
 

Waarheid en eenheidi 
Lezen: Johannes 14: 15 – 18 en 26 

 
Zo’n 30 / 35 jaar geleden hield de toenmalige predikant van de 
Urker Hervormde Gemeente die ik nu dien, dr. C.A. Tukker, een 

aantal gemeenteavonden. Die avonden trokken vanwege hun nogal 
prikkelende onderwerpen en enigszins uitdagende aankondigingen een breed 
interkerkelijk publiek. Eén zo’n avond (daarop werd misschien wel het meest 
prikkelende onderwerp van die reeks gehouden) begon dr. Tukker met het 
massaal toegestroomde publiek een nogal uitdagende vraag te stellen. Het was 
de vraag die Jezus aan Judas stelde op het moment dat hij zijn Meester met 
een kus de vijand in handen speelde. U kent die vraag, vermoed ik, wel: 
‘Vriend, waarom ben je hier?’ 
Diezelfde vraag wil ik vanmiddag aan u stellen. Bent u naar deze conferentie 
gekomen om er getuige van te zijn hoe we elkaar binnen het COGG de maat 
nemen? Als dat het geval is, moet ik u teleurstellen. Dat is zeker niet de insteek 
van deze conferentie. 
Ik las u woorden van Jezus. Woorden die staan in het teken van Zijn afscheid 
van de discipelen. Het moet dan nog Goede Vrijdag en Pasen worden. 
Pinksteren ligt helemaal nog niet in het verschiet. Gelet op de periode van het 
kerkelijk jaar waarin wij verkeren, vertoont die verrassend veel  
overeenstemming met de situatie waarin Jezus en Zijn discipelen verkeerden. 
Goede Vrijdag en Pasen moeten voor ons nog aanbreken. Pinksteren is nog ver 
weg. 
Zo lijkt het. Voor Jezus is dat echter niet zo. Hij spreekt met Zijn discipelen over 
Pinksteren terwijl het nog Goede Vrijdag en Pasen moet worden. Die 
heilsfeiten zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door Zijn lijden en 
sterven, zo leert het klassieke Avondmaalsformulier, heeft Christus ons de 
levendmakende Geest verworven. Van die Geest leeft de kerk! 
Voor een bepaald onderdeel van het Geesteswerk vraag ik uw aandacht. Het 
geldt de belofte van de H. Geest vooral op het punt dat de Geest de discipelen 
in alle dingen zal leren. En hen in herinnering zal brengen wat Jezus hen gezegd 
heeft. 
Kunnen we stellen dat die belofte uitgeput is bij de eerste generatie leerlingen? 
Ik kan me indenken dat deze belofte een zekere begrenzing heeft gehad tot en 
met de apostolische tijd voor wat betreft de herinnering aan Jezus’ woorden. 
Hoewel ik me ook kan voorstellen dat die herinnering zich door de Geest van 
Christus in de kerk van vandaag nog steeds voortzet. In ieder geval ben ik ervan 
overtuigd dat de belofte van het onderwijs door de Geest niet aan tijdsgrenzen 
gebonden is. Zodat die belofte ook vandaag nog voluit van kracht is.  
Als we het daarover eens zijn, mag het ons niet onverschillig zijn hóe wij ons 



 

laten onderwijzen door de H. Geest, die het uit Christus neemt. 
Gaan we uit van IVO = individueel voortgezet onderwijs?  Anders 
gezegd: menen we dat ieder kerkverband individueel onderwijs van 
de Geest ontvangt? U voelt wel aan dat die vraag wringt. Scherper 
nog: wie de vraag stelt, heeft hem al (ontkennend) beantwoord. 

Om het antwoord op deze vraag heel concreet op het spoor te komen, wil ik u 
laten meelezen in een recent verschenen boek, getiteld Vreugde bij de Bronii. 
Het is een verzameling van verspreide geschriften van de in hervormd –
gereformeerde kringen bekende ds. I. Kievit. Hij leefde van 1887 – 1964. De 
bundel is samengesteld door prof. dr. W. Balke, die in zijn jonge jaren het 
onderwijs van ds. Kievit heeft ingedronken. Het gedeelte waarin ik u wil laten 
meelezen, is een meditatieve beschouwing iii over de woorden uit Johannes 
14:26 – de beloofde komst van de andere Trooster die alles zal leren en in 
herinnering zal brengen wat Christus bij Zijn aardse leven gesproken heeft tot 
Zijn discipelen.  
Enkele frasen uit deze uiteenzetting troffen mij bijzonder in verband met deze 
conferentie. Ds. Kievit schrijft: ‘De H. Geest onderwijst en leert in samenhang 
met het lichaam van de Kerk. Daarom zijn de leden gebonden aan het hoofd en 
het lichaam beide, willen ze niet van de bediening van de Geest worden 
uitgesloten. (…). Als de kerk verscheurd ligt, zoals in onze dagen, dan trekt de 
H. Geest Zijn licht en onderwijs in. (…). De gemeenschap met het geheel moet 
het onderwijs van het enkele dragen en bevruchten. Als dat niet geschiedt, 
wordt een kind van God eenzijdig en blijven wij kinderen in het verstand.’ iv 
Kievit voegt hieraan toe dat om deze reden de oplossing van het kerkelijk 
vraagstuk binnen de gereformeerde gezindte meer dan wenselijk is. 
Als deze woorden tot ons doordringen, lezen we elkaar vandaag niet de les, 
maar zijn we evenmin vrijblijvend bijeen. Dan beseffen we, in tegendeel, elkaar 
net zo hard nodig te hebben als onze maag voedsel en onze longen zuurstof  
nodig hebben. Volgens de uitleg en het inzicht van ds. I. Kievit bestaat zomaar 
het gevaar dat we van de bediening van de H. Geest worden uitgesloten als we 
menen dat wij alleen de wijsheid in pacht hebben. Juist om dit gevaar te 
voorkomen, ontmoeten we elkaar vandaag rond prangende vragen die raken 
aan het luisteren naar en de uitleg van de Schriften.  
Daarbij wil ik alle nadruk leggen op het ‘ontmoeten’. Binnen het bestuur van 
het COGG hebben we iets van de spanning ervaren die gevolg is van het 
verschijnen van het rapport ‘Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie’ 
ten dienste van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt. Een spanning die zeker ook binnen deze kerken en haar 
partnerkerken aanwezig is. Toch zal niet dit rapport vandaag onze aandacht 
vragen. Bespreking daarvan is allereerst een binnenkerkelijke aangelegenheid.  



 

Niettemin hebben we binnen het bestuur van het COGG 
afgesproken dat we ons gezamenlijk willen buigen over de 
achterliggende vraag naar het verstaan van de Schriften met het 
oog op aangelegen kwesties. Want vragen rijzen er rond bij 
voorbeeld het verschijnen van diverse rapporten op het gebied van 

man en vrouw in dienst van het evangelie in de kring van lidkerken van het 
COGG. Is er sprake van voortschrijdend inzicht als we vaststellen dat genoemd 
rapport van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt een ander resultaat te zien 
geeft dan eenzelfde rapport van de Christelijke Gereformeerde Kerken in 1998? 
En ook een ander inzicht aan het licht brengt dan de brochure van het HB van 
de GB binnen de PKN, die begin 2012 verscheen, om in de actuele discussie 
opnieuw de visie van het HB in deze zaak naar buiten te brengen? Een visie die 
erop neerkomt dat men op Bijbelse gronden niet kan inzien dat er voor de 
vrouw gevolmachtigde dienst aan de evangelieverkondiging is weggelegd. U 
voelt met mij mee: vragen te over.  
We willen vandaag die vragen aan elkaar stellen in uiterste betrokkenheid op 
elkaar. Want we weten ons aan elkaar gegeven en met elkaar verbonden als 
leden van hetzelfde lichaam van Christus. Dat gegeven zet de toon. Dat noopt 
tot liefde. Al kan die liefde, als het nodig is, ook scherp zijn.  Waarbij we, zoals 
we ook later deze middag zullen horen, eerlijk onder ogen moeten durven zien 
of sommige ingenomen posities nog wel als gereformeerd benoemd kunnen 
worden. In dat geval verwordt het woordpaar ‘waarheid en eenheid’ niet tot 
een nietszeggende slogan, zoals die al eens eerder in het kerkelijk leven is 
gevoerd. Maar wil ze de grond zijn waarop we met elkaar vandaag staan. Daar 
willen we dan ook om bidden.   
 
Urk, 08-04-2014        P. van der Kraan v.d.m.           
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