
Gememtebreed 
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Korte boekbespreking 

Boek van de maand 

Pers revue 

Indien wij dan met Christus gestor
ven zijn, geloven wij, dat wij ook 
met Hem zullen leven. 

(Romeinen 6:8) 

·Grote woorden, daar zijn we bang 
van geworden. Er is een tijd van 
grote woorden geweest. Maar we 
hebben te veel in moeten slikken. 
Daarom kijk je nu wel uit met wat 
je zegt. En dat kan geen kwaad. 
Wat wél kwaad kan: als we alle 
grote woorden schrappen. Er zijn 
van die stevige uitspraken die we 
moeten laten staan. Omdat God ze 
ons voorzegt in zijn grote Woord. 
Romeinen 6:8 leert ons een paar 
van die woorden spellen. Het gaat 
immers over niet minder dan ster
ven en leven. 

Verhaal 

Ieder heeft een verhaal te vertellen. 
De een heeft dit meegemaakt, de ander 
dat. We hebben ieder onze eigen beleve
nissen, strijd, mogelijkheden en zwakhe
den; je kunt vertellen van ups en downs, 
van keuzes die je maakte en wat dat met 
je heeft gedaan, en waarom je tot die 
keus kwam. 

Grote woorden 

Als iemand nou eens aan je vraagt: 
wat is voor jou belangrijk geweest, wie 
heeft invloed op je leven gehad? Stel dat 
je zou zeggen: 'Wat voor mij belangrijk 
is, is dat ik ben gestorven!' Een raar ant
woord. 'Wat zeg je me nou? Gestorven? 
Hoe kom je daar nou bij ? Ben jij gestor
ven? Dan is toch alles over en uit? Als je 
dood bent, dan houdt het verhaal op, 
het boek van je leven gaat dicht. 
Vreemd.' 

Dat vreemde zit in onze tekst. 

Schriftlicht H. van den Berg 
-

- - ---- - - ----

'Indien wij dan met Christus gestorven 
zijn . . .  .' Dat is het levensverhaal van de 
apostel. En de Romeinen. Als je hen 
vroeg: 'Joh, wat heb jij zoal meege
maakt; noem eens iets belangrijks', dan 
zouden ze zeggen: 'Ik ben met Christus 
gestorven.' Dat is vreselijk vreemd. Het 
maakt ook vreselijk nieuwsgierig. Hoe 
zit dat? 

Vorming 

Waardoor ben je gevormd, wát heeft 
richting gegeven aan je leven? Hoe ben 
jij de mens geworden die je nu bent? 
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Door je opvoeding, de kerk, school, 
goeie gesprekken met vrienden, ingrij
pende dingen die je hebt meegemaakt. 
Maar het belangrijkste is al gebeurd 
toen jij er in de verste verte nog niet 
was. Zo'n 2000 jaar geleden ben je 
gestorven. Niet overleden aan een ziekte, 
of omdat je oud was. Nee, ze hebben je 
aan een kruis gespijkerd. Je hebt drie 
uren in het pikdonker gehangen, door 
God verlaten, en tenslotte heb je de 
geest gegeven. Roerloos hing je aan het 
kruis. Ze hebben je nog diezelfde avond 
begraven in een mooie tuin, waar ze een 
rotsgraf voor je hadden uitgehouwen. 
Dat is je overkomen op de Goede Vrij
dag. 

Je protesteert: 'Ik was er toen hele
maal nog niet! Hoe kan dat allemaal 
met mij gebeurd zijn?' God ziet dat wel 
zo. Toen Christus op Golgota hing, zag 
God jou. Toen Hij Christus heeft verla
ten, heeft Hij jou verlaten, toen Christus 
gebroken aan het kruis hing, zag God 
jou, gebroken in de dood. Wij zijn met 
Christus gestorven. Paulus durft wat 
aan. Sterke woorden. Het kán! Kijk naar 
de doop. In de zendingssituatie van de 
gemeente te Rome werden volwassen 
mensen gedoopt door onderdompeling. 
Ze daalden af in het water van een vij
ver, of een doopbassin in de kerk. Kopje 
onder. De dopeling wordt verdronken, 
hij verdwijnt in het water. Als hij niet 
gauw weer bovenkomt, is het te laat. 
Dan wordt het water zijn graf. Paulus 
zegt dus dat we door de doop in Chris
tus' dood begraven zijn. Jezus heeft niet 
voor niets zijn lijden en sterven een 
onderdompeling genoemd (Mar. 10:38). 
De doop kwam, het lijden overspoelde 
Hem. Als drenkeling roept Hij bang: 
'Mijn God, mijn God, waarom hebt U 
Mij verlaten?'  Dat was zijn doop, een 
werkelijke ondergang. Nu zegt Paulus: 
wij hebben dat allemaal meegemaakt. 
We waren erbij. Je snapt er niks van, 
maar de doop zegt het. Er is al voor je 
beslist . .  " toen je er nog helemaal niet 
was. Twintig eeuwen geleden zijn er heel 
belangrijke dingen met je gebeurd. Daar 
kun je al je levensdagen niet omheen. 
Het stempelt je, dat je gestorven bent. 
Hoe? 

Dood voor de zonde 

Nou, zegt Paulus in vers 1 1: 'Zo 
moet het ook voor u vaststaan, dat u 
wél dood bent voor de zonde . . .  .' Dood, 
een lijk voor de zonde. De zonde kan 
niks met je beginnen. De zonde trekt 
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aan je, maar het is trekken als 'aan een 
dood paard'. 

Klopt dat wel? Bedoelt de apostel dat 
er een eind komt aan de zonde? Kun je 
zeggen: 'Ik heb de strijd gewonnen, de 
zonde heeft op mij geen vat meer, ik ben 
het overgroeid, de zonde voorbij? '  

Dat zal de bedoeling niet zijn. De 
zonde is sterk (zie maar Rom. 7). Het is 
een probleem: hoe kom ik van mijn zon
den af? Ik vraag wel vergeving. Maar ik 
weet zeker dat ik het morgen weer doe. 
Ik voel me een verliezer. Hoe zal ik ooit 
de zonde de baas worden? Ik voel me 
niet dood voor de zonde, die is juist 
springlevend in mij. Paulus kan het 
sterk zeggen, maar ik heb de neiging het 
op te geven. We zijn tenslotte allemaal 
zondige mensen. Ik moet ermee leren 
leven. 

Maar daar neemt de apostel geen 
genoegen mee. Wat zegt hij ? 'Kom op, 
wees eens flink? Laat de moed niet zak
ken en doe wat beter je best?!' Nee, hij 
zegt: denk aan je doop. Dat is je dood 
geworden. Dood voor de zonde. Die 
zonde heeft geen récht meer op je 
(vers 7). 

Afknapper 

Nou en . . .  , wat zou dat? Wordt het 
daar anders van? 

Dat mag je wel zeggen! Je bent geen 
slaaf meer van de zonde. De zonde lijkt 
lief en aardig. Zonde doen is meestal 
lekker. 'De woorden van een lasteraar 
zijn als lekkernijen; zij glijden immers af 
naar de schuilhoeken van het hart' 
(Spr. 18:8). Maar de zonde is niet zo 
vriendelijk als ze eruitziet. ' . . .  van 
honigzeem druipen de lippen van de 
vreemde vrouw, maar op het laatst is zij 
bitter als alsem' (Spr. 5:3-4). Ze wil 
altijd meer. Ze is niet tevreden met een 
klein plekje. Paulus noemt de zonde een 
koning. De zonde heerste als koning in 
de dood (Rom. 5:21). Dat komt in ons 
hoofdstuk terug: 'Laat de zonde niet 
langer als kóning heersen.' Dat wil de 
zonde. Als je hem een vinger geeft, 
neemt hij de hele hand. Je bent jong, je 
probeert eens wat uit. Het begint met 
een keer een shotje, maar blijft het daar
bij ? De zonde wil altijd meer. Ze is 
sterk. Claimt ons helemaal. De zonde 
krijgt je in de ban, heeft het voor het 
zeggen, jouw leven wordt een dienen 
van de zonde, ze wordt je de baas. Maar 
het wordt een afknapper: het verdiende 
loon voor jarenlange dienst is de dood 
(Rom. 6:20). 
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Uitweg 

Kunnen we daar nog onderuit? Ja, 
zegt Paulus. Christus heeft Zich door 
jouw zonde de dood in laten slepen. Je 
bent gedoopt . . .  , in Zijn dood. Jezus' 
dood werd jouw dood. Je hebt je ver
diende loon gehad. De doop is zoveel 
waard, de dood van Christus is zó 
belangrijk, Goede Vrijdag is zo ingrij
pend voor je, dat is je enige uitweg. Zo 
ontkom je aan de macht van de zonde. 
Daarmee is geen eind gekomen aan de 
zonde. Maar ze heeft geen recht van 
spreken meer! Dat geldt voor belijdende 
leden én doopleden. Sommigen stellen 
het belijdenisdoen nog wat uit. 'Want 
als je belijdenis hebt gedaan, dan moet 
je leven echt anders worden. '  Dán pas? 
Ook doopleden zijn ondergedompeld in 
de dood van Christus. Je kunt niet doen 
of er niets gebeurd is. De zonde heeft 
geen recht meer op je. Dan moet je ook 
niet doen of die jou de baas nog mag 
zijn. Je bént gestorven met Christus. 
Neem er geen genoegen mee dat de 
zonde je in de macht heeft, je kiest 
ervoor om in het verzet te gaan, je sluit 
je aan bij de knokploeg. Tegen een 
vreemde macht, een overheid die geen 
overheid is, maar zich nog wel zo 
gedraagt. En waar zoek je de inspiratie? 
In de doop. Je hoort bij Christus. In 
Hem ben je dood voor de zonde. En 
levend voor God. 

Levend voor God 

Wij geloven dat we zullen leven met 
Christus. Wij geloven, we zijn ervan 
overtuigd. Dit is in elk geval zeker, nu 
zûllen we ook leven met Christus. We 
zûllen, dat is toekomstmuziek. Maar dat 
niet alleen. Nu zûllen we, nu móeten we 
ook wel leven met Christus, ja, we wil
len niet anders. Hier gaan we voor. Een 
duidelijke keus dus. Kiezen, het lijkt 
moeilijk. Er is zoveel. Een kind dat 
maar een paar speeltjes heeft, heeft het 
niet moeilijk om te kiezen. Dat wordt 
het wel als je een kast vol speelgoed 
hebt. Wat zal ik nou eens pakken? 
Wordt het de legpuzzel, of doen we een 
spelletje, pakken we de voetbal of gaan 
we skaten? 

Zo is er van alles op de godsdien
stige markt te koop. Er is zoveel aan 
godsdiensten, New Age, islam, christen
dom. Waarom zou je kiezen voor een 
leven met Christus? Nou, zegt Paulus, je 
bent toch met Hem gestorven! Je bent 
gedoopt . . .  , je bleef toch niet kopje 

1 
onder in het watergraf. Je bent toch ook 
weer boven gekomen. Wat een bevrij
ding! Weet je nog? Je kon weer adem 
halen, net of je opnieuw het leven bin
nenstapte, je maakte bij de doop een 
nieuw begin. Wij zijn samengegroeid 
met hetgeen gelijk is aan zijn opstan
ding, zegt vers 5. Gelijk Christus uit de 
doden is opgewekt, zo zullen ook wij in 
nieuwheid des levens wandelen. Nota 
bene . . .  , op een vrijdag werd je in een 
rotsgraf gelegd. Maar op zondagmorgen 
werd je wakker, de steen werd voor het 
graf weggerold, en daar stap je zomaar 
de hof van Arimatea in. Je staat er in het 
volle licht van de stralende ochtendzon. 
Het leven straalt je toe. Dat is je in 
Christus overkomen. Je was erbij op de 
Paasmorgen. Het nieuwe leven lokt. 
Daar kies je voor. Jawel, maar hoe ziet 
dat eruit? De overgang is groot. In Irak 
hebben ze meer dan dertig jaar geleden 
onder de tirannie. Nu zijn ze vrij. Maar 
hoe gaat het eraan toe in een democratie 
met vrije meningsuiting? Dat wordt 
wennen, naar wegen zoeken. Nu gaat 
het in Irak om ruim dertig jaar. Genoeg 
tijd om de vrijheid te verleren. Maar de 
tirannie van de zonde duurde eeuwen. 
De duivel heet overste van deze wereld. 
Zonde en duivel hebben nog zoveel 
invloed, soms denk je dat ze het nog 
voor het zeggen hebben. Hoe was dat 
vroeger toch? Wanneer vroeger? Nou, in 
het Paradijs. Tóen was er geen zonde, 
toen was er echte vrijheid. Maar die vrij
heid is zo lang geleden, we zijn verleerd 
hoe dat eruit ziet. Hoe pas je het nieuwe 
leven toe? Het belangrijkste is: leef met 
Christus, heb de Here Jezus hartelijk 
lief. Geloven is meer dan zeggen dat de 
Bijbel waar is. Geloven is meer dan zeg
gen dat er een God is die je leven redt. 
Geloven is meer dan 'ja' zeggen tegen de 
beloften, meer dan: Gods geboden pro
beren te doen. Het geheim van geloven 
is: een levende band hebben met Chris
tus. 

Geheim 

Je draagt een geheim mee, je bent 
één met Jezus. Niet Iemand van vroeger, 
Hij trekt vandaag met je op. Je kijkt 
elke dag uit naar Hem, zoals een ver
liefde jongen probeert zijn meisje te ont
moeten. Even haar spreken, een hand 
om haar schouder, een omhelzing. Bij 
Christus vind je alles. Door zijn Geest 
ben je één met Hem. Wie zijn geloof 
belijdt, is nooit alleen. Je Liefste is altijd 
bij je. Van Hem leer je het nieuwe leven. 
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Als die liefdesband met Christus er niet 
is, klinkt al het andere in het geloof ver
keerd. Dan klinken doop, verbond en 
belofte koud en kil. Dan voelen de 
geboden zwaar en ga je het moeilijk krij
gen in de kerk, waar honderd-en-één 
redenen zijn om je te ergeren. De blijd
schap van het geloof dooft, je kijkt niet 
uit naar Gods toekomst. 

Maar de Heilige Geest wil ons tot 
levende leden van Christus maken. Hij 
verlicht ons verstand, dringt door tot in 
het hart dat van zichzelf op slot zit voor 
God, Hij maakt het harde hart zacht, 
Hij vernieuwt de wil. Hoe de Geest dat 
doet? Het is een volstrekt natuurlijke, 

Eigenlijk heb ik helemaal geen zin 
om over 'The Passion of the Christ' 
te schrijven. Sinds eind februari 
word je er zo'n beetje mee doodge
gooid (vergeeft u mij de uitdruk
king). In de krant. In kerkbodes. 
Het is een complete hype geworden. 
Ik ben er inmiddels behoorlijk flauw 
van. Te meer omdat het volgens 
mij wel erg veel eer voor deze film 

1 
zeer krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, 
wonderbare, verborgen en onuitspreke
lijke werking (DL III/IV, 12) .  Je gaat je 
lichaam in dienst stellen van God 
(Rom. 6: 13). Handen die van aanpak
ken weten, een giro uitschrijven voor 
nood van mensen die uitkijken naar 
onze hulp, ogen die studeren in Gods 
Woord, en meelevend omzien naar de 
naaste, een stem die zich laat horen tot 
eer van God, een mond die in is voor 
een goed gesprek, voeten die je in hui
zen brengen waar een eenzame broeder 
of zuster blij is met een bezoek. De 
Geest doet grote dingen in een christen
leven. Hij leert je het nieuwe leven. Zo 
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brengt Hij ons naar die grote dag . .  " 
dan is zijn werk 'af. Wij zijn dan vol
maakt, wat we in Christus mochten 
zijn: dood voor de zonde en levend voor 
God. Lof en eer aan God de Vader en 
de Zoon en de Heilige Geest, nu en tot 
in eeuwigheid. 

The Passion 

is. Maar goed, het gesprek erover 
blijkt nodig. Ook in eigen kring. En 
wil ik dat grondig doen, dan heb ik 
er zelfs alle ruimte van de Kroniek 
voor nodig. 

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut 
-

Van afwijzing tot 
aanbeveling 

Er was een tijd dat gereformeerden 
gauw klaar waren met het naspelen van 
Jezus' lijden en sterven. Voor de zoge
naamde passiespelen te Oberammergau 
zou je niet gauw de handen op elkaar 
krijgen. Dat was wat je noemt 'not 
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done'. Ook eerdere 'Jezus-films' konden 
in gereformeerde kring op afwijzing 
rekenen. Daarom kijk ik er niet echt van 
op dat velen ook de film van Mei Gib
son 'The Passion of the Christ' (verder 
aangeduid als 'The Passion') afwijzen. 
Dat ligt min of meer voor de hand. 

Wat mij wel verbaast, is het feit dat 
er nu binnen gereformeerde kring door 
sommigen w uitgesproken positief over 
'The Passion' gesproken wordt. Dat dit 
binnen rooms-katholieke kring gebeu
ren zou, lag voor de hand. Gibson is zelf 
rooms-katholiek. Hij baseert zijn film 
dan ook niet alleen op wat de vier evan
geliën over Jezus' lijden en sterven ver
tellen (overigens wel door rooms-katho
lieke bril gelezen, de veertien zoge
naamde 'kruiswegstaties' zijn duidelijk 
herkenbaar, inclusief het legendarische 
optreden van Veronica). Tevens maakt 
hij gebruik van een in 1833 gepubli
ceerd boek van de non Anne Catharine 
Emmerich. Het naspelen van Jezus' lij
den en sterven - met veel aandacht voor 
Jezus' wonden - past ook in een lange 
rooms-katholieke traditie. Er zouden 
boeiende verhalen over te vertellen zijn. 
Tevens over alle scheefgroei die er in dit 
opzicht geweest is. 

Merkwaardiger is het enthousiasme 
in evangelische kringen. Al klinken ook 
daar kritische geluiden. Maar toch. Ver
schillende evangelische gemeenten gaan 
met 'The Passion' de boer op, zien het 
als een mooi middel om te evangelise
ren. Kaartjes worden gekocht, zalen 
gehuurd. Ik ga de krantenberichten hier
over niet aanhalen. U hebt het allemaal 
zelf kunnen lezen. Opvallend is ook de 
ommezwaai bij de EO. Tien jaar gele
den stelde EG-directeur Andries Knevel 
nog dat een film over het leven van 
Jezus ontoelaatbaar is. Inmiddels is de 
EO met de NCRV in de race om de uit
zendrechten van 'The Passion' te verkrij
gen. 't Kan verkeren . . . .  En dat Gibsons 
product merkbaar van roomse huize is, 
maakt voor de EO blijkbaar niet meer 
uit. Terecht legde het RD (van 22 maart 
2004) daarbij kritisch een vinger. 

Des te meer verbaas ik mij over de 
positieve waardering die ik bij sommige 
gereformeerden hoor. Ik noem twee 
kenmerkende voorbeelden. In onze ker
ken bracht het deputaatschap toerusting 
evangeliserende gemeente (DTEG) een 
brochure - pardon: een lightpaper - uit 
van de hand van Reinier Sonneveld: ZIE 

DE MENS. METHODES EN IDEE1'N OM TE 

EVANGELISEREN MET THE PASS/ON OF THE 

1 
CHRISTEN ANDERE SPEELFILMS: WAAROM 

EN HOE. Genuanceerder, maar nog 
steeds behoorlijk positief was het artikel 
van de christelijke gereformeerde predi
kanten G. Drayer en S. Paas in het RD 
van 17 maart 2004: 'Langs allerlei 
wegen tot het Woord. Wees voorbereid 
op vragen van mensen die "The Pas
sion" gezien hebben.' Voor de sfeer van 
dit laatste artikel citeer ik de slotalinea: 
'We hoeven niet alles goed te keuren 
wat Mei Gibson zegt of doet, om de 
integriteit van zijn bedoelingen met deze 
film te onderkennen. Voor het geld 
hoeft hij het niet te doen en zijn er 
gemakkelijker films om geld mee te ver
dienen. Daarom zouden wij de film 
graag enig krediet willen geven. Laten 
wij bidden voor mensen die de film 
gaan bekijken en de Heere vragen of Hij 
hen wil leiden tot Zijn Woord.' 

U merkt het. Van afwijzing tot 
(voorzichtige) aanbeveling. Het verbaast 
mij. Blijkbaar is het nodig om hierover 
met elkaar in gesprek te gaan. Daar zit 
ook een positieve kant aan. Het dwingt 
tot nadenken en tot het maken van 
bewuste keuzes. Met lege vanzelfspre
kendheid kom je niet echt verder. 

Het gevaar van de 
b-discussie 

Wie de brede discussie over 'The 
Passion' volgt - daar heb je inmiddels 
dagwerk aan, mijn bureau ligt bezaaid 
met krantenknipsels e.d. - merkt dat een 
aantal argumenten pro en contra steeds 
weer opduikt. Een paar ervan wil ik met 
u nader bekijken. 

Voor sommige scribenten is de inte
griteit van de regisseur Mei Gibson en 
de hoofdrolspeler James Caviezel een 
belangrijk argument pro. Ook voor de 
EO blijkt het feit dat de hoofdrolspeler 
een overtuigd christen is, één van de 
argumenten om de uitzendrechten voor 
'The Passion' te claimen. Naar mijn 
bescheiden mening is dit een oneigen
lijke argumentatie. Goede, integere 
bedoelingen rechtvaardigen nog niet het 
resultaat. De apostel Paulus was zich 
van geen kwaad bewust. Maar tegelijk 
wist hij: daardoor ben ik nog niet 
gerechtvaardigd (1 Kor. 4:4). Het is 
trouwens wel een erg (post)modern 
argument, het beroep op het persoonlijk 
geloof en iemands integere bedoelingen. 
Ook eigen gemeenteleden komen soms 
met dit argument aandragen. Als iets 
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maar bedoeld is tot eer van God, dan is 
het goed. En mag je er eigenlijk niets 
meer van zeggen. Alsof niet het Woord 
van God de kritische norm is. Waarbij 
het niet gaat om een beoordeling van 
personen, maar van zaken. 

In bepaalde kringen klinkt hevig 
protest tegen het vermeende antisemi
tisme van 'The Passion'. Walgelijk. 
Aldus het oordeel van de joodse voor
man R. Naftaniël, directeur van het 
Centrum voor Informatie en Documen
tatie Israël (CIDI). Volgens Naftaniël 
bevat de film wel degelijk antisemitische 
trekken, die vooroordelen over Joden 
bevestigen (RD van 13 maart 2004). 

Ook in het dagblad TROUW (eveneens 
van 13 maart 2004) wordt de beschuldi
ging van antisemitisme van verschil
lende kant breed uitgemeten. De PKN 
gaat vermoedelijk via een joods-christe
lijke kijkwijzer waarschuwen regen 'The 
Passion', al vond Marieke den Hartog -
die werkt aan een advies voor de PKN -
de film minder antisemitisch dan ze 
verwacht had (TROUW van 19 maart 
2004). Dat laatste geluid hoor je trou
wens vaker. 

Lees ik de redenen waarom sommi
gen het hebben over 'antisemitisme', dan 
denk ik: met deze argumenten kun je 
ook het Evangelie zelf van antisemiti
sche tendensen beschuldigen (wat ook 
wel gebeurd is). Het is een vertekening 
van de feiten om de veroordeling van 
onze Heiland alleen op rekening van de 
Romeinen te stellen. Zoals het overigens 
evenzeer onjuist is om die veroordeling 
eenzijdig op rekening van de Joden te 
stellen. 1\an dat ge-touw-trek moeten 
we maar niet meedoen. Jezus is in twee 
processen ter dood veroordeeld, in een 
kerkelijk proces voor het Sanhedrin en 
in een wereldlijk proces voor Pilatus. 
Dat is de waarheid' (H. de Jong, HAN

DELINGEN 7. ÜM HET CHRISTELIJK LEZEN 

VAN HET ÜUDE TESTAMENT, Kampen 
1985, p. 99). Het is geen antisemitisme 
om met het Evangelie de historische 
gang van zaken te erkennen. Mits daar
bij de persoonlijke schuldbelijdenis niet 
vergeten wordt: 't En zijn de Joden niet, 
Heer Jezu, die U kruisten . . .  (Revius). 

Tegelijk, bekijk je 'The Passion' zon
der deze persoonlijke schuldbelijdenis, 
dan kan ik mij voorstellen dat de film -
onbedoeld - kan gaan fungeren als 
koren op sommige antisemitische 
molens. In de brochure van DTEG 
wordt dit bezwaar ('de film kan bij 
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sommigen mogelijk aanzetten tot antise
mitisme') een meer zorgvuldig geformu
leerde kritiek genoemd. Desondanks 
wordt deze kritiek afgedaan met: 'Dat 
kan, maar louter bij halve zolen' (p. 20). 
Dat gaat mij te kort door de bocht. Ik 
ben er niet echt gerust op. Telkens weer 
melden 1ich vormen van antisemitisme. 
Ook in Nederland. Het is een veeg 
teken dat het in bepaalde delen van 
Amsterdam niet meer veilig is om met 
een keppeltje op te lopen! Wel erken ik 
dat het wat deze film betreft, gaat om 
een ongewenst bijverschijnsel. Een 
hoofdargument tegen 'The Passion' kun 
je er niet direct aan ontlenen. 

Datzelfde geldt naar mijn mening 
voor het protest dat klinkt tegen het 
gedetailleerd weergeven van geweld en 
martelscenes. Ik heb de film zelf niet 
gezien. Ik ga af op wat ik aantref in ver
slagen van verschillende kant over de 
voorvertoning van 'The Passion'. Daar
uit begrijp ik dat het inderdaad bar en 
boos moet zijn, met het geluid van gege
sel in dolby surround. De filmcriticus 
van het tijdschrift NEWSWEEK schreef 
dan ook, 'dat "The Passion" eerder tot 
nachtmerries dan tot vroomheid zal 
inspireren' (geciteerd via het RD van 28 
februari 2004). Inmiddels heeft het 
bekijken van 'The Passion' al twee keer 
geleid tot een dodelijke hartaanval. 
Natuurlijk, een direct verband met de 
film valt niet te bewijzen. Maar dat al 
dit geweld heel wat losmaakt, zal duide
lijk zijn. 'Een marathon van geseling en 
bloedvergieten', kopte het NO van 28 
februari 2004. Om onpasselijk van te 
worden. Naarmate de film vordert, 
wordt het volgens Wim Houtman steeds 
meer 'zinloos geweld', waarbij de vraag 
waarom Jezus zoveel vijandschap opriep, 
onbeantwoord blijft. 'Mei Gibson komt 
er niet meer op terug. Hij is te druk met 
de zoveelste rake klap' (NO van 26 
maart 2004).1 

Ongetwijfeld is het lijfelijk geweld 
tegen onze Heiland bar en boos geweest. 
Alleen is het de vraag, of je dat zo uit
bundig moet weergeven. De evangeliën 
zijn in dit opzicht terughoudend en 
sober. Hier ligt het gevaar van sensatie 
levensgroot op de loer. Zoals je je - tus
sen haakjes - ook als dominee op de 
preekstoel niet te buiten moet gaan aan 
het uitmeten van allerlei gruwelijke 
details over de kruisiging. Het leidt af 
van waar het de Here in het Evangelie 
om begonnen is: om de boodschap van 
venoening door voldoening. Een mens 
moet zich niet aan het geweld tegen 

1 

Jezus vergapen, maar zal eigen schuld 
voor God bewenen. Dit nog afgezien 
van het feit dat de eigenlijke pijn van 
onze Heiland toch niet in beeld te bren
gen is. In alle klappen van mensen 
voelde Hij de slaande hand van God. 
Wat een verdriet voor de rechtvaardige 
Zoon van God! Niet te filmen! 

Toch, ook dit is geen doorslaggevend 
argument tegen een film als 'The Pas
sion'. Je bent nog steeds bezig met een 
b-discussie, namelijk over de manier 
waarop je een film over Jezus' lijden en 
sterven invult. Alsof een dergelijke film 
wel zou mogen, wanneer het lijfelijk 
geweld tegen onze Heiland meer terug
houdend zou zijn weergegeven. Dat is 
het gevaar van de b-discussie. Je kunt er 
heel wat zinnige of onzinnige argumen
ten in uitwisselen. Maar de kwestie 
wordt er niet door beslist. 

Het tweede g ebod 

Dichter bij huis komen we met wat 
van verschillende kanten opgemerkt is 
over het tweede gebod van de Wet van 
God. U weet wel, het gebod dat het 
maken van beelden verbiedt. Aardig is 
dat dit argument ook in Amerika naar 
voren is gebracht, door ds. Ron Gleason, 
ooit mijn collega in de toenmalige clas
sis 's-Gravenhage. Bij geloof komt het 
niet aan op het zien, maar op het horen. 
Het geloof is - door de kracht van de 
Heilige Geest - uit het horen van het 
Woord van God (Rom. 10). In het NO 
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van 1 3  maart 2004 stelt Wim Hout
man, dat in Romeinen 10  het 'horen' 
niet staat tegenover het 'zien', maar 
tegenover het 'niet-horen'. Op zichzelf is 
dat een correcte opmerking. Maar bij 
het geloof is het 'horen' zozeer de weg 
van de Geest naar een mensenhart, dat 
het 'zien' niet eens ter sprake komt. Ook 
in de tijd van het Nieuwe Testament 
waren er allerlei visuele expressievormen. 
Maar het heeft God behaagd om door 
de dwaasheid van de prediking mensen 
te behouden ( 1  Kor. 1). Niet het beeld, 
maar het Woord is beslissend voor het 
geloof! 

Voor alle duidelijkheid, dit bijbels
gereformeerde uitgangspunt vind ik ook 
terug bij gereformeerde scribenten, die 
menen dat van 'The Passion' in het 
kader van evangelisatie gebruik gemaakt 
kan worden. Al is de één hier voorzich
tiger dan de ander. De brochure van 
DTEG staat uitgesproken positief tegen
over 'The Passion' als evangelisatiemid
del. Toch wordt erkend, dat een film 
een aanvulling (cursivering van mij) kan 
zijn op bestaande traditionele vormen. 
Bovendien, ' .. . visuele middelen moeten 
dus altijd in combinatie met tekstuele 
middelen worden gebruikt' (p. 8). Van
daar dat op p. 14 ronduit gezegd wordt: 
'Evangeliseren met tekst en zonder beeld 
kan ook in deze tijd nog prima. Evange
lisatie met beeld zonder tekst is onzin: 
zelden zal de boodschap overkomen.' 
Daarmee is het primaat van het Woord 
erkend. Graag beveel ik deze woorden 
aan in de aandacht van degenen die 
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menen dat je met een mime-team kunt 
evangeliseren. Ik geloof er niets van. 

De predikanten Drayer en Paas spre
ken zich nog duidelijker uit. Van harte 
erkennen zij, dat alleen het Woord van 
God mensen kan veranderen, onder 
inwerking van de Heilige Geest. 'Een 
film zien wij dan ook niet als evangeli
satiemiddel op zichzelf (uiteindelijk is 
dat alleen het verkondigde Woord), 
maar wel als een van de mogelijke mid
delen om tot gesprek te komen over 
wezenlijke zaken en uiteindelijk mensen 
te brengen bij Gods Woord. Om een 
technische term te gebruiken: de film 
zien wij als "pre-evangelisatie", en niet 
meer dan dat' (RD van 17 maart 2004). 

Daarmee wordt al helder: met een 
simpel beroep op het tweede gebod van 
Gods Wet kom je er niet uit. Geen gere
formeerd mens zal beweren dat beeld
materiaal het (gesproken/gepredikte) 
Woord kan vervangen. Allemaal onder
schrijven we zondag 35 HC. Die wel de 
sporen draagt van zijn ontstaanstijd. 
Maar waarvan de boodschap per se niet 
door de conflicten uit die tijd gestempeld 
wordt (zoals Wim Houtman in het ND 
van 13 maart 2004 beweert). Beeldma
teriaal - in welke vorm ook - kan het 
Woord nooit vervangen. Onze wijze 
God wil zijn christenen door de levende 
prediking van het Evangelie onderwij
zen en levend maken. 

Blijft over de vraag, of je dat 
gesproken/gepredikte Woord met beeld
materiaal mag illustreren en verduidelij
ken. Ik denk niet dat je dat op voorhand 
strijdig met het tweede gebod moet noe
men. Wel zul je bij gebruik van onder
steunend beeldmateriaal er steeds op 
bedacht moeten zijn, dat het niet alsnog 
het gesproken/gepredikte Woord gaat 
domineren. Maar wanneer is dat het 
geval? Ook daarover blijkt discussie 
mogelijk. 'Een film is geen schilderij ', 
schrijft Arie van der Spek in het RD van 
13 maart 2004. Heb ik zijn verhaal 
goed gelezen, dan zegt hij dat je bij een 
schilderij als toeschouwer nog afstand 
kunt bewaren. Terwijl de film je hele
maal inpakt. Daar zetten Drayer en 
Paas van hun kant vraagtekens bij. Deze 
onderscheiding zou niet meer opgaan 
voor moderne schilderkunst en (post) 
moderne films. Ik kan het als niet-vak
man moeilijk beoordelen. Bovendien 
heb ik het bange gevoel, dat hier het 
eigenlijke punt in geding niet mee 
geraakt wordt. 

1 
Je kunt natuurlijk heel gauw klaar 

zijn. Namelijk door met een beroep op 
het tweede gebod elk naspelen (toneel, 
film) van bijbelstof onjuist te noemen. 
Kijkt u diep in mijn hart, dan kan ik 
mij persoonlijk goed in die opvatting 
vinden. De Bijbel is geen draaiboek, 
maar een preekboek (om ook eens een 
oneliner te lanceren). Daarmee ben ik in 
goed gezelschap van menige kerkelijke 
vergadering in het verleden. Werd er al 
toneelspel toegestaan, dan nog geen bij
belse stof! Ook iemand als Voetius laat 
er geen enkele ruimte voor. En toch. 
Een onverdacht reformator als Bucer 
wees op het nut van toneelspel als mid
del om in vroomheid toe te nemen. Hij 
leverde er zelfs de voorbeelden bij, hoe je 
toneelstukken zou kunnen schrijven 
over de strijd tussen de herders van 
Abraham en Lot, of over het huwelijk 
van Isaak en Rebekka. Calvijn was 
bepaald niet enthousiast over toneelspel, 
integendeel zelfs. Toch deelde hij het 
felle en principiële protest van zijn colle
ga's niet tegen het opvoeren van het 
toneelstuk 'Acts des apötres' (Handelin
gen der apostelen). Niet dat hij ervóór 
was. Maar hij vond er niets in dat 'tegen 
God' was. Bovendien vond Calvijn dat 
men de mensen niet alle vermaak kon 
weigeren. 2 Ook hier blijken nuances 
mogelijk, die zich niet met machtsspreu
ken laten oplossen. Hoe verleidelijk het 
ook is om eigen standpunt te verabsolu
teren. 

De kernvraag 

In het bovenstaande ben ik een 
belangrijk deel van de discussie rond 
'The Passion' met u nagegaan. Er zijn 
inmiddels heel wat bezwaren de revue 
gepasseerd. Bezwaren die in bepaalde 
opzichten hout snijden. Maar toch niet 
de kracht van een beslissend tegenargu
ment hebben. Dat ligt anders bij wat 
volgens mij hier de kernvraag is. Een 
vraag, waar niemand onderuit komt. 
Ook niet wanneer je geen bezwaar hebt 
tegen toneel of film met een bijbels 
onderwerp. Dan nog staat de vraag 
recht overeind: kan en mag een mens 
jezus Christus naspelen? 

Ik ben blij dat die vraag in de dis
cussie steeds weer naar voren komt. En 
dat ook degenen die in 'The Passion' 
een hulpmiddel om te evangeliseren 
zien, zich met die vraag confronteren. 
Ook hier gaan de antwoorden uiteen. 
Enerzijds klinkt een resoluut 'Nee', met 

Nader Bekeken april 2004 

beroep op het tweede gebod van Gods 
wet. Jezus is een goddelijk Iemand. En 
van God mag je geen beeld niaken. Ook 
niet door Hem na te spelen. 

Pardon, klinkt het van de andere 
kant. Jawel, Jezus is echt God. Maar 
tegelijk is Hij echt mens. Waren er 2000 
jaar geleden camera's geweest, dan had 
Jezus gefotografeerd en gefilmd kunnen 
worden (Wim Houtman in ND van 13 
maart 2004). Met het echt mens-zijn 
van Jezus lijkt de zaak te zijn beslist. 
Wat dat betreft spreekt de titel van de 
brochure van DTEG boekdelen: ZIE DE 

MENS. 'Wanneer we echter geloven dat 
Hij echt mens was, Wiens goddelijkheid 
niet zomaar af te lezen was aan Zijn 
uiterlijk, is het principieel mogelijk dat 
een mens Hem naspeelt in Zijn mens
zijn. Mits dit met eerbied gebeurt en de 
verfilming trouw blijft aan wat in de 
evangeliën beschreven staat' (Drayer/ 
Paas). 

Met alle respect voor Drayer en Paas, 
volgens mij wordt hier een binnenbocht 
genomen. Jezus was echt mens. Dus 
mag een mens Hem naspelen. Volgt hier 
nu echt het één zonder meer uit het 
ander? Dit moet nu juist bewezen wor
den! Want inderdaad, Jezus is echt 
mens. Maar er is een beslissend verschil 
tussen Hem en alle andere mensen: Hij 
was zonder zonde. Geen gewoon mens 
dus. Integendeel: deze mens is de recht
vaardige Zoon van God. God en mens 
in één persoon. Welke zondige mens zal 
Hem kunnen naspelen? Dat is onmoge
lijk. Sterker nog, ik vind het een beledi
ging voor de unieke majesteit van de 
Zoon van God. Gewone mensen kun
nen gewone mensen naspelen. Maar 
Jezus is geen gewoon mens. Hij is volle
dig uniek, ook in zijn mens-zijn. Zijn 
mens-zijn is ook geen moment geschei
den van zijn God-zijn. Terecht wees de 
christelijke gereformeerde predikant ds. 
M.J. Kater daarop (RD van 20 maart 
2004). Nee, dat komt niet in mindering 
op zijn mens-zijn. Het onderstreept wel 
de uniciteit daarvan. Geen zondig mens 
kan in de huid van de Zoon van God 
kruipen. Het kan niet. En daarom mag 
het niet. Je miskent er het unieke van 
Jezus' persoon mee. 

Waren er 2000 jaar geleden camera's 
geweest, dan was het inderdaad moge
lijk geweest opnamen van Jezus te 
maken. Maar dan wel van Hem! 
Daarom gaat ook de redenering in de 
brochure van DTEG niet op: 'Net als 
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schilderijen van Rembrandt en de kin
derbijbelplaatjes, toont The Passion of 
the Christ een beeld van de menselijke 
gestalte van Jezus' (p. 5). Want bij 'The 
Passion' gaat het niet meer om de 
manier waarop een kunstenaar/tekenaar 
zich Jezus voorstelt, maar om iemand 
die het ·aandurft om Jezus te spelen. 
Ook hier wordt veel te snel en opper
vlakkig geconcludeerd. Ik merk dat mij 
dat verontwaardigd maakt. Met een 
vlot beroep op Jezus' menselijkheid 
wordt 'The Passion' geaccepteerd. Met 
daaraan verbonden een even vlot waar
deoordeel: 'Wie dat mens-zijn van 
Christus liever vergeet, maakt al snel 
van Hem een abstract iets, een dogma, 
een systeem' (opnieuw p. 5). Alsof 
erkenning van Jezus' unieke majesteit 
zijn mens-zijn vervluchtigt! 

Daarom wil ik hier hardop proteste
ren. Alle vrome bedoelingen en vrome 
woorden ten spijt. Ik heb 'The Passion' 
niet gezien. Ik wil deze film helemaal 
niet zien. Ook niet wanneer een film 
als deze de merkbaar rooms-katholieke 
toets zou missen en zich clean aan de 
feiten van het Evangelie zou houden. 
Zo dit laatste al mogelijk is. Altijd 
sluipt interpretatie in. Maar goed, dat 
gebeurt op de preekstoel ook. Waar het 
mij om gaat, is: op deze manier wordt 
naar mijn vaste overtuiging de unieke 
persoon van onze gezegende Heiland 
naar beneden gehaald. Zijn diepste 
wezen en lijden is niet te filmen. En 
wat er destijds van te filmen was, laat 

Het leven van Gods kinderen is 
niet een rustige wandeling in een 
tuin vol rozen. De Schrift laat ons 
steeds weer zien dat wij als gelo
vigen voortdurend aan het front 
staan. Er zijn doodsvijanden die 
ons aanvechten en het op onze 
ondergang gemunt hebben. De Hei
delbergse Catechismus noemt ze in 
antwoord 127: de duivel, de wereld 
en ons eigen vlees. De manier 
waarop onze eerste doodsvijand, de 
duivel, ons aanvecht, is wel bij uit-

1 
zich nu niet meer naspelen om alsnog op 
een film vastgelegd te worden. Omdat 
Jezus Jezus is. Zo uniek als zijn persoon 
is, zo uniek is ook zijn werk. Die hangen 
ook nauw samen. Jezus is uniek in zijn 
ambt als Borg en Middelaar! Dat ambt is 
helemaal aan zijn persoon - aan Hem 
alleen - verbonden. Hij alleen kon het 
grote offer voor de schuld brengen, dat 
offer zijn. Het unieke offer, dat eens 
voorgoed gebracht werd. Het is volstrekt 
eenmalig. Leest u er de brief aan de 
Hebreeën maar op na. Wie haalt het in 
z'n hoofd om dat alles na te spelen? Wat 
een verbeelding om Jezus te verbeelden! 
Om van zijn ambt een rol te maken! Hier 
staat mijn verstand stil. Laat mij het 
maar hardop uitspreken: ik schaam mij 
ervoor dat binnen de kerken waarvan ik 
lid ben en waarin ik ambtsdrager ben, 
een brochure als van DTEG kon ver
schijnen. 

Want een christenmens moet zijn 
Heiland niet naspelen of nadoen. Je moet 
Hem navolgen. Wandelen zoals Hij 
gewandeld heeft. Zijn lijden en sterven 
willen niet nagespeeld worden. Maar wil
len herdacht worden bij brood en wijn, 
die tekens en zegels van zijn eenmaal 
gebrachte offer. Dat is de weg van de 
Geest en daarom van de christelijke kerk. 
Ook wanneer je met het Evangelie naar 
buiten treedt. Een moderne maatschappij 
kent vele visuele mogelijkheden. Ook 
daarin zullen we de grenzen van het naar 
de Schrift betamelijke niet overschrijden. 
De Here is er niet van gediend. De 
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naaste - ook de buitenkerkelijke naaste -
is er niet werkelijk mee gediend. Laat 
niemand het dan gaan hebben over een 
kromme stok waarmee toch een rechte 
slag kan worden geslagen. Ook zo laat 
de kromheid van 'The Passion' zich niet 
rechtvaardigen. Niet voor God. En niet 
voor de mensen. 

Afgesloten op 26 maart 2004. 

Noten: 
1 Ik citeer hier uit een verslag van Wim Houtman, 

waarin hij weergeeft hoe hij het bekijken van 'The 

Passion' ervaren heeft. Dit verslag verschijnt op de 

dag waarop deze Kroniek min of meer klaar is. 

Vandaar dat ik er niet meer elementen uit mee

neem. Wel constateer ik dat veel van wat in deze 

Kroniek aan kritiek gegeven wordt, gesteund wordt 

door Houtmans ervaringen. Zijn reserves zijn sinds 

zijn eerdere artikel in het ND van 13 maart 2004 

onmiskenbaar toegenomen. Om Houtman recht te 

doen, vermeld ik dat hier apart. 

2 Zie hierover breder het derde deel van de Calvijn

biografie, geschreven door E. Doumergue, CALVIJN 

EN GENtVE, Kampen 1986, 2• druk, p. 431v. Ook 

W.G. de Vries vermeldt Calvijns opstelling tegen

over bijbels toneel in DE GEREFORMEERDE LEVENS

WANDEL, Goes 1964, p. 210-211 (in het hoofdstuk 

'Gods Woord een scenario?'). Al ben ik het in grote 

lijnen eens met dit hoofdstuk van De Vries, naar 

mijn mening geeft hij Calvijns standpunt te zuinig 

weer. 

Verzoekingen 

stek de verzoeking. Hij heet dan ook 
in de Schrift 'de verzoeker' (Mat. 4: 
3; 1 Tess. 3:5). Paulus spreekt over 
'de verleiding van de duivel' (Ef. 6: 
11). 

Ja, de apostel wijst erop dat door 'ver
leiding' (1 Tim. 2:14, vgl. 2 Kor. 11:3) 

de zonde in de wereld gekomen is. En 

Thema A.N. Hendriks 
-

l 

met dat verschrikkelijke verleidingswerk 
gaat de boze nog steeds door (Op. 2:10; 

12:9). Het is vanuit deze strijdsituatie 
dat de Here Jezus ons leert bidden: 'En 
leid ons niet in verzoeking, maar verlos 
ons van de boze' (Mat. 6:13). 

In dit artikel wil ik stilstaan bij wat 
de Schrift zegt over verzoeking. Waar 
gaat het om? Heeft God ook de hand in 
onze aanvechtingen? Hoe moeten we 
die zesde bede verstaan? 
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Verzoeking/beproeving 

Het verschil tussen 'verzoeking' en 
'beproeving' zullen de meeste kerkgan
gers wel kennen. We zeggen dan: ver
zoeking is iets wat van de duivel komt; 
bij beproeving gaat het om een toets die 
de He;e ons afneemt. Het is opmerkelijk 
dat zowel het Hebreeuwse nasach in het 
Oude Testament als het Griekse peirad
zoo in het Nieuwe Testament beide bete
kenissen kunnen hebben. De tekst 
waarin het bewuste woord staat, moet 
duidelijk maken of wij met een 'verzoe
ken' of een 'beproeven' hebben te doen. 
Wanneer Jakobus schrijft: 'Houdt het 
voor enkel vreugde, wanneer gij in veler
lei verzoekingen valt .. .' (Jak. 1:2), zul
len wij moeten denken aan 'beproevin
gen', maar wanneer hij in 1: 13 schrijft 
over 'verzocht worden', gaat het duidelijk 
om een tot zonde verleid worden. Zo 
vaak wij het woordje 'verzoeken' in de 
Bijbel tegenkomen, moeten we dus 
attent zijn. Er is niet altijd een verleiding 
van satan mee aangeduid. 

Het is niet toevallig dat voor 'verzoe
ken' en 'beproeven' in de talen van de 
Schrift hetzelfde woord wordt gebruikt. 
Want wanneer de Here ons beproeft, is 
de duivel er ook altijd bij. Hij probeert 
juist in moeilijke situaties ons tot zonde 
te brengen. Hij weet dat wij dan kwets
baar zijn en grijpt zijn kans. Wat de 
vrome Job overkwam, was van Gods 
kant een beproeving. Hij nam Job de 

· proef af, of hij inderdaad zou volharden 
in zijn vroomheid, ook wanneer alles 
hem ontviel (vgl. Job 2:3). Maar de dui
vel maakte van deze beproeving een ont
zaglijke verleiding. Zijn bedoeling was 
dat Job God openlijk vaarwel zou zeg
gen (vgl. Job 1:11). In wat Job moest lij
den, had hij zowel met de Here als met 
de satan te doen. 

Wij kunnen zeggen dat elke beproe
ving tegelijk ook een verzoeking is, 
doordat de duivel zich ook altijd weert 
en van de gelegenheid gebruik maakt, 
om ons te pakken te nemen. 

Maar ook het omgekeerde is waar: 
verzoekingen kunnen beproevingen zijn. 
De Here kan de duivel ruimte geven om 
zijn kinderen aan te vechten. Ook dat 
leert ons de geschiedenis van Job. De 
Here geeft Job duidelijk - zij het tot een 
bepaalde grens - aan satans geweld over 
(vgl. Job 1:12; 2:6). En zo kunnen wij 
zeggen dat deze vrome door God in ver
zoeking wordt geleid. Onze Heiland 
heeft in verzoekingen geleden (Heb. 2: 

18) en is op gelijke wijze als wij verzocht 
geweest (Heb. 4:15). Maar het was God 
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Rozentuin 

zelf die Hem in die verzoekingen leidde. 
Niet de duivel nam bij de verzoeking in 
de woestijn het initiatief, maar de Geest 
leidde Jezus naar de woestijn 'om ver
zocht te worden door de duivel' (Mat. 
4:1). 

De verheerlijkte Christus laat toe dat 
sommigen uit de gemeente te Smyrna 
door toedoen van de duivel in de gevan
genis terecht komen om verzocht te 
worden (Op. 2:10). 

Ook de zesde bede van het Onze 
Vader leert ons dat de Here ons in ver
zoeking kan leiden. Wanneer de Here 
ons in verzoeking leidt, is dat nooit om 
ons aan het boze oogmerk van de duivel 
prijs te geven. Integendeel, de Here laat 
ons aanvechten, om ons te louteren en 
ons nog meer te binden aan zijn Woord. 
A. Kuyper schrijft in zijn uitleg van de 
zesde bede: 'Wat God de Heere met zijn 
'leiden in verzoeking" bedoelt, moge de 
eene maal zijn de beproeving van ons 
geloof, een andere maal de ontdekking 
aan ons zelven van onze geestelijke 
zwakheid, of eindelijk een derde maal 
een ons verlaten met zijn genade en een 
ons verharden, opdat we, als straf voor 
ons ongeloof, in den jammer onzer ziel 
gestort, met berouw en schuldbelijdenis 
tot onzen God mogen wederkeeren ... .'1 

Het komt mij voor dat Kuyper hier 
uitstekend samenvat, waartoe de Here 
de duivel ruimte geeft om zijn kinderen 
te verzoeken. Bij het eerste kunnen wij 
denken aan wat Job overkwam, bij het 
tweede aan de verloochening van Simon 
Petrus, terwijl het derde ons doet den
ken aan David in de geschiedenis van 
de volkstelling. Wat het laatste betreft: 
wij lezen: 'De toorn des HEREN ont
brandde weer tegen Israël; Hij zette 

David tegen hen op en zeide: Ga, tel 
Israël en Juda' (2 Sam. 24:1). Maar we 
lezen ook: 'Satan keerde zich tegen 
Israël en zette David aan, Israël te tellen' 
(1 Kron. 21:1). De conclusie mag zijn 
dat de Here in zijn toorn David over
geeft aan de verleidende macht van 
satan, om David en zijn volk tot inkeer 
en verootmoediging te brengen. 

Wanneer God ons in verzoeking 
leidt, kan er sprake zijn van zijn Vader
lijke toorn, omdat wij van zijn wegen 
zijn afgedwaald. De geschiedenis van 
David bij de volkstelling is daar een dui
delijk voorbeeld van. Maar meestal zal 
aan de orde zijn wat Calvijn zegt. God 
leidt in verzoeking 'opdat Hij, door de 
zijnen te beproeven, een bewijs zou ont
vangen van hun oprechtheid en door 
hen te oefenen hun kracht zou verster
ken; opdat Hij hun vlees zou doden, 
wegteren en uitbranden, daar het, wan
neer het niet op deze wijze bedwongen 
werd, overmoedig zou worden en boven
mate uitgelaten zou zijn.'2 De verzoe
king is dan niet een Vaderlijke straf en 
kastijding, maar voluit een beproeving, 
En dan met name geldt alles wat de 
Schrift ons leert over Gods snoeimes. 
Het gaat om 'meer vrucht' (Joh. 15:2), 

om 'de beproefdheid' van het geloof 
(Jak. 1:3), om 'de echtheid' van het 
geloof (1 Petr. 1:7), om 'het leren van 
gehoorzaamheid' (Heb. 5:8). 

Het is vooral Luther geweest, die 
voor de verzoeking als beproeving van 
Godswege aandacht heeft gevraagd.3 Als 
Christus aan boord van ons levens
scheepje gekomen is, steekt de storm op. 
Zo kan Luther zeggen: 'Hoe groter 
christen, des te meer aanvechting.' God 
is de Timmerman, wij zijn het hout. De 
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duivel is 'Gods hakbijl en snoeimes', 
waarmee Hij ons bewerkt. Dit bewerken 
noemt Luther Gods 'vreemde werk', dat 
dienstbaar is aan zijn 'eigenlijke werk': 
het geven van het heil. 'God kookt en 
braadt zijn heiligen', waarbij Hij de dui
vel gebruikt, maar het is 'de beste 
geneesktmde', want zo neemt de Here 
van ons weg de hoogmoed en het ver
trouwen op onszelf, en leert ons nede
righeid. Al gaat God soms helemaal 
schuil achter het masker van de duivel, 
de aanvechtingen zijn uiteindelijk 'Gods 
liefdevolle omarmingen, waarmee Hij in 
het ongeduld van de liefde zijn bruid 
omhelst. Want, als wij niet aangevoch
ten zouden worden, zouden wij Hem 
niet zoeken en nimmer leren om te 
horen, te zien en het oor te neigen . . .  .' 

Verzoeking wordt 
verleiding 

Wanneer het niet alleen de duivel is 
die ons in verzoeking leidt, maar ook de 
Here, dan rijst de vraag: is God dan 
mede-auteur van de zonde? Blijkbaar 
had Jakobus al met deze vraag te 
maken. Want hij wijdt er in zijn brief 
een hele passage aan. Jakobus verwerpt 
met kracht de gedachte dat zonde op 
enige manier terug te voeren zou zijn op 
God. God kan door het kwade niet ver
zocht worden en Hij brengt ook nie
mand in verzoeking (Jak. 1 : 13) .  Jakobus 
handhaaft ten volle: 'God is verre van 
goddeloosheid, de Almachtige van 
onrecht' (Job 34:10), en dat God te rein 
van ogen is om het kwaad te zien (Hab. 
1 : 13). Daarom is het onbestaanbaar dat 
de Here iemand tot zonde zou verleiden. 
Wanneer Jakobus schrijft: 'Laat nie
mand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik 
word van Godswege verzocht', gebruikt 
hij het woord 'verzoeken' in de beteke
nis van verleiden tot zonde. De Here 
kan in verzoeking leiden, zo hebben wij 
gezien. Maar 'leiden in' is wat anders 
dan 'verleiden tot'! Een verzoeking kan 
een daadwerkelijke verleiding worden. 
Dan resulteert ze niet in wat de Here 
beoogt ('beproefdheid', 'volharding', 
Jak. 1 :3), maar in wat de duivel beoogt 
(de zonde, het ongeloof, de twijfel). 

Jakobus weet van de agressie van de 
duivel (vgl. Jak. 4:7). Maar in het eerste 
hoofdstuk noemt hij deze agressor niet. 
Alle nadruk valt op onze verantwoorde
lijkheid. Het is de mens zelf die de ver
zoeking (als beproeving van Godswege) 
tot een verleiding maakt! Jakobus wijst 

1 
dan aan hoe het komt dat een mens de 
verkeerde keus doet. Die verkeerde keus 
is niet van de Here, maar van het eigen 
hart. Jakobus schrijft: 'Maar zo vaak 
iemand verzocht wordt ( = tot zonde ver
leid wordt), komt dit voort uit de zui
ging en verlokking van zijn eigen 
begeerte' (Jak. 1 : 14). De boze eigen 
begeerte van de mens trekt hem in de 
aanvechting uit het goede spoor en ver
lokt hem. Zo ging het met Eva in het 
paradijs (vgl. Gen. 3 :6) en zo gaat het 
nog altijd. In de duistere wereld van 
onze begeerten valt de beslissing. En de 
duivel kent ons mensenhart. Dat is bij 
uitstek de poort waardoor hij ons leven 
binnenkomt. Daar probeert hij ons te 
verschalken. Want hij weet hoe graag 
ons boze hart naar hem luistert. 

Maar wij moeten de poort zelf open
doen. Wat de Heilige Geest wel kan, dat 
kan de duivel niet. De Heilige Geest 
opent het gesloten hart (vgl. DL IIl/IV, 
1 1) .  Dat is de majesteit van de Geest. 

Johannes Calvijn 

Maar ' . . .  het is de armoede van den 
Satan, dat hij tot niemand effectief 
komen kan, tenzij de mensch van zijn 
kant óók naar Satan toekomt.' 4 

Dat betekent: altijd zijn wijzelf ver
antwoordelijk, wanneer een verzoeking 
tot een daadwerkelijke verleiding wordt. 
We zijn nooit slachtoffer. Wij openen de 
poort waardoor de duivel ons hart bin
nenkomt. De apostel Petrus verwijt 
Ananias dan ook: 'Ananias, waarom 
heeft de satan uw hart vervuld . . .  ?'; 
'Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart 
plaats geven?'  Hand. 5:3,4). Er is het 
'ingeven' van de duivel (Joh. 13 :2), 
maar er is ook de 'ongehoorzaamheid' 
van de mens (Rom. 5: 19). 
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Maarten Luther 

God g eeft de duivel 
ruimte 

Calvijn maakt onderscheid in Gods 
oordelen. Bij goddelozen is er sprake 
van 'het oordeel van de wraak', bij Gods 
kinderen van 'het oordeel van de kastij
ding'. 'Overal waar straf is tot wraak, 
daar vertoont zich Gods vloek en toorn, 
die Hij van de gelovigen altijd afhoudt. 
De kastijding daarentegen is een zegen 
en zij draagt het getuigenis van liefde, 
zoals de Schrift leert (Job 5: 17; 
Spr. 3 : 1 1 ;  Hebr. 1 2:5).'5 Ik denk dat wij 
dit onderscheid ook kunnen gebruiken 
met betrekking tot de ruimte die de 
Here aan de duivel geeft. God leidt zijn 
kinderen soms in verzoeking. Hij laat 
hen in aanraking komen met de verlei
dende macht van de boze. Daarin is Hij 
dan bezig als de vader die zijn zoon 
'tuchtigt' (Heb. 1 2:7). De Here zoekt 
dan de 'echtheid' van het geloof en de 
'volharding' in het geloof. Er zijn ook 
situaties waarin Hij de duivel ruimte 
geeft, om zijn kinderen van de goede 
weg nog verder te laten afdwalen. Ze 
zijn al verkeerd bezig geweest en komen 
dan van kwaad tot erger. Een voorbeeld 
daarvan is David bij de volkstelling. De 
Dordtse Leerregels spreken over een 
door het vlees, de wereld en de satan 
'meegesleept' worden en zeggen dat God 
dit 'rechtvaardig toelaat' (V, 4). De Here 
laat toe dat ze in zo'n afschuwelijke zon
detoestand komen, om hun de ogen te 
openen voor hun dwaasheid en dwars
heid. Daarbij handelt Hij niet onrecht
vaardig: zij hebben het zelf over zich 
afgeroepen. Want zij zijn niet waakzaam 
geweest, maar hebben de poort van hun 
hart voor de duivel geopend. De Leerre-
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gels wijzen dan ook op de 'eigen schuld'. 
Heel troostvol is dat zij er ook op 

wijzen dat God de zijnen nooit helemaal 
in de macht van de boze overgeeft. Hij 
laat hen niet zo diep vallen (en meege
sleept worden) dat zij zich in de eeuwige 
ondergang storten (V, 6). David en 
Petrus.zijn er voorbeeld van hoe Gods 
genade dit schuldig door de duivel mee
gesleept worden, gebruikt om zijn kin
deren van een diep zondige weg terug te 
brengen. Gods 'Vaderlijke kastijding' 
moet soms heel ver gaan, moet soms de 
duivel vreselijk huis laten houden, voor
dat zijn kind erkent wat een puinhoop 
het ervan gemaakt heeft. 

Maar er is ook een toelaten van de 
duivel dat niet te maken heeft met Gods 
Vaderlijk oordeel, maar met het oordeel 
van zijn wraak. Het gaat dan om het 
oordeel van de verharding, Wie niet 
heeft willen luisteren, moet nu voelen. 
We kunnen hier denken aan wat de 
Schrift zegt over het 'verstokken' van 
farao (Ex. 7:3), aan de boze geest 'die 
van de HERE kwam' (1 Sam. 16: 14) en 
die Saul angst aanjoeg, aan de leugen
geest die in opdracht van de Here 
Achab verleidde (1 Kon. 22:22), aan de 
zeven boze geesten die het lege huis van 
een mens kunnen betrekken (Mat. 12:  
45) en aan de onreine geesten die Johan
nes als kikvorsen uit de bek van de 
draak tevoorschijn ziet komen (Op. 17: 
13,14). 

Dit alles staat - zij het niet alleen - in 
· de Schrift om ons te waarschuwen. Er is 
ook een leiden van God in verzoeking 
dat niet meer te maken heeft met Vader
lijke kastijding, maar alles met 'het oor
deel van de wraak'! Er is een eind aan 
Gods geduld. Het kan zover komen dat 
Hij mensen overgeeft aan duivelse ver
zoeking. De duivel is dan niet meer 
instrument van Gods liefde die zoekt te 
behouden, maar instrument van zijn 
toorn die straffen wil. Johannes hoort 
dat de satan ontbonden wordt om de 
volkeren te verleiden (Op. 20:8). Daarin 
gaat het om een oordeel van God over 
een wereld die zich niet heeft willen 
bekeren. Paulus verkondigt ons dat God 
een 'energie van dwaling' zendt om de 
leugen te gaan geloven, omdat men 
Gods waarheid niet geloofd heeft 
(2 Tess. 2 : 1 1 ,12) .  

Ook in dit alles blijft God de Hei
lige, die verre is van iedere goddeloos
heid. Hij verzoekt niemand, Hij leidt 
niemand naar de zonde toe. Wel laat 
Hij de boze toe, geeft Hij hem ruimte 
om zijn destructief werk te doen. Het 
woordje 'geven', dat wij herhaaldelijk in 

1 
de Openbaring tegenkomen (vgl. 13 :5;  
13 : 14,15; 17:17), verhindert ons dit 'toe
laten' te zien als een 'maar laten gebeu
ren'. 6 God heeft er de leiding over. Hij 
beschikt en doet zijn werk zeer goed en 
rechtvaardig, ook al handelen de duivels 
en goddelozen onrechtvaardig' (art. 13  
NGB). 

Weerbaarheid mogelijk 

D e  Schrift kleineert nergens de ver
leidende macht van de boze. Integen
deel, ze verkondigt ons dat Gods kinde
ren sinds de hemelvaart van de Here 
Jezus met een nog intensere agressie uit 
de hel te maken hebben dan daarvoor 
het geval was. De Heiland noemt de 
verleiding als eerste verschrikking van de 
tijd die na zijn heengaan komt (Mat. 
24:4,5). Al is de duivel in de hemel uit
gepraat, de aarde wordt nu nog meer 
zijn duister werkterrein, dat hij met 
grote woede tegemoet treedt (Op. 12: 
12). Hij weet dat zijn vonnis is geveld 
en dat hem nog maar 'weinig tijd' rest. 
Juist die wetenschap maakt hem furieus. 
Petrus tekent de situatie waarin wij na 
de hemelvaart verkeren, wanneer hij 
schrijft: 'Wordt nuchter en waakzaam. 
Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als 
een brullende leeuw, zoekende wie hij 
zal verslinden' (1 Petr. 5:8). Wij hebben 
in de duivel met een levensbedreigend 
roofdier te maken dat doorlopend op 
zoek is naar prooi. 

Het akelige daarbij is dat dit roofdier 
zich nooit direct aan ons vertoont, maar 
altijd via via tot ons komt. Zo deed de 
duivel het al in het paradijs. Hij kwam 
tot Eva via de slang en tot Adam via 
Eva. En dat is nog altijd zijn strategie. 
Daarbij is de duivel een meester in ver
momming. Hij vermomt zich in alles 
wat ons boze hart aanspreekt, ja, hij 
komt zelfs op ons af in de gedaante van 
'een engel van het licht' (2 Kor. 1 1 : 14). 
Zijn vermomming gaat zover, dat hij 
zelfs lijkt op de Here Jezus in zijn aardse 
verschijning: Johannes ziet het beest uit 
de aarde met horens 'als die van het 
Lam' (Op. 13 : 1 1). Het lijkt heel 'christe
lijk', maar ondertussen! 

Wij moeten steeds weer bedenken 
dat we in veel wat mensen zeggen en 
doen, met onze 'tegenpartijder' te 
maken hebben, met het roofdier dat zijn 
prooi besluipt. Paulus leert ons achter 
mensen heen te kijken en de demonen 
aan het werk te zien. De strijd gaat niet 
'tegen vlees en bloed', tegen mensen, 
maar tegen machtige boze geesten (Ef. 
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6: 12) .  Mensen zijn hun instrumenten. 
Er is een geweldig geestelijk gevecht aan 
de gang dat erop gericht is ons te verlei
den (Ef. 6 : 1 1) .  

In dit gevecht is waakzaamheid 
geboden. Dat horen wij telkens in de 
Schrift (vgl. Mat. 26:41 ;  Mar. 13 :33; 
1 Petr. 5 :8) .  We moeten 'toezien (op 
onszelf)' (Mat. 24:4; Luc. 21 :8 ;  1 Kor. 
10 : 12) .  Daarbij is het gebed om Gods 
kracht onmisbaar (Mat. 17:21;  26:41). 
Vooral ook het gebed om niet in verzoe
king te geraken (Mar. 14:38). 

Wij moeten doorlopend beseffen in 
wat voor een oorlogssituatie wij ons 
bevinden. Die situatie vraagt waak
zaamheid en oplettendheid. Want achter 
veel wat zich aan ons aanbiedt en ons 
boze hart ons influistert, zit de duivel 
met zijn demonen. 

Wie attent is en zich niet in slaap 
laat wiegen, kan weerstand bieden. Ver
zoekingen behoeven geen daadwerke
lijke verleidingen te worden. Petrus geeft 
ons het recept als hij schrijft: 'Weder
staat hem, vast in het geloof (1 Petr. 
5 :9). We worden opgeroepen om de dui
vel te weerstaan. Johannes weet van 
jonge mensen die de boze hebben 'over
wonnen' (1 Joh. 2 : 14). En Jakobus roept 
ons toe: ' . . .  biedt weerstand aan de dui
vel, en hij zal van u vlieden' (Jak. 4:7). 
Petrus wijst aan hoe wij deze machtige 
vijand het hoofd kunnen bieden: in het 
geloof Het geloof maakt zwakke mensen 
sterk. Zo sterk zelfs, dat de duivel moet 
afdruipen. Het komt erop aan dat wij 
met Christus verbonden zijn en daad
werkelijk uit Hem leven. Dan is er zijn 
kracht in onze zwakheid. Dan houdt 
zijn Geest ons staande. Dan zijn we nee, 
niet sterk in onszelf, maar 'krachtig in 
de Here en in de sterkte van zijn macht' 
(Ef. 6: 10). Er is een 'wapenrusting van 
God', die wij door het geloof mogen 
aandoen en dan kunnen wij 'standhou
den' tegen de verleidingen van de duivel 
(Ef. 6 : 1 1v). 

Wanneer de duivel ons toch te pak
ken neemt, is het echt onze eigen 
schuld. Want dan hebben wij geen 
'weerstand' geboden en zijn wij niet 
krachtig geweest 'in de Here'. Petrus 
kwam tot verloochening, doordat hij 
sterk wilde zijn in zichzelf (vgl. Mat. 26: 
33,35), maar niet schuilde bij Christus. 

Het gevecht met de boze kan heftig 
zijn. Ieder die zijn boze hart enigszins 
kent, weet daarvan. Wat is het vaak 
moeilijk om de duivel geen voet te geven 
(Ef. 4:27). Wat hij ons voorspiegelt, is 
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zo verleidelijk. En het vindt in ons hart 
zo gemakkelijk weerklank. De Here 
weet wel hoe moeilijk het gevecht voor 
ons vaak is. Daarom wijst Hij ons ook 
op onze Heiland. Hij is ons in alles 
gelijk geworden, uitgezonderd de zonde. 
Hij heeft de duivelse verleidingsmacht 
ontmoet, niet alleen in de woestijn, 
maar zijn hele leven op aarde (vgl. Luk. 
4: 13). En Hij heeft eronder geleden 
(Heb. 2: 18). Maar daarom kan Hij ons 
ook zo uitnemend te hulp komen. 

In Hem hebben wij een hogepriester 
die kan 'meevoelen met onze zwakhe
den', juist omdat Hij op gelijke manier 
als wij verzocht is geweest (Heb. 4:15). 
Bij deze 'zwakheden' gaat het niet om 
ziekte of rampspoed, maar om ons zwak 
zijn in de aanvechtingen 
van de boze. Juist dan is 
ons 'vlees' zwak (vgl. 
Mat. 26:41). Maar de 
Here Jezus is - al bleef 
Hij zonder zonde - 'erva
ringsdeskundig' wanneer 
het gaat om de agressie 
van de duivel. Hij weet 
uit eigen ondervinding 
hoe zwaar het gevecht 
met de boze kan zijn. 
Daarin 'voelt' Hij met 
ons 'mee'. Onze strijd is 
Hem niet vreemd. In die 
strijd wil Hij onze Hel
per zijn. Hij maakt Gods 
troon voor ons tot een 
'troon van genade', waar
heen wij met onze zwak-
heden vrijmoedig kunnen gaan (Heb. 4: 
16). Bij die troon vinden wij 'barmhar
tigheid en genade', wij krijgen hulp 'te 
gelegener tijd', d.w.z. op het juiste tijd
stip, wanneer wij die hulp zo nodig heb
ben om in het gevecht met de boze 
staande te blijven. 

We kunnen dus weerbaar zijn en 
stand houden! De verzoeking behoeft 
geen verleiding te worden. Want vanuit 
de hemel krijgen wij de 'noodhulp' die 
onze zwakheid verandert in kracht. 

De zesde bede 

Na onze tocht door de Schrift nog 
kort over de zesde bede. 
G.C. Berkouwer schrijft: 'Het wil ons 
voorkomen, dat de verklaring van de 6< 
bede, zoals we die in de Catechismus 
aantreffen, meer betrekking heeft op het 
tweede deel der bede (Verlos ons van de 
boze) dan op het eerste deel.'7 Ik denk 
dat hij wel wat gelijk heeft. De Heidel-

1 
berger geeft geen aandacht aan het 
'schrikwekkende'8 dat God ons leidt in 
verzoeking. En dat Hij dit kan doen 
vanwege onze zonde (zie David), om ons 
aan onszelf te ontdekken (zie Petrus), en 
om de echtheid van ons geloof aan het 
licht te brengen (zie Job). Wij bidden 
met de zesde bede niet enkel om voor de 
opzet van de duivel bewaard te mogen 
blijven (de uitleg van de Catechismus), 
maar ook om niet door de Here in situ
aties te worden gebracht, waarin de boze 
op ons toekomt. 

C. Vonk gebruikt het beeld van de 
herder die zijn schapen naar vlakke vel
den kan voeren, maar ze ook door een 
gevaarlijk ravijn kan leiden. In de nauwe 
bergpas huist het ongedierte. Dat wil de 

Het kan je benauwen". 

schapen bespringen. De herder leidt de 
kudde de bergpas in. Hij zoekt zo de 
betere weiden. Hij heeft het beste met 
de schapen voor. Maar de jakhalzen 
proberen hun slag te slaan. Zij willen de 
schapen doden.9 In de zesde bede vragen 
wij of de Here ons niet in bergpassen, 
vol dreigend gevaar, wil leiden. We bid
den dit in het besef van onze zwakheid, 
in diepe ootmoed. Tegelijk vragen wij 
dat de Here, wanneer Hij ons toch in 
zo'n gevaarvolle situatie leidt, ons bewa
ren wil voor de verleidende macht van 
de duivel en ons staande wil houden 
door de kracht van zijn Geest. 

Bij dit bidden om bewaring mogen 
wij pleiten op krachtige beloften: 'Ik 
geef hun eeuwig leven en zij zullen 
voorzeker niet verloren gaan in eeuwig
heid en niemand zal ze uit mijn hand 
roven' {Joh. 10 :28); 'Maar wel getrouw 
is de Here, die u sterken zal en u bewa
ren voor de boze' 
(2 Tess. 3 :3); 'want Hij, die uit God 
geboren werd, bewaart hem, en de boze 
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heeft geen vat op hem' (1 Joh. 5 : 18). 
De tijd van de kerk is 'het uur van 

de verzoeking' (Op. 3: 10). Er is alle 
reden om de zesde bede te bidden. De 
duivel en zijn boze geesten loeren 'als 
moordenaars op de kerk en elk van haar 
leden' (art. 12 NGB). Maar er is die 
stralende belofte die ons altijd weer mag 
bemoedigen: ' . . .  God is getrouw, die 
niet zal gedogen, dat gij boven vermo
gen verzocht wordt, want Hij zal met de 
verzoeking ook voor de uitkomst zor
gen, zodat gij ertegen bestand zijt' 
(1 Kor. 10: 13)! 

Noten: 
1 A. Kuyper, E VOTO DORDRACENO, IV, 

Amsterdam/Pretoria 1905, p. 566. 

2 INSTITUTIE, III, 20,46. 

3 Vgl. A. de Reuver, '"Een dienaar is 

niet meer dan zijn Meester". Luther 

over de aanvechting', in: 

J. van Oort e.a., YERBI DIVINI MINISTER. 

EEN BUNDEL OPSTELLEN . . .  AANGEBODEN 

AAN L. KIEVIT, Amsterdam 1983, 

p. 203v. 

• K. Schilder, CHRISTUS IN ZIJN LIJDEN, 

I, Kampen (1948), p. 242. 

5 INSTITUTIE, III, 4,32. 

6 Calvijn verzet zich tegen het spreken 

over een 'werkloze toelating' (INSTITU

TIE, I, 18,3; II, 4,3). Hij spreekt liever 

over 'Gods bestuur' (INSTITUTIE, I, 

14,18; Hl, 23,1) en zelfs over 'het aan

drijven van God' (INSTITUTIE, I, 18,2). De Dordtse 

Leerregels hebben het over Gods 'toelaten'(V, 4). De 

Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt in artikel 13 

over Gods 'beschikking' en over 'zijn toelating en 

wil'. Vgl. hierbij het diepzinnige woord van Augus

tinus: op wonderlijke en onuitsprekelijke wijze 

geschiedt niet buiten Gods wil, wat ook tegen zijn 

wil geschiedt. J. van Genderen zegt: 'Het is een 

bewust en geen passief toelaten' 0. van Genderen 

en 

W.H. Velema, BEKNOPTE GEREFORMEERDE DOGMA

TIEK, Kampen (1992), p. 289). 

7 G.C. Berkouwer, GELOOF EN VOLHARDING, Kam

pen 1949, p. 172. 

8 A.A. van Ruler, HET ÜNZE VADER, Nijkerk z.j., 
p. 42. 

9 Vgl. C. Vonk, DE VOORZEIDE LEER, (Schiedam) 

1950, p. 688. 
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I k  durf het haast niet te zeggen, maar 

ik ben, kerkelijk gezien, een tevreden 

mens. Ik weet het: het klinkt raar. 

Want hoe kun je nu tevreden zijn met 

alles wat er momenteel gebeurt i n  

onze kerken? Er i s  een soort nieuwe 

'vrijmaking' aan de gang. Mensen 

verlaten onze kerk omdat deze naar 

hun overtuiging vals geworden is. 

Maar dat is niet het enige. Er is ook 

een beweging d ie zich helemaal aan 

de andere kant van het spectrum van 

'liggingen binnen de kerk' bevindt. 

Het is de beweging die streeft naar, 

zo l ijkt het, heel veel veranderingen. 

Los van al les wat oud en vertrouwd 

is. En ook van deze broeders en 

zusters vertrekken er sommigen, als 

de veranderingen naar hun inzicht 

niet snel genoeg gaan. Zij zetten dan 

al leen niet de ware vrijgemaakte kerk 

voort, maar slu iten zich aan bij deze 

of gene evangelische kerk. 

Hoe kun je nu in de l ieve vrede 

tevreden zijn, als er juist zoveel 

onvrede is bij broeders en zusters? 

Oh, maar dat ik tevreden ben, dat 

wil niet zeggen dat ik het niet erg 

vind dat huisgenoten zich geroepen 

voelen te breken met ons. Ik vind dat 

echt heel erg. Juist ook omdat wij als 

kerk het zelf zijn, d ie, zo begrijp i k, 

hen wel dwingen om te vertrekken. 

Want voor de één zijn wij willens en 

wetens valse kerk geworden. En voor 

de ander zijn wij een kerk geworden 

waar je geen adem meer kunt krijgen. 

Natuurlijk doet het pijn als dat 

gezegd wordt van de kerk die je l ief 

is. Natuurlijk slaap je er niet van 

als mensen te kennen geven dat ze 
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Tweederangs 
christen? 

daarom niet meer bij je willen horen. 

En toch ben ik een tevreden mens. 

Want ik houd van de psalmen en ben 

blij dat ze onder ons nog rui mschoots 

gezongen worden. I k  houd ook van 

mooie l iederen en ben blij dat er voor 

deze l iederen ook ruimte is gekomen. 

Ik houd van kinderen en ben blij dat 

ze regelmatig aangesproken kunnen 

worden i n  de kerkdienst. I k  houd van 

jonge ouders die zo dolgraag wil len 

dat hun kinderen zich helemaal 

thuis voelen in de kerk. Ik houd ook 

van ouderen die zo bang zijn dat we 

als kerken iets kwijtraken, wat van 

grote waarde is. Ja, ik houd van het 

Evangelie en ben blij dat dit elke 

zondag mag kl inken in de kerk. I k  

houd nog het meest van Christus 

en ben intens dankbaar  dat Hij elke 

zondag ons ontmoeten wil en aan ons 

verkondigd mag worden. 

Ja, ik ben een heel tevreden mens, 

want alles wat ik graag wil, dat 

zie ik in onze kerken aanwezig. I k  

zie waakzaamheid, maar ook grote 

ijver. I k  zie dat er verantwoordelijk

heidsgevoel is voor de volgende 

generatie en ook de wil om de Here 

uitbundig te loven i n  ons l ied. De 

enige moeilijkheid is dat al die mooie 

en kostbare dingen niet a ls een soort 

palet aan gaven bij ieder van ons 

aanwezig is, maar dat sommigen 

het ene hebben en anderen weer 

het andere. Kunnen we elkaar mooi 

aanvullen, zou je zeggen. Ja, was dat 

maar waar!  Helaas: het en ... en komt 

n iet gauw in ons woordenboek voor. 

Het is eerder of ... of. 

Omdat ik zo tevreden ben, vinden 

sommigen dat ik lang n iet voldoende 

wachter ben op de muren Sions. I k  

moet veel meer d e  door hen ontdekte 

dwaalleer aanwijzen en publiek 

veroordelen. En a ls ik dat niet doe, 

omdat ik zo tevreden ben, dan ben 

ik helaas een heel zwakke broeder. 

Een groentje als het om echt geloven 

gaat. 

Omdat ik zo tevreden ben, verlang ik 

ook n iet zo erg naar meer. Althans 

niet naar meer l iederen. En ook niet 

naar meer van de Geest. Ik vind de 

belofte van de Geest, d ie ik kreeg bij 

mijn doop, al heel erg veel. I k  sta er 

elke dag nog versteld van dat H ij, 

die Geest, mij zomaar bij Christus wil 

brengen. 

Als ik iets laat merken van m ijn 

tevredenheid en van het feit dat ik 

eigenl ijk niet zo'n groot verlangen 

naar meer heb, dan wordt m · als 

troost voorgehouden: 'niet i ereen is 

nu eenmaal even ver in het eloof! ! ! '  

Een zwa kke broeder ben ik, et een 

geloof dat nog niet zo erg gr ot is. 

Maar begrijp ik het dan goe dat 

je voor een sterk en diep gel of in 

ieder geval niet tevreden mo t zijn 

met de kerk, maar wel met j eigen 

overtuiging? Maar als dat zo is, dan 

blijf ik, eerlijk gezegd, toch 

l iever een tevreden tweeder gs 

christen. 

R. Th. Pos 
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In mijn artikel onder de titel 'Van 
magistraat naar politicus' in het 
maartnummer van dit jaar, heb 
ik een toelichting gegeven op de 
'Hoofdlijnennotitie direct gekozen 
burgemeester'. In die notitie schetst 
het kabinet de in zijn ogen 'wense
lijke contouren van de nieuwe bur· 
gemeester'. 

Zeldzaam inconsistent 

Het sprak bijna vanzelf dat in het 
land van het poldermodel al snel kriti
sche reacties van hier en daar te luiste
ren waren. Een rondblik in ons land 
levert al direct een rapportage op van 
veel verschillende meningen. En die 
meningen komen van vele ter zake kun
dige instanties die jaren met het 
bestuurlijke bijltje hebben gehakt en 
zelfs van hoogleraren in het staatsrecht 
(Elzinga en Kortmann). 

In het weekblad van de Vereniging 
van Nederlandse gemeenten van 5 de
cember 2003 (jrg. 57 nr. 49) wordt een 
algemeen kritisch beeld van de notitie 
van minister De Graaf (minister voor 
bestuurlijke vernieuwing) als volgt 
omschreven: 'De notitie voor invoering 
van de gekozen burgemeester ontbeert 
een bredere visie op het decentraal 
bestuur, is inconsistent en komt op het 
verkeerde moment.' Aldus de kritiek van 
instanties en van de genoemde hooglera
ren Staatsrecht. Vooral prof. Kortmann 
en prof. Elzinga - de man van de duali
sering - waren scherp in hun kritiek. Zij 
noemden de plannen zelfs 'zeldzaam 
inconsistent'. 

Argumenten 

De onderliggende argumenten onder 
deze algemene kritische stellingen be
strijken een breed front van het gemeen
telijk bestuurlijke niveau. 
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Gekozen bur9e
meester kritisch 
ontvangen 

Doordat een eindmodel voor de 
inrichting van het lokale bestuur ont
breekt, start de minister de discussie aan 
de verkeerde kant, zo meent Marijnen, 
de vice-voorzitter van het Nederlands 
Genootschap voor burgemeesters. 

Een voorbeeld daarvan is dat de dis
cussie over het korpsbeheerderschap van 
de regiokorpsen van politie, die thans 
berust bij de burgemeester van de groot
ste gemeente in de politieregio, niet is 
gevoerd. Zolang dat niet gebeurd is, 
blijft het dus te vroeg om al aan een 
gekozen burgemeester te beginnen 
(standpunt VNG) . 

In het voorstel van de minister wordt 
de burgemeester op een eigen program
ma gekozen, maar is het niet zeker dat 
hij dat programma ook kan uitvoeren. 
Er bestaat immers ook nog een gemeen
teraad met een eigen kiezersmandaat en 
zijn wensen (Kortmann/Elzinga) . 

Rondblik A. van Leeuwen 
-

l__ - - ---- - -- -� ---

De Raad voor het Openbaar Bestuur 
gaf ook zijn visie op het ontstaan van de 
voorstellen. Versteden, lid van die Raad, 
zegt dan: "De minister wil een lokale 
regeringsleider, kwam beren op de weg 
tegen en heeft daarom in de uitwerking 
van de plannen concessies moeten doen. 
Vandaar de inconsistentie in een 'ver
krampt model'.'' 

ChristenUnie en SGP 

De kleine christelijke partijen, verte
genwoordigd in de Staten-Generaal, 
blijven voorstander van de kroonbenoe
ming. De autonomie van de gemeente is 
in geding, is o.a. het argument. Maar 
als ik mij niet vergis, is hun kritiek ook 
ingegeven door de gedachte dat geen 
grondige analyse van de daaraan ten 
grondslag liggende maatschappelijke 
problematiek heeft plaatsgevonden. Ik 
vind (ook als gekozen gemeenteraadslid 
van de ChristenUnie) dat in plaats van 
stelselaanpassing (invoering van de 
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gekozen burgemeester) eerst moet wor
den gekeken naar het totale functione
ren van de (lokale) democratie en hoe zij 
beter kan worden toegesneden op de 
maatschappelijke werkelijkheid van van
daag. 

Ik vind ook dat uit de hoofdlijnen
notitie

. 
niet duidelijk blijkt dat een direct 

gekozen burgemeester kan rekenen op 
een groter draagvlak onder de burgers. 
Terwijl de kroonbenoemde burgemees
ter in het algemeen een goede represen
tant van de lokale gemeenschap is en 
ook als zodanig wordt geaccepteerd. 

Daar komt nog bij dat in de huidige 
procedure voor de kroonbenoeming van 
de burgemeester sprake is van een meer
voudige kwaliteitstoets (commissaris van 
de Koningin, gemeenteraad, eventueel 
onafhankelijk assessment en de Minister 
van BZK). Daarnaast worden referenties 
ingewonnen en vindt justitiële controle 
plaats. 

Deze procedure levert naar mijn 
mening kwalitatief hoogwaardige 
bestuurders op. In het voorstel dat nu in 
de notitie voorligt, wordt de burgemees
ter een sterk gepolitiseerde figuur, die 
door rechtstreekse verkiezing in zijn 
wezen eerder is gericht op verdeeldheid 
dan op consensus. 

Bewaking van de kwaliteit van de 
burgemeester is straks verleden tijd. 

Huis van Thorbecke 

De commissaris van de Koningin in 
Zuid-Holland, J. Franssen (VVD), geeft 
in zijn reactie op de notitie naar mijn 
mening terecht aan dat te weinig wordt 
gedacht aan de consequenties die het 
voorstel heeft voor het zgn. 'Huis van 
Thorbecke'. 

Hij vindt dit terecht een belangrijk 
principieel punt dat in de discussie naar 
voren dient te komen. In onze gedecen
traliseerde eenheidsstaat houden de ver
schillende bestuurslagen elkaar in even
wicht via een uitgebalanceerde verdeling 
van autonomie en toezicht. 

Het voorstel licht één schakel, name
lijk de burgemeester eruit. De relatie 
met de andere bestuurslagen (provincie 
en Rijk), wordt feitelijk niet aan de orde 
gesteld. Evenmin wordt aangegeven, 
aldus Franssen, hoe de gekozen burge
meester zich verhoudt tot de andere 
organen binnen de gemeente. 

1 
Haaks op de 
dualisering 

Volgens minister De Graaf blijft de 
burgemeester voorzitter van het college 
van B&W en van de gemeenteraad. 
Algemeen wordt gevonden dat die spa
gaat niet is te handhaven. Het CDA en 
de PvdA eisen zelfs dat de burgemeester 
straks wordt ontheven van zijn taak als 
voorzitter van de gemeenteraad. 

De dualisering van het gemeentebe
stuur is twee jaar geleden ingevoerd. 
Natuurlijk heeft een dergelijk verande
ringsproces jaren nodig om ervoor te 
zorgen dat het duale stelsel goed gaat 
functioneren. En bij dat proces van ver
volmaking past niet de invoering van de 
gekozen burgemeester. 

Beide vernieuwingen zijn tegenstrij
dig aan elkaar. Het dualisme is inge
voerd om de politieke positie van de 
gemeenteraad te versterken. De invoe
ring van de gekozen burgemeester heeft 
niet datzelfde doel. Integendeel. Profes
sor Elzinga: "De gekozen burgemeester 
staat haaks op dualisering. Partijpoli
tieke posities van de raad en het college 
worden ermee teruggedrongen, terwijl 
dat bij dualisering juist niet het geval 
. " 

IS. 

Centralisatie 

Uit de kring van de VNG en van het 
genootschap voor burgemeesters komt -
en dat spreekt vanuit die kringen haast 
als vanzelf - de angst voor centralisatie. 
Alleen al door eventuele terugdringing 
van de gemeentelijke rol bij de openbare 
orde en veiligheid zal Den Haag cen
traal meer willen beheersen. Juist omdat 
de plaatselijke omstandigheden en de 
cultuur in ons land van plaats tot plaats 
sterk kunnen verschillen, is de VNG 
nooit een voorstander geweest van 
Haags dirigisme op dit belangrijke punt. 
Vooral minister Remkes van Binnen
landse Zaken (VVD) is een voorstander 
van meer centraal gestuurd gemeentelijk 
gezag. Overigens lijkt mij dat dit idee 
van centralisme ook het goed doorvoe
ren van het duale stelsel in de weg staat. 

Immers, die gekozen gemeenteraad 
met zijn eigen programma zal dat pro
gramma ook moeten kunnen uitvoeren 
zonder dat de autonomie van het 
bestuur van de gemeente door het cen
tralisme van de ministers De Graaf en 
Remkes wordt gedwarsboomd. Want 
dan blijft er van de autonomie van de 
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gemeente niets meer over. En dat zou in 
het Nederland van vandaag vooral voor 
gemeenten met een christelijke traditie 
en cultuur onacceptabel zijn. 

Juist omdat gemeenten soms sterk 
verschillen, moeten we in ons land deze 
kant niet op. Het zou ook op een onver
antwoorde manier de verantwoordelijk
heden van de gemeenten uithollen: 
aldus Kamerlid Spies (CDA). 

Verkiezing 

Het staat de minister voor ogen dat 
de burgemeestersverkiezingen in alle 
gemeenten tegelijk plaatsvinden. Terecht 
wordt van bestuurlijke zijde opgemerkt, 
dat dit idee de hoeveelheid kandidaten 
per post enorm zal beperken. Volgens 
voorzitter Van Dooren van de Kiesraad 
is dat een groot nadeel. "Een kandidaat 
doet natuurlijk niet in meer gemeenten 
tegelijk mee." 

Overigens zou een burgemeestersver
kiezing die tegelijk in alle gemeenten 
zou moeten plaatsvinden, betekenen dat 
alle vijfhonderd benoemde burgemees
ters collectief zouden worden ontslagen. 

Kamerdiscussie 

Nu reeds is na een discussie in de 
Kamer dit plan 'om zeep' gebracht door 
een Kamermeerderheid van CDA en 
PvdA. Beide partijen eisen van de 
minister dat de invoeringsdatum wordt 
uitgesteld. Ook eisen deze partijen dat 
de burgemeester straks ontheven wordt 
van zijn taak als voorzitter van de 
gemeenteraad. 'Hij komt in een onmo
gelijke spagaat', aldus de woordvoerders 
van deze partijen. 

In dat Kamerdebat heeft de minister 
zich bereid verklaard de burgemeester 
het voorzitterschap van de gemeenteraad 
te ontnemen. Hiermee komt hij de 
Tweede Kamer al een eind tegemoet. 

Grondwet 

Maar dit laatste (het ontnemen van 
het voorzitterschap van de Raad) heeft 
verstrekkende gevolgen. Dit vergt name
lijk wijziging van de Grondwet. Daar
naast is volgens velen wijziging nodig, 
omdat de burgemeester in de voorstellen 
van de minister zijn eigen wethouders 
mag voordragen. Ook hierdoor wordt de 
bevoegdheid van de gemeenteraad aan
getast en daardoor zal noodzakelijker-
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wijs de Grondwet ook moeten worden 
aangepast. 

Zorgvul digheid 

De algemene kritiek duidt sterk in 
de richting van een met haast geschre
ven onzorgvuldige notitie, waaraan 
vooralsnog geen rechtsgevolgen verbon
den mogen worden. Alle kritiek duidt 
erop dat een en ander preciezer geregeld 
dient te worden. Bijvoorbeeld de benoe
ming van wethouders. Het CDA vindt 
dat de raad het laatste woord zal moeten 
hebben en dat benoeming door hem 
plaatsvindt op voordracht van de burge
meester. Want, zegt het CDA, als de 
burgemeester te grote invloed heeft op 
de wethoudersbenoeming, is de wethou
der niet meer dan een hoofd van een 
ambtelijke dienst. 

Geen eenduidigheid 

Duidelijk is wel, dat de kritiek van
uit de diverse politieke partijen niet een
duidig is. 

Het CDA pleit voor een overgangsre
geling tot 2010. Dat betekent dat de 
gekozen burgemeester niet overal tege-

Zending en evangelisatie is het van
gen van mensen uit de volkerenzee 
voor Christus. Er zijn heel wat vis· 
sers bezig. Er worden ook vissen 
gevangen"., maar dan?? 
Er zijn vissers die er nooit over 
nagedacht hebben wat ze met de 
vis moeten doen. Als ze eenmaal 
een vis aan de lijn hebben, weten 
ze niet meer wat ze ermee aan moe
ten"" Dat is zo ongeveer de teneur 
van het boek DE WERKERS VAN HET lAAT
STE uu11, dat als ondertitel draagt: De 
inwijding van nieuwkomers in het 
christelijk geloof en in de christe· 
lijke gemeente. 
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De burgemeester hoort er ook bij". 

lijk wordt ingevoerd. Benoemde burge
meesters kunnen dan eerst hun termijn 
uitzitten. Dat wil ook de PvdA. Het 
CDA wil een burgemeestersverkiezing 
in twee ronden. De VVD ziet daar weer 
niets in. Groen Links en de SP willen 
een door de raad gekozen burgemeester. 

De ChristenUnie en de SGP staan 
behoud van de huidige kroonbenoeming 
voor. Zij voelen niets voor de gekozen 
burgemeester, omdat dit ten koste zal 
gaan van de kracht van de gemeentelijke 
autonomie. 

Visverwerking - een 
opvangtraject 

'Het wachten is op de reactie van de 
oudste zoon, die wordt binnengeno
digd om mee te vieren; op de reactie 
van de werkers van het eerste uur -
de gevestigde kerkmensen - die wor
den uitgenodigd om zich te verheu
gen in de goedheid van de heer. Die 
vraag naar een reactie komt op kerk
mensen af als wij nadenken over de 
plaats die wij toetreders gunnen' (p. 
107). 

Rondblik H. Drost 
-

Evang elis atie is 
inwij ding 

Evangelisatie mag vooral gezien wor
den 'als een proces van inwijding of 
initiatie van een niet-christen in de 
christelijke gemeenschap met God en 
met elkaar' (p. 187). 

Wanneer in dit boek beschreven 
wordt hoe wezenlijk de gemeente is voor 
nieuwkomers, zie ik dat als eerherstel 
voor een bijbelse gereformeerde visie op 
het belang van de gemeente.1 Evangeli
satie wordt in dit boek gezien als de weg 
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die met mensen wordt gegaan vanaf het 
eerste contact met de blijde boodschap 
tot aan discipelschap in de gemeente 
van het koninkrijk. 

Is het waar dat de Nederlandse ker
ken het zicht kwijt zijn op zo'n totaal
concèpt van evangelisatie als inwijding 
in de christelijke gemeente? Het is nogal 
fors gezegd natuurlijk, maar ik herken 
het wel. De gebruikelijke evangelisatie
(methode) richt zich met name op het 
vangen en dat kost al zoveel energie, dat 
je vaak niet toekomt aan het nadenken 
over opvangen. Natuurlijk is er in het 
werk wel over nagedacht, 2 maar er was 
en is inderdaad te weinig theologische 
bezinning op wat bijvoorbeeld de in
trede van nieuwkomers voor de ge
meente betekent. 

Selectie 

Het is geweldig dat dit boek geschre
ven is. Ik heb er veel van geleerd. Het is 
een uitdaging voor iedere gemeente die 
een hengeltje uit wil werpen in de volke
renzee . . . . Het boek helpt je goed na te 
denken over de vraag: wat doen we als 
God ons zegent met een vangst? Ik hoop 
dat veel van de visie ook doorvertaald 
kan worden naar de praktijk van het 
kerkelijk leven. 

Nu kan ik heel veel uit dit boek 
gaan weergeven. De verleiding is groot 
omdat er veel goeds in staat. Boeiend 
vind ik bijvoorbeeld de gedachte dat het 
bij de 'zwakken' in de Bijbel gaat over 
mensen die pas zijn toegetreden tot de 
gemeente. Maar ik wil proberen enkele 
momenten te noemen, die een rol spelen 
in het toetredingstraject. Het gaat daar
bij om een keus die ik zelf maakte en 

1 
waar ik dus verantwoordelijk voor ben. 
In een tweede artikel ga ik in op wat de 
beschreven visie betekent voor de 
manier van kerk-zijn. 

Welk huis? 

De visie op de kerk (hoe je graag 
wilt dat de kerk zal zijn) bepaalt de 
benadering van toetreders. Als Gerefor
meerde Kerken staan we tussen twee 
uitersten. Aan de ene kant is de lijn van 
de barmhartigheid in de volkskerkge
dachte, zoals de Nederlandse Her
vormde Kerk die kent. Simpel gezegd: je 
kunt kerklid zijn zonder geloof. Aan de 
andere kant is de heiligheidslijn in de 
enthousiaste, betrokken evangelische 
gemeenten. Daar kun je pas meekomen 
als je bewust gelooft. 

In de gereformeerde kerk gaat het 
om verbond en geloof. Het gaat in de 
kerk om de beweging van verbond naar 
geloof om zowel de barmhartigheid als 
de heiligheid hun plek te geven in de 
gemeente van Christus. De kinderdoop 
wijst naar het verbond dat vraagt om 
geloof. De openbare belijdenis wijst op 
het geloof als gestalte van het verbond. 
Dat sluit een verder leren niet uit, maar 
in. In de gemeente blijft het altijd gaan 
om het leren, maar het moment van de 
belijdenis markeert de keus die nodig is 
om belijdend lid van de kerk te kunnen 
zijn. 

Wat betekent dit nu voor toetreders? 
De ruimte die het verbond geeft aan -
soms onwillige - verbondskinderen, 
betekent dat we mensen alle ruimte 
moeten geven om te groeien in geloof. 
De keus van het geloof die in de gere
formeerde kerk gemaakt moet worden 
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om belijdend lid te zijn, betekent dat je 
van toetreders ook een bewuste en over
tuigde keus vraagt. Het gaat in de gere
formeerde kerk om geloof. 

Traject 

Ik zou de volgende momenten willen 
noemen om een goed programma te 
hebben voor 'visverwerking'. Dat omvat 
verschillende fasen die tegelijk als 
toetsmomenten kunnen functioneren. 

1. Kennismaking 
Het Evangelie is niet vrijblijvend.3 

Wij moeten in onze cultuur ook oppas
sen voor het feit dat we het niet vrijblij
vend presenteren - als een vrijblijvend 
bod op de overvolle markt van moderne 
spiritualiteit. Aan de andere kant is er in 
onze wereld een geweldige angst voor 
manipulatie en aantasting van de men
selijke vrijheid. Kerken en sekten hebben 
de naam - of je het er nu mee eens bent 
of niet - die vrijheid niet al te serieus te 
nemen. Daarom is het belangrijk dat er 
bij de eerste kennismaking ruimte blijft 
zonder overheersing of inpalmen. Het 
gaat erom verlangen naar meer te wek
ken. Dat betekent praktisch dat je men
sen de kans geeft via (nadenken over en 
lezen van) de Bijbel zelf God te ontmoe
ten. Waar God ontmoet wordt, smelt 
alle vrijblijvendheid als sneeuw voor de 
zon. 

Iedere kerk zou bijbels in voorraad 
moeten hebben om weg te geven. Elke 
gemeente kan ook bijbelcursussen en/of 
gespreksavonden aanbieden - zodat 
mensen de kans krijgen kennis te nemen 
van de bijbelse boodschap. Zorg dat er 
een team van bekwame mensen is die 
deze gasten kunnen opvangen en per
soonlijk begeleiden in de keuzes die 
gemaakt moeten worden. Hier kan een 
soort mentoraat al beginnen, zodat 
iemand een goede begeleiding krijgt op 
het pad van onderwijs. 

Uit ervaring weet ik dat je op die 
manier altijd een aantal belangstellen
den krijgt die met de Bijbel bezig willen 
zijn zonder direct aan kerklidmaatschap 
te denken. Dat vraagt van begeleiders 
geduld. Het is de kunst van het gebed 
dat op een wijze manier samen te laten 
gaan met duidelijkheid: uiteindelijk 
roept God mensen tot zijn gemeente. 

2. Verdieping 
Op weg met de Bijbel wordt steeds 

meer op weg naar de kerk. Wanneer 
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mensen bezig zijn met de Bijbel, ere
diensten gaan bezoeken, de vrijblijvend
heid voorbij komen en door Gods 
inwerking betrokkenheid gaan tonen, 
moet dat ook gehonoreerd worden. En 
dan komt de vraag: wanneer doop je 
iemand of kan iemand belijdenis doen? 

Het is belangrijk op de persoon in 
kwestie te letten. Er zijn mensen die 
door God veranderd worden en die vra
gen om de doop. Dan mag je Gods 
werk niet afbreken. Maar anderen heb
ben meer begeleiding nodig en te snel 
dopen betekent dat je iemand opzadelt 
met een verantwoordelijkheid die hij of 
zij niet aankan. Er is goede - persoon
lijke - begeleiding nodig. 

Verder is er volstrekte openheid 
nodig over wat het betekent lid van een 
gereformeerde kerk te zijn. Mensen 
moeten eerst de kosten berekenen . . . .  4 

Onderweg zou je iemand een gastlid
maatschap kunnen bieden met een 'ver
klaring van toewijding', een document 
(verbonden met een cursus of iets derge
lijks), waarin de gemeente haar beleid en 
visie duidelijk maakt aan nieuwkomers 
en hun vraagt zich daaraan te verbin
den. 

Het is daarom belangrijk dat toetre
ders weten wat de belijdenisgeschriften 
van de kerk zijn. Om alleen maar te 
spreken over kernzaken - zoals in het 
boek gebeurt - is veel te weinig. Je moet 
wel weten wat je doet als je lid wordt 
van de Gereformeerde Kerken en dus 
belooft dat je op de basis van de confes
sie wilt staan. Mijn ervaring is dat de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis - een 
document voor buitenstaanders over het 
gereformeerde geloof - goed te gebrui
ken is, temeer daar er een eenvoudige 
versie verschenen is.5 In artikel 29 staat 
bijvoorbeeld een mooie omschrijving 
van wat een levend kerklid is. 

3. Beslissing 
Wanneer iemand de beslissing heeft 

genomen dat hij of zij gedoopt wil wor
den, volgt er in de Gereformeerde Ker
ken een gesprek met ambtsdragers. De 
gemeenteleden die iemand begeleiden 
bij de eerste stappen op de weg van het 
geloof, zijn vaak heel enthousiast. Het is 
ook geweldig als je het mee mag maken, 
maar juist vanwege het gevaar van al te 
groot enthousiasme is het goed dat de 
kerkenraad verantwoordelijk is voor de 
uiteindelijke beslissing inzake toelating. 
Dat vraagt van ouderlingen wel wijsheid 
om in gesprek te gaan met mensen die 
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niet gereformeerd zijn, maar wel die weg 
op willen gaan. Dat gesprek mag een 
gesprek zijn van vreugde over Gods 
werk. 

Tegelijk is het de verantwoordelijk
heid van de kerk om precies duidelijk te 
maken wat de verwachtingen zijn ten 
aanzien van kerklidmaatschap. In het 
boek wordt een voorbeeld genoemd van 
een methodistenkerk. Het sprak mij aan 
hoe aan toetreders wordt 'duidelijk 
gemaakt wat de verwachtingen zijn ten 
aanzien van leden: (1) de diensten zo 
veel mogelijk bezoeken; (2) tenminste 
met één activiteit meedoen die gericht is 
op geloofsgroei; (3) een deel van hun 
tijd afstaan voor dienst in het Konink
rijk; en (4) geven in verhouding tot hun 
inkomen, met als doel te komen tot het 
geven van de tienden.' 

Een gereformeerde kerkenraad zal op 
dat punt duidelijkheid moeten en kun
nen verschaffen, want er is naar mijn 
idee op dit punt niet zo vaak een duide
lijk beleid (afgesproken) in onze kerken. 

4. Integratie 
Op het door God gegeven moment 

is er de keus: het jawoord is gesproken 
bij doop en/of openbare geloofsbelijde
nis. En dan? Het gaat in de kerk om 
blijven leren. 

Het kerk-zijn is op zich al een leer
programma - levenslang. Maar er is wel 
extra zorg nodig voor hen die pas 'ja' 
zeiden. We kennen allemaal de verhalen 
over jongbelijdende leden die na hun 
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belijdenis in een 'leeg gat' vallen. Dat is 
een zaak van eigen verantwoordelijk
heid, maar er is ook de verantwoorde
lijkheid van de gemeente die te weinig 
doet en talenten op deze manier ver
knoeit. Zo laat men na de dag van doop 
of belijdenis ook nogal eens toetreders 
aan hun lot over. 

Het gaat om blijven leren. Ik leer uit 
het boek dat het goed is mentoren te 
hebben die iemand steunen in de ver
kenningstocht door het kerkelijk leven. 
Naast mentoren heeft de ouderling een 
extra verantwoordelijkheid als herder 
tegenover toetreders. Het is belangrijk 
cursussen voor jongbelijdende leden te 
hebben, die samen opgaan met begelei
ding van toetreders tot de gemeente. En 
leren is niet alleen een kwestie van het 
hoofd, maar ook van handen: laten we 
erop letten dat nieuwe leden ook werke
lijk ingeschakeld worden in de gemeen
te. 

Dit is een eerste artikel n.a.v 
DE WERKERS VAN HET LAATSTE UUR. DE 

INWIJDING VAN NIEUWKOMERS IN HET 

CHRISTELIJK GELOOF EN DE CHRISTELIJKE 

GEMEENTE, door Stefan Paas (uitg. Boe
kencentrum, Zoetermeer 2003, 312 pag. 
ISBN 90 239 1520 8. Prijs € 22,50). 

Noten: 
1 Zie artikel 26 van de Kerkorde. 

2 Bijvoorbeeld R. Bijlsma, MEEBELIJDEN EN MEEWER

KEN. BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR DE CATECHESE 

AAN HEN DIE TOETREDEN TOT DE GEMEENTE VAN 

CHRISTUS. Ik schreef ook eens op wat het betekent 

lid te worden van de Gereformeerde Kerk (vrijge

maakt) om nieuwelingen in te wijden en een weg te 

wijzen; zie H. Drost, Goos HUIS - OPEN HUIS, uit

gave Woord & Wereld no. 37, p. 69-75. 

3 Zie W. Verboom, DE ALPHA-CURSUS ONDERZOCHT, 

p.145. 

' Zie Lucas 14:28-30. 

s IK GELOOF (Steunpunt Gemeenteopbouw). 
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Eind vorig jaar was er weer een zgn. 
kerkenradendag te Zwolle. Dit keer 
stond een bezinning op de ambte
lijke structuur, zoals onze kerken 
deze kennen, op het programma. 
Ambtsdragers voelen zich vaak 
overbelast. Tegelijk klinkt de roep 
om meer taken te delegeren. Is er 
niet het ambt van de gelovigen? 
Schenkt de Geest niet vele gaven, 
die meer dan tot op heden dienen 
ingeschakeld te worden? Is met de 
ambtsleer zoals die al eeuwenlang 
vigeert in gereformeerde kerken, 
alles gezegd? Kunnen wij naar een 
nieuwe opzet toe, die beter aansluit 
op een moderne tijd? 

Aan de bezinning werd leiding gege
ven door drie sprekers: de hoogleraren 
C.J. de Ruijter en M. te Velde, en de 
directeur Steunpunt Gemeenteopbouw, 
M. van Dongen. Hun referaten zijn 
gepubliceerd via internet. Ik wil hier 
enkele kanttekeningen plaatsen bij wat 
betoogd werd. Het lijkt me belangrijk 
dat ook in ons blad iets over deze refera
ten gezegd wordt. Het gaat om de amb
telijke dienst. Dan zitten wij meteen in 
het hart van ons kerkelijk leven. 

Profess or CJ. de Ruijter 

Graag wil ik onderstrepen dat ik mij 
in veel wat professor De Ruijter naar 
voren brengt, kan vinden. Belangrijk is 
dat hij benadrukt dat Christus de ambts
dragers aan de gemeente geeft. Nu in 
onze dagen vele theologen het ambt uit 
de gemeente zien opkomen, is het zeer 
te waarderen dat De Ruijter op dit punt 
krachtig de gereformeerde ambtsleer bij
valt. Het ambt staat voor het geheim 
van de kerk: zij is van haar Heer. Daar
aan herinnert ons het ambt. Het is erop 
gericht de toegang tot Christus open te 
houden. Tegelijk waakt het ambt over 
de geestelijke integriteit van de kerk. 
Het zorgt ervoor dat de kerk kérk blijft. 
Je kunt de gemeente 'draagster van de 
bedoelingen van de kerk' noemen, als 
maar duidelijk is, dat de gemeente dat is 
in relatie tot het ambt. Van hieruit 
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beklemtoont De Ruijter dat ambtsdra
gers onmisbaar zijn voor de kerk van 
Christus. 

hun plaats in het dienstbetoon aan 
behoeftige broeders en zusters. De 
'zeven' broeders krijgen een functie met 
betrekking tot het 'bedienen der tafels' 
(vgl. Hand. 6:3: 'deze taak'). 

Wanneer De Ruijter spreekt over de 
schriftgegevens, wijst hij op het 'fragmen
tarische en weinig samenhangende' 
daarvan. Hier heb ik meer moeite bij 
wat hij stelt. Ik vind dat hij de schriftge
gevens wel wat minimaliseert. We 
komen 'de oudsten' tegen (Hand. 14:23; 
Tit. 1 :5). Op dit punt is er volgens De 
Ruijter sprake van een 'normatieve 
trend'. Maar over de diakenen wordt 
veel minder duidelijk gesproken. Blij
kens 1 Timoteüs 3 fungeerden er diake
nen, maar 'hun taak wordt nergens in 
het Nieuwe Testament duidelijk'. Ik 
meen dat er over hun taak best wel wat 
te ontdekken is in het Nieuwe Testa
ment. Dat deze broeders de naam diako
noi (dienaren) dragen, zegt al iets. Het 
woord 'dienen' (diakonein) wordt in 
Handelingen 6:2 in verband met de 
'tafels' gebruikt. Deze 'tafels' hadden 

Rondblik A.N.  Hendriks 
-

Hier ontvangt het woord 'dienen' al 
een bijzondere toespitsing: het gaat om 
een dienen in de hulpverlening. Dit toe
gespitste gebruik vinden we ook in 
Handelingen 1 1 :29, waar gesproken 
wordt over het 'dienstbetoon' (diakonia) 
jegens de broeders die in Judea woonden 
(vgl. 2 Kor. 8 en 9, waar Paulus het 
hulpbetoon van de Korintiërs kortweg 
typeert als 'dienst' (diakonia)). Ligt het 
niet voor de hand om ook in de bena
ming diakonoi in Filippenzen 1 : 1  en 
1 Timoteüs 3:8 een zelfde toegespitst 
woordgebruik aan te nemen? Het gaat 
dan om broeders die zich bijzonder 
bezighouden met hulpbetoon. 

Een aanwijzing dat dit inderdaad het 
geval is, vinden we in 1 Timoteüs 3:8: 
de diakenen moeten niet uit zijn op 
'winstbejag'. Dat Paulus dit juist bij de 
diakonoi vereist, wijst erop dat zij blijk
baar met aardse goederen omgingen.1 
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Wanneer De Ruijter stelt dat Paulus 
'geen centraal bestuurscollege' kent, 
doet nij geen recht aan 1 Timoteüs 4: 
14. J. van Bruggen zegt dat Paulus hier 
een woord gebruikt (presbuterion) dat 
een 'college' of 'raad' van oudsten aan
duidt (vgl. Luc. 22:66; Hand. 22:5, 
waar dit woord het Sanhedrin aan
geeft).2 In de apostolische kerk komen 
wij al een ambtelijk college tegen, dat 
leiding geeft aan de gemeente. 

Ik mis voorts een (korte) verwerking 
van 1 Timoteüs 5: 17, waar we toch wel 
ook oudsten genoemd zien die als speci
aal werkterrein hebben de prediking en 
het onderwijs. In dit verband is ook te 
wijzen op Efeziërs 4:11 :  'de herders en 
leraars', waarbij het ene lidwoord erop 
duidt dat het om één groep van ambts
dragers c.q. functionarissen gaat. Juist 
deze twee teksten hebben eeuwenlang 
een rol gespeeld wanneer het gaat om 
onze dienaren des Woords terug te vin
den in het Nieuwe Testament. 

Terecht stelt De Ruijter dat we in 
ons denken over het ambt moeten uit
gaan van het lichaam van Christus. De 
ambtsdragers functioneren als 'pezen en 
banden' (vgl. Ef. 4:16) in dat lichaam. 
Het is het lichaam van Christus. Dat 
impliceert dat we altijd moeten begin
nen bij Christus zelf. Daarbij ligt het 
accent niet op de status van het ambt, 
maar op het dragen van het ambt, het 
functionele: men draagt het ambt om 
Christus te dienen. 

M. van Dong en 

De directeur Steunpunt Gemeente
opbouw stelt kritische vragen bij de 
ambtelijke praktijk. Vragen die soms 
best tot nadenken nopen. Merkwaardig 
vind ik dat hij stelt, dat de toerusting 
van de gemeente door de ambtsdragers 
in onze kerken 'ondergesneeuwd lijkt te 
zijn'. In het Nieuwe Testament ligt vol
gens hem niet de nadruk op opzicht en 
tucht, maar op toerusting (vgl. Ef. 4:12). 
Het lijkt me een foutief contrast. Het 
opzicht is wezenlijk voor de oudsten 
(Hand. 20:28), want zij hebben de 
kudde te 'hoeden' (1 Petr. 5 :2). Dit 
opzicht behelst ook geestelijk leiding 
geven (1 Tim. 5 :17, vgl. 1 Tim. 3:5). 
Dit alles is samen te vatten in het woord 
'toerusten'. Met hun 'opzicht', 'leiding', 
'onderwijs', 'leren' rusten de oudsten de 
gemeente toe tot dienstbetoon. 

Ik heb de indruk dat Van Dongen 
verkeerd taxeert. Niet de toerusting lijkt 
ondergesneeuwd in onze kerken, maar 

1 
eerder het opzicht. Ik verwijs naar wat 
ik al in ons blad schreef naar aanleiding 
van de bekroonde bijdragen op de prijs
vraag van het blad DIENST. 3 

Meer lijkt me ter zake wanneer Van 
Dongen spreekt over 'veel verschraling 
binnen het ambt'. Het blad DIENST put 
zich al jaren uit in adviezen hoe je het 
werk moet organiseren en vorm moet 
geven. Maar ik mis te veel de toerusting 
uit de praktijk van de godsvrucht. Onze 
jonge ambtsdragers hebben het zo nodig 
wijs te worden in de Schrift en het leven 
(en de beleving) van Gods kinderen. 
Wat het laatste betreft: daarvoor kun je 
uitnemend terecht in onze belijdenisge
schriften. Ik verwijs graag naar de 
samenvatting die deputaten voor het 
gesprek met de CG-kerken daarvan 
gaven.4 

Professor M. te Vel de 

Het betoog van professor Te Velde 
beoogt een perspectief te ontwerpen 
voor onze ambtsdragers in de 21 e eeuw. 
Treffend vind ik dat nota bene de hoog
leraar Gemeenteopbouw zich afvraagt of 
wij met al onze vernieuwingen werkelijk 
verder gekomen zijn. We zijn in onze 
oude denkpatronen blijven hangen en 
zitten soms zo vast in de gegroeide situ
atie. Volgens Te Velde is het trefwoord 
'vernieuwing' van kerk en ambt. Maar 
dan in de zin van terugkeer naar de 
Here en de intieme omgang met Hem. 
Het gaat om een 'gelovige bijbelse spiri
tualiteit'. 

Die omgang vinden we in wat Te 
Velde noemt 'de woestijn'. Daarmee 
bedoelt hij: 'dat je alles wordt afgeno
men, dat je alles moet loslaten, zodat je 
alleen met God, oog in oog, hart tot 
hart met God, en ook alleen met elkaar 
overblijft. Al het verworvene, het aange
koekte en vastgeroeste, ook al je eigen 
ontwikkelde visies en idealen, alles losla
ten.' Volledige overgave aan God. 'Je 
niet vasthouden aan wat je bereikt hebt, 
de instituten, de structuren, systemen, 
geschriften, vertrouwde codes en riedels. 
Op zichzelf is daar vaak niets mis mee. 
Maar ze worden zo gauw tot "hebbelijk
heden", tot steunpunten in wat we zelf 
al bereikt hadden.' Wanneer we zo alles 
radicaal kwijtraken, is er genade in de 
woestijn: uit Hém nieuw leven, vitali
teit, elan en visie voor ons kerkelijk en 
ambtelijk leven ontvangen. We zijn 
bang om die woestijn in te gaan en alles 
uit handen te geven. 'Onze kerkelijke 
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cultuur is heel sterk een beheersingscul
tuur. Ik ben er zelf ook zo één. Heel 
moeilijk om dan met niets in je handen 
opnieuw te beginnen.' 

Ik begrijp niet goed wat de professor 
met dit alles concreet bedoelt. Vooral 
met dat 'met niets in je  handen opnieuw 
beginnen'. Wij hebben toch - door Gods 
genade - veel mogen ontvangen in het 
onderwijs van de reformatoren? Daarbij, 
zegt onze belijdenis niet: 'Wij geloven 
dat deze ware kerk geestelijk geregeerd 
moet worden op de manier die onze 
Here ons in zijn Woord geleerd heeft. Er 
moeten dienaren of herders zijn . . .  , ook 
opzieners en diakenen, om met de her
ders een raad van de kerk te vormen' 
(art. 30 NGB)? Moeten wij deze 'struc
turen' ook loslaten? 

Wanneer Te Velde dit zou menen, 
dan staat wat hij beoogt, op gespannen 
voet met wat wij in onze confessie belij
den. Hoe kun je nu met 'niets' begin
nen, terwijl onze belijdenis zo duidelijk 
zegt dat de Here wil dat er drie soorten 
van ambtsdragers zijn? Er kunnen zaken 
zijn 'aangekoekt' en 'vastgeroest', maar 
wat artikel 30 belijdt, mag daar toch 
niet toe gerekend worden? 

Deze vraag komt des te sterker bij 
mij op doordat Te Velde zegt: 'Als we 
het ménen, dat het Nieuwe Testament 
geen blauwdruk biedt voor de kerkin
richting, dan moeten we de kerkinrich
ting zoals die in de 16< eeuw als de 
toentertijd best denkbare is ontwikkeld 
niet gaan "vereeuwigen", daar niet een 
status aan gaan verlenen alsof God het 
alleen maar zo wil. We mogen rustig 
eens de denkoefening doen, dat we in 
gedachten even weer bij punt nul begin-

, 
nen. 

Gelukkig valt het wel mee wanneer 
de hoogleraar dan enige denkoefeningen 
doet. Maar dat neemt niet weg dat ik 
toch met vragen blijf zitten omtrent dat 
met 'niets' beginnen. Wat die denkoefe
ningen betreft, Te Velde benadrukt dat 
elke ambtsdrager zich primair verant
woordelijk moet weten jegens de Here. 
Bij ons lijkt het alsof het eigenlijke ambt 
is 'kerkenraadslid' te zijn. Het zwaarte
punt moet niet in de kerkenraad, maar 
in ieders ambtelijk werk liggen. Het is 
zeker waar dat de ambtsdrager een per
soonlijke verantwoordelijkheid draagt. 
Maar even waar is dat onze belijdenis 
zegt dat de geestelijke regering van de 
kerk collegiaal dient te geschieden.5 Arti
kel 30 NGB stelt dat er opzieners en 
diakenen moeten zijn 'om met de her
ders een raad van de kerk te vormen. 
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Op die manier moeten zij de ware gods
dienst onderhouden en zorgen dat de 
ware leer voortgang heeft, dat de over
treders op geestelijke wijze gestraft en in 
toom gehouden worden, en dat de 
armen . . .  geholpen en getroost wor-
den . . .  .' Ik kan het niet anders zien dan 
dat aán de kerkenraad de zorg over de 
gemeente is toevertrouwd. En dat elke 
ambtsdrager op de wijze van zijn ambt 
aan die zorg gestalte geeft. Het zwaarte
punt blijft dan liggen in de geza,menlijke 
verantwoordelijkheid en het geza,men
lijke overleg. 

Doordat Te Velde het zwaartepunt 
verlegt, bepleit hij het creëren van een 
'kern-kerkenraad', bestaande uit een 
veel kleiner aantal ouderlingen en deels 
diakenen. Zij zijn dan ambtsdrager en 
als zodanig verantwoordelijk voor het 
totale functioneren van alle verdere 
diensten in de gemeente en van de 
gemeente zelf. Zo'n opzet opent ruimte 
om allerlei assistenten in pastoraat, dia
conaat, catechese en evangelisatie in te 
schakelen. 

Ik heb moeite met dit concept. En ik 
denk dat de kerken goed moeten naden
ken voordat zij op deze toer gaan. Want 
ik lees in het Nieuwe Testament dat het 
toch bij uitstek de taak van de oudsten 
is, op de gehele kudde toe te zien 
(Hand. 20:28), de kudde Gods te hoe
den (1 Petr. 5:2), te vermanen (Tit. 1 :9), 
voor de gemeente te zorgen (1 Tim. 3: 
5). Het bezoek aan de huizen heeft eeu
wenlang gefunctioneerd als het instru
ment om aan dit alles gestalte te geven. 
Ik kan het - gelet op wat het Nieuwe 
Testament zegt - niet verantwoord vin
den, wanneer het getal van de oudsten 
klein wordt en slechts gaat functioneren 
in een 'kern-kerkenraad'. Het blijft toch 
opvallend dat bij alle onderlinge zorg 
waarvan het Nieuwe Testament weet 
(vgl. bijv. 1 Tess. 5 : 14; Heb. 3 : 12,13), de 
Koning van de kerk het blijkbaar toch 
nodig gevonden heeft dat er voortdu
rend ook de zorg van oudsten en diake
nen zou zijn (vgl. Hand. 20:28; 1 Petr. 
5:2; Fil. 1 : 1) .  Ik kan het niet anders zien 
dan dat deze ambtelijke zorg aan de hui
zen moet blijven in onze kerken.6 

1 
We kunnen zeker nadenken over het 

instellen van 'bedieningen', naast het 
werk dat ambtsdragers doen. Niet alles 
behoeft de ambtsdrager voor zijn reke
ning te nemen. 

Maar er blijft een pastorale zorg die 
met name de ouderlingen niet uit han
den mogen geven. Professor Te Velde 
doet nog meer suggesties, maar daar 
kan ik in dit bestek nu niet op ingaan. 

Tensl otte 

Ik weet niet hoe de deelnemers deze 
kerkenradendag hebben beleefd. Ik kan 
mij voorstellen dat ze in enige verwar
ring naar huis zijn gegaan. Er werd wel 
erg veel op hun bordje gelegd. Vooral 
wat professor Te Velde op tafel bracht, 
moet toch wel een schokervaring heb
ben opgeroepen. Is het zo erg mis? Moe
ten we inderdaad in de 'woestijn' ? Heb
ben we het lang verkeerd gedaan? Moe
ten we met 'niets beginnen' ? 

Ik miste wel erg een woord van 
bemoediging, Ik denk dat vele ambtsdra -
gers dat juist zo hard nodig hebben van
daag. Want het is er allemaal niet 
gemakkelijker op geworden. Niet alleen 
doordat de mensen mondiger zijn, maar 
ook door de moeilijkheidsgraad van vele 
pastorale problemen. Daarom zie ik nog 
niet als de oplossing 'een brede inzet van 
meer mannen en vrouwen in alle takken 
van werk dat er in de kerk te doen is', 
zoals Te Velde zegt. 

De hoogleraar moet het mij niet 
kwalijk nemen: ik vind dit te optimis
tisch. De kerken hebben toch niet voor 
niets zoveel moeite om geschikte broeders 
te vinden voor het ambt? Dat is niet 
alleen een kwestie van beschikbaarheid, 
maar ook van bekwáamheid. Die nood 
moet ons voorzichtig maken om de weg 
op te gaan die Te Velde als remedie ziet. 

De kerkenradendag heeft in elk 
geval duidelijk gemaakt dat men in 
Kampen hard nadenkt en wil inspelen 
op een nieuwe eeuw. Dat is op zich iets 
om dankbaar voor te zijn. Tegelijk 
maakt het gebodene helder dat er nog 
veel nadere bezinning nodig is om te 
weten hoe het verder moet met de zorg 
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voor de gemeente. Wat ik opmerkte, wil 
daaraan een bescheiden bijdrage zijn. 
Een bijdrage die ik geef in geloof aan 
het woord: 'En indien gij op enig punt 
anders gezind zijt, God zal u ook dat 
openbaren; maar hetgeen wij bereikt 
hebben, in dat spoor dan ook verder! ' 
(Fil. 3 : 15,16). 

Noten: 
1 Hier is ook nog re wijzen op war de oudste christe

lijke literatuur over de raak van de diakenen zege, 

vgl. A.N. Hendriks, MET HET OOG OP DE GEMEENTE. 

POPULAIR-THEOLOGISCHE BIJDRAGEN, Kampen (1991), 

p. 88v. 

2 Vgl. J. van Bruggen, AMBTEN IN DE APOSTOLISCHE 

KERK, Kampen 1984, p. 95: 'Uit her voorkomen van 

deze term in 1 Timoceüs 4,14 blijkt, dar er vanaf 

her begin een afgebakende groep speciaal aangewe

zen mensen is geweest in elke plaats: zij vormden als 

oudsten van de gemeente samen een college of raad.' 

3 Vgl. A.N. Hendriks, 'Naar een nieuwe visie op het 

ambt?', in: NADER BEKEKEN, jrg. 10 nr. 3, p. 1 12. 

• Vgl. 'Toeëigening in her geding: nota over de coe

eigening van het heil', RAPPORT DEPUTATEN GESPREK 

MET CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN, Il, 
Barneveld (1994). 

s Vgl. J. Kamphuis, ALTIJD MET GOED ACCOORD, 

Amsterdam 1973, p. 120. 

6 J.F. Geerds, ('Help, we zoeken weer ambtsdra

gers!'), DE REFORMATIE, jrg. 79 nr. 22, keert zich 

tegen de gedachte dat een kerkenraad een gemeente 

moer 'bearbeiden' en stele: 'Hee hele drievoudige 

ambt van profeet, priester en koning lijkt wel in de 

ijskast re zieren zodra her om de 'ambtelijke arbeid' 

gaat. Dus gaan predikant, ouderling en diakenen 

zelf mee hun ambt rond door de gemeente en zijn 

daar heel erg druk mee. Terwijl ze her roe hun raak 

zouden moeren rekenen her primaire ambt, her 

ambt van alle gelovigen re ondersteunen' (p. 427). 

Prof. Te Velde noemde op de kerkenradendag in 

aansluiting op Chr. Schwarcz een 'derde reformatie' 

nodig: de ontdekking en inschakeling van her pries

terschap van alle gelovigen, vgl. DIENST, jrg. 52 

nr. l, p. 7. 

Hoeveel de gelovigen ook kunnen doen, er is blij

kens her Nieuwe Testament een verantwoordelijk

heid in her 'waken over de zielen' (Heb. 13:17), die 

voor rekening van de 'voorgangers' blijfc! Hee 

betoog van Geerds gaat m.i. ook van een te optimis

tische kijk op de concrete gemeente uit. Al is men 

vandaag vaak hoogopgeleid, die impliceert niet dar 

men ook over veel kennis van de Schrift, de belijde

nis en de strijd van de kerk beschikt! 

Kijk ook eens bij:  

www.woordenwereld.nl 
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De genezer T.B. Joshua blijft de 
gemoederen bezighouden. In het 
NEDERLANDS DAGBLAD van donderdag 
11 december 2003 stond te lezen 
dat ruim 120 christenen het opne
men tegen de kritiek die drs. R. van 
der Ven op hem oefende in zijn Dos
SIER T.B. JosHuA. Joshua is een gene
zer die zijn bediening heeft in het 
voor ons verre Nigeria. 

Spectaculaire verhalen over genezin
gen die door hem verricht zijn, doen in 
ons land de ronde. Zijn optreden is 
omstreden. Van der Ven neemt occulte 
praktijken waar, de ruim 120 achten 
hem een ware man van God. De vraag 
is: wat dunkt u van T.B. Joshua? 

In ons eigen land zijn er de gene
zingsdiensten van de evangelist Jan Zijl
stra. Ook hier aan de ene kant enthou
siasme en aan de andere kant scepsis. En 
de vraag wordt: wat dunkt u van Jan 
Zijlstra? 

In deze bijdrage een paar opmerkin
gen over onze houding op dit punt. 

1. In het Nieuwe Testament vinden we 
heel wat genezingswonderen beschreven. 
En alleen worden ze niet aan de een of 
andere genezer, maar aan de Here Jezus 
toegeschreven. Hij deed wonderen tij
dens zijn leven op aarde. En Hij deed 
wonderen door de dienst van zijn gezon
denen. De wonderen tijdens zijn aardse 
leven hadden ten doel Hem aan te wij
zen als de Messias (Mat. 1 1 :2-6; 12:28; 
Hand. 2:22). En met de wonderen na 
zijn hemelvaart bevestigde Hij zijn 
Evangelie (Mar. 16:20; Hand. 14:3; 
Heb. 2:3,4). De wonderen waren er niet 
om iets te zeggen over het geloof of de 
pretentie van hen door wier dienst ze 
plaatsvonden, maar waren gericht op 
erkenning van de Here Jezus. Valse 
apostelen deden wonderen om zichzelf 
te promoten (vgl. 2 Kor. 10-12). Petrus 
en Paulus wezen naar de Here Jezus als 
Degene die door hun wonderen en teke
nen werd aangewezen als de Messias 
(Hand. 4:10; 2 Kor. 1 1 :2-4). Hun 
Evangelie was het Evangelie van Chris-
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Wat dunkt u van 
genezers? 

tus, en moest als zodanig worden aange
nomen. Vreemd, dat we in het geval van 
T.B. Joshua en Jan Zijlstra door menig
een geplaatst worden voor de vraag hoe 
we niet alleen tegenover Christus, maar 
ook tegenover hen moeten staan. Moet 
ik behalve in Christus, ook in Joshua en 
Zijlstra geloven? Dé vraag is toch: wat 
dunkt u van de Christus? 
2. Ik begrijp ook niet goed wat de toe
gevoegde waarde is van de 'wonderen' 
van T.B. Joshua en Jan Zijlstra voor hen 
die in Christus geloven. De tekenen die 
in het Nieuwe Testament worden 
beschreven, dienden ertoe om tot geloof 
in Christus te brengen. Maar als je nu 
al in Christus gelooft, welk doel dienen 
die 'tekenen' van Joshua en Zijlstra dan? 
Om tot geloof te roepen? Om Christus 
te erkennen? Maar dat gebeurt toch al 
door hen die geloven? Of zijn ze dan 

Gemeentebreed 
P. Niemeijer 

misschien toch niet meer dan 'alterna
tieve genezers'?! 
3. Pelgrimages naar oorden elders - ver 
weg of dichterbij - omdat daar de bedie
ning of bepaalde weldaden van Christus 
te vinden zouden zijn, kan ik moeilijk 
rijmen met het Woord van de Here. 
Zou de Here mij voor het ontvangen 
van Christus' weldaden hele einden 
laten reizen? Is Hij niet overal waar Hij 
aangeroepen wordt in geest en waarheid 
(Joh. 4:21-24) ? Wordt ons niet juist ver
boden het heil ver weg te zoeken, aan de 
overzijde van de zee, in de hemel of in 
de diepten van de aarde, omdat Gods 
Woord nabij is, namelijk: het Woord 
van het geloof dat gepredikt wordt in 
opdracht van en in gehoorzaamheid aan 
Christus (Deut. 30 :1 1-14; Rom. 
10:6-8)?! 
4. Ik ken noch T.B. Joshua noch Jan 
Zijlstra. Ik zal me over hun persoon 
geen oordeel aanmatigen. Ik vraag me 
bij alle opgetogen verhalen over hun 
optreden en over dat van welke genezer 
dan ook, wel af: zou het echt zo zijn dat 
wij bepaalde tussenpersonen nodig heb-
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ben om van de Here genezing te vragen 
en te ontvangen? Is niet Christus de ene 
Middelaar tussen God en mensen 
(1 Tim. 2:5)? En verwerpen wij niet elke 
noodzaak van tussenkomst van heiligen 
(art. 26 NGB)? Is de HERE niet nabij 
allen die Hem aanroepen in waarheid 
(Ps. 145: 18,19)? Hoort Hij niet de gebe
den van ál zijn kinderen (Ps. 34:16-23)? 
Zoek dan geen genezing bij 'weet-ik
het-wie' buiten God zoals het Israël in 
Elia's dagen, maar zoek het bij de Here 
alleen en gebruik de middelen die Hij 
geeft (Jak. 5; vgl. over deze tekst D. de 
Jong, ZIEKENZALVING: EEN EXEGETISCHE 

VERGISSING. DRIE PREKEN OVER DE BRIEF 

VAN JACOBUS, uitgegeven in eigen beheer 
1999, p. 17-26). 
5. Het opvallende van de bediening van 
T.B. Joshua en Jan Zijlstra is de gene
zing. Ik ben de Here dankbaar voor 

Er zijn mensen die kerkgeschiedenis 
maar saai en onbelangrijk vinden. 
Er zijn er ook die er zelfs hun hobby 
van maken. Zo iemand is Huib 
Noordzij. Hij heeft met zijn HAND· 
BOEK VAN DE REFORMATIE een uniek boek 
geschreven over de kerkhervorming 
zoals die in de 1 6" eeuw in ons land 
plaatsvond. 

De schrijver is geen theoloog en/of 
kerkhistoricus van professie. En al is de 
Reformatie voor hem, zoals je dan zegt, 
een faliekant uit de hand gelopen lief
hebberij, het produceren van een lijvig 
handboek mag toch wel een unieke 
prestatie genoemd worden! Verder is het 
boek uniek omdat, hoewel er wel veel 
studies over deelonderwerpen en onder
zoeksresultaten verschenen zijn, zo'n 
totaaloverzicht van de Reformatie nog 
niet bestond. 

Nieuwe onderzoeksresultaten moet 
de lezer niet verwachten, zo is in de 
Inleiding te lezen. Het boek 'is een 
samenvattende presentatie van kerkhis
torisch onderzoek dat door anderen in 
de loop van de tijd is verricht.' Het bevat 

1 
gezondheid en genezing die anderen en 
ik - soms ook op voor ons onverklaar
bare wijze - van Hem ontvangen. Ik 
geloof ook dat ziekte en gezondheid 
voor de Here niet 'om het even' zijn. In 
zijn nieuwe wereld zal geen ziekte meer 
zijn. De genezingswonderen die Chris
tus deed, boden een heenwijzing daar
naar en voorsmaak daarvan. Maar voor 
dit leven is de gemeenschap met Chris
tus en het delen in zijn genade genoeg 
(Ps. 23: 1 ;  2 Kor. 12:9; Fil. 1 :21 ;  3:7-10). 
Ik mag genezing zoeken en er vurig om 
bidden, maar ik heb me te wachten voor 
ontevredenheid en drammerigheid (Fil. 
4:6,7) en voor het begeren van het spec
taculaire (1 Kor. 1 :21-23). De Here is 
almachtig en barmhartig en kan mij 
ook in de weg van ziekte sterker aan 
Zich verbinden (Ps. 1 19:71). Het gaat in 
de Schrift niet om genezing of om welke 
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gave dan ook die vroeger of later tijdens 
ons leven vergaat (Joh. 6:27), maar om 
vrede met God door Jezus Christus 
(Mar. 2:9- 1 1 ;  Rom. 5 : 1). En in Gods 
nieuwe wereld zullen we ondervinden 
hoe omvattend die vrede is (Kol. 1 :20)! 
Meer dan wij ons hier kunnen voorstel
len. 

Wat dunkt u van T.B. Joshua en Jan 
Zijlstra e.a.?  Niets! Ik geloof dat Jezus 
Christus de weg en de waarheid en het 
leven is. In zijn Woord wil ik blijven. 
Dan ben ik echt discipel van Hem. En 
Hij zal me vrijmaken en genezen. Op 
zijn wijze en in de mate en op het 
moment dat Hij kiest. 

H andboek van de 
Reformatie 

dan ook een indrukwekkende litera
tuurlijst. 

Het handboek bestaat uit twee 
onderdelen: een chronologisch overzicht 
van het verloop van de Reformatie in de 
Nederlanden en een thematisch deel. In 
het eerste deel komen o.a. de eerste 
synodes aan de orde, en het ontstaan 
van de kerkorde en de belijdenis; per 
provincie wordt de kerkelijke situatie 
beschreven. Het tweede deel geeft 
diverse thema's: er wordt bijvoorbeeld 
aandacht gegeven aan de dopersen en 
hun invloed, maar ook worden onder
werpen als de kerkenraad, de kerkelijke 
tucht en de kerkdienst behandeld. De 
beschreven periode loopt tot het jaar 
1600, omdat 'rond die tijd de kerkrefor
matie over het algemeen geconsolideerd 
was'. Maar erg strak trekt de schrijver 
die grens nu ook weer niet, want voor 
de beschrijvingen van sommige provin-

Korte boekbespreking 
M.J.A. Zwikstra-de Weger 

cies bijvoorbeeld moest die wel over
schreden worden. 

Dat het kerkelijk leven zoals wij dat 
kennen, stamt uit de Reformatietijd, is 
natuurlijk bekend. Maar dit boek drukt 
je wel met de neus op die feiten. Hoe 
moeizaam kwam dat kerkelijk leven op 
gang. Er moest heel wat hervormd wor
den. En, wat we ons nu niet meer kun
nen voorstellen, de overheid had flink 
wat in de melk te brokkelen. 

Vanzelfsprekend geeft een handboek 
als dit veel feitenmateriaal. Dat wil niet 
zeggen dat het daardoor onplezierig 
leest. Noordzij is een goed verteller, en 
hij weeft menig smeuïg voorval tussen 
alle feiten door. Dat maakt het boek 
levendig en boeiend. Wat een misstan
den waren er in die begintijd! Om 
zomaar eens wat te citeren: 'Dat de lat 
voor predikanten in Utrecht lager lag 
dan in Holland, mag duidelijk zijn uit 
het voorbeeld van Erasmus Backer uit 
Breukelen. In Holland stond hij bekend 
als dronkaard, die 's avonds in zijn huis 
doopte en huwelijken sloot. Hij wei
gerde de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
te ondertekenen en had beweerd niet 
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alles te kunnen geloven wat de apostelen 
hadden geschreven. Nochtans oordeel
den de Utrechtse predikanten die hem 
in 1590 examineerden en in 1593 visi
teerden, dat hij "gesont in de lere was" 
en "bequaem om een gemeente te lee
ren"' (p. 175). 

'En wat te denken van de excuses die 
gemeenteleden maakten voor hun zon
dig gedrag . . . .  In Delft werd een diaken 
van het avondmaal afgehouden vanwege 
zijn overmatig alcoholgebruik. Maar 
deze broeder bleek ook een "goede" 
reden daarvoor te hebben. Als diaken 
kwam je immers geregeld in aanraking 
met de onderkant van de samenleving. 
Daarvoor was het volgens hem nodig 
om je aan je doelgroep aan te passen en 
dus te drinken of te leren drinken' 
(p. 319). 

Behalve dergelijke 'onbekende' per
sonen worden bekende kerkhistorische 
figuren vanzelfsprekend ook voor het 
voetlicht gehaald (zie het uitvoerige per
soonsregister). Met naam en toenaam 
wordt een aantal dissidenten, en rekke
lijken en preciezen in twee gelijknamige 
hoofdstukken uitvoerig besproken. En 
namen als De Brès, Datheen en A Lasko 
kom je door heel het boek heen tegen. 
Evenals natuurlijk de grote reformatoren 
en niet te vergeten prins Willem van 
Oranje. Door hun werk heeft de Here 
zijn kerk gezegend. Wonderlijk toch dat 
Hij gebruik maakt van zondige, zwakke 
mensen om zijn kerk in stand te hou
den! Daarom mogen wij hen eren en 
tegelijk Hem daarvoor danken. 

Kerkgeschiedenis saai? Dit boek is 
bewijs van het tegendeel. 

N.a.v. : Huib Noordzij, HANDBOEK 

VAN DE REFORMATIE. DE NEDERLANDSE 

KERKHERVORMING IN DE ZESTIENDE EEUW, 

uitg. Kok, Kampen 2003. 51 2 pag. 
ISBN 90 435 0658 3. Prijs € 44,90. 
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Weten rechtzinn iqen 
het ook niet meer? 

We hebben net het Paasfeest weer 
gevierd. Pasen is voor mij toch 
altijd wel het hoogtepunt van de 
christelijke feestdagen. Want is de 
opstanding van Christus niet het 
ultieme bewijs dat het leven het 
wint van de dood? Beter gezegd: 
dat onze Heiland het heeft gewon
nen van de Satan? Op de vrijdag 
van Golgota begon de victorie en 
in de tuin van Jozef van Arimatea 
is het zondagmorgen gebleken. Wie 
zou niet blij worden als je dat mag 
geloven? 

Tegelijk zijn er vandaag nogal wat 
christenen die moeilijk gaan doen als ze 
de geschiedenis van de opstanding in de 
evangeliën lezen. Is het nou precies zo 
gebeurd als beschreven staat? Of is het 
eigenlijk meer een menselijke voorstel
ling van een onuitsprekelijk gebeuren? 
In het boek dat ik in dit artikel be
spreek, komen zulke vragen ook aan de 
orde. Een theoloog uit de Gereformeer
de Bond vraagt zich bijvoorbeeld af, of 
de verschijningen van de Here Jezus ook 
fotografeerbaar waren (p. 128). Een 
evangelische publicist reageert dan als 
volgt: 'De camera zou ter plekke ver
brand zijn.' Eerlijk gezegd vind ik dat 
geen bewijs van eerbiedig lezen wat er 
staat. Het zou iets anders zijn als het 
ging over Christus' verschijning in 
hemelse lichtglans aan Saulus onderweg 
naar Damaskus. Een foto daarvan zou 
minstens overbelicht zijn geweest. Maar 
als de Opgestane met de twee Emmaüs
gangers meeloopt, is aan Hem uiterlijk 
niets hemels te zien. Daar had bij wijze 
van spreken heel goed een foto van 
gemaakt kunnen zijn. Als dat betwijfeld 
wordt op grond van Jezus' hoogheid en 
eeuwigheid, dan gaat er bij mij toch een 
belletje rinkelen. Je kunt met een beroep 
op Gods werkelijkheid van Pasen blijk
baar tegelijk de concreetheid en histori-
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sche zichtbaarheid van de opstanding en 
de Opgestane wegpoetsen. 

Met dit voorbeeld wil ik het onder
werp van dit boek schetsen. Het gaat 
om de waarheid van Gods openbaring 
zoals die in ons aardse bestaan werke
lijkheid is geworden. De grote vraag 
daarbij is deze: als Gods Woord in men
sentaal tot ons gekomen is, in hoeverre 
kan die taal van ons dan Gods bedoe
ling en werkelijkheid onder woorden 
brengen? En is onze taal ook niet zo 
cultureel bepaald, dat de Bijbel hier en 
daar tijdgebonden moet zijn? Over zulke 
vragen handelt deze bundel waar ik nu 
verder op in wil gaan. 

Ontstaansgeschiedenis 

Dit boek is  op een bijzondere manier 
samengesteld en heeft ook een heel 

Boek van de maand 
Joh. de Wolf 

eigen afkomst. Het bestaat uit 41 kleine 
hoofdstukken, die eerst als artikelen in 
het NEDERLANDS DAGBLAD verschenen 
zijn in de jaren 2002 en 2003. Die arti
kelen handelden over recente verschui
vingen in de visie op het schriftgezag, 
en wel met name onder bijbelgetrouwe 
christenen. Het was de redactie namelijk 
opgevallen, dat binnen orthodox-chris
telijk Nederland vragen over het schrift
gezag langzamerhand anders benaderd 
werden dan zo'n twintig jaar geleden. 
Dat betekende niet dat orthodoxe theo
logen nu schriftkritisch waren gewor
den, maar wel dat er meer ruimte was 
gekomen om vroegere standpunten te 
relativeren en wat minder absoluut en 
massief over het gezag van Gods Woord 
te spreken. De redactie wilde die ont
wikkeling toen graag eens in kaart bren
gen. Meer dan dertig theologen uit de 
behoudende hoek werden geïnterviewd 
en het grootste deel van de artikelen 
bestaat uit de verwerking van die inter
views. In het boek is dat het centrale 
middendeel geworden. 

Maar het boek bevat nog meer. Ik 
wil nu eerst even aangeven hoe het pre
cies is gecomponeerd. De 41 hoofdstuk
jes zijn onderverdeeld in acht grotere 
rubrieken. Allereerst is er een onderdeel 
over de geschiedenis van de bijbeluitleg 
in vroeger eeuwen. Die rubriek heet: 
Het gezag van de Bijbel in de kerkgeschie
denis, en bevat acht hoofdstukken. Dan 
komen er drie onderdelen die aan het 
grote middendeel voorafgaan. Daarin 
schrijven redacteuren van het ND over 
gevoeligheden rondom deze discussie, 
zetten ze de verschuivingen op een rij en 
geven ze een abc van veelgebruikte ter
men die bij dit onderwerp gebruikt wor
den. In deze onderdelen komen de geïn
terviewden af en toe ook al aan het 
woord. 

In onderdeel 5 en 6 is dat nog veel 
meer het geval. Dat is de kern van het 
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boek. Twee actuele thema's rond het 
schriftgezag staan hier centraal: de his
toriciteit van de Bijbel én de ethische 
vragen rond de vrouw in de kerk en de 
homoseksualiteit. In onderdeel 7 wordt 
het voorafgaande geëvalueerd en afge
sloten door verschillende redacteuren. 
Onderdeël 8 is een verrassende toegift. 
Boven deze laatste rubriek staat als titel: 
Zeggingskracht (Gelouterde leeservarin
gen). In de hoofdstukjes 29 t/m 41 
geven bijbelwetenschappers telkens hun 
leeservaringen weer, als het gaat om een 
bepaald bijbelboek. Meestal gaat het om 
een bijbelboek waarvan de betreffende 
theoloog een speciale studie heeft 
gemaakt. Zo geeft de eerste in de reeks, 
mevrouw Hetty Lalleman-de Winkel, 
bijvoorbeeld haar indrukken weer van 
het boek Jeremia, waarop ze een aantal 
jaren geleden is gepromoveerd. Dit zijn 
dus allemaal korte bijdragen van 'specia
listen', waaraan geen redacteur meer te 
pas komt. 

Alles wat aan hoofdstuk 29 vooraf
gaat, is geschreven en geredigeerd door 
redacteuren van het ND. Het is wellicht 
goed om ze even te noemen. Het gaat 
om Koert van Bekkum, Peter Bergwerff, 
Wim Houtman en Reina Wiskerke. Het 
is dan ook voluit een publicatie van het 
NEDERLANDS DAGBLAD. 

Plus en min 

. Ik wil nu eerst iets in het algemeen 
zeggen over positieve en negatieve kan
ten van deze uitgave. Het is een goed 
initiatief geweest van het ND om de 
verschuivingen die men vermoedde, 
eens meer in kaart te brengen. Ook ont
wikkelingen die wel eens te denken 
geven, moet je eerlijk onder ogen durven 
zien. Niemand is ermee gediend dat ver
anderingen in visie op het schriftgezag 
in orthodoxe kring buiten de publiciteit 
worden gehouden. Want oude en 
nieuwe vragen komen op ons allen af, 
ook als we bijbelgetrouw willen blijven. 
En samen moeten we ons ermee con
fronteren en naar oplossingen zoeken. 

Intussen blijft het ook een gevoelig 
onderwerp. Dat is begrijpelijk, want het 
gaat tenslotte om Gods Woord zelf en 
om de vraag hoe we zijn openbaring 
moeten opvatten en uitleggen. Daar is 
uiteindelijk ons heil mee gemoeid. Maar 
daarom is het best moedig van het ND 
dat het deze zaak aangepakt heeft en de 
moeite genomen heeft om zoveel men
sen daarvoor te interviewen. We mogen 
blij zijn dat deze krant voor ons allen 
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deze balans opgemaakt heeft en van 
alles op een rijtje gezet heeft. 

Tegelijk vind ik de manier waarop 
dit gebeurd is, ook een groot nadeel 
hebben. Het is geen plezier om alles zo 
achter elkaar te lezen. Het is vermoeiend 
en het maakt ook een beetje moedeloos. 
Want allerlei meningen binnen de 
'gereformeerd/evangelische' bandbreedte 
komen ongekuist voor het voetlicht. Ik 
zou haast zeggen: links en rechts, rijp en 
groen. Op die manier wekt het boek 
toch onbedoeld de indruk: elke mening 
mag, iedere overtuiging die hier aan het 
woord komt, is legitiem in de kerk. In 
tussenhoofdstukjes en nabeschouwingen 
doen de redacteuren wel hun best om de 
ruimte te beperken, maar een serieuze 
lezer kan volgens mij toch aardig in de 
war raken door de wirwar van menin
gen die over hem uitgestort wordt. Je 
moet je van tevoren dus wel goed de for
mule van dit boek bewust zijn. Het gaat 
kort gezegd om een staalkaart van over
tuigingen uit bijbelgetrouwe kring, die 
hier en daar van redactioneel commen
taar worden voorzien. Maar je wrijft 
soms je ogen uit, als je merkt hoe ver
schillend eenzelfde bijbelgetrouwe 
opstelling in de praktijk van de schrift
visie kan uitwerken. 

Hoe nu de verschuivingen ook te 
taxeren zijn, in elk geval lijkt er een 
soort koudwatervrees te zijn ontstaan 
voor vierkante, hoekige uitspraken over 
dit onderwerp. Er groeit ook een soort 
theologische mode om het niet meer zo 
zeker te weten. Dat gevoel wordt door 
de opzet van deze bundel alleen maar 
versterkt. In die zin word je er in het 
algemeen niet zo vrolijk van. 

Uitroeptekens 

Ik wil nu wat inhoudelijker op 
bepaalde zaken ingaan. Eerst kijk ik 
naar hoofdstukken of passages waar ik 
een uitroepteken bij zette. Om te begin
nen noem ik dan onderdeel 8, de leeser
varingen van een aantal deskundigen bij 
bepaalde bijbelboeken. Het was wel een 
verademing om na al die discussiehoofd
stukjes nog een hele rubriek lang met de 
Bijbel zelf bezig te kunnen zijn. Want 
daar gaat het toch uiteindelijk om: niet 
om allerlei meningen en meninkjes, 
maar om de boodschap van de bijbel
boeken zelf. Telkens wordt een hoofdlijn 
van een bijbelboek naar voren gehaald 
en geeft de betreffende theoloog een 
persoonlijke impressie van de boodschap 
van dat boek. Dat zijn meestal leerzame 
en bemoedigende stukjes geworden; des
tijds stond er elke zaterdag één van in 
het ND. Om een paar mooie voorbeel
den te noemen: dr. P.H.R. van Houwe
lingen over 1 Tessalonicenzen, dr. H.R. 
van de Kamp over Openbaring, drs. H. 
de Jong over Johannes en dr. G. Kwak
kel over Habakuk. Kort maar raak 
wordt in zulke stukjes een bijbelboek 
gekarakteriseerd. 

Vervolgens wil ik het een en ander 
noemen uit de andere onderdelen. Ik 
ben blij met hoofdstuk 10, met de titel: 
Het is de Geest die overtuigt, en de 
ondertitel: 'Waarom bezinning nodig is'. 
Persoonlijk denk ik ook dat verdere 
bezinning op het schriftgezag nuttig is, 
vooral als we letten op de veelsoortige 
manier waarop de inspiratie bij verschil
lende boeken en genres gestalte krijgt. 
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Heel de Bijbel kan Gods Woord heten, 
maar de manier waarop een tekst of 
perikoop of boek Gods woord is, is heel 
gevarieerd. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
profetische literatuur die in deze bundel 
nauwelijks aan de orde komt, maar in 
dit opzicht wel een apart probleemveld 
vormf. Overigens wil ik als bijbellezer of 
bijbelwetenschapper niet vooral een pro
bleemsjouwer zijn. Het is ook het mooie 
van hoofdstuk 10, dat daar de vinger bij 
gelegd wordt. Er is vast nog veel bezin
ning nodig, maar zo staat er dan: 'De 
indruk is snel gevestigd dat het Schrift
gezag vooral een probleem is. Voor je het 
weet, breek je het geloof van christenen 
af in plaats van dat je het opbouwt. Het 
onderwerp kan mensen van de Bijbel 
vervreemden. Alsof erkenning van het 
Schriftgezag steunt op spitsvondige ant -
woorden op moeilijke vragen. Het is de 
Geest die overtuigt . . .  .' Een baptisten
predikant voegt eraan toe, dat de Bijbel 
niet eerst bedoeld is om te analyseren, 
maar om je aan te laven. Als je dat doet, 
komt het ontzag voor de Bijbel vanzelf. 
Ik ben blij dat deze passages ook in dit 
boek staan. Het is tegelijk een antwoord 
op het nadeel van dit boek, dat ik hier
boven al een keer noemde. 

Belangrijk is ook wat in hoofdstuk 
13 (moderne hermeneutiek) gezegd 
wordt over de 'gekleurde bril' waarmee 
we de Bijbel lezen. Het is niet zo dat 
alleen bepaalde groepen de Bijbel met 
zo'n bril benaderen, terwijl alle andere 
lezers objectief en onbevangen de Bijbel 
ter hand nemen. De realiteit is dat ieder
een een gekleurde bril op heeft bij het 
lezen van Gods Woord. Want geen 
mens is van tevoren een blanco blad 
papier, we zijn allemaal door karakter en 
cultuur gestempeld en nemen altijd weer 
ons eigen denkraam mee. De Duitsers 
spreken in dat verband van Vorverständ
nis, zeg maar: de geestelijke bagage die 
je meebrengt. Dat is geen ramp, als je 
het maar wilt erkennen en je er bewust 
van bent. In de praktijk betekent dat 
bijvoorbeeld dat wij er door onze cul
tuur veel meer op gespitst zijn wat de 
Bijbel over vrouwen zegt dan een aantal 
eeuwen geleden. Ook dat is niet erg, 
maar dan moeten we de kernboodschap 
natuurlijk niet vastprikken op wat de 
Bijbel over de verhouding tussen man
nen en vrouwen zegt, zoals feministische 
theologen dat doen. Vrouwen moeten 
door Christus niet verlost worden van 
de heerschappij van mannen, maar van 
de tirannie van de zonde. Dat blijft 
altijd de kern van het Evangelie voor 
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alle rangen en standen, voor beide sek
sen, voor jong en oud. 

Vermeldenswaard vind ik ook de 
terugblik van Koert van Bekkum in 
hoofdstuk 26 op de ethische vragen over 
homoseksualiteit. De titel is: Iedereen 
moet het mes in eigen vlees zetten. De 
inhoud leunt aan tegen wat de ethicus 
van Kampen, drs. A.L.Th. de Bruijne, 
hier al eens over gezegd en geschreven 
heeft. Van Bekkum schrijft over de ware 
solidariteit van christenmensen met 
homo's in de kerk. Hij zegt terecht dat 
God homoseksuele relaties afwijst. 
Daarin is hij duidelijker dan veel geïn
terviewden. 

Maar hij zegt dan vervolgens, ook 
terecht volgens mij: het is nogal makke
lijk om tegen homo's te zeggen dat ze 
zich moeten onthouden en hun kruis 
moeten dragen, terwijl je zelf elk lijden 
om Christus' wil maar zo ver mogelijk 
wegduwt. Moet niet elk kerklid zijn 
kruis op zich nemen om Christus echt 
te kunnen volgen? Om een zin van Van 
Bekkum even letterlijk te citeren: 'Er 
kan pas echt sprake zijn van herkenning 
en onderlinge steun, als duidelijk wordt 

Peter Bergwerff 

dat elke christen zo zijn of haar moeiten 
heeft, dat iedereen vroeg of laat het mes 
diep in het eigen vlees moet zetten.' Dat 
is een eerlijke conclusie waar ik helemaal 
achter wil gaan staan. 

Meestal kan ik me trouwens in het 
commentaar van de redactie wel vinden. 
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor wat 
Peter Bergwerff in de afronding van 
hoofdstuk 28 schrijft onder de titel: 
Toch wél Schriftkritiek, met als onderti
tel: 'De héle Schrift.' Het had hem 
namelijk bevreemd dat deze artikelen, 
toen ze in het NO verschenen, betrekke
lijk weinig Ingezondens hadden opgele
verd. Hij vreest dat dit in feite toch een 
veeg teken is. Want het raakt tegen
woordig in om de Bijbel selectief te 
lezen en je eigen minibijbel erop na te 
houden. Dan heb je weinig boodschap 
aan al die discussies over het schriftge-
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zag, als jij maar rustig met je eigen 
selectie tevreden mag zijn. Maar, zegt 
Bergwerff, dan krijg je een nieuwe vorm 
van schriftkritiek: dan wil je niet de hele 
Bijbel maar je eigen Bijbel. Ik ben bang 
dat de hoofdredacteur daar nog wel eens 
groot gelijk in kan hebben. 

Reserve 

Het is wat moeilijk om dit boek 
goed te bespreken, als er via interviews 
in totaal meer dan dertig theologen aan 
het woord komen. Je kunt niet op iedere 
mening ingaan en ik wil ook niet per
soonlijk op geïnterviewden reageren, 
want er zijn telkens maar flarden van de 
gesprekken opgenomen, en wie weet wat 
ze nog meer gezegd hebben en in welk 
kader dat stond. Ik waardeer de eerlijk
heid van al deze gesprekspartners, maar 
soms schrok ik toch wel van hun uit
spraken. Wat nogal eens opviel, was een 
bepaalde reserve ten opzichte van de 
historiciteit van bijbelse gebeurtenissen 
(zoals wonderen) en ook een zekere vrij
blijvendheid in de meningsvorming. Zo 
in de trant van: het kan zo gegaan zijn, 
maar misschien heeft een ander ook wel 
gelijk, bijvoorbeeld als het om Jona en 
de vis gaat. Ik ben dan geneigd te zeg
gen: waarom doet u zo gereserveerd? 
Waarom buigt u niet gewoon uw hals 
onder het zachte juk van deze troost
volle geschiedenis? 

Ik denk ook aan methoden en 
manieren waarop men soms met Gene
sis 1-3 probeert klaar te komen. Wat 
betreft Genesis 1 :  je stuit op vragen (bij
voorbeeld over het licht) als je Gods 
scheppingswerk in zes dagen letterlijk
chronologisch opvat. Maar als God niet 
alles 'in een punt des tijds' heeft gescha
pen, maar in een zekere volgorde, dan 
blijven er voor ons besef altijd proble
men over. Want in de wereld zoals wij 
die nu kennen, heeft alles met alles te 
maken en kunnen we ons niet voorstel
len dat het één er al wel was en het 
andere nog niet. Maar zou God dat pro
bleem niet hebben kunnen oplossen? En 
waarom zou dat niet in de volgorde van 
Genesis 1 hebben gekund? En wat 
Genesis 3 betreft: was de zondeval (bij 
wijze van spreken) niet te filmen 
geweest door de EO, zoals op p. 89 
gesuggereerd wordt? Wat krijgen we in 
Genesis 3 dan voor werkelijkheid? Is dat 
dan niet dezelfde werkelijkheid als 
Genesis 4 bijvoorbeeld? Het gaat toch 
om de waarneembare werkelijkheid die 
wij vandaag ook nog elke dag beleven? 
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De Bijbel geeft hier immers geen enkele 
indicatie dat het anders is. 

Conclusie 

Er staan veel leerzame opmerkingen 
in dit bÖek, maar wat van de interviews 
doorgegeven wordt, daar word ik vaak 
niet zoveel wijzer en blijer van. De eind
indruk is deze, dat er in het gebouw van 
de Bijbel allerlei schroeven wat worden 
losgedraaid. Je zou dan kunnen zeggen: 
de kramp is eraf, maar je kunt ook zeg
gen: als dat zo doorgaat, kan de zaak 
nog een keer instorten. Het lijkt erop 
dat allerlei theologen in de gerefor
meerde gezindte geen forse taal meer 
durven spreken als het over dit onder
werp gaat. 

Vaak laat men de waarheid graag in 
het midden. Ik zie het zo met Jona en 
de vis, maar als jij het anders ziet, dan is 
dat ook prima. Maar dan stá je toch 
niet meer voor je zaak. 

Persoonlijk geloof ik, zoals het er 
staat, dat Jona door een grote vis werd 
opgeslokt en daar drie dagen en nachten 
verblee( En als iemand daar anders over 
denkt, dan vind ik dat een kwalijke 
zaak, en dan zal hij of zij dat tegenover 
de uitdrukkelijke bijbeltekst moeten ver
antwoorden. Laten we alstublieft niet zo 
halfzacht of halfslachtig met elkaar 
omgaan als het over deze dingen gaat. 
Als je zelf overtuigd 'ja' zegt, moet je 
het 'nee' van een ander niet meer kun-
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nen waarderen. Ik wil dit onderstrepen 
door iets wat in hoofdstuk 33 over 2 en 
3 Johannes wordt gezegd onder de titel: 
De waarheid is zo duidelijk als wat. Op 
p. 152 lezen we over die bijbelse waar
heid het volgende: 'Het culturele kli
maat maakt het natuurlijk erg moeilijk 
om te zeggen dat je de waarheid kent en 
in de waarheid wandelt, maar toch is 
dat wel de kern van de zaak. Zeggen dat 
wat jij gelooft de waarheid is, is geen 
blijk van ouderwetse hoogmoed, maar 
een normale, bijbelse zaak.' Dat is het 
geluid van een evangelisch theoloog! 

Ik denk voor dit onderwerp tot slot 
nog aan een stelling uit het proefschrift 
van dr. G. Kwakkel, die in dit boek ook 
ergens aangehaald wordt. Ik doel op 
stelling IX, die als volgt luidt: 'De aan
vaarding van het formele gezag van de 
bijbel is de consequentie van de aanvaar
ding van zijn heilsboodschap.' Dat is 
een mooie stelling om mee te eindigen. 
Want wat wil daarmee gezegd zijn? Dit, 
dat niemand buiten het geloof om voor 
de Schriften zal buigen. Pas als je buigt 
voor Christus, zul je ook willen buigen 
voor de Bijbel waarin Hij gezaghebbend 
spreekt. Om met Koert van Bekkum op 
p. 71 te spreken: 'Want als je Christus 
wilt omarmen, waarom zou je dan reser
ves hebben bij de vorm waarin Hij tot je 
spreekt? ' 

Daarmee kom ik weer terug bij wat 
ik hierboven al eerder gezegd heb. Syste
matische bezinning op het schriftgezag 
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is een goede zaak, maar laten we ons 
dan niet blindstaren op vragen en vraag
jes die het bijbelverhaal her en der kan 
oproepen. We moeten niet met een pro
bleem, maar met de Bijbel zelf bezig 
zijn. Dus: niet het schriftgezag op zich 
bestuderen, maar de Schriften bestude
ren. En dan denk ik wat het besproken 
boek betreft vooral aan dat laatste 
onderdeel, de gelouterde leeservaringen 
die de zeggingskracht van de Bijbel heb
ben opgevangen. 

Het liefst zou ik na deze bespreking 
ieder het volgende willen adviseren: laat 
die eerste zeven onderdelen verder maar 
zitten, concentreer je voortaan op die 
aanzetten in rubriek 8. Want als je echt 
met de Bijbel aan de gang gaat, gecon
centreerd en grondig, gelovig naar de 
stem van Christus luisterend, dan 
komen al die problemen rond het bijbel
gezag in het juiste licht te staan, ja wat 
meer is: dan zullen heel wat van die pro
blemen wegvallen of vanzelf opgelost 
worden. 

N.a.v. Koert van Bekkum, Wim 
Houtman, Reina Wiskerke e.a., Goos 
WOORD IN MENSENTAAL. DENKEN OVER 

HET GEZAG VAN DE BIJBEL, Nederlands 
Dagblad, Barneveld 2003. ISBN 90 

72801 08 3. 177 pag. Prijs € 10,-. 
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KOM VANAVOND MET VERHALEN 

Kom vanavond met verhalen 
hoe de oorlog is verdwenen, 
en herhaal ze honderd malen: 
alle malen zal ik wenen. 

Leo Vroman 
Fragment uit gedicht Vrede 1 954 

NIEUWE ORDE 

Nieuwe Orde 
leg� �orden; 
wem1g eten 
weinig vet, 
van de honger vroeg naar bed; 
leg je lekker warm 
dan gaat het luchtalarm, 
je kleedt je aan 
met veel kabaal; 
sta je goed en wel in 't voorportaal 
dan gaat het veilige signaal; 
leg je lekker 
dan gaat de wekker. 

Anoniem 

Kort commentaar: 

Twee verzen over de Tweede Wereldoorlog. 
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Het kwatrijn verwoordt alle emotie, al dat lijden en verdriet. 
Ik denk er vaak aan op 4 mei. 

Het tweede is een vers vol Rotterdamse oorlogshumor. 
Met minachting richting bezetter die reclame maakte voor de 'Nieuwe 
Orde', de fascistische heilsstaat. 
Door dit soort verzen hield men de moed erin. 

G. Slings 

Gedicht 
-
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Een thema dat regelmatig op de opi
niepagina's en in de rubrieken voor 
ingezonden stukken van de christelijke 
dagbladpers aan de orde komt, is de 
positie en de toekomst van Israël. 
Daarin moet de kerk het nogal eens ont
gelden. Eeuwenlang zou zij geen oog 
hebben gehad voor Gods beloften voor 
het oude bondsvolk. En nu nog zijn er 
die de ogen ervoor sluiten dat veel belof
ten uit het Oude Testament voor Israël 
bedoeld zijn en nog vervuld moeten 
worden. De boodschap lijkt dan duide
lijk: de kerk van de 21• eeuw moet weer 
leren te luisteren naar de Bijbel, juist als 
het gaat om Israël. In deze Persrevue wil 
ik enkele bijdragen uit het blad van de 
Stichting Christenen voor Israël weerge
ven, samen met een artikel waarin op 
deze boodschap wordt gereageerd. 

In het blad lsRAJ!L AKTUEEL van 
december 2003 schrijft de voorzitter van 
Christenen voor Israël, ds. J. de Vreugd, 
een adventsartikel over de profetie van 
Zacharias in Lucas 1 .  

De priester spreekt een indrukwekkende 
profetie uit over de dingen die gaan gebeu
ren. Zijn lofzang of zijn profetie is een 
kernachtige samenvatting van bijbelse 
Messiasverwachting. 
Nu is in de christelijke verkondiging nogal 
eens benadrukt, dat de Joden ten tijde van 
Jezus, en trouwens ook later, er een heel 
verkeerde Messiasverwachting op na hiel
den en houden. Zij zouden vooral hebben 
uitgezien naar een Messias, die hen zou 
redden uit de hand van de vijanden en 
die een eind zou maken aan alle onder
drukking. En dat zou allemaal veel te 
aards en veel te politiek zijn. In de christe
lijke traditie is dat zelfs bestempeld als 
ongeloof en verblinding. De verwachting 
van een concreet koninkrijk van God op 
aarde werd en wordt door veel christelijke 
theologen een Joodse ketterij genoemd. 
Tegenover deze aardse Messiasverwachting 
van de Joden stelde de kerk een geestelijke 
heilsverwachting van de christenen. Jezus 
zou helemaal geen aards vrederijk hebben 
willen stichten, maar alleen een geestelijk 
en hemels rijk. Daar is de kerk al een 
beetje een voorproefje van. Christelijke, 
geestelijke heilsverwachting tegenover 
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joodse vleselijke en aardse verwachting. 
Maar is dat ook zo? Eerlijk luisteren naar 
de Bijbel leidt tot andere inzichten. Wat 
zegt Zacharias eigenlijk? God ziet om 
naar Zijn volk. Hij richt een hoorn van 
heil op in het huis van David: de Messias 
komt uit het huis van David, en Hij zal 
het rijk van David herstellen. En als Hij 
dat doet, dan wordt het volk Israël 
bevrijd uit de hand van allen die hen 
haten. Het blijkt dus een belangrijke taak 
van de Messias te zijn om de Verlosser te 
zijn van het steeds weer opduikende 
kwaad van het antisemitisme. 
God gedenkt de eed, die Hij aan Abra
ham gezworen heeft, zegt Zacharias, en 
Hij vervult de belofte in Zijn heilig ver
bond met de vaderen, namelijk dat Israël 
zonder vrees zal mogen leven. Dat wil dus 
zeggen, dat het volk, zonder angst voor 
vervolgers en belagers de Here zal kunnen 
dienen in gerechtigheid en heiligheid. En 
dat is de vrede, die de Messias brengt. 
En dat is dan het heil waar de priester! 
profeet van zingt: de Messias op de troon 
van David, bevrijding van alle concrete 
vijanden, vergeving van zonden, God die
nen in gerechtigheid en heiligheid. Daar 

Persrevue G.J. Schutte 
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gaat het om! Dat is het messiaanse rijk, 
het rijk van recht en vrede. Zo vat Zacha
rias de Messiasverwachting samen, en zo 
ziet hij de taak van de Messias . . . . 

De Vreugd wijst erop, dat dit niet nu 
al werkelijkheid is geworden. Aan het 
herstel van het rijk voor Israël gaat een 
tussentijd vooraf. In die tijd zullen de 
getuigen van Jezus uitgaan tot de uiter
sten van de aarde. 

In die tussentijd leven wij nog steeds. De 
woorden van de profeten en ook de lofzang 
van Zacharias willen het diepe verlangen 
levend houden naar de tijd, dat alle din
gen hersteld zullen worden naar de orde 
van God. Naar de tijd, dat Israël wordt 
hersteld en alle volkeren voluit zullen 
delen in de zegen van Abraham. 
Dat mag dus ook onze hoop zijn! Zelfs een 
heilig ongeduld, zoals van de discipelen op 
de Olijfoerg. De eerste generaties christe
nen kenden dat heilig ongeduld. 't Is goed, 
als ook wij veel vaker zouden vragen: is 
het dan nu eindelijk zover? Komt nu het 
rijk voor Israël? 

Bij het lezen van dit soort artikelen 
moet ik vaak denken aan de geschiede
nis van de Emmaüsgangers. Zelfs Jezus' 
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naaste vrienden verkeerden na berichten 
over zijn opstanding in verwarring. Zij 
leefden in de verwachting dat Hij het 
was, die Israël verlossen zou. Wat is 
Jezus' antwoord dan scherp: 'O onver
standigen en tragen van hart, dat gij 
niet gelooft alles wat de profeten gespro
ken nebben! Moest de Christus dit niet 
lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? 
En hij begon bij Mozes en bij al de pro
feten en legde hun uit, wat in al de 
Schriften op Hem betrekking had' 
(Luc. 24:25,26). 

In het FRIESCH DAGBLAD van 24 
januari 2004 gaat prof. dr. K. Runia in 
op wat hij noemt het christelijk Zio
nisme van onder meer Christenen voor 
Israël. 

Men beroept zich op profetieën van een 
terugkeer naar het land der vaderen. Men 
beroept zich ook op uitspraken in het 
Oude Testament dat het land 'van eeuw 
tot eeuw' de Israëlieten zal toebehoren 
Oeremia 7:7) en dat de tempel 'voor 
immer' zal blijven bestaan (Psalm 132: 
14). Maar in hoever mag men zulke uit
spraken letterlijk nemen? We mogen niet 
vergeten dat Gods beloften altijd beloften 
binnen het verbond zijn. In een verbond 
zijn altijd twee partijen: God en zijn 
volk. Beide moeten ze trouw zijn, maar 
als het volk de weg van ontrouw op gaat, 
dan zijn de beloften niet langer bindend 
en is God vrij om zijn volk te straffen. Zo 
is het land na de verwoesting van stad en 
tempel door de Romeinen in het jaar 70 
na Chr. eeuwenlang in bezit van andere 
volken geweest en de tempel is nooit weer 
opgebouwd. 

Nog steeds voorrechten 
Een heel belangrijke vraag is: wat zegt het 
Nieuwe Testament over deze zaak. Sprak 
jezus zelf of spraken zijn apostelen ooit 
over een blijvende rol van Israël in de 
geschiedenis van de verlossing van de 
wereld? Zeiden zij ooit dat het land Pales
tina en de stad Jeruzalem instrumenten 
zouden zijn in Gods hand voor de uitein
delijke komst van het Koninkrijk? Ik 
geloof dat het antwoord op deze vragen 
ontkennend moet zijn. 
Wel hebben volgens Paulus de joden nog 
altijd voorrechten. In Romeinen 9:4-5 
schrijft hij: 'Zij zijn Israëlieten, van hen 
is de aanneming tot zonen en de heerlijk
heid en de verbonden en de wetgeving en 
de eredienst en de beloften; van hen zijn 
de vaderen en uit hen is, wat het vlees 
betreft, de Christus, die is boven alles, 
God, te prijzen tot in eeuwigheid. ' In 
Romeinen 11:28 schrijft hij: 'Naar de ver-
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kiezing zijn zij geliefden om der vaderen 
wil. ' Maar in hetzelfde vers zegt hij tege
lijk ook dat ze 'naar het evangelie vijan
den' zijn. De voorrechten betekenen dus 
niet automatisch dat ze nog steeds het volk 
van God zijn. Al eerder heeft hij gezegd, 
dat niet allen die van Israël afitammen 
1sraël ' zijn en dat ook niet allen 'kinde
ren' zijn, omdat ze nageslacht van Abra
ham zijn (9:6-7). Beslissend is of ze jezus 
Christus als Messias aanvaarden en hun 
vertrouwen voor tijd en eeuwigheid op 
hem stellen. 
Paulus kent verder ook, net als de profeten 
in het Oude Testament, de gedachte van 
een 'overblijfiel '. In Romeinen 11 :5 
schrijft hij: 'Zo is er ook in de tegenwoor
dige tijd een overblijfiel naar de verkie
zing der genade. ' Wie zijn dat overblijfiel? 
Paulus denkt hier ongetwijfeld aan de 
Joden die in zijn tijd Christus als hun 
Heer en Heiland hebben aangenomen. 
Men schat dat er in het jaar 50 zo'n 
50. 000 'christelijke' Joden in Jeruzalem 
gewoond hebben. Ook vandaag zijn er 
veel van zulke joden. Ik denk speciaal aan 
de vele gemeenten van messias-belijdende 
joden. 

Maar Jeruzalem dan? 
'Christenen voor Israël ' en vele andere 
christenen geloven dat Jeruzalem in de 
geschiedenis van de eindtijd nog een cruci
ale rol zal spelen. Velen denken dat we de 
sporen daarvan al in onze tijd kunnen 
zien. Gaat de strijd tussen Joden en Pales
tijnen uiteindelijk niet om de heilige 
plaatsen in Jeruzalem? 
Maar hebben ze daarvoor ook bewijzen in 
het Nieuwe Testament? Opvallend is dat 
jezus, zelf een jood en zeer thuis in de 
geschriften van de profeten van zijn volk, 
geen toekomst voor Jeruzalem zag als een 
aardse stad. In zijn grote 'eschatologische 
rede' zegt hij dat Jeruzalem door leger
kampen omsingeld zal worden (Lucas 
21:19) en dat de stad door heidenen ver
trapt zal worden, totdat de tijden der hei
denen vervuld zullen zijn (vers 24). Die 
laatste woorden worden door velen uitge
legd als een verwijzing naar het duizend
jarig rijk dat zal komen en waarin Jeru
zalem de hoofdstad van de wereld zal 
zijn, met de teruggekomen Jezus op de 
troon. Zelf geloof ik dat we er dan veel te 
veel inlezen. jezus noemt nergens het dui
zendjarig rijk, noch het herstel van Jeru
zalem. Hij zegt alleen maar dat er een 
goddelijke limiet aan deze gebeurtenissen 
is. God blijft, ook als Jeruzalem verwoest 
wordt en zijn inwoners door de Romeinen 
vertrapt worden, Heer van de geschiede
nis. 
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Ook de apostelen zeggen nergens dat Jeru
zalem nog een speciale plaats zal hebben 
in de geschiedenis van de goddelijke open
baring en verlossing. Na de dag van het 
pinksterfeest staan joden en heidenen 
principieel op één lijn, zoals Petrus in zijn 
pinksterpreek zegt tegen de Joden die naar 
hem luisteren: 'Voor u is de belofte en voor 
uw kinderen en voor allen die verre zijn 
(de heidenen), zovelen als de Here onze 
God ertoe roepen zal ' (Handelingen 
2:39). 

Het nieuwe Jeruzalem 
Uiteindelijk gaat het in de grote toekomst 
niet om het aardse Jeruzalem in Palestina 
of in de staat Israël maar om een nieuw 
Jeruzalem. Paulus spreekt daarvan in 
Galaten 4:25-26, waar hij spreekt van 
het tegenwoordige Jeruzalem, dat met zijn 
kinderen in slavernij is, en het hemelse 
Jeruzalem dat vrij is en dat onze moeder is. 
In het slot van het laatste bijbelboek spreekt 
de ziener Johannes van het nieuwe Jeruzalem 
dat neerdaalt van God, getooid als een 
bruid die voor haar man versierd is. Op dat 
moment hoort Johannes een stem van de 
troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de 
mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen 
zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn' 
(Openbaring 21:2-4). 

Een andere scribent in lsRAH AKTU
EEL laat zien tot welke gewrongen ver
klaring van de Bijbel men kan komen, 
als men koste wat het kost wil vasthou
den aan nog onvervulde beloften voor 
Israël als volk. Ds. G. Hette Abma 
schreef in het nummer van februari 
2004 over de vraag of Jezus de Koning 
van de kerk mag worden genoemd. 

Kievitiaan 
Het bevreemdt me steeds weer te bemerken 
dat er zonder enige scrupules gesproken 
wordt over Jezus als de Koning der kerk. 
Dikwijls heeft men dit klakkeloos overge
nomen uit het jargon van anderen. Een 
prachtig voorbeeld daarvan zal ik niet 
snel vergeten. Op een wat theatrale wijze 
sprak een eerbiedwaardige dominee over 
de Koning der kerk. Een theologisch stu
dent vroeg aan de zendingspredikant die 
naast hem zat: hoe komt hij ertoe zó over 
jezus te spreken? Het antwoord volgde per 
omgaande: dat heeft hij van de oude Kie
vit. Voor wie het niet weet, dit was een 
vermaard predikant die grote invloed uit
oefende op een hele groep predikanten aan 
de rechterflank van de Hervormde Kerk. 
Intussen was de genoemde Kievitiaan 
bezig de luisteraars aan te moedigen zich 
te laten bezielen door de zendingsdrift. 
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Op dat moment kreeg de theologische stu
dent ongevraagd te horen: dat heeft hij 
van Freud. 

Geschiedsvervalsing 
Met deze anekdote hoop ik wat kou uit de 
lucht te halen. Ook al wil ik graag alle 
respect aàn de dag leggen, toch wordt naar 
mijn overtuiging blijk gegeven van 
onzorgvuldig gebruik van de Bijbel als er 
gesproken wordt over jezus als de Koning 
der kerk. Die kwalificatie wordt Hem 
nergens gegeven. Wel wordt Hij getypeerd 
als het Hoofd van zijn gemeente en ook als 
Heer der wereld. Misschien denkt u: moet 
je daar nu zoveel drukte over maken? Wat 
geeft het als iemand er zo'n dierbare ter
minologie op nahoudt? Vormt het niet een 
mooi verweer tegen het ontstaan van een 
synodale republiek of een consistoriale dic
tatuur? Pas op! Zo onschuldig is dit niet! 
In deze context moeten we concluderen: 
waarlijk, u behoort ook tot de vervan-

Met een zekere regelmaat vinden in 
ons land discussies plaats over het 
koningschap. Afschaffen wil vrijwel nie
mand. Immers, het overgrote deel van 
ons volk hecht aan het koningschap en 
Oranje. Maar politici en andere opinie
leiders herhalen het keer op keer: het 
Nederlandse koningschap is ondemocra
tisch. Daarom moet de zeggenschap van 
de koningin zoveel mogelijk terugge
drongen worden. In het winternummer 
2003 van CHRISTEN DEMOCRATISCHE 
VERKENNINGEN breekt de vice-president 
van de Raad van State en oud-voorzitter 
van de Eerste Kamer, de PvdA-er 
mr. H.O. Tjeenk Willink, de staf hier
over. Hij meent, dat er bij velen sprake 
is van gebrek aan historisch inzicht. 

Gebrek aan historisch inzicht valt op te 
merken in de discussies over het koning
schrlp. Daarover wordt veel te vaak, zon
der enige kennis van zaken, gekletst. Voor
bij wordt gegaan aan de vraag naar de 
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gingstheologen, want uw taalgebruik 
maakt u openbaar. Destijds plaatste Pila
tus een opschrift boven het kruis: jezus, de 
Nazareeër, de Koning der joden. Op hoge 
poten gingen de overpriesters van de joden 
naar de stadhouder. U moet niet schrij
ven: de Koning der joden, maar dat Hij 
gezegd heeft: '1k ben de Koning der 
joden. " Pilatus weigerde: wat ik geschre
ven heb, dat heb ik geschreven. Hier was 
niet slechts sprake van halsstarrigheid. Al 
is dit nog zo irritant voor het Joodse volk, 
de Eeuwige wilde dat het zo zou blijven 
staan. Ook vervangingstheologen mogen er 
vele eeuwen na dato niets aan wijzigen. 
Dit zou geschiedsvervalsing zijn. Boven
dien wordt door eigenmachtige co"ecties 
het zicht op de messiaanse toekomst beno
men. 

Ik laat nu maar in het midden wat 
Pilatus met het opschrift en met zijn 
weigering dat te veranderen, bedoelde. 
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Als we letten op de context, zou het heel 
goed kunnen zijn dat hij niet zozeer iets 
over Jezus wilde zeggen, als wef over het 
Joodse volk. Wat daarvan ook zij, ook 
als God uitdrukkelijk wilde dat zijn 
Zoon toen w genoemd werd, waarom 
zouden wij Hem dan niet tevens de 
Koning van de kerk mogen noemen? 

Ik wil toch maar graag de belijdenis 
van de kerk blijven naspreken, die in 
zondag 1 2  HC van Christus zegt, dat 
Hij door God de Vader is aangesteld en 
met de Heilige Geest gezalfd tot . . .  
onze eeuwige Koning. Als Koning 
regeert Hij ons met zijn Woord en 
Geest, en beschermt en bewaart Hij ons 
bij de verworven verlossing. Die rijkdom 
moet de kerk zich niet laten ontnemen. 
Maar misschien vindt Abma wel, dat 
ook de kerk van de Reformatie al in de 
greep van de vervangingstheologie was. 

Historie en 
koningschap 

betekenis van het koningschap in Neder
land. Die staat niet los van zijn ont
staansgeschiedenis. Het Nederlandse 
koningschap is a-typisch, omdat het niet is 
ontwikkeld uit een absoluut koningschap 
maar juist door verzet daartegen . . . .  In 
1581 zwoer Nederland in het placaat van 
Verlatinge het absolute koningschap af In 
zekere zin is het placaat van Verlatinge de 
voorloper en de preambule van onze 
Grondwet . . . .  Het placaat borduurde 
voort op de apologie van Willem van 
Oranje in 1579 waarvan de essentie was: 
het absolute koningschap behoort niet te 
bestaan. Nederland werd een republiek 
toen de meeste landen in Europa een 
koning hadden en kreeg een koning toen 
veel landen een republiek werden . . . .  Het 
koningschap dat Nederland in zekere zin 
in 1815 werd opgedrongen (Willem I 
twijfelde of hij niet 'gewoon' stadhouder 
moest worden), is het resultaat van een 
tweezijdig verbond tussen het Nederlandse 
volk en het Huis van Oranje-Nassau, 

berustend op wederkerige rechten en ver
plichtingen met de Grondwet als gemeen
schappelijke toetssteen. Dat zien we bij
voorbeeld terug bij de inhuldiging in de 
Verenigde Vergadering van de Staten
Generaa/. Wij kennen geen kroning. Na 
de eed op de Grondwet leggen alle leden 
van die Verenigde Vergadering een plech
tige verklaring af waarin zij bevestigen de 
onschendbaarheid en de rechten van de 
Kroon te zullen handhaven, alles te zullen 
doen wat 'goede en getrouwe Staten- Gene
raal verschuldigd zijn te doen: 
Wie al deze elementen niet kent, en dus 
zijn oordeel daarop niet kan baseren, 
begrijpt weinig van ons koningschap en 
zijn inbedding in onze democratie. 

Volgend jaar zal Koningin Beatrix zo 
de Here wil haar zilveren regeringsjubi
leum vieren. Een goede gelegenheid om 
het historisch inzicht in het Nederlandse 
koningschap te verdiepen. 


