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BREUKE SIONS 
 
Tegenwoordig hoor je het nog weinig. Sommigen hoorden ervan, een enkeling kent de 
betekenis.  Nog  zeldzamer:  mensen  die  het  persoonlijk  hebben  ervaren.  Mensen,  die  ‘liepen  
onder  de  breuk  van  land,  volk  en  kerk’.   
 
Marcel van Ellen 
 
Het betreft een persoonlijke en gevoelige geloofservaring bij mensen die zich zó betrokken voelen bij 
de ontkerkelijking van christelijk Nederland, dat ze diep gebukt gaan onder de ontstane breuk tussen 
God en Nederland. Ze voelen zich mede verantwoordelijk omdat ze behoren tot hetzelfde volk. 
Het lezen hierover veronderstelt enige geloofskennis om het onderwerp te kunnen volgen. Het is een 
fenomeen dat ik het waard vind om over te schrijven, omdat het nauwelijks nog wordt gevonden èn 
omdat ik het historisch van belang vind. 
 
Het  ‘fenomeen’  is  met  name  in  de  19e eeuw te vinden met een nasleep tot ruim halverwege de 20e 
eeuw. Tegenwoordig hoor je het nog maar zelden. De 19e eeuw kenmerkte zich door grote 
veranderingen op federaal, parlementair en religieus gebied. Na de franse inval, de instelling van de 
Bataafse republiek en het Koninkrijk Holland volgde de inlijving bij Frankrijk en vervolgens de nieuwe 
zelfstandigheid van Nederland onder een koning.  
 
Willem I verordonneerde in 1816 - naar voorbeeld van de Church of England, waarvan de engelse 
vorst het hoofd was -  een nieuwe kerkorde voor de protestantse kerk, de Nederduits Gereformeerde 
Kerk,  die  voortaan  ‘Hervormde  Kerk’  ging  heten.   
De schijnbare scheiding tussen Kerk en Staat werd geregeld door het zogenaamde 'Algemene 
Reglement'. Aan het hoofd van deze kerk stond koning Willem I en het was de bedoeling dat deze 
kerk het Staatsgeloof moest worden voor het nieuwe Nederlandse Koninkrijk. 
 
Verschillende  kerkelijke  afscheidingen  brachten  onrust  en  verdeeldheid.  Het  ‘bevindelijke leven met 
God’  ging  achteruit  naarmate  de  mens  centraal  kwam  te  staan.  Verschillende  gelovigen  leden  onder  
deze  ‘breuk’,  soms  zozeer,  dat  ze  als  het  ware  zich  persoonlijk  verantwoordelijk  voelden  omdat  ze  
deel uitmaakten van het nederlandse volk. Land, volk en kerk werd als een eenheid gezien: wij maken 
deel uit van het geheel, wij delen in de collectieve schuld, die op geheel Nederland ligt. God ziet ons 
als Nederlanders aan. 
 
 
Breuk kerk-oranje-vaderland 
Allereerst moeten we in het oog houden, dat  Nederland’s  zelfstandigheid  is  ontstaan  in  de  17e eeuw 
uit de drang naar geloofsvrijheid. De republiek die ontstond nadat het volk van deze Lage Landen zich 
had losgemaakt van het Spaanse Rijk, was een unicum binnen Europa: een volk dat zonder vorst of 
koningshuis zichzelf regeerde en dat naar de richtlijnen van de Bijbel. 
Het bleek een gezegende constructie die ons leidde naar de Gouden Eeuw. 
De  volgende  honderd  jaar  zou  Nederland  een  ‘grote  mogendheid’  binnen  Europa  zijn,  gestoeld  op  het  
Woord Gods. Vanaf 1748 vindt langzaam een ommekeer plaats, deels ten gevolge van veranderde 
machtsverhoudingen in Europa, deels ook door de regenten en de inwendige verhoudingen in de 
Republiek. 
 

De Republiek der Nederlanden (1648 – 1795) vond zijn begin in de ontworsteling aan de 
spaanse overheersing, die sinds de opvolging door Filips II van zijn vader Karel V in 1558 voor 
de nederlandse gewesten steeds knellender werd. Het was een vrijheids- cq 
godsdienstoorlog, daar Filips een fel bestrijder was van de kerk der Reformatie ofwel van hen 
die de Rooms-katholieke kerk niet langer erkenden als de ware kerk. 
Vanaf 1558 begon de Bourgondische eenheidsstaat uiteen te vallen, in 1568 kwamen de 
Nederlanden in opstand  en in 1572 vond in Dordrecht in Holland de eerste vrije 
Statenvergadering plaats. Toch zou het nog tot 1648 duren voordat de Republiek der 
Vereenigde Nederlanden als natie op de kaart stond. 

 
In 1795 vindt het einde plaats met de inval door de Fransen. De Republiek der Nederlanden is niet 
langer een zelfstandige staat. 
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De  Oranjes,  eens  de  inspirators  voor  de  opstand  tegen  Spanje  en  nazaten  van  de  Willem  die  ‘een  
Verbond  had  gesloten  met  de  Potentaat  der  Potentaten’,  werden  verjaagd,  door  de  Fransen  maar  ook  
door het eigen volk.  
De Statenbijbel, symbool van de Opstand tegen Spanje en de Rooms-katholieke kerk en tevens van 
de  vrijheid  van  geloof  en  meningsuiting,  was  niet  langer  de  basis  van  ’s  lands  regering. 
(zie o.m. Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland door Gosses en Japikse) 
 
De Bataafse Republiek werd uitgeroepen. Al op 31 januari 1795 nam een raad van 
vertegenwoordigers, vergaderend aan het Binnenhof, de Verklaring van de rechten van de mens en 
van de burger aan. Het stuk was geschreven onder leiding van de Bataafse voorman Pieter Paulus, 
advocaat van de Admiraliteit en curator van de Universiteit van Leiden. Natuurlijk diende de Franse 
Déclaration des droits de l'homme als model. Toch week de hollandse versie hier op belangrijke 
punten van af. De uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige brouwerszoon Paulus had jaren op het 
onderwerp gestudeerd en stond vanwege zijn publicaties erover bekend als 'de apostel der mensheid'. 
Paulus vreesde dat de Franse nadruk op de zogenaamde 'algemene wil' botste met persoonlijke 
vrijheden. Maximilien de Robespierre had zich in Parijs al verbeeld zelf de algemene wil te 
vertegenwoordigen, met alle huiveringwekkende gevolgen van dien. 
  
De eerste nederlandse grondwet stamt uit de Frans-Bataafse tijd. Deze Staatsregeling van 1798 laat 
tot op de dag van vandaag diepe sporen na in onze wetgeving. Ironisch genoeg kwam de wet na veel 
democratisch geharrewar tot stand door een coup. De grondwet zelf was in veel opzichten uitdrukking 
van de nederlandse beweging voor christelijke Verlichting uit de achttiende eeuw. 
 
  
15-8-87 AMSTERDAM - Ter gelegenheid van het feit dat 350 jaar geleden de Statenvertaling 
uitgegeven werd, wordt in het Bijbels Museum te Amsterdam een tentoonstelling gehouden. Daar zal 
de eerste druk van de Statenbijbel te zien zijn, iets wat tot op heden nog nooit mogelijk is geweest. 
  
In paars fluweel werd de eerste druk van de Statenbijbel op 17 september 1637 officieel aangeboden 
aan de Hoogmogende Heren van de Staten Generaal in Den Haag. Dit prachtexemplaar werd met de 
drukproeven bewaard in een speciale kist die stond opgesteld in Leiden. 
   
Eenmaal in de drie jaar werd de inhoud van de kist gecontroleerd. Een heel gezelschap trok daarvoor 
per Statenjacht naar Leiden. Dat was steeds een hele ceremonie, die tot 1795 werd volgehouden. 
Daarna verdween de kist met inhoud in het archief van de Nederlandse Hervormde Kerk. 
 
 
Dat was, veronderstelde ik altijd, de breuk die, zolang niet hersteld, de belemmering was om het land 
wederom tot een godvruchtige natie te maken. Terugkeer tot het geloof onzer vaderen, tot het herstel 
van het drievoudig snoer kerk-oranje-vaderland of God, Nederland en Oranje. 
Nederland werd in 1813 weer zelfstandig, de Oranjes keerden terug, maar de Bijbel kreeg niet meer 
de centrale plaats die het eens had. 
Sterker, diezelfde Oranjes, in de persoon van koning Willem I, lieten voor de Nederduitsch 
Gereformeerde Kerk een kerkorde ontwerpen. Sinds 1579 was dit de publieke kerk van de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1795 onder de Franse overheersing hield zij op met de officiële 
publieke kerk te zijn 
Op 7 januari 1816 werd het Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederlandsche Hervormde 
Kerk in het Koningrijk der Nederlanden, bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Hierbij kreeg de kerk de 
officiële naam Nederlandse Hervormde Kerk. 
 



 3 

Het Algemeen Reglement 
De Franse Revolutie en de ideeën van de Verlichting hebben beide grote invloed gehad op het 
theologische klimaat. Leerde de Revolutie "geen God en geen meester", de Verlichting had een 
ereplaats ingeruimd voor de menselijke rede. Ook in de kerk in Nederland werkte dat door.  
Toen koning Willem I in 1816 de Nederlandse Gereformeerde Kerk naar Engels model wilde 
omvormen, nam de aanwezige onrust alleen maar toe. Dit mondde in 1834 uit in de Afscheiding 
onder ds. Hendrik de Cock, predikant in Ulrum. 
 
Koning Willem I, die als Oranje-prins tijdens de Franse overheersing lange tijd in Engeland had 
vertoefd, wilde in Nederland de Gereformeerde Kerk naar Engels model omvormen tot staatskerk. Dat 
betekende nog al wat. Vanouds werd in de kerk de Dordtse Kerkorde (DKO) gehanteerd. Deze 
kerkorde was opgesteld tijdens de Synode van Dordrecht (1618-1619). Hierin werd het kerkelijk leven 
geregeld. Te denken valt aan het beroepingwerk van predikanten, de verkiezing van ambtsdragers, 
het handhaven van de kerkelijke tucht, de inrichting van de eredienst, de behartiging van de stoffelijke 
belangen etc. De Gereformeerde Kerk werd vanuit het plaatselijke grondvlak bestuurd. De 
kerkeraadsleden werden gekozen door de lidmaten. Vanuit de kerkeraad werden leden afgevaardigd 
naar de classisale vergaderingen. De classes op hun beurt vaardigden leden af naar de Provinciale 
Synode(n) en de Generale Synode. In 1816 stelde een hoge ambtenaar, de heer Janssen, op verzoek 
van de koning het Algemeen Reglement op. Dit moest de Dordtse Kerkorde vervangen. In dit 
Reglement werd de Gereformeerde Kerk tot Staatskerk omgevormd. Dit betekende dat de personen 
die zitting kregen in de meerdere vergaderingen (Synoden en Classes) van de Kerk voortaan 
benoemd werden door de Staat. Om alles gladjes te kunnen laten verlopen werd er zelfs een 
Ministerie van Eredienst gevormd! Over de officiële leer van de Gereformeerde Kerk werd geen 
uitspraak gedaan, hoewel daar van verschillende kanten op aangedrongen werd. In het licht bezien 
van de leringen die gebaseerd waren op het Deïsme (theologie van de Verlichting), was dit verzoek 
begrijpelijk, want in wezen betekende dat leervrijheid. Ook werden de kerken verplicht gesteld tijdens 
de erediensten liederen te zingen uit de bundel met Evangelische Gezangen, die kort daarvoor het 
licht had gezien. Al deze zaken, van bovenaf opgelegd, zorgden er voor dat de reeds aanwezige 
onrust alleen maar toenam. 
Tevens werd bepaald dat de Gereformeerde Kerk vanaf dat moment Nederlandse Hervormde Kerk 
zou heten. 
 
Door vele kerkleden echter werd dit gezien als een ongewenste inmenging van de koning in 
kerkzaken. Met name vanuit de Universiteit van Leiden rees hiertegen (liberaal) verzet. Liever had 
men gezien – ware een dergelijke verandering al noodzakelijk geweest - dat een speciale Synode, 
zoals eertijds die van Dordrecht (1618-1619), zich hiermee had beziggehouden. 
 
Verzet tegen deze ontwikkelingen leidde in behoudende hoek in 1834 tot de afzetting van Hendrik de 
Cock, die predikant was in Ulrum. De beweging die hieruit ontstond wordt de Afscheiding genoemd en 
op meerdere plaatsen in Nederland werden predikanten uit hun ambt of in de gevangenis gezet.  
In 1886 vond tijdens de Doleantie een nieuwe afscheiding plaats onder leiding van de Amsterdamse 
predikant Abraham Kuyper, een invloedrijk antirevolutionair politicus, journalist en wetenschapper. Uit 
de samenvoeging van de dolerende kerken en de kerken die ontstaan waren uit de Afscheiding van 
1834 ontstonden in 1892 de Gereformeerde Kerken in Nederland. (Wikipedia) 
  
“De koning had beter een Dordtse synode bijeen kunnen roepen. Nu was het gevolg dat er vrijheid 
kwam  voor  allerlei  ‘wind  van  leer’.  Wanneer  er  door  de  plaatselijke  predikant  niet  overeenkomstig  de  
gereformeerde leer werd gepreekt gebeurde het dat mensen, waaronder gekenden Gods, thuis 
gingen preeklezen. Zuchtend en wenend vanwege de breuke Sions. In sommige plaatsen in ons land 
tref  je  nog  altijd  zulke  onkerkelijke  mensen  aan.”   
Aldus de predikant A.J. Wijnmaalen tijdens een interview in 2004. 
 
De derde mogelijkheid 
Het erkennen van de Nederlands Hervormde kerk als de enige kerk, maar er toch niet in kunnen 
kerken  vanwege  de  afdwaling  van  het  ware  Woord  Gods.  Te  veel  de  ‘wereld’  in  de  kerk.   
Maar, opmerkelijk, noch het vasthouden aan het ,,Hervormd kerkgenootschap", noch de afscheiding 
blijkt  Gods  weg.  Er  is  een  ‘derde  mogelijkheid’:  diverse  samenkomsten  of  plaatselijke  gemeenten  met  
een kenmerkende en eigen inslag.  
Gezelschappen, oefenaars, kruisgemeenten. Bijeenkomsten zonder kerkelijk verband.  
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In dr. C. N.  Impeta''s  „Kaart  van  kerkelijk  Nederland"  (?  Van  Alphen,  Nieuw  kerkelijk  Handboek)  staat  
het  er  zo:  „Deze  gemeenten  voeren  geen  naam.  Zij  hebben  zich,  daar  zij  de  Nederlandse  Hervormde  
Kerk als het geopenbaarde lichaam van Christus zijn blijven erkennen, niet tot kerk durven institueren, 
maar wachten het herstel van de breuk der kerk uit Gods Geest en genade af.'' 
 
Het herstel van land, volk en kerk is niet te organiseren, maar moet uit Gods Geest komen. Men heeft 
daar hoop op en men wacht daar op. 
Land, volk en kerk wordt daarbij als een eenheid gezien: wij maken deel uit van het geheel, wij delen 
in de collectieve schuld, die op geheel Nederland ligt. God ziet ons als Nederlanders aan. 
 
In de Nederlands Hervormde Kerk kun je niet zijn. Daar zijn teveel misstanden en daar is de 
vrijzinnigheid. Blijft over: de derde mogelijkheid, slechts Woord-bediening en sacrament, méér niet. 
Geen aparte kerk en geen aparte naam, maar samen buigen onder het oordeel, dat over Nederland 
gaat en hopen op Zijn gena, persoonlijk allereerst en daarnaast voor ons allen. Daarom slechts een 
nooddak, een schuur, alleen het plaatselijke en het hoogst nodige, met zo min mogelijk organisatie. 
 
Mensen,  die  ‘liepen  onder  de  breuk  van  land,  volk  en  kerk’,  worstelden  met  deze  dingen.  Niet  een 
ieder  werd  dit  ‘opgelegd’,  dat  vond  eerst  plaats  bij  hen,  die  bewust  gerechtvaardigd  waren  en  het  
‘eigendom  van  Christus  geworden  waren’.  En  dan  nog  lang  niet  ieder  van  hen  kreeg  daar  mee  te  
doen. Anderen huldigden theoretisch dit standpunt. Zij vonden het juist, maar niet belangrijk. Het 
persoonlijk heil was belangrijker. 
(uit: Rondom Bogaard, J.H. van der Giessen) 
 
De nadruk lag dus op de breukbeleving binnen de vaderlandse kerk, niet alleen de Afscheiding van 
1834, maar met name de breuk die in 1839 viel, de scheiding onder de Afgescheidenen, doordat een 
aantal gemeenten de vrijheid aanvroeg en zich samenvoegden tot de Christelijke Afgescheiden 
Gemeenten. Een ander deel weigerde die vrijheid aan te vragen en bleven Gereformeerde 
Gemeenten – ook wel Gereformeerde Kerk – onder  het  kruis  genoemd.  Dat  het  woord  ‘kruis’  niet  met  
een hoofdletter begint, geeft aan dat hiermee niet het kruis van Golgotha wordt bedoeld. Kruis 
betekent in dit verband: druk, vervolging. 
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De kiemen voor de neergang - die zijn dramatisch hoogtepunt vindt met de inval (of het onder gejuich 
binnenhalen) door de franse troepen met het idee van vrijheid, gelijkheid en broederschap en het 
vereren  van  ‘de  Rede’  als  nieuwe  godin)  – zien we ontstaan halverwege de 18e eeuw, rond 1750, toen 
de kerk werd gekenmerkt door en enorme verslapping, door een ernstig gebrek aan waakzaamheid. 
Dat  bood  de  gezindheid  der  ‘Verlichting’  de  mogelijkheid  zich  in  de  kerk  te  openbaren.  Niet  de  Bijbel  
als het Woord van God werd meer als onfeilbaar gezien, maar de  ‘rede’  werd  het  hoofdkenmerk  van  
de  ware  godsdienst.  En  dat  ‘slechts’  een  dikke  eeuw  na  de  nationale  Synode  van  Dordrecht! 
 
Door  de  rede  werd  de  ‘deugd’  als  het  hoogst  bereikbare  doel  aangemerkt;;  een  woord,  dat  nogal  eens  
te lezen is in de psalmberijming van 1773, die de berijming van ds. Petrus Datheen verving. 
Woorden  als  ‘schuldbesef’,  ‘zondebesef’  en  dergelijke  werden  niet  meer  gebruikt  en  daarmee  raakte  
de aanhankelijk aan God en aan het verzoenend sterven van Christus als enige verlossing op een 
tweede plaats. De onfeilbaarheid van de Bijbel werd aangevochten door de schriftkritiek. En gebeurde 
dat nu maar met een oprecht doel om vanuit het geloof ogenschijnlijke tegenstrijdigheden te 
benaderen, maar het uitgangspunt werd om geloofsstellingen te ondermijnen en de Bijbel te 
ontgoddelijken.  
 
De doorwerking van de Franse Revolutie (1789) versnelde ook in ons land het ontbindingsproces, 
zodat in 1795 de scheiding tussen kerk en staat tot stand kwam. Men bejubelde een algemene 
godsdienst van louter menselijke plichten, waarin de mens zou worden opgeleid tot een hoog niveau 
van deugdzaamheid. 
Maar  ook  in  die  tijd  werden  er  mensen  gevonden,  die  ‘hun  knieën  voor  deze  Baäls  niet  bogen’.  
Hierdoor kwam het gezelschapsleven tot grote bloei. Vaak werd daar, onder de mensen die zich 
afhankelijk wisten van God en Zijn genade, het vlammetje van de ware godsdienst brandend 
gehouden. 
Onder het bewind van koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) werd de formele scheiding tussen kerk 
en staat tenietgedaan, maar deze ommezwaai bracht geen keer ten goede. De overheid bemoeide 
zich vanaf die tijd met de interne aangelegenheden van de kerk, zodat naar frans voorbeeld de kerk 
een tak werd van de totale staatsdienst. 
 
In dit tijdperk kon de aandachtige waarnemer voor het eerst kennis  maken  met  de  naam  ‘Hervormd  
Kerkgenootschap’;;  een  naam,  waaruit  kon  worden  begrepen,  dat  de  plaatselijke  gemeente  
opgehouden had autonoom of zelfstandig te zijn. Deze gemeente was nu slechts onderdeel van een 
groter geheel en was dientengevolge ook verplicht de door hogerhand genomen besluiten te 
respecteren en uit te voeren. 
Ook  het  woord  ‘genootschap’  is  een  woord,  dat  zijn  oorsprong  heeft  in  de  geest  der  Verlichting.  De  
kerk diende in zijn uitwendige openbaringsvorm niet meer gezien te worden als de gemeente Gods, 
maar als een soort  vereniging, zoals er een Bijbelgenootschap, een zendingsgenootschap of een 
toneelgenootschap was. 
 
Deze ontwikkelingen plus de instelling in 1816 van het Algemeen Reglement alsmede de toenemende 
vrijzinnigheid aan de universiteiten (toekomstioge predikanten hoefden niet meer te verklaren, dat zij 
instemden  met  ‘de  leer,  welke  overeenkomstig Gods Heilig Woord, in de formulieren van Enigheid is 
vervat’,  maar  zij  moesten  verklaren,  dat  zij  instemden  met  deze  formulieren  van  Enigheid, voor zover 
de leer, die hierin vervat was, overeenstemde met Gods Woord. In wezen werden dus de Nederlandse 
belijdenisgeschriften, de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse 
Leerregels ter discussie gesteld, als zouden er formuleringen in voorkomen, die niet overeenkomstig 
de norm van Gods Woord waren) waren mede aanleiding tot de Afscheiding van 1834. 
De gemeente van ds. De Cock in Ulrum, uit zijn ambt ontzet vanwege zijn vasthouden aan de ware 
leer, publiceerde op 13  oktober  1834  de  ‘Acte  van  Afscheiding  of  Wederkeering’.  In  deze  akte  werd  
meegedeeld dat deze gemeente zich in het vervolg zou houden aan, respectievelijk zou wederkeren 
tot de Drie Formulieren van Enigheid; dat de godsdienstoefeningen zouden gehouden worden 
overeenkomstig de aloude kerkelijke liturgie; dat de Dordtse Kerkenordening weer in eer hersteld zou 
worden en dat zij ds. de Cock als haar wettig geroepen en geordende herder en leraar zou blijven 
erkennen. 
 
(Bron: P. van de Breevaart: De breuk beleefd) 
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Voordat Israël een koninkrijk werd, was het een confederatie van stammen die werd geregeerd 
doorwijze mannen. 
Een vergelijking valt te trekken met de Republiek, een confederatie van Provinciën met elk een eigen 
bestuur, verenigd in de Staten Generaal. 
Na de inval der Fransen en hun overheersing werd Nederland een Koninkrijk met een geheel ander 
staatsbestel. Het was Willem I die zich bemoeide met de inrichting van de kerk waardoor de 
Nederlands Hervormde kerk ontstond (met het conflict dat de oorzaak werd van de Afscheiding. 
Isaac da Costa fulmineerde tegen de nieuwe Grondwet. 
Hier is duidelijk de breuk aan te wijzen die sindsdien niet meer is hersteld. 
 

- o – 0 – o - 
 

H.J. Verwoerd stelt in zijn referaat uit 1989 over de Breuk dat deze dieper en verder gaat dan de breuk 
van 1795. De Schrift leert dat de breuke Sions dieper gaat dan de Reformatie. 
“De  breuk  van  Sion  is  een  oude  breuk,  die  niet  op  het  lichtst  genezen  kan  worden.  De  HEERE  moest  
er  bij  monde  van  de  profeet  Jeremía  al  over  klagen:  “Zij  genezen de breuk van de dochter Mijns volks 
op  het  lichtste,  zeggende:  Vrede,  vrede!  doch  daar  is  geen  vrede”,  Jeremía  6:14  en  8:11.’ 
 

- o – 0 – o - 
 

Abraham Jacob Wijnmaalen werd op 7 februari 1914 in Delft geboren. Zijn voorgeslacht was 
onkerkelijk.  „Mijn  grootouders waren niet buitenkerkelijk, maar ónkerkelijk, in die zin dat ze zondags 
niet naar de kerk gingen maar thuis een preek lazen. Ze zaten thuis met smart vanwege de breuk van 
de kerk. Dat was gekomen toen koning Willem I met zijn Algemeen Reglement de kerk reorganiseerde 
tot een bestuurskerk. De koning had beter een Dordtse synode bijeen kunnen roepen. Nu was het 
gevolg dat er vrijheid kwam voor allerlei wind van leer. Wanneer er door de plaatselijke predikant niet 
overeenkomstig de gereformeerde leer werd gepreekt gebeurde het dat mensen, waaronder 
gekenden Gods, thuis gingen preeklezen. Zuchtend en wenend vanwege de breuke Sions. In 
sommige  plaatsen  in  ons  land  tref  je  nog  altijd  zulke  onkerkelijke  mensen  aan.” 
 
Ds. Wijnmaalen brengt veel begrip op voor  thuislezers.  „Men  mag  onkerkelijkheid  willen  veroordelen,  
maar dat waren vaak eenzame, echt bekeerde mensen van wie veel uitging. Ze konden niet opgaan 
naar Gods huis als ze het ware leven niet hoorden verklaren. Een nauw leven leidden ze. Ze deden 
aan een strikte zondagsheiliging. Zaterdags gingen ze bijvoorbeeld water tappen voor de zondag. Je 
kunt je dat nu niet meer voorstellen, maar water tappen zouden ze op de dag des Heeren echt niet 
doen. Thuislezen was voor die mensen een smartelijke weg, desondanks was het voor hen de weg 
des  Heeren.” 
 
„Een  iegelijk  is  schuldig  zich  bij  de  ware  kerk  te  voegen”,  zegt  de  Nederlandse  Geloofsbelijdenis.  Is  
het naar het Woord om zondags met een boekje in een hoekje te kruipen?  
„De  Hervormde  Kerk  is  her  en  der  in  de praktijk afgeweken van haar grondslag. Dat ligt plaatselijk 
verschillend, maar wanneer dat het geval is, moet je zondags daar dan gaan zitten? Ik geef toe: we 
moeten niet om een kleinigheid wegblijven. Laten wij elkaar verdragen zolang dat kan. Maar hoe moet 
dat  straks  met  de  nieuwe  kerk?”   
 
„Daar  waar  wedergeborenen  zijn,  mensen  die  uit  God  geboren  zijn,  die  behoren  tot  de  ware  Kerk.  
Zonder wedergeboorte is het onmogelijk Gode te behagen. Mensen die wedergeboren zijn, zullen het 
er zelf niet voor kunnen houden. Die leven als in een nachthut in de komkommerhof.  
 
Waar ziet u de remedie liggen voor de kerkelijke verwarring in alle verbanden?  
„Er  is  nergens  meer  eenheid.  Er  gaat  geen  kracht  meer  uit  van  de  kerk.  Ik  zie  zo  veel  
vervlakking van de zeden. Dat moest  ons  meer  tot  schuld  en  tot  smart  zijn.  De  Heere  zegt:  „Als  
het  volk  zich  schuldig  zal  kennen,  dan  zal  Ik  tot  hen  wederkeren.”  Maar  er  is  geen  schuld,  geen  
smart, wel veel gediscussieer en gedebatteer. Waar is de godzalige levenswandel? Het gaat 
niet om de praat, maar om de wandel. Praten kan iedereen, maar godzalig wandelen kan door 
genade  alleen  Gods  volk.”   
 
„Predik  het  Woord.  Dat  is  het.  Wij  kunnen  niets  maken,  niets  pakken.  We  roepen  in  de  prediking  op  
om terug te keren tot de wet en tot de getuigenis, want anders zal het allemaal geen dageraad 
hebben.  Strijdt  gij  om  in  te  gaan,  dat  is  de  boodschap  voor  ieder  persoonlijk.” 

Ref. Dagblad 26-03-2004 
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Ook elders 
 
Het  is  niet  alleen  in  Nederland,  dat  de  breuk  wordt  gevoeld.  De  ‘breuk’  is  een  symptoom  van de 
tijd die zich voltrekt in de geschiedenis, die we kunnen omschrijven als de voltrekking van het 
lot dat de aarde is toebedeeld. 
 
Ook Noorwegen kende (in elk geval in de achttiende eeuw) het begrip God, de koning en het 
vaderland. Het is een trits die ongetwijfeld vertrouwd in het gehoor ligt en door menigeen als 
samenvallend wordt gezien. Gemeenschappelijke belangen, overtuigingen, afkomst, het vormt een 
identiteit en een cultuur.  
 
Het jaar 1789 luidt de episode is van de neergang van de cultuur. Maatschappij en samenleving trilt 
op haar grondvesten, eeuwenoude structuren worden omgebracht en een duistere geest zweept 
mensen op.  
Isaac  da  Costa  schrijft  in  zijn  ‘Bezwaren  tegen  de  geest  der  eeuw’  al  over  deze  culturele  neergang.  
Albert Schweitzer bevestigt  ze  in  zijn  boeken  ‘Verfall  und  Wiederaufbau  der  Kultur’  en  ‘Kultur  und  
Ethik’. 
 
Schweitzer  schreef  in  1914:  ‘Het  resultaat  van  de  ondergang  van  onze  cultuur  is,  dat  er  nu  een  oorlog  
woedt…  In  het  europese  denken  van  de  laatste  decennia  doet  zich  het  tragische feit voor, dat de 
banden die oorspronkelijk hebben bestaan tussen de aanvaarding van de wereld en het leven, en de 
ethiek steeds losser zijn geworden en tenslotte zijn verbroken. Het komt dus zover, dat de europese 
mens wordt voortgedreven door een verlangen naar vooruitgang die zuiver letterlijk is en alle 
oriëntering  heeft  verloren… 
Vraag: hoe is het mogelijk geweest, dat de moderne wereldbeschouwing, die de wereld en het leven 
aanvaardt, zich uit een oorspronkelijk ethische heeft veranderd in een onethische? Dit kan slechts 
worden  verklaard,  doordat  deze  wereldbeschouwing  in  feite  niet  op  het  denken  was  gebaseerd.’ 
 
‘Men  is  zich  nog  niet  bewust  van  de  geestelijke  nood  waarin  wij  leven.  Van  jaar  tot  jaar  wordt  het  
verbreiden van opinies door collectiviteiten,  die  het  individuele  denken  uitschakelen,  algemener…  
Tezamen  met  zijn  eigen  opinie  geeft  de  mens  ook  zijn  eigen  zedelijk  oordeel  op….  Hij  onderdrukt  
aarzelingen, die bij hem opkomen, omdat hij wil goedkeuren wat de collectiviteit in woord en daad als 
goed aandient. Zo raakt hij zijn eigen oordeel kwijt aan de massa en neemt hij de zedelijke normen 
hiervan over. Dit stelt hem voor alles in staat, al het zinloze, wrede, onrechtvaardige en slechte in het 
optreden van zijn eigen volk te verontschuldigen…..  Als  men  onder  de  moderne  mensen  zo  weinig  
personen aantreft, bij wie het gevoel voor menselijke en zedelijke waarden intact is gebleven, dan 
komt dat niet in de laatste plaats, omdat zij hun persoonlijke moraal voortdurend hebben opgeofferd 
op het altaar  van  het  vaderland.’ 
 
‘Een  onvrij,  onbeheerst,  onvolledig  individu,  dat  bij  gebrek  aan  humaniteit  stuurloos  is  geworden  en  
dat zijn geestelijke zelfstandigheid en zijn morele oordeel aan de georganiseerde maatschappij heeft 
prijsgegeven, dat is de moderne  mens  geworden.’ 
 
Wat is het, waardoor lieflijke dorpen door kanonnen worden vernietigd, waar dichte bossen worden 
kaalgeslagen en waar weiden en berghellingen verworden tot massagraven? Dat mensen ontheemt, 
kinderen verweest, leven vernietigt? Niet zondermeer oorlog, ruzies of wapens. Welke macht is het die 
landen en volken opzweept tot haat, tot vernietiging in een zelfbedachte rechtvaardigheid? 
Het is een onstuitbare tijdgeest, een onzichtbaar maar merkbaar plan dat zich voltrekt en dat slechts 
kan worden  verzacht  door  in  eigen  kring  en  waar  mogelijk  goed  te  doen,  totdat  ‘de  tijden  zich  hebben  
voltrokken’. 
 
‘De  nieuwe  wapens  brengen  geen  snelle  beslissing.  Ze  eisen  alleen  meer  offers.  En  dan  zijn  er  nog  
zoveel brave mensen die menen dat ze aan alle oorlogen een eind kunnen maken, door aan deze 
mee te doen en zo het oorlogsmonster definitief te verpletteren. Er zijn kortzichtigen die nu geloven, 
dat de oorlog een kortstondige tornado is, die de atmosfeer zal zuiveren. Dat is niet zo. Het kwaad zit 
veel te  diep.’ 
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verweren tegen onrecht 
De amerikaanse sociaal-psycholoog Philip Zimbardo, ooit bekend geworden door zijn confronterende 
Stanford Prison Experiment (1971), stelt dat een mens de morele plicht heeft zich te verweren tegen 
iets dat hij als onrecht ervaart. Niet iedereen durft dat of heeft daarvoor de kracht. Het cruciale begrip 
hier  is  ‘cognitieve  dissonantie’,  de  onaangename  spanning  die  ontstaat  als  je  iets  ziet  of  hoort  dat  
strijdig is met je eigen overtuigingen. Natuurlijkerwijs proberen mensen die spanning te vermijden. 
Sommigen  conformeren  zich  aan  de  groepsdruk  of  stellen  dat  ‘de  overheid  hier  iets  aan  moet  doen’.  
Daarmee verdwijnt voor hun die cognitieve dissonantie. 
Anderen vinden dat ze daar zelf wat tegen moeten doen. Zij staan op vanuit hun overtuiging en 
proberen actief een aanzet te geven tot verandering. Maarten Luther was zo iemand. Of Martin Luther 
King. Of het pakistaanse meisje Malala Yousafzai. 
 
Zelf procedeerde Zimbardo tegen George Bush en Dick Cheney, wegens het schenden van 
mensenrechten, naar aanleiding van het beleid in Irak en Guantanamo Bay. Hem werd verweten 
onvaderlandslievend te zijn, maar stelde hij, zijn mond hierover houden  zou neerkomen op 
moedwillige medewerking aan onrecht. 
Martin  Luther  King  formuleerde  het:  “We moeten erkennen dat het dulden van een onrechtvaardig 
systeem betekent, dat we met dat systeem samenwerken en daardoor medeplichtig worden aan het 
kwaad.” 
 
Jean-Jacques  Rousseau  dacht  diep  na  over  de  vraag  ‘hoe  een  politiek  verband  te  vormen  waarin  de  
gemeenschap ieders persoon en goed beschermt en ieder zich schikt zonder zijn eigen vrijheid op te 
geven?’. 
Hij  dacht  na  over  wat  we  nu  als  ‘democratisering  van  binnenuit’  noemen.  Hij  betoogde  dat  we  niet  
moeten  uitgaan  van  de  ‘wil  van  allen’,  de  optelsom  van privé-belangen,  maar  van  de  ‘algemene  wil’,  
het algemeen belang. We zijn allen verantwoordelijk. 
 
Dát  is  hetgeen  in  geloofsbeleving  werd  ervaren  door  mensen  die  ‘de  breuk  beleefden’.  Ze  
achtten zich mede verantwoordelijk voor de afval van God. Ook al gingen ze elke Zondag ter 
kerke, ook al baden ze dagelijks hun gebeden en al lazen ze met regelmaat in hun Bijbel. Al 
hadden ze een persoonlijke relatie met God. Ze waren mede verantwoordelijk voor de staat van 
land en volk. 
 
Die saamhorigheid wordt vandaag-de-dag weinig gevonden. Individualisme en hedonisme vieren 
hoogtij en menigeen is overtuigd dat het algemeen belang gelijk staat aan afbraak van persoonlijk 
belang, zonder zich te realiseren dat het elkaar in balans houdt. 
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Het  ‘bevindelijke  leven  met  God’ ging achteruit naarmate de mens centraal kwam te staan. 
Verschillende  gelovigen  leden  onder  deze  ‘breuk’.  Zozeer,  dat  ze  als  het  ware  persoonlijke  
boete  ondervonden  ‘voor  de  vierschaar  Gods’.  Het  zijn  deze  mensen  die  – weer opgericht door 
een vergevend en verzoenend God – een  blijmoedig  maar  ‘aangebonden’  leven  leidden  en  
konden getuigen van een rechtvaardige God die uit is op het behoud van Zijn volk. 
 
Ik heb van nabij mogen meemaken hoe deze mensen in het leven stonden, hun geestelijke strijd, hun 
liefde tot God en de mensen en het onbegrip bij buiten-kerkelijken  of  ‘ruimdenkenden’.  Het  waren  
slechts  weinigen  die  echt  konden  getuigen  van  hun  ‘lopen  onder  de  breuk’,  puur  omdat  het  weinigen  
was vergund deze last te dragen. Het ervaren van de breuk en het lijden eronder was als het ware 
een hoger echelon voor doorgeleide bekeerden, die volgde op de rechtvaardigmaking door het Bloed 
van Christus. Hierdoor waren zij in staat de last van volk en vaderland te dragen en deze schuld te 
brengen tot voor de Troon van God, om te pleiten op het offer van Christus voor vergeving en 
wederaanneming van het nederlandse volk. God zou immers zijn volk niet laten omkomen omwille van 
Zijn beloften en bereid zijn tot vergeving zodra men in zondebesef en behoefte aan vergeving naderde 
tot Hem. 
 
Het waren veelal mensen die niet alleen waren grootgebracht onder het Woord van God, maar die ook 
het leven met God hadden meegemaakt en ervaren. Geen leven volgens dorre regels, maar een 
levend geloof waarbij de geest en niet de letter van de Wet leidend was. Een leven zoals Christus het 
had bedoeld met ontferming, mededogen en barmhartigheid voor de naaste en eerbied voor de 
Schepper. Mensen die serieus in het leven stonden, met de wetenschap van het vergankelijke der 
dingen, zonder de humor te verliezen en het vermogen te kunnen genieten van hetgeen hun in het 
leven werd toebedeeld. Die in tijden van nood en zwarigheid, wanneer het duister was op hun pad, 
kracht putten uit het geloof en Gods nabijheid. 
 
Vaak werden zulken gevonden in het behoudende deel van de christelijke kerk, later vaak 
omschreven als dragers van zwarte kousen. Niet dat buiten deze gemeenschappen geen bekeerden 
werden  gevonden,  niet  dat  ‘wereldlingen’  zonder  christelijke  achtergrond  nimmer  tot  de  geestelijke  
gemeenschap met God kwamen – er  zijn  voorbeelden  te  over  van  mensen  die  ‘geroepen’  werden  en  
die zelfs tot voorganger waren uitverkoren – maar over het algemeen leidden ook deze mensen een 
‘nauw  en  aangebonden  leven’. 
 
Mijn tante was één van hen. Haar eerste man bovendien  iemand  die  had  ‘gelopen  onder  de  breuk’.  
Die de toorn had gevoeld van een rechtvaardig God en de verlorenheid buiten Christus, die immers 
verzoening had gevonden om te voldoen aan dat recht door het offer van Zijn leven. Die zonder dat 
offer, zonder daar deel aan te hebben, buiten Christus, voor eeuwig verloren zou liggen in de diepste 
(‘buitenste’)  duisternis. 
Die naast die toorn ook de verlossing had ervaren, de vergeving van zonden dóór dat offer van 
Christus, puur door zich over te geven aan en te vertrouwen op die genade omdat hij niet anders kon 
en die was gereinigd en gewassen in dat Bloed en juist daardoor kon verschijnen voor die 
rechtvaardige God zonder te worden veroordeeld. Die vrijgesproken en aangenomen was en zich 
verzekerd wist deel te zijn van die eeuwige liefde. 
 
Het is als het loslaten van alles wat ons overeind houdt, wat ons vertrouwd is, onze laatste strohalm 
die ons eigen is, het opgeven van ons eigen ik, onze ego die het centrale punt inneemt in ons bestaan 
en ons laten vallen in een ogenschijnlijk zwarte afgrond met een aan zekerheid grenzende 
wetenschap in de diepste duisternis weg te zinken, om totaal onverwacht en onverklaarbaar ons 
opgevangen te weten in een onvoorstelbare en intense warmte, een licht, een ontfermende liefde die 
zo wijds en alomtegenwoordig is dat we er geheel in oplossen en er deel van worden, die ons zo 
doordringt tot in onze diepste vezels dat we als een nieuw mens, als herboren, ontwaken en ons zo 
verlost weten van ellende dat we deze liefde willen delen met de hele wereld. 
 
Mijn tantes echtgenoot – de angst was hem zo groot geweest dat het bloed door zijn poriën was 
uitgezweet en hem de vlekken in het gezicht stonden – was zó blij en gunnend dat hij het eerste 
wezen dat hij op straat tegenkwam – een hond – omhelsde en getuigde van de goedheid Gods. 
 
Op 21 november 1956 (Dankdag) heeft hij tijdens de namiddagdienst in Schiedam zijn verhaal verteld 
en kunnen we dit uit de eerste hand citeren: 
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“Nu  wordt  er  in  onze  dagen  soms  ook  gesproken  van  ‘de  breuk’.  Hoewel ik dat altijd in mijn leven 
geëerbiedigd heb, en daarvan soms ook wel in mijn ziel gehad heb, heb ik nooit geweten en ook nooit 
gevoeld wat de inhoud daarvan eigenlijk was. Ik eerbiedigde dat van mijn evenmens. Ik was zo niet, 
en ik had dat niet. Maar nu zijn er aanleidende oorzaken geweest, dat dat zo niet is gebleven. 
 
Het begin is geweest, dat ik een mens was die niet ziek wou worden. Dat is nu een week of 12 à 13 
geleden.  Want  ja,  als  je  ziek  bent,  dan  denk  je:  die  mensen  die  ’s  zondags  komen  horen  ,  die zie je 
daar  als  een  armoedig  hoopje  zitten:  “Pronk  is  er  niet”.  Daarom  heb  ik  net  zo  lang  tegen  ziek  zijn  
gevochten  als  ik  kon.  Ik  wóu  zo’n  weg  niet;;  ik  wóu  niet  ziek  wezen.  Nu,  ik  heb  het  kunnen  stellen  tot  
Dinsdag. Ik werd net zo koud als een steen. Mijn  vrouw  zei:  “Jongen,  ga  naar  bed!  Wat  doe  je  nou  
toch?”  Ik  heb  die  raad  toen  maar  opgevolgd. 
Mijn  dochter  zei:  “Pa,  neem  u  de  thermometer  eens.”  En….  over  de  40  graden  koorts.  Dus  ik  ben  
onder de dekens gekropen. En eer ik er over dacht, werd ik van mijzelf afgescheiden. U weet zelf, 
geliefden, wat het inhoudt afgescheiden te worden. Dat worde wij ook, nietwaar, als wij de verlorene 
zijn en Gode eren. Dan is het net eender, of dat die oude mens, waar wij in wonen, aan een kant 
gezet wordt, en het nieuwe, dat uit hem geboren is, gaat God prijzen en loven. Een iegelijk die Hij 
genomen  heeft,  heeft  daar  kennis  aan,  dus  die  weet  wel  wat  ik  bedoel  met:  afgescheiden.  (…) 
Dus  ja,  de  dokter  is  gekomen.  Vanzelf.  Want  Jan  was  ziek.  Ik  zeg  tegen  die  dokter:  “Ja,  ik  ben 
helemaal  niet  ziek.”  En  dat  kún  je  zeggen  als  je  in  dat  koninkrijk  bent.  Zo  voelde  ik  het,  want  ik  was  
afgescheiden.  Toen  zei  hij:  “laat  mij  dan  maar  eens  kijken”  en  hij  gaat  op  mijn  ribben  staan  kloppen  en  
zei:  “Wil  ik  je  eens  wat  zeggen?  Jongen,  je  moet zeer, zéér voorzichtig wezen. Jullie kunt wel allen 
héél  voorzichtig  wezen,  want  het  is  erg.  Morgen  kom  ik  vroeg  terug.”   
Ik  zeg  tegen  mijn  vrouw:  “Dan  moet  je  dat  horen.”  Ik  kón  het  mij  maar  niet  indenken.  Nou,  naderhand  
dacht  ik  wel  ‘Wat  vreemd!‘  want er kwamen hopen bloed uit mijn keel, hele stukken zelfs. De andere 
dag  is  de  dokter  wéér  gekomen,  en  zei:  “Wees  toch  voorzichtig  !    Het  is  ernst!  En  als  er  wat  opdoet,  
dan  bellen  jullie  maar  gauw  op.”  Maar  ik  kon  mij  maar  niet  indenken  dat  ik  ziek  was. 
 
En daar begint zich te openen eeuwige liefde.  Ik was 70 jaar, en Hij opende vanaf dat ik een jochie 
van 10 jaar was af, dat Hij mij dan al afzonderde.Toen de boulevard bij ons er nog niet was, stonden 
er rietmatten. <bedoeld is de boulevard in Scheveningen> De andere kinderen speelden, en ik nam 
een boekje mee en nam plaats achter de rietmatten. Alles is in Zijn troon bekend; Hij vergeet niets. Hij 
was mij als het ware gaan leiden. Dan was het weer eens vallen, en dan weer opstaan, totdat ik 60 
jaar was. Het was wel vallen en opstaan, maar in de armoede had ik hem achteraan moeten kleven. 
En Hij ging mij voor tot aan de Jordaan des doods toe, en het was net als een gewonnen, een glád 
gewonnen zaak! Want Hij helpt ons niet alleen dóór dit leven, maar ook nog eens door de doods-
Jordaan in het land Kanaän der Ruste. Nou viel hier dan: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Neen, zo erg ziek was ik niet ! 
Toen  komt  die  dokter  weer.  Dat  was  Zaterdag.  Hij  zei:  “Nu,  hoe  is  het?”  Ik  zeg:  “Radikaal  genezen.”  
Hij zegt  tegen  mijn  vrouw:  “Hoor  je  dat?”  Ik  zei:  “Ja,  dat  wil  ik  nóg  wel  eens  zeggen:  ik  ben  radikaal  
genezen.  En  ik  ga  morgen  praten,  Zondagmorgen.”  Toen  zegt  hij:  “Nou,  laat  ik  je  maar  weer  
onderzoeken.”  Hij  gaat  weer  mijn  rug  en  borst  bekloppen,  keek  mij  en  mijn  vrouw  aan,  en  zegt:  “Die  
vent  heeft  wezenlijk  nog  gelijk  óók  !  want  ik  kan  niets  meer  vinden  bij  hem.”  (Toen  ging  hij  zó  
(wijdbeens  en  met  uitgespreide  armen)  staan  en  zei  (want  hij  was  een  godsdienstig  mens):  “Wat  moet  
ik hier nog zeggen? Want hier is niets dan werk Gods geopenbaard. Aan beide kanten longontsteking, 
stukken bloed uitgespuwd, en dan genezen! Maar morgen praten, dat moet je niet doen, want je krijgt 
toch  de  reactie.”  En  dat  is  wáár  hoor.  Want  zolang  de  oude  mens  aan  de  kant  ligt,  zijn  wij jong en is 
onze jeugd vernieuwd als eens arends, en is er maar plaats voor den Heere. Maar je krijgt jezelf weer 
terug! Dat leert ons toch de ondervinding, al denk je ook eerst dat het altijd zo zal blijven. 
 
Toen  ben  ik  in  onderzoek  gegaan:  “Och,  wat  wilt Gij dat ik doe? Ben ik verplicht die medicijnmeester 
te  gehoorzamen?”  En  toen  sprak  Hij  dat  ik  mij  die  medicijnmeester  moest  onderwerpen. 
Ik heb mij toen onderworpen en ben dus niet gaan praten. Die mensen hebben een preek gelezen. 
Al die tijd is in mijn  ziel  blijven  liggen  de  onuitsprekelijke  liefde  van  Jezus.  Als  ik  ‘s  morgens  wakker  
werd,  zou  ik  zeggen:  “ik  ben  nog  bij  Hem.”  Als  mijn  vrouw  een  kopje  thee  inschonk,  dorst  ik  soms  niet  
te drinken, want dat was zó dicht bij me, dat Zíjn tong aan Zijn verhemelte van dorst gekloofd was, om 
ons tijdelijke en eeuwige zegeningen te verdienen. Dat heeft een poos zo geduurd. Zelfs met naar bed 
gaan was bij me: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des 
mensen heeft niet waar Hij het hoofd nederlegge. Om niet langer daarbij stil te staan: ik zou gezegd 
hebben: ik kan de Koning overal wel in tasten als de verdienende Oorzaak. 
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Intussen was de tijd genaderd, dat de zoon van mijn vriend (Hofman) ging trouwen. Ik ben er ook 
geweest, en hij  vroeg  mij  of  ik  hier  ’s  avonds  wilde  vóórgaan.  Ik  deed  dat  ook,  want  je  kent  elkaar  
daarin ook. Maar nu kwam ik van de bruiloft af, en wáár moest ik over praten? Lege handen ! Toen 
drukte  Hij  mij  in:  “Gaat  uit  en  aanschouwt,  gij  dochteren  Sions,  de  koning Salomo, met de kroon 
waarmede  zijne  moeder  hem  kroonde  op  de  dag  zijner  bruiloft  en  op  de  dag  der  vreugde  zijns  harten.”   
En dat was zúlk een liefde! Want hier in de tijd trouwen wij zonder moeite en verdriet, maar die 
geestelijke koning Salomo: Jezus Christus, heeft Zijn bruid getrouwd met een kroon van doornen, en 
Zijn rug was doorploegd om Zijn bruid te kopen, niet met vergankelijk zilver of goud maar met Zijn 
eigen dierbaar bloed.  
O, had ik Hem toen kunnen uitdragen zoals het moest! Maar wie zal Hem kunnen uitdragen? Ik heb 
alreeds gezegd: de eeuwigheid zal wel nodig wezen om Hem Die op de troon zit en het Lam te eren. 
Dus wij doen dat hier maar stippelings en ten dele. 
 
Dat is blijven liggen tot een paar dagen daarna. Ik gevoelde hier nog die liefde. Toen heb ik een nacht 
daarop  geslapen  en  toen  ik  naar  gewoonte  wakker  werd,  toen  zeg  ik:  “Wat  ben  ik  nú  toch  eng.  Wat  zit  
er  nu  toch  tussen?”  Ik  kwam  mijn  staat  net  te  gevoelen  als  toen  ik  de  laatste  weken  nog  aan  de  kant  
van mezelf liep: de hemel van koper  en  de  aarde  van  ijzer.  Geen  gebed  meer.  Ik  jammerde:  “O  God!  
wat  zit  er  nu  toch  tussen?”  Er  was  ook  geen  liefde  meer  van  Jezus  aan  mijn  ziel.     
“O  God,  wat  nú?  Wát  zit  er  nu  toch  tussen?”  En  toen  opende  God  de  staat  van  onze  Nederlandse  
bodem. En toen ben  ik  gaan  jammeren.  Ik  zei  maar:  “O  God!  wat  kan  ík  er  nu  aan  veranderen,  wat  
kan  ík  er  nu  aan  teweeg  brengen,  wat  kan  ík  er  nu  eigenlijk  aan  doen?”  En  toen  werd  mij  innerlijk  
afgevraagd,  of  ik  dan  zou  zeggen:  “Ben  ik  mijn  broeders  hoeder?”  Toen  is  Hij  gaan openen van onze 
Nederlandse bodem, van de bedelaarsstaf af tot Haar Die in Nederland op de troon zit. Ik heb 
gejammerd!  En  als  een  onweder  ging  er  door  mij  heen:  “O  land,  land,  land  !  hoor  des  Heeren  woord!”   
 
Dus  ’s  nachts  ik  handen  wringende  over  de  vloer:  “O  God!  o,  wij  hebben  gezondigd,  wij  en  onze  
vaderen,  tegen  U.”  Evenwel  moest  ik  mijn  werk  doen,  en  ’s  Zondags  twee  keer  voorgaan.  En  ja,  wat  
schieten  die  mensen  er  mee  op  als  je  dan  heel  de  dag  zit  te  schreien?  Dus  ik  bedelde:  “O  God,  wilt  Gij  
het dan opvangen? Al legt Gij het dan dubbel weer op als mijn werk af is. Maar dat ik toch onder de 
mensen  zou  kunnen  spreken.”   
En dat is dan meer dan drie weken mijn deel geweest, zodat ik het toch altijd maar weer kon doen. 
Evenwel had ik geen toegang, en genoot  ik  geen  liefde  van  Jezus.  Ik  zou  gezegd  hebben:  “Ik  zit  hier  
als  een  gevangen  man,  mede  een  Nederlander  en  mede  als  het  volk  zoals  het  is.”  Ik  heb  mijn  
schouders er dus niet boven kunnen halen. Ik heb moeten aanpakken, dat ik een Nederlander was, en 
dat het land wankelde onder de schuld.  
Nu is er niet alleen uiterlijke schuld bloot gekomen van ons land, maar God heeft ook geopend van de 
kroon van Jezus, dat die in onze diep verzonken Nederlandse bodem in het slijk getrapt wordt, en dat 
het Nederlandse volk, waarin ik ook begrepen was, een oorzaak geworden is dat wij Hem, Over Wien 
wij  vanmorgen  hebben  horen  praten,  uit  ons  land  hebben  gezonden.  En  opnieuw  ging  er  op:  “O  land,  
land,  land  !  hoor  des  Heeren  woord!”  Daardoor  heb  ik  soms  van  Zaterdag  niet  geslapen tot Maandag. 
En  dan  ’s  Zondags  twee  keer  praten.  Ook  die  keer  nog  Maandagavond  bij  vrienden  in  Vlaardingen.  Je  
houdt veel van mekaar, en je zoudt alle mensen wel willen meepakken! dus dat heb ik gedaan. Dan 
was ik half twaalf thuis, en behoefde niet proberen te gaan slapen, want dan kwam dat weer terug van 
ons land en volk.  
Toen ben ik van moeheid naar het lichaam (want onder alles hebben wij nog een lichaam om te 
dragen)  in  slaap  gevallen.  En  toen  ben  ik  gaan  dromen.  Je  zult  zeggen:  “Jóh!  kom  je  hier je dromen 
vertellen? Nu, vraag dan maar welke waarde profeten aan dromen gehecht hebben. Ook koning 
Salomo  op  een  keer.  En  wij  lezen  nog:  “en  zie,  ik  ontwaakte.”  Ik  ben  dan  gaan  liggen  dromen,  maar  
eigenlijk geen droom hiervandaan, en ben partij gaan trekken voor de kroning van Jezus, en heb 
staan verdedigen Zijn eer: wat Hij aan ons ten koste had gelegd in Zijn lijden en sterven, wat Hij voor 
ons geworden is, verworven heeft eten en drinken, dat Hij, zoals Jakob dat noemt, ons gevoed heeft 
vanaf dat wij waren, ja dat niet alleen, maar dat Hij de verdienende oorzaak geworden is van onze 
eeuwige zaligheid , maar in ons diep verzonken vaderland als vertrapt en vertreden is. Zie, zou ik 
gezegd hebben, ik ontwaakte. En weet je hoe het toen was? Toen sliep ik niet, want toen was ik 
wakker, en toen keek ik zo rondom en zag dat ons volk in slaap gevallen was, en dat onder de 
dierbaarste aanbieding van God, Die in de hemel woont, en de dierbaarste aanbieding Zijns Zoons, 
Die kroon en troon heeft verlaten en de ganse last des toorns Gods over de zonde voor ons heeft 
gedragen en een oorzaak is van eeuwige zaligheid. En vraagt nu uzelf af: Wie moet Hem? wie 
schreeuwt Hem achterna: och, dat ik Hem vinden mocht? Ik zou mijn vriend wel omhelsd willen 
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hebben toen hij zei:  “Holland  slaapt.”  Dan  zou  ik  zeggen:  “Met  recht;;  wij  zijn  in  slaap  gevallen  onder  de  
schoonste  werken  der  liefde.”  En  toen  is  Hij  gaan  openen  van  de  jammer. 
Nu is Hij indertijd mijn Vader geworden. Dat is nu al zoveel jaren geleden. Maar nu nam Hij mij mede, 
dat Hij ook een God is Die in de donkerheid woont. Ik was daar als bij God in het heilig duister, zou ik 
gezegd hebben, en Hij begon mij daarin toe te spreken. Het is misschien beter, dat ik daar niet alles 
van zeg. Maar dit wil ik u wel zeggen, dat Hij is gaan spreken zoals het nog nooit voor mij is geweest. 
Om iets daarvan op te lichten: wij lezen van het krijgen van een nieuwe naam, die niemand kent dan 
die hem ontvangt. Meer wil ik er niet van zeggen; het zou soms zijn dat het niet begrepen wordt.  
Die dag is verder voorbij gegaan met jammeren over ons land en volk. De andere dag is er bloot 
gekomen,  dat  er  verzoening  is  door  Christus’  bloed.  En  toen  ging  Hij  totaal  open  brengen  van  ons  
innerlijk leven. Want het wordt maar zo licht gezegd, geliefden, dat God de wereld zo lief gehad heeft, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Maar wie geeft er acht op, dat God als Zijn ingewand op 
deze aardbodem uitgegoten heeft, en dat in Zijn Zoon, en dat Zijn toorn zo groot is doordat dat 
vertrapt en vertreden wordt door vroom en onvroom?  
 
Toen  ging  Hij  openstellen  (en  dat  was  zó’n  effen  en  nóg  eens  effen  weg!):  als  God  ons  uitdelgt,  en  dat  
voor eeuwig, ons hele Nederlandse volk, dat was recht. Het liep niet over de schuld van Adam. Dat is 
erg, dat is schrikkelijk. Maar daar liep het niet over. Maar over het verwerpen en blijven verwerpen van 
het Lam Gods. Want daarover rust de toorn van God op ons arme Nederland. Want waar zal nu hulp 
vandaan moeten komen als dat enige Redmiddel wordt verworpen? Nu wordt er in de kerk gesproken 
en gebeden, en wie weet wat er al niet gedaan wordt , om het weer een beetje in het reine te brengen. 
Men meent goed werk te doen, maar het is alles slechts om weer in de ruimte te kunnen gaan.  
Gebeden dat Chrístus nog weer eens gekroond wordt, hoort men niet.  
Toen ben ik zo vreemd geworden. Laat ik eens een misschien rare uitdrukking doen. Zoals Abraham 
zegt, dat hij van de overkant vandaan was gekomen, zo was het net of ik aan de kant van God werd 
gezet.  
Daar alles in slaap was gevallen, en Christus vertrapt en vertreden wordt, was het of ik nu aan de kant 
van  God  zou  méégaan.  En  daarover  ging  zich  het  recht  uitspreken.  En  dat  is  zó’n  effen  pad,  en  zó  
recht: al ging God ons dag en nacht, ja voor eeuwig voorbij. Ik ben maar een dom mens, en stond 
daar  als  verwonderd:  “O  dat  recht,  dat  is  geen  onrecht.”  En  recht  en  gerechtigheid  zijn  de  vastigheden  
van Zijn troon. 
Toen  sprak  Hij  dit  woord:  “Weet  gij  dan  niet,  dat  de  heiligen  deze  wereld  oordelen  zullen?”  En  ik  
begreep, dat deze wereld ook wel veroordeeld was vanwege de zonden, maar dat de gramschap van 
die Majesteit in volkomenheid opgelegd is om het verwerpen van Zijn Zoon. Paulus zegt, dat de 
wereld geoordeeld zal worden naar Zijn evangelie. Daarom, o mensen: als je onder het evangelie 
verkeert, wat laad je dan toch een schuld op! Als ons het evangelie verkondigd wordt, en wij doen er 
geen winst bij, hoe zullen wij dan ontvlieden?  
Toen is in mij gaan wonen wat wij opgezongen hebben: dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheid woont. Hij 
toonde mij, dat ik in Christus geen aandeel meer had in deze wereld, en God sprak Zelf geen zonde te 
zien in Zijn Jakob en geen overtreding in Israël.  
Die er van weten, hoe apart gezet wij dan zijn, weten hoe wij, als straks de eeuwigheid aanbreekt, die 
God des oordeels zullen eren. 
Dus dat is dan in zoverre hetgeen mijn vriend <ds. H. Hofman> wilde dat ik zou zeggen. Doe er uw 
winst mee, geliefden, want onze evangelische schuld is veel zwaarder dan de schuld in Adam. Ik 
eindig.” 
 
 
H. Hofman preekte vanaf omstreeks 1930 tweewekelijks (afgewisseld door ds. Vlot) in Schevingen. Dit 
gebeurde op verzoek van Jan Pronk (1885-1965), een voormalig visserman, die toen een melkzaakje 
aan de Westduinweg had. Sprak men aanvankelijk in het J.M.V.-gebouw aan de Keizerstraat, in 1934 
werd  de  samenkomst  naar  de  bedrijfsruimte  achter  de  woning  van  deze  ‘melkventer’  verplaatst.  Ook  
op zondag werden er diensten gehouden. Achter deze ruimte liet Pronk nog een stuk aanbouwen. Het 
daardoor verkregen zaaltje had ongeveer 60 zitplaatsen.  
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Wat is de breuk van Sion en wie zal er in de bres staan? 
 
1. De diepte van de breuk van Sion 
 
Het onderwerp wat we behandelen, is diepgaand en verstrekkend. Willen we een zaak ook grondig 
aanpakken, dan moeten we wel tot de wortel afdalen. De breuk van Sion is een oude breuk, die niet 
op het lichtst genezen kan worden. Men wordt soms moe van alles wat men hoort en leest over Israël 
en wat men zegt over de toekomst. Nog meer wordt men ontsteld over hetgeen verzwegen wordt. 
De  HEERE  moest  er  bij  monde  van  de  profeet  Jeremía  al  over  klagen:  “Zij  genezen  de  breuk  van de 
dochter  Mijns  volks  op  het  lichtste,  zeggende:  Vrede,  vrede!  doch  daar  is  geen  vrede”,  Jeremía  6:14  
en 8:11. 
De breuk van Sion wordt niet genezen door ons wat met Israël bezig te houden of ons te verdiepen in 
de Joodse godsdienst, of ook anderzijds door zich af te zonderen in een gemeente om daar 
nauwkeurig de bevelen na te komen die de apostelen in hun brieven ons hebben gegeven. Neen, de 
breuk van Sion kan zo, op het lichtst, niet genezen worden. We mogen het Nieuwe Testament niet 
lezen los van het Oude Testament; het is één geheel. Als we dit geheel loslaten, vervallen we allicht in 
eenzijdigheid. 
 
Zij die de breuk beweenden 
In mijn jeugd heb ik ze gekend: de kinderen Gods die bij ons thuis om de kachel zaten en de breuk 
van Sion bespraken; maar zij bedoelden dan met Sion de Kerk. Zij leefden meer buiten de Hervormde 
Kerk, maar hun hart was erin; dat was voor hen een pijnlijke zaak. Zij lagen dus meer in de lijn van Ds. 
Ledeboer. Het werk Gods in de Reformatie stond bij hen hoog aangeschreven. Daarnaast was er bij 
hen een grote achting voor het volk Gods, de Joden. Ze waren ook niet zonder verwachting voor de 
toekomst: de bekering der Joden stond bij hen als een paal boven water. Veelmeer ook dan de 
hedendaagse kerkmens zagen zij deze bekering in verband met een vrederijk op aarde zoals de 
Profeten gesproken hebben; dit dan ook in navolging van de mannen van de z.g. Nadere Reformatie. 
Het was voor hen ook duidelijk dat de Heere door een oordeel weer plaats zou maken voor Zijn eigen 
werk in de Hervormde Kerk. Zij waren dus in hun bespreken van de breuk van Sion niet zonder hoop 
en verwachting. 
Toch moet gezegd worden dat zij niet de diepte van de breuk van Sion zagen zoals de Schrift ons die 
leert. Zij bleven staan bij de Reformatie en gingen niet verder terug. Dat met de Reformatie nog maar 
de helft van de leer van de Schrift was gereformeerd, zagen ze zozeer niet. Anderen hebben dat wel 
gezien, zoals bijvoorbeeld ds. J. van Lodenstein en ook wel enige Schotse predikanten. Zij 
verwachtten nog een reformatie die de Reformatie der 16e eeuw zou overtreffen. 
Toch valt het te betwijfelen, of ook zij de diepte van de breuk van Sion wel gepeild hebben. 
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Wat is Sion? 
Nu kan ik begrijpen dat u nieuwsgierig wordt, wat dan wel de diepte van de breuk van Sion is. Dan 
moeten we ons eerst afvragen: wat is Sion? Sion is de plaats die God heeft uitgekozen om te wonen 
op aarde. Daar is Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Dit hebben mensen niet uitgedacht; dit 
plan is geheel en alleen van God uitgegaan. Hij laat niet varen de werken Zijner handen. Sion is dus 
van blijvende betekenis voor de volken der aarde; van daaruit zal de heerlijkheid Gods zich over de 
aarde verspreiden. We lezen in Psalm 48:3: 
“Schoon  van  gelegenheid,  een  vreugde  der  ganse  aarde  is  de  berg  Sion,  [aan] de zijden van het 
noorden;;  de  stad  van  de  grote  Koning.” 
Deze heerlijkheid begon zich al te openbaren in de tijd van koning Salomo. Maar door de afgoderij die 
deze koning bedreef, ontstond er een breuk in deze heerlijkheid. De HEERE zegt in Zijn Wet, dus ook 
tot  Salomo:  “Gij  zult  geen  andere  goden  voor  Mijn  aangezicht  hebben.” 
 
De breuk volkomen 
De HEERE is jaloers op Zijn eer. Vandaar ook veroorzaakte de afgoderij van Salomo een breuk in 
Sion. De heerlijkheid van het rijk van Israël verviel doordat Gods toorn was opgewekt. Het rijk 
scheurde in tweeën. Jerobeam kreeg tien stammen onder zich en Juda had eigenlijk maar twee 
stammen over. Dit alles geschiedde van Godswege; het was niet te keren. Maar Jerobeam de zoon 
van Nebat deed Israël nog meer zondigen; hij voerde het volk van de HEERE af. Zo werd de breuk 
steeds groter. Na herhaalde waarschuwingen door de profeten, werd het rijk der tien stammen 
vanwege zijn afgoderij weggevoerd naar Assyrië. 
 
Ook het rijk van Juda ging dezelfde weg op. We lezen in 2 Koningen 17:19: 
“Zelfs  hield  Juda  de  geboden  des  HEEREN  niet;;  maar  zij  wandelden  in  de  inzettingen  van  Israël,  die  
zij  gemaakt  hadden.”  Van  Manasse  lezen  we  dat  hij  de  HEERE  tergde.  Vandaar  lezen  we  in  2  
Koningen  23:27:  “En  de  HEERE  zeide:  Ik  zal  Juda  ook  van Mijn aangezicht wegdoen, gelijk als Ik 
Israël weggedaan heb; en Ik zal deze stad Jeruzalem verwerpen, die Ik verkoren heb, en het huis 
waarvan  Ik  gezegd  heb:  Mijn  Naam  zal  daar  wezen.”  Zo  werd  ook  Juda  gevankelijk  weggevoerd;;  zij  
moesten de koning van Babel dienen. De breuk van Sion was nu wel volkomen en de heerlijkheid van 
Jeruzalem geheel vergaan. 
 
De verlossing van Sion 
Toch  blijven  alle  beloften  voor  Israël  staan.  Ten  alle  tijde  blijft  waar  wat  we  lezen  in  Psalm  14:7:  “Och,  
dat Israëls verlossing uit Sion [kwame]! Als de HEERE de gevangenen Zijns volks zal doen 
wederkeren  [dan]  zal  zich  Jakob  verheugen,  Israël  zal  verblijd  zijn.”  Zo  spraken  ook  de  profeten.  We  
lezen  in  Jesaja  1:27:  “Sion  zal  door  recht  verlost  worden,  en  haar  wederkerenden  door  gerechtigheid.”  
Zo  lezen  we  ook  in  Psalm  50:2:  “Uit  Sion,  de  volkomenheid  der  schoonheid,  verschijnt  God  blinkende.” 
Deze volkomenheid der schoonheid was er nog niet in de dagen van Salomo. Ook het volgende wat 
we lezen in Jesaja 2:3 moet duidelijk nog vervuld worden: 
“En  vele  volken  zullen  heengaan  en  zeggen:  Komt,  laat  ons  opgaan  tot  de  berg  des  HEEREN,  tot  het  
huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want 
uit Sion zal de Wet uitgaan en des HEEREN Woord uit Jeruzalem.”  Volgens  Jesaja  4:5  zal  de  HEERE  
op de berg Sion bijzondere bescherming geven in de tijd van het oordeel. 
 
Het nieuwe Verbond 
Het moet ieder duidelijk zijn dat het bovengenoemde uit de Schrift nog niet is vervuld. Ook niet toen 
de Joden na zeventig jaar weer uit Babel mochten terugkeren. Dat was maar een gedeeltelijk herstel; 
de breuk bleef bestaan. Het gedeelte wat terugkeerde was geen vrij volk meer, maar leefde onder 
vreemde overheersing. Vreemd eigenlijk dat in onze kringen wel wordt gesproken over de val in de hof 
van Eden, maar eigenlijk nooit over de breuk van Sion. Onze val in Eden en de verlossing toen 
beloofd, staan toch duidelijk in verband met Sion. Daar, in Sion, is de schuld betaald; daar zal de 
heerlijkheid Gods zich openbaren. 
De Schrift leert ons het één zowel als het ander; beide is het een zaak des geloofs. Als we één feit 
uitschakelen, lopen we als gelovige maar op één been. Dit in te zien en te erkennen, is het begin van 
de heling van de breuk van Sion; dit zal u uit het vervolg van het onderwerp wel duidelijk worden. 
Al eeuwen heeft de Kerk gedacht dat Israël heeft afgedaan; zij hebben het Verbond verbroken. En 
inderdaad: dit Verbond is oud en verouderd en nabij de verdwijning. Maar als we nu Hebreeën 8:13 
goed lezen, dan staat er niet dat Israël dat gedaan heeft, maar de HEERE Zelf, om plaats te maken 
voor het nieuwe Verbond. Over dat nieuwe Verbond lezen we reeds in Jeremía 31. 



 15 

Ondanks de breuk van Sion loopt er bij de HEERE niets uit de hand; Hij gaat het Verbond in betere 
beloftenissen bevestigen, Hebreeën 8:6. 
 
2. De vervuller van de wet én de profeten 
 
We hebben dus enigszins de diepte van de breuk van Sion gepeild. Er is een breuk gekomen tussen 
Israël en zijn God. Israël heeft zijn hoge roeping niet waargemaakt. Eenmaal sprak Israël tot Jozua: 
“Het  zij  verre  van  ons,  dat  wij  de  HEERE  verlaten  zouden,  om  andere  goden  te  dienen.”  Maar  Jozua  
antwoordde: 
“Gij  zult  de  HEERE  niet  kunnen  dienen,  want  Hij  is  een  heilig  God;;  Hij  zal  uw  overtredingen  en  uw  
zonden  niet  vergeven.”  Eigenlijk moeten we hier lezen: Hij zal uw zonden niet verschonen, niet door 
de vingers zien. 
 
Zo  ook  het  volgende  vers,  Jozua  24:20:  “Indien  gij  de  HEERE  verlaten  en  vreemde  goden  dienen  zult,  
zo zal Hij Zich omkeren, en Hij zal u kwaad doen, en Hij zal u verdoen, naar dat Hij u goed gedaan zal 
hebben.” 
Maar wat er ook gebeurt, de HEERE houdt Zijn Woord; altijd gaat Hij met een overblijfsel verder. Zo 
lezen  we  ook  in  Numeri  14:21,  nadat  het  volk  zwaar  gezondigd  had:  “Doch  zekerlijk,  [zo  waarachtig  
als] Ik leef,  zo  zal  de  ganse  aarde  met  de  heerlijkheid  des  HEEREN  vervuld  worden.” 
 
Voor alle volken 
God vervult Zijn plan om Israël tot een zegen te stellen voor alle volken der aarde. De heerlijkheid 
Gods zal weer de aarde vervullen en God bij de mensen wonen. De verwachting der vaderen zal niet 
beschaamd worden. Juist door de ongehoorzaamheid van Israël wordt Gods Woord en Zijn Raad 
vervuld. De breuk van Sion roept om een Heelmeester; zo wordt de weg gebaand voor de grote 
Profeet, door Mozes reeds aangekondigd. Hij zal het nieuwe Verbond bevestigen. Hij zal de zonden 
van Israël boeten. Hij zal sterven in hun plaats. Ja, niet alleen voor de zonden van Israël, maar voor 
de zonden van alle volken. Zo is Hij de Verbondsmiddelaar; dat is nu het nieuwe van het Verbond. Hij 
draagt de zonden weg en schenkt Gods heiligheid in het hart. 
 
De Wet of de profeten niet ontbonden 
Nu bestaat er een gevaar dat we deze Christus, deze Gezalfde des HEEREN, losmaken van Israël en 
ook losmaken van het Verbond met Israël. Als Paulus schrijft  in  Romeinen  10:4:  “Want  het  einde  der  
Wet  is  Christus,  tot  rechtvaardigheid  een  iegelijk,  die  gelooft”,  dan  wil  dat  niet  zeggen  dat  die  Wet  
alleen voor Israël is en voor ons in Christus heeft afgedaan. Daarom kunnen we beter lezen: De 
voltooiing van de Wet is Christus. In Hem is de Wet volmaakt vervuld.  
We  lezen  in  Psalm  40  van  Hem:  “Uw  Wet  is  in  het  midden  Mijns  ingewands.”  Dat  is  Christus,  maar  
gelijk  ook  Zijn  Gemeente.  Jezus  getuigt  van  Zichzelf  in  Matthéüs  5:17:  “Meent  niet,  dat  Ik  gekomen  
ben om de Wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om [die] te ontbinden, maar te 
vervullen.”  En  hierin  komt  er  een  ernstige  boodschap  tot  de  Kerk  van  vandaag,  want  nog  steeds  wordt  
er, in navolging van de Kerk der eeuwen, een Christus verkondigd, Die de Profeten ontbonden heeft. 
In Hem zouden dan alle Beloften zijn vervuld, zodat we nu alles geestelijk moeten zien. Dat is echter 
een dwaling. 
De Schrift zegt dat in Hem al de Beloften ja en in Hem amen zijn, 2 Korinthe 1:20. Nu Hij gekomen is 
en de schuld heeft betaald, zijn de Beloften nog meer bevestigd. Al de voorwaarden waarvoor Israël 
stond, Zijn in Hem voldaan, zodat niets de vervulling meer in de weg staat. 
Als we een Christus verkondigen, Die alleen de Wet heeft vervuld, maar de Profeten niet vervult, ja, 
deze heeft ontbonden, dan verkondigen we een Christus Die niet de Christus der Schriften is. Men 
moet  zich  soms  verbazen  hoe  ijverig  de  predikanten  erin  zijn  om  zo’n  Christus  te  verkondigen.  Het  is  
zelfs zo, dat, als wij een Christus verkondigen die ook de Profeten zal vervullen, men meent vele 
tegenpartijdige dingen te moeten doen om deze vreemde leer te onderdrukken. 
In onverstand en ongeloof verwerpt men de Boodschap van het komende Koninkrijk Gods. Omdat er 
geen begrip is van de diepte van de breuk van Sion verstaat men ook de boodschap tot herstel niet. 
Zo is er ook nu, evenals in de tijd van de Hervorming, in de Kerk geen plaats voor Gods boodschap. 
Als we de lofzangen lezen van Maria, Zacharias en Simeon, dan is het overduidelijk dat zij hem zagen 
als de Vervuller van de Wet en de Profeten. Ook Anna sprak van Hem tot allen die de verlossing in 
Jeruzalem verwachtten. Zo zijn er steeds meerderen gekomen die hem alzo beleden. Johannes de 
Doper mocht Hem aankondigen als een Verlosser uiteindelijk voor de gehele mensheid, en de 
discipelen mochten Hem volgen; zo zijn er later steeds meerderen gevolgd. 
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God houdt Zijn Woord 
Hoewel veel Joden Hem erkenden, niet het gehele volk deed dit. Zij zagen in Hem niet hun Koning en 
Verlosser. Zij waren zozeer verstrikt in hun traditiegodsdienst, dat zij Zijn prediking niet konden 
verdragen. De verhouding van het volk tegen Hem werd steeds scherper; daarover heeft Jezus 
geweend. 
Opnieuw zou de heerlijkheid van Jeruzalem niet kunnen komen. Een nog grotere verdrukking zou het 
volk treffen. Jeruzalem zou door de heidenen vertreden worden en het volk der Joden zou over de 
aarde worden verstrooid. Het volk van Zijn liefde moest Hij nu zwaar gaan straffen. Maar hoe triest dit 
alles ook is, het ging niet buiten Gods plan om. Mozes, door de Geest van God geleid, had er reeds 
over gesproken in Deuteronomium 32. Daar vinden we duidelijk de breuk van Sion, maar ook het 
herstel, de verzoening. In het licht van dit Schriftgedeelte, kunnen we de achter ons liggende 
geschiedenis van het Joodse volk gaan verstaan. God houdt Zijn Woord aan Israël. We vinden dat zo 
treffend  uitgedrukt  in  vers  39:  “Ziet  nu,  dat  Ik,  Ik  Die  ben,  en  geen  God  met  Mij,  Ik  dood  en  maak  
levend;;  Ik  versla  en  Ik  heel;;  en  er  is  niemand,  die  uit  Mijn  hand  redt.” 
 
Tot toorn verwekken 
Hij zal dus klaar komen met Zijn plan voor Israël, maar zal dit doen langs een wonderlijke weg. We 
lezen  in  Psalm  50:21:  “Ik  zal  u  straffen,  en  zal  het  ordentelijk  voor  uw  ogen  stellen.”  In  Zijn  straf  zal  Hij  
duidelijk laten blijken wat zij Hem hebben aangedaan. We lezen dan ook in het 21e vers van het lied 
van  Mozes:  “Zij  hebben  Mij  tot  ijver  verwekt  door  hetgeen  geen  God  is;;  zij  hebben  Mij  tot  toorn  verwekt  
door hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen, die geen volk zijn; door een 
dwaas  volk  zal  Ik  hem  tot  toorn  verwekken.” 
Israël heeft hetgeen ze aan de HEERE schuldig waren, aan de afgoden gegeven. Daarom zal de 
HEERE nu hun Verlosser, waarop zij recht hebben, aan een volk uit de heidenen geven. Zij worden 
geroepen, terwijl Israël Hem afwees. Zo heeft Paulus het ook verstaan, als hij in Romeinen 10 dit 
verhandelt:  “Ik  ben  gevonden  van  degenen,  die  Mij  niet  zochten;;  Ik  ben  openbaar  geworden  degenen,  
die  naar  Mij  niet  vroegen.”  En  dan  in  het  laatste  vers:  “Maar  tegen Israël zegt Hij: De gehele dag heb 
Ik  Mijn  handen  uitgestrekt  tot  een  ongehoorzaam  en  tegensprekend  volk.” 
En omdat zij door hun ijdelheden God tot toorn hebben verwekt, zal Hij Israël door een dwaas volk ook 
tot toorn verwekken. Hij laat aan Israël een Messias prediken Die niet kenbaar is. Zij hebben het 
voortreffelijke wat God hun aanbood, verworpen en het mindere gekozen. Nu zal de HEERE hen door 
een dwaas (onverstandig) volk tot toorn verwekken. Het volk uit de heidenen zal in onverstand het 
mindere boven het meerdere verkiezen; zal aan hen een Verlosser prediken Die niet de Verlosser der 
profeten is, zoals zij verwachten. Dit wekt hun toorn op. Alleen als ze horen van een Verlosser Die ook 
Koning over Israël zal zijn, prikkelt dat hen tot jaloersheid. 
 
3. Geroepen om de volledige Christus te belijden 
 
De breuk van Sion is dus niet alleen dat Israël zijn Koning niet ziet, maar het eerste obstakel dat nu de 
weg verspert, is het feit dat de Gemeente Hem niet als Koning verwacht. Zo is er dus ook een breuk 
tussen Christus en Zijn Gemeente. De Gemeente staat zelfs niet meer op de hoogte van de 
Reformatie der 16e eeuw. Daar heeft ds. H.O. Roscam Abbing (1915-1939 Nederlands hervormd 
predikant te Arnhem) ook al over geschreven. Zijn klacht was, dat de Gemeente zich verwijderd heeft 
van haar Hoofd, en is afgedreven van Golgotha om in de schaduw van Sinaï te tabernakelen. Alleen 
als we terugkeren naar de hoogte van de Reformatie, zullen we ook openstaan voor het licht wat 
Gods Geest nu schenkt. Als we op deze hoogte niet staan, blijven onze ogen gesloten; dan zeggen de 
helderste bewijzen ons niets. 
 
De breuk van de Gemeente 
We worden nu geroepen tot het belijden van de volledige Christus zoals de Profeten ons die hebben 
verkondigd. De breuk van Sion kan niet geheeld worden als niet eerst deze breuk tussen Christus en 
Zijn Gemeente wordt hersteld. We staan dus mede schuldig aan de breuk van Sion. We hebben in 
onze geschriften de leer der toekomst ontvouwd aan de hand van het profetisch Woord. Temidden 
van de dreigende oordelen en alle kerkelijke verwarring geeft God ons nu een vaandel om op te 
heffen,  zoals  we  dat  ook  lezen  in  Psalm  60:6:  “Gij  hebt  degenen,  die  U  vrezen,  een  banier  gegeven,  
om  [die]  op  te  werpen  vanwege  de  waarheid.”  Hebben  we  ons  er  al  over  verwonderd en ons er achter 
geschaard? 
Nu kunnen we wel ach en wee roepen over onze tijd en de toestand in de Kerk, maar hoe staan we 
zelf tegenover Gods boodschap? Er is geen tijd zo donker dat er geen profetische boodschap van 
God is. Deze boodschap was er in de dagen van Noach en in Egypte gaf de HEERE een Mozes. 
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Denk ook aan Jeremía en Ezechiël. Zij waren er niet alleen om af te breken, maar ook om te bouwen. 
De HEERE laat Zijn Gemeente nooit aan zichzelf over. Zo is het ook nu. Als er geen boodschap Gods 
was, zou Hij de aarde met de ban moeten slaan. 
Neen, ook in onze tijd is er nog genoeg perspectief. Maar dan moeten we wel komen tot een 
aanvaarden van deze boodschap. We zullen haar moeten belijden, een ieder op de plaats waar God 
ons gesteld heeft. Of hebt u daar geen geloof voor? Dan is het niet best met u gesteld. Zo zijn er ook 
nu nog die vragen om een profetische boodschap, terwijl ze de boodschap die de HEERE nu geeft 
niet achten, ja, tegenwerken. Zij verwachten een boodschap die alles bij hen heel laat, en in hun 
straatje past. Maar zo is een boodschap van God nooit. Als de HEERE met Zijn boodschap komt, gaat 
er bij ons veel ondersteboven. 
 
Guido de Brès 
Toch is het opmerkelijk dat een mens alles dadelijk loslaat wat niet naar de Schrift is als de Geest 
Gods er Zijn licht over laat schijnen. Dat de predikanten dit niet zien en aanvaarden, is dan ook niet 
anders te verklaren als dat ze weinig van de Geest hebben; nu druk ik mij nog maar heel voorzichtig 
uit. Ook is er veel mensenvrees en een zoeken van de eer van mensen. Maar als de Heere ons met 
Zijn Geest aangordt, dan kennen we geen mensenvrees. Als we helder de Waarheid zien, dan gaan 
we die ook belijden. Zo was het ook in de tijd van de Reformatie; de dwaalleer van Rome werd 
duidelijk aan het licht gebracht. 
Toen de vervolging losbrak en het getuigenis der reformatoren in diskrediet werd gebracht, voelde 
Guido de Brès zich geroepen het getuigenis duidelijk op schrift te stellen, om te bewijzen dat zij geen 
ketters waren, maar de leer der apostelen beleden. Guido de Brès was geen geestelijke, maar een 
man uit het gewone volk. Zijn ogen gingen open voor de dwalingen van Rome doordat hij naarstig de 
Heilige Schrift onderzocht. 
 
De volledige Christus belijden 
Het ging toen vooral over het Priesterschap van de Heere Jezus, hoe Hij met één Offer voor de 
zonden voldaan heeft. Nu gaat het over Zijn Koningschap. Dat wil nu weer niet zeggen dat daar in de 
Reformatie geen oog voor was; zeker wel! Maar dan ging het wel over Zijn Koningschap in het heden, 
hoe Hij het in Zijn Gemeente alleen voor het zeggen heeft. Toen was er zozeer nog geen oog voor zijn 
Koningschap over het herstelde Israël en de volken der aarde, wat we op grond van de profetieën 
mogen verwachten en waar wij nu voor staan. 
Ook was er toen, wat het Koningschap van Christus betreft, een duidelijk gezicht op gericht en 
oordeel, maar dat dit alles gepaard zal gaan met een zegen voor Israël en de volken, dat zag men 
toen niet. Men is toen duidelijk vast blijven zitten op de mening dat Israël had afgedaan en we de 
beloften voor Israël meer geestelijk moeten zien. Als men nog geloofde in de bekering van Israël, dan 
maakte men dit alles toch los van de profeten. Dit alles groeide reeds in de 3e eeuw en was het begin 
van de Rooms-katholieke Kerk. We zeggen dus niet teveel, als we belijden dat de Reformatie der 16e 
eeuw nog niet volledig was; evenwel was het duidelijk een werk Gods. We noemden reeds dat we 
allereerst terug moeten naar de hoogte van de Reformatie, om ook open te staan voor de boodschap 
van onze tijd. Want ook wat Zijn Koningschap in de Gemeente betreft, is het allertreurigst gesteld. Zijn 
Naam wordt nog wel genoemd, maar Zijn daden niet gedaan. Als Hij nu op aarde was, zou Hij veel 
moeten uitdrijven. 
Wij worden nu geroepen om te staan op de hoogte der Reformatie en van daaruit verder te 
reformeren; om het belijden der vaderen aan te passen aan het Profetisch Woord. We worden nu 
geroepen om de volledige Christus te gaan belijden. Dat is geen ketterij noch dweperij, het is een 
reformatorische noodzaak. Onze tijd roept erom. De Kerk is er rijp voor en Israël moet er door 
geprikkeld worden. 
 
4. Geroepen om in de bres te staan 
 
De tijd is zo ernstig en de boodschap zo dringend, dat langer zwijgen niet geoorloofd is. De Schrift 
spreekt dan nog een oordeel uit over hen die niet in de bres en de strijd gaan staan ten dage des 
HEEREN,  Ezechiël  13:5.  “Zij  zullen  in  de  vergadering  Zijns  volks  niet  zijn,  en  in  het  schrift  van  het  huis  
Israëls niet geschreven worden, en in het land Israëls niet komen; en gij zult weten, dat Ik de Heere 
HEERE  ben”,  Ezechiël  13:9. 
Dan  zal  Hij  doen  wat  we  lezen  in  Jesaja  59:16:  “Dewijl  Hij  zag,  dat  er  niemand  was,  zo  ontzette  Hij  
Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid 
ondersteunde  Hem.”  Hij  zal  dan  de  gerechtigheid  aantrekken  als  een  pantser,  en  met  de  kleding  der  
wraak zal Hij Zich kleden. Door de verdelging heen van heel het aan Zijn boodschap ongelovig 
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geslacht, zal Hij toch Zijn Rijk doen komen. Hij zal de volken vertreden in Zijn toorn, en hun kracht ter 
aarde doen nederdalen, Jesaja 63:5 en 6. Ja, Zijn Rijk zal komen, lees maar het slot van Jesaja 
59:18-21. 
O,  wat  zal  het  heerlijk  zijn,  als  de  breuk  van  Sion  zal  worden  toegemuurd.  We  lezen  in  Jes.  30:26:  “En  
het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht 
van zeven dagen; ten dage als de HEERE de breuk Zijns volks zal verbinden, en de wonde, waarmee 
het  geslagen  is,  genezen.” 
 
Een nieuwe eenheid 
Christus is als Enige in de Bres gaan staan, op een geheel bijzondere en enige wijze, maar ook wij 
worden geroepen om Hem daarin te volgen. Wij worden geroepen om de Waarheid te belijden maar 
ook om er voor te lijden, zoals Guido de Brès zijn belijden ook met zijn bloed heeft bezegeld. Niet 
alleen geloven en belijden dus, maar er ook wat mee doen. Moeten we dan een nieuwe Kerk gaan 
vormen? Neen, zeker niet! Er is maar één Kerk en er blijft maar één Kerk, maar die moet wel 
gereformeerd worden. Dat hebben de Reformatoren ook gedaan. 
Ook wij mogen de Kerk nu een stuk nieuw belijden aanbieden; dat is een Godsdaad, zoals ook de 
Reformatie een Godsdaad was. 
We worden nu teruggeroepen naar het Profetisch Woord, om ons daar omheen te verzamelen en alle 
geschillen uit het oog te verliezen. Geve de Heere door Zijn Geest dat velen dat gaan zien, en ook 
predikanten. Alleen als we teruggaan naar de leer der apostelen kan er ware eenheid komen, zoals 
we  lezen  in  Handelingen  2:42:  “En  zij  waren  volhardende  in  de  leer  der  apostelen,  en  in  de  
gemeenschap,  en  in  de  breking  des  broods,  en  in  de  gebeden.”  Als  er  Verbondsvernieuwing  is,  mag  
daarbij het Verbondsteken niet ontbreken, zoals Jezus dat heeft ingesteld. 
Als wij de volledige Christus gaan belijden, dan behoort daar ook bij, het doen van Zijn bevel:  “Deze  
drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij [dien] zult drinken, tot 
Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo 
verkondigt de dood des Heeren, totdat Hij  komt”,  1  Korinthe  11:25  en  26. 
 
Tot daden komen 
Als we ons in de geschiedenis der Hervorming verdiepen, vinden we een heel ander beeld van de 
Kerk dan van vandaag; zij kwamen tenminste tot daden voor de Waarheid. We worden nu geroepen 
om voor de Waarheid op te komen; er voor in de bres te staan op een heel bijzondere wijze, omdat 
onze tijd bijzonder is. Laten we eens beginnen om met de ambtsdragers om de tafel te gaan zitten en 
in het geloof dit belijden eens uitdiepen. Breek de tegenstand in de Kerk tegen het Profetisch Woord! 
Als we geroepen worden om te volharden in de leer der apostelen en daarbij het sacrament te 
gebruiken, dan wordt het toch wel moeilijk om dit met tegenstanders te doen; eigenlijk ondenkbaar. 
Dat deed men in de Reformatie ook niet. Men mag zeggen: zij stonden toen tegenover de afgoderij 
van Rome, en wij nu niet. Maar tegenstand is tegenstand; tegenstand op een verfijnde wijze is nog 
veel  gevaarlijker.  Dat  ondervond  Jezus  van  de  Farizeeën;;  Hij  zei  dan  ook:  “Wie  met  Mij  niet  is,  die  is 
tegen  Mij;;  en  wie  met  Mij  niet  vergadert,  die  verstrooit”,  Matthéüs  12:30. 
 
Misschien zegt u: ik ondervind geen tegenstand in de Gemeente. Nu een vraag: bent u wel een 
getrouw belijder van het Profetisch Woord? Kunt u daar in de Gemeente vrij mee werken en wordt het 
op de kansel niet tegengesproken? wordt er ruimte voor gegeven in het Gemeenteleven? Als we in 
het geloof staan dan kunnen we, als het moet, alleen staan met onze boodschap; dan verandert onze 
boodschap niet door de tegenstand. Als er dan van de predikanten geen medewerking komt, dan 
mogen zij de dop hebben, maar wij zullen met de pit verder gaan; daarin zit het zaad en dat alleen 
slechts heeft toekomstperspectief. Wij zullen in Gods kracht met dit belijden in de bres gaan staan, en 
als we er toe geroepen worden, ook tot daden overgaan. 
 
H.J. Verwoerd 
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En  nu……? 
 
Terug naar het begin van dit artikel. Tegenwoordig hoor je het nog weinig. Sommigen hoorden ervan, 
een enkeling kent de betekenis. Nog zeldzamer: mensen die het persoonlijk hebben ervaren. 
Nederland ligt onder de breuk. Een gegeven, en feit dat we leerden accepteren en waarmee we niets 
(hoeven te) doen? God is gisteren en heden Dezelfde en zal dat altijd zijn. 
Luisteren we naar zijn waarschuwingen en oordelen? Of wachten we tot het moment dat we zó 
geperst zijn, dat we niet anders kunnen dan ons tot Hem wenden? 
 
Nederland ligt onder de vloek die is ontstaan door onze afvalligheid. Het oordeel wordt voltrokken door 
het wegnemen van het Licht en door de invasie van moslims. Zeker is dit een teken des tijds, maar het 
had  ons  niet  zo  hard  getroffen  wanneer  we  op  het  ‘rechte  pad’  waren  gebleven. 
Dit  land  werd  ooit  het  ‘Israël  van  het  Noorden’  genoemd  en  met  reden.  Het  was  een  gezegend  land  
dat leefde naar en met de wetten des Heeren. Na de verkiezingen in 2017 werd Nederland het eerste 
westerse land waarin een islamitische partij in het parlement kwam.  
Het oordeel wordt voltrokken in de teloorgang van onze democratische en christelijke waarden en 
zolang we niet vragen naar de wegen des Heeren, zal dit een onomkeerbare zaak zijn. 
 
Welke inwoners van dit land lijden nog onder de breuk met God? Het is niet de eeuwige God die Zich 
van ons afkeert. Wij, wij zijn het, ons treft de blaam. 
‘Breng  ons  weder,  O  God  onzes  heils!  en  doe  te  niet  Uw  toornigheid over ons. Zult Gij eeuwiglijk tegen 
ons  toornen?  Zult  Gij  Uw  toorn  uitstrekken  van  geslacht  tot  geslacht?’  (Ps.  85:5,6) 
 
Ootmoed  en  belijdenis,  dat  past  ons.  Dan  zal  God  ons  herstellen  en  Zijn  band  met  ons:  “Gij  had  ons  
verstoten, Gij had ons gescheurd, Gij zijt toornig geweest; keer weder tot ons. 
Gij  hebt  het  land  geschud,  Gij  hebt  het  gespleten;;  genees  zijn  breuken,  want  het  wankelt.”  (Ps.  60:3,4) 
 
Wij Christenen moeten in de bres staan voor ons land, ons volk, onze familiën. Wij moeten ons 
gewicht ook in de schaal werpen, en terwijl de vertegenwoordigers raadplegen in de Kamer, moeten 
wij in onze binnenkamer bidden, en daar buiten getuigen voor de waarheid, gelijk zij uit God in 
Christus is. 
 
 
 
 
 
Europa heeft de zegeningen van het christendom ervaren. Joods-christelijke wortels hebben de 
Europese beschaving – en  de  overzeese  ‘Europese’gebieden,  zoals  de  USA  – gevormd. Maar nu wil 
Europa dat niet meer. Een nieuw rijk in de naam van de mens is in opmars. Die mens is echter een 
gevallen mens. Zonde zit in zijn bloed. Hij dient een andere meester en diens machten der duisternis. 
Speelbal zonder het zelf in de gaten te hebben. Maar de Heere ziet het onschuldig vergoten Joods 
bloed der eeuwen. Denken wij dat de Allerhoogste het niet gezien heeft? Denken wij dat Hij het over 
Zijn kant zal laten gaan? Dan vergissen we ons deerlijk. Dan volgt tenslotte Zijn oordeel, na eindeloos 
geduld. Terwijl Hij tegen Zijn Joodse volk zegt: keer naar huis, naar het Beloofde Land Israël. Ik ga 
jullie – dwars door alles heen – voorbereiden op een glorieuze nieuwe toekomst. Jullie zullen niet 
langer een staart der volkeren zijn, maar het hoofd der volkeren: Deuteronomium 28:13. Van 
Jeruzalem uit, dat dan het centrum van de wereld zal zijn, zal dan de vrede de ganse aarde bedekken 
(Jesaja 2:2-4, Micha 4:1-5). Maar het oordeel over de volkeren zal daaraan vooraf gaan.  
 
 
https://christenenvoorisrael.nl/2011/05/ik-zal-mij-weer-wenden-tot-israel/ 
 
 

https://christenenvoorisrael.nl/2011/05/ik-zal-mij-weer-wenden-tot-israel/
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bij de tijd 
God is hedentendage dezelfde als altijd. Hij verandert niet. Wij, het maaksel Zijner handen, gaan door 
de tijd en komen tot onze bestemming. Tijd, die Hij geschapen heeft in een onbevattelijk universum. 
We horen, in tegenstelling tot vroeger, steeds minder over 'lopen onder de breuk' of zelfs over 
rechtvaardigmaking in de zin van 'vrijgesproken voor de vierschaar Gods'.  
 
Wel zien we wereldwijd opwekking, mensen die tot Christus komen en Hem erkennen als hun Heer en 
Heiland. Zoals in de begintijd van de Christengemeente mensen tot geloof kwamen, heidenen die God 
niet kenden maar na het horen van die boodschap erkenden dat Hij God is en dat Christus heeft 
geleden omwille van hun zonden en tot hun rechtvaardigmaking. 
Hand. 22:16 Sta op en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heeren. 
Gal. 3:27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. 
 
Is God veranderd? Gaat Hij anders met ons om? Nee. Wij zijn veranderd, want wij leven in een andere 
tijdsperiode. God geeft de mensen en benodigdheden die wij in een situatie nodig hebben. 
Vandaagdedag hebben wij geen Calvijn meer nodig, maar Calvijn was er toen hij nodig was. In de 19e 
eeuw had men een Da Costa nodig, vandaagdedag hebben wij andere predikers, die passen bij de 
noden van de tijd en die de taal spreken die wij verstaan. 
 
Kan het zijn, dat in de tijd waarin Gods volk opgroeide in een wereld (hun omgeving) die goeddeels 
Christelijk was, in een maatschappij die was doordesemd van de christelijke waarden, onderscheid 
nodig was? Ieder zat onder het woord, ieder was als vanzelfsprekend christelijk. Gedoopt, belijdend, 
als vanzelfsprekend. Zondag aan zondag de kerk bezoekend. Het enige onderscheid werd of mensen 
werkelijk deel hadden aan Christus.  
Het geloof werd bevestigd. Zodat ieder zag dat er meer (nodig) was dan 'slechts' doop en kerkgang. 
Levend gemaakt worden in een samenleving waarin nagenoeg ieder ter kerke ging! 
 
Tegenwoordig is kerkgang, is geloof in Christus, niet vanzelfsprekend meer. Velen zijn onbekend met 
kerk en geloof. Maar: Gods Geest gebruikt nieuwe middelen, die passen bij de tijd.  
"De God van Israël was in een oneindige zin, wat Paulus in een betrekkelijke zin was: alles voor allen, 
om allen te gewinnen. Hij was voor Israël in Egypte egyptisch, in Babel babylonisch; altijd was Hij 
nieuw in de vorm zijner openbaring. Daarom is ook de kerkelijke geschiedenis zo belangrijk, door haar 
te beschouwen als het bewijs: hoe God door al de tijden heen Zijn oude waarheid op een nieuwe wijze 
handhaaft. God openbaart zich altijd anders naar de loop der tijden. Daarom moeten wij weten in welk 
een tijd wij leven, en hoe God in deze tijd handelt, en door ons wil gehandeld hebben, zodat wij, ook 
wat de wijze der handhaving van Gods waarheid betreft, niet in strijd staan met God, met maar Hem 
overeenstemmen en medewerken." (Is. Da Costa, Bijbellezingen deel 2 blz. 269) 
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‘Vrijheid  en  gelijkheid  niet  de  basis  van  onze  samenleving’. Dat stelde CDA-leider Sybrand van 
Haersma Buma op 4 september 2017 tijdens de HJ Schoolezing. Het lijkt er op dat Buma daarmee 
teruggrijpt op de waarden van Nederland voordat de Fransen ons land in 1795 binnenvielen en de 
leus  ‘Vrijheid,  Gelijkheid’  Broederschap’  als  gemeengoed  oplegden  aan  ons  volk  en  een  groot  deel  
van Europa. De religie van de mens werd daarmee een feit, de godin van de Rede op een voetstuk 
geplaatst  en  de  God  der  Vaderen  uit  ons  staatsbestel  verwijderd.  De  trits  ‘Kerk,  Oranje,  Vaderland’  
werd daarbij verbroken. 
 
De leider van het CDA stelde dat vrijheid en gelijkheid de boventoon zijn gaan voeren, ten onrechte. 
‘Het  belang  van  de  gemeenschap  met  haar  cultuur,  identiteit  en  omgangsvormen,  werd  
geminimaliseerd.’  Goed,  hij  stelt  niet  onomwonden  dat  onze  identiteit  wortelt  in  de  oude  en  eertijds  
gekoesterde begrippen  ‘Kerk,  Oranje,  Vaderland’,  maar  legt  wel  een  zere  plek  bloot. 
 
‘Steeds  meer  zijn  we  gaan  denken  dat  die  collectieve  begrippen  verouderd  waren.  Maar  als  de  
identiteit van onze samenleving, waarden en normen en immigratie de zwaarst gevoelde problemen 
zijn in het moderne Nederland, zoals uit de onderzoeken van het SCP blijkt, dan moeten we erkennen 
dat dat niet zo is. Het zijn vergeten waarden, die terug moeten worden gebracht in het hart van de 
politiek.’ 
 
Tot zover het CDA-geluid in september 2017. Kijken we terug in de geschiedenis van de 18e eeuw, 
dat constateren we dat het geestelijk leven, het leven vanuit het geloof in een drie-enig God die ons 
land leidt en genadig is, lauw was geworden. Vergeleken met onze tijd was het beslist een van 
spiritualiteit doordrongen samenleving, desalniettemin blijkt halverwege de 18e eeuw de kerk 
gekenmerkt te zijn door een enorme verslapping, door een ernstig gebrek aan waakzaamheid. Dat 
bood  de  gezindheid  der  ‘Verlichting’  de  mogelijkheid  zich  in  de  kerk  te  openbaren. Niet de Bijbel als 
het  Woord  van  God  werd  meer  als  onfeilbaar  gezien,  maar  de  ‘rede’  werd  het  hoofdkenmerk  van  de  
ware godsdienst. Daar zien we al een eerste signaal! 
 
Door  de  rede  werd  de  ‘deugd’  als  het  hoogst  bereikbare  doel  aangemerkt;;  een  woord,  dat nogal eens 
te lezen is in de psalmberijming van 1773, die de berijming van ds. Petrus Datheen verving. Woorden 
als  ‘schuldbesef’,  ‘zondebesef’  en  dergelijke  werden  niet  meer  gebruikt  en  daarmee  raakte  de  
aanhankelijk aan God en aan het verzoenend sterven van Christus als enige verlossing op een 
tweede plaats. De onfeilbaarheid van de Bijbel werd aangevochten door de schriftkritiek. 
 
Het  zou  zomaar  kunnen  dat,  gelijk  eertijds  het  bijbelse  Israël,  Nederland  ‘gestraft’  werd  voor  deze  
afval door de overheersing door een vreemd volk, in ons geval de Fransen. Slechts een terugkeer tot 
de God der Vaderen zou de voorspoed van voorheen terugbrengen. 
 
De wereldgeschiedenis draait echter niet om het nederlandse volk en ofschoon de Heere ieder volk 
dat naar Hem vraagt en met Hem wil leven, ook wil leiden, zo staat in de hele geschiedenis der 
mensheid  Gods  eigen  volk  centraal.  In  deze  heilsgeschiedenis  worden  ook  de  ‘heidenen’  
meegenomen en juist door het verzoenend offer van Christus en de verharding van het joodse volk is 
het heil aan de heidenen geworden. 
 
Het is die zelfde Franse Revolutie die in 1789 ook voor de Joden een einde maakte aan de lange tijd 
van de middeleeuwen en een nieuwe tijd inluidde: deze omwenteling werd de inleiding tot de 
bevrijding van het joodse  volk  in  geheel  Europa.  De  ‘Verklaring  van  de  rechten  van  de  mens  en  de  
burger’  betekenende  ook  voor  de  Joden  gelijkstelling  en  vrijheid  van  godsdienst. 
 
Achttienhonderd jaar lang was het joodse volk vervolgd en vernederd in alle uithoeken van Europa en 
daarbuiten, vaak door de Christelijke kerk zelf. Weliswaar vonden in Holland al sinds eind 16e eeuw 
de Joden een veilige haven (waarna – saillant detail – de economische ontwikkeling der Nederlanden 
met een ruk omhoog schoot en de Gouden Eeuw aanbrak), formeel nu werd op 27 september 1791 
de burgerlijke gelijkstelling van de Joden een feit. Voor de eerste maal in de moderne geschiedenis 
waren mensen die tot het joodse volk behoorden volgens een europese wet volwaardige staatburgers 
geworden! 
 
(Overigens werden aan de Joden gelijke rechten gewaarborgd tijdens de onafhankelijkheidsverklaring 
van de noordamerikaanse staten in 1776 en dat was voor het eerst sinds de heidens-romeinse tijd. 
Terwijl ginds in de Nieuwe Wereld de bevrijdende beslissing gevallen was, zag het er in de Oude 



 22 

Wereld nog steeds even achterlijk uit. Midden in Europa, dat zich zo op de Verlichting beroemde en de 
Rede op haar troon had verheven, leken de eeuwen te hebben stilgestaan: als duistere overblijfselen 
van het verleden doemden overall  nog  onveranderd  de  door  muren  omsloten  ghetto’s  op.  Tot  1791.) 
 
Terug naar Nederland, naar het christelijke Europa. Tweeduizend jaar lang is dit werelddeel 
ontzettend bevoorrecht geweest met de verkondiging en bloei van het Evangelie. De joodse kwestie 
blijft een schandvlek op het blazoen en de schuld van de europse volken is daarmee evenredig groot. 
 
God heeft Zijn plan met Zijn volk en met de geschiedenis en het aloude drievoudige snoer Kerk-
Oranje-Vaderland is geen eindeloze garantie. Er is een terugkeer mogelijk, maar het gaat niet om ons; 
wij zijn slechts figuranten in de heilsgeschiedenis, ook al mogen we deel hebben aan datzelfde heil. 
 
“God  kan  met  een  kromme  stok  een  rechte  slag  doen”,  zeiden  de  ouden  vroeger  en  dat  is  wat  Hij  
deed met de Franse Revolutie. Goddeloos in zichzelf gebruikte Hij deze duivelse oprisping om Zijn 
volk  te  verlossen  uit  de  ghetto’s  van  de  Christenheid. 
 
Daarna zou het nog 159 jaar (en nog een onvoorstelbare apotheose) duren tot de oprichting van de 
staat Israël. 


