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over forum
De aanbevolen lengte van een bijdrage voor Forum bedraagt 750 

woorden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 

bijdragen (zonder overleg) te redigeren en/of in te korten, of zonder 

opgave van reden te weigeren.

Coördinatie:  Wim Lemstra en Hans-Willem Westerbeke

E-mailadres: forum@refdag.nl 

In de rubriek Opgemerkt kunnen abonnees reageren op de redactionele inhoud 

van het RD. Uitzonderingen zijn: andere brieven in Opgemerkt, de rubriek “Ker-

kelijke pers/ZoGezegd/Menens”, meditatieve bijdragen en recensies. Inzendin-

gen (maximaal 300 woorden) moeten zijn voorzien van naam en adres van de 

schrijver. De redactie behoudt zich het recht van bekorting of weigering voor.

E-mailadres: hoofdredactie@rd.nl

Plaatsing van bijdragen voor Forum of ingezonden brieven bete-

kent niet dat de redactie met de inhoud ervan instemt. 

Door het inzenden van een brief of opiniebijdrage verleent de 

schrijver aan Erdee Media Groep een niet-exclusieve licentie om 

het werk vast te leggen, te verveelvoudigen en te verspreiden in 

gedrukte, elektronische of andere vorm, zoals cd-rom, databank, 

internet of geluidsdragers.
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opgemerkt
Antisemitisme
In een commentaar (RD 25-4) en in
de rubriek Welbeschouwd (RD 5-5)
wordt ingegaan op het toenemende
antisemitisme in West-Europa.
In Berlijn werd recent een man
die een keppeltje droeg door een
Syrische asielzoeker bewerkt met
een riem. Eind maart werd in haar
appartement in Parijs een 85-jarige
Shoahoverlevende wreed vermoord,
omdat ze Jodin was. De lijst van de
afgelopen jaren is lang en gruwelijk.
Het commentaar noemt heel

eufemistisch als oorzaak van het
toenemende antisemitisme een ster-
ker wordend patriottisme, dat zich
manifesteert aan de rechterkant
van de samenleving. In Welbe-
schouwd wordt vooral ingezoomd
op de Jodenhaat van christenen in
het middeleeuwse en namiddel-
eeuwse Europa. Dat laatste hoeven
we niet te ontkennen. Het is een
grote schandvlek op het christelijke
blazoen.
Echter, noch het patriottisme,

noch het christelijke antisemi-
tisme in het verleden is vandaag
de oorzaak van het toenemende,
kwaadaardige antisemitisme in Eu-
ropa. De oorzaak is de import van
de radicale islam. Wie een lijstje
maakt van gewelddadige antisemi-
tische incidenten en aanslagen in
de afgelopen jaren komt keer op
keer uit bij de radicale islam. Als
we de kwaaddoeners niet bij name
noemen, blijft het kwaad voortwoe-
keren, omdat we als gevolg van de
ontkenning nalaten het kwaad te
bestrijden. Als we haatimam Fawaz
Jneid niet de mond snoeren, het
rabiate salafistische gedachtegoed
niet uitbannen en de import van
de radicale islam niet stoppen, dan
staan we mede schuldig aan de
toename van het antisemitisme in
onze samenleving.
Wie van de geschiedenis niet leert,

is gedoemd haar te herhalen. Het
kwaad in de samenleving is er niet
alleen omdat slechte mensen kwaad
doen, maar ook (en misschien meer
nog) omdat ‘goede’ mensen weige-
ren het kwaad te bestrijden.

C. Burggraaf
Stolwijk

SGP
Het artikel ”Benut SGP-historie bij
koersbepaling” van Bertrick van
den Dikkenberg en Frans Hazeleger
(RD 7-5) geeft mij aanleiding om te
reageren.
Het is triest dat beide heren de

geloofwaardigheid van de huidige
SGP-leiding kennelijk in twijfel trek-
ken. Ook de praktische uitwerking
van het beleid in de beide Kamers
van de Staten-Generaal, de Provin-
ciale Staten en de gemeenteraden

wordt hiermee schade toegebracht.
Beiden zeggen dat we ons niet
moeten verliezen in polariserende
discussies. Maar daar zou ik dan
eerst zelf maar eens mee beginnen.
Ruim 50 jaar geleden had ik al een

discussie over het vrouwenstand-
punt van de SGP. Weet u wat toen
werd gezegd? De tijd is er nu nog
niet rijp voor. We zijn nu bijna 60
jaar verder en ik ben van mening
dat de tijd er inmiddels wel rijp
voor is. Intussen is namelijk voor
de meesten wel duidelijk geworden
dat voor het standpunt dat vrou-
wen zich niet met politiek mogen
bemoeien en maatschappelijk niet
relevant zijn op geen enkele manier
een grond in de Bijbel te vinden
is. Stop met het altijd ds. Kersten
aanhalen als het eind van alle
tegenspraak. Deze dominee heeft
geweldig goed werk gedaan, maar
hij leefde in een andere tijd. Inmid-
dels werd duidelijk dat niet meer
alle standpunten van ds. Kersten
gemeengoed zijn.
Het gaat erom of de SGP zich nu

nog baseert op Gods Woord en zich
laat leiden door beginselen die zijn
afgeleid van dit onveranderlijke
Woord. Ik zeg daar onomwon-
den ”ja” op, en niet alleen ik. Ik
heb groot respect voor de manier
waarop de SGP-beginselen in deze
tijd door haar vertegenwoordigers
worden uitgedragen. En dan gaat
het zeker niet in de laatste plaats
om de praktische uitwerking van
deze beginselen.
Genoemd artikel acht ik daarom

niet bevorderlijk en opbouwend
voor de goede verhoudingen binnen
de partij.

I. J. Moret
Zwijndrecht

SGP (II)
De schrijvers van het artikel ”Benut
SGP-historie bij koersbepaling”
(RD 7-5) verwoorden op een nette
manier hun bezorgdheid over de
huidige koers van de SGP. Kennelijk
valt het ook jonge mensen op dat
de koers van de SGP in het jubile-
umjaar niet meer dezelfde is als bij
de oprichting. Dit zal overigens ook
niemand kunnen ontkennen.
Het uitdragen van de beginselen in

de seculiere samenleving is bijzon-
der moeilijk. Bijbelkennis wordt bij
politici nauwelijks meer gevonden.
De beginselen moeten dan ook heel
anders verwoord worden dan ten
tijde van ds. Kersten en ds. Zandt.
Ik pleit er dan ook zeker niet voor
om na-apers van deze gewaardeerde
voormannen te worden.
Wat mij zorgen baart, is het feit

dat tegenwoordig buitengewoon
gemakkelijk bepaalde standpunten
die vroeger volkomen zeker waren,

worden losgelaten. Men doet daar
soms zelfs wat meewarig over en af
en toe wordt de suggestie gewekt
dat wij tegenwoordig veel wijzer
zijn dan de mensen van vroeger.
De voormalige SGP-fractieleider

Van der Vlies maakte op 21 april op
de partijdag deze opmerking: „Laten
we ons niet verliezen in polarise-
rende discussies, maar terugkeren
tot de wortels van onze partij.”
Hiermee ben ik het van harte eens.
De vraag is echter wel: hoe keren

we terug tot de wortels van onze
partij? Ik zou ervoor willen pleiten
dat we biddend onderzoeken op
welke gronden in vroeger dagen
bepaalde standpunten werden
ingenomen en dat we op grond
van Gods Woord vaststellen of deze
standpunten in onze tijd nog wel of
niet meer van toepassing zijn. Dat is
heel wat anders dan ze laconiek ter
zijde schuiven.
Laten we de waarschuwing uit

Jozua 24 ter harte nemen, namelijk
dat we in eigen kracht de Heere niet
kunnen dienen zoals het behoort,
maar dat we in afhankelijkheid van
Hem moeten leven. Dat wens ik de
SGP van harte toe.

H. van Huffelen
Rhenen

Dodenherdenking
Wij wonen aan een lange doorgaan-
de straat. Op vrijdagavond 4 mei
hielden wij onze straat vanaf vijf
voor acht nauwlettend in de gaten.
Er was niet één wandelaar, fietser
of automobilist te zien. Dat vonden
we zeer bijzonder. Hoewel de oorlog
alweer vele jaren achter ons ligt,
neemt ons volk dodenherdenking
nog steeds serieus. Dat doet het
vrijwìllig.
In de oorlog mocht je van de Duit-

sers na acht uur ’s avonds niet meer
op straat komen. Toen bleven de
mensen gedwóngen in huis.
In juni 1942, ik was toen 18 jaar,

ging er een werkpaard dood als
gevolg van een gebarsten maag. Het
was 20.15 uur. Op last van veearts
Van Beek moest dit paard zo snel
mogelijk naar de noodslachtplaats
van P. Bakker afgevoerd worden.
Dat gaf eerst strubbelingen met de
Duitsers, maar ging uiteindelijk
toch door.
De volgende dag keurde de veearts

het vlees goed. ’s Middags gaf de
dorpsomroeper te kennen dat er
bonloos vlees te koop was (1 kilo
per gezin). Omdat verder al het
voedsel op de bon was, ontstond er
een grote toeloop. Velen kwamen te
laat. De politie hield toezicht op de
verkoop.

Joh. Kats
Numansdorp

preken door duizenden mensen
aangehoord.
De eerste keer op vrijdag 15 ok-

tober 1740 kwam Whitefield, nog
maar een jongeman van 25 jaar,
in Northampton aan en was hij
een week te gast bij Jonathan Ed-
wards. Het was het begin van wat
in de kerkgeschiedenis bekend-
staat als ”the Great Awakening”,
de grote opwekking. De vrouw
van Edwards, Sara, schrijft over
Whitefield: „Het is onvoorstelbaar
hoe hij kan preken. Meer dan
duizend mensen hingen aan zijn
lippen, er heerste een diepe stilte,
die af en toe onderbroken werd
door een onderdrukte snik. Hij
spreekt met een hart dat brandt
van liefde en hij spreekt met een
onweerstaanbaar gezag. Vele, vele
mensen in Northampton beschou-
wen deze dag als de dag waarop zij
andere gedachten, andere begeer-
ten, nieuwe voornemens en een
nieuw leven hebben gekregen.”

Opgebrande kaars
Die jaren van onafgebroken arbeid
hebben Whitefields krachten
verteerd. Astmatische bronchitis
maakte het hem steeds moeilijker
om te preken. Diverse malen zag
hij zich genoodzaakt rust te ne-
men, maar dat hielp nauwelijks.
Zo kwam hij totaal uitgeput op

zaterdagavond 29 september 1770
in Newburyport aan. Het gerucht
van zijn komst was hem vooruit-
gegaan. Vele mensen stonden op
hem te wachten. Ondanks dat zijn
lichaam het nauwelijks toeliet,
wilde hij toch preken. Toen hij
op de preekstoel kwam, stond hij
een paar minuten zonder iets te
zeggen vanwege de ademnood.
Maar toen begon hij: „Mijn zon is
opgegaan, en heeft met de hulp
des hemels velen licht gegeven.
Nu gaat zij onder. O nee, ze zal
juist spoedig opgaan en rijzen
naar haar hoogtepunt van onster-
felijke heerlijkheid. Mijn lichaam
bezwijkt, maar mijn geest klimt
op. Hoe gewillig zou ik zijn om te
leven om Christus te preken. Maar
ik sterf, om bij Hem te zijn.” Een
paar uur later stierf hij op 56-
jarige leeftijd.
Whitefield was in Gods handen

een bijzonder middel om zijn
vervallen kerk weer te verlevendi-
gen. Wat was nu het grote geheim
van zijn zegenrijke bediening? Er
is maar één antwoord: een diepe
liefde tot Christus en een onafge-
broken nauwe omgang met Hem.
Dat is het grote geheim van dit
rijkgezegende leven.

De auteur is hersteld hervormd predikant 
in Katwijk aan Zee. Dit artikel is gebaseerd 
op een lezing die hij 12 september in Lien-
den hield voor studievereniging Koinonia.

„Regelmatig 
gebeurde het 
dat Whitefield 
’s ochtends 
om zes uur al 
voor duizen-
den mensen 
preekte.” Op 
de afbeelding 
houdt White-
field een preek 
te Halliwell, 
Bolton, in juni 
1750. Het wordt 
gerekend tot 
een van zijn 
meest indruk-
kende preken. 
beeld Bolton 
Library & Museum 
Services, Bolton 
Council


