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“Nee”, zei ze in het afstudeergesprek, “nee, ik zou niet gereformeerd willen zijn. En ik 
zou niet op een vrijgemaakte school willen werken.” En Ciska wist wat ze zei, want ze 
was bezig een periode van vier jaar gereformeerd onderwijs af te sluiten. Als 
evangelische student. Juni 2003. 
“Waarom niet?”, vroeg de docent. Ze dacht even na. Toen zei ze: “Vrijgemaakten 
denken niet na, die nemen klakkeloos over wat er te koop is in de wereld. Ze toetsen dat 
niet aan hun levensovertuiging.” 
 
“Ja”, zei hij tijdens de eerste les, “ja, dat dacht ik wel, dat jij vrijgemaakt was.” En 
‘Jantje’ wist wat hij zei. Hij had een forse tijd ervaring als docent tekenen aan de 
hogeschool. En tussen de vele gereformeerde-gemeente-studenten liepen ook ieder jaar 
wat vrijgemaakte rond. September 1970. “Waarom?”, vroeg de student. De docent 
dacht even na. Toen zei hij: “Vrijgemaakten hebben een open blik naar de wereld. Ze 
kijken anders, gretiger, geïnteresseerder.” 
 
Twee historische gesprekjes. In mijn geheugen zijn ze bij elkaar komen te staan. Als 
combinatie. Natuurlijk keken Ciska en ‘Jantje’ vanuit een verschillende achtergrond. Ciska 
vergeleek gereformeerde met evangelische gelovigen. Jan keek vanuit de gereformeerde 
gemeente. 
Toch raken beide opmerkingen elkaar. De ene zou zelfs het gevolg kunnen zijn van de andere. 
Wie te gretig, te geïnteresseerd is, wordt gemakkelijk kritiekloos. 
Dan heeft Ciska scherp geanalyseerd: “Gereformeerden nemen klakkeloos over, ze denken 
niet na, ze toetsen niet.” 
 
Status-quo 
Ziezo! Ik ben gereformeerd. Dat betekent: ik heb het achter de rug. Voltooid deelwoord. Dus 
nu ben ik klaar! Die term is eigenlijk wat misleidend. Het klinkt inderdaad alsof het klaar is. 
Een afgeronde situatie. Een status-quo dus. Dan hoef je niet meer na te denken. Dan ‘ben je 
er’. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Nee. Gereformeerd zijn zegt wel iets van je 
uitgangspunt. Daar zou dat voltooid deelwoord bij kunnen passen. Het gaat dan over de leer. 
Maar het zegt ook iets van je doel. Dat wil zeggen: je laat je dagelijks leven sturen door wat je 
belijdt. En daar ben je nooit klaar mee. Dat kan geen voltooid deelwoord zijn. 
 
Gereformeerd 
Gereformeerd geloven is niet alleen een leer. Het is: willen leven tot eer van God. In 
verbondenheid met Hem. In liefde. En daarom in gehoorzaamheid. Je weet van je eigen 
onvermogen. Van de diepe doorwerking van de zonde. Maar je weet ook van genade door het 
werk van de Here Jezus. En je hebt oog voor de vernieuwing van het leven door de Heilige 
Geest. Daardoor kan en mag heel het leven dienst aan God zijn. 
 
Het houdt je nuchter en orthodox. Nuchter, omdat het je behoedt voor te hoge verwachtingen 
van de mens. Je maakt je dus niet sterk voor een paradijs op aarde. Orthodox, omdat je 
vasthoudt aan alles wat God in zijn Woord zegt. Het gaat in je leven om de eer van God. Jouw 
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doen en laten is dienst in het koninkrijk van God. Eredienst. Dat gaat je hele leven door. 
Onvoltooide tijd. 
 
In de wereld 
Nee, dat maakt het niet gemakkelijker: als kind van God sta je midden in de wereld. Er is 
maar één wereld. Voor gelovigen en ongelovigen. En God heeft die wereld lief. Hij heeft die 
wereld met Zichzelf verzoend door het werk van de Here Jezus. Dat deed Hij uit liefde. Maar 
God veroordeelt die wereld als zij die liefde van God niet aanneemt. 
En midden in die ene wereld leven Gods kinderen. Ze kunnen er niet uit wegvluchten. Ergens 
ongestoord God dienen. Een soort land Gosen. God dienen is juist: contact maken met die 
wereld. In die wereld staan. Aan die wereld vertellen over de verzoening. En over de liefde 
van God voor de gevallen wereld. En dat is heel moeilijk: de wereld alleen liefhebben om de 
liefde van God voor die wereld. 
Maar dat hoort bij gereformeerd geloven. Daar had Jan blijkbaar iets van gezien. Zijn 
opmerking was misschien wel een compliment. 
 
Werk aan de winkel 
‘Klakkeloos overnemen wat er te koop is’? Onmogelijk, want er is werk aan de winkel! Dat 
werk lukt alleen als je wilt worden wie je belijdt te zijn. Je uitgangspunt is gereformeerd? 
Oké, een voltooid deelwoord als startpunt. Maar dan? Daarmee ben je er niet. Want je wilt in 
je dagelijks leven meer en meer worden wat je bent. Eigenlijk kun je beter zeggen: steeds 
gereformeerd worden, in plaats van gereformeerd zijn. En dat is moeilijk. Want die gevallen 
wereld sluit naadloos aan bij ons eigen hart. Die wereld die niet van God wil weten. Dan 
gebeurt heel gemakkelijk wat Ciska signaleerde: ‘Gereformeerden nemen gewoon over. Ze 
denken niet na. Ze toetsen niet.’ 
 
Strijd 
Dat is het zeker. Een strijd op leven en dood. Het gaat om verloren gaan en gevonden worden. 
Ook in de gemeente. En toch is dat de taak van de kerk: in de wereld staan met de boodschap. 
Getuigen van verlossing en verzoening. Kruis en opstanding. Daar gaat het om. 
Nee, gereformeerd zijn is geen status-quo. Het is: een levend lid zijn van de kerk van Jezus 
Christus. Weten dat Hij de kerk vergadert. En dat die kerk een woord voor de wereld heeft. 
Dan heb je elkaar hard nodig als gemeente. Om stevig te blijven staan in de wereld en niet af 
te glijden. Om de Bijbel te bestuderen. Om elkaar te bemoedigen bij de taak die je samen 
hebt. En de grootste bemoediging is dat de Here Jezus zelf zijn kerk beschermt en onderhoudt. 
Je hoeft dus niet bang te zijn midden in de wereld. Op Hem kun je rekenen. Maar verslap niet 
in aandacht. Houd je hoofd er goed bij. Het is al een oude uitdrukking: toets alle dingen en 
behoud het goede. Laten we de opmerking van Ciska ter harte nemen. 
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