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Een groot gedeelte van de middagvergadering is gereserveerd voor de beantwoording van de vragen die prof. Maris kreeg
naar aanleiding van zijn referaat. Allereerst behandelde hij wat hem in de pauze gevraagd was. Vervolgens ging hij nog in
op onderwerpen die rechtstreeks uit de vergadering kwamen. In het hierna volgende vindt u daarvan een samenvatting.

Afbrokkeling
In het begin van het referaat is gesproken over Ezechiël 36, over het aan lager wal raken van het volk Israël. Een broeder
past dit toe op onze tijd. Dan ziet hij kerkverlating toenemen, verenigingsbezoek afnemen en noemt dit tekenen aan de
wand.
Die oudtestamentische situaties vinden we niet voor niets nu nog in de Bijbel, aldus prof. Maris. We zullen moeten
proberen om lijnen door te trekken, soms heel concreet. Het volk verkeerde toen in ballingschap, en dat was een heel
concrete situatie. Vanwege hun eigen schuld was hun bestaan ondergraven: ze hadden geen grond meer onder de voeten,
althans geen eigen grond. En hun toekomst daar in Babel was heel onzeker.
Wij in onze tijd kennen ook een afbrokkeling van de vanzelfsprekendheden van eerdere decennia. Kerkverlating en
godsverduistering (ook een bekende hedendaagse term in christelijk Nederland) gaan ons allemaal aan. Maar het
belangrijkste van de boodschap van een dergelijk schriftgedeelte is - we zullen dat zelfs als een rijkdom van de Here God
moeten ondervinden, - dat het belijden van schuld over onze situatie een levend deel van ons kerkelijk en geestelijk leven
moet zijn. Natuurlijk hebben we veel redenen om ook dankbaar te zijn voor wat we nog hebben: de mogelijkheden om
christen te zijn, om kerk te zijn, en dat in vrijheid!
En toch zie je iets van afbrokkeling en aftakeling. Vragen over ons eigen functioneren daarin kunnen dan op ons afkomen.
Daarom past ons altijd weer schuldbelijdenis. Daarom moeten we altijd weer terug naar het fundament van het bestaan en
van het leven van de gemeente: het houvast aan de beloften van de Here onze God en aan het volbrachte werk van
de Here Jezus.

Eenmalig
In de voorstudieschets in WEGWIJS (oktobernummer, p. 237) gaat prof. Maris uit van de eenmalige rechtvaardiging door
het geloof. Christus' offer is de enige grond van ons heil. Dit roept de vraag op of een gelovige niet steeds weer opnieuw
gerechtvaardigd moet worden. Wie de rechtvaardiging als een reeds vaststaand feit ziet, loopt toch gevaar zijn zonden
gering te achten?
We moeten eraan vasthouden dat de rechtvaardiging eenmalig is, zegt de christelijke gereformeerde hoogleraar. Dat is de
rechtvaardiging door het geloof, het deel krijgen door het geloof aan het fundament van het geestelijk leven, namelijk de
verzoening van de zonden. Christus neemt ons voor zijn rekening, wij worden de zijnen. Zo schrijft Hij, als onze borg, ònze
schuld op zíjn naam en zíjn gerechtigheid op ònze naam. En zijn Vader is het, Die rechtvaardigt. Dat is iets eenmaligs.
Wie waarachtig geloof heeft ontvangen in de Here Jezus Christus, die hééft deel aan de rechtvaardiging, de vergeving van
zonden. Deel hebben aan Christus is ook deel hebben aan zijn weldaden. Zo onlosmakelijk zijn geloof en rechtvaardiging in
zondag 7 van de Catechismus, bij de omschrijving van een waar geloof, verbonden. Paulus spreekt immers in Romeinen
5:1 over de rechtvaardiging als over de werkelijkheid die voor de gelovigen in Rome zeker mag zijn.
Dat tegelijk alle reden blijft voor vermaning tot heiliging, is een andere zaak. Bij de heiliging hóórt de voortgang.
In de Dordtse Leerregels is de onverliesbaarheid van de rechtvaardiging door het geloof o.a. te vinden in hoofdstuk V,
verwerping der dwalingen 3. Ook daar is geen sprake van valse gerustheid.
Het gaat wel om de functionering van het gelóóf, het leven door het geloof! Het geloof moet een levend houvast hebben
aan de vastheid van Christus' gerechtigheid èn het geloof moet zich bewijzen in het leven met Christus, in de heiliging. Zie
zondag 23 van de Catechismus: 'Waardoor zijt ge rechtvaardig voor God? Alleen door waar geloof in Christus Jezus.' Er is
in het geestelijk leven, in het tot geloof komen, niet alleen een begin, maar ook een voortgang! Het geloof functioneert in
heel ons leven, als het goed is. Denk maar aan al die waarschuwingen in het Nieuwe Testament. In de Hebreeënbrief, over
het niet verachteren in de genade. 'Houd vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon neme' (Openb. 3). Er is geen
vanzelfsprekendheid. Toch mogen we spreken van eenmaligheid, juist vanwege de vastheid van het fundament van de



rechtvaardiging in het offer van de Here Jezus Christus, dat eens en voorgoed gebracht is.

Rechtvaardigheid en heiliging
Het is van belang daarbij te onthouden wat Calvijn al benadrukte, namelijk dat rechtvaardiging en heiliging aan elkaar vast
zitten, dat ze ons in Christus tegelijk en aan elkaar verbonden geschonken zijn. Waar de rechtvaardiging eenmalig is, daar is
de heiliging iets wat doorgaat. En juist het leven uit de rechtvaardiging, het weten daarvan, het houvast hebben daaraan, dàt
mag blijken in het leven van de heiliging. In het leven met de Here met alle praktische kanten. Spreker onderstreept dit met
1 Korintiërs 1:30, waar van Christus gezegd wordt, dat Hij 'ons van God is geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging
en verlossing'. Let erop dat daar staat: rechtvaardigheid en heiliging. Hij is ons gegeven tot rechtvaardigheid. Dat wil
zeggen: wanneer we door het geloof aan Hem verbonden zijn, kunnen we er zeker van zijn dat de rechtvaardigheid
compleet is. Het ìs een geheel, het ìs betaald, het ìs volbracht.
Vervolgens staat er: Hij is ons ook gegeven, niet tot heiligheid, maar tot heiliging. En dat geeft het voortdurende aan in de
functionering van het leven met de Here. Zo moeten rechtvaardiging en heiliging toch onderscheiden worden.

Heiliging
In de heiliging gaat het om de verhouding tussen de HERE en ons in ons concrete leven. Het is goed, het is ook nodig, om
in de prediking concreet te zijn. En niet alleen in de kerk, maar ook in ons eigen geloofsleven. We moeten het niet alleen bij
mooie, ware, geestelijke woorden en 'zweverige' uitdrukkingen laten. In de heiliging gaat het wel degelijk ook om onze
handen en voeten. 'Weet ge niet dat uw lichamen tempels zijn van de Heilige Geest?' zegt Paulus in 1 Korintiërs 6. Prof.
Maris wijst in dit verband op 'kleine dingetjes' in de Bijbel, waar je gemakkelijk overheen leest, maar waarin wel de
noodzaak van een heilig leven valt op te merken. Sla die dingen niet over!, zegt hij met nadruk. Ook die passen bij de
werkelijkheid van het leven met de Here, bij onze omgang met de Bijbel, bij de prediking. Het moet doorklinken, ook in de
gemeente.
Enkele voorbeelden uit de Bijbel noemt hij: leg u toe op de gastvrijheid (Rom. 12:13). Of: wees niet eigenwijs (Rom.
12:16). Of: doe als de Here Jezus, die toen Hij leed, niet dreigde; toen Hij gescholden werd, niet terugschold (1 Petr.
2:21-23). Denk verder aan onze omgang met geld en goed, met mensen om ons heen, met onze tijd. Volgen we daarin de
Here Jezus na? We zijn toch veel eerder geneigd aan onze oude mens toe te geven en voor onszelf op te komen! We
moeten die praktische bijbelse voorbeelden ter harte nemen en niet de waarheid versmallen tot enkel dogmatische
formules. Laten we de concreetheid van de Here dan ook in al z'n breedheid houden.

Bekering
In een volgende vraag komt de bekering aan de orde. Een broeder spreekt daar wel eens met een collega (van de
Gereformeerde Gemeenten) over, hoe moeilijk het is om bekeerd te worden. Is dat iets wat per se in één keer gebeurt?
Prof. Maris merkt op, dat in zulk denken de uitverkiezing belemmerend werkt op het aanbod van genade. Maar het is ook
van belang ervoor uit te komen - zonder nu de vragen rond de toe-eigening des heils tot onderwerp van bespreking te
maken - dat bekering als aanduiding van het begin van het nieuwe leven, iets eenmaligs heeft. Ook voor een verbondskind
zal er de werkelijkheid moeten zijn van een tot geloof komen. En natuurlijk daaropvolgend ook de dagelijkse bekering. Wil
er geestelijk leven zijn, dan zal er ook levendmaking moeten zijn geweest, wedergeboorte, bekering, begin. Zijn we van de
HERE? In artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt over de kenmerken van de ware kerk èn over de
kenmerken van de ware christen gesproken. De kerk moet herkenbaar zijn. Maar daarbij hoort de herkenbaarheid van de
christen die weet van schuld, van het geloof in de Here Jezus tot zijn verlossing, van dankbaarheid en van een leven dat
Hem volgt.

Tweedeling
Een vragensteller die veel spreekt met oud-gereformeerde familieleden, ziet een parallel met wat in het referaat naar voren
kwam over een charismatische tweedeling in de gemeente. Daar is ook een soort tweedeling, namelijk van bekeerden en
onbekeerden. De bekeerden kunnen heel duidelijk vertellen van hun bekering, hoe God zijn weg in hun leven gegaan is.
Daarin zien ze de tekenen van hun uitverkiezing. Wie dat niet kan vertellen, hoort er niet bij.
Het lijkt een soortgelijke manier van denken, maar wel met een andere indeling van de 'boven- en de benedenverdieping'.
Bij de charismatische groepen zitten op de onderste verdieping de gewone gelovigen, bij het oud-gereformeerde patroon
de onbekeerden. Overeenkomst is bij beide de orintatie op de eigen ziel. Onze ziel is belangrijk, maar de diepste vraag
voor ons geestelijk leven is niet: hoe ziet mijn ziel eruit?, maar: wat dunkt u van de Christus? Hoe nodig heb ik Hem, wat
betekent het Hem te kennen, in Hem te geloven?



Gebed
Een andere vraag: moet er met het oog op zondag 45 van de Catechismus niet meer worden geattendeerd op het
voortdurende gebed om de Heilige Geest, om tot levensheiliging te komen?
Spreker vindt dit een belangrijke opmerking. Deze zondag geeft de functionering van het geloof in het gebed prachtig weer.
God heeft ons bevolen aan Hem te vragen. Tegelijkertijd geeft Hij zijn beloften, die geloofd moeten worden. Daar
behoort het gebed bij thuis. We mogen tot de HERE gaan en Hem smeken om wat Hij ons beloofd heeft. Als er een
levende band is tussen Hem en ons, wat hebben we Hem dan nodig ook in ons bidden! Wat hebben we Hem ook
gezamenlijk nodig! In de kerkdienst, in het gezin en ook bij allerlei ontmoetingen binnen de kring van de gemeente. Samen
bidden, samen gericht zijn op het Woord, onder de tucht van het Woord, bij de ruimte van het open Woord.
Er is nog een vraag betreffende het gebed. Kan het hand-in-hand bidden een middel zijn tot geloofsversterking?
Het gebed, ook het gemeenschappelijk gebed, is volgens prof. Maris van grote waarde tot het zoeken van de onderlinge
gemeenschap en tot het onderhouden van het geloof. Maar het samen een kring vormen en dan hand-in-hand bidden heeft 
niets met geestelijk leven te maken, zegt hij met nadruk. In charismatische en pinksterkringen wordt het wel vaak gedaan.
In het verlengde hiervan noemt hij ook de handoplegging, die men vaak ziet als een overdracht van gaven. En het wordt
dan bijna iets magisch. Die overdracht kan ook werkelijk plaatsvinden, soms zelfs van ellendige geestelijke aanvechtingen.
't Is niet zomaar iets symbolisch. Het hand-in-hand een kring vormen is verder wel bekend uit het spiritisme (energiekring,
om iets geestelijks, iets bovennatuurlijks te laten plaatsvinden). Maar dan zoek je het wel bij de vorst der duisternis.
De Bijbel kent niet de gemeenschap in het gebed door middel van lichamelijk contact. De Bijbel kent wel de ootmoed van
een lichaamshouding door het hoofd te buigen, de ogen te sluiten of te knielen, eventueel samen. Wie Hem aanbidden,
zullen bidden in Geest en in Waarheid, en niet door elkaar bij de hand te vatten.

Volmaaktheid?
In 1 Johannes 3 is er sprake van een niet-zondigen. In vers 6 staat: 'Een ieder die in Hem blijft, zondigt niet. Een ieder die
zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.' En in vers 9: 'Een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde.
Want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.' Lezen we hier dat het mogelijk is
om volmaaktheid in de heiliging te bereiken?
Spreker ontkent dit en legt dit uit door op de grondtekst van de Bijbel te wijzen. Het Grieks geeft een nuance aan die in de
vertaling niet goed tot zijn recht komt. 'Wie uit God geboren is, doet geen zonde'. Daar staat in de Griekse taal een
tegenwoordige tijd, die de betekenis heeft van iets vóórtdurends. 'Doet geen zonde' is te omschrijven als: kan niet meer
blijven zondigen op een manier alsof dat gewoon is, alsof dat je element is. Ook vers 6, 'wie in Hem blijft, zondigt niet', wil
zeggen: die is niet meer thuis in de zonde. Het woord 'zondigen' betreft de conditie van de mens, die van nature zondigt, als
iets vanzelfsprekends. In het leven van een christen moet herkenbaar zijn dat de zonde er nog wel is, maar niet meer bij
hem hoort. Hij heeft er verdriet over, een mishagen aan zichzelf (zie het 'oude' avondmaalsformulier). Hij komt uit bij
Romeinen 7: 'Ik ellendig mens! Het kwade dat ik niet wil, doe ik, en het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Wie zal mij
verlossen van het lichaam dezes doods?'
Johannes zegt hetzelfde als Paulus. Breng daarbij ook in rekening wat Johannes in diezelfde brief in 1:10 schrijft, nl.: 'Indien
wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet'. En daaraan
vooraf: 'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen
van alle ongerechtigheid'. Dàt is het levenspatroon van een christen. Niet in de zonde blijven, zoals Johannes bedoelt, maar
zonde belijden, er verdriet van hebben, ertegen strijden. Met alle aanvechting en verdriet daarvan.
Tot zover de in de pauze gestelde vragen. Ook vanuit de zaal komen nog enkele opmerkingen en reacties.

Verbond
Een broeder betreurt het dat prof. Maris noch in het vooraf geplaatste artikeltje in WEGWIJS noch in de toespraak
melding heeft gemaakt van de verbondsbelofte van dagelijkse levensvernieuwing, die we allen ontvangen hebben en die in
onze doop is bevestigd. Verder is het volgens genoemde broeder schriftuurlijker te spreken van een door het verbònd
bepaalde relatie tussen God en ons, in plaats van door het geloof bepaald. In die verbondsverhouding vraagt God ons
gelovig vertrouwen.
Prof. Maris geeft ten antwoord dat hij zich er zeer bewust van was voor wie hij moest schrijven en spreken. Alles wat hij
naar voren bracht, stond binnen het kader van het verbond! Als werkelijkheid! Hij is het dus volstrekt met de vragensteller
eens. Dus, nogmaals, in de verbondsbelofte is ook de belofte van levensvernieuwing gegeven. Het karakter van de relatie
die God met zijn volk in het verbond is aangegaan, is dat van de belofterelatie. In die relatie komt God van zijn kant naar
ons toe met zijn beloften. Maar die beloften moeten beantwoord worden met geloof. Anders gezegd, nadrukkelijk moet
uitkomen dat de relatie tussen God en ons bepaald is door een verbondsrelatie, maar de inwilliging van het verbond wordt



door het geloof gewerkt, door de Heilige Geest, die ook beloofd is. Juist omdat de gemeente verbondsgemeente is, dient
daar aan de orde te komen dat de beloften, die al tot de kleine kinderen komen, èn tot de gehele gemeente, als een
geloofswerkelijkheid in ieders leven herkenbaar geworden zijn.

Tegenstrijdigheid?
Een andere broeder meent een tegenstrijdigheid te signaleren. Prof. Maris accentueerde, zo zegt hij, de relatie tussen God
en mensen. De gelovige leeft in afhankelijkheid van de werking van de Heilige Geest. Het gaat om de Here en niet om ons:
Hij moet wassen, ik minder worden. Maar toch zegt de Schrift: strijd om in te gaan, strijd de goede strijd des geloofs.
Het antwoord hierop is duidelijk: het gaat natuurlijk wel om onszelf. Het gaat in het heil wel degelijk om onszelf! Het gaat
Gòd ook om ons. Maar in de manier waarop in het geloof de dingen bijbels gekend en gezien worden, gaat het om God.
De Here Jezus zelf zei: 'strijd om in te gaan', ten antwoord op de vraag: 'Here, zijn het er ook weinigen die behouden
worden?' (Luc. 13:23-24). Dat was typisch een vraag van iemand die zich beperkte tot de menselijke kant. Wij zouden
graag willen weten hoeveel er behouden zullen worden. Maar de Here Jezus gaat er niet eens op in. Hij slaat het gewoon
over. Hij zegt wèl: het is úw zaak te strijden om in te gaan, want breed is de weg die tot het verderf leidt en smal de weg
die ten leven leidt. Overigens, deze woorden spreekt de Here Jezus ook binnen de kring van het verbond!
Prof. Maris hoopt dat uit zijn woorden niet blijft hangen als zouden wij zelf niet belangrijk zijn. Ons behoud is van
levensbelang! Het schitterende van het geloof is juist de manier waarop: niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Het
gaat om Hem. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is niet tegenstrijdig, maar dat is het verstaan van dingen
die soms een zekere spanning vertonen. Die in het geloof juist tot de diepste en de rijkste werkelijkheid van de christen
behoren.

Kringgebed
Desgevraagd gaat prof. Maris nogmaals in op het al eerder besproken kringgebed, omdat het ook bij ons, vooral bij de
jeugd toegepast wordt. Het kringgebed waarbij men in een kring elkaars handen vasthoudt, is duidelijk door hem
afgewezen. Daarvoor is in de Bijbel geen enkele aanleiding, het vindt alleen herkenningspunten in kringen buiten het
christelijk geloof.
Een kringgebed waarbij men samen bidt, waarbij meerderen zelf een gebed uitspreken, kàn zeker waardevol zijn. Spreker
heeft het in de Engelssprekende landen meegemaakt, ook in kerken waarmee zowel de vrijgemaakt Gereformeerde als de
Christelijke Gereformeerde Kerken verbonden zijn, in Schotland en Ierland bijvoorbeeld. De meeste gemeenten houden
op een doordeweekse avond een gebedssamenkomst, een prayer-meeting. Men ziet dat als iets waarin het hart van het
gemeentelijk leven klopt. Meerdere gemeenteleden, ambtsdragers en niet-ambtsdragers, gaan voor in gebed. En dat kan
buitengewoon waardevol en opbouwend zijn. Het is zó georganiseerd, dat men de gemeenschap van het gebed daarin
beleeft. Dàt is bijbels. Zie Handelingen 2, over de gemeente die eendrachtig bijeen was in het onderwijs van de apostelen,
de breking van het brood en de gebeden. Dus ook bijeen voor het gebed!
We kunnen misschien vaststellen dat er op dit gebied in onze gereformeerde traditie wat te weinig is, en dat vanuit de
evangelische traditie dingen binnenkomen, waar we mogelijk wat kopschuw van zijn, maar die op zichzelf waardevol zijn.
We moeten natuurlijk ook alert zijn op andere kanten aan de zaak. Dergelijke dingen kunnen soms ook iets geestdrijverigs
krijgen en in een gemeente een stukje eigenzinnigheid oproepen, met name als hierdoor groepjes ontstaan en als het zich
aan het toezicht van de kerkenraad onttrekt.

Belijdenisgeschriften
Charismatische christenen en evangelische groepen accepteren onze belijdenisgeschriften niet, aldus een broeder. Zij
onderschrijven wel met ons bijvoorbeeld de leer van de Drie-eenheid, maar zodra wij die onderbouwen met een van de
belijdenissen of de Catechismus, noemen ze dat slechts mensenwoord; zij willen zich alleen maar houden aan de Bijbel. Het
is heel moeilijk aan deze mensen over te brengen hoe rijk juist onze belijdenis is.
Met het zich aan de Bijbel houden zijn we het met hen eens, zegt de hoogleraar. Maar de praktijk laat zien dat die mensen
miskennen dat de vragen die nu beantwoord moeten worden, vroeger ook aan de orde zijn geweest. Er zijn niet voor niets
in de oude kerk al belijdenissen gevormd waarin de leer werd omschreven tegenover dwalingen. Ook de leer van de
Drie-eenheid. Dat was niet omdat mensen zo nodig over het geloof wilden gaan schrijven of nadenken, maar omdat men
luisterde naar de Schrift. Daarom moet de belijdenis ook altijd aan Gods Woord geijkt worden.
Intussen bestaat binnen die groepen wel een soort ongeschreven belijdenis. Laat in discussies met hen maar zien dat ze zelf
ook een soort theologie, een soort menselijk denkwerk hebben. Vaak erg oppervlakkig helaas. Laten we blij zijn, zo zegt
prof. Maris tot slot, met de traditie die we hebben in onze belijdenisgeschriften. Maar laat ze wel op hun eigen plaats: onder
de Bijbel en niet erboven!



De voorzitter sluit af met dankwoorden aan het adres van prof. Maris: hij sprak over zaken waarmee we in onze èn in de
Christelijke Gereformeerde Kerken te maken hebben. Het was een weldaad van elkaar te horen en met elkaar te spreken,
en daarbij steeds te putten uit dezelfde bron.


