De zekerheid van het geloof [1]

GEEN THEMA MEER
In vrijwel alle hervormd-gereformeerde gemeenten is het aantal avondmaalgangers de afgelopen decennia fors toegenomen. Daarmee
lijkt het erop dat steeds meer gemeenteleden
zeker weten dat Jezus voor hen gestorven is.
Hoe moeten we deze ontwikkeling waarderen?
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nkele decennia geleden
werd over de zekerheid van
het geloof veel geschreven
en naar mijn gedachte ook veel
gepreekt.
We herinneren ons de dissertatie
van prof. dr. C. Graafland, De zekerheid des geloofs. Hierin betoogt hij
dat voor de reformatoren, met
name Calvijn, de zekerheid inherent is aan het geloof, maar dat in
de tijd daarna de zekerheid steeds
meer losgemaakt is van het geloof.
In dat voetspoor verschenen veel
boeken en artikelen(series), ook in
De Waarheidsvriend en het Gereformeerd Weekblad.
KENTERING
Oudere gemeenteleden herinneren
zich dat er, in hervormd-gereformeerde gemeenten en zeker ook
in afgescheiden kerken, in die tijd
gemeenteleden waren die nooit tot
zekerheid van het geloof kwamen, die ook nooit aan het heilig
avondmaal durfden deelnemen.
Die deelname aan het heilig avondmaal was vaak wel een graadmeter:
daaraan kon je zien wie er zekerheid van het geloof had.

PERSOONLIJKE ZEKERHEID

De zekerheid van het geloof staat in deze artikelenserie voor de zekerheid dat ik deel heb aan het werk van
de Heere Jezus, dat mijn zonden vergeven zijn, dat Hij
ook voor mij gestorven is. Deze zekerheid houdt ook
in dat ik met Jezus in de hemel zal zijn en zal leven op
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar dat is een
afgeleide ervan. Het gaat om de zekerheid dat het
werk van Jezus ook voor mij volbracht is.
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In veel gemeenten, ook hervormdgereformeerde, waren dat er
maar weinigen. Menig predikant
zal zich woorden herinneren van
oudere gemeenteleden die hem
toevertrouwen: ‘Dominee, vroeger gingen er maar een paar aan
het heilig avondmaal hier, ook
lang niet heel de kerkenraad.’
Dat dit geen gewenste situatie is,
moge duidelijk zijn.

precies kan beoordelen wat er
waar precies het geval is, kom ik
tot een drietal andere mogelijke
oorzaken.
Allereerst is het – onder invloed
van een veranderend theologisch
denken – niet zozeer een punt
meer of Jezus ook voor mij gestorven is. Want Hij is toch voor
iedereen gestorven? En als Jezus
voor iedereen gestorven is, dan

Het ontbreken van eeuwigheidsbesef
maakt het belang van de zekerheid
van het geloof (veel) minder groot
Als ik het goed waarneem, is
daarin een behoorlijk kentering
gekomen. Het aantal boeken,
artikelen, en preken(series) over
het onderwerp is naar mijn indruk nogal afgenomen. Het aantal gemeenteleden dat zekerheid
heeft dat Jezus voor hen gestorven is, lijkt te zijn toegenomen.
Als we tenminste af mogen gaan
op het aantal avondmaalgangers.
Dat zijn er in vrijwel alle gemeenten fors meer geworden.
OORZAKEN
Een mogelijke oorzaak zou
kunnen zijn dat er helderder en
krachtiger dan voorheen gepreekt
wordt. Het kan zijn dat er meer
krachtig werk van de Heilige
Geest is, zodat meer gemeenteleden zekerheid van het geloof
hebben (ontvangen). Laten we
hopen dat dit een van de oorzaken is. Dan zouden we oprecht
dankbaar mogen zijn.
Toch kan ik me niet aan de
indruk onttrekken dat er ook
andere factoren meespelen.
Zonder me aan te meten dat ik

hoeft het en mag het zelfs geen
vraag zijn of Hij ook voor mij
gestorven is.
Wie heeft nog nooit een (belijdenis)catechisant horen zeggen:
‘Ja, dominee, natuurlijk geloof ik
wel dat Jezus voor mij gestorven
is, maar of ik in de hemel kom,
durf ik niet te zeggen.’ Als Jezus
voor iedereen gestorven is, waar
hangt het dan vanaf of ik in de
hemel kom? Of ik dat geloof, ja,
maar vooral of ik zal volhouden
om te geloven, of ik goed genoeg
geloof om tot het einde toe te
blijven geloven. Maar Jezus is in
elk geval voor iedereen gestorven, dus dat geloof ik wel. Dit is
theologisch onjuist.
SCHIJNGELOOF
Ten tweede is naar mijn indruk
de aandacht voor schijngeloof, of
hoe je het niet echte geloof ook
noemen wilt, fors afgenomen.
Wijdde men daar vroeger soms
het grootste deel van een preek of
boek aan, met aan te geven wat
het allemaal (net) niet is, tegenwoordig is daar weinig aandacht
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voor. En dat terwijl de Bijbel toch
wel spreekt over Bileam, Saul,
de vernedering van Achab, over
Judas en Demas. Ook Jezus Zelf
spreekt Zich in de gelijkenis van
de vijf wijze en vijf dwaze maagden hierover uit. In de gelijkenis
van het zaad wijst Hij maar liefst
drie plaatsen aan waar het zaad
geen vrucht voortbrengt, al lijkt
het er tussen de doornen en
vooral bij de ondiepe aarde een
tijdje wel op.
Het komt mij voor dat dit niet zo
veel aandacht meer krijgt onder
ons, ook niet in voorbereidingspreken op het heilig avondmaal.
Als iemand zijn geloof oprecht
meent en authentiek is en overkomt, dan moet het toch wel echt
zijn? En als we in de gemeente iemand tegenkomen die iets vertelt
van een last van zijn zonden of
die van harte ijverig is in bijbellezen, kerkgang en meeleven, dan
zijn we vaak al zo blij dat we niet
durven denken aan de vraag of
het wel uit de echte bron voortkomt en of het vrucht is van waar
geloof of van schijngeloof. Toch
is dit pastoraal onverantwoord.
Nog steeds kunnen mensen
menen in te gaan en lijken te
geloven, terwijl het niet zo zal
blijken te zijn.
EEUWIGE TWEEDELING
Ten derde lijkt het me dat de
eeuwigheidsernst in de volle
breedte van onze kerk is afgenomen. De werkelijkheid van
een eeuwige tweedeling van de
mensen, een eeuwige tweedeling
van gemeenteleden in hen die
eeuwig juichen zullen en hen die
eeuwig kermen zullen, lijkt minder belicht te worden. Vanouds
was dit wel een drijfveer om na te
denken over de zekerheid van het
geloof. Dit hangt immers samen
met de werkelijkheid van eeuwig
behouden zullen worden of toch
nog eeuwig verloren te zullen
gaan in de hel. Juist dit belang
gaf aanleiding om te verlangen
naar zekerheid van het geloof.
Het ontbreken van dit eeuwigheidsbesef maakt het belang van
de zekerheid van het geloof dan
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ook (veel) minder groot. Dit is
levensgevaarlijke ontkrachting
van de bijbelse werkelijkheid.
NIET IN DE BIJBEL
Na deze mogelijke oorzaken
wat verkend te hebben, willen
we ons richten op de Bijbel. Het
valt dan eigenlijk direct op dat
de zekerheid van het geloof in de
Bijbel niet gethematiseerd wordt.
Als aparte vraag komen we in
de Heilige Schrift dit onderwerp
nergens tegen. De vraag ‘Geloof
ik wel echt?’ wordt nergens in de
Bijbel gesteld.
In de Psalmen komen we veel
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accenten tegen van het geestelijk leven, maar nergens de
verzuchting dat de psalmdichter
zo graag zou willen weten dat
hij echt gelooft. Een psalm als
Psalm 119 zingt van het verlangen naar Gods rechten en
geboden en inzettingen, maar
zonder de vraag erbij: zou mijn
verlangen wel echt zijn?
En in de donkerste psalmen,
zelfs in Psalm 88, horen we de
dichters nog zeggen en zingen
‘míjn God’. Dus op de hoogten en in de diepten zingen de
psalmisten vanuit het geloof over
God, Die hún God is.
>>

Jezus gaf in de
gelijkenis van de
vijf wijze en vijf
dwaze maagden
aandacht aan het
thema schijngeloof. Schilderij
van Jan Adam
Kruseman, 1848.
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Tegelijk blijkt uit dezelfde psalmen dat de
psalmdichters wel met veel aanvallen, duisternissen en aanvechtingen te maken hadden.
In het Nieuwe Testament komen wij het
duidelijke getuigenis van Paulus tegen dat
hij weet in Wie hij geloofd heeft. Eigenlijk
worden alle getuigenissen van het Nieuwe
Testament samengevat in het bekende en
mooie slotgedeelte van Romeinen 8, waar
Paulus jubelt dat Christus voor ons gestorven is, ja wat meer is, ook is opgewekt en
ook voor ons bidt. Aan de ene kant is duidelijk dat hij met die ‘ons’ niet alle mensen
bedoelt, aan de andere kant is ook helder
dat hij met die ‘ons’ niet sommige gelovigen, enkele bekeerden bedoelt. Nee, Paulus
spreekt dit uit namens alle (ware) gelovigen.
GROOT EN KLEIN GELOOF
Tegelijk blijkt uit met name de evangeliën
dat er wel groot en klein geloof is. De Heidelbergse Catechismus heeft dit alles goed
begrepen en samengevat. In de bekende
zondag 7 wordt beleden dat het ware geloof
een zeker weten en een vast vertrouwen is.
De Dordtse Leerregels spreken uit dat de
gelovigen van hun verkiezing tot de zaligheid zeker kunnen zijn en het ook zijn naar
de mate van het geloof, waarmee zij zeker
geloven dat zij ware leden der kerk zijn en
vergeving der zonden en eeuwig leven
hebben. (DL.V.9)
VOL VERWONDERING
Deze gegevens leiden ons naar de conclusie
dat aandacht voor ‘de zekerheid van het
geloof ’ niet de bedoeling kan hebben om
ons in het slop van twijfel en onzekerheid
te brengen. Daar mag het niet toe leiden.
Dan zouden we zeer tegen de bedoeling en
werkelijkheid van de Bijbel ingaan.
Nadenken over de zekerheid van het geloof
is bedoeld om de zekerheid te bevorderen,
te dienen. Duidelijk is dat het hierbij gaat
om de zekerheid van het gelóóf. Dat is een
zekerheid die altijd verwondering in zich
draagt en leidt tot verootmoediging.
Calvijn onderscheidde al twee soorten zekerheid: de certitudo en de certitas. De certitudo
was voor hem de zekerheid die een conclusie
is. Die werkt geen verwondering, die is een
vanzelfsprekendheid. Daartegenover staat
de certitas. Die was voor hem de zekerheid
van het geloof: vol van verwondering en
samen opgaand met boetvaardigheid. Over
deze laatste zekerheid willen en mogen wij
het hebben, deze zekerheid verlangen we te
dienen.
D. BREURE
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e jongeman voorin de boot valt stil.
Hij kijkt ons aan en bekent zacht:
‘Nog bijna elke nacht heb ik last
van nachtmerries. Naast mijn bed heb ik
nog altijd een koffertje staan voor als ik
moet vluchten, al is dat niet meer nodig.’
Het is zaterdagmorgen. Samen met een
groep vrijwilligers van onze stichting ‘Ik
Marijke de WitBakker is als voorwas een vreemdeling’ zijn we een dagje in
lichter werkzaam
Amsterdam. We krijgen een rondvaart door
voor Stichting
de grachten onder leiding van twee vluchteTimotheos en
lingen, Samuel en Moussa. Samuel is onze
als vrijwilliger
kapitein. Op mijn vraag waar hij vandaan
werkzaam onder
komt, antwoordt hij lachend: ‘From heaven.’
vluchtelingen bij
Later horen we dat hij uit Eritrea komt.
Stichting Ik was
Onze gids Moussa is geboren in Egypte. Als een vreemdeling.
we langs Nemo richting de grachten varen,
licht Moussa toe: ‘Wij doen deze rondvaarten met boten waar vluchtelingen de Middellandse Zee mee
overgestoken zijn. In een boot als deze zaten soms vijftig personen.’ Ik kijk rond en tel, wij zitten nu met z’n tienen in de
boot. Echt veel ruimte is er niet meer.

Moussa’s stem klinkt kwetsbaar
als hij toegeeft dat hij bijna elke
nacht nog last heeft van nachtmerries
We zijn verrast hoeveel Moussa weet te vertellen over de gebouwen die we passeren, al kloppen lang niet alle details.
Maar gelukkig weet hij niet dat Krijn de Jong – die links naast
hem zit – jarenlang rondleidingen door Amsterdam heeft verzorgd. Meer indruk maakt Moussa’s levensverhaal op ons.
Hoe hij moest vluchten en steeds opgejaagd werd. Moussa
kan goed vertellen, af en toe met veel bravoure en stoere taal.
Maar kwetsbaar klinkt zijn stem als hij toegeeft dat hij bijna
elke nacht nog last heeft van nachtmerries. We vragen wat
hem houvast en hoop biedt in zijn leven. Ik schrik van zijn reactie: ‘De Moslimbroederschap en de islam.’
’s Middags bezoeken we Christ Church, de achttiende-eeuwse
Anglicaanse kerk aan de Groenburgwal in Amsterdam. ‘Laten
we zingen,’ stelt Krijn voor. Even later galmt het – a capella,
niet ritmisch – door het kerkje: ‘’t Hijgend hert, der jacht ontkomen’ (…), gevolgd door ‘O mijn ziel, wat buigt g’u neder
(…), zoek in ’s Hoogsten lof uw lust (…), Hoop op God, sla ’t
oog naar boven (…).’ Onder het zingen zie ik Samuel en
Moussa voor me en bid.
MARIJKE DE WIT
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