
Op dinsdag 30 oktober 1945, daags voor Hervormingsdag, werd ’s avonds om 8 uur in de Nieuwe Kerk 
van Amsterdam een bidstond gehouden ter gelegenheid van de eerste bijeenkomst na 1619 van de 
nationale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. Voorganger was dr. K.H. Miskotte, vier dagen 
eerder begonnen met zijn werk als kerkelijk hoogleraar namens de hervormde kerk aan de 
Universiteit van Leiden. De driedaagse bijeenkomst in Amsterdam was een bijzonder gebeuren op een 
bijzonder moment, zo vlak na de bevrijding en in dezelfde kerk waar Miskotte op 9 mei 1945 zijn 
befaamde bevrijdingspreek ‘Gods vijanden vergaan’ had gehouden. Hoewel de kerkelijke context 
wellicht inmiddels niet zo actueel meer is, leek het ons de moeite waard de preek die Miskotte die 
avond hield 75 jaar later op deze website op te nemen. De tekst ervan is niet te vinden in het 
Verzameld Werk. De tekst is licht aangepast aan deze tijd. (wvdm)1 
 
“Eén ding is nodig” (Lukas 10: 42) 
 
De Nationale Synode zal gewoonlijk eens in de drie jaar gehouden worden, tenzij het eerder 
noodzakelijk is. Dat bepaalt de Dordtse Kerkorde van 1619 in artikel 50. Niet na drie jaar, maar na 
drie eeuwen komt de bedoelde Synode bijeen. En daarom is dit uur te beschouwen als een wending 
in de geschiedenis van de Kerk en nemen wij het terecht gewichtig en gaan er eerbiedig mee om, 
hoewel de afgevaardigden hier samengeroepen zijn niet volgens een bepaalde kerkorde, maar 
slechts om een kerkorde voor te bereiden.  
 
Zie, wij hebben in een gemoedelijke chaos geleefd, nauwelijks begrensd, die alleen door Gods 
genade niet geheel dodelijk is geworden. En nu worden wij uitgeleid in een nieuw gebied van de 
orde. Hoe we geraakt zijn in de willekeur, hoe we ontwaakt zijn tot het besef van wat ons ontbreekt, 
het heeft geen zin om dat nu breed uit te leggen in deze bidstond. Zondag heeft de secretaris van de 
Synode daarover het nodige op de radio gezegd.2 
Maar ik wil ervan zeggen: er is in deze tijd veel gevonden, nieuw en oud, maar het werd niet bij de 
schat van de Kerk gevoegd. En er is veel losgelaten, maar het werd niet beschouwd als een schade 
voor de zielen en als een aanslag op het welzijn van het volk. Er is veel herkregen in de laatste 
decennia, maar het kon niet als de winst van de Kerk gelden en het drong niet door, enkel door een 
particulier plaatselijk overwicht van personen. 
Als we ons even overdreven mogen uitdrukken: niets van het bruisende, dreigende leven daarbuiten, 
niets van al de goddelijke onverdiende uitkomsten werd door het ambt binnengedragen in de Kerk 
als levende gemeenschap. 
 
De laatste eeuw liet een genootschappelijk bestuur, bijna het tegendeel van een ambtelijke leiding, 
alle vragen en antwoorden van de tijd zonder bijval of kritiek passeren, laat staan dat het zelf bij 
machte zou zijn om met gezag leiding te geven aan de geesten. Zeker is er vanavond alle reden om 
ons te schamen en schuld te belijden. We deden onze formele zaken aan de groene tafel en deden 
gewichtig met de rug naar de ramen die uitzicht gaven op de wereld en op de hemel daarboven, op 
de nood van duizenden en op het heil dat duurt tot in het duizendste geslacht. En nu heeft zich het 
onafgedane geestelijke werk opgestapeld en de achterstallige schuld is gegroeid en er rezen honderd 
en één vragen. En vele nieuwe kansen komen ons lichtend voor de ogen. 
 

                                                 
1 De orde van dienst van de bidstond was als volgt: 
Votum en zegen | Psalm 123: 1 | Schriftlezing: Daniël 9: 4-7a, 17-19 | Psalm 122: 2b | Schuldbelijdenis | 
Gezang 164 | Apostolische Geloofsbelijdenis | Lezing: Nederlandse Geloofsbelijdenis art. XXVII | Gezang 97: 2 | 
Lezing: Catechismus vragen 54 en 55 | Schriftlezing: Lucas 10: 38-42 | Gebed voor de Opening des Woords | 
Overdenking | Psalm 56: 5a, 6b | Dienst der gebeden | Gezang 93: 1 en 3 | Zegen | Psalm 9: 7. 
Alle teksten zijn te vinden in de gelegenheidsuitgave Wat er gebeurde in de Nieuwe Kerk op den Dam rond 31 
october 1945, Boekencentrum ’s-Gravenhage z.j. (1945), 48-67. 
2 Dr. K.H.E. Gravemeijer. 



Dit begin is maar een begin, een inzet, om te kunnen beginnen. En we zijn in nood, in tijdnood, in 
verlegenheid wat er het eerst gedaan moet worden, in zorg hoe het te doen kan zijn, in de gegeven 
omstandigheden en voor de mensen van nu, uit het Woord zoals we het hier en nu hebben gehoord, 
horen en gaan horen. Laat ons samen dit uur vieren, niet los van de nood en de verlegenheid, maar 
ons met deze nood beladen in de heilige, terzijde afgepaalde ruimte, die ons door een onbegrijpelijke 
Wijsheid en een onpeilbaar Geduld zijn geschonken. 
 
Na zoveel jaren van tevredenheid en behoudzucht enerzijds en van verdriet en aanval op de 
gevestigde (wan)orde anderzijds, na een lange tijd waarin trouw niet zonder neerslachtigheid, het 
standhouden niet zonder heimelijke moedeloosheid scheen te kunnen bestaan, heeft God ons door 
bittere wegen tot Zijn verrassingen geleid. En de toon waarop ons hart gestemd is, wanneer wij nu 
rondom ons zien naar wat aanvankelijk geschonken werd, is die van een grote blijdschap. Maar deze 
blijdschap, die ons vervult, kan ons aanmoedigen tot besluiten en daden die de mensen wellicht ferm 
of modern, groot en oorspronkelijk zullen noemen en die voor God nochtans verwerpelijk zijn, indien 
wij namelijk onwillig zouden zijn om ons te buigen bij het gedenken van zoveel onmetelijke schuld en 
dwaasheid, eigenmachtigheid, willekeur en zelfverkozen eenzaamheid. Maranatha! De Heer is nabij 
en we hebben het niet geweten. 
Bij de blijdschap heeft zich trouwens enig inzicht gevoegd ten aanzien van de roeping van een 
belijdende Kerk in dit bij uitstek kritiek tijdsgewricht. Er wacht rondom een gemeente, die ontwend is 
zich te gedragen naar de orde van het heilig huis des Heren, die tegenover kerkelijk gezag schuw 
staat. En wij staan te midden van ons Nederlandse volk, dat in nieuwe moeiten leiding vraagt en 
verwacht of ook niet meer vraagt noch verwacht. Zou het niet vermetel zijn om de ingeslapen 
verwachtingen te wekken, waar wij zelf nog zo vaak in het onzekere verkeren en nauwelijks weg 
weten met de meest fundamentele, lang verwaarloosde problemen? 
 
En zo bestormen ons de zorgen, hoe wij een land dat zolang braak lag zullen ontginnen, hoe wij met 
het kouter van geestelijke beslissingen rechte voren zullen snijden, hoe wij de stenen van linkse en 
rechtse verhardingen zullen wegruimen, hoe wij het zaad, het rechte, zullen toevertrouwen aan de 
opengescheurde en misschien in een minimum van tijd weer dichtgeschoven schoot der wereld-van-
heden, hoe wij leven en orde, gezag en vrijheid, verleden en toekomst, woord en daad rechtmatig 
zullen verbinden. 
Was er de blijdschap alleen, dan zou men de kerk in Generale Synode bijeen kunnen zien als een 
triomferend leger, dat defileert voor de leider, al zou het gevaar groot zijn dat zij gelijk aan het 
standbeeld van een heilig verleden een onbezonnen eresaluut bracht. Heerste het inzicht alleen, dan 
zou men de Synode als een vergadering van deskundigen en vorsers gaan zien, die gespannen hun 
uiterste van liefde, bewogenheid en intellect aanwenden om liefst op korte termijn tot klaarheid te 
komen en tegen hun aanleg beslissingen bijna te forceren. 
Hield ons alleen de zorg bezig, dan zouden wij al gauw verenigd zijn tot een collegium pietatis, een 
vroom gezelschap, en een mutuum colloquium fratrum, een onderling broederlijk samenspreken, zou 
geboren worden uit deze nood.3 En zeker zou dit gebeuren op zichzelf reeds heugelijk mogen heten, 
al zou een besef van eenzelvigheid en wereldvreemdheid het geheel blijven overschaduwen. 
 
Wanneer echter én blijdschap én inzicht én zorg slechts begeleidende verschijnselen zijn van iets 
totaal anders, namelijk van het geloof, het geloof in onze roeping, de roeping van doodsschuldigen 
en onwaardigen, dan zal het ons geen vernedering schijnen wanneer we nu genodigd worden ons te 
begeven tot het allersimpelste begin, en wanneer ons wordt aangewezen, ons voorbeeld en ons 
beeld te zoeken - niet in het apostelconvent, al geloven wij te handelen in de successie van de 
apostelen, en niet in een groots concilie, al menen wij ons te bevinden in de lijn der oecumenische 
symbolen en zelfs niet in een glorieuze synode als die van Dordrecht in 1618, al willen wij graag 
kinderen zijn van onze vaderen - maar in de gestalte van Maria, gezeten in een klein, stil huis, vol - als 

                                                 
3 De eerste term is van Philipp Jakob Spener, de tweede van Martin Luther. 



ik het zo zeggen mag - primitieve aandacht voor wat Jezus, die daar ontvangen werd, spreken zal. 
 
Zie, wij zijn samengekomen! Met wie? Alleen met elkander? Wat zou dat een eenzaamheid zijn! Wij 
vragen: wat moeten we doen en wat zullen we zeggen en wat zal het eerst wenselijk en het meest 
geboden zijn? Vragen wij het aan elkander? Wat zou dat een vermoeienis geven! 
En we zijn het  over veel reeds eens geworden, blijkens de werkorde. Zullen wij het nu op nog 
gewichtiger punten in humane welwillendheid met geven en nemen, mede krachtens onderlinge 
geloofsverbondenheid, eens moeten worden op straffe van een smadelijke mislukking? Ach, wat een 
euvel waagstuk zou dat zijn! We weten dat het op duidelijke uitspraken aankomt, zullen we ons 
inzetten om glasheldere bepalingen te vinden, goed om te hanteren voor zakelijke besturen, die naar 
hun aard de sleutelmacht zullen oefenen? Kunnen we ons een vreselijker falen voorstellen dan 
hetgeen, zodoende, ons zou beschoren zijn? 
 
De Kerk in Generale Synode bijeen mag Christus in bijzondere tegenwoordigheid ontvangen in haar 
huis en als verwijt en als troost mag zij horen: och, gij bekommert en verontrust u over vele dingen, 
maar één ding is nodig: dat éne, dat Maria van Bethanië deed in dat kleine huis, waar Hij, die geen 
plaats had om zijn hoofd neer te leggen, bij voorkeur Zijn intrek nam. Dat éne, dat opgeroepen wordt 
waar een hart te midden van de zorgen Zijn presentie verstaat als de tijd van welbehagen, waarvan 
het heet: zoekt de Here terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is. Dat éne, in zichzelf 
zo simpel, de vanzelfsprekende Bijbelse houding, toch zo moeilijk te bereiken voor wie als Martha 
het hoofd vol vrome gedachten heeft en het hart vol goedbedoelde genegenheid. Dat éne, waarin 
nog nooit een ziel bedrogen werd, noch een volk teleurgesteld. Dat éne, hetwelk niet slechts 
tegenover de vele dingen zich stelt, maar tegelijk erboven staat en dat dwars door onze kommer 
heen gaat. Dat éne, hetwelk niet maar nuttig of wenselijk of naar onze maat van allerdringendste 
urgentie is, maar dat nodig is, kort en goed nodig, om verantwoord te zijn voor Gods oordeel, op een 
wijze die tegelijk het geluk omvat ons ontslagen te mogen rekenen van de verantwoordelijkheden die 
wij eertijds meenden op ons te moeten nemen. Eén ding is nodig, namelijk te zitten aan de voeten 
van Jezus, om Zijn woord te horen! 
Dat éne is niet de geest-en-hoofdzaak van de vele dingen waarom wij ons op onze manier toch al 
bekommerden en verontrustten, maar een steeds nieuw, van God gegeven gebeuren. En anderzijds: 
door zo te spreken tot Martha, de bedrijvige, voor Hém bedrijvige, heeft de Here Jezus wel allerminst 
de ijver, zij het de ijver voor Zijn huis, willen intomen om ons tot meditatie te nodigen. Het 
beschouwende leven te verheffen boven het leven-van-de-daad, of de cultus boven de missie, is wel 
iets anders dan, wanneer Jezus daar is, onze zorgen neer te leggen en die te laten overstralen en 
ordenen door Zijn tegenwoordig spreken. In de tegenwoordigheid van Christus, Die immers Genade 
is en altijd weer Genade, voor Hem bezig te willen zijn zonder naar Hem te luisteren is misschien een 
aandoenlijke, maar zeker een hoogst bedenkelijke wijze van activiteit. 
 
Laat de Kerk in Generale Synode bidden dat zij bewaard moge blijven om, hetzij door zorgen 
overmand, in zulk een toegewijde bedrijvigheid te blijven steken. Laat zij zich niet voelen als het 
voorste legioen of als een vergadering van deskundigen of een kring van in het nauw gedreven 
vromen, laat zij worden wat zij is, Maria, die van voren af aan en heel opnieuw heden het woord 
verneemt en ontvangt, om morgen en overmorgen Martha te overtreffen en bezig te zijn met veel 
dienen en uit te gaan onder het volk, dat zonder herder is. Heden zo gij Zijn stem hoort, verhard uw 
hart niet, gij activisten, die juist zo gezwind met woorden bent, gij ingekeerden, die de waarheid 
hoedt en zó op inverse wijze het meest voor uzelf in de weer bent, en gij, die de goede leerling voor 
uw volk in eigen bedrijf hebt genomen, gij allen hoort en verstaat, buigt u en aanvaardt, in Christus’ 
naam, dat één ding nodig is. 
 
Zo kan het schijnen dat de wending die wij vieren door weifeling wordt verlamd. Weten wij dan niets, 
hebben wij dan de getuigenis van apostelen en profeten niet, beginnen wij van voor af aan de Schrift 
te onderzoeken, menen we de continuïteit van zoveel eeuwen te moeten of te kunnen vergeten? 



Hebben wij het Woord niet gehoord en beaamd, ja ook zoals het in dogma en symbool, in confessie 
en liturgie tot ons kwam, is elke notie van kerkelijke orde ons totaal ontvallen, zijn wij geen deel van 
de éne, heilige katholieke kerk, hebben wij Christus niet beleden, hebben we de heilige sacramenten 
niet ontvangen, hebben we in Jezus’ naam niet gehoopt en gestreden en vele krachten gedaan? 
 
Broeders en zusters, uitverkorenen en geroepenen en beminden, toen de Heer in het huis van 
Martha en Maria kwam, kwam Hij tot de Zijnen. Hij komt niet tot onwetenden en Hij is wel allerminst 
de vernietiger van wat op vele en velerlei wijze tot de vaderen gesproken is door de profeten. Hij 
komt tot hen die kinderen Israëls zijn, tot wie het Woord Gods geschied is en aan wie de woorden 
Gods zijn toebetrouwd (Rom. 3: 2), tot hen wie de aanneming tot kinderen toekomt en de 
heerlijkheid en het verbond en de wetgeving en de eredienst en de beloftenissen (Rom. 9: 4v). Hij is 
alsdan gekomen in Zijn - eigen - gebied, en dáár, juist dáár, klinkt het woord: één ding is nodig. Die de 
Zijnen zijn, juist zij verstaan dat hun niets overblijft dan wat zij wetende niet weten en bezittende 
niet bezitten, opnieuw te ontvangen uit Zijn eigen mond. 
 
Hij, Die het waagt te zeggen dat naar Hém te horen het éne nodig is, is immers Zelf in Zijn eigen 
Persoon het Woord des Vaders en Hem te kennen is God te kennen in al zijn deugden. Hij, Die 
tegenwoordig was en is en zijn zal in het woord van de apostelen en de profeten, heeft aan Zijn 
voeten de Kerk, een vergadering, die bezig is vergaderd te worden (Heidelbergse Catechismus vraag 
54), op plaatsen en tijden die Hij geheiligd heeft. En als de Kerk weer in de allereenvoudigste houding 
van onderschikking en gehoorzaamheid wordt gebracht, dan is het niet omdat de vrucht van haar 
vroeger horen en verstaan, het goede deel, van haar is weggenomen, maar veeleer opdat er ook 
dáárvan niets verloren zal gaan en opdat te stelliger van haar zou worden weggenomen alle zorg, ook 
de angstige zorg dat zij vroeger niet goed genoeg geluisterd heeft. 
 
In een bijzondere staat en stand, zeer te onderscheiden van alle andere staten en standen, brengt 
haar de getrouwe Heer, wanneer Hij, om haar te troosten, zegt dat haar niets ontgaan zal, wanneer 
zij zich in de Heilige Geest mag ontslaan van alle kommer over het verleden, van alle dreiging der 
toekomst en, ingaande in het heiligdom van het heden, in de tegenwoordige presentie van de Heer 
zich onderrichten laat. Want al zou ze, als die andere Maria, alle dingen die ze hoorde bewaard 
hebben, overleggende die in haar hart, dit éne moet zij weten, (omdat ze het ondanks en in alle 
weten, nooit genoeg weet en telkens weer vergeet) namelijk wat het betekent, dat er één Heer is, 
één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. 
Daarom is er één ding nodig, omdat er één Openbaring is en één heil en één Kerk. Wanneer dat niet 
waar is, of wanneer wij dat niet laten gelden, dan zijn er duizend dingen nodig, alle even nodig en alle 
even ver en onbereikbaar. 
 
Er zal orde op zaken moeten gesteld worden, er zal leiding van u moeten uitgaan naar binnen en een 
getuigenis naar buiten. Denk daaraan niet als aan zelfstandige zaken en aparte opdrachten, zet u 
daartoe niet als tot een vijfjarenplan en een geduchte onderneming, denk daaraan dat er één ding 
nodig is, dat er één waarachtig gezag is dat verzoening der tegendelen brengt, dat er één rechte 
belijdenis is die vrede sticht. 
Het zij een stille verrukking: daar in Zijn woord, nu mogen wij horen hoe Hij het Zelf heden zegt, voor 
ons en voor allen, zoals Maria niet slechts de waarheid hoorde, maar de waarheid uit de mond der 
Waarheid en niet slechts het heil vernam, maar het heil uit de stem van de Heiland. Eén ding is nodig, 
maar indien wij dit goede deel verachten zouden, zullen andere dingen, die “op zichzelf” waardevol 
zijn, vroeg of laat, weer van ons worden weggenomen en onze armoede zal des te schreiender en 
hulpelozer zijn. 
 
Laat de Kerk, in Generale Synode bijeen, zich verootmoedigen met een eenswillend gemoed, om zo 
de Here te dienen met een eenparige schouder. Zij weet veel en heeft wellicht nog niets gekend 
gelijk het gekend moet worden. Ze deed veel en heeft wellicht nog geen begin gemaakt met de 



rechte hulp. 
“Waar het Woord des Konings is, aldaar is heerschappij.” (Pred. 8: 4). Zullen we ons blijde buigen 
onder deze heerschappij en het vertrouwen vernieuwen op Hem die trouw houdt in eeuwigheid en 
die niet laat varen het werk dat Zijn hand met ons begon? “Ik geloof dat, zo het Woord er maar weer 
in kwam, men nog wonderen zou zien”, zo heeft Kohlbrugge eens gezegd te midden van de 
ogenschijnlijke hopeloze toestanden van zijn dagen. Moge dat kinderlijk geloof ons verenigen als 
leden van één lichaam. We zullen nog wonderen zien, als we hiermee ernst maken dat er waarlijk 
maar één ding nodig is. Amen. 
 


