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Z ouden wij het goede van God aannemen en het
kwade niet?

(Job 2: 10)

'Zouden wij het goede van God aannemen en

het kwade niet?' Dat kun je makkelijk zeggen,
zolang als het met jouzelf goed gaat. Maar als
je nu eens in de kracht van je leven bent en dan
te horen krijgt, dat je ongeneeslijk ziek bent? Of
als je een kind naar het graf moet dragen? Als
van het ene moment op het andere je hele wereld
instort ?

Dat was de situatie waarin Job ver
keerde. Op één dag had hij al zijn vee
en vrijwel al zijn personeel verloren. Op
één dag had hij niet maar één, maar alle
tien zijn kinderen naar het graf moeten
dragen. En alsof dat allemaal nog niet
verschrikkelijk genoeg was, verloor hij
even later ook nog zijn gezondheid. In
plaats van een machtige en gerespec
teerde rijke burger werd hij een ver
schoppeling, die door de mensen geme
den werd. Hij kwam terecht in stof en
as. Hij krabde zich met een potscherf
om de jeuk van zijn zweren te verlich
ten.
Moet je op zo'n moment zeggen:
'Zouden wij het goede van God aanne
men en het kwade niet?' Wil God zo
met zijn kinderen omgaan: ze goed én
kwaad toebedelen? En dan maar van
hen vragen dat ze allebei van Hem aan
vaarden? Met hetzelfde dankbare of
vrome gezicht?
Dat wil er bij ons haast niet in. Deze

Bii het goede beginnen
woorden van Job roepen al snel protest
bij ons op. Maar in het boek Job worden
ze positief beoordeeld. Direct op Jobs
uitspraak - 'zouden wij het goede van
God aannemen en het kwade niet?' volgt immers het zinnetje: 'In dit alles
zondigde Job met zijn lippen niet.' Er
was niets mis met Jobs uitspraak. Er was
op zijn reactie niets aan te merken.
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Met ziin lippen
Dat behoeft enige toelichting. Er
staat niet kortweg dat Job niet zondigde.
Er staat bij, dat hij dat niet deed met
zijn lippen. In Job 1:22 is dat anders.
Nadat Job zijn tien kinderen en vrijwel
al zijn bezit was kwijt geraakt, zei hij:
'De HERE heeft gegeven, de HERE heeft
genomen, de naam des HEREN zij
geloofd' (1:21). Daarop volgt dan: 'In
dit alles zondigde Job niet.' Van zondi
gen met zijn lippen of met iets anders is
daar geen sprake. Er staat kort en goed,
dat Job niet zondigde.
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Dit verschil tussen Job 1:22 en Job
2 : 10 heeft al vaak de aandacht getrok
ken. Zou de schrijver van het boek Job
hiermee een bepaalde achteruitgang bij
Job willen suggereren? Zo in de trant
van: tóen (in 1:22) zondigde hij hele
maal niet; nû (in 2: 10) zondigt hij niet
met zijn lippen, maar misschien wel in
zijn hart. En zou die achteruitgang mis
schien een eerste stap zijn op de weg
naar de grote omslag aan het begin van
hoofdstuk 3? Waar de vrome Job ineens
zijn geboortedag vervloekt?
Er kan een groot verschil zijn tussen
wat mensen met hun lippen zeggen en
wat zij in hun hart bedoelen. Dat ver
schil is ook in het Oude Testament
bekend. In Jesaja 29: 1 3 zegt de HERE
dat zijn volk Hem met de lippen eert,
maar dat het tegelijkertijd z'n hart ver
van Hem houdt. Maar als dat hier de
bedoeling was, heeft de schrijver van het
boek Job zich wel heel onduidelijk uit
gedrukt. In het Nederlands zeggen wij
er niet zo vaak bij, met welk lichaams
deel wij iets doen. In het Hebreeuws ligt
dat anders. Daar wordt het lichaamsdeel
waar het om gaat, vaak met zoveel
woorden vermeld. Zie bijvoorbeeld Job
27:4, Psalm 39:2 en Jesaja 40:2 en 5.
Bovendien: het ging er op dat
moment juist om, wat Job zeggen zou.
Dus om wat hij met zijn lippen zou
doen. De satan had tegenover de HERE
beweerd: 'Pak Job z'n gezondheid af;
dan zal hij U vast en zeker openlijk
vaarwel zeggen' (Job 2:5). Letterlijk:
dan zal hij U de zegen geven. En daar
mee bedoelde de satan: dan zal Job U
vervloeken, recht in uw gezicht. Dat was
de vraag waarover de satan en de HERE
twistten: zou Job in alle omstandighe
den zijn God trouw blijven? Of zou er
nu toch een vloekwoord richting zijn
God over zijn lippen komen?
Maar wat Job ook zei, er kwam geen
vloekwoord aan Gods adres uit zijn
mond. Hij hield aan zijn God vast. Juist
door te zeggen: 'Zouden wij het goede
van God aannemen en het kwade niet?'
En door tegenover zijn vrouw vol te
houden, dat dit in hun situatie geen
dwaze, maar een wijze reactie was.
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Een be griipeliik advies
Terwijl de reactie van Jobs vrouw
veel meer voor de hand lag. Ga maar na:
alles heeft zich onder haar ogen afge
speeld. Van de ene dag op de andere
werd zij in plaats van de vrouw van een
schatrijke man de vrouw van een man
zonder bezit. Samen met haar man had
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zij haar tien kinderen moeten afstaan
aan het graf. Nu was haar man ook nog
onder de zweren komen te zitten. Er
restte hem niets meer van wat het leven
de moeite waard maakt. Hij werd als
een paria bespot (vgl. Job 30:9- 10). En
Jobs vrouw was ervan overtuigd, dat dit
alles hun niet buiten God om over
kwam. Maar dat Hij er alles mee te
maken had.
Nee, zij droeg geen kennis van wat
zich in de hemel had afgespeeld. Even
min als haar man Job. Geen van beiden
wisten zij ook maar iets van Gods ont
moeting met de satan. Van de toestem
ming die de HERE hem verleend had om
Job in het verderf te storten. En van de
achtergrond daarvan.
Toch zei Job, dat het de HERE was
die hem alles gegeven en weer afgeno
men had. Door dat te zeggen, zondigde
hij niet (1:21-22). De satan had Job zijn
bezit en zijn kinderen afgepakt. Toch zei
de HERE tegen de satan niet zonder
meer, dat hij, de satan, Job in het ver
derf gestort had. Hij zei: 'Jij, satan, hebt
Mij tegen hem opgezet om hem zonder
oorzaak in het verderf te storten' (2:3).
De satan en de HERE hadden allebei
hun aandeel daarin. De HERE onttrok
Zich niet aan zijn eigen verantwoorde
lijkheid daarvoor.
Terecht verbindt Jobs vrouw de ram
pen die haar man zijn overkomen, met
het handelen van God. Maar dat kan zij
niet aanvaarden: dat deze rampen haar
man onder Gods leiding zijn overko
men. Ook dat is terecht. Of in elk geval
heel begrijpelijk.
Haar man, Job, was een uniek per
soon. Niemand was er op de aarde die
de HERE met zoveel toewijding en
oprechtheid diende als hij. Daar had
God zelf tegenover de satan getuigenis
van afgelegd. Tot twee maal toe (zie Job
1:8 en 2:3). Zo iemand mocht erop
rekenen, dat de HERE hem beschermen
en zegenen zou. Het Oude Testament
staat immers vol van beloften van God
voor mensen die Hem dienen met trouw
en ontzag: 'De vreze des HEREN is ten
leven; men overnacht verzadigd, door
het kwaad niet bezocht' (Spr. 19:23).
Tot nu toe leek alles erop dat de
HERE die beloften nakwam. Job, die de
HERE diende als geen ander, was ook de
rijkste van alle bewoners van het oosten
(1 :3). Maar nu was van het ene moment
op het andere alles anders geworden.
Alles waarmee de HERE Job gezegend
had, was hij kwijtgeraakt. Rijkdom, kin
deren, eer en aanzien, zelfs zijn gezond
heid was verloren gegaan. Zonder
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opgaaf van redenen. Zonder dat de
HERE ook maar iets van Zich had laten
horen.
Geen wonder dat Jobs vrouw het
met die God even helemaal gehad heeft.
Geen wonder dat zij nu voor haar man
nog maar één oplossing ziet: breken met
die Gotl. Hem de zegen geven, Hem
vervloeken. En de consequentie daarvan
aanvaarden: de dood. Want God ver
vloeken, daar stond de doodstraf op. De
HERE had tegen Mozes gezegd, dat wie
door vloeken de naam van de HERE las
terde, ter dood gebracht moest worden
(Lev. 24:16). Nabot werd gestenigd, op
grond van de beschuldiging dat hij God
en de koning vaarwel gezegd - oftewel:
vervloekt - zou hebben {hetzelfde woord
als in Job 2:9).
Dat is het wat Jobs vrouw haar man
adviseert: 'Breek met God; maak een
einde aan je lijden; haal een spoedige
dood over jezelf heen, door God te ver
vloeken.' De satan had tegenover de
HERE gewed, dat Job met de HERE bre
ken en Hem vervloeken zou. Dat is het
wat Jobs vrouw haar man nu aanraadt
te doen. Daardoor komt zij, zonder het
te weten, de boze opzet van de satan te
hulp.
Toch was de raad van Jobs vrouw
menselijk gezien een heel begrijpelijk
advies. Zij raadde haar man niets anders
aan dan wat volgens de satan ieder zin
nig mens in Jobs omstandigheden zou
. doen. En als er naast God één is die
weet hoe wij mensen in elkaar zitten,
dan is het de satan wel.

Dwaze praat
Maar Job wijst de raad van zijn
vrouw resoluut van de hand. Zotte,
dwaze praat noemt hij het: 'Zoals een
zottin spreekt, spreekt ook gij.'
Zotten, dwazen, dat zijn niet per se
mensen met een laag IQ Het zijn wel
mensen die hun ogen dicht hebben voor
de realiteit. De realiteit, de werkelijkheid
van God. Zij zeggen bij zichzelf: 'er is
geen God.' Zij houden met Hem totaal
geen rekening. En denken daarom onge
straft hun gang te kunnen gaan (zie Ps.

14:1-4).

'Zoals zulke mensen praten, zo praat
jij nu ook', zegt Job tegen zijn vrouw.
Hij zegt niet: jij bent er ook zo één; jij
bent een zottin, een dwaas. Hij kent zijn
vrouw wel beter. Juist daarom treft het
hem zo pijnlijk, dat zij nu zo spreekt.
Alsof zij een zottin, een dwaas is. Ie
mand die met zijn of haar ogen dicht

1
voorbijloopt aan de werkelijkheid.
Het advies van Jobs vrouw is heel
begrijpelijk en menselijk. Voor Jób is het
dwaze praat. Voor hem is er in zijn
omstandigheden maar één ding wijs:
niet alleen het goede, maar ook het
kwade van God aanvaarden: 'Zouden
wij het goede van God aannemen en het
kwade niet?

Nader Bekeken maart 2003
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Jii en ik
Wat wil Job hier nu mee zeggen? Is
het een woord van duffe berusting? Wil
hij zeggen: 'Als je God wilt dienen, dan
moet je nu eenmaal niet alleen de lusten
daarvan willen aanvaarden, maar ook de
lasten? Het is niet anders? '
Dat i s Jobs bedoeling niet. Dat blijkt
uit de manier waarop hij zijn uitspraak
formuleert. Hij zegt niet, heel onper
soonlijk: 'Men moet nu eenmaal niet
alleen het goede van God aannemen,
maar ook het kwade.' Hij heeft het ook
niet alleen over zichzelf: 'Zou ik, Job,
het goede van God aannemen en het
kwade niet?' Nee, hij gebruikt de eerste
persoon meervoud: 'Zouden wij het
goede van God aannemen en het kwade
niet?'
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De les van het goede
Jobs vraag aan zijn vrouw - 'zouden
wij het goede van God aannemen en het
kwade niet?' - is niet een vraag waaruit
doffe berusting spreekt. Het is een uit-
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spraak waaruit blijkt, dat Job in de
goede dagen zijn les geleerd heeft. In al
het goede dat hem overkwam, had hij
de hand van zijn God gezien. Dat had
hem wijs gemaakt. Daardoor kon hij het
advies van zijn vrouw als dwaasheid ont
maskeren. Daardoor kon hij het opbren
gen om nu ook het kwade uit Gods
hand te aanvaarden. Niet omdat het nu
eenmaal niet anders kon. Maar omdat
hij wist met wie hij te maken had:
dezelfde God die zijn vrouw en hemzelf
jaren lang zijn goedheid bewezen had.
Zo alleen kun je het kwade uit Gods
hand aanvaarden: als je bij het goede
begint. Als je de goede dingen in je
leven niet vanzelfsprekend vindt, maar
die bewust met God verbindt. Zodat je
Hem daaruit leert kennen: uit het eten
en drinken dat je dagelijks ontvangt. De
grote welvaart, waarin de meesten van
ons mogen leven, in het rijke westen. Je
gezondheid. Je man, je vrouw, je kinde
ren. Je baan. Je relaties.
Zou het misschien daarom voor ons
vaak zo moeilijk zijn om tegenslagen uit
Gods hand te aanvaarden, omdat wij de
goede dingen vanzelfsprekend zijn gaan
vinden? Zodat wij Hem daar niet uit
leerden kennen?
Om het goede én het kwade van
God aan te nemen, moet je bij het begin
beginnen. Bij het goede dat God al aan
het begin van je leven gaf. Toen Hij
tegen je zei: 'Je mag mijn kind zijn. Ik
sta garant voor jouw leven. Ik verlos je
door mijn Zoon van al je kwaad. Ik zal
je verzorgen met alles wat je nodig hebt.
En als je toch iets kwaads overkomt,

dan sta Ik ervoor in, dat het uiteindelijk
zal meewerken ten goede.'

Bliivend gevecht
Dan gaat het echt niet allemaal van
zelf. Dan moet er vaak hard gevochten
worden. Het leven wordt niet zomaar
één groot jubellied.
Kijk maar naar Job. Toen hij zijn
tien kinderen en vrijwel al zijn bezittin
gen verloren had, prees hij zijn God: 'de
naam des HEREN zij geloofd' (1 :21). De
tweede keer, toen hij onder de zweren
terechtkwam in de as, wilde dat kenne
lijk niet meer. Hij kon zijn vrouw nog
voorhouden dat zij samen God trouw
moesten blijven. En dat zij hun ogen
dicht zouden doen voor de werkelijk
heid, als zij Hem nu ineens de rug toe
keerden. Maar die uitroep herhalen - 'de

naam des HEREN zij geloofd' -, dat lukte
blijkbaar niet meer. Het hoefde ook
niet: ook zonder op die manier Gods lof
te zingen, zondigde Job met zijn lippen
niet.
Daarna ging het nog dieper. Na
zeven dagen en nachten wisten zijn
vrienden met al hun wijsheid nog niets
te zeggen, wat Job zou kunnen opbeu
ren. Toen werd het hem te machtig. Job
vervloekte zijn geboortedag. Hij
bestormde vervolgens met zijn vragen de
hemel. H ij sprak grote woorden aan
Gods adres. Te grote woorden voor een
kleine mens (zie Job 39:35; 40:2-9 en
42:2-3) .
Maar hij vervloekte zijn God niet.
Hij bleef bij Hem. Hij kende zijn God
immers. H ij was bij het goede begon
nen.

Geen onderzoek naar 1967
De Generale Synode van Zuidhorn is nu echt
klaar. Op

24 januari jl. kwam de synode nog een

Het verzoek van Holland-Noord

dag in vergadering bijeen. Op het agendum stond
het verzoek van de PS Holland-Noord inzake de
besluiten uit 1967 en 1969/70 rond de 'Open
Brief'. Kon er geen deputaatschap komen om
deze besluiten nog eens te bekijken? De synode
besloot met grote meerderheid dit verzoek af te

Waarom eigenlijk? Uit de kranten
verslagen (NO en RD van 25 januari
2003) werd dat niet echt helder voor
mijn gevoel. En niet alleen voor mijn
gevoel. Ik heb aan diverse mensen

wijzen. Waarom eigenlijk?
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gevraagd: begrijpen jullie nu wat er pre
cies besloten is? De meesten moesten
het antwoord schuldig blijven. 'Er komt
geen onderzoek naar 1967.' Veel verder
kwam men meestal niet. Vandaar een
poging tot een feitenrelaas.
Om te beginnen de voorgeschiede
nis. Die begint op de PS HollandNoord van 2002. Daar lag een revisie
verzoek van br. H.G. van der Weijden te
Gouda. In 1996 had hij zich tot de
Generale Synode van Berkel en Roden-
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rijs gericht met bezwaren tegen de
manier waarop de GS Amersfoort-West
1967 de 'Open Brief had gelezen. 'Ber
kel' verklaarde zijn revisieverzoek onont
vankelijk. De grond was: 'Het betreft
hier een verzoek om een nieuwe uit
spraak over een zaak die al eerder afge
handeld is en die dus naar art. 30 KO
aan de orde dient te worden gesteld in
de weg van voorbereiding door de min
dere vergadering.'

·

Br. Van der Weijden ging de weg die
'Berkel' hem wees. Al moet gezegd wor
den dat hij steeds bot ving. Hij wist de
kerkelijke vergaderingen met zijn bezwa
ren niet te overtuigen. Tot aan de PS
Holland-Noord van 2002. Nee, de PS
gaf geen inhoudelijk oordeel over de
argumentatie van br. Van der Weijden.
Tegelijk maakte de PS uit het vele mate
riaal van br. Van der Weijden op, 'dat
op dit moment niet kan worden uitge
sloten, althans dat zij als mindere verga
dering dit niet zonder rapportage kan
beoordelen, dat hernieuwde weging van
de gegevens en argumenten, die tot
besluitvorming in Amersfoort-West en
Hoogeveen hebben geleid, tot de con
clusie kan leiden, dat misverstand of
misinterpretatie bij die besluitvorming
een beslissende rol heeft gespeeld.' Daar
naast wees de PS op een groot aantal
publicaties, waaruit zou blijken dat deze
zaak 'breed leeft'. Om deze zaak zelf te
behandelen, vond de PS de materie te
complex. Vandaar dat dit leidde tot het
verzoek aan de GS Zuidhorn 'deputaten
te benoemen met de opdracht de daar
opvolgende generale synode van advies
te dienen over de vragen of en hoe de
uitspraken van de generale synoden van
Amersfoort-West 1967 en Hoogeveen
1969-70, beschreven in het verzoek van
br. Van der Weijden, moeten worden
herzien en welke consequenties daaruit
voortvloeien voor andere kerkelijke uit
spraken.'

Readie van Zuidhorn
Met dit verzoek maakte de PS Hol
land-Noord het de synode niet gemak
kelijk. Een inhoudelijke beoordeling van
de bezwaren van br. Van der Weijden
ontbrak. Strikt formeel zou je kunnen
zeggen, dat er voor het revisieverzoek
van br. Van der Weijden geen kerkelijk
draagvlak was. Tegelijk is er ook nog
zoiets als kerkelijke billijkheid. Br. Van
der Weijden was de kerkelijke weg
gegaan, die 'Berkel' hem gewezen had.
Dan wek je verwachtingen. Ook kun je
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de broeder niet de dupe laten worden
van de steken die een mindere vergade
ring heeft laten vallen.
Bovendien, Gereformeerde Kerken
die hun heil verwachten van Gods
genade in Christus, kunnen niet anders
dan principieel bereid zijn tot zelfbe
proeving en verantwoording van haar
daden in heden en verleden, wanneer
iemand bij haar nalatigheid of schuld
zou uitwijzen, sprak de synode in een
intentieverklaring uit. In de jaren zestig
van de vorige eeuw wilden de kerken
opkomen voor het gezag van de gerefor
meerde belijdenis. Worden daarover vra
gen gesteld, dan is het een eerlijke en
rechtvaardige zaak zulke vragen in
onderzoek te nemen, ook als de vorm
waarin dit gebeurt, beperkt moet zijn.
Dus benoemde de synode een com
missie 'met de opdracht te beschrijven
wat de problematiek is in de voorgelegde
bezwaren tegen de besluiten van de GS
Amersfoort-West 1967 (namelijk de
stukken die door de PS Holland-Noord
op de tafel van de synode zijn gelegd) .'

Het uiteindeliike besluit
De commissie van de synode ging
ijverig aan het werk. Een omvangrijk
rapport lag op tafel. Helaas kwamen de
broeders in de commissie niet tot volle
dige eenstemmigheid, al was er op één
punt wel degelijk overeenstemming: het
voorlopige onderzoek van de commissie
leidde niet tot de conclusie dat herzie
ning van de besluiten uit de jaren 1967
tot 1970 op wezenlijke punten noodza
kelijk was. Je moet de verschillen ook
weer niet overdrijven.
Wel ging de meerderheid van de
commissie duidelijk verder in haar
onderzoek dan de minderheid. En wilde
die meerderheid op één punt wel dege
lijk voorzichtige kritiek op Amersfoort
West laten horen: waarom was destijds
ds. B.J .F. Schoep niet om een nadere
verklaring gevraagd? In het uiteindelijke
voorstel van de meerderheid werd het
voorzichtiger gezegd. Br. Van der
Weijden stelt dat de generale synoden
van 1967 en 1969-70 de bedoeling van
de opstellers van de 'Open Brief' niet
goed hebben begrepen. Het geëigende
middel (zoals een nadere verklaring) om
hierover helderheid te krijgen, was des
tijds ter synode; nu, meer dan 35 jaar na
dato, kan de besluitvorming in dezen
niet meer worden overgedaan.
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De minderheid van de commissie
koos voor een andere aanpak. Ik denk
dat het het meest eenvoudig is, om inte
graal te citeren wat de synode op voor
stel van de minderheid van de commis
sie uiteindelijk besloten heeft:

Besluit 1:
aan het verzoek van de Particuliere
Synode Holland-Noord 2002 niet te
voldoen.

Gronden:

1 . een verzoek tot herziening van in de
kerken algemeen aanvaarde besluiten
moet wel met zeer klemmende
redenen worden gedaan (Acta GS
Kampen 1 975, art. 1 1 0) . Dergelijke
klemmende redenen dienen er dan
ook te zijn, wil de instelling van een
deputaatschap - wals gevraagd door
de Particuliere Synode Holland
Noord - gerechtvaardigd zijn;
2. van een kerkelijke vergadering mag
naar art. 30 en 3 1 KO verwacht
worden, dat zij bij het vragen van
een eventuele heroverweging van
wettig genomen kerkelijke besluiten
welomschreven en inhoudelijk
geformuleerde bezwaren aanvoert.
Alleen het signaleren van bezwaren
(als van br. Van der Weijden)
en/of vragen (binnen de kerkelijke
gemeenschap) kan geen basis zijn om
een kerkelijk besluit van vraagtekens
te voorzien;
3. de Particuliere Synode Holland
Noord stelt wel dat het appèlschrift
van br. H.G. van der Weijden
belangrijk materiaal bevat voor
heroverweging van de besluiten van
de Generale Synode AmersfoortWest 1 967, maar wijst dit materiaal
niet concreet aan. Ook ontbreekt
in het besluit van de particuliere
synode een inhoudelijke confrontatie
met de uitspraken van mindere
vergaderingen in de zaak van br.
H.G. van der Weijden;
4. het eigen onderzoek ( . . . ) door de
Generale Synode Zuidhorn naar
de bezwaren die br. H.G. van
der Weijden inbrengt tegen de
wijze waarop de Generale Synode
Amersfoort-West met de 'Open
Brief' omging en naar aanleiding
daarvan handelde met ds. B.J .F.
Schoep, leidt niet tot de conclusie
dat herziening van de besluiten uit de
jaren 1 967 en volgende op wezenlijke
punten noodzakelijk is;
5. naast het appèlschrift van br.
H.G. van der Weijden beroept de
Particuliere Synode Holland-Noord
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zich op een 'groot aantal publicaties',
waaruit zou blijken dat de door
haar genoemde vragen breed leven
in de kerkelijke samenleving. Een
dergelijke algemene verwijzing kan
geen grond zijn voor de behandeling
in de synode.
Daarnaast nam de synode nog een
tweede besluit, namelijk om het bovenstaande besluit toe te zenden aan de
Commissie voor Contact en Samenspreking van de Nederlands Gereformeerde
Kerken, met de mededeling dat het
moderamen graag bereid is om hierop
toelichting te geven. Als grond voor dit
besluit is het volgende aangevoerd: 'Het
ontstaan van het verband van de Nederlands Gereformeerde Kerken is nauw
verbonden met de veroordeling van de
Open Brief door de generale synode van
1967. Voor de relatie met de Nederlands
Gereformeerde Kerken is het van belang
dat de genomen besluiten rechtstreeks
worden meegedeeld en toegelicht.'

Betekenis
Het besluit werd met een grote
meerderheid genomen: 29 broeders
stemden voor het voorstel van de minderheid van de commissie. Graag maak
ik nog een paar opmerkingen over de
betekenis van dit besluit. Uiteraard gaat
het hierbij om mijn zienswijze, een duiding zonder officiële status dus, ook al
maakte ik ter synode de besluitvorming
van dichtbij mee:
1 . in de beeldvorming rond het besluit
lijkt een rol te spelen wat door
enkelen ter synode is opgemerkt,
dat een kerkelijke heroverweging
van de besluiten uit 1 967 en
1969/70 buitengewoon moeilijk
is. Graag noteer ik dat het hier
gaat om particuliere meningen. De
generale synode zelf heeft nergens
uitgesproken dat zij nader onderzoek
'onbegonnen werk' vond. Sterker
nog, het voorstel van de meerderheid
van de commissie, waarin iets
dergelijks gesuggereerd werd (na
35 jaar zou je geen helderheid meer
kunnen verkrijgen over de intentie
van de Open Briefschrijvers) werd
door de synode niet aanvaard.
Onbegonnen werk. Het is wel op
de synode gezegd, maar niet door
de synode. Daarmee zakt de bodem
uit diverse 'lngezondens' in het NO.
Trouwens· ook uit het commentaar
van P.A. Bergwerff in het NO van 8

1
februari 2003. De invalshoek van de
synode is een andere: wat is precies
voorgelegd en waarover mag een
uitspraak worden gedaan? Dat lijkt
een wat kil-formele benadering. En
toch is het dat niet. We hebben onze
kerkelijke afspraken, langs welke weg
bezwaren tegen eerdere kerkelijke
besluiten aan de orde kunnen en
mogen/moeten worden gesteld.
Alleen binnen dat kader ben je als
kerkelijke vergadering bevoegd om
uitspraken te doen. Ga je buiten
je boekje, dan verhef je je maar zo
boven de kerken. Hier moet naar alle
kanten - ook naar eerdere kerkelijke
vergaderingen - recht worden gedaan.
En handhaving van het recht dient
nog steeds de vrede in Gods kerk;
2. helder is in de uitspraak van de
synode, dat de manier waarop de PS
Holland-Noord de zaken aan de orde
heeft gesteld, niet kan. Er hadden
inhoudelijk geformuleerde bezwaren
moeten zijn. Je kunt niet op basis
van vermoedens en gestelde vragen
kerkelijke besluiten kwestieus maken.
Om over een verwijzing naar allerlei
particuliere geschriften nog maar
te zwijgen. Eens te meer hadden er
inhoudelijke bezwaren geformuleerd
moeten zijn, nu mindere vergaderingen geargumenteerd een andere
keus hadden gemaakt ten aanzien
van het revisieverzoek van br. Van
der Weijden. Zo ga je als kerken niet
met elkaar en met besluiten uit het
verleden om;
3. tegelijk heeft de synode - voor zo
ver mogelijk - br. H.G. van der
Weijden het volle pond willen geven.
Waarbij uiteraard de bewijslast
voor zijn verzoek tot revisie bij
hem lag. Het gepleegde onderzoek
bracht niet tot de conclusie dat
de GS Amersfoort-West anders
geoordeeld zou hebben, wanneer zij
de 'Open Brief gelezen zou hebben
met de door br. Van der Weijden
mogelijk geachte interpretatie. Ook
dan zou geconstateerd zijn dat de
'Open Brief het katholiek karakter
van de gereformeerde belijdenis
disputabel stelde. En dat deze Brief
de Vrijmaking niet in het licht van de
artikelen 27-29 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis wilde zien gesteld.
Vandaar de conclusie in grond 4,
dat br. Van der Weijden niet heeft
aangetoond dat herziening van de
besluiten uit de jaren zestig van de
vorige eeuw noodzakelijk is;
4. het is goed dat dit besluit wordt
toegelicht aan de Nederlands
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Gereformeerde Kerken. Deze
uitspraak heft de intentieverklaring
niet op, dat de Gereformeerde
Kerken in Nederland bereid zijn
om kritisch naar hun verleden
te kijken. Die zijn ook binnenkerkelijk bespreekbaar. Alleen,
zijn er bezwaren, laten zij langs de
afgesproken kerkelijke weg aan de
orde gesteld worden. En de bezwaren
moeten deugdelijk onderbouwd
zijn. Dat is m.i. de betekenis van
de uitspraak van Zuidhorn. De
uitspraak wil niet meer dan dat
zeggen. Ook niet minder. Ook de
voormalige preses van de synode,
dr. E.A. de Boer, heeft hierop in
een toelichtend artikel in het NO
(van 28 januari 2003) gewezen. Wie
langs kerkelijke weg een nieuwe
poging wil ondernemen, die ga zijn
gang. Niet dat ik er persoonlijk op
zit te wachten. In de hoofdlijn van
de besluiten van Amersfoort-West
en Hoogeveen kan ik mij goed en
met dankbaarheid vinden, al blijven
er op onderdelen vragen over.
Maar dat is nu even het punt niet.
Wat voor een eventuele kerkelijke
behandeling het aanhechtingspunt
moet zijn, is een vraag apart. Terecht
attendeerde prof. dr. M. te Velde ter
synode erop, dat het bij het besluit
van Amersfoort-West en in het
verlengde hiervan die van Hoogeveen
niet gaat om een leeruitspraak, of
iets dergelijks, maar allereerst om
het al of niet aanvaarden van een
afgevaardigde ter synode. Wel heeft
dat een hele impact gehad op het
samenleven van de Gereformeerde
Kerken in Nederland. Vindt men
dat er plaatselijk of regionaal onrecht
is gedaan, laat men het daar aan de
orde stellen. Zuidhorn heeft geen
deuren dicht gedaan. De synode wees
een verzoek van een PS af omdat het
kerkelijk rammelde. En werd niet
overtuigd door wat een broeder aan
bezwaren aanvoerde.
Kortom, er moet naar alle kanten
recht worden gedaan. Naar bezwaarden
toe. Maar ook naar kerkelijke besluiten
toe. Uiterste zorgvuldigheid is dubbel en
dwars geboden, wanneer de confessie en
het bestaansrecht van de kerken in
geding zijn. Wil Sion Stad van vrede
zijn, dan moet zij vooral Stad van recht
blijven!
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Oproep tot reformatie
Het is

12 februari 2003. In het ND is een forse

advertentie te vinden. Een aantal broeders en
zusters uit de kring van Refonnanda doet een

REFarM-\NoA

oproep tot reformatie. Roep als kerklid je kerken
raad op om de anschriftuurlijke besluiten van de
Generale Synade te Zuidhorn te verwerpen. En

3Q Januari 2003- 15:40

om te komen tot een terugkeer naar de eerbie

Stemmen over oproep tot reformatie
dr. p \la'1 Gurp

dige gehoorzaamheid aan Gods Woord op alle
terreinen van leer en leven. Laat die kerkenraad
vervolgens de zusterkerken daartoe oproepen.
Om daarna met elkaar te overleggen op welke
manier deze reformatie van de kerken gestalte
kan krijgen. Deze bijdrage wordt half februari
geschreven. Wanneer u dit blad onder ogen
krijgt, is de discussie al in een verder stadium.
Mogelijk leest u dingen die u inmiddels al van
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anderen hebt gehoord. Dat moet dan maar. Deze
oproep tot reformatie mag in NADER BEKEKEN niet
onweersproken blijven.

Ongenuanceerd
Met de slotzin van bovenstaande
intro is de positiekeus in deze Kroniek
meteen duidelijk. Ik betreur deze oproep
om allerlei redenen. Er worden harde
woorden gesproken over de Gerefor
meerde Kerken in Nederland. Van deze
·kerken zou niet meer gezegd kunnen
worden wat art. 29 NGB over de ware
kerk belijdt, namelijk 'dat men zich
richt naar het zuivere Woord van God,
alles wat daarmee in strijd is verwerpt
en Jezus Christus erkent als enig
Hoofd'. Toe maar. De kerken zouden
aan verval, ja zelfs aan deformatie en
verbastering onderhevig zijn. Vandaar
ook de oproep tot reformatie. En hoe ik
het wend of keer, daarin liggen de kie
men voor een kerkscheuring.
Want, voor de broeders en zusters
ondertekenaars is reformatie noodzake
lijk. Het verval in de kerken is alge
meen. De invloed van de secularisatie
blijkt uit de omgang met het vierde
gebod van Gods wet, de heiligheid van
het huwelijk staat onder grote druk. De
belijdenis over de kerk is aangetast door
de secularisatie. De winst van de Vrij
making wordt steeds minder erkend, de
'doorgaande reformatie' wordt afgewe
zen. Onschriftuurlijke liederen uit het
Liedboek zijn geruisloos aanvaard, in de
liturgie krijgt de ongebondenheid de
vrije hand en ook de prediking devalu-
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eert. En dan zijn er ook nog verregaande
schriftkritische gedachten bij een docent
in Kampen, die instemming vinden bij
de curatoren. Het was allemaal al bar en
boos. Maar sinds de GS Zuidhorn is het
nog erger geworden. Denk aan de
besluiten rond het vierde gebod, de een
heid die gezocht wordt met de Christe
lijke Gereformeerde Kerken en de
Nederlands Gereformeerde Kerken, het
zegenende gemeentelid, de besluiten
rond huwelijks- en avondmaalsfor
mulier(en), invoering ordinarium, de
ontkrachting van art. 65 en 67 KO enz.
enz. De leugen kreeg een wettige plaats
ten koste van de waarheid. Eigenwillig
heid in de dienst aan de Here werd toe
gelaten om aan de menselijke religieuze
beleving tegemoet te komen.
Kijk ik naar de waslijst aan bezwa
ren, dan is mijn eerste reactie: wat is het
verhaal verschrikkelijk ongenuanceerd.
Onderwerpen van verschillend soortelijk
gewicht worden op één hoop gegooid en
met de laatste ernst getaxeerd. 't Is alle
maal afdwaling en deformatie. Jammer.
Want in een deel van de zorgen van de
broeders en zusters ondertekenaars zul
len ook veel lezers van ons blad zich her
kennen. Rond de prediking. Rond de
liturgie. Maar men slaat zo heel erg
door. 't Wordt ook allemaal zo zwart
wit gesteld. En het eigen gelijk - of ver
meend gelijk - wordt meteen tot het
enig juiste standpunt verheven. Neem
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aelromen. Dat betekent aveliaens niet dat er

nu de zaak van het vierde gebod. Geen
kerkelijke vergadering heeft beweerd dat
het voor de nieuwtestamentische
gemeente niet meer van kracht zou zijn.
En over de omgang met dit gebod
besloot Zuidhorn nadere studie te laten
verrichten. Waarom niet eerst de resulta
ten van de studie afgewacht, waartoe
Zuidhorn besloot? (Zie ook het Inge
zonden van ds. P.L . Voorberg namens
studiedeputaten in het NO van 13
februari 2003).
Zo is ook de benadering van de bij
dragen van drs. A. L.Th. de Bruijne want om hem gaat het, al noemt men
zijn naam niet - op z'n zachtst gezegd
nogal ongenuanceerd. Over deze bijdra
gen zijn de nodige kritische vragen te
stellen. Zie de rubriek Thema' in dit
nummer. Maar om er meteen het etiket
'schriftkritisch' aan te verbinden, gaat
m.i. de perken te buiten. De Bruijne
heeft zich aanspreekbaar verklaard op de
gereformeerde confessie, ook ten aanzien
van de Schrift. Dan passen dit soort
grote woorden niet. Dat kun je in de
christelijke kerk niet maken.
Dezelfde ongenuanceerdheid treft
ook, wanneer de besluiten van de GS
Zuidhorn ter sprake komen. Nee, die
besluiten zijn niet boven kritiek verhe
ven. Maar waar is de dankbaarheid voor
het feit dat Zuidhorn in veel opzichten
matigend is bezig geweest? De zaak van
het vierde gebod blijft voorwerp van
studie. De synode zette een rem op het
aantal liederen uit het Liedboek. Een
nieuwe reeks liederen werd niet vrijgege
ven. Het ordinarium is niet ingevoerd,
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maar voor toetsing vrijgegeven. Art. 65
en 67 KO zijn niet ontkracht, maar op
een bepaalde manier zelfs aangescherpt.
Jawel, plaatselijk is er meer vrijheid
gekomen om in de erediensten te varië
ren. Maar binnen de kaders die een
generale synode faciliterend vaststelt. Bij
dit besluit zijn best vraagtekens te zet
ten. Maar het besluit bedoelt ook litur
gische vrijbuiterij in te dammen: houd
je aan wat vrijgegeven is! En de zorg
rondom de vragen over huwelijk en
echtscheiding was er ook te Zuidhorn.
Het werd zelfs de directe aanleiding tot
de periode van verootmoediging. Over
de hermeneutische uitgangspunten van
de 'deputaten echtscheiding' (even kort
heidshalve) zal nog fiks doorgepraat
moeten worden. Maar als het gaat om
de concrete ideeën rond scheiden en
hertrouwen, zie je juist een protest tegen
geseculariseerd denken en handelen. Zo
kan ik nog even doorgaan. Voor wie een
donkere bril opzet, wordt alles zwart.
En nuances zie je niet meer. Een pijn
lijke vergissing.

Onverantwoord
Deze ongenuanceerdheid is meer
dan een pijnlijke vergissing. Het is
onverantwoord. Nogmaals, een deel van
de zorgen van de broeders en zusters
ondertekenaars delen we. Maar het is
vele malen te zwaar aangezet om
daarom de Gereformeerde Kerken tot
gedeformeerde kerken te verklaren,
waarin het beeld van de ware kerk niet
meer te herkennen is. De grondslagen
van het samenleven als kerken - de
Schrift, de gereformeerde confessie en
de kerkorde - zijn onaangetast. Nie
mand wordt gedwongen dwaalleer te
verkondigen of wordt uitgebannen om
het brengen van de ware leer. En voor
het inbrengen van bezwaren tegen de
gang van zaken is en blijft kerkelijk alle
ruimte.
Dan is oproepen tot reformatie
zwaar prematuur. Onverantwoord.
Helemaal wanneer je zulke grote woor
den spreekt als gedaan wordt. Men heeft
de mond vol over de kerk. Maar ik mis
pijnlijk kerkelijk besef. Dat begint al
met het feit dat je een oproep tot refor
matie in de krant aantreft. Is dat kerke
lijke stijl? Aan het adres van drs. De
Bruijne en curatoren worden zware ver
wijten gericht. Schriftkritiek! Maar op
welke kerkelijke vergadering is deze
materie ooit aan de orde geweest? Waar
hebben de Gereformeerde Kerken zich

1
erover uitgesproken? Is men met zijn
bezwaren al de kerkelijke weg gegaan?
Onverantwoord. Dat is het ook,
wanneer je al je bezwaren dezelfde
lading geeft van de uiterste ernst. Er zijn
dingen, waarmee je minder gelukkig
kunt zijn. Avondmaalsviering in crisis
gebieden binnen legerverband bijvoor
beeld. Maar is dat nu meteen een hals
zaak? Met bepaalde liturgische ontwik
kelingen kun je eveneens moeite heb
ben. Zoals er bij de nieuwe preekme
thode allerlei kritische kanttekeningen
te plaatsen zijn. Maar is de leer in
geding? Of komt door een minder juist
gezang die leer in gedrang? Een mens
moet de zaken in proporties kunnen
zien. En zich dan ook eens kunnen con
formeren. Te meer omdat een volmaakte
kerk hier op aarde onbereikbaar is. Ik
proef een element van perfectionisme.
Blijf bij de hoofdzaken, broeders en zus
ters ondertekenaars! Want de eenheid
van de kerk is een groot goed. Zoals het
onder spanning zetten van die eenheid
een groot kwaad is. Zeg maar rustig:
zonde. Nee, ik houd niet van grote
woorden. Maar hier ontkom ik er niet
aan. Deze oproep tot reformatie is niet
te verantwoorden. Niet tegenover de
Heer van de kerk. Niet tegenover de
kerken van deze Heer.
De broeders en zusters onderteke
naars praten dus wel veel over de kerk.
Maar ze denken vanuit de eigen visie.
En wordt die niet gedeeld, dan is de
kerk aan het deformeren. Daarin zit
meer geseculariseerd denken dan men
zich vermoedelijk bewust is.

Bezinning
Het is duidelijk, deze oproep tot
reformatie heeft verdeeldheid gebracht
binnen de kringen van REFORMANDA.
Diverse scribenten in het blad hebben
hun handtekening niet willen zetten.
Op zichzelf ben ik daar wel blij om. En
toch moet mij iets van het hart. Jaren
lang hebben sommigen van deze scri
benten vlijmscherp gestelde artikelen in
het blad REFORMANDA geschreven. Daar
mee hebben zij voor hun deel het vuur
van de onvrede mede aangewakkerd.
Mooi dat men de uiterste consequentie
niet trekt. Maar bezinning op eigen
medeverantwoordelijkheid zou deze scri
benten sieren.
Die bezinning past ook onszelf als
NADER BEKEKEN. Graag willen we ons
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inzetten voor de bewaring van het gere
formeerde karakter van onze kerken. En
ja, dat maakt ons ook kritisch. Maar
daarbij willen we onze kracht zoeken
niet in allerlei stoere kreten, maar in
valide argumenten. Voor sommigen is
dat allemaal te soft. Die geluiden berei
ken ons als redactie van tijd tot tijd.
Toch blijven we bij de gekozen lijn. Het
is een bewuste keus van de redactie. Ik
schrijf dat niet om daarmee te beweren
dat NADER BEKEKEN het zoveel beter
doet dan REFORMANDA. Ook wij laten
onze steken vallen. Niet altijd wordt ons
commentaar als billijk ervaren. Laat het
ons weten. Houd ons bij de les van de
christelijke omgangsvormen, ook in de
polemiek. Polariseren is een ongeestelijk
bedrijf!
Maar dat geldt naar alle kanten. Als
het gaat om onrust aanwakkeren, moe
ten we eerlijk zijn: de onrust kun je niet
alleen op naam van REFORMANDA zet
ten. De grondslagen van het samenleven
als kerken zijn onaangetast, schreef ik,
en daar blijf ik ook bij. Tegelijk menen
sommigen onder ons zich vrijheden te
kunnen permitteren, die niet goed zijn
voor het onderling vertrouwen. Het is
meer dan eens in ons blad gesignaleerd.
En is bij het tempo van vernieuwingen
en veranderingen wel voldoende reke
ning gehouden met gevoeligheden van
broeders en zusters die er anders over
dachten? Dan kun je wel zeggen: 'er is
toch niet met ze te praten', en soms is
dat nog waar ook. Maar is er tevens
begrip geweest voor de gevoelens van
angst en vervreemding, die achter veel
harde woorden schuilgingen? In je
enthousiasme voor vernieuwingen kun
je de dingen ook gaan drijven, terwijl je
onderweg medebroeders en -zusters ver
liest. Dat is geen excuus voor conserva
tisme, of iets dergelijks. Ik wil ook niet
de stelling verdedigen dat de langzaam
ste dus altijd het tempo mag bepalen.
Het gaat mij om iets anders. En wel om
de christelijke saamhorigheid in de ker
ken, waarbij je ervoor knokt om elkaar
vast te houden. Omdat je samen bij
dezelfde Heer hoort. Ik blijf bij mijn
mening dat de oproep tot reformatie van
geen kanten kan. Maar - wordt ons
daarin op een bepaalde manier ook niet
een rekening gepresenteerd? Hier is veel
bezinning nodig. Niet alleen bij de
ondertekenaars van de oproep tot refor
matie. Hier is ook voor de kerken geza
menlijk bezinning geboden. Als het ons
tenminste ernst is met de verootmoedi
gmg.

1
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De Biibel in beeld

C. Trimp
de Bruijne
J.J.T. Doedens
B. Kamphuis

In december vorig jaar beloofden we het u al:

nadere aandacht voor het boek WooRD OP SCHRIFT
(Kampen

2002). En dan in het bijzonder voor

de bijdragen van drs. A.L.Th. de Bruijne. In dit
artikel wil ik met u kijken naar :zijn eerste twee
bijdragen. De derde bijdrage (over de ethiek) is
een hoofdstuk apart. Daaraan hoop ik dan ook
apart aandacht te geven. Ik begin met de hoofd·
lijnen van het betoog. Vervolgens verbind ik
daaraan een aantal opmerkingen van mijn kant,

>

redactie

A.L.Th.

Woord op

schrift

THEOLOGISCHE REFLECTIES OVER HET GEZAG VAN DE BIJBEL

die uitlopen op gerichte vragen aan het adres van
drs. De Brvijne. Van :zijn kant reageert hij daarop
in dit nummer.

Hermeneutiek en metaforie

·

Boven dit onderdeel staan twee
moeilijke woorden. Eigenlijk is dat type
rend. Het gaat om ingewikkelde vragen.
De Bruijne loopt er niet voor weg, maar
gaat er grondig op in. Tegelijk geeft dat
aan zijn bijdragen een hoge moeilijk
heidsgraad. Daarom wil ik mij beperken
tot de hoofdzaken, zonder op alle details
in te gaan. Ik laat dan ook voor een
groot deel de discussie liggen die De
Bruijne voert met dr. B. Loonstra. Die
discussie gaat trouwens nog steeds ver
der. In het blad THEOLOGIA REFORMATA
(jaargang 45, no 4) heeft Loonstra
inmiddels weer op De Bruijne gerea
geerd. Hoe interessant ook, dat debat ga
ik grotendeels voorbij. Zoals ik ook niet
inga op alle auteurs, van wie De Bruijne
een impressie geeft. Heel knap allemaal.
De Bruijne weet wat er te koop is op de
markt van de hedendaagse theologie.
Ook op het terrein van de (taal)filosofie
kent hij de weg. Maar wilt u als lezer
door de bomen het bos nog kunnen ont
dekken, dan moet ik mij echt richten op
de kern van de kwestie. Wanneer ik De
Bruijne in mijn weergave tekort doe,
hoor ik dat wel van hem.
Toch - hoe moeilijk het onderwerp
ook is - we kunnen er niet omheen. Het
gaat om zaken die ieder gemeentelid
direct aangaan. Hoe ga je om met de
Schrift? Hoe lees je het bijbelse geschie
denisverhaal? Dan ben je ineens heel
dicht bij huis.
'De Bruijne weet wat er te koop is op

de markt van de hedendaagse theologie.'
leder begrijpt, dat is beeldspraak. 't Gaat
niet om een letterlijke markt met theo
logische artikelen, waarop De Bruijne
als kenner rondloopt. Het is bij wijze
van spreken. De 'markt van de theolo
gie' is een beeld. Er is een punt van
overeenkomst, wat niet wil zeggen dat
beeld en werkelijkheid helemaal samen
vallen. Dan heb je het over een metafoor.
Mag je gedeelten uit de Bijbel opvat-

Thema H.J.C.C.J. Wilschut
-

�-----

-

ten als beeldspraak? Dat lijkt een over
bodige vraag. Hoe vaak wordt er in de
Bijbel niet van beeldspraak gebruik
gemaakt? Jezus' gelijkenissen vormen
zelfs één grote beeldspraak. Daar ligt
het probleem dus niet. Spannender
wordt het wanneer je op de manier van
Loonstra de vraag stelt: 'Is het denkbaar
dat de bijbelschrijver zelf meende te
schrijven over werkelijke gebeurtenissen,
terwijl wij vandaag concluderen dat dit
niet het geval is geweest en zijn beschrij
ving daarom als een soort beeldverhaal
opvatten om het voor ons betekenis te
laten houden? ' (WOORD OP SCHRIFT, p.
1 09; waar verder in dit verhaal een pagi
nanummer vermeld wordt zonder boek-
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titel, is steeds WOORD OP SCHRIFT
bedoeld.)
Zo'n vraag noem je een hermeneuti
sche vraag. Bij de hermeneutiek ben je
nog niet toe aan de uitleg van een con
creet bijbelgedeelte. Je bent bezig met
een voorvraag, over de methode van je
bijbduitleg. In confrontatie met de
geschriften van dr. B. Loonstra stelt De
Bruijne de volgende probleemstelling
aan de orde: 'Helpt het de gerefor
meerde theologie verder in de herme
neutische problematiek wanneer wij roy
aler gebruik maken van de mogelijkheid
om gedeelten uit de Schrift niet letter
lijk, maar metaforisch op te vatten? '
(p. 1 1 1).

Metaforie : nee en ia
In zijn eerste bijdrage gaat De
Bruijne de deelvraag na: 'Welke plek
mag het verschijnsel beeldspraak of
metaforie krijgen in onze omgang met
en interpretatie van de bijbel? ' (p. 1 1 1).
Bij het zoeken van een antwoord op
deze vraag wijst De Bruijne de suggestie
van Loonstra af, dat er bijbelteksten zijn
die de schrijver dan wel letterlijk
bedoeld heeft, maar die wij - om
bepaalde problemen met de feitelijkheid
op te lossen - dan maar metaforisch
moeten opvatten. Deze suggestie acht
De Bruijne niet houdbaar.
Alleen, daarmee is de kous niet af.
Want in een ander opzicht valt De
Bruijne Loonstra bij. En wel op dit
punt, 'dat de bijbel zelf waarschijnlijk
metaforische elementen in weeft in pas
sages waar wij deze niet verwachten en
misplaatst achten, zoals in geschied
schrijving. Wij vatten zulke elementen
dan ten onrechte letterlijk op' (p. 160).
Metaforen hebben nu eenmaal te maken
met de aard van ons menselijk kennen
en met de relatie tussen ons kennen en
de werkelijkheid om ons heen. Ons den
ken maakt gebruik van metaforen om
de werkelijkheid te benoemen, waarbij
de metaforen van hun kant weer ons
denken beïnvloeden. Daarbij blijft er
altijd spanning zitten tussen de werke
lijkheid waarop een woord letterlijk slaat
en de werkelijkheid waarop het metafo
risch wordt toegepast (p. 137- 138). Bij
Gods openbaring is het niet anders. Er
zou binnen de gereformeerde traditie
een kentheoretische (sorry, lezer, ik kan
om de deftige term niet heen) versmal
ling hebben plaatsgevonden (p. 152v).
Al is het in spiegelbeeld, hier zou een
lijntje lopen vanuit het verstandelijke
denken van de Verlichting, dat metafo-
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ren minder geschikt acht om waarheden
of feiten weer te geven. Vandaar de nei
ging om op 'naïef-realistische' manier
de Bijbel te lezen, waarbij letterlijke
woorden geacht worden te corresponde
ren met letterlijke zaken uit de zintuig
lijk-waarneembare werkelijkheid.
Is er echter aanleiding toe, dan mag
volgens De Bruijne overwogen worden
of delen van een verhaal een metafori
sche opvatting verdienen. Die aanlei
ding mag ook buiten de tekst zelf lig
gen. Wanneer wij zouden ontdekken dat
binnen de toenmalige cultuur een meta
forische omgang met historie ook bij de
andere volken gebruikelijk was, kan dat
aanleiding geven voor hypothesen bij de
bijbelinterpretatie. Kun je aannemelijk
maken dat in de tijd waaruit de eerste
tradities over schepping, zondeval en
zondvloed stammen, oosterse volken (en
ook Israël) beeld en feit vermengen, en
wanneer bepaalde beelden zouden over
eenkomen met die in bijbelse verhalen,
dan zou ook dat een argument kunnen
vormen voor een metaforische opvatting
van de bijbeltekst (p. 157-159).
Tja, dan zit je natuurlijk wel meteen
met een probleem. Want hoe onderken
je die metaforisch bedoelde elementen
in een letterlijke context, wanneer de
tekst zelf daarvoor geen directe aanwij
zingen geeft? De Bruijne geeft dit pro
bleem eerlijk toe. Toch brengt hem dit
niet van zijn stellingname af. 'Maar het
is in het licht van de theorievorming
over metaforie te strak om daarbij
slechts literaire aanwijzingen te aanvaar
den' (p. 162).

Verhaal en feit
In zijn tweede bijdrage werkt De
Bruijne als deelvraag uit: 'In hoeverre
bestaat er reden om in de uitleg van his
torische bijbelgedeelten bepaalde ele
menten - anders dan gebruikelijk in de
gereformeerde traditie - niet letterlijk
maar metaforisch op te vatten? ' (p. 161).
Opnieuw wijst De Bruijne het voor
stel af om in de uitleg van historische
bijbelgedeelten metaforisch op te vatten
wat door de auteur letterlijk bedoeld is.
Dan kom je in strijd met de intentie van
de bijbelschrijvers om geschiedenis te
schrijven en hun interesse in wat er wer
kelijk gebeurd is. Die interesse strekt
zich ook uit tot de details. Laat het waar
zijn dat zij met hun geschiedenisverhaal
een boodschap willen overbrengen, dit
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komt niet in mindering op hun histori
sche bedoelingen. Integendeel, die
steunt er juist op! (p. 193-19'4).
Maar - waarschijnlijk zijn er ook
metaforische elementen in de bijbelse
geschiedschrijving, die de auteur bewust
in zijn vertelling van de historie heeft
ingevlochten. Volgens De Bruijne moet
je hiermee vooral rekening houden,
wanneer een bijbelschrijver over perio
den schrijft waarvoor niet of nauwelijks
gewone bronnen hebben bestaan.
Natuurlijk, het is mogelijk dat God zelf
uit zo'n periode direct aan de bijbel
schrijver heeft geopenbaard. Maar het is
ook mogelijk dat de bijbelschrijver geput
heeft uit volkstradities, waarbij hij best
wist dat feit en fictie door elkaar heen
waren gaan lopen. Hoe verder terug in
de geschiedenis, des te meer witte vlek
ken en onnauwkeurigheden. 'Dat is in
normale geschiedschrijving zo en hoe
meer wij de bijbel als normale geschied
schrijving beschouwen, des te meer zul
len wij dit soort reliëf dus ook in de bij
bel zelf moeten verwachten' (p. 188). De
betekenis van de geschiedenis kan ook
via een 'geconstrueerd verhaal' worden
weergegeven, een historische typering
met behulp van metaforische middelen.
Tegenover H. de Jong, volgens wie je bij
Genesis 1 tot 1 1 over 'symbolische'
geschiedschrijving kunt spreken, voelt
De Bruijne meer voor de gedachte 'dat
de auteur hier meer dan bij latere
geschiedschrijving gebruik heeft moeten
maken van zijn vertelconventie van aan
duidend en samenvattend typeren van
perioden die in veel opzichten witte
vlekken vertonen op de historische
kaart, en van het gebruik van de directe
rede, ook voor God, om het juist "theo
logische" licht op deze geschiedenisperi
ode te laten vallen. De inspiratie zit dan
hierin dat de Heilige Geest, net als bij
de andere perioden van de geschiedenis
deze op zichzelf gebruikelijke historische
werkwijze in dienst heeft genomen en zo
geleid heeft dat de uitkomst een
betrouwbaar beeld geeft van deze histo
rische periode in het licht van Gods
handelen' (p. 189).
Zijn bedoeling illustreert De Bruijne
aan de hand van Genesis 6:1-4, u weet
wel, dat bekende gedeelte over de zonen
van God, die trouwen met dochters van
mensen. Volgens De Bruijne is het niet
onmogelijk dat de bijbelschrijver bewust - gebruik heeft gemaakt van
mythologisch materiaal. Opzettelijk
brengt hij een metaforisch element aan,
om de historische aanleiding van de his-
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torische zondvloed te beschrijven. Bron
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nen over deze periode had hij niet of
nauwelijks. Het is denkbaar dat de
auteur grijpt naar een niet-historisch
verhaal om in beeldtaal een stuk
geschiedenis te vertellen. Zo laat hij zien
dat de beslissende verwording hierin
bestaat, dat de hoogmoedige mens
afscheid neemt van de levende God en
zich verbindt aan de afgodendienst. Het
mythologisch materiaal krijgt dan een
antithetisch gebruik. Niet dat De
Bruijne zich op deze uitleg vastlegt. Wel
betoogt hij dat er voldoende aanwijzin
gen zijn voor dit spoor van uitleg en dat
dit spoor overwogen kan worden binnen
een gereformeerd kader (p. 190v).
Tussen het feit en ons zit het verhaal.
Op dat punt wil De Bruijne een correc
tie aanbrengen op de gereformeerde tra

tiviteit (de tekst zien als bewust gecom

raire, de kentheoretische of de theologi

ditie. 'Wij maken veelal weinig onder

poneerde vertelling).

sche metafoor - het element van

scheid tussen de geschiedenis zelf en de
geschiedschrijving. Daardoor zien we de
tekst vooral als vervoermiddel dat ons
direct bij het gebeuren zelf brengt'

Kanttekeningen en vragen

(p. 184). Daar heb je dat 'naïef-realisme'

Het bovenstaande is niet meer dan

rectheid in

indi

zich. In de metafoor overlap

pen twee werkelijkheden elkaar op een
bepaald punt, maar dekken ze elkaar
nooit helemaal. Daarmee roept het
begrip meer vragen op dan dat het

weer! Daardoor loop je gevaar alles in

een samenvattende weergave. Het zou

oplost. En deze vragen komen niet bij

een historische tekst naar het vlak van

mij niet verbazen wanneer het u inmid

de Schrift vandaan, maar worden opge

de empirie, de zintuiglijke waarneem

dels duizelt. Ik schreef al, dat De Bruij

roepen door het metafoorbegrip als

baarheid, door te vertalen. Maar denk

nes betoog een hoge moeilijkheidsgraad

zodanig. Volgens mij past de sleutel van

eraan, het verhaal heeft zijn eigen plaats.
De auteur met zijn verbeeldend vermo

heeft. Dat neemt in een samenvatting
alleen maar toe, vrees ik. Toch - wil ik

de metafoor niet bij het slot van de
Schrift. Nu echter De Bruijne dit start

gen heeft daarin een zelfstandige

recht doen aan De Bruijne - moest

punt gekozen heeft, mag hij daarop ook

inbreng. In Jozua 2 legt - volgens De

bovenstaande introductie eerst gegeven

worden aangesproken. Ik wil in mijn

Bruijne - de schrijver Rachab formule-

worden. Bovendien blijven anders de

kanttekeningen eerst wat omtrekkende

kanttekeningen en vragen van mijn kant

bewegingen maken, om bij de kern van

in de lucht hangen.

mijn bezwaren/vragen uit te komen.

. ringen in de mond, die echo's zijn uit de
kring van Israël zelf. De schrijver kiest
voor de figuur van de directe rede met
de kennelijke bedoeling om Gods woord
in Jozua 1 te onderstrepen. Al zal

1.

De metafoor als startpunt
Voor een billijke beoordeling van het

2.

Vergissingen
Ik begin bij een punt dat ik

kader niet het meest

in dit

Rachab materieel wel hetzelfde hebben

betoog van De Bruijne is het goed om

gezegd, de schrijver (en dus de Heilige

in gedachten te houden, dat hij zijn

maar belangrijk genoeg om het niet te

Geest) kiest bewust voor deze termen

betoog opbouwt in confrontatie met

laten passeren. De Bruijne houdt de

om haar woorden

en de betekenis daar

belangrijk vind,

Loonstra. De thematiek van de meta

mogelijkheid van vergissingen bij bijbel

foor is door Loonstra op de agenda

schrijvers open. Bij historische details

staat, hoeft Rachab het niet letterlijk te

gezet. Al gaat het niet om een specifiek

kunnen zij onnauwkeurig zijn geweest.

hebben gezegd (p. 182v).

thema van Loonstra alleen. De Bruijne

Bij het proces van onderzoeken en

laat zien, hoezeer deze thematiek in een

schrijven evenals in dat van overschrij

breder kader staat. Maar toch, de bin

ven en overleveren kunnen onnauwkeu

van weer te geven.

Maar zoals het er

Opnieuw blijft het criterium voor De
Bruijne het moeilijke punt. Maar weer

nenkomer is de confrontatie met Loon

righeden voorkomen. Zolang hun aantal

vindt hij het te strak om daarbij alleen

stra. Dat levert een diepgaande bespre

echter klein is en hun karakter margi

aanwijzingen binnen de tekst zelf te

king van diens gedachtegoed op. Maar

naal, schaadt dit verschijnsel de

aanvaarden. 'De tekst stond destijds in

ook wat De Bruijne tegenover Loonstra

betrouwbaarheid van het bijbelse bericht

een situatie. Ook onze kennis daarvan

aan eigen gedachten ontwikkelt, wordt

kan het meer of minder waarschijnlijk

nog steeds beheerst door de thematiek

en de daaraan verbonden boodschap
niet (p. 1 86). Onfeilbaarheid is geen

maken dat een passage letterlijk bedoeld
is' (p. 194).

van de metafoor. Ik vind dat jammer.

absolute foutloosheid. Daar ligt mijn

Tenslotte, De Bruijnes laatste con

Want daardoor ontstaat er voor mijn

moeite niet. Reeds A. Kuyper - bepaald

idee een heleboel overbodige ruis op de

niet te verdenken van schriftkritiek -

lijn. Ik heb niet de indruk dat het begrip

wees een inspiratiebegrip af, dat tot in

clusie op p. 194 is, dat de gereformeerde

metafoor de gereformeerde schriftbe

de kleinste details notariële nauwkeurig

heilshistorische interesse nieuw elan ont

heid bood. Voor 'onschuldige vergissin

vangt door deze te verbinden met de

schouwing werkelijk verder helpt. Hoe
je het ook draait of keert, altijd heeft de

huidige postmoderne interesse in narra-

metafoor - of je het nu hebt over de lite-

bang. Ook J. van Bruggen waarschuwt

gen' op historisch gebied was hij niet
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ons in dezen voor een verkrampte defen
sie. Bij kennelijke vergissingen is geen
paniekreactie nodig. Blijf de zaken bin
nen de proporties zien! (zie H ET KOMPAS
VAN HET CHRISTENDOM. ONTSTAAN EN
BETEKENIS VAN EEN OMSTREDEN BIJBEL,
Kampen 2002, p. 21 1v; zie ook
C. Trimp in WooRD OP SCHRIFT,
p. 36v).
Maar - gaat De Bruijne op p. 150
toch niet een stap verder? Hij houdt de
theoretische mogelijkheid open dat Pau
lus zich zou hebben vergist in de bedoe
ling van een bepaalde uitspraak in de
Wet van Mozes. Zeker, De Bruijne for
muleert behoedzaam. Wij moeten niet
te gemakkelijk concluderen tot vergis
singen bij bijbelschrijvers, als ook andere
oplossingen plausibel zijn. Deze waar
schuwing herhaalt hij op p. 151: vergis
singen signaleren moet hoge uitzonde
ring blijven, als we echt geen andere
conclusie kunnen trekken. Maar gaat
De Bruijne - in het licht van het voor
beeld op p. 150 - hier toch niet een stap
verder dan alleen maar het aannemen
van historische onnauwkeurigheden op
ondergeschikte punten? Is het bij ver
lichting door de Geest van God moge
lijk dat Paulus zich inhoudelijk vergiste
in de betekenis van een Godswoord uit
het Oude Testament? Of heb ik De
Bruijne niet goed begrepen? Dat is mijn
eerste vraag.
3. Naïef realisme in de gereformeerde

traditie
Mijn tweede vraag heeft te maken
met de manier waarop De Bruijne de
omgang met de Schrift binnen de gere
formeerde traditie tekent, althans, wat
hij als gevaar daarvoor ziet. Naïef-realis
tisch. Met een lijntje naar het rationalis
tische denken van de Verlichting. Van
daar de voorkeur voor 'letterlijkheid'.
Op zijn minst vind ik deze tekening
van de gereformeerde traditie onnauw
keurig. Ik heb er Kuyper en Bavinck
nog eens op nagelezen. Dan blijken de
zaken toch wel een stuk genuanceerder
te liggen dan De Bruijne voorstelt. Kuy
per kan het bloemrijk zeggen. De bij
belse historie (i.c. in de evangeliën)
'geeft geen notarieele acten, maar repro
duceert, wat in het bewustzijn is opge
vangen en doet dit niet met die scherpte
van lijnen, die aan de architectoniek
eigen is, maar met de impressionistische
zekerheid van het leven' (ENCYCLOPAEDIE
DER HEILIGE GODGELEERDHEID Il. ALGE
MEEN DEEL, Kampen 1909, tweede her
ziene druk, p. 504). Tegenover de 'wis
kunstige' zekerheid stelt Kuyper de
geloofszekerheid. Het gouderts van de

1
Schrift is niet met een goudschaal af te
wegen! Worden in de vier evangeliën
Jezus bij eenzelfde gelegenheid woorden
in de mond gelegd, die in vorm van uit
drukking ongelijk zijn, dan kan Jezus
natuurlijk niet deze vier vormen tegelijk
gebruikt hebben, 'maar beoogt de Hei
lige Geest slechts het doel, om op de
Kerk een indruk te weeg te brengen, die
volkomen beantwoordt, aan wat van
Jezus uitging' (Idem, p. 505-506). Des
gewenst zijn meer verwijzingen aan te
voeren. Ook Bavinck beweegt zich in
dit spoor. De geschiedschrijving van de
Schrift heeft een eigen karakter, zonder
historische volledigheid, ook zonder de
nauwkeurigheid, 'die wij dikwerf wen
schen zouden' (GEREFORMEERDE DOG
MATIEK l, Kampen 1976, zesde druk, p.
418v). Volgens mij valt het met die let
terlijkheidsdrang in gereformeerde kring
nogal mee. Over wat De Bruijne schrijft
over K. Schilder, is m.i. eveneens meer
op te merken dan hij doet. Maar ik wil
even met het bovenstaande volstaan. En
ik wil de vraag stellen: is de tekening
van de gereformeerde traditie op het
punt van de letterlijkheid niet wat een
zijdig uitgevallen?
4. Assen 1926 toen . . .

De zojuist gestelde vraag wil ik toe
spitsen op wat De Bruijne schrijft over
'Assen 1926'. Even om uw herinnering
op te frissen: tegenover J.G. Geelkerken
- die de mogelijkheid van een meer sym
bolische opvatting van Genesis 2 en 3
wilde openlaten - sprak de GS Assen
(o.a.) uit, dat de boom der kennis van
goed en kwaad, de slang en haar spre
ken en de boom des levens naar de
klaarblijkelijke bedoeling van het
schriftverhaal in Genesis 2 en 3 in
eigenlijke of letterlijke zin zijn op te vat
ten, en dus zintuiglijk waarneembare
werkelijkheden waren.
Deze uitspraak als zodanig vecht De
Bruijne niet aan. Maar niet alleen (wel
vooral) in de nawerking van Assen, ook
in de geest en de context van die uit
spraak zelf proeft hij de door hem onder
gereformeerden gesignaleerde kentheore
tische reserve bij metaforische taal. In
het NO (van 10 juni 2002) constateert
prof. dr. H.G.L. Peels dan ook, dat bij
De Bruijne Assen 1926 uit beeld raakt.
Van de zgn. 'neo-calvinistische' benade
ring - o.m. te Assen - neemt hij enige
afstand.
Ik heb zo mijn twijfels over deze
taxatie van Assen 1926. Koert van Bek
kum ziet een lijn lopen vanuit het
negentiende-eeuwse historisme naar
Assen 1926 (zie G. Harinck, red" DE

Nader Bekeken maart 2003

KWESTIE GEELKERKEN. EEN TERUGBLIK NA
75 JAAR, Barneveld 2001 , ADC-reeks 3,
p. 99v) . Het zou de synode vooral om
de zintuiglijke waarneembaarheid
begonnen zijn. De Bruijne taxeert weer
iets anders; de kentheoretische voorkeur
voor het letterlijke zou de achtergrond
zijn. Met alle respect, ik vraag mij af of
hiermee zowel door Van Bekkum als De
Bruijne aan de bedoeling van Assen
1926 recht wordt gedaan. Mij treft altijd
de beperktheid van de uitspraak van
Assen. Het gaat niet om een exegetisch
dictaat. Ook niet om het doorhakken
van kentheoretische knopen. Voor zover
ik kan overzien zat een heel andere
intentie voor, beperkt, maar daarom niet
minder van beslissend belang. Mag de
Schrift nog voor zichzelf spreken? Of
wordt de Schrift afhankelijk van weten
schappelijke inzichten? De synode koos
met overtuiging voor het eerste. Niet
om de voortgang van wetenschappelijke
inzichten af te remmen. Buitenbijbelse
gegevens kunnen aan de bijbeluitleg een
bijdrage leveren. Maar ze mogen die uit
leg niet gaan bepalen. Door te spreken
over 'klaarblijkelijkheid', wilde Assen
1926 ruimte en voorrang geven aan de
Schrift, zoals zij zichzelfgeeft. De Schrift
kan en mag voor zichzelf spreken! Het
ging Assen om het schriftgezag. 'Ook
daarin ligt de klaarblijkelijkheid, de per
spicuitas van de Schrift: ze zal zelf wel
uitmaken of we iets moeten opvatten als
'echt gebeurd' of als 'leermodel' of als
'profetisch-visionaire beschrijving'. Ze
zal het zelf wel uitmaken met haar god
delijk gezag' (B. Kamphuis, KLARE TAAL.
OVER DE DUIDELIJKHEID VAN DE SCHRIFT,
Barneveld 1998, Kamper Bijdragen
XXIX, p. 40). Terecht heeft C. Trimp
daarop gewezen in zijn OM DE KLAAR
HEID VAN DE WAARHEID. EEN TAXATIE VAN
DE LEERUITSPRAAK 'ASSEN-1926' EN HAAR
TERZIJDESTELLING IN 1967, Groningen
1967, p. 43. En dat is bepaald geen 'vrij
gemaakte' interpretatie achteraf. Zo
heeft G.C. Berkouwer het - geargumen
teerd - al aangegeven in zijn boek HET
PROBLEEM DER SCHRIFTKRITIEK (Kampen
z.j.). Ik weet het, in later tijd heeft Ber
kouwer zowel van Assen 1926 als van
dit boek materieel afstand genomen.
Wat echter zijn weergave van wat Assen
1926 bedoelde, allerminst opblaast.
5.

. " en nu
Bij het nadenken over wat Assen
1926 bedoelde, gaat het mij om meer
dan alleen maar een historische inte
resse. Laat mij vooropstellen dat ik De
Bruijne echt niet zie als een Geelkerken
redivivus. Toch zit ik met de vraag, hoe
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bij De Bruijne Assen 1926 fungeert.
Assen zei: ga bij je uitleg uit van de
Schrift, zoals zij zich geeft (klaarblijke
lijkheid) . De Bruijne stelt één- en ander
maal, dat voor het bepalen van metafo
rische elementen in een tekst je je niet
hoeft te beperken tot aanwijzingen bin
nen dë tekst zelf. Dus ook, wanneer de
tekst zelf helemaal geen directe aanwij
zingen in die richting geeft. Ik vraag mij
af: en Assen 1926 dan? Voor zichzelf
zag Geelkerken geen reden om te twijfe
len aan wat hij las in Genesis 2 en 3.
Maar hij liet de mogelijkheid open dat
'oosters licht' wel eens een andere kijk
kon geven op wat de Schrift als geschie
denisverhaal presenteert. Hij claimde
ruimte voor een - om het met Koert van
Bekkum te zeggen (a.w., p. 100) meer
metaforische opvatting van het paradijs
verhaal.
Nogmaals, het gaat mij niet om ver
dachtmakingen. Tegenover de curatoren
heeft De Bruijne verklaard dat voor hem
de bijbelse geschiedschrijving echte
geschiedschrijving is, die gebruik maakt
van toentertijd bestaande vertelmiddelen
en vertelconventies. De historiebeschrij
ving in de Schrift is betrouwbaar en
moet genomen worden zoals zij zich
geeft. Beslissend is of iets eventueel
beeldsprakig moet worden opgevat in de
intentie van de auteur. Vraagtekens ach
ter de historiciteit van Genesis 2 en 3 zet
De Bruijne niet. Dat zou alleen kunnen
op grond van exegetische argumenten
aan de Schrift zelf ontleend. Daarbij
verwijst de verklaring naar het ook door
mij genoemde boekje van Trimp. Van
de integriteit van die verklaring ga ik
uit. Voor mij is het wel de vraag: hoe is
deze goed 'Assense' taal te combineren
met wat De Bruijne schrijft in WooRD
OP SCHRIIT? Zit het probleem niet
hierin, dat de bedoeling van de auteur
toch op de één of andere manier wordt
afgeleid van buiten de tekst zelf (de
vertelmiddelen/conventies) van destijds,
ook wanneer de tekst zelf daartoe geen
directe aanleiding geeft? Waarbij het
bovendien dan nog eens heel moeilijk
wordt om een helder criterium aan te
geven. Maakt die verlegenheid niet dui
delijk, waar hier de schoen wringt? Hoe
krijg je een dergelijk ijkpunt, wanneer
niet de Schrift zelf de beslissende stem
heeft?
-

6. Metaforie in de praktijk

Die vragen worden versterkt, wan
neer ik zie hoe De Bruijne omgaat met
de toepassing van de metaforie. Ik
noteer dat het gaat om een beperkt
gebruik: om bewust metaforisch

bedoelde elementen in een letterlijke
context. Het gaat daarbij dan ook niet
om een ontkenning van beschreven wer
kelijkheid. Maar wel om de manier
waarop die werkelijkheid onder woorden
wordt gebracht.
Wanneer De Bruijne dan verwijst
naar de bijdrage van drs. J.J.T. Doedens
in WOORD OP SCHRIFT over Genesis 1 'zie over de strekking van Genesis 1 de
bijdrage van Doedens in deze bundel'
(p. 156) - dan neem ik aan dat hij niet
integraal Doedens' bijdrage voor zijn
rekening neemt. Maar wel wijst hij erop
als voorbeeld van een metaforische
opvatting van een historische tekst.
Het voert in het kader van dit artikel
over de bijdragen van De Bruijne te ver
om breed in te gaan op die van Doe
dens. Ook daarover heb ik echter zo
mijn vragen. Wordt hier de grens van de
exegese niet overschreden? Komt bij
Doedens de klaarblijkelijkheid van de
Schrift niet in het gedrang? Over de
lengte van de scheppingsdagen is exege
tisch te twisten. Maar het lijkt mij een
stap verder om te zeggen dat het bij de
scheppingsdagen van Genesis 1 niet gaat
om een chronologische, maar om een
logisch-thematische volgorde, om een
vertelling gemodelleerd vanuit de in
Israël bekende sabbatsweek. Doedens
beweert dan wel dat deze opvatting
voornamelijk uit de tekst zelf voort
vloeit. Maar de argumentatie is ontleend
aan natuurwetenschappelijke gegevens
(p. 96). Met drs. R.T. te Velde - wiens
juichende bespreking van de bijdrage
van Doedens ik bepaald niet deel - ben
ik het eens dat wij juist op grond van
natuurwetenschappelijke inzichten de
beschrijving in Genesis 1 als ongerijmd
ervaren (DE REFORMATIE jrg. 77, p. 46).
Genesis 1 geeft zich als de beschrijving
van een historisch gebeuren, waarbij de
beschrijving niet naar een andere werke
lijkheid verwijst, maar die werkelijkheid
zelf verwoordt. Zonder wetenschappe
lijke precisie of iets dergelijks. Lyrisch
getoonzet. Toch geen gedicht, maar
geschiedschrijving. En dat zonder dub
bele bodem. In Exodus 20 wordt dan
ook in nuchter wetsproza gezegd, dat
God in zes dagen hemel en aarde
geschapen heeft. Daar komt Doedens
voor mijn gevoel niet echt mee klaar.
Laat Assen 1926 in concreto betrekking
hebben op Genesis 2 en 3, de leesregel
van Assen geldt ook voor Genesis 1.
Ook in dat opzicht deel ik de mening
van Te Velde niet.
H ier wreekt zich m.i. de invoering
van het begrip metafoor. Daaraan is de
indirectheid eigen. Laat er onderscheid
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zijn tussen geschiedenis en geschied
schrijving, laat de bijbelse geschied
schrijving ook een eigen kleur hebben
(Bavinck!), toch brengt de bijbelse
geschiedschrijving ons bij de geschiede
nis zelf, en niet bij een geschiedenis ach
ter die geschiedenis. Althans, wanneer je
daarvoor niet aan de Schrift zelf de
bewijzen kunt ontlenen. Dat is mijn
moeite met de uitleg van Genesis 6, die
De Bruijne voorzichtig presenteert - zo
zou je het kunnen uitleggen - maar wel
degelijk mogelijk acht. Ik geef onmiddel
lijk toe dat deze tekst voor allerlei vra
gen en problemen stelt. Maar om de
oplossing nu te zoeken in de richting
van de buitenbijbelse mythe, lijkt mij
een straat te ver. Waar blijkt uit Genesis
6 zelf (of uit het vervolg van de Schrift),
dat het verwijst naar een geschiedenis
achter de geschiedenis?
Op deze manier kun je opkomen
voor de feitelijkheid van de beschreven
geschiedenis. Maar eigenlijk wordt die
feitelijkheid niet beschreven. Er wordt
naar verwezen. Aan de vakman de taak
om uit te maken of het om een metafo
risch bedoeld element gaat. Staat er wel
wat er staat? Daarom - alle integere
bedoelingen ten spijt - blijf ik hier mijn
grote vragen hebben over de invoering
van het begrip metaforie bij de bijbelse
geschiedschrijving. Ik denk dat de eigen
aard van de bijbelse geschiedschrijving
een andere benadering vraagt. Die
geschiedschrijving geeft wel een zuiver
beeld, niet steeds een compleet beeld.
Hier valt nog veel te doordenken, waar
bij ook hedendaagse inzichten aan bod
kunnen komen. Mijn laatste vraag aan
De Bruijne: bevestigt de praktische toe
passing van het begrip metaforie niet de
principiële zwakte van dit begrip, te
meer omdat een welomschreven bijbels
criterium ontbreekt? Of vergis ik mij?

Tenslotte
Ik begrijp dat ik veel van u als lezer
met dit artikel gevraagd heb. Voors
hands beperk ik mij tot het boven
staande. Graag was ik nog wat verder
ingegaan op wat De Bruijne zegt over
de vertelconventies in verband met
Jozua 2. Ik laat dat nu even liggen.
Anders wordt het verhaal helemaal top
zwaar. Ik hoop dat mijn vragen duide
lijk zijn. Met belangstelling kijk ik uit
naar het antwoord van De Bruijne.
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Beeldvorming rond beeld·
spraak
Antwoo rd aan dr. Wilschut

Soms vellen wij in de kerk snelle oordelen.
Vervolgens praten wij die elkaar na en gaan ze
een eigen leven leiden. Zo ontstaat gemakkelijk
negatieve beeldvorming. Van zo'n proces voel ik
mij een beetje slachtoffer door de grote woorden
die sommigen zich menen te kunnen veroorloven
rond mijn bijdragen in WooRD OP SCHRIFT. Daarom

ben ik blij dat de redadie van NADER BEKEKEN

anders te werk gaat. Ik dank dr. Wilschut voor
zijn eerlijke impressie van mijn artikelen en
voor zijn construdieve kritische vragen. Hope·
lijk draagt mijn antwoord bij aan een juiste
beeldvorming. Ik volg Wilschuts thema's op de
voet, maar neem het vijfde en zesde samen. Zijn
opmerkingen over Genesis

1 laat ik liggen. Die

raken niet mijn artikelen, maar de bijdrage van
drs. Doedens.

1 . De metafoor
Wilschut vindt dat het begrip 'meta
foor' mijn artikelen te veel overheerst. Ik
zou me zijn kritiek kunnen voorstellen,
als hij deze betrok op mijn derde artikel:
over de ethiek. Wat ik daar betoog, had
ook zonder het metafoorbegrip gekund.
Dat had misschien sommige misverstan
den voorkomen. Maar over dat ethische
artikel spreekt Wilschut nog niet. En bij
mijn bijdragen over de bijbelse geschied
schrijving kan ik zijn kritiek niet goed
plaatsen.
Hij heeft gelijk dat het begrip meta
foor in mijn artikelen opduikt via dr. B.
Loonstra. Maar juist daarom kon ik er
ook niet omheen. Want de redacteur
van WOORD OP SCHRIFT - professor dr.
C. Trimp - had mij gevraagd om een
kritische analyse van Loonstra's ideeën.
Om die te kunnen bieden, moest ik wel
nadruk leggen op het verschijnsel 'meta
forie', ook in mijn eigen betoog. Anders
zou dit geen echt antwoord op Loonstra
zijn.
Volgens mij lijdt mijn betoog daar
van inhoudelijk geen schade. Loonstra
maakt van 'metaforie' haast een alom-

vattend kader, maar ik beperk het ver
schijnsel juist sterk. Alleen waar je aan
nemelijk kunt maken dat de bijbelse
geschiedschrijver zelf metaforische beeldsprakige - middelen gebruikte,
moet je er open voor staan. De 'indi
rectheid' waar Wilschut bang voor is,
doet zich dus niet over de hele linie
voor. Het letterlijke ligt niet ingebed in
het metaforische, maar het metaforische
in het letterlijke. Wilschut erkent met
mij het onderscheid tussen de geschiede
nis zelf en de beschrijving van die
geschiedenis. En ik zeg met hem dat de
beschrijving van de geschiedenis ons in
aanraking brengt met de geschiedenis
zelf. Dat is ook het geval als de auteur
van tijd tot tijd een metaforisch middel
gebruikt. Op die momenten is de relatie
wel indirecter. Maar ook deze metafori
sche beschrijving valt onder de inspiratie
van Gods Geest. God geeft ons op zo'n

meer indirect moment nog steeds dat
beeld van de geschiedenis dat aan die
geschiedenis recht doet, en dat H ij voor
ons nodig vindt.
Een voorbeeld van zo'n metaforisch
moment in een letterlijke context treffen
we aan in Matteüs 1. Matteüs vat daar
de geschiedenis van het Oude Testa
ment samen in een lijst van drie keer
veertien geslachten. Uit het Oude Testa
ment weten we dat hij daarbij namen
weglaat en geslachten overslaat. Kenne
lijk wil hij uitkomen op dat getal '14' en
is dit niet letterlijk, maar symbolisch
bedoeld. Met dit indirecte moment geeft
God ons zicht op de betekenis van de
geschiedenis. Tegelijk overheerst in Mat
teüs 1 de letterlijke beschrijving en
wordt met dit ene moment niet ineens
heel Matteüs 1 indirect.

Reactie A.L.Th. de Bruijne

Wilschut steunt mij als ik zeg dat de
onfeilbaarheid van de Bijbel geen fout-

-
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-

2.

Vergissingen

-
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dat in de tijd van de Bijbel geschriften

kentheoretische voorkeur voor letterlijk

vast. Andere critici vallen mij op dit

soms op naam van iemand anders gezet

heid blijkt. Dat Geelkerken werd terug

punt hard aan. Ik hoop dat zij goede

werden. In de omgang met dit bijbel

gewezen, was terecht. Maar rond die

nota nemen van Wilschuts trefzekere

boek zelf concludeert Van Houwelingen

terugwijzing proef je, dat velen het über

woorden.

echter dat Petrus juist wel de auteur is.

haupt ondenkbaar zouden vinden om in
de bijbelse geschiedschrijving 'metafori

loosheid inhoudt. Ik stel dat met nadruk

Tegelijk vreest Wilschut dat ik ver
der ga. Maar de passage uit mijn artike
len, wáarop hij wijst, heeft de functie
van een gedachte-experiment. Ik ben
daar niet bezig met de kwestie van 'ver

Misschien heeft Wilschut gelijk als

S. De Biibel zelf

gissingen' in de Bijbel. Loonstra stelde

hij stelt dat ik enkele gereformeerde the

dat Paulus bij zijn gebruik van oudtesta

ologen te vlot 'naïef-realisme' verwijt.

mentische teksten - bijvoorbeeld in 1

De laatste tijd heb ik me intensief met

de kern van de zaak. Laat ik de Bijbel

Korintiërs 9:9v

Abraham Kuyper bezig gehouden en

zelf nog beslissen over haar uitleg? Klopt

-

soms niets doet met de

Wilschuts twee laatste thema's raken

letterlijke betekenis. Met een gedachte

uitingen ontdekt die minder 'naïef-rea

mijn verklaring tegenover de curatoren

experiment probeer ik daartegenover te

listisch' lijken. Daar staan echter andere

wel met wat ik geschreven heb?

laten zien dat Paulus die letterlijke bete

passages uit Kuypers werk tegenover.

kenis wel degelijk in het achterhoofd

gen dat de Bijbel zelf beslist over haar

had. Bij dat gedachte-experiment hoort

Niet voor niets hebben ook Kuyperken
ners de typering 'naïef-realisme'

ook de theoretische mogelijkheid dat

gebruikt. Maar al zou het bij enkele the

bij alleen naar de tekst, de context en

Maar wat bedoelen wij als wij zeg
uitleg? Wilschut en anderen kijken daar

Paulus zich zou hebben vergist in de let

ologen genuanceerder liggen, andere

het geheel van de Schrift en maken dit

terlijke betekenis van een tekst. Daarop

voorgangers en theologen zijn duidelijk

alles los van de historische omgeving

denk ik even door om haar vervolgens

wel 'naïef-realistisch'. En nog veel meer

waarin de tekst staat. Dat noem ik de

toch af te wijzen. Het gaat mij daar niet

geldt dat voor 'gewone' gemeenteleden.

'smalle' verwerking van 'Assen'. Volgens

om de stelling dat vergissingen in de

Zelfs de gedachte dat de ' dagen' in

Bijbel ook zouden kunnen voorkomen

Genesis 1 niet letterlijk bedoeld zouden

mij hanteren de aanhangers daarvan
deze wel bij enkele hete hangijzers (zoals

in de visie van de apostelen op een oud
testamentische tekst. Kennelijk heb ik

zijn, is voor sommigen al onbestaanbaar,

de uitleg van Genesis), maar kunnen iij

terwijl deze opvatting binnen de gerefor

zelf dit beginsel bij andere bijbelgedeel

hier in het kader van mijn gedachte

meerde traditie altijd ruimte gehad

ten al niet volhouden. Want vaak wordt

experiment te onbeschermd geformu

heeft. Ook de gealarmeerde reacties op

de betekenis van een tekst duidelijk

mijn artikelen laten zien dat het voor

door wat wij weten uit de tijd van de

leerd.

bij

sommigen kennelijk bij voorbaat

tekst. Ook dan beslist de Bijbel zelf over

ondenkbaar is, dat je bepaalde uitingen

haar uitleg. Want alleen als zulke omge

Dat betekent voor alles dat wij haar

in historische stof als 'metaforisch' of
'symbolisch' zou kunnen opvatten. Dat

en het geheel van de Bijbel, kun je er

aannemen als Gods Woord, dat in zijn

bedoel ik met 'naïef-realisme'.

Daarmee zeg ik niet dat ik dit

voorbaat uitsluit. Wij moeten de Schrift
nemen zoals God deze aan ons geeft.

·

sche' elementen tegen te komen.

3. Naïef.realisme

tie van de Geest. Maar het houdt ook in
waarop de Schrift zichzelf aan ons in de
praktijk van de gelovige omgang laat

een uitleg op bouwen. Dat is de ' brede'
verwerking van 'Assen', waarvoor ik

geheel tot stand kwam door de inspira
dat wij openstaan voor de manier

vingskennis past op de tekst, de context

pleit. Ik geef een paar voorbeelden:
a. In psalm 24 staat: 'Verhoogt, o

4. Assen 1 926

poorten, uw boog.' Anders dan
vroeger weten wij inmiddels dat

Wilschut vraagt zich af of ik 'Assen-

kennen. Langs die weg werd bijvoor

1926' wel goed taxeer. Het ging 'Assen'

de openingen van oosterse poorten

beeld duidelijk dat de betrouwbaarheid

volgens hem niet om een kentheoreti

steeds lager werden, omdat de bodem

van de Bijbel niet hetzelfde is als abso

sche voorkeur voor letterlijkheid, maar

aandikte. Bij een koninklijk bezoek

lute historische accuratesse tot in elk

om het beginsel dat de Schrift zelf mag

werden zulke poorten 'verhoogd'.

detail. Tegelijk merken wij volgens mij

uitmaken hoe zij gelezen wil worden.

langs diezelfde weg, dat de manier

Deze uitleg past op de tekst, maar
kwam tot stand door buitenbijbelse

Maar dat ontken ik ook nergens.

archeologische informatie.

waarop de bijbelschrijvers teksten uit het
Oude Testament lezen, bij enig door

jezelf meestal niet zo bewust, omdat die

denken wel degelijk past bij de letterlijke

voor jouw idee vanzelf spreekt. Zo

betekenis van die teksten zelf. Maar dat

bestaan er culturen waar mensen de

Testament een minder negatief beeld

wil in de omgang met de Bijbel ontdekt

van de Farizeeën. Buitenbijbelse

worden en niet bij wijze van vooroordeel

overdrachtsvorm van het zakelijk betoog
niet kennen, maar alles via verhalen

geponeerd zijn. Daarom kan ik onbe

doen. Als iemand uit zo'n cultuur

aanleiding. Daardoor komt het tot

vangen de denkmogelijkheid bespreken

preekt,

dat Paulus zich zou hebben vergist in

van de Bijbel. Tegelijk constateren wij

zijn gebruik van een woord uit het
Oude Testament, terwijl ik uiteindelijk

voorkeur' voor de categorie van het ver

van een goed geweten' ( 1 Petr.3).

toch vaststel dat dit niet het geval is.

haal. Zelf heeft zo iemand dat niet

Het woord 'bede' is moeilijk te

Ongeveer op dezelfde manier heeft
dr. P.H.R. van Houwelingen in zijn

door: verhalend omgaan met de waar

begrijpen. Professor Versteeg

heid vindt hij gewoon. Op zo'n manier

stelde op grond van teruggevonden

proefschrift uit 1987 eerlijk overwogen

kun je ook hoog houden dat het 'Assen'

papyrusfragmenten de betekenis
'kwitantie' voor. Ik zeg niet dat dit

of 2 Petrus wel echt door de apostel
Petrus geschreven is. We weten immers

Een 'kentheoretische voorkeur' ben je

b. Professor Van Bruggen geeft in
zijn commentaren op het Nieuwe

kennis vormt daarvoor een

gaat het hem om de boodschap

als westerlingen een 'kentheoretische

ging om het recht van de Schrift zelf en

tegelijk dat rond 'Assen'

een verborgen

een uitleg die ook op de bijbeltekst
past.
c.

Petrus noemt de doop 'de bede

voorstel het beste is, maar het laat
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Maar - een laatste punt uit Wil
schuts vragen - lever je de gemeente nu
niet uit aan de 'deskundigen"-? Wij belij
'Maar doe jij nu niet onbedoeld het
den toch dat de Bijbel duidelijk is? Ook
zelfde als Geelkerken? ', vraagt Wilschut
gewone christenen moeten hem toch
mij. Ik zie twee ingrijpende verschillen.
kunnen begrijpen? Weer herinner ik aan
In de eerste plaats werkte Geelkerken
een inzicht dat Kuyper ons al meegaf. Je
Deze voorbeelden laten zien dat de
niet echt met kennis uit de oudoosterse
moet de leer van de 'duidelijkheid' (per
context. Hij sprak alleen de vage ver
uitleg-van bepaalde bijbelteksten soms
spicuitas) van de Bijbel niet simplistisch
beslissend beïnvloed wordt door kennis
wachting uit dat zulke kennis er vroeg
opvatten, zegt Kuyper. Die leer wil niet
van buiten de Bijbel en dat niemand
of laat zou komen en morrelde op die
zeggen dat elke gelovige elk vers zomaar
onder ons daarvan een probleem maakt.
flinterdunne grond aan de uitleg van
kan begrijpen. De bedoeling is dat
Genesis 2 en 3. Daarmee zette hij de
Mijn stelling is dat je op dezelfde
manier bij de uitleg van de bijbeltekst
'gestadige godvruchtige lezing van de
tekst van de Bijbel in de mist. In de
Schrift' genoeg kennis van God, van
gebruik mag maken van je kennis van
tweede plaats vormde destijds het con
jezelf en van Christus' verlossing geeft
flict tussen Bijbel en wetenschap het
de methoden van de oosterse geschied
om een lamp voor je voet te bieden. Die
schrijving.
kader. Velen wilden de uitleg van Gene
duidelijkheid van de Schrift veronderstelt
sis 1-3 aanpassen aan de moderne
Abraham Kuyper stelde al dat de
daarbij volgens hem de dienst
exegese een tekst niet 'sec'
van het Woord - en dus het
moet uitleggen, maar 'in
deskundige onderzoek van het
haar relatiën'. Rond een tekst
Woord. Ook bestaat die dui
bestond een werkelijkheid:
delijkheid van de Schrift niet
van de auteur, de tijd en de
los van de kerk met haar belij
cultuur. Goede exegese
denis en met de gaven die de
gebruikt de kennis van die
Geest in de gemeente geeft.
werkelijkheid om licht te
Altijd blijven er ook punten
werpen op de tekst (ENCY
over, waar de gemeente afhan
CLOPAEDIE 2< druk, III, 63).
kelijk is van deskundigen,
alleen al omdat de Bijbel door
Met deze achtergrond
deskundigen vertaald moet
opper ik ook de exegesemo
worden uit het Hebreeuws en
gelijkheid bij Genesis 6,
het Grieks (ENCYCLOPAEDIE 2<
waartegen Wilschut beden
druk, III, 62). Wij moeten
kingen heeft. Kennis uit de
juist als 'orthodoxe' christenen
omgeving van de tekst
oppassen voor een verkapte
brengt mij daarop. Tegelijk
individualistische opvatting
beslist die kennis niet. Want
van de plaats van de Bijbel in
ik ga na of deze exegesemo
ons geloofsleven.
gelijkheid wel past op de
In mijn artikelen besteed
tekst van Genesis 6 zelf, de
ik trouwens veel aandacht aan
context en het geheel van
het risico dat we de gemeente
Gods openbaring. Dat is
uitleveren aan deskundigen.
beslissend.
Ik maak om die reden onder
En daar ligt ook het enig
scheid tussen het 'gebruik' en
mogelijke antwoord op Wil
de technische 'uitleg' van de
schuts vraag naar een crite
Bijbel. Daarmee wil ik duiderium. Evenals bij de andere
lijk maken dat de Bijbel aan
Zes taferelen uit Genesis. San Zeno, Verona ( 1 1 3 8 )
genoemde voorbeelden
bestaat er geen extra crite
de gemeente is gegeven en dat
wetenschappen en de evolutietheorie.
zij deze kan gebruiken met het oog op
rium waarmee wij d e exegese van de Bij
het leven uit het geloof, zonder afhanke
Een symbolische uitleg kwam hun daar
bel bij voorbaat verstandelijk kunnen
lijk te zijn van deskundigen. Tegelijk
bij goed van pas. Voor mij speelt dit
'beveiligen'. Het enige criterium is wat
maak ik binnen dat kader ruimte voor
geen enkele rol. Eventuele conflicten
het altijd geweest is. Ook een exegese
de bijdrage van deskundigen als een
voorstel dat gegrond is op kennis uit de
tussen geloof en wetenschap zou ik laten
nuttige, maar tegelijk bescheiden en
staan, zonder de uitleg van de Bijbel aan
omgeving van de tekst, moet passen hij
betrekkelijke dienst in het geheel van de
te passen aan wetenschappelijke resulta
de tekst zelf, de context en het geheel
christelijke gemeente. Ook mijn eigen
ten. Het gaat mij uitsluitend om de
van de Schrift. Bovendien moet het zich
artikelen in WOORD OP SCHRIFT heb ik
vraag hoe de Bijbel zelf begrepen wil
verantwoorden tegenover de belijdenis
zo bedoeld.
van de christelijke gemeente, waaraan de worden. Als ik ruimte zie voor symboli
Schrift is toevertrouwd. Niet onze extra
sche elementen, wil ik daarmee niet
tegemoet komen aan de wetenschap of
criteria kunnen de Schrift beveiligen
tegen verkeerde toepassingen van exege
aan ons moderne wereldbeeld, maar
tische methoden die op zichzelf legitiem
denk ik dat je zo meer recht doet aan
het karakter dat God zelf aan de Bijbel
zijn. Geest en Woord handhaven zich
zelf.
gaf.
zien hoe het vaker gaat. De betekenis
van een tekst uit de Bijbel werd
ineens duidelijk door de vondst van
andere geschriften uit de tijd van de
Bijbel.

6. Een nieuwe Geelke rken ?
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Aanpassingen

Ik heb niks tegen aanpassingen. I k ben

is gewoon fij n . Er is een sfeer waarin

Dus maar geen aan passingen voor

er zelfs heel erg voor! Nietwaa r: bij

heel voelbaar is dat alle h a rten naar

de 'gewone' jeugd, omdat deze wel

het klimmen der jaren moeten er aan je

hen uitgaan.

ka n g roeien ? Dat d u rf ik zo stellig

kleren soms wat aanpassingen verricht

niet te zeggen. Prima, als we ook de

worden om je figuur te corrigeren.

We hebben als kerken een

jeugd proberen a a n te spreken. Maar

Bij de kwartmaten moet er zo nog

'jeugd probleem'. Ik lees i n de krant

het is natuurlijk wel de vraag of we

wel eens wat aan de lengte van de

dat we de spontane uitbraak van

daa rvoor de huidige geseculariseerde

broek gedaan worden. En als je

'jeugdkerken' heel serieus moeten

jeugdcultu u r geheel of gedeeltelijk

schouder onder de druk van het leven

nemen. Het gaat daarin namelijk om

moeten im porteren i n de kerk.

langzamerhand de neiging krijgt wat

bepaalde rekeningen, die we al dan

te gaan zakken, dan kan dat a l lemaal

niet terecht gepresenteerd krijgen . En

De meest effectieve 'aan passing'

voor een luttel bedrag prachtig

als we niet heel gauw gaan bijsturen,

i n de richting van de versta ndelijk

gecamoufleerd worden. En zo heb je,

dan raken we als kerken een groot

gehandica pte g emeenteleden is niet

dankzij wat aan passingen, weliswaar

deel van de jeugd kwijt. En daa rmee

zozeer het verlagen van het niveau.

geen echt maatkostuum, maar niemand

onze toekomst.

Ook niet de keuze uit ' h u n ' repertoire

zal zeggen: "Wat heb jij nou aan?
Moet dat een pa k voorstellen ?"

liedjes. De g rootste a a n passing is i n
I k zit daarmee. Met zulke

feite d a t er e e n sfeer ontstaat, waarin

opmerkingen. Wa nt eigenlijk wordt

d uidelijk wordt dat het hart van a ndere

We kennen binnen ons kerkverba n d

er gezegd: als wij als kerken niet

gemeenteleden n a a r hen uitgaat. Ze

ook {kerk)diensten, d i e speciaal zijn

heel snel a llerlei aan passingen gaan

mogen er zij n ! Een sfeer die blijkbaar

aangepast aan onze verstandelijk

doen, dan zijn wij er sch uldig aan

ontstaat als je hun iets 'gu nt'.

minder begaafde broeders en zusters.

dat heel veel jongens en meisjes

Naar wat ik kan waarnemen, zijn

weglopen uit de kerk. Kijk - zo word

Past het jeugdige figu u r va n

deze broeders en zusters daar heel

je haast gedwongen te denken -

onze jonge gemeenteleden zo

erg blij mee. Hun fa milie ook. Eerlijk

die verstandelijk gehandicapte

langzamerhand niet meer in een

gezegd denk ik dat die blijdschap

gemeenteleden, die kunnen niet

confectiepak, zodat we aan e n

misschien wel meer te maken heeft

weglopen. En voor die 'doelgroep'

echt ' maatkostuum' voor hen

met de extra aandacht die er tijdens

doen we wel van a l les. Aa n passingen

gaan denke n ? Een speciaal o

zo'n 'aangepaste dienst' is voor de

genoeg. Maar de jeugd va n de kerk,

jeugd toegesneden kerkdienst Of is

'doelgroep', dan met het aangepaste

die zadelen we op met oersaaie

m issc hien, wat h u n betreft, de jd van

niveau van zo'n dienst. I k stel me zo

kerkdiensten, waa r ze zich van begin

kostu ums sowieso voorbij en v

voor dat er gehandicapten zijn, die,

tot eind zitten te vervelen.

ze om iets heel anders? Ik heb geen

als ze horen dat ze naar een speciale

gen

' pasklare' oplossing. Maar la t,

dienst gaan, hun handen in de l ucht

Het is waar: versta ndelijk

wat we ook doen, ons h a rt in i der

steken en 'hoera' zeggen. Ze weten :

gehandicapten kunnen niet zo

geval heel merkbaar en voel b a r

straks een kerkdienst waarin ze a l

gemakkelijk weglopen. Maar

naar de jeugd uitgaa n . J uist o k i n

d i e anderen zien, d i e z e kennen. Een

het is ook waa r dat versta ndelijk

de kerkdiensten. En laten we t gelijk

kerkdienst waar ze uitbundig zingen

gehandicapten niet zo goed kunnen

voorkomen dat zij ons eens zu len

mogen, vals of niet. Een kerkdienst

veranderen. Zij zullen nooit zo g roeien

vragen: moest dat n u een ere ienst

waarin iedereen blij kijkt en glimlacht,

dat ze een 'normale' preek helemaal

voorstellen?

knikt en knipoogt. Ik geloof er niets van

kunnen volgen. En dan is het niet zo

dat ze zich er ook maar één seconde

gek dat je als gemeente je af en toe

druk om maken of ze de 'preek'

eens aanpast aan dat wat statische

zullen begrijpen of niet. Welnee, het

niveau van deze gemeenteleden.

R.Th . Pos

1
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Ziekenzalving, opnieuw
geboden?
In Jakobus

5: 14 staat: 'Is er iemand bij u ziek?

Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roe
pen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en
hem met olie zalven in de naam des Heren.' Hoe
moeten we met deze opdracht omgaan?
Wellicht voelen we ons wat verlegen mei die
vroog, omdat we weten dat de 'ziekenzalving'
in onze kerken niet meer zo gebruikelijk is. Voor
anderen is dat een reden te meer om dit gebruik
opnieuw onder de aandacht te brengen. Van
verschillende kanten zijn er getuigenissen van
zegenrijke ervaringen, die verbonden zijn met
het zalven van een zieke met olie, als begeleiding
en onderstreping van het gebed voor de zieke.

Wanneer we dit gebruik niet meer zo
kennen, kan dat toch geen reden zijn
om er niet stevig over na te denken of
wij hier wellicht bezig zijn een traditie
die zich gevormd heeft, boven de bij
belse boodschap te zetten. Als de Bijbel
aangeeft dat we bij onze gebeden voor
een zieke deze ook met olie moeten zal. ven, kunnen we dat voorschrift toch
niet zomaar ter zijde stellen. De Bijbel
gaat toch boven onze traditie.

Afwijzing in de tijd van de
Refor matie
Het is dan wel goed erover na te
denken, waarom de ziekenzalving op
een gegeven moment in de kerk door
velen werd afgewezen. Het gebruik van
de ziekenzalving had zich in de Middel
eeuwen ontwikkeld tot een sacrament,
waar velen een grote waarde aan hecht
ten. De ziekenzalving werd met name
toegepast bij hen die zo ernstig ziek
waren, dat ze niet meer beter konden
worden.
De zalving kreeg daarbij allengs een
groter gewicht dan het gebed zelf. De
ziekenzalving was uitgegroeid tot het
zogenaamde 'laatste oliesel'. Het was
een sacrament geworden, dat op het
laatst van iemands leven kon worden
toegediend om iemand voor het sterven
nog een versterking te geven. In feite
werd en wordt in de Rooms-Katholieke

Kerk het sacrament als een middel
gezien waardoor God zijn genade in de
stervende kon laten binnenstromen. Het
zal duidelijk zijn dat juist het sacrament
voor de stervenden voor het besef van de
mensen op hun ziekbed van grote bete
kenis werd.
De Reformatie heeft aan deze ont
wikkeling een einde gemaakt. Het
geloof mag zich niet richten op een
sacrament als teken op zich. Er is maar
één houvast in leven en in sterven. Dat
is te vinden in het woord van Christus
en in zijn beloften, die in het persoonlijk
geloof in Hem ontvangen worden. Het
laatste oliesel stond voor het besef van
de reformatoren dat persoonlijk geloof
eerder in de weg, dan dat het erdoor
versterkt werd. De gedachten werden
van Christus afgeleid naar een teken,
dat door de priester bediend werd. Zo
werd eerder bijgeloof dan waar geloof
versterkt.
Maar is het dan terecht om in onze
tijd dezelfde afwijzing te handhaven?
Kan juist in het zalven met olie, zoals
Jakobus erover spreekt, niet een gelegen
heid gevonden worden om het geloof
extra te doen beleven? Er is in onze tijd
immers een grote behoefte aan beleving
van het geloof. Daarbij kunnen tekenen,
zichtbare en voelbare handelingen, hel
pen.
De belangrijkste vraag zal opnieuw
moeten zijn: wat zegt Gods Woord ons
hierover? Wat bedoelt Jakobus met zijn
oproep?

Zalving met olie in de tijd van
Ja ko bus
Jakobus schrijft in een tijd waarin de
zalving met olie een algemeen gebruik
is. Iedereen deed dat dagelijks heel wat
keer: zich met olie zalven of zich met
olie laten zalven. Dat blijkt uit geschrif-
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ten van die tijd. Het blijkt ook uit de
Bijbel, dat zalving een heel algemeen
gebruik was, en dat al eeuwen lang en
op een manier zoals wij dat niet meer
kennen.
a. Olie werd allereerst en het meest
gebruikt om zich toonbaar te maken. In
een tijd waarin er geen zeep was zoals
wij die kennen, gebruikte men olie om
zich op te frissen. Zich baden en zalven
horen bij elkaar, bijvoorbeeld David in 2
Samuël 1 2 :20, Ruth in Ruth 3 :3. Het is
een teken van rouw, als je je niet wast
en je niet zalft (Dan. 1 0:3). Ook in de
tijd van het Nieuwe Testament was het
zalven van het hoofd een normale zaak,
voordat men zijn hoofd buiten de deur
stak. Dat blijkt uit de woorden van
Jezus: 'Maar gij, zalf uw hoofd, als gij
vast, en was uw gelaat".' (Mat. 6: 17).
Hij waarschuwt ervoor om het vasten
niet een zaak van de buitenkant te laten
zijn. Blijkbaar was het de gewoonste
zaak van de wereld, dat iemand zijn
hoofd zalfde.
b. Vervolgens wordt - in dezelfde lijn -

een gast wanneer die binnenkomt, ook met
olie gezalfd. Jezus zegt tegen de Farizeeër
bij wie Hij te gast is, tot diens bescha
ming, dat deze zijn hoofd niet met olie
gezalfd heeft. Blijkbaar was het erg
onbeleefd om dat niet te doen (Luc. 7:
46) .
c. Zalfolie kon ook op een speciale
manier gebruikt worden, nl. als genees
middel. In Jesaja 1 : 6 wordt van de won
den van Israël gezegd dat zij niet ver
bonden zijn en ook niet met olie ver
zacht. Dat was kennelijk de normale
behandelmethode. Dat blijkt ook uit
Lucas 1 0:34, waar de barmhartige
Samaritaan de gewonde man verzorgt,
door zijn wonden te verbinden en er olie
en wijn op te gieten.
Op die manier komen we de zalfolie
ook in heel wat andere geschriften uit
die tijd tegen. De olie kan gebruikt wor
den bij pijn aan de heup, bij keelpijn
(door te gorgelen), bij hoofdpijn, bij
huiduitslag en bij wonden, zegt een rab
bijnse tekst. Olie kon gekocht worden
bij een zgn. 'unguentarius', zoals men
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vertaling van het Oude Testa
ment wordt voor al deze culti
sche handelingen, die een diepere
geestelijke betekenis hebben, uit
sluitend het woord 'chri-ein'
gebruikt (bijv. in Ex. 28:41; 29:
36; 30:26; 40:9,10; Lev. 8 : 1 1 ;
Num. 6 : 15; 7: 1,10 enz.). Bij de
priesterwijding wordt op bijna
alle plaatsen gesproken van 'chri
ein' (bijv. Ex. 29:7,29; 30 :30; 40:
13; Lev. 4:3; 7:36; 16:32; Num.
35:25 enz.). Slechts op twee (van
de vele) plaatsen staat er een
vorm van 'aleifein' (Num. 3:3;
Ex. 40:15).
Wie zich dit realiseert, kan
zich niet goed voorstellen dat
Jakobus hier niet dat mooie
woord ('chri-ein') voor zalven
gebruikt, als hij daarmee een
toewijding aan God zou bedoe
len.

tegenwoordig naar een apo
theek zou gaan.
d. Een vierde gebruik van olie,
dat ook heel bekend is uit de
Bijbel, staat in verband met de
zalvingen in de tabernakel en de
tempel. Met name bij de wij
ding fan de priesters is regel
matig sprake van zalfolie (bijv.
Ex. 29). Verder worden spijsof
fers met olie bereid (bijv. Lev.
2). En een heel opmerkelijk
gebruik van olie in de tempel
dienst is te lezen in Leviticus
14. Wanneer een melaatse rein,
dus genezen verklaard wordt,
dan moet hij gezalfd worden
met olie. Op deze manier krijgt
olie een godsdienstige, symboli

sche betekenis.
De geur verwijst naar de kracht
van God, die je niet kunt zien
en toch aanwezig is, met name
dus naar het werk van de Hei
lige Geest. Vandaar worden
naast priesters ook andere
ambtsdragers wel gezalfd, m.n.
bij koningen wordt het beschre
ven (Saul, David). Het wordt
dan een teken van toewijding
aan God (vgl. 1 Sam. 10:1, 16:
13).

Ve rwiizing naa r
geneesmiddel

Wat bedoelt Jako bus?
Wat hebben de lezers van de
brief van Jakobus begrepen,
toen de apostel hun opdroeg
voor de zieken te bidden, en
hen met olie te zalven? Jakobus gaat
ervan uit, dat zijn lezers direct begrijpen
wat hij bedoelt. Hij duidt een gebruik
aan, dat hij verder niet uitlegt. Het gaat
dus om een handeling die de lezers van
de brief wel kenden.
Dr. M.J. Paul sluit in zijn boek VER
GEVING EN GENEZING aan bij het gods
dienstige gebruik van de olie (dus bij
d.). Het gaat hier om 'een toewijding
aan God' (p. 109). In die zin leest hij
ook Marcus 6: 13. Op grond van deze
teksten is er dan geen enkele reden om
te zeggen, dat dit vandaag niet meer op
deze manier moet gebeuren. De beteke
nis van de zalving met olie is dan voor
onze tijd te zoeken in een onderstreping
van de toewijding aan de Here en het
vertrouwen dat je stelt op Hem. Tevens
kan het een uitdrukking zijn van eer
bied voor het werk van de Heilige
Geest, waarvan je je afhankelijk weet.
Anderen (bijv. dr. F.W. Grosheide in

Middeleeuws tafereel, ziekenzalving.
Schilder onbekend

zijn COMMENTAAR OP )AKOBUS) sluiten
aan bij de betekenis van olie als genees
middel (dus bij c.). Een belangrijke
reden om voor deze uitleg te kiezen, is
het Griekse woord dat hier gebruikt
wordt voor 'zalven'. Als het gaat om een
toewijding aan God, dan wordt er
(bijna) altijd het woord 'chri-ein'
gebruikt, waar ook de naam Chri-stus
en chri-sten van zijn afgeleid. In Jako
bus 5 staat echter een ander woord
('aleifein'), dat in het Nieuwe Testament
verder alleen gebruikt wordt zonder die
pere geestelijke betekenis.
Met name het gebruik van de
genoemde woorden in het Oude Testa
ment was voor mij een eye-opener.
Zoals bekend, is het zalven van het
altaar en de zalving van priesters een
veel voorkomend gebruik in de oudtes
tamentische eredienst. In de Griekse

Persoonlijk ben ik er door het
lezen van al de teksten van over
tuigd geraakt, dat de apostel in
zijn woorden in Jakobus 5 niet
voor niets kiest voor het woord
'aleifein'. Juist dit woord kan ver
wijzen naar wat een dokter doet:
iemand insmeren met olie. Mis
schien zou het woord ook beter
op die manier vertaald kunnen
worden. Dat betekent dan, dat
Jakobus hier niet een aparte gees
telijke betekenis aan de zalfolie
toekent, maar ons verwijst naar de
gewone medicijnen en de gewone medi
sche handeling.

Zalven in de naa m des He ren
Maar waarom moeten de oudsten
dan geroepen worden om de zieke te
zalven ' in de naam des Heren' ? In de
eerste plaats betekent dit, dat de zieke
niet apart mag komen te staan van de
gemeente. In de oudsten komt de
gemeente naar de zieke toe, en de zieke
weet zich via hen verbonden met de
gehele gemeente. Het gebed voor een
zieke is zaak van de gehele gemeente.
Juist een zieke kan snel in een stuk iso
lement terechtkomen. Dat moet vóorko
men worden, doordat de oudsten de
zieke thuis opzoeken, als deze niet meer
naar de gemeente kan komen.
Vervolgens wijst Jakobus erop, dat de
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zalfolie zelf de zieke niet beter kan
maken. Het is een gevaar voor iemand
die ziek is, zijn vertrouwen te gaan stel
len op de medicijnen die de arts voor
schrijft. Zeker in die tijd kwam daar
vaak een heel stuk bijgeloof bij. Jakobus
laat de oudsten zelf het geneesmiddel
toedienen, wellicht als een symbolische
handeling, omdat de arts het genees
middel ook al gegeven heeft, maar dan
'in de naam des Heren'. Dat betekent
dat de oudsten en de zieke zullen besef
fen, dat alleen de Here de zieke kan
genezen. Daar wordt dan ook om gebe
den. Door de zalving in de naam des
Heren worden de gewone medische han
delingen in het bijzonder aan de Here
opgedragen, in het gebed of Hij de
medicijnen wil zegenen. Genezing zal
nooit in de handen van de medische
kunst komen te liggen. Integendeel, uit
eindelijk is het de Here alleen, die de lij
der kan oprichten (vers 15).
Misschien kan een voorbeeld dit
gebruik van de woorden 'in de naam
des Heren' verduidelijken. Paulus beëin
digt vier van zijn brieven met de
opdracht elkaar te groeten met een hei
lige kus. Wij zijn in onze cultuur niet
meer gewend elkaar allemaal te groeten
met een kus. Wanneer we dat toch
doen, zouden we daar heel vreemd tegen
aankijken. Dat betekent niet, dat we
niets aan die woorden van Paulus heb
ben. Integendeel. Paulus neemt de
gebruikelijke groet en zegt hierbij: doet
. dit nu in de naam van de HERE. Laat
het een heilige kus zijn. Op die manier
kunnen we Paulus' opdracht naar ons
toe vertalen: besef dat we elkaar als
leden van Christus' gemeente begroeten.
Dat geeft een diepere betekenis aan de
gewone groet.
Zo kunnen we de woorden van Jako
bus ook begrijpen. Jakobus neemt het
gebruikelijke zalven en zegt daarvan:
doet dit nu in de naam des Heren. Besef
dat de gewone medische kunde alleen
tot zegen kan zijn, als je die toepast in
de naam van de Here. Dus: als je Gods
zegen daarover afsmeekt persoonlijk en
in de gemeente.

Binnen de context laten staan
Wanneer wij vandaag dit zalven van
Jakobus als een letterlijke opdracht
opvatten, kan dat een averechtse uitwer
king hebben. Omdat voor ons de olie
niet meer zo bekend is als het medicijn
van die dagen, krijgt die zalfolie voor
ons gevoel een bijzondere betekenis.
Men zou dan aan de zalving zelf zoveel
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aandacht kunnen geven, dat de aan
dacht zich meer richt op het symbool
dan op het gebed. Daarbij is het gevaar
groot, dat we een extra verwachting aan
het bijzondere van dit teken hechten,
terwijl dat nu juist niet de bedoeling van
deze opdracht uit Gods Woord is. Het
ging er immers om, dat de aandacht

en in het ziekenhuis en ook in het mid
den van de gemeente. Daarbij wordt
Gods zegen afgesmeekt over de medi
sche behandeling die iemand ontvangt,
opdat voor ieder duidelijk zal zijn dat
ons leven niet in de handen van de
medische kunde ligt, maar in de handen
van de Here.

Het belang van het ge bed

De barmhartige Samaritaan.
Afbeelding uit de Grieks Orthodoxe Kerk.

geheel op het gebed gericht zal worden
en de zieke geen verwachting zal hebben
van het medicijn op zich.
Wie deze benadering volgt, zal het
niet wijs vinden om te stimuleren dat
wij in onze tijd een dergelijk teken weer
gaan invoeren, losgemaakt van de con
text van de tijd waarin Jakobus schreef.
Wanneer ik dit schrijf, besef ik dat er
broeders en zusters zijn die daar geheel
anders over denken. Er zijn bijbelge
trouwe voorgangers en uitleggers die de
zalfolie waar Jakobus over spreekt, wel
opvatten als een teken van toewijding
aan de Heilige Geest. Ik weet dat er
christenen zijn, die in de ziekenzalving
een bijzondere geestelijke steun hebben
ervaren. Ik besef daarbij, dat ik dit
schrijf terwijl ik gezond ben en rustig
een afweging kan maken over de uitleg
van een tekst uit de Bijbel. Wie zelf ziek
is, zal de vragen die hierin op een mens
afkomen, heel anders ervaren. Mijn
bedoeling met het schrijven over dit
onderwerp is niet om alle facetten hier
van afdoende te belichten. Wel heb ik
geprobeerd een bijdrage te leveren aan
een verantwoorde meningsvorming over
dit tekstgedeelte.
Juist vanwege de tekst zoals die hier
staat, vind ik het zeer verantwoord om
met het gebed voor de zieken zo om te
gaan, zoals in de meeste van onze ker
ken gebeurt. Jakobus roept op tot
gebed. Waar de zieke niet meer in de
gemeente kan komen, zal deze de
ambtsdragers inlichten en vragen om
voorbede. Dat gebeurt bij de zieke thuis

Hoe men de tekst ook uitlegt, in elk
geval zullen we het erover eens zijn, dat
het vandaag van groot belang is de
kracht van het gebed te beseffen. De
HERE wil gebeden zijn. Jakobus maakt
in het hele hoofdstuk van deze brief dui
delijk dat er geen enkel terrein van ons
leven kan zijn, waar we de zaken zelf
regelen. Het hele gewone leven zal wor
den vastgemaakt aan de Here en zijn
dienst. Dat geldt ook van de manier
waarop wij genezing willen krijgen van
ziekte. Met de verwijzing naar Elia
maakt Jakobus duidelijk dat we de
kracht van het gebed niet licht kunnen
overschatten.
Toch zullen we ook dienen te besef
fen, dat we door het gebed de HERE
niet kunnen dwingen. Nergens in de
Bijbel wordt gezegd dat je, als je goed
genoeg gelooft en bidt, geen ziekte meer
krijgt, of de ziekte altijd zal verdwijnen.
Ziekte is een blijvend verschrikkelijk
gevolg van de zonde in Gods goede
schepping. Wij blijven de gevolgen van
de zonde ondervinden, ook als wij
mogen leven van de vergeving van de
schuld van de zonde. Kijk maar naar
Paulus zelf. Wat heeft hij niet gewor
steld om beter te worden. Maar hij
moest leren dat Gods genade voor hem
genoeg was (2 Kor. 12:7- 10).
Soms weten we daarin niet eens pre
cies wat we bidden moeten naar behoren
(Rom. 8 :26) . We mogen een Voorbidder
kennen die weet wat wij nodig hebben.
Wij hebben een Voorspraak bij de
Vader, de Here Jezus Christus (Rom. 8 :
3 4 ; Hebr. 7:25). Ja, d e Geest zelf pleit
voor ons met onuitsprekelijke verzuch
tingen, schrijft de apostel (Rom. 8 :
26,27).
Uiteindelijk zullen we alle dingen
van ons leven in zijn hand leggen in het
gebed: Here, niet mijn wil, maar uw wil
geschiede. Want van U is het konink
rijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot
in eeuwigheid.

Drs. M.C. Mulder is chr. geref. predikant
te Goes.
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Gesprek over de kerkgang
In het nummer van januari stond in
de rubriek Schrifdicht een bijdrage van
mijn hand over de tweemalige kerkgang.
In deze, op de praktijk van het gemeen
telijk leven toegesneden rubriek, reik ik
u graag een aantal vragen aan voor het
gesprek in de gemeente en/of op de ver
eniging over dit onderwerp. In de hoop
dat ze bruikbaar zijn!
a. Zijn we er echt op ingesteld dat
we de Here ontmoeten in onze
kerkdiensten?
b. Zijn we er echt van overtuigd dat
de Here ons roept en dat we ons dus
bij kerkverzuim aan zijn verlangen
onttrekken?
c. Kennen we de vreugde van de
ontmoeting met de Here en van het
Hem steeds beter kennen? Of zien
we het als een leeg ritueel en vinden
we andere dingen veel 'leuker' en
ontspannender?
d. Als we vinden dat één kerkdienst per
zondag wel genoeg is, omdat het ons
zoveel kost, stellen we ons dan ook

wel eens de vraag: 'Genoeg voor wát
eigenlijk?'
e. Hoeveel inzicht hebben we in
onze zondigheid? Vinden we de
verkondiging van de genade gewoon?
Zien we wel de relevantie ervan?
Hebben we door, hoezeer we de
impulsen van Bovenaf en van de
broeders en zusters nodig hebben
om verwildering van onze eigen
zielenakker tegen te gaan en vrucht
voor de Here voort te brengen?
f. Maken onze tevredenheid met ons
eigen leven en het genieten van onze
eigen omstandigheden ons voor
ándere zaken en voor onze schuld
moeilijk toegankelijk?
g. Kan het zo zijn dat we wellicht
weigeren om ons druk te maken om
de Here, om ons eeuwig heil, om

een zonde waarmee we niet willen
breken?
h. Klopt het dat we ons, wellicht
onbewust, laten beheersen door
de behoefte aan een plezante en
spannende dienst, waarin onze
gevoelens centraal staan en alles
wordt afgemeten aan de eigen
beleving en innerlijke warmte?
1. In hoeverre wordt de verwondering
en vreugde in onze diensten gevoed
en geuit over het mogen verschijnen
voor Gods troon, het mogen luisteren
naar Hem, over zijn genade en over
het mogen groeien in Christus?
j . Worden er genoeg middelen
aangereikt voor de verwerking van de
preken en voor de doorwerking van de
diensten in de rest van de week?

Gemeentebreed P. Niemeijer
-

Naar een dienst van
bevriiding?
Lange tijd is er onder invloed van de moderne
wetenschap weinig aandacht geweest voor
de wereld van de boze geesten. Het gesloten
wereldbeeld von de natuurwetenschappen liet
geen ruimte voor een onzichtbare, geestelijke
werkelijkheid. De laatste decennia is daar een
keer in gekomen. Films, stripboeken en cursussen
demonstreren dat ook moderne mensen weer wil·
len weten van een wereld van geesten achter en

Nog niet zo lang geleden verscheen
een bundel met bijdragen van auteurs
uit reformatorische kring, waarin
gepoogd wordt bijbelse antwoorden te
geven op de beïnvloeding door boze
geesten en occulte praktijken, en gepleit
wordt voor pastoraat van bevrijding. Ik
wil naar aanleiding van deze bundel
enkele zaken aanstippen.

boven wat onze ogen zien. Het occulte is weer in.
Ook in christelijke kring is de aandacht voor het
aandeel van de duivel verlevendigd, met name
door de bekende romans van Frank Peretti, DE

DUISTERNIS AANWEZIG en LICHT DOOR DE DUISTERNIS.

&& Mn � m��
A.N. Hendriks

De invloed van de duivel
Ik waardeer dat de auteurs zo
nadrukkelijk aandacht vragen voor de
invloed van boze geesten. De Here
waarschuwt zijn volk uitdrukkelijk zich
niet in te laten met occulte praktijken
(vgl. Deut. 18 :9-14). Wanneer het alle
maal boerenbedrog is, is zo'n ernstig
verbod moeilijk te plaatsen. We mogen
aannemen dat er in deze occulte praktij
ken boze geesten werkzaam zijn, voor
wie de Here zijn volk waarschuwt.
Opmerkelijk namelijk is dat er gespro
ken wordt over het ondervragen van een
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'waarzeggende geest' (vers 1 1). Israël
moet niet te rade gaan bij de stemmen
van boze geesten, maar moet luisteren
naar de profeet die de Here geeft (vers
15).
Het 'bovennatuurlijk wezen' (vgl. 1
Sam. 26:13) dat de tovenares te Endor
ziet opkomen, zal ook een boze geest
zijn geweest, die zich voordeed als de
oude Samuël.
Dat boze geesten mensen kunnen
beïnvloeden, horen wij wanneer we
lezen dat satan David aanzette om Israël
te tellen (1 Kron. 21 :1), dat een boze
geest Saul angst aanjoeg (1 Sam. 16: 14)
en dat een leugengeest uitgestuurd
wordt om Achab te verleiden (1 Kon.
22:22).
In het boek Daniël ontmoeten wij
'de vorst van het koninkrijk der Perzen'
(Dan. 10: 13). Daarmee wordt een boze
geest aangeduid die kennelijk tot taak
had het Perzische volk tegenover de
Joden op een ongunstige manier te
beïnvloeden.
Hoezeer demonen macht kunnen
uitoefenen over mensen, horen wij
vooral in het Nieuwe Testament. De
Here Jezus spreekt over de 'legermacht
van de vijand', die kwaad kan doen
(Luc. 10: 19) en over onreine geesten die
bezit nemen van een mens (Mat. 12:45).
Paulus doordringt ons ervan dat wij te
worstelen hebben, niet tegen mensen,
maar tegen de boze geesten in de
hemelse gewesten (Ef. 6:12). Hij spreekt
. over de werking van de satan met aller
lei krachten, tekenen en bedrieglijke
wonderen (2 Tess. 2:9) . In Openbaring
9 lezen wij hoe Johannes ziet dat 'de put
van de afgrond' geopend wordt en boze
geesten in de gedaante van sprinkhanen
met steekwapens als schorpioenen op de
mensheid worden losgelaten. In Open
baring 12 horen we dat de duivel met
zijn engelen op de aarde werd geworpen.
En in Openbaring 16 ziet de apostel
drie onreine geesten als kikvorsen uit
gaan om de mensen enthousiast te
maken voor de grote oorlog.
Juist het laatste bijbelboek brengt
ons onder de indruk van de enorme
activiteit van de duivel en zijn trawan
ten. Hij is naar de mensen toegekomen
'in grote grimmigheid, wetende dat hij
weinig tijd heeft' (Op. 12: 12).

Bezetenheid
Dat boze geesten macht over mensen
kunnen hebben, zien wij met name in
wat het Nieuwe Testament ons verhaalt
over de genezing van bezetenen. Daarbij
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Geesten van het woud

ontdekken wij dat er gradaties zijn. De
ene geest is 'bozer' dan de andere (Mat.
12 :45). Iemand kan in de greep zijn van
één boze geest (Mar. 1 :23), maar ook in
de greep van zeven boze geesten (Luc. 8 :
2 ) . Zelfs een legioen van demonen kan
een mens kwellen (Luc. 8 :30). We
horen hoe boze geesten mensen brengen
tot agressief gedrag (Mat. 8 :28) en hen
tot levensbedreigende daden voeren
(Mat. 17: 15).
Heel opmerkelijk is dat bepaalde
ziekteverschijnselen in verband worden
gebracht met de inwerking van boze
geesten. Zo lezen we over een vrouw die
'een geest van zwakheid' had en die
door de satan achttien jaar gebonden
was (Luc. 1 3 : 1 1 en 16), over een
'stomme en dove geest' (Mar. 9 :25),
over een bezetene 'die blind en stom
was' (Mat. 12 :22) en over een maan
zieke die gekweld werd door een boze
geest (Mat. 17: 15 en 1 8).
In ons spreken over ziekten en kwa
len zijn wij het zicht op het aandeel van
de duivel wel wat kwijt geraakt. Maar in
het Nieuwe Testament vinden wij het
verband tussen ziekte en de boze geesten
heel duidelijk. In Lucas 4:40 lezen wij
dat men 'zieken, lijdende aan allerlei
kwalen' tot Christus bracht, terwijl in
vers 41 gezegd wordt: 'Van velen voeren
ook boze geesten uit.' In Handelingen
5:16 is in één adem sprake van 'zieken
en door onreine geesten gekwelden'. In
Handelingen 1 1 :38 vat Petrus het werk
van Christus zo samen: 'Hij is rondge
gaan, weldoende en genezende allen, die
door de duivel overweldigd waren; want

God was met Hem.'
Het is niet eenvoudig in kaart te
brengen hoe bezetenheid zich manifes
teerde. Niet altijd was het slachtoffer
agressief en gevaarlijk (vgl. Mar. 1 :23;
Mat. 9:32). Het feit dat de schriftgeleer
den suggereerden: Jezus heeft een
onreine geest (vgl. Mar. 3 :30), bewijst
dat een bezetene niet altijd pathologi
sche verschijnselen vertoonde, zoals bij
voorbeeld de maanzieke jongen (vgl.
Mat. 17: 15). Er blijven rond de bezete
nen waarover wij in het Nieuwe Testa
ment horen, veel vragen onbeantwoord.
Eén ding is wel duidelijk: we moeten
onderscheid maken tussen hen die lijden
vanwege een onreine geest én hen die
beheerst worden door een of meerdere
boze geesten. De situatie van de laatsten
wordt getypeerd door het daimonizestai
(vgl. Mar. 1 :32 ; Mat. 8 :28), terwijl voor
de toestand van de eersten enochleisthai
(vgl. Luc. 6:18; Hand. 5 : 16) wordt
gebruikt. Het eerste werkwoord spreekt
van een door een demon gedomineerd
worden, het tweede van een door een
demon gekweld worden. Demonen kun
nen mensen met ziekte en handicap pla
gen, ze kunnen mensen ook bewonen
(vgl. Mat. 12 :44,45) en beheersen. Wan
neer het gaat om een beheerst worden,
dan kunnen we spreken van een beze
tene of van bezetenheid.
Er is nog altijd onzekerheid over de
vraag: waarom manifesteerde die beze
tenheid zich juist zo in de tijd van Jezus'
optreden? Het is niet denkbeeldig dat
dit met zijn optreden te maken had. In
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dat optreden brak het koninkrijk der
hemelen zich baan. Dit kan geleid heb
ben tot een verhevigd offensief vanuit de
hel. Ook is denkbaar dat deze bezeten
heid dienstbaar moest zijn om de macht
van Christus zichtbaar te maken. Juist
de overwinning op de boze geesten
mocht" dan het bewijs zijn dat Hij de
Sterkere is, die de buit aan de boze ont
rooft (vgl. Luc. 1 1 :22), en dat het
koninkrijk in en met Hem gekomen is
(vgl. Mat. 12:28) .
Hoe het ook zij, in elk geval toont
Jezus in de demonenuitwerpingen en in
vele genezingen dat de duivel met zijn
trawanten zijn machtspositie kwijt is
(vgl. Luc. 10: 18) en dat Hij mensen uit
de macht van de boze verlost. Een
macht, die zich ook kan openbaren in
allerlei ziekte en kwaal.

Dienst van bevriiding

·

Het wordt tijd dat ik aandacht geef
aan de desbetreffende bundel. Ik con
centreer me op het hart van wat naar
voren wordt gebracht. Ik ga voorbij aan
wat verhaald wordt uit de geschiedenis
van de Vroege Kerk, uit de Middeleeu
wen en uit de Reformatie, hoe boeiend
dat ook is. Ik ga ook niet in op de
lezenswaardige bijdrage van psychiater
W.Chr.F. de Vries.
De auteurs zijn het allemaal erover
eens dat er ook nu nog sprake kan zijn
van demonische gebondenheid. Over de
oorzaken daarvan klinkt in de bundel
geen eenstemmig geluid. Meestal wordt
gewezen op het zich hebben ingelaten
met occulte praktijken, maar er zijn ook
auteurs die wijzen op vervloekingen die
door anderen zijn uitgesproken, vervloe
kingen die soms reeds het voorgeslacht
getroffen hebben (p. 163 en p. 172).
P.A. Siebesma voegt daar nog aan toe:
'Als een christen op geen enkele wijze
overwinning kan behalen over een
bepaalde zonde in zijn leven, hoewel hij
daar wel naar streeft, kan dat wijzen op
een demonische beïnvloeding op dit ter
rein van zijn leven' (p. 163). Psychiater
De Vries is voorzichtig: 'Vanuit de
levensgeschiedenis kunnen er aanwijzin
gen zijn voor occulte belasting' (p. 150).
Hier wil ik al meteen een kritische
kanttekening plaatsen. De schrijvers
hebben het wel over 'occulte belasting',
maar geven niet aan wat wij ons daar nu
precies bij moeten voorstellen. Je kunt
de duivel 'voet geven' (Ef. 4:26) . Je kunt
hem in je leven toegang verlenen. Maar
leidt dat tot een toestand waarop je het
plaatje kunt plakken: occult belast?

Ridder, duivel en dood, een prent van Dürer

Waar lees je in de Schrift over zo'n
occulte belasting die (n.b. !) zelfs door
werkt in de geslachten? Hebben vervloe
kingen zulk een kracht? Góds vloek
woord heeft kracht. Maar waar leert de
Schrift ons te vrezen voor vervloekingen
van mensen? Het lijkt mij allemaal te
magisch gedacht.
De Vries maakt duidelijk dat beze
tenheid niet via een medische diagnose te
ontdekken is. Hij schrijft dan ook: 'Het
vaststellen van een bezetenheid of demo
nische beïnvloeding is een geestelijke
zaak. Door de gave van de Heilige
Geest, vooral door de gave van de
onderscheiding van geesten, kan de aan
wezigheid van demonie worden vastge
steld' (p. 147). Deze mening vinden we
de hele bundel door. Het is de gave van
de onderscheiding van de geesten (vgl. 1
Kor. 1 2 : 10), die in staat stelt om van
daag vormen van bezetenheid te onder
kennen.
Het is niet onaardig bedacht, maar
ik geloof er niets van. Paulus spreekt
over deze gave in het geheel niet in ver
band met bezetenheid, maar in verband
met de profetie. De geesten van de profe
ten moeten beproefd worden (vgl. 1 Joh.

4:1). De gave van de onderscheiding van
de geesten mocht de gemeente behoeden
voor valse profeten (vgl. 1 Joh. 4:2) .
De laatste twee bijdragen voeren een
pleidooi voor een 'pastoraat van bevrij
ding' en een 'dienst van bevrijding'.
Aanbevolen wordt om in teamverband
te bidden voor mensen met demonische
gebondenheid. M.J. Paul geeft aanwij
zingen hoe het in de praktijk van een
plaatselijke gemeente kan komen tot 'de
dienst der bevrijding'. Stel het rustig
vanuit de Schrift aan de orde bij kerken
raad en gemeente. Het gebed is hier
onmisbaar. Het gebed om de verlichting
van de Heilige Geest of Hij een eventu
ele binding aan het licht wil brengen.
Ook het gebed om bevrijding van een
gebondene. Daarbij moet Jezus' naam
worden genoemd. Zelfs mogen demo
nen bevólen worden uit te gaan in de
naam van de Heer. Wanneer bijbelge
deelten over ziekte en bevrijding niet
aan de orde gesteld kunnen worden,
moet de diagnose gesteld worden dat de
gemeente ziek is (p. 175). Volhardend
onderwijs uit de Schrift is dan de reme
die.
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Marcus 1 6: 1 7,18
In de bundel wordt herhaaldelijk op
de belofte in Marcus 16:17 en 18 gewe
zen, ten bewijze dat ook nu nog boze
geesten in de naam van Jezus uitgedre
ven kunnen worden. Men vergeet echter
dat de Here Jezus deze belofte van teke
nen die de gelovigen zullen volgen, in
een bepaald kader gegeven heeft. De
apostelen moeten met het Evangelie de
wereld in (vers 15,16). De 'gelovigen'
over wie de Heiland spreekt, zijn men
sen die zelf onderweg zijn. Op hun reis
met het Evangelie zullen de beloofde
tekenen hen volgen. Het gaat in de ver
zen 15 en 17 om tekenen waardoor gelo
vige predikers begeleid worden tijdens
de opmars van het Evangelie naar de
hele wereld.
Hier is niet een belofte die geldt voor
alle gelovigen zonder meer. Daarbij
mogen wij niet vergeten dat de predi
king van het Evangelie 'in de hele
wereld' - het kader voor de tekenen een zaak is die volgens het Nieuwe Tes
tament zich voltrekt in de tijd van de
apostelen (vgl. Rom. 1 :5; 16:26; Kol. 1 :
23; 2 Tim. 4: 17). Dit betekent dat het
geheel van Marcus 16: 15-20 ziet op de
apostolische tijd. De tekenen volgden, zo
verkondigt Handelingen ons (vgl. 5:12;
8:13; 9:34; 16: 18).
Het is opmerkelijk dat Paulus bij het
noemen van de gaven van de Geest (vgl.
· Rom. 12:6-8; 1 Kor. 1 2 : 8 - 1 1) niet
spreekt over het uitdrijven van demo
nen. Even opmerkelijk is het ook dat de

apostel daarover zwijgt, wanneer hij in
Efeziërs 6 uitvoerig handelt over de
strijd met de boze geesten. Ook in de
pastorale brieven lezen wij niets over een
dienst van bevrijding. Jakobus weet wel
van oudsten die bij het ziekbed geroepen
worden om een gebed uit te spreken en
met olie te zalven in de naam van de
Heer, maar rept niet van het losmaken
uit demonische bindingen (vgl. Jak. 5:
14,15).
Er zou nog meer te noemen zijn,
maar ik moge hier verwijzen naar wat ik
schreef over de heilshistorische plaats van
de 'tekenen en wonderen', waarover wij
lezen in Handelingen.1 Het is niet toe
vallig dat wij de dienst van de bevrij
ding juist bij pinkstergroepen en charis
matisch bevlogenen aantreffen. Het
hangt diep samen met de manier
waarop zij Handelingen lezen en teksten
als Marcus 16:17 en 18 verstaan. Ik vind
het een omissie in de genoemde bundel
dat men zich niet confronteert met wat
daar uit gereformeerde kring tegen in is
gebracht.
Wij moeten niet in het spoor dat de
auteurs bepleiten. Ik kan het niet anders
zien dan dat hier een onschriftuurlijke
weg gewezen wordt.

Tenslotte
Ik sprak al mijn waardering uit dat
in de bundel nadrukkelijk aandacht
wordt gevraagd voor de invloed van
boze geesten. De demonie is misschien
wel wat verwaarloosd in onze theologi-
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sche bezinning. Wij hebben met boze
geesten te maken. Het Nieuwe Testa
ment waarschuwt ons om de invloed
van de duivel en zijn trawanten niet te
miskennen. Het verkondigt ons ook,
hoe demonische machten de mensen in
hun greep proberen te krijgen. De
Openbaring aan Johannes dient, wat dit
betreft, meer aandacht te hebben dan ze
vaak heeft. Wij worden niet geroepen
tot duiveluitbanning in een dienst van
bevrijding. Jakobus roept ons wel op de
boze te weerstaan (Jak. 4:7). Paulus
onderwijst ons hoe wij dat kunnen:
'Doet de wapenrusting Gods aan .. .' (Ef.
6 : 1 1). Hij wijst daarbij o.a. op het
zwaard van de Geest, dat is het Woord
van God, en op het gebed.
In een tijd van toenemende demoni
sche agressie (vgl. Op. 9; 12; 16) is het
van levensbelang bewapende christenen
te zijn. Dan is er de bemoediging: 'Ik
heb u geschreven, jongelingen, want gij
zijt sterk en het Woord Gods blijft in u
en gij hebt de boze overwonnen' (1 Joh.
2 : 14) .
N.a.v. M.J. Paul (red.), GEESTELIJKE
STRIJD. DEMONIE EN BEVRIJDING IN
CHRISTELIJK PERSPECTIEF, Zoetermeer
(2002), 199 pag. ISBN 90 239 1 167 9.
Prijs € 15,90.
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LEIDT. BIJDRAGEN OVER DE HEILIGE GEEST EN
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N IET KLAGEN
Niet klagen
Maar dragen
En vragen
Om kracht.
Niet zorgen
Voor morgen
Bij vallende nacht.
Niet beven
Voor 't leven
Gegeven
Van God
Maar 't heden
Besteden
Naar plicht en gebod.
Niet dringen
In dingen
Door niemand bevroed.
Tevreden
Te treden
Bij 't licht op het pad
En de lamp voor de voet.
Nicolaas Beets

(1814-1903)

Uit: GEMENGDE GEDICHTEN

1892

Kort commentaar:
Vooral de eerste regels zijn bekend.
Onlangs nog geciteerd door onze premier op een herdenking van de ramp
van 1953.
Er is best wat op af te dingen.
Hoe wordt in sommige psalmen niet geklaagd?
Toch bevat het vers een vroomheid die het overwegen meer dan waard is.
Omdat ze voluit schriftuurlijk is.
G. Slings

Gedicht
-
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Het Woord va n de kerk

Enkele maanden geleden hield de
demissionaire minister van justitie Don
ner een opmerkelijk pleidooi voor het
spreken van de kerk in de samenleving.
Hij realiseerde zich, dat niet ieder met
warme gevoelens terugdenkt aan kerke
lijke uitspraken in het verleden over
zaken als abortus en euthanasie, kruisra
ketten en asielzoekers. Maar het viel
hem op, dat de kerken de laatste tijd wel
erg stil zijn.

Er is luidruchtig debat over waarden en
normen, maar de kerk staat terzijde. Er is
een nauwelijks nog verholen aanval op de
plaats van geloofin het publieke leven, en
de kerken zwijgen. Er is een roep om
inspectie op het godsdienstonderwijs en ik
hoor geen verzet.
Voor zo praatgrage instellingen als kerken,
die leven van het woord, is dat zwijgen
opvallend. Alleen de zondagsrust bracht ze
massaal op de been. Hebben kerken dan
niets te zeggen in het huidige debat over
waarden en normen? Ofdienen zij slechts
het woord te nemen als het gaat om de
. bescherming van de eigenwaarde?
Dat de kerken voor eigen parochie wat te
zeggen hebben over het geloof is niet
omstreden, ook al laat men er steeds vaker
op volgen: als het maar past in onze voor
stelling. Maar dat kerken daarbuiten ook
iets te zeggen hebben tot de wereld over de
wereld, is des te meer omstreden. Toch ligt
dat min ofmeer besloten in de zendings
opdracht: gaat heen en predikt alle volken.
Het geloofheeft niet alleen betekenis op
zondag in de kerk, maar het omvat het
hele leven en handelen.
De minister kent het argument dat
er in Nederland scheiding van kerk en
staat bestaat. Maar hij wijst er terecht
op, dat deze discussie niets met de schei
ding van kerk en staat te maken heeft.
Wie zich beroept op de scheiding van
kerk en staat, bedoelt niet zelden iets
anders. Hij wil het geloof van de kerk
weren uit het publieke domein. Maar
daarin is men vaak ook niet consequent.

Verwijten niet zij die het hardst pleiten
voor scheiding van kerk en staat, de ker
ken in het Derde Rijk dat zij niets deden

tegen de opkomst van Hitler, ofdat kerken
te weinig doen tegen dictatoriale regiems,
armoede en onrecht? De paradox is dat de
aanvaarding van dat beginsel op lijkt te
houden waar het de eigen overheid betreft.
Dan moeten kerken zwijgen. Het lijkt wel
alsofin een democratie het gelooftot de
particuliere sfeer behoort, maar in een dic
tatuur tot het publieke domein.
Het FRIESCH DAGBLAD, dat een
samenvatting van de lezing van de
minister publiceerde, nodigde twee
vooraanstaande leden van de Neder
lands Hervormde Kerk uit erop te reage
ren.
Prof. dr. G.G. de Kruijf, hoogleraar
christelijke ethiek aan de Leidse Univer
siteit, deed dit op 29 november 2002.
Hij wees erop, dat zowel in de kerk als
in de samenleving de neiging bestaat bij
dit onderwerp vooral te letten op de
(on)mogelijkhei.d of noodzaak van offi
ciële standpunten van kerkelijke gezags
dragers.

Het trekt meer aandacht als er een kardi
naal en misschien ook als een synode
spreekt . . . . Tegen een accent op het
publieke spreken van de kerk heb ik twee
bezwaren. In een democratie moetje geen
kerkelijk gezag in de weegschaal willen
werpen; de democratische staat verdraagt
het wel, maar een kerk die de democrati
sche staat erkent, moet beseffen dat daar
mee haar institutionele rol in de samenle
ving veranderd is, namelijk 'geprivati
seerd'. Ten tweede: in een protestantse
kerk respecteerje in hoge mate individuele
opstellingen; alleen belijdend spreken kan
de pluraliteit overstijgen.
Geen van beide bezwaren impliceren ech
ter, datje dan eigenlijk nooit iets als kerk
kunt zeggen. Het betekent wel een beper
king: de kerk spreekt alleen als ze over
tuigd is datje over een bepaalde zaak als
belijdende kerk niet anders mag denken
dan zo, als dus haar gehoorzaamheid aan
God op het spel staat.

Persrevue G.J. Schutte
-
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Prof. dr. G.G. de Kruijf

Volgens De Kruijf is de kerk in een
democratische samenleving een private
organisatie zoals zoveel andere. De leden
van de kerk moeten vrijmoedig deelne
men aan het maatschappelijk debat en
daarbij mag de kramp van een expliciet
'christelijke' inbreng zijns inziens ont
breken.

Nemen we als voorbeeld de normen- en
waardendiscussie. Natuurlijk kunnen we
die heel diep gaan ophalen, maar de roep
erom kwam voort uit de behoefte aan fat
soensherstel en spanningen van multicul
turele aard. Deze crisisverschijnselen kun
nen alleen worden overwonnen door het
versterken van saamhorigheidsgevoel. ...
De taak van onder andere christenen is
hier dus niet zozeer het leveren van een
theologisch-ethische bijdrage als wel het
tonen van saamhorigheid en het kweken
van een band met andere groepen in de
samenleving. Voor de noodzaak van die
saamhorigheid heb ik een theologische
motivatie, maar ze kan ook eenvoudig
psychologisch worden ingezien. Ik wil
maar zeggen: wat hier van de kerk
gevraagd wordt, lijkt op het eerste gezicht
typisch iets voor een theologische verhande
ling, maar blijkt bij nader inzien iets van
het leven van de gemeente te zijn, en van
burgerplicht.
De nadruk die De Kruijf legt op de
eigen taak van de christen, wil ik met
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hem delen. Maar de eigen ambten van
kerk en staat, vrij ten opzichte van
elkaar maar beide staande onder het
gezag van Jezus Christus, verdwijnen in
zijn betoog wel achter de horizon. Ter
wijl de gemeente van de levende God
toch een pijler en fundament van de
waarheid behoort te zijn, een aanplak
zuil midden in de samenleving. Die ele
menten kwamen wel aan de orde in de
reactie van de oud-secretaris van de
Gereformeerde Bond, dr. ir. J. van der
Graaf.

Als het de kerk erom begonnen moet zijn
het hoge Woord te spreken, dan spreekt ze
een hoge Naam uit: die van jezus Christus
aan Wie - zegt Hij zelfna Zijn opstan
ding in apocalyptisch perspectief- gegeven
is alle macht in de hemel en op de aarde.
Dit getuigenis aangaande Christus is niet
afhankelijk van meerderheid ofminder
heid, van getalsterkte of van de mate,
waarin haar positie publiekelijk wordt
erkend; ofde samenleving nu prechriste
lijk, christelijk, postchristelijk ofpostmo
dern is.
In de doorvertaling naar de roeping van
de kerk in de samenleving gaat het intus
sen wel op het scherp van de snede. Het
mag en moet de kerk gaan om de hele
Christus. Laat ik het zeggen met twee
woorden uit de Schrift: om de barmhar
tige Hogepriester en de Zon der gerechtig
heid.
Toegepast op de oproep van minister
Donner aan de kerken zich te laten
horen in het debat over waarden en nor
men, herinnert Van der Graaf aan het
motto van het CDA 'Fatsoen moet je
doen'. Maar je moet het volgens Van der
Graaf ook voên, voeden. Daarvoor kan
de bron geen andere zijn dan het Woord
van God.

Demissionair minister J . P. H . Donner

Normen ontleend aan de Tien woorden,
waaraan de kerk zich in dejoods-christe
lijke traditie gebonden weet, en aan
Christus, die de machten heeft overwon
nen, zijn goed voor mens en samenleving.
Die vermogen, in hun onderlinge samen
hang, de leegte pas echt te vullen en de
machten te ont-maskeren. En als we dat
bedoelen, als individuele gelovigen en als
kerkelijke gemeenschap, en dat ook zelf
praktiseren, laten we dat dan ook luidop
zeggen. Dan gaat het de kerk als het goed
is ook om de humaniteit, die vruchten
draagt in de omgang van mensen met
elkaar. Maar humaniteit toch anders dan
het Humanistisch Verbond voorstaat,
namelijk met vrijheid in gebondenheid.
Hier ligt naar mijn overtuiging onvermin
derd de invalshoek voor het spreken van
de kerk in de samenleving. Ze levert geen
bijdrage aan het maatschappelijk debat
maar heeft een boodschap.

Demissionair premier J . P. Balkenende

De Gereformeerde Kerken spreken
in de eerste plaats door de wekelijkse
verkondiging van het Evang'èlie. Daar
door worden ook de leden van de kerk
toegerust voor hun spreken en handelen
in de samenleving. Maar dat heeft de
kerken er nooit van weerhouden zo
nodig ook op landelijk niveau van zich
te laten horen. Een bekend voorbeeld is
de uitspraak van de Generale Synode
van 1936 over het lidmaatschap van de
NSB en de CDU. In een verdediging
van deze uitspraak stelde prof. dr. K.
Schilder, dat kerkelijke vergaderingen
weliswaar slechts over kerkelijke zaken
mogen handelen, maar dat dit niet
afdoet aan de roeping van de kerk op te
treden tegen bepaalde politieke organi
saties in zoverre deze het kerkelijk leven
zelf raken of de door de kerk beleden
waarheid weerspreken of het christelijk
leven aantasten.
Dezelfde benadering vinden we ook
terug in de opdracht welke de Generale
Synode van Zuidhorn gaf aan het depu
taatschap Relatie kerk en overheid.
Deputaten moeten onder andere namens
de kerken:

op vragen van de overheid naar het
gevoelen van de kerken over bepaalde
zaken antwoord geven;
op de door de overheid aangekondigde
ofreeds genomen maatregelen die
overal in ons land de dienst van de
kerk (art. 27 KO) raken, reageren,
indien dit van belang is voor de onbe
lemmerde voortgang c.q. de wettige
bescherming van deze dienst;
op wetgeving reageren die door de
overheid wordt voorbereid en duidelijk
het belijden van de kerk en/ofhet
leven als christen raakt.
De oproep van minister Donner
behoeft bij gereformeerden niet aan
dovemansoren gericht te zijn.
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De hu lp va n de kerk
Ook niet-christenen vertonen soms
een opmerkelijke belangstelling voor de
kerk en haar werk. Veelal houdt dit ver
band met de vraagstukken waarvoor
overheid en samenleving worden gesteld
door de toenemende religieuze verschei
denheid in ons land. Overheidspersonen
zien hier meer en meer een taak voor de
kerken liggen. Bekend zijn de uitspraken
van burgemeester Cohen van Amster
dam, die vindt dat bij de integratie van
moslims het godsdienstige aspect meer
aandacht moet krijgen.
Burgemeester De Boer van Leeuwar
den, oud-minister van VROM (PvdA),
is het in belangrijke mate met Cohen
eens, maar heeft in dit verband ook ste
vige kritiek op de kerken.
Volgens een verslag in het FRIESCH
DAGBLAD van 29 januari 2003 zei zij tij
dens een toespraak voor de Samen-op
Weggemeente van Goutum c.s.:

"Kerken hebben een geweldige infrastruc
tuur. Maar wat doen ze? Ze blijven staan
bij datgene waar ze mee bezig zijn. En
dat vindt geen Anklang meer in de
samenleving, want de kerken lopen leeg.
Wat wél speelt in de samenleving, daar
houden kerken zich te weinig mee bezig.
Hun rol in het integratieproces nemen zij
niet op zich. "
De Boer kreeg van een van de ongeveer
dertig toehoorders de vraag voorgelegd of
ze wel goed op de hoogte is van alles wat
kerken doen. "Mijn perceptie is niet erg
diepgaand': gafDe Boer toe, "maar mijn
indruk is dat kerken te veel vasthouden
aan de oude manier: het gesprek aangaan
op zondagochtend. Ik blijfop zondagoch
tend wel eens bij een preek voor de radio
hangen, en dan hoor ik exact hetzelfde als
vijftigjaar geleden. En als ik in de kerk
kom, kan ik er geen touw aan vastkno
pen. "
De Boer is met de Amsterdamse burge
meester eens dat religi.e "ingezet" moet
worden bij de integratie. Maar ze vindt
niet dat het zwaartepunt bij de integratie
bij de religi.e zou moeten liggen. '1k
betwijfel ofkerken een grotere rol hebben
dan andere partijen in de integratie. "
In een redactioneel commentaar

Burgemeester M. de Boer van

hebben in het leven van mensen en voor
hun functioneren in de samenleving,
niet onbelangrijk. Ook van kerkelijke
zijde klinken pleidooien om een eind te
maken aan het weren van de godsdienst
uit het publieke domein. De verhouding
tussen staat en godsdienst is aan her
overweging toe, al was het maar omdat
de overheid in zaken van waarden en
normen soms met lege handen staat. In
het Tijdschrift voor beleid, organisatie
en politiek OPENBAAR BESTUUR van
oktober 2002 komt een instructief arti
kel voor van prof. dr. H.M. Vroom,
hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan
de VU en voorzitter van de Beraads
groep Interreligieuze Ontmoeting van
de Raad van Kerken. Daarin schetst hij
het dilemma waarvoor een godsdienstig
neutrale overheid staat.

Leeuwarden

legde de krant de vinger bij een merk
waardig aspect van deze discussie.

Duidelijker kan de spagaat niet worden
aangegeven: enerzijds zegt de politiek dat
de kerken als 'deskundigen' op het gebied
van de religie een grotere rol moeten spelen
bij welhaast het belangrijkste maatschap
pelijke onderwerp: integratie van buiten
landers die anders gelovig zijn; anderzijds
wil de politiek zich verre houden van alles
wat met godsdienstigheid te maken heeft.
De uitnodiging van de politiek met soms
zelfs een verwijtende ondertoon, is op z'n
minst opmerkelijk. Hoe kort is het nog
geleden dat de paarse partijen, met name
D66, de kerken niet meer zagen zitten als
vertegenwoordigers van grote groepen
mensen in de samenleving? Geregeld con
tact met die kerken was dan ook niet meer
nodig. En nu heeft depolitiek die kerken
nodig voor het oplossen van een groot
maatschappelijk probleem, met vertakkin
gen tot in alle nerven van de samenleving.
Het is duidelijk, dat de politieke
interesse niet zozeer uitgaat naar de
boodschap van de kerk als wel naar wat
heet haar 'infrastructuur'. Toch is het
feit dat steeds meer politici oog krijgen
voor de betekenis welke het geloof kan

Als de overheid het normbesefin de
samenleving wil versterken, verwijst zij
steevast naar het onderwijs en naar de
politie. De politie heeft haar handen meer
dan vol ervoor te zorgen dat wetten en
verordeningen enigszins worden nageleefd,
maar zij kan het moreel gehalte van het
volk niet verhogen. Hier ligt een taak van
het onderwijs, zegt men, maar in feite
zijn ook de mogelijkheden van het onder
wijs beperkt. . . . De school alleen kan niet
goedmaken wat in de samenleving mis
gaat. Toch heeft de overheid voor de
'gewone' waardeoverdracht niet veel meer
in handen dan het onderwijs. De belang
rijkste taak ligt bij ouders en verzorgers en
daarnaast bij maatschappelijke organisa
ties zoals de media.
Wat waardeoverdracht betreft is de over
heid intussen niet neutraal in de zin van
'blanco'. Elke burgemeester wenst dat
buren voor elkaar doen wat geen maat
schappelijke dienst kan overnemen, maar
hij heeft geen middelen om dat te berei
ken. Net zo min als de democratie is de
overheid dus neutraal. . . .. Omdat de over
heid de verschillende levensbeschouwelijke
richtingen in de samenleving gelijk moet
behandelen - en in deze beperktere zin
'neutraal' moet zijn - verkeert de overheid
in de paradoxale situatie dat zij moet
erkennen dat waardeoverdracht en vor
ming van mensen van levensbelang voor
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de samenleving zijn, maar dat zij die taak
aan het onderwijs en andere maatschappe
lijke organisaties moet overlaten. . . .
Aan om land ligt een gemeenschappelijke
visie op mens en samenleving ten grond
slag die in de grondwet en de verdere wet
geving is neergelegd. Maar wetgeving is
niet genoeg voor cultuuroverdracht en
medemenselijkheid. Voor een medemense
lijke samenleving is de overheid op levens
beschouwelijke mensbeelden aangewezen.
Idealen over memzijn impireren ouders en
docenten bij opvoeding en vorming. In het
onderwijs kunnen docenten niet zonder
beelden van goed-leven en gewenste vor
ming. Ouders en docenten hebben bredere
levensbeschouwelijke verbanden nodig,
willen ze vechten, pesten, dreigen met
messen en onverschilligheid kunnen tegen
gaan, en dan hebben we het nog niet over
altruïsme. De samenleving kan niet bui
ten bredere en diepere inspiratie. Daarom
is de gegroeide scheiding van kerk en staat
aan een herziening toe.
Als Vroom het heeft over de
'gegroeide scheiding van kerk en staat',
zinspeelt hij kennelijk op de praktijk bij
veel politici om een kunstmatige schei
ding aan te brengen tussen geloof en
politiek. Wel te onderscheiden dus van
het streven naar een vrije kerk in een
vrije staat. De schrijver laat het echter
niet bij het signaleren van een dilemma,
maar geeft ook aan hoe zijns inziens de
relatie tussen staat en religie opnieuw
dient te worden bepaald. Hij noemt zes
punten, waarvan ik er in eerste instantie
vijf weergeef.
De overheid dient de rol van de reli
gies te erkennen . . . . De integratie

van sommige bevolkingsgroepen ver
loopt via hun religieuze gemeenschap.
Tempels, synagogen en moskeeën heb
ben een belangrijkefunctie voor de
samenleving. De overheid moet dat
erkennen en kan dus relaties met reli
gieuze gemeenschappen onderhouden.
De scheiding religie/staat eist niet dat
men elkaar negeert.
Godsdienst omvat moraal en een
visie op het samenleven en is dus

nooit alleen privé, maar werkt altijd
door in de samenleving als geheel. Als
men dat in het publieke en in hetpar
lementaire debat negeert, neemt men
mensen niet serieus. Dat vergt dat men
de seculiere moraal niet tot norm ver
heft en dat men in het publieke debat
geloofistandpunten niet melaats ver
klaart . . . .
Men mag de verschillen tussen cul
turele en religieuze tradities niet
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onder het vloerkleed vegen, want wie

dat doet neemt mensen niet serieus en
krijgt vroeg oflaat de onbetaalde reke
ning gepresenteerd. Verschillen moet
men erkennen en men moet zich in de
achtergronden ervan verdiepen . . ..
D e gegeven analyse impliceert dat
religieuze groeperingen die maat
schappelijke organisaties inrichten,
gesteund worden. Islamitisch, christe

lijk, antroposofisch en hindoeïstisch
onderwijs zijn bijdragen aan de vor
ming van mensen vanuit gemeenschap
pen die hun verantwoordelijkheid
nemen. Men moet dat niet afbouwen
maar stimuleren, want de overheid
heeft zelfmaar weinig middelen om
altruïsme te bevorderen. . . .
De overheid moet de kennis van de
diverse culturen waaruit burgers
afkomstig zijn en de religies waartoe
men zich bekent, bevorderen. Ambte

naren dienen kennis van relevante
religies en culturen te bezitten. Onder
wijs in religies en andere culturen
dient verplicht te zijn, niet alleen bij
jonge kinderen maar ook in de periode
waarin jongeren naar hun identiteit
zoeken . " .
Nu zou over elk van deze punten, en
zeker over de concretisering ervan, heel
wat meer te zeggen zijn. Van belang is
echter, dat sterke argumenten worden
aangedragen tegen het diep gewortelde
liberale denken dat geloof en politiek,
godsdienst en samenleving niets met
elkaar te maken hebben. Dat ook ker
ken en christenen er nog eens uitdruk
kelijk aan herinnerd worden, dat zij een

taak hebben ten opzichte van een toene
mend aantal landgenoten met een niet
christelijke godsdienst, is ook waardevol.
Vroom gaat echter in een zesde punt
nog een forse stap verder en wil ook de
dialoog met en tussen religieuze groepe
ringen bevorderen. Als voorbeeld noemt
hij Raden van religies en levensbeschou
wingen, die zich naast het bevorderen
van onderling begrip bezighouden met
maatschappelijke kwesties. Bij een
andere gelegenheid heeft Vroom meege
deeld, dat de conceptstatuten voor zo'n
raad bij de lidkerken van de Raad van
Kerken liggen.
Anders dan prof. dr. G. Dekker al
eens heeft voorgesteld, zou het hier niet
moeten gaan om een semi-overheidsor
gaan, maar om een initiatief van kerken
en andere religieuze groeperingen, dat
door de overheid financieel ondersteund
wordt. In beide gevallen gaat het echter
om een raad waarin kerken en religieuze
groeperingen op gelijke voet participe
ren. Overheidssteun daaraan is strijdig
met haar ambt als dienares van God. Er
zullen zich best situaties voordoen
waarin de kerk een vorm van overleg
voert met bijvoorbeeld een moskeebe
stuur. Maar de kerk heeft niet tot taak
de dialoog te voeren met andere gods
diensten, maar om het Evangelie te ver
kondigen aan alle mensen, aan Joden en
Grieken, aan overheden en burgers.
De kerk verschilt in taak en karakter
ook principieel van allerlei maatschappe
lijke organisaties. In die zin is de 'infra
structuur' van de kerk ook niet los ver
krijgbaar.
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Bescherming van het leven
De Nederlandse euthanasiewetge
ving wijkt, zoals bekend, sterk af van
die elders in de wereld. Regering en par
lement waren zich dit ook goed bewust
bij de totstandkoming van de wet. Toch
heeft de Nederlandse wetgever hierbij
wel degelijk te maken met ontwikkelin
gen in internationaal verband. Interna
tionale mensenrechtenverdragen gelden
immers ook voor ons land. Dat geldt in
het bijzonder voor het Europees verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden
(EVRM). Artikel 2 van dit verdrag zegt,
dat het recht van een ieder op leven
door de wet wordt beschermd. Wat dit
artikel betekent voor de toepassing van
euthanasie of hulp bij zelfdoding, stond
tot voor kort niet vast, omdat het Euro
pese Hof voor de rechten van de mens
zich daarover niet had uitgesproken.
Daarin is op 29 april 2002 verandering
gekomen door een uitspraak in een door
de Britse Dianne Pretty aangespannen
proces tegen het Verenigd Koninkrijk.
Het Tijdschrift voor levensrecht en
medische ethiek PRO VITA HuMANA
wijdde enkele besprekingen aan deze
. rechterlijke uitspraak, die ook voor ons
land van belang is.

Defeiten in deze zaak zijn de volgende.
De verzoekster, Dianne Pretty, is een drie
enveertigjarige vrouw die lijdt aan een
progressieve neuro-degeneratieve aandoe
ning van het zenuwstelsel. Deze ziekte,
die ongeneeslijk is, verzwakt de spieren en
gewoonlijk heeft dan het falen van de
ademhalingsspieren de dood tot gevolg. . . .
Naar verwachting zal zij hooguit nog een
paar maanden hebben te leven. . . .
Omdat de ziekte haar niet in staat stelt
over te gaan tot zelfdoding is het haar
wens dat haar echtgenoot haar bij de
levensbeëindiging behulpzaam is. In het
Verenigd Koninkrijk is 'assisted suicide'
evenwel een misdrijfen de 'Director of
Public Prosecutions' weigerde de echtge
noot dan ook de toezegging niet tot vervol
ging over te gaan indien hij aan de wens
van zijn vrouw gehoor zou geven. Vo�ens
verzoekster is deze beslissing in strijd met
de rechten die zij heeft ingevolge een aan
tal EVRM-artikelen.
Bij de behandeling van het wetsvoor-

You are i n : Health
Front P a g e Manday, 20 Auoust, 2001, 17:13 GMT 18 : 13 UK
world
UK

Woman fights for right to die

•The lllC's Karen Allen ieparts

U K Polities

Business
Sci/Tech

•

Background

•Rachel ...... �
Awal'81Mll h AcUon
"The rioht to life takes

Briefings
Medica! notes

supremacy over all the

Education
Entertainment

otflars"

Talklng Point
In Depth
AudioVideo
r.:-r.
�
�
IP.'l"!ll
-

Di•n• Pretty hu
syrin9•

to

be fed by her husb•nd t+.rou9h •

!alalc(#•lJîM A
IJIJ[!I Wuther

"For the Prettys it would
be 11 simpte act of mercy"
BrianP�
"The illness has oot too
much for my wife"

terminally ill woman is beginning a legal
h;ittlA tn hA ;illnwArl tn Ann hAr nwn lifA.

stel in Nederland is wel gezegd, dat de
norm 'eerbied voor het leven', die aan
artikel 2 van het verdrag ten grondslag
ligt, de overheid en anderen het recht
ontneemt iemand tegen diens wil het
leven te benemen, maar niet om indivi
duele personen te verbieden dat zelf te
doen of een ander te vragen hem daarbij
behulpzaam te zijn. Die interpretatie
wordt door het Europese Hof echter
zonder meer van de hand gewezen. Het
recht op bescherming van het leven mag
niet zo worden geïnterpreteerd, dat het
ook het recht om te sterven omvat. Ook
op andere gronden wordt mevrouw
Pretty in het ongelijk gesteld. Voor de
Nederlandse situatie is daarbij belang
rijk, dat de Europese rechter zich ook
uitspreekt over de betekenis van enkele
achterliggende beginselen. Aan een bij
drage van dr. Matthijs de Blois ontleen
ik het volgende:

Persoonlijke autonomie
De legalisering van euthanasie en hulp bij
zelfdoding wordt vaak verdedigd met een
verwijzing naar het zelfbeschikkingsrecht
ofde persoonlijke autonomie als hét dra
gende beginsel van de mensenrechten . . ..
In feite gaat het om het Verlichtingsideaal,
de mens als autonoom wezen, die uitein
delijk in vrijheid zichzelfde wet stelt. De
taak van het recht is deze vrijheid te
garanderen en te verzekeren dat de vrij-

th�
Diane Pretty
•

case
Euthanasia special

heid van de één met die van de ander kan
samengaan. Het recht mag slechts beper
kende maatregelen opleggen indien en
voor zover dat ter bescherming van de
vrijheid van anderen noodzakelijk is. . . .
Dit zogenaamde harm principle is de kern
van de liberale benadering van de men
senrechten, . . . In deze liberale benadering
bestaat er groot bezwaar tegen paternalis
tische wetgeving. . . . Bij die vrijheid
behoort dan ook de beschikking over zijn
eigen leven. Wie welbewust besluit zijn of
haar leven te beëindigen, brengt, zo is de
redenering, anderen geen schade toe. Wet
geving die dat wil verhinderen kan alleen
maar gezien worden als wetgeving die de
mens tegen zichzelfwil beschermen. De
autonome, 'verlichte' mens heeft daar ech
ter geen behoefte aan. Hij ofzij kan zelf
zijn ofhaar boontjes doppen.
Deze redenering, die ook door
mevrouw Pretty werd gevolgd, is door
het Europese Hof van de hand gewezen.
Het erkent wel de betekenis van de
autonomie van de menselijke persoon,
maar erkent het niet als het ultieme
beginsel van de rechtsstaat.

Het is interessant om te zien dat het Hof
daarbij niet alleen let op het effect van de
wetgeving in het concrete voorliggende
geval, maar ook op de implicaties die een
doorbreking van het algemene verbod van
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hulp bij zelfdoding zou hebben ten aan
zien van kwetsbare personen in het alge
meen. . . . Onder erkenning van het begin
sel van de persoonlijke autonomie als een
van de in de afweging te betrekken facto
ren, blijkt het Hofeen belangrijk gewicht
toe te kennen aan de bescherming van het
leve; als algemeen principe dat door de
nationale wetgever van overwegende bete
kenis mag worden geacht.
Opmerkelijk is, dat in de uitspraak
van het Hof nog een beginsel een
belangrijke rol speelt, te weten de heilig
heid van het leven. De Britse regering
had dit beginsel naar voren gebracht en
het Hof noemde het een dragend begin
sel dat door het verdrag wordt be
schermd.
Heiligheid van het leven

Het is zover ik kan nagaan de eerste
keer dat het Hofdit beginsel noemt in
zijn jurisprudentie. Het gaat ook om
een bijzonder beginsel, waarvan het
opmerkelijk is dat het in een rechtsorde die
in het algemeen als geseculariseerd wordt
beschouwd, door een rechterlijk college
wordt gehanteerd. De uitdrukking heeft
onmiskenbaar een religieuze connotatie.
Het verwijst naar hetgeen apart is gezet,
naar wat zonder meer respect, eerbied,
ontzag verdient. Het heilige verwijst
naar een domein 'dat buiten onze
beschikkingsmacht ligt en behoort te
blijven: . . .
Een centrale notie is het Bijbelse gegeven
dat de mens geschapen is en wel geschapen
naar het beeld en de gelijkenis van God.

Dat hiermee de heiligheid van het leven
verbonden is blijkt uit Genesis 9:6: 'Wie
des mensen bloed vergiet, diens bloed zal
door de mens vergoten worden, want naar
het beeld Gods heeft Hij de mens ge
maakt. '
De mens is geschapen en heeft een unieke
plaats in de schepping verkregen. Daarom
is zijn leven een gegeven, niet een verwor
ven status. Dat maakt zijn leven als zoda
nig beschermwaardig . . ..
Er is geen rechtsorde die niet op een of
andere wijze het menselijk leven als een
bijzonder hoog te waarderen rechtsgoed
beschermt. Daarbij ligt de nadruk op
menselijk leven. Het aantasten van het
leven van een mens is in het algemeen een
ernstig delict, terwijl het doden van een
dier in veelgevallen een normale legale
handeling is, als voldaan is aan bepaalde
kwaliteitseisen, die zowel het dierenwel
zijn als de volksgezondheid op het oog heb
ben. Alleen wreedheid tegen dieren wordt
veelal door het recht verboden. Dat onder
scheid tussen mens en dier in de rechtsorde
kan alleen maar verklaard worden vanuit

Europees Parlement te Straatsburg

een impliciete aanvaarding van de mens
als uniek en van bijzondere waarde . . ..
Het is in dit verband van belang op te
merken dat waar het onderscheid tussen
mens en dier wordt gerelativeerd, ook de
heiligheid van het menselijk leven op de
tocht komt te staan. We behoeven in dit
verband alleen maar te denken aan het
werk van de invloedrijke Australische filo
soofPeter Singer. Hij wijst het principiële
onderscheid tussen mens en dier van de
hand en kan dan ook niet meer spreken
over de heiligheid van het menselijk leven.
. . . Het is niet moeilijk om vanuit dit uit
gangspunt lijnen te trekken naar de legali
sering van levensbedreigende handelingen,
zoals abortus provocatus, euthanasie, hulp
bij zelfdoding, moord op gehandicapte
baby's enzovoorts. In Singers geschriften
vinden wij de ethische rechtvaardiging
van dergelijke handelingen terug. Het lijkt
erop dat de ideeën van Singer reeds in
meerdere of mindere mate verwezenlijkt
worden in verschillende, met name wes
terse staten, die daarmee hun unieke erf
goed verloochenen. Het is daarom zo
belangrijk dat het Hof voor de rechten van
de mens blijkens de onderhavige uitspraak
daarin niet meegaat. Het heeft het begin
sel van de heiligheid van het leven
genoemd en toegepast en in casu laten pre
valeren boven het in dit geval concurre
rende beginsel van de persoonlijke autono
mie.
De uitspraak van het Europese Hof
kan een extra argument vormen voor
ieder die de bescherming van het leven
ter harte gaat, zich niet neer te leggen
bij de huidige Nederlandse euthanasie
wetgeving en -praktijk.
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Weer verkriigboor:
Tot versterking van ons geloof
"O ja, morgen is het Avondmaal. "
In onze kerken is het een goed gebruik, om
de zondag vóór het Avondmaal een voorbe
reidingspreek te houden.
Maar het overkomt ons regelmatig, dat we er
pas op zaterdagavond weer aan denken, dat
het morgen Avondmaal is.
Het is in elk geval mijn ervaring, dat het best
moeilijk is om ons op de juiste manier voor te
bereiden op de viering van het Avondmaal.
Daarom heb ik de Avondmaalsmeditaties in
deze uitgave in de eerste plaats voor mijzelf
geschreven. Het heeft me geholpen om me

mling op
de 'Diering
het

in de week van voorbereiding meer en beter

van

op het Heilig Avondmaal als geloofsfeest te

Heilig

concentreren.

Avondmaal

Het boekje is eenvoudig van opzet: elk hoofd
stuk bevat een leesrooster voor elke dag in
de voorbereidingsweek en één onderdeel van
het Avondmaalsformulier, waar wat dieper én
heel persoonlijk over nagedacht wordt.
Die overdenking wordt vooraf gegaan door
één of twee Schriftgedeeltes en afgesloten met
een psalm of gezang.
Mijn wens is, dat deze bundel onder de
zegen van de HERE voor u als lezer een hulp
middel zal zijn om u op een goede manier
voor te bereiden op de viering van het Heilig
Avondmaal.
Tot versterking van uw geloof.
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