
Staat Geschreven – De Zeven Zekerheden
Een recensie, of beter gezegd 'een kritische analyse', schrijven over een boek 
geschreven door twee professionele gelovigen, zoals Erik Drenth en Jaap Marinus 
theologen noemeni, is niet een klus die je zomaar doet. Helemaal niet als je één van 
deze auteurs persoonlijk een beetje kent. Ik heb het over het boek "Staat Geschreven",
met als ondertitel "De Zeven Zekerheden". Een uitvloeisel van de weblog 
www.staatgeschreven.nl, van dezelfde theologen.

Wie het weblog kent heeft al een behoorlijk idee waar het boek over zou
kunnen gaan. Het idee van het weblog was indertijd: een vrijzinnig
theoloog versus een orthodox theoloog, die elk vanuit hun eigen
invalshoek een deel uit de Bijbel met elkaar beschouwden. Dat doen ze
nog steeds. Maar het weblog bevat ook veel andere artikeltjes en
informatie. Eén van de dingen die mij opviel in de ontwikkeling van het
weblog was het taalgebruik. Steeds meer termen die op een site als
GeenStijl ook regelmatig gebruikt worden; (pogingen tot) cynische
humor. Maar ook werden regelmatig anderen mijns inziens toch enigszins
onheus bejegend, 'afgebrand', zo je wilt. Meer en meer voelde ik een soort
van vervreemding, een afstand. Dan nu het boek. Toch nieuwsgierig en
dus gekocht. Gelezen. En dan, dan moet je er iets van gaan vinden. 

Bij het 'iets vinden' van een boek waarin de auteurs zo open en eerlijk
over hun eigen opvattingen spreken past natuurlijk wel enige
terughoudendheid. Het boek kreeg lovende recensies van sommigen, maar
vooral in 'orthodoxe' kring was het credo “neersabelen” kennelijk. “Wie zonder zonde is, werpe de 
eerste steen” (Johannes 8:7). Dat indachtig, ging ik met een notitieboekje er naast aan de slag.

Onderzoek

De ondertitel is 'De Zeven Zekerheden', ik neem maar aan dat dit in overdrachtelijke zin, een soort 
van knipoog naar het voor veel mensen belangrijke getal Zeven (het 'Goddelijke getal') gezien moet 
worden. Want we komen ze niet als zodanig tegen in het boek; mijn verwachting was dat er zeven 
zaken op een rij zouden worden gezet en daar een mening over zou worden gegeven. Dat was niet 
het geval; in het boek wordt er weinig naar verwezen maar meer naar het begrip 'Grote Woorden'. 
Die 'Grote Woorden' slaan op een onderzoek dat Jaap heeft gedaan in het kader van zijn afstuderen. 
Een onderzoek over kerkverlating en/of het wisselen van kerk of gemeente onder lezers van het 
weblog www.staatgeschreven.nl en dat is meteen een van de grote manco's want:

– het betreft een beperkte lezersgroep; mijn ervaring, op deze site, is dat dit veelal mensen zijn
die weinig op hebben met begrippen als wedergeboorte, bekering, redding, Bijbelse 
waarheden. En dat spreekt dan ook uit het boek en de onderzoeksresultaten die af en toe 
aangehaald worden;

– het onderzoek is daarmee totaal niet representatief; de respondenten zullen hele andere 
antwoorden geven dan wanneer een dergelijk onderzoek zou worden uitgevoerd onder lezers
van het CIP, Habakuk.nu of Bijbelgetrouw.nl, om er maar een paar te noemen;

– daarnaast de voorbeelden die af en toe in het boek worden aangehaald, zij zijn exemplarisch 
(Derksen, pagina 78) maar worden als maatgevend geponeerd.
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Grote Woorden

Een betere ondertitel zou dan ook zijn geweest: “Grote Woorden”. En wat is dat nu precies wat daar
mee bedoeld wordt? Kort gezegd: het blijkt uit het onderzoek van Jaap dat van de respondenten een 
aanzienlijk aantal mensen van kerk 'gewisseld' was danwel de kerk had verlaten wegens de 'Grote 
Woorden' die daar werden gesproken. Stelligheden of zekerheden die men predikte of aanhing, waar
de kerkverlaters niet meer mee uit de voeten konden. Omdat ze daar zelf anders over dachten of het 
simpelweg niet geloofden. 

Erik en Jaap kun je ook onder die mensen rekenen, zo blijkt. Ze bezoeken nog wel regelmatig de 
kerk van hun jeugd, maar eigenlijk hebben ze de 'stelligheden' van die kerken de rug toegekeerd. En
zijn een andere weg gegaan, gaan zoeken.

Het boek begint met -in mijn ogen- beetje goedkoop scoren; de opvatting van de 'holle aarde' 
(welke ik overigens persoonlijk ook verwerp omdat de empirische wetenschap dit ook doet en 
daarnaast ook de Bijbel geen enkel aanknopingspunt voor deze opvatting biedt) en de verkondiger 
van de opvatting (pagina 15, 50) wordt tussen neus en lippen door even onderuit gehaald. Waar dit 
goed voor is, ontgaat mij volledig. Tegelijkertijd wordt er een uitglijder gemaakt; Jaap meent te 
moeten poneren dat volgens de Bijbel de aarde een platte schijf is – dit is echter in tegenspraak met 
Job 37:12 en Jes. 40:22. Iemand die weinig van Gods Woord weet, zal door zo'n stellingname 
misleidt worden.

Inspiratie van de Bijbel
Op ondermeer deze miskleun verder redenerend schrijft Jaap: 

“Het geeft alleen wel aan hoe moeilijk het is om er achter te komen wat van de 
bijbelverhalen feitelijk gebeurt is en wat afhankelijk was van de waarneming en cultuur van die 
tijd. Daar komt bij dat de Bijbel over een lange periode geschreven is en er dus ook, binnen 
hetzelfde boek, verschuivingen zitten in de visie op bepaalde gebeurtenissen”

Is God dan onderworpen aan de visie en cultuur van de schrijvers? En hebben de schrijvers van de 
Bijbelboeken de  vrijheid genomen om zelf maar dingen te verzinnen terwijl deze geponeerd 
worden als zaken welke feitelijk gebeurd zijn? Wat Jaap hier zo achteloos terzijde legt is de 
inspiratie en onfeilbaarheid van de Bijbel. 

Goddelijkheid van Christus
En hij durft nog een stap verder te gaan; de Goddelijkheid van Christus wordt (pagina 18) in twijfel 
getrokken want: 

“Jezus was honderd procent God en honderd procent mens? Waarom zou je het beweren? 
Velen roepen het omdat het omdat het eeuwen terug zo beslist is. […] Misschien vind je het daarom 
niet terug in de Bijbel”

Jesaja 9:5 zegt overduidelijk over Christus Jezus: “en men noemt hem Wonderbare Raadsman, 
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” en in Joh. 10:30 zegt de Here zelf “Ik en de Vader zijn 
één”. Het hele Johannes Evangelieii handelt nadrukkelijk over de Goddelijkheid van Christus Jezus.

Erik gaat nog een stap verder; hij loochent letterlijk de opstanding van Christus -zoals hij vorig jaar 
ook al deed in een interview met EO-Visie- wanneer hij schrijft: 

“Neem de opstanding. Ik kan mij niet voorstellen dat er écht een Man is geweest Die 
doodging en een paar dagen later weer leefde. Ook verscheen Jezus net na zijn opstanding dwars 
door een muur in een kamer. Maar dat is fysiek onmogelijk en voor mij een bewijs dat de Bijbel 
aanknopingspunten biedt voor een symbolische interpretatie” (Pagina 34).
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Ook verwerpt Erik de gedachte aan een hiernamaals, de Hemel, “Dood is dood”, is zijn devies 
geworden (Pagina 48, 74). 

Krom genoeg wil hij toch nog wel een ontsnappingsclausule inbouwen:
“En mocht er toch een leven na de dood zijn dan moet ik het daarmee doen [..] ik heb wel 

eens gezegd: 'Als er vandaag iets ergs met mijn vrouw gebeurt, geloof ik morgen weer in de hemel'. 
Ervaring leert dat een nieuwe ervaring de oude kan vervangen, als je begrijpt wat ik bedoel” 
(Pagina 74). 

Bij Jaap zien we dat hij wel op een hiernamaals hoopt (pagina 77), maar zekerheid is er kennelijk 
niet meer. Zou ook niet passen binnen hun opvattingen, natuurlijk. Zeker weten dat je niets zeker 
weet. Maar ook dát is een zekerheid... 

Ervaring

Het woord 'ervaring' is inmiddels gevallen. En uit het boek blijkt dat er een aantal persoonlijke 
ervaringen zijn die de opvattingen van Erik en Jaap gevormd hebben. En ook geen geringe 
ervaringen, laat dat duidelijk zijn. 

Erik vertelt dat zijn verwerping van het hiernamaals gebaseerd is op a) zijn studie aan de 
Rijksuniversiteit maar belangrijker nog b) een overval in Suriname. Bij deze overval verloor hij -
letterlijk- op een millimeter na het leven. In het ziekenhuis overviel hem de angst. Angst voor de 
eeuwigheid. Het voor altijd blijven voortbestaan benauwde hem zó erg dat hij het heeft verworpen. 
Hij geeft zelf toe: theologische grond heeft het niet, en de ervaringsbasis is 'smal' (pagina 48, 49).

Jaap heeft een andere ingrijpende levenservaring te verduren gehad; vier jaar lang was hij depressief
en dit is hem, uiteraard, niet in de koude kleren gaan zitten. Ook veranderde zijn studie zijn 
opvattingen; voorheen was hij opgevoed met de 'bedelingenleer' (Dispensationalisme) waarin zaken
als Opname van de Gemeente, Duizendjarig rijk, Israël e.d. zeer sterk centraal staan. Helaas schetst 
hij een karikatuur van deze opvattingen en kent de geschiedenis (vroege kerkvaders, opvattingen in 
het Revèil, de Puriteinse beweging en Congregationalistische kerken in het Angelsaksische 
taalgebied) kennelijk niet. 

Ook maakt hij de vergissing te stellen dat  “de bedelingenleer nog maar weinige aanhangers kent”..
dat is wellicht in Nederland het geval (maar cijfers hierover wijzen op het tegenovergestelde, zie het
onderzoek “De Evangelische Voorganger in Beeld” iii, waaruit duidelijk blijkt dat veel opvattingen 
die terug te voeren zijn op dit theologische systeem nog door een groot deel van de hedendaagse 
Evangelische voorgangers wordt aangehangen). In het buitenland is dit echter geenszins zo. Zeer 
grote zendingsorganisaties (New Tribes Missions, Central American Mission) en gerenommeerde 
Bijbelinstituten (Moody te Chicago) en organisaties als Emmaüs Bible Correspondence Course met 
honderduizenden studenten wereldwijd verkondigen het Evangelie uitgaande van deze systematiek. 
   
Daarnaast maakt hij een karikatuur van  het 'fundamentalisme' (pagina 56), een stroming welke hij 
afschiet op grond van één niet nader genoemd boek (doen auteurs met een beetje nivo niet meer aan
bronverwijzingen?) omdat hij zichzelf herkent in het plaatje wat geschetst wordt...

Ervaring is een slechte raadgever. Moderne theologische opleidingen dragen helaas ook niet 
bepaald bij aan een gezond Bijbels denken. Het verhaal van Erik en Jaap bevestigt dit.
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De Post-Moderne Mens

Rode draad, door het hele boek heen, is de 'postmoderne mens'. Erik en Jaap beschouwen zichzelf 
als zodanig. Postmodernisme, volgens Wikipedia, is als volgt te definiëren: 

“Het meest in het oog springende kenmerk van de stroming is het in twijfel trekken van lang 
gekoesterde begrippen als waarheid en - romantische - authenticiteit.”iv

Of anders gedefinieerd: 
“postmodernisme is een filosofie die ervan uitgaat dat er geen absolute waarheid bestaat en 

de wereld niet te beheersen is” v

Geen absolute waarheden; dat is inderdaad wat we in het boek tegenkomen op veel vlakken. Toch 
is 'twijfelen geen doel op zich' volgens de auteurs. Maar waarheden verwerpen, dat doen ze wel. Zie
eerder. Vooral de Bijbelse Waarheden. Want dat zijn 'grote woorden' en daar hebben ze niets meer 
mee. Dat God een plan met je leven heeft? Jaap moet er kennelijk niets meer van hebben (pagina 
15,17). De volwassen doop? Als Baptist zegt hij nu: 

“Kinderdoop of volwassendoop? Met de Bijbel in de hand is het duidelijk: de 
volwassendoop is de enige ware doop. Met diezelfde Bijbel in de hand zijn echter net zo veel 
argumenten aan te dragen voor de kinderdoop, met een hele verbondstheorie er aan vast”

Wederom ontbreekt echter ook maar enige onderbouwing voor een dergelijke vérstrekkende 
uitspraak. Dan vraag je je af, waar zijn Felix Manzvi en vele anderen na hem dán voor gestorven, 
beste Jaap? 

Ook bij Erik is, sterker nog dan bij Jaap, de mens de maatstaf. Wat de mens vindt of ervaart. 
Waarbij hij volgens Jaap wel een “enorm hoge morele lat heeft” en Jaap van zichzelf schrijft dat dat
een lat is de bij hem bijna volledig ontbreekt (Pagina 8). Erik vereenzelvigt zich totaal met het 
postmoderne denken maar maakt daarbij dezelfde fout die hij anderen verwijt: groepen uitsluiten op
basis van vooroordelen en subjectieve waarneming – de terreur van de gelijkheidsideologie klinkt 
door. En waarheid? De waarheid is subjectief, persoonlijk (pagina 33) en even later “bestaat niet” 
(pagina 60, 62). 

Zijn ontkenning van de opstanding is, uiteraard, in strijd met de Bijbel. Niet met mijn interpretatie, 
dat zou als “Grote Woorden” kunnen worden opgevat, maar de letterlijke woorden van de Bijbel 
zoals bijvoorbeeld 

1 Tess 4:14
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen 
zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

Wie dit niet gelooft is volgens Paulus 'beklagenswaardig', oftewel, we moeten als gelovigen 
medelijden met zulke mensen hebben.

1 Kor 15,19
Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de 
beklagenswaardigste van alle mensen.

De Kerk

En dan de kerk. Erik en Jaap hebben beide een 'baptisten'-achtergrond. In het boek lezen we dat hun
beide vaders predikant zijn in (kleine) baptistenkerken. Erik is 'vrijzinnig'. Jaap wordt als 'orthodox' 
getypeerd. Opmerkelijk genoeg ziet Jaap echter geen toekomst meer voor de kerk in zijn huidige 
vorm. 
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Erik stelt dat de kerk wel toekomst heeft, zelfs als dat een kerk zonder haar opgestane Here is 
kennelijk. Hij legt de nadruk op de 'gemeenschap' die de kerk is. Wat je dan samen gemeen hebt, is 
mij volstrekt onduidelijk. 

Was de kerk vroeger een gemeenschap, een uitgeroepen vergadering (ekklesia), welke samen 
beleed te geloven in Christus Jezus die door Zijn dood en opstanding de tot deze ekklesia behorende
mensen behouden had voor de eeuwige verlorenheid en bevrijd heeft van de zonde, nu moet deze 
gemeenschap .. 'gemeenschap zijn'. Maar door de kern van haar belijden er uit te halen is er geen 
gemeenschap meer. Het aanstotelijke van het Kruis is van haar kracht beroofd (Gal. 5:11).
Jaap gaat een beetje op een 'ironische' wijze tekeer tegen de 'monoloog van de preek'. Althans, die 
indruk krijg ik. Of zou hij nu echt letterlijk met een biertje in de hand naar de preek willen luisteren 
(Pagina 79) en die preek dan lekker achterover hangend in een bioscoopstoel wil consumeren  
waarbij uiteraard een strakke band de muzikale omlijsting verzorgd? Laat ik het maar op een 
mislukte poging tot humoristisch chargeren houden.

De Evangelische beweging

Kritiek is er, tot slot, ook op de Evangelische Beweging. Maar wederom een karikatuur. De “hele 
evangelische beweging” (pagina 84) wordt op één lijn gesteld met de uitwassen van de 
Charismatische beweging en dan met name de “vierde golf” (Toronto, Bentley, Van der 
Steen/TRIN, Heidi Baker). Want, men stelt dat de Evangelische beweging 'te simpel' is:

“Jezelf ontwikkelen betekent afstand nemen van deze tak van geloven [..] Ga je studeren of 
überhaupt wat meer boeken lezen (lees: intellect vergroten), dan zie je de cirkelredenering achter 
het geloven als een kind”. 

En
“Resultaat zijn de excessen van de Toronto blessing, Todd Bentley [enz]”

Hier werd ik toch echt even boos.. Wat een hóógmoed! Wat een ónkunde van deze jonge theologen. 
Totaal onhoudbaar en feitelijk onjuist. Hoe dúrf je te suggereren dat mensen binnen de 
Evangelische, en ook de Charismatische, beweging intellectueel minderwaardig aan jou zijn? 
Alleen maar omdat jij een HBO-opleiding hebt gevolgd en een paar boeken hebt gelezen? Er lopen 
méér dan voldoende universitair geschoolden (wetenschappers, artsen, advocaten, e.a.) en zéér 
belezen mensen rond in de Evangelische beweging. 

Daarnaast, zo is mijn ervaring, heb ik in mijn leven juist zéér veel geleerd van juist zij die niet 
gestudeerd waren; een boer van het Groningse platteland die nauwelijks Nederlands sprak maar wél
elke zaterdag in de tippelzone te vinden was om de meisjes daar van de liefde van Jezus te vertellen 
(mét resultaat!), een eenvoudige postbode, een automonteur die in zijn leven honderduizenden 
mensen bereikte.. De schrijvers van dit boekje mogen nog niet eens de veters strikken van de 
grondleggers van het Fundamentalisme (de oorspronkelijke Christelijk-Evangelische stroming 
begin 1900) en de klassiek-Evangelische beweging alsmede vele andere hedendaagse voorgangers 
en predikanten. Toch menen zij dit soort uitspraken te kunnen doen. 
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Conclusie

Erik en Jaap nemen met dit boek afscheid van hun achtergrond, van hun 'geloofsopvoeding'. Met 
het excuus van persoonlijke ervaringen, 'postmodernisme' en 'intellectueel denken'. 

Gesterkt door hun opleiding en cijfertjes van een zelf uitgevoerd, subjectief, onderzoek verwerpen 
ze wat hun in hun jeugd is bijgebracht; ze hebben het achter zicht gelaten en zelf, op basis van 
ervaringen en zich beroepend op wat ze hebben geleerd en ontdekt tijdens hun studie een andere 
route gekozen. 

Erik doet dit het sterkst: ontkenning van de opstanding van Christus. Dit staat echter gelijk aan het 
verwerpen van dé kernwaarde van het Christendom. Jaap misschien in mindere mate -in de ogen 
van de lezer- maar de verandering in zijn opvattingen is bij hem, menselijk gesproken, wellicht 
bijna net zo groot of radicaal; hij verwerpt zaken die -zo concludeer ik- ook tot de centrale 
boodschap van zijn opvoeding en gemeenschap behoren (Opname, Duizendjarig rijk, e.a. en de 
bedelingenleer oftewel het theologische systeem). 

Waar Jaap echter een groot deel van de leer verwerpt en geen keuzes meer wil maken in 
geloofszaken als bijv. de doop (echter: niet kiezen is óók kiezen!), heeft Erik een veel dramatischer 
keuze gemaakt; hij heeft Christus verworpen. En daarmee zou hij inderdaad net zo goed naar de 
tânnisclub, zoals hij dat noemt, kunnen gaan. De kerk, zonder Christus, zónder het 'aanstotelijke van
het kruis', is dan namelijk alleen nog een lege huls. 

De Christelijke schrijver en spreker Adrian Plass schreef in zijn satirische boek “Het gewijde 
dagboek van Adrian Plass” eens dat een Evangelisch boek als een Chinese maaltijd was. Je zat snel 
(lekker) vol, maar het duurt niet lang of je krijgt al weer honger. Van dit boek krijg je geen honger 
naar 'meer, het smaakt nergens naar en heeft een bittere nasmaak – vullen doet het al helemaal niet!

Ik ben er niet door gesticht. Daarnaast smullen niet-gelovige recensenten ervan en zien het als een 
handvat het Christendom nog eens een extra trap na te geven. Opmerkelijk genoeg plaatsen de 
auteurs dit dan ook nog eens op hun website (Recensie Matthijs van den Beukel, GeenStijl.nl vii). 

Het boek heeft geen enkele toegevoegde waarde voor de Gemeente van Christus. En zeker niet voor
mij persoonlijk behalve dan dat ik een 'kijkje in de ziel' heb gekregen van de auteurs. En dat is een 
ontluisterend kijkje. Want wat is hét grote gemis in dit boekje? Het antwoord op de vraag: Wie is 
Jezus voor jou? Welke relatie heb je met jouw Here? De vraag wordt niet eens gesteld. Als er één 
“Zekerheid” zou moeten worden besproken in een boek dat over “Grote Woorden” gaat, was dat het
wel geweest. Het boek gaat bij mij dan ook bij het oud papier. 

3 December 2012 © R. Brinkman
Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs 'Yarah'
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i    http://www.staatgeschreven.nl/2012/11/26/in-memoriam-godgeleerdheid-leiden/
ii http://bijbelcollege.nl/downloads/pdf/04_Johannes.pdf
iii De evangelische voorganger in beeld, Onderzoek naar de opvattingen van evangelische voorgangers in Nederland. 

Lectoraat Gemeenteopbouw, Christelijke Hogeschool Ede. Dr. H. A. Bakker, Drs. T. van de Lagemaat 
iv http://nl.wikipedia.org/wiki/Postmodernisme
v http://www.encyclo.nl/begrip/postmodern
vi http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Manz
vii http://www.staatgeschreven.nl/2012/11/30/matthijs-van-den-beukel-tom-mikkers-staat-geschreven-de-zeven-

zekerheden-boekrecensie/


	Staat Geschreven – De Zeven Zekerheden
	Onderzoek
	Grote Woorden
	Ervaring
	De Post-Moderne Mens
	De Kerk
	De Evangelische beweging
	Conclusie


