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Het bondsdagthema is: Betrouwbaar! Dominee Trimp heeft gesproken over de betrouwbaarheid van God. God zelf is
betrouwbaar. Zijn Woord is betrouwbaar.
Betrouwbaar. Een woord dat daar dicht tegenaan ligt, is: authentiek. Wanneer je in het woordenboek het begrip
'authenticiteit' opzoekt, kom je als omschrijving tegen: betrouwbaar(!), geloofwaardig, echt. Ze hebben dus veel met elkaar
te maken: authenticiteit en betrouwbaarheid. Het lijken twee identieke, mooie zaken.
En toch is er een vorm van authenticiteit die helemaal niet zo fraai is. De bondsvoorzitter heeft mij gevraagd daar iets over
te zeggen: over een modieuze trend in onze maatschappij waarbij het aankomt op echt-zijn. Het is nog maar de vraag of we
met die trend nu zo blij moeten zijn. Hiernaast ga ik in op de invloed van die maatschappelijke trend op kerkmensen en hoe
we daar binnen de kerk op zouden moeten reageren. (Ik heb maar tien minuten à een kwartier, dus het moet heel kort.)

Onheilige echtheid
Authenticiteit wordt omschreven als: betrouwbaar, geloofwaardig, echt. Als we nu eens het accent leggen op dat woordje
'echt'. Niet op 'betrouwbaar', maar op 'echt'. Als het maar echt is. Als jij maar echt bent. Dat is namelijk een belangrijk
aspect van die trend waar het net al even over ging: de vraag naar authenticiteit. Dat is een eis om toch vooral echt te zijn.
Maar wat wordt daar dan mee bedoeld? Dat is niet zo makkelijk aan te geven. Het is wel vrij duidelijk dat emoties een
belangrijke rol spelen. Of iemand 'echt' is, hangt af van het feit of wat hij zegt en doet, een getrouwe afspiegeling is van zijn
emoties. Daar gaat het om: de emoties. Of jij echt bent, wordt bepaald door jouw gevoel. Daarom heeft echt-zijn veel te
maken met uitdrukkingen als: ik ervaar het zo, ik beleef het zus of zo, ik voel dat nu eenmaal zo.
Dat het met name om emoties gaat, merk je bijvoorbeeld aan de praatprogramma's op radio en tv. Onthullend is met name
een tv-show als die van Paul de Leeuw: 'De schreeuw van de Leeuw'. De Leeuw is erop uit te choqueren. Zaken die nog
met enige schroom worden benaderd, zijn bij hem absoluut niet veilig. Want de echte mens - dat is vooral de mens met zijn
diepere emoties - moet boven tafel komen. Wat is nu de authentieke mens achter de normen en vormen die er zijn? Daar is
hij naar op zoek. Daar zijn veel mensen naar op zoek. Want dan ben je echt. En daar gaat het om. (Overigens blijkt juist in
zo'n tv-show hoe 'lelijk' de mens is als hij alleen maar zichzelf is. Elke fijngevoeligheid en elk respect voor andere mensen
verdwijnt dan uit zijn leven.)

Dat brengt me bij een volgend kenmerk van die trend: de vraag of het goed is als je bepaalde dingen zus of zo ervaart,
komt nauwelijks meer aan de orde.
In onze tijd heerst de emotieve moraal. De vraag hoe mensen dingen beleven, is veel belangrijker dan de vraag hoe het zou
moeten zijn. (Je kunt er bijna een is-gelijk-teken tussen plaatsen: zo beleef ik het nu eenmaal of zo ben ik nu eenmaal = zo
zou ik moeten zijn.)
Daarom zijn er mensen die ook rustig als eind van alle tegenspraak zeggen: "Nou ja, ik denk er nu eenmaal zo over, ik voel
dat nu eenmaal zo. En ik kom er tenminste eerlijk voor uit". Met andere woorden: waag het niet om er iets van te zeggen!

Authentiek zijn. Echt zijn. Hoe jij het ervaart en beleeft, is de hoogste norm. Niet meer vragen naar hoe het zou moeten
zijn. Maar hoe het is in jouw beleving.
Zien we die tendens ook in de kerk?
Ik zou bijna zeggen: natuurlijk. We leven in de maatschappij en dus hoeven we niet te denken dat wat er om ons heen
gebeurt, ons voorbij gaat.
Een symptoom van die tendens in de kerk kan zijn, dat er gezegd wordt: "Ik voel me in de kerk niet aangesproken, het
gaat daar niet over mij, de preken gaan over mijn hoofd heen." Dat kan natuurlijk heel goed echt aan de preken liggen.
Maar het is ook mogelijk dat bij de hoorder de vraag naar wat de Here wil, niet meer centraal staat. Dan is het vooral
belangrijk dat de preek aansluit bij de beleving. Of de preek aansluit op Gods Woord, komt dan slechts op de tweede
plaats. Hoe voel ik het, is belangrijker dan: hoe wil de Here het.
En als mensen de vraag laten ondersneeuwen in hoeverre hun leven aansluit bij het Woord van de Here, dan is het ook
geen wonder als zij op een gegeven moment zeggen: het gaat daar niet over mij. Dat klopt dan wel, want als de praktijk
van jouw leven, hoe jij daaraan gestalte geeft en hoe jij het ervaart en beleeft, al een tijd lang de hoogste maatstaf is, dan 



wordt Gods Woord ook al 'vreemder' voor je.
Maar er zijn nog veel duidelijker symptomen aan te wijzen. Ambtsdragers zien in de kerk onheilige praktijken die
verdedigd worden met een beroep op: zo beleven wij dat nu eenmaal. Een stel dat samenwoont: "Wat wij met elkaar
hebben, dat is zoiets moois (dat beleven wij als zoiets moois), dat kan gewoon niet fout zijn."
En we hoeven niet te proberen iemand die zoiets zegt, tot andere gedachten te brengen, want niemand mag er iets op aan
te merken hebben. Wanneer je dat toch doet, bega je een grove overtreding, omdat je heilig terrein ontwijdt, namelijk het
terrein van hoe die bewuste persoon op dat moment de dingen beleeft. Ik zeg het wat overdreven, maar soms gaat het toch
aardig de kant op van de schaamteloze onheilige echtheid. Authenticiteit is dan een afgod geworden omdat zij niet
openstaat voor correctie door het Woord van God.

Broeders en zusters, eerlijk gezegd denk ik, dat iedereen hier in de zaal met mij die onheilige authenticiteit, die onheilige
echtheid, afwijst. U bent daar vast allemaal met mij op tegen. En u vindt vast ook, met mij, dat je daar vastberaden tegen
op moet treden.
Toch kun je in de bestrijding van dit kwaad fouten maken. En ik denk dat wij, bij de bestrijding van de onheilige echtheid,
ervoor moeten oppassen om in een ander uiterste te vervallen. Namelijk dat we alle authenticiteit overboord gooien.

Onechte heiligheid
Ik wil proberen duidelijk te maken wat ik met dat andere uiterste bedoel. Daarbij wordt er, uit afkeer van de onheilige
echtheid, alleen maar meer gepraat over hoe het zou moeten zijn. Of men stelt Gods geboden dan op een dusdanige manier
centraal, dat het net is alsof die de enige werkelijkheid zijn.
De keerzijde daarvan is, dat eerlijke vragen in de kiem gesmoord worden. Twijfels mogen nauwelijks, of eigenlijk niet ter
sprake komen. Moeiten waarmee mensen echt worstelen, worden niet serieus genomen. Voor vragen, twijfels en moeiten
is er eigenlijk geen plaats. Het mag alleen maar gaan over hoe het zou moeten. Dat bedoel ik met het andere uiterste.
En ik moet u eerlijk bekennen, dat ik nogal wat jonge mensen tegenkom die de gevolgen van een dusdanige opstelling
zeggen te dragen. Ze zijn opgegroeid met de idee dat vragen over Schrift en Belijdenis niet eens gesteld mogen worden.
Alsof het stellen van vragen daarover al een doodzonde was. Zelfs vragen over zaken die alleen maar te maken hadden met
een bepaalde kerkelijke gedragscode, werden neergesabeld op een dusdanige manier dat de jeugdige vragensteller zich
onbegrepen en totaal afgewezen voelde. Alsof hijzelf verwerpelijk was geworden. Die indruk hadden ze gekregen door de
intens felle reactie op hun vragen en twijfels.

Ik heb mezelf afgevraagd waar een dergelijke overdreven reactie vandaan komt. Eerlijk gezegd, denk ik dat de diepste
bron weleens angst kan zijn. Wanneer er dingen die jou na aan het hart liggen, die jouw leven vastheid en zekerheid geven,
ter discussie worden gesteld, dan word je boos, uit angst jouw eigen zekerheden te verliezen.
Ik heb dat zelf meegemaakt. Op bepaalde vragen reageerde ik vreselijk geïrriteerd en soms zelfs ronduit boos. Achteraf
moest ik bekennen dat die felle reactie niet voortkwam uit liefde tot de Here, ook niet uit oprechte betrokkenheid bij de
vragensteller, maar uit angst dat mijn eigen zekerheden ter discussie werden gesteld. Ik was door mijn overdreven manier
van reageren feitelijk bezig de vragen bij me weg te duwen, en eigenlijk te ontkennen. Uit angst dus. Ik wilde ze niet eerlijk
onder ogen zien. Vandaar die vreselijk krampachtige reactie.

Dat is toch wel iets waar we ook voor moeten uitkijken. Vanwege de nare gevolgen ervan. Wanneer we spreken over hoe
het zou moeten zijn, wanneer gedaan zou worden alsof Gods geboden de enige werkelijkheid zijn en eerlijke vragen 'stoer'
de kop in worden gedrukt, dan lopen we grote kans te belanden in het klimaat van de schijnheiligheid. Onechte heiligheid
dus.
Dan houden we met elkaar en tegenover elkaar een bepaald leefpatroon hoog, terwijl er onderhuids van alles broeit. Maar
dat laatste houden we zorgvuldig achter een muur van kunstmatig overeind gehouden vormen. Dat verstoppen we voor
elkaar. Dan krijg je bijvoorbeeld van die huisbezoeken waarin veel gepraat is over hoe het zou moeten, terwijl je toch met
een zeer onbevredigend gevoel afscheid van elkaar neemt. Want je voelt wel aan: hier speelt veel meer. Er leeft veel meer.
Dit was niet echt. Niet eerlijk. De mensen zijn niet gekomen met waar ze mee zaten. Datgene wat hen echt bezighield, is
niet aan bod gekomen. Schijnheiligheid kun je dat noemen.
Zoiets wordt niet alleen door de Here ten strengste verboden, het is in feite ook de doodsteek voor een oprechte omgang
met elkaar.

Heilige authenticiteit
Tot nu toe is dit een inleiding geweest die je samengevat zo weer kunt geven: geen onheilige echtheid. Maar ook geen



onechte heiligheid als reactie daarop. Dat laatste zou namelijk betekenen, dat we met het verwerpen van de onheilige
authenticiteit alle authenticiteit overboord gooien. Dat lijkt me geen goed alternatief.
Ik pleit voor wat ik noem 'heilige authenticiteit'. Een authenticiteit, die binnen een bijbels kader functioneert. In verband met
het voorgaande is een kenmerk van deze authenticiteit dat je vragen niet verdringt. Bij jezelf niet. Bij anderen niet. Maar de
vragen bij jezelf eerlijk onder ogen ziet en een ander de kans biedt ermee voor de dag te komen, zonder dat hij het gevoel
krijgt volstrekt afgewezen te worden.
Iemand die twijfels uit over dingen die algemeen geaccepteerd zijn, stelt zich heel kwetsbaar op. Hij legt zijn eigen
onzekerheid open en bloot voor anderen neer. Nou, ik geef u dat te doen. Dat kost je wat!
Tegelijk mag van degene die dat doet, gevraagd worden dat hij dat inderdaad doet op een manier waarbij hij er blijk van
geeft, gecorrigeerd te willen worden door de Here. Soms brengen mensen vragen en twijfels die te maken hebben met de
Bijbel en de gereformeerde leer, niet meer naar buiten als vragen, maar als standpunten waar niet aan te tornen valt. Een
dergelijke arrogante opstelling is bepaald niet bevorderlijk voor een klimaat waarin we, als beperkte en van onszelf
onbetrouwbare mensen, samen ons houvast zoeken bij onze volstrekt betrouwbare God. Terwijl juist in dat klimaat van de
heilige authenticiteit er groei kan komen in iets wat pas na dit leven bereikt wordt: de volmaakte heiligheid.


