt toch niet met twee monden? Het verschijnsel van de 
verschillende kerkverbanden in de gereformeerde gezindte is 
voor de buitenwereld onbegrijpelijk. Stel u voor: een delegatie 
van de Gereformeerde Gemeenten heeft een gesprek met een 
seculiere ambtenaar van een van de ministeries. Even later 
heeft hij een gesprek met een delegatie van de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland. Als hij niet op de hoogte is van de 
kerkelijke kaart van Nederland, zal hij zich afvragen of hij in 
het eerste gesprek dan te doen had met een kerkverband van 
buiten Nederland. Als hij dan ook nog een gesprek heeft met 
een afvaardiging van de Christelijke Gereformeerde Kerken, 
zal hij zichzelf de vraag stellen of die voorgaande delegaties 
dan niet christelijk waren. Om nog maar niet te spreken van 
de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De amb-
tenaar zal zich vertwijfeld afvragen hoe ‘nieuw’ de anderen 
dan wel waren.

In antwoord op het verval van de kerken heeft men het ge-
zocht in het aanpassen van het Evangelie aan de verlangens en 
gedachten van de moderne mens. Voor de moderne mens werd 
het steeds meer onmogelijk om te geloven in de schepping van 
hemel en aarde in zes dagen. Evenmin kon men nog langer 
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geloven in de maagdelijke geboorte van Jezus en het eeuwige 
voortbestaan van Hem. In het loslaten daarvan werd Jezus 
een man van God met een boodschap voor ons. Hij was niet 
meer de Middelaar, Immanuël, God met ons. De prediking 
van de sociale gerechtigheid nam de plaats in van de reddende 
gerechtigheid van het Evangelie. Jezus werd de man die zich 
tegen de gevestigde orde keerde en daarin de mens voorging. 
Een wereldverbeteraar en niet meer de Weg, de Waarheid en 
het Leven. Jezus, een voorbeeld hoe we om moeten gaan met 
minderheden en verdrukten in de samenleving. Zo zou het 
Koninkrijk van God komen. Het hart van het christelijk geloof 
als het kennen van God in de verzoening met Hem door Jezus 
Christus verdween uit vele kerken. De mensen liepen dan ook 
weg, omdat de mens met zijn diepste nood en verlangen niet 
meer ter sprake kwam en de kerk de mens met zijn nood in 
de kou liet staan.

Ook binnen de gereformeerde gezindte is het tijd om niet 
langer naar anderen te kijken, maar te doen aan zelfreflectie. 
Staat onze gezindte als geheel en in haar onderdelen ook niet 
schuldig aan het verlies van zeggingskracht van de kerk? Kan 
de geseculariseerde mens nog jaloers worden op het grote 
goed dat God schonk in de Zoon van Zijn liefde tot verzoe-
ning van de zonden? Is het voor de samenleving duidelijk 
wat een schat de kerk bezit: het Evangelie van genade voor 
zondaren? En dat het leven in de dienst van de Heere geen 
slavendienst is, maar een liefdedienst? Is het voor anderen nog 
zichtbaar dat het onderhouden van Gods geboden heilzaam 
is voor samenleving en individu? In het kort: gaat er nog 
iets van de kerk uit naar de wereld? Ja, we doen aan zending. 
De opdracht van de Koning van de Kerk om het Evangelie 
te verkondigen aan alle schepselen wordt serieus genomen. 
Evangelisatieprojecten worden opgestart om de moderne mens 
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te kunnen bereiken met het Evangelie. We hebben liefde voor 
het oude bondsvolk Israël en stellen pogingen in het werk 
om hen ervan te overtuigen dat Jezus Christus de Messias 
is. We zijn actief op vele terreinen, ook op het gebied van de 
barmhartigheid. Organisatorisch hebben we de zaken redelijk 
voor elkaar. Deputaatschappen en commissies vergaderen vele 
uren. En toch? 

Toch krijgen we het niet voor elkaar dat de christelijke normen 
en waarden door de samenleving worden erkend. Integendeel, 
we raken steeds meer verwijderd van onze christelijke wortels. 
U zegt: We zijn maar een kleine minderheid en daarom zal 
het christelijke geluid in de samenleving geen kracht doen 
en misschien op den duur wel verstommen. U zegt: Laten we 
ons maar vasthouden aan wat we nog hebben. We kunnen 
nog in alle vrijheid samenkomen en we hebben onze voor-
rechten nog. Met vervolging, zoals in andere landen, hebben 
we nog niet te maken. Laten we ermee tevreden zijn dat de 
kerk nog met rust wordt gelaten. En het is toch alles voor-
zegd? We leven toch in de laatste dagen? En in die dagen zal 
de liefde van velen verkouden, maar zullen ook verdrukking 
en vervolging toenemen. We moeten er maar niet op vooruit  
lopen.

Deze redeneringen zijn allemaal zo begrijpelijk. Maar 
draaien we dan niet om de kern heen? Als ik het eens wat 
kort door bocht mag zeggen: Is de kern niet dat we het leven 
zijn kwijtgeraakt? Anderen noemen dat misschien ‘de spiri-
tualiteit’. Maar hoe we het ook noemen, de kerk straalt niet 
meer uit dat zij gericht is op een ander Koninkrijk. Dat haar 
verwachting niet ligt in het hier en nu, maar in het komende 
Vrederijk, waar Christus Koning zal zijn. De kerk draagt te 
weinig uit dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat en dat ons 
leven daarom een voorbereidingstijd is voor de eeuwigheid, 
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een tijd om God te zoeken, om met God verzoend te worden. 
Laten we maar eerlijk zijn. Dat weten we allemaal. In onze tijd, 
die gekenmerkt wordt door secularisatie en godsverduistering, 
is er nog genoeg rechtzinnigheid in de leer. De leesbare brie-
ven van Christus worden echter schaars. Mensen die in hun 
handel en wandel tonen dat ze een beter vaderland zoeken, 
dat zijn die leesbare brieven. 

We hebben geen reden om onszelf binnen de gereformeerde 
gezindte op de borst te slaan. We zijn geneigd om te zeg-
gen: bij ons is de rechte prediking! We horen in de prediking 
van God, de Schepper en Onderhouder van alle dingen. Het 
wordt ons aangezegd dat Hij ten hoogste rechtvaardig is, 
maar ook barmhartig in de Zoon van Zijn liefde. We worden 
opgeroepen tot bekering. Er is sprake van een rechtzinnige 
prediking, maar waar zijn de blijken van innerlijk geestelijk 
leven? Waarom zitten we in de nog goed gevulde kerken? Uit 
sleur, uit gewoonte, uit traditie, of omdat we op zoek zijn naar 
verzoening met God? Zijn er niet veel mensen die naar de kerk 
gaan, maar zich nooit druk maken over de vraag hoe ze straks 
voor God kunnen verschijnen? Wat is hiervan de oorzaak? 
Zou het niet mede daardoor komen dat velen van hun ouders 
weinig van de inhoud van het geloof hebben meegekregen? 
Dat de kerkgang, de catechisatie en het bidden voor het eten 
slechts vormen zonder betekenis waren, die alleen maar uit 
fatsoen en gewoonte gehandhaafd werden? Terwijl ze voor de 
rest precies dezelfde materiële zaken en vermakelijkheden als 
mensen van de wereld deden en zochten? Als voor de ouders 
God geen werkelijkheid meer blijkt te zijn, hoe kun je dan 
van de kinderen verwachten dat het bij hen anders is? Als 
kinderen niet kunnen merken dat het hun ouders ernst is 
met de vragen van dood en eeuwigheid en dat zij werkelijk 
bekommerd zijn om het heil van hun zielen en de zielen van 
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hun kinderen, dan zullen deze kinderen het in de kerk niet 
uithouden. Ik spreek de socioloog Piet van der Ploeg na, die 
zijn doctoraalscriptie ‘Het lege testament’ eindigt met een 
schokkende beschuldiging aan het adres van de ouders: ‘Deze 
ouders hebben God voor hun kinderen verduisterd. Zij hebben 
niets van God laten zien.’ 

Ook in de gereformeerde gezindte heeft het materialisme 
zijn duizenden verslagen. De ongekende welvaart van na de 
Tweede Wereldoorlog heeft het zicht op geestelijke zaken 
verduisterd. We hebben het hier en nu zo goed. We hebben 
God verlaten en zijn van het heilspoor afgegaan, wij en onze 
vaderen tevens. Niet eerder dan op het moment dat we dat 
gaan beseffen, wordt onze schuld concreet. We hebben het 
krachtige werk van de Heilige Geest nodig om ons van onze 
schuld te overtuigen en ons te verootmoedigen. Al onze rede-
neringen over de vraag hoe het allemaal zo ver heeft kunnen 
komen in ons voorheen christelijk Nederland, zullen geen 
verandering teweeg kunnen brengen. Berouw en bekering 
zijn nodig voor het geheel van de kerk en van de kerken. Die 
zijn niet te organiseren. Die moet God Zelf werken. Maar het 
ontslaat ons niet van de plicht om te smeken om de krachtige 
werking van de Heilige Geest. Die Geest is Dezelfde van Wie 
Jezus gesproken heeft: ‘Die gekomen zijnde, zal de wereld 
overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel’ 
(Joh. 16:8). Waar de schuld door het licht van Gods Geest con-
creet wordt, is er ook een weg terug: de weg van de bekering 
tot God. Als de Heere daartoe een klein vuur zou aansteken in 
een van de kerken, dan zou zich dat snel kunnen verspreiden 
en de kerk van Nederland brengen op de plaats waar ze zijn 
moet. 
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Schaamte
Schaamte moest ons bezetten als we bedenken hoe gemak-
kelijk we de samenleving aan haar lot hebben overgelaten. En 
hoe weinig we als kerken aan de samenleving hebben laten 
zien wat ons drijft. Of beter gezegd: laten zien wie God is voor 
zondaren. Die schaamte is niet in de eerste plaats een collectief 
gebeuren, maar betaamt elk kerkmens. Hoe kan een christen 
echter betekenis voor anderen krijgen? Als hij vanuit een 
doorleefd geloof voor die ander bidt. Als hij vanuit een leven 
dat gestempeld is door het Woord van God zich christelijk 
gedraagt en openlijk uitkomt voor Zijn God en Koning. Als de 
christen zuinig is op het licht dat God door Zijn Geest in hem 
ontstak en er op bedacht is dat dit licht niet uitwaait door de 
zonde en de wereldsgezindheid. Dan kan God het gebruiken 
om ook anderen tot dat licht te brengen. Dr. J. van Bruggen 
merkt op dat we nergens in het Nieuwe Testament lezen dat 
aan christenen een verwijt zal worden gemaakt wanneer ze 
geen bekeerlingen gemaakt lijken te hebben. Wel lezen we 
dat onze Heiland Zich voor ons zal schamen wanneer wij 
ons voor Hem geschaamd hebben en niet durfden uitkomen 
voor Zijn Naam (RD 01-12-2011). De Heere Jezus heeft dat 
Zelf gezegd: ‘Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden 
zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, 
diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer 
Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige  
engelen’ (Mark. 8:38).

Nee, de kerk hoeft zich niet te schamen voor de boodschap 
van zonde en genade; hoeft zich ook niet te schamen voor 
de wijze waarop de boodschap wordt uitgedragen. Maar de 
kerk moet zich schamen dat de Bijbelse boodschap zo wei-
nig is uitgedragen. Dat de samenleving weer met de Bijbelse 
boodschap wordt bereikt, bewerkstelligen we niet door al-
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lerlei liturgische vernieuwingen. Die kunnen voor de korte 
termijn misschien iets aantrekkelijks hebben, maar op den 
duur houden ze geen stand. De kerk is een belegerde stad. De 
wapens om deze belegering te weerstaan, bestaan niet in een 
voortdurende renovatie van de stad. Dan wordt de aandacht 
verkeerd gericht. Wel is nodig een bezinning op de plaats 
van de kerk in relatie tot overheid en samenleving. Bovenal 
is nodig het krachtige werk van de Heilige Geest, dat met al 
onze activiteiten niet is op te wekken. Misschien verhinderen 
we dat werk daarmee juist wel. 

Geen zaak van mensen
Uiteindelijk is de komst van Gods Koninkrijk geen zaak van 
mensen. De Kerk, en we schrijven kerk bewust met een hoofd-
letter, is een zaak van God Zelf. ‘Deze Kerk wordt van God 
bewaard, of staande gehouden, tegen het woeden der gehele 
wereld; hoewel zij somwijlen een tijdlang zeer klein en als 
tot niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen; gelijk 
zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab zeven 
duizend mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baäl 
niet gebogen hadden’ (NGB art. 27).

Die wetenschap behoedt ons voor krampachtigheid. Alsof 
wij het moeten doen en het wel eens eventjes zullen doen. 
Alsof het een werk van mensen is. Nee, de zaak van de Kerk 
is Gods zaak. Gelukkig wel. Als wij het zouden moeten doen, 
kwam er niets van terecht. Dat neemt niet weg dat we onze 
verantwoordelijkheid hebben als kerken en als kerkleden. Van 
een christen wordt gevraagd een zoutend zout en een lich-
tend licht te zijn. In de Bijbel vinden we daarvan voorbeelden. 
Daniël was zo iemand. En zijn drie vrienden. Daniël wees niet 
met de beschuldigende vinger naar de vijand, maar wees de 
schuld van zijn volk aan. Dat was ook zijn schuld. ‘Bij U, o 
Heere! is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der 
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aangezichten, gelijk het is te dezen dage; bij de mannen van 
Juda, en Jeruzalem, en geheel Israël. Die nabij en die verre 
zijn, in al de landen, waar Gij ze henengedreven hebt, om hun 
overtreding, waarmede zij tegen U overtreden hebben’(Dan. 
9:7). Hier is sprake van collectieve en persoonlijke schuld- 
belijdenis. 


