
Ik begin met een citaat: 

‘De mens voelt niet langer dat hij in gevaar verkeert. Velen in de Kerk durven 

niet langer de werkelijkheid van redding en eeuwig leven te onderwijzen. In 

preken is een vreemde stilte als het gaat over de laatste dingen. Predikers 

vermijden het om te spreken over erfzonde. Dat lijkt iets uit een ver verleden. 

Het besef van zonde schijnt verdwenen te zijn. Goed en kwaad bestaan niet 

langer. Relativisme, dat verschrikkelijk effectieve bleekmiddel heeft alles op zijn 

pad uitgewist. Leerstelling en morele verwarring bereikt zijn hoogtepunt. Het 

kwade is goed, het goede kwaad. Mensen voelen geen enkele behoefte om 

gered te worden. Het verlies van het besef van redding is het gevolg van het 

verlies van de verhevenheid van God. We schijnen niet bezorgd te zijn over wat 

met ons gebeuren zal als we deze wereld verlaten. Vanuit dit perspectief geven 

we er de voorkeur aan te denken dat de duivel niet langer bestaat. Sommige 

voorgangers/bisschoppen zeggen zelfs dat hij maar een symbool is… ‘. 

Het citaat wat ik net voorlas is niet van verontruste dominee uit de 

gereformeerde gezindte of een voorganger uit de evangelische hoek, maar is 

afkomstig van een roomse geestelijke, kardinaal Robert Sarah. Ik kwam het 

tegen in dit boek – A Church in crisis, een boek van de Rooms-katholieke 

schrijver Robert Martin waarin hij spreekt over de crisis in de kerk. Dat is met 

name de RK-kerk, maar veel van wat hij zegt kan een op een overgezet worden 

naar andere kerken vandaag. Zonde, eeuwigheid, hemel en hel… het zijn zaken 

die steeds meer op de helling staan. Hoe komt dat? Een van de redenen – zegt 

Martin – is dat de kerk niet meer gelooft in het gezag van de Schrift, het Woord 

van God. Alles komt neer  - schrijft Martin – op de vraag van de openbaring. 

Heeft God Zichzelf geopenbaard? En zo ja, hoe hebben we toegang tot dat wat 

Hij openbaart? Dat begint – zegt hij – met de Schrift. Maar er is iets heel erg 

aan de hand. Veel mensen zijn daar niet meer van overtuigd. En een van de 

redenen dat ze daar niet meer overtuigd zijn, is de Bijbelwetenschap. De 

bijtende werking van de Bijbelwetenschap heeft het vertrouwen in de 

betrouwbaarheid en de relevantie van de Bijbel weggevaagd. De pauselijke 

bijbelcommissie publiceerde onlangs een rapport waarin ook homoseksualiteit 

ter sprake kwam en daar werd gezegd, ik citeer: ‘Bepaalde formuleringen van 

bijbelschrijvers vereisen een verstandige interpretatie die de waarden die de 

heilige tekst bedoelt te promoten waarborgt om zo te voorkomen dat er 

herhaling tot op de letter plaatsvindt van datgene wat de culturele kenmerken 

van die tijd met zich meedraagt…’ met andere woorden: de woorden van de 

Bijbel over homoseksualiteit moeten heel voorzichtig behandeld worden en 



kunnen we niet zomaar een op een overzetten, want er zitten elementen in het 

stempel van die tijd dragen, maar nu misschien niet meer relevant zijn… dat de 

Bijbel homoseksualiteit veroordeelt komt niet uit de verf. Hij noemt het 

schokkende voorbeeld van de generaal-overste van de Jezuieten, Arturo 

Marcelino Sosa die een paar jaar geleden toen het over echtscheiding en 

hertrouw ging zei: er was niemand met een casetterecorder, dus weten we wel 

werkelijk wat Jezus zei…?! 

En dat is, volgens Martin, één van de oorzaken van de crisis in de kerk. En wat 

hij zegt over de katholieke kerk kunnen we één op één overbrengen naar 

protestantse of evangelische kerken. Waarom zijn op honderden plaatsen de 

afgelopen decennia kerkdeuren gesloten? Waarom zijn er inmiddels regio’s in 

Nederland waar je tientallen kilometers soms moet rijden om een 

Schriftgetrouwe, bijbelse verkondiging te horen omdat het Woord zo schaars is 

geworden?! Daar zijn verschillende oorzaken voor, maar ik durf vrijwel met 

zekerheid te zeggen dat de belangrijkste reden is dat het Woord van God niet 

meer ter sprake kwam, althans niet meer met gezag en autoriteit, niet meer 

zoals Paulus schrijft aan de Korinthiërs: in betoning van Geest en kracht.  

In naam van vooruitgang, van wetenschappelijkheid werd de kerk, werden 

gemeenten, werden christenen beroofd van hun belangrijkste hoop: het 

gezagvolle, levende Woord van God.  

De gevolgen waren verwoestend. Het zorgde er voor dat in miljoenen mensen 

de Bijbel niet meer serieus nemen, haar boodschap negeren. En waarom zou je, 

als de wetenschap toch heeft aangetoond dat de Bijbel niet betrouwbaar is. 

Waarom zou je haar dan serieus nemen? En zo wordt de boodschap van Gods 

Woord gelijkgesteld aan sprookjes en andere wonderlijke verhalen die je 

misschien wel wat te zeggen hebben, maar daarom nog niet waar zijn. In de 

woorden van de bekende Engelse schrijver Mark Twain: ‘Het is heel 

interessant. Het bevat prachtige poëzie en knappe fabels, bloeddoordrenkte 

geschiedenis, een overvloed aan platheid en meer dan duizend leugens’.  

Het heeft er ook voor gezorgd dat heel veel mensen in de kerk langzamerhand 

hun vertrouwen in de Bijbel kwijtraakten. Als kerken en theologen zeggen dat 

het toch allemaal net wat anders is dan het daar staat, hoe kunnen gewone 

gemeenteleden dan nog hun Bijbel vertrouwen?!  



Vroeger geloofden we in schepping, nu wordt ons verteld, zowel door de 

seculiere wetenschap alsook door vele theologen dat het toch niet zo ging als 

in Gen. 1 en 2 stond, maar dat het ging zoals Darwin ontdekte… 

Vroeger geloofden we in de uniciteit van het huwelijk tussen man en vrouw – 

totdat de theologen, in navolging van de wereld om ons heen, zeiden dat je net 

zo goed kunt samenwonen met iemand van hetzelfde geslacht, mits het maar 

in liefde en trouw gebeurt.  

Vroeger geloofden we Gen. 1: 27, God schiep de mens naar zijn beeld, 

mannelijk en vrouwelijk schiep hen – nu weten theologen ons te vertellen dat 

het allemaal zo eenduidig niet ligt en dat er heel wat meer variatie mogelijk is…  

Kortom: de gevolgen waren desastreus; het Westen verloor zijn geloof in de 

Bijbel  - en vervolgens ook de God van de Bijbel; een ontwikkeling die grote 

impact heeft gehad op het onderwijs, de ethiek, de levensvisie en de moraal 

van miljoenen mensen… de fundamenten werden omgestoten – en wat blijft er 

dan nog staan?!  

En hoe dat ging, daar hoop ik vanmorgen iets over te vertellen.  

Wat ga ik doen? Drie dingen. In de eerste plaats wil ik iets vertellen over de 

opkomst van de kritische bijbelswetenschap: hoe zag dat er uit, wat was de 

visie, het uitgangspunt? En vervolgens wil ik een illustratie geven hoe de 

invloed van deze visie verwoestend heeft uitgewerkt in een kerkgenootschap 

dat vanouds Schriftgetrouw en orthodox was, maar na onder invloed gekomen 

te zijn van de kritische bijbelswetenschap, dat niet meer was: ik heb het dan 

over de Free Church of Scotland, waarna ik met een paar lessen uit deze 

geschiedenis afsluit. 

De belangrijkste oorzaak van de opkomst van de historisch-kritische methode – 

dat is de officiële naam – is het ontstaan van een nieuw perspectief op de 

werkelijkheid. En wat is dat nieuwe perspectief? Dat is een historisch 

perspectief. In de 18e eeuw ontstaat, met name in Duitsland en daarna ook in 

andere Westerse landen een nieuw besef dat bekend staat als historicisme. Het 

is een bewustzijn, een geesteshouding, die er voorheen niet zo was, een 

historisch bewustzijn. En wat houdt dat historische bewustzijn in, wat houdt 

deze visie in? Dat betekent dat alles wat er gebeurt, alles wat er in onze wereld 

plaatsvindt adequaat verklaard kan worden door de historische context 

waarbinnen de gebeurtenissen plaatsvinden. De kerngedachte van het 

historicisme is dat alles wat gebeurt, gebeurt binnen een bepaalde historische 



setting – dat kan Rome in de oudheid zijn, Wittenberg aan het eind van de 

Middeleeuwen, de slag bij Waterloo in de 19e eeuw – maar alles wat er 

gebeurt, gebeurt binnen een bepaalde context – en die context verklaart 

waarom de dingen zo gaan als ze gaan. Alles draagt het stempel van de tijd en 

de omstandigheden waarin het gebeurt. Dus waarom keizers vermoord werden 

in Rome, waarom Luther in die tijd en onder die omstandigheden zijn stellingen 

publiceerde, waarom heel Europa vocht in Waterloo – het is allemaal 

verklaarbaar als je de tijd en de omstandigheden kent. Alles is dus tijdgebonden 

en historisch bepaald. Dat betekent dus o.a. dat je geen bovennatuurlijke 

verklaring nodig hebt om iets te begrijpen. Alles is immers historisch bepaald 

en dus ook zodoende verklaarbaar. Dat dingen gebeuren daar zit geen plan 

achter, geen orde of structuur, het is dynamisch, niet statisch – maar historisch 

contingent. Het is historicisme staat dus zeer wantrouwend tegen het idee van 

een goddelijk plan of verklaring met bovennatuurlijke oorzaken. Dat mensen 

dat vroeger geloofden is begrijpelijk, ze wisten tenslotte nog niet hoe stormen, 

ziekten en rampen gebeurden en zagen daarom overal de hand van God 

achter, maar wij weten dat stormen ontstaan door luchtdrukgebieden, ziekten 

door virussen en bacteriën en zo kan de wetenschap alles wat vroeger 

mysterieus, nu wetenschappelijk verklaren. Alles is historisch bepaald en 

verklaarbaar – en dat geldt dus ook voor opvattingen, filosofieën, religies, 

heilige boeken -er is allemaal een historisch oorzaak voor die het verschijnsel 

verklaart. Wilhelm Dilthey, een aanhanger van deze benadering, zegt dan ook: 

‘Elke wereldbeschouwing is historisch bepaald en daarom beperkt en relatief’. 

U begrijpt inmiddels wel dat deze gedachte een bedreiging vormt voor het 

christelijk geloof alsook de Bijbel. Want als de Bijbel te verklaren is met alleen 

natuurlijke oorzaken, als het christelijk geloof niet meer is dan een 

opeenvolging gebeurtenissen, die op hun beurt allemaal historisch te verklaren 

zijn - dan is er 1. geen ruimte meer voor het idee van openbaring: dat God zich 

aan ons bekendmaakt; en 2. dan is er ook geen plaats voor wonderen – dat 

God op bijzondere wijze ingrijpt in het wereldgebeuren. Zo maakte het 19e 

eeuwse naturalisme een einde aan de Bijbel als bovennatuurlijk boek; diezelfde 

19e eeuw is ook de eeuw is van het vooruitgangsdenken. De evolutietheorie – 

ook een 19e eeuwse gedachte – geloofde dat alles zich steeds ontwikkelde naar 

hogere en betere levensvormen. Dat denken had ook invloed op de 

wetenschap. Het denken in vaste en eeuwige waarheden paste niet bij het 

dynamische denken van de nieuwe tijd. Dit progressieve denken relativeerde 

het belang van de betekenis van de geschiedenis en het verleden. We gaan 

voorwaarts… vandaar een sterk optimisme over de toekomst: wetenschap en 



techniek zouden het leven alleen maar beter maken. We weten inmiddels 

beter na twee wereldoorlogen… Maar toen was het kwaad al geschied…       

In wat volgt ga ik wat nader in op in een kerkgenootschap in Europa waar de 

Bijbelkritiek ingang kreeg – met verwoestende gevolgen.  

Dan gaan we naar Schotland, de Free Church of Scotland in de 19e eeuw en 

vervolgens ons eigen land, de Gereformeerde Kerken in de 20e eeuw. 

De Free Church of Scotland ontstond in 1843 als gevolg van een slepend 

conflict binnen de Church of Scotland, de Schotse nationale kerk. De oorzaak 

van het conflict was een verwoed debat over wie het recht had een predikant 

te beroepen: was dat de ambachtsheer van een bepaald gebied of de 

gemeente? Honderden predikanten, onder leiding van de bekende Thomas 

Chalmers, meenden dat gemeenten zelf het laatste woord hadden in het 

beroepen van hun dominees. Zij verlieten in 1843 de nationale kerk om te 

komen tot het stichten van een nieuw kerkverband, de Free Church of Scotland 

– een kerk waar wel van gezegd is – en ik geloof het – dat geen andere kerk in 

de geschiedenis zo dicht het ideaal van de apostolische kerk benaderde als 

deze kerk, een kerk die gediend werd door zeer getrouwe, godvrezende 

predikanten met een intens geloofs- en gebedsleven dat gekenmerkt werd 

door diepe vroomheid. Ik zeg dat bewust, opdat duidelijk zal worden hoe groot 

de val was die deze kerk maakte, en ook hoe snel zulke ontwikkelingen kunnen 

gaan.  Het was de kerk van Thomas Chalmers, van John Duncan, van de 

gebroeders Bonar, van Moody Stuart en vele andere blinkende sterren in het 

Koninkrijk van God. En uitgerekend deze kerk werd overspoeld door een golf 

van nieuw denken dat uiteindelijk grote schade aangericht heeft en er toe 

leidde dat deze kerk – niet te verwarren met de huidige Free Church die over 

het algemeen wel Bijbelgetrouw is  - binnen nog geen honderd jaar weer terug 

ging naar de kerk die ze  -vanwege grote zorgen – verlaten hadden: de Church 

of Scotland.  Hoe kon het gebeuren?  

Het begon ermee dat de Free Church jonge, getalenteerde studenten naar 

Duitsland stuurde om daar verdere studie te gaan doen. Duitsland was dat op 

moment de place to be als het ging om de Bijbelwetenschappen, mensen uit 

heel Europa, zelfs tot Amerika toe, gingen daarheen om er te studeren. Daar 

leerde ze de Bijbel op een nieuwe manier lezen, n.l. zoals ik net beschreef: op 

een historische manier, net zoals je elk ander boek uit de geschiedenis lezen 

kunt.  



Een belangrijke rol daarin speelde prof. Robertson Smith; net afgestudeerd, 

nog maar 23 jaar oud werd hij al aangesteld als hoogleraar. Hij was zo begaafd 

dat hij gevraagd werd een bijdrage te leveren aan de beroemde Encylopedia 

Brittanica. Maar daar kwamen de eerste addertjes onder het gras vandaan… Hij 

schreef een lemma over ‘engelen’, maar het leek alsof hij niet in hun bestaan 

leek te geloven – en over gevallen engelen werd helemaal niets gezegd… Maar 

het was met name zijn bijdrage over het lemma ‘Bijbel’ dat onrust 

veroorzaakte. Robertson Smith schreef daar, geheel in lijn met de historisch 

kritische methode, dat Deuteronomium niet door Mozes geschreven was, maar 

door andere schrijvers uit latere tijden in zijn mond gelegd was. Idem dito voor 

de evangeliën: die waren niet geschreven door de namen die er boven 

stonden, maar later. En de profeten in het OT spraken vooral voor hun 

tijdgenoten, het voorzeggende gedeelte van hun boodschap nam hij met een 

korreltje zout. Robertson Smith werd uit zijn functie gezet. Maar de geest was 

uit de fles. Robertson Smith kreeg steun van een jonge predikant, een zekere 

Marcus Dods, eveneens een briljante student.  In een preek, getiteld 

‘Revelation and Inspiration’ die hij in 1877 liet uitgeven gaf hij support aan de 

visie van Robertson Smith. De preek werd gerecenseerd door Hugh Martin en 

uit respect voor hem haalde Dods de preek uit de verkoop. Maar dat kon niet 

voorkomen dat de nieuwe visie langzamerhand de Free Church begon te 

infiltreren. Dods werd zelfs aangesteld tot hoogleraar NT aan het New College, 

het opleidingsinstituut van de Free Church in Edinburgh. Bij zijn inauguratie als 

hoogleraar zei hij dat dat de gedachte van een woordelijke inspiratie van de 

Bijbel de Bijbel tot en aanstoot maakt voor vele oprechte mensen, dat het 

onterend is voor God en duizenden zoekers tot sceptici heeft gemaakt, een 

ketterse leer in zijn ogen. Hoewel hij aangeklaagd vanwege dwaling, ging de 

Synode hier niet in mee en werd Dods gehandhaafd als hoogleraar. En dat 

terwijl zijn voorganger, prof. Robertson Smith om dezelfde opvattingen nog uit 

zijn functie werd gezet… Dods collega, de OT-icus George Adam Smith maakte 

het nog bonter. In zijn lezingen ‘De moderne kritiek en de prediking van het OT’ 

die hij in 1899 hield voor de Universiteit van Yale, vertelde hij dat je in het OT 

een evolutionaire ontwikkeling zag van een primitieve, polytheistische 

godsdienst tot een meer ontwikkelde. Yahweh, de God van Israel, was in eerste 

instantie een stamgod. De eerste hoofdstukken van Genesis waren niet 

historisch, maar waren samengesteld uit Babylonische mythen en legenden. Of 

Abraham ooit bestaan had was twijfelachtig en of David iets met de Psalmen te 

maken had was ook de vraag… Toen Smith werd aangeklaagd stemde de 

synode de aanklacht weg, met 534 tegen 263 stemmen… De tijden waren 



veranderd: waar de uit Duitsland overgebrachte historisch-kritische methode 

eerst nog als dwaling werd beschouwd, werd het nu omhelsd als een methode 

passend bij deze nieuwe tijd. Waar het eerst onverenigbaar geacht werd met 

orthodox geloof, werd het nu mogelijk als goed orthodox beschouwd te 

worden terwijl je deze zienswijze aanhing.  

Het werd zelfs zo gebracht dat het de zaak van het evangelie ten goede zou 

komen. Deze mannen beschouwden zichzelf allemaal als voluit ‘evangelical’ ‘Ik 

heb een evangeliserende functie’, zei Marcus Dods tijdens het onderzoek naar 

zijn leer ‘die ik niet kan weigeren uit te voeren’; ze geloofden oprecht dat hun 

visie zou bijdragen aan de bevordering van de zaak van het evangelie.  Onder 

de naam van ‘New Apolegetic’ (nieuwe apologetiek) werd de moderne 

bijbelkritiek als instrument beschouwd om de zaak van Christus beter te dienen 

in deze nieuwe tijd.  Wat was de gedachte van deze nieuwe apologetiek? Dat 

komt hierop neer: De kern van het geloof ligt niet in de woorden van een boek, 

maar in de levende Christus. James Denney, een andere bekende Schotse 

nieuwtestamticus schimpte op de ongeleerde vroomheid van mensen die 

zweren bij een woordelijke, zelfs letterlijke inspiratie en een houding 

aannemen ten opzichte van wat maar gewone geschriften zijn die fataal is voor 

het christelijk geloof. Dus m.a.w. het geloof is niet afhankelijk van een 

onfeilbare Bijbel. Het gáát om Christus, niet de Bijbel. Natuurlijk, de Bijbel is 

belangrijk, maar het is de Christus niet, hooguit een wegwijzer naar Hem. En ja, 

wegwijzers hoeven niet volmaakt te zijn, ook een beduimelde wegwijzer kan de 

weg naar Christus wijzen, dus ook een onvolkomen Bijbel kan ons toch de weg 

tot Christus wijzen. Men geloofde wel in de openbaring, dat God Zich 

geopenbaard had, maar niet in de onfeilbaarheid in de weergave daarvan in de 

Bijbel. Dat was een menselijke verslag en als zodanig feilbaar. Al bevat het OT 

onnauwkeurigheden en zelfs onjuistheden, dat hoeft toch geen bedreiging te 

wezen voor het geloof. De gedachte was: ook al geef je de onfeilbaarheid van 

de Bijbel op, daarmee hoef je nog niet de kern van het geloof te verliezen, die 

kan gewoon staande blijven, want dat is Christus. Deze theologen – aldus de 

bekende Amerikaanse theoloog B.B. Warfield – dachten de schil weg te kunnen 

werpen en de kern te kunnen behouden.  

Wat er in de 19e eeuw gebeurde was dat theologen diep onder de indruk 

raakten van nieuwe wetenschappelijke bevindingen. Het is de tijd dat de 

geologen allerlei ontdekkingen doen over de ouderdom van de aarde, dat de 

evolutietheorie opgang maakt, dat de wetenschap suggereert dat bepaalde 

zaken in de Bijbel niet kloppen of niet kunnen. Wat er hier gebeurt is dat 



theologen, orthodoxe theologen onder de indruk van nieuwe 

wetenschappelijke bevindingen bepaalde zaken loslaten of herinterpreteren. 

Als de wetenschap aantoont dat bepaalde zaken niet kloppen, niet kunnen, dan 

moeten we die elementen in de Bijbel maar opgeven, om zo geen aanstoot te 

vormen voor mensen van nu. Erken dan maar eerlijk dat er bepaalde 

elementen in de Bijbel staan die onjuist of tijdgebonden zijn. Weliswaar wordt 

zo de onfeilbaarheid van de Bijbel opgegeven, maar als dat beter past bij deze 

nieuwe tijd, dan moeten we dat ervoor hebben.  

Spurgeon, die grote liefde en verbondenheid voelde met veel predikanten in de 

Free Church moest in 1889 tot zijn leedwezen schrijven: ‘De Free Church of 

Scotland moet, helaas, op dit moment beschouwd worden als een kerk die naar 

voren stormt met zijn nieuwe theologie die geen theologie is, maar verzet 

tegen het Woord van de Heere. Die kerk waarin we allen roemden, als gezond 

in het geloof, vol van de geest van de martelaren, heeft de opleiding van zijn 

toekomstige dienaren toevertrouwd aan twee hoogleraren die andere 

leerstellingen aanhangen dan die in de Belijdenis. Dit is het meest suicidale wat 

een kerk kan doen…’ 

Hij had gelijk… Het duurde niet lang of een volgende generatie nam nog 

extremere dwalingen aan. Zoals A.B. Bruce die beweerde dat iemand echt in 

gemeenschap met Christus kan verkeren, ondanks dat hij niet gelooft in Zijn 

lichamelijke opstanding. En prof. James Candlish was de overtuiging toegedaan 

dat, ook al waren mensen geen christenen, er toch sprake kan zijn van 

waarachtig geestelijk leven, ondanks dat ze Gods openbaring niet kennen en 

zelfs misschien atheïst zijn. Dezelfde A.B. Bruce die ik net noemde vond dat er 

ook buiten de kerk vele moreel oprechte mensen waren, ‘Velen hebben de kerk 

verlaten om echte christenen te zijn’. En James Denney, de NT-icus stond er 

precies zo in: velen leven als christenen, terwijl het hen om het even is of 

Jezusooit bestaan heeft of niet.  

Lessen: 

1.Kijk niet hoe mensen zich noemen, kijk wat ze zeggen en schrijven. Al deze 

schrijvers zijn min of meer als orthodoxe theologen begonnen, ze noemden 

zich zonder uitzondering ‘evangelical’. Maar de vlag dekt niet altijd de lading.  

2.Pas op de Bijbel te benaderen door de bril van de wetenschap. Wie de Bijbel 

benadert door de bril van de wetenschap maakt de wetenschap tot rechter 

over de Bijbel. De fout die in Schotland gemaakt werd, is een vergissing die 



vaak herhaald is, tot op de dag van vandaag. Zegt de wetenschap dat evolutie 

een feit is, dan moeten we dat integreren in het scheppingsverhaal. Zegt de 

wetenschap dat er veel meer variatie is dan man en vrouw, dan moeten we de 

Bijbel in dat opzicht anders lezen en ga zo maar door… Maar dan begaan we 

twee vergissingen: dan zijn we te diep onder de indruk van wetenschappelijke 

bevindingen die telkens weer fluctueren en veranderen kunnen en b) dan doen 

we tekort aan het gezag van de Schrift. Immers, we moeten de Bijbel niet lezen 

in het licht van de Bijbel, we dienen de wetenschap en de bevindingen van de 

wetenschap lezen in het licht van de Bijbel! De bijzondere openbaring heeft 

altijd prioriteit boven de gegevens van welke wetenschappelijke discipline ook. 

Daar komt bij: Zodra wij gaan bepalen wat wel en niet waar is in de Bijbel, is 

het einde zoek. 

Dat brengt me op mijn derde les: pas op voor een pick and choose-benadering. 

Als wij gaan schiften wat waar is of niet, wat ons waarschijnlijk lijkt of niet, is 

het einde zoek. En wie bepaalt dat eigenlijk? Als we niet de onfeilbaarheid van 

Gods Woord aanvaarden, worden we makkelijk selectief, pick en choose, we 

pakken eruit wat ons ligt en laten we liggen wat ons niet zint. Maar dan is niet 

de Schrift meer meester over ons, maar wij over de Schrift. Waar je vroeger de 

vraag stelde: Wat zegt Gods Woord? Wordt nu: Maar wat in de Bijbel ís 

eigenlijk Gods Woord? Wie begint met kleine dingen, eindigt meestal grote 

dingen. Wat begint met Jona en de vis kan eindigen met een Pasen zonder 

Opgestane. Als wij moeten bepalen wat waar is en niet is het einde zoek. 

Een vierde les: Kijk niet alleen naar de bedoeling van mensen, kijk vooral naar 

de uitwerking van hun theologie. Al deze schrijvers hadden allemaal 

zondermeer goede bedoelingen: het geloof bewaren voor een nieuwe 

generatie in een nieuwe tijd. Die geluiden horen we vandaag ook. Precies 

dezelfde woorden als Dods gebruikte – dat je mensen kwijtraakt als je 

vasthoudt aan wat de bijbel letterlijk zegt – horen we ook door mensen die de 

evolutietheorie willen integreren met het bijbelse scheppingsverhaal. Precies 

dezelfde insteek zien we ook bij de auteurs van de pas verschenen 

Wetenschapsbijbel: het geloof in rapport met de tijd brengen. Dat je daarvoor 

bepaalde zaken moet opgeven of loslaten is dan soms noodzakelijk. Schepping, 

scheppingsorde, m/v-verhouding – het zijn allemaal zaken die om 

apologetische redenen opgegeven of geherinterpreteerd worden zodat ze 

minder aanstootgevend en makkelijker te accepteren zijn voor moderne 

mensen. Goed bedoeld – alleen het werkt niet. De geschiedenis laat zien dat 

kerken die deze strategie inzetten op den duur geen mensen winnen, maar 



eerder mensen kwijtraken. Iain Murray vertelt ergens over de kerk waar hij als 

kind opgroeide. Een prachtige kerk, waar zeker duizend mensen plaats in 

konden nemen. Geopend in 1900, door niemand minder dan prof. George 

Adam Smith – de man die niet wist of Abraham bestaan had. Maar de kerk 

waar Iain Murray als kind opgroeide, is nu dicht. We zien het bij de KGv, NGK: 

de ene na de andere aanpassing – maar de ledenaantallen lopen jaarlijks terug. 

A.S. Farrar, in zijn grote studie over de invloed van de historisch-kritische 

methode heeft gezegd: als het gezag van de Schrift wordt opgegeven, raken we 

drie dingen kwijt. 1. De leer van de plaatsvervangende verzoening; 2. Het 

bovennatuurlijk karakter van Gods openbaring in de Bijbel en 3. De bijzondere 

werking van de h. Geest in de bekering van zondaren. Zonder het eerste – de 

plaatsvervanging – wordt het chr. geloof een godsdienst zonder verlossing; 

zonder het tweede – de openbaring – een leer zonder gezag, en zonder het 

derde: de H. Geest: een ethisch systeem zonder geestelijke kracht. Ik denk dat 

hij gelijk heeft…  

Een laatste les: pas op Christus in de plaats van de Bijbel te stellen. Ik wijs 

daarop, want dat is een trend die we niet alleen in Schotland zagen, maar die 

we ook vandaag springlevend is. Met een beroep op Christus krijgen mensen 

het voor elkaar om dingen te zeggen die lijnrecht in strijd zijn met wat de Bijbel 

zegt. Afgelopen maandag stond er een indringende column van Diederik van 

Dijk in het ND die heel treffend weergeeft wat ik bedoel. Van Dijk beschrijft wat 

er momenteel gaande is in de GKv en de NGK: De Schrift wordt losgelaten en 

men gaat terug tot de persoon van Christus. ‘Christus staat centraal, en vooral 

Zijn liefde voor iedereen. Je mag zijn en blijven wie je bent. Jij bent oké en 

geliefd door God, zoals je bent. Zelfs als de Bijbel geen goedkeuring biedt voor 

een bepaalde levenswandel, zoals een homoseksuele relatie, wordt dit 

opgelost in Jezus’ liefde’. Christus’ ontferming en Zijn bewogenheid voor 

outcasts dient dan als legitimatie voor bijvoorbeeld acceptatie van 

echtscheiding, homoseksualiteit en transgenderisme – want wat zou Jezus 

gedaan hebben? Dat is zeker een goede vraag, maar een ding is zeker: Jezus 

zou nooit iets gedaan hebben of goedgekeurd hebben wat tegen het Woord 

van God inging. Als wij Christus tegenover de Bijbel stellen doen we iets wat 

Christus nooit deed. Voor Jezus had de Schrift het hoogste gezag, het laatste 

woord. Jezus benaderde de Schrift als het gezagvolle woord van God – en zei er 

Zelf van dat de Schrift niet gebroken kan worden. Dat was voor Hem het einde 

van alle tegenspraak. Het grote gevaar van mensen die Christus tegenover de 

Bijbel plaatsen is dat ze niet alleen de Bijbel kwijtraken, maar ook Christus. 



Want die twee zijn een eenheid: het vleesgeworden Woord en het 

Schriftgeworden Woord. Ze kunnen elkaar niet tegenspreken, want ze horen bij 

elkaar. Onlosmakelijk.   

Ik ga afronden. Het is geen mooi verhaal wat ik vanmorgen vertel. Maar ik 

vertel dit verhaal, omdat ik geloof dat het nodig is dat we leren van het 

verleden. Net zoals in de Bijbel de geschiedenis belangrijk is, geldt dat ook voor 

christenen vandaag. De geschiedenis léért ons; zij is een spiegel voor ons 

vandaag. En dat niet alleen: ze herhaalt zich ook, zoals we net gezien hebben. 

En daarom is het zo belangrijk dat we waakzaam en nuchter zijn. Als je in de 

jaren ’40 van de 19e eeuw tegen Andrew Bonar verteld had hoe het er veertig 

jaar later met zijn kerk voor zou staan, had hij misschien ongelovig zijn hoofd 

geschud. Maar het gebeurde wel. Net zoals het nu gebeurt binnen de GKv, de 

NGK. En waarom niet bij ons? Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle… 

Wat vallen we hard als we het Woord loslaten. Dan geldt van ons: ‘Zij hebben 

het Woord van de HEERE verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan 

hebben?’ (Jer. 8: 9). Daarom deze lezing. Een schip op het strand is een baken 

in de zee. Niet vanuit een hoogmoedige houding, maar vanuit het diepe besef: 

wat anderen overkomt kan mij net zo goed overkomen. ‘Wie meent te staan, 

zie toe dat hij niet valle…’. En daarom: wees waakzaam en alert, maar wees 

bovenal afhankelijk. Wie zichzelf kent, weet: arglistig is ons hart… dan wijzen 

we niet met onze vinger naar een ander, maar zeggen we: Ben ik het, Heere? 

En dan wordt het je gebed: ‘Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast…, ons 

gevoel en ons verstand, zijn o Heer’ zo zonder klaarheid, als Uw Geest de nacht 

niet bant, ons niet stelt in het licht der waarheid, ’t goede denken, doen en 

dichten moet Gij Zelf in ons verrichten – en als we dat geloven, dan wordt het 

ook ons gebed: ‘Heilig mij in Uw waarheid, Uw Woord is de waarheid’. En als 

dat gebed in oprechtheid gebeden wordt, wordt het ook zeker gehoord. Want 

dat is niet slechts uw gebed, dat is het gebed van Christus Zelf: Heilig ze in Uw 

waarheid, Uw Woord is de waarheid. En als er één gebed is waar we zeker van 

mogen zijn dat het gehoord wordt, dan is het toch wel het gebed van Christus! 

En daarom is het geen hopeloze zaak. God waakt over Zijn Woord en Hij zal er 

voor zorgen, elke eeuw, elke generatie weer dat er mensen zijn die Zijn stem 

verstaan. Laat het ons gebed zijn dat wij daar bij mogen horen!  ‘Geef mij 

verstand met godd’lijk licht bestraald, dan zal mijn oog op Uwe wetten staren, 

dan houd ik die, hoe licht mijn zaal ook dwaalt; dan zich ’t hart met mijne 

daden paren’. 

 



 

 


