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Schriftlicht

G. Kwakkel

Schepper van
duisternis
en onheil

Ik ben de Heer, er is geen ander
die het licht vormt en het donker
schept, die vrede maakt en onheil
schept. Ik ben het, de Heer, die al
deze dingen doet.
(Jesaja 45:6b-7)

God schept het donker evengoed als het licht. Hij
schept de vrede en het onheil. Het één staat zonder
onderscheid naast het ander. Alsof het voor God om
het even is of Hij iets goeds schept of iets kwaads.

Maakt dat voor Hem echt geen verschil?
Wanneer Hij Japan laat treffen door een
tsunami, handelt Hij dan met net zo veel
plezier als wanneer Hij mensen redt van
de ondergang?

overwinning na de andere. Niemand kan
tegen hem op. Snel rukt hij op richting
Babel (vgl. Jes. 41:2-3).
In Jesaja 44:28 en 45:1 noemt de Heer de
naam van die koning: Cyrus. Hij zegt dat
Cyrus zijn plannen uitvoert. Net als eens
David en zijn nakomelingen heeft de
Heer nu Cyrus aangesteld als zijn herder.
Hij kent hem zelfs de titel ‘gezalfde van
de Heer’ toe.

God geeft Cyrus macht
De stad Jeruzalem en de tempel zijn
verwoest. Vele Judeeërs zijn als ballingen afgevoerd naar Babel. Zij hebben
de moed verloren. Zij klagen dat de Heer
helemaal geen oog heeft voor de ellendige toestand waarin zij verkeren (vgl.
Jes. 40:27).
Ondertussen is de politieke situatie
bezig te veranderen. In het oosten ontwikkelt zich een nieuwe macht, die die
van de Chaldeeën in Babel bedreigt. De
koning die als nieuwe speler op het politieke toneel verschenen is, boekt de ene

De Heer stuurt dus Cyrus. In opdracht
van God moet Cyrus zorgen voor de herbouw van Jeruzalem en de tempel. Hij
baant voor Cyrus de weg. Cyrus onderwerpt volken, ontwapent koningen,
opent en vernielt sterke poortdeuren,
breekt verdedigingswerken af. Dat kan
hij doen, omdat de Heer hem daarvoor
de macht geeft. Daarom zal Cyrus Babel
verslaan. De Heer zelf geeft hem de

rijkdommen van de eens zo machtige
wereldstad (zie Jes. 45:1-5).
In de laatste regel van Jesaja 45:7 vat de
Heer dit als volgt samen: ‘Ik ben het, de
Heer, die al deze dingen doet.’ Al deze
dingen: dat kun je betrekken op wat
er vlak voor staat, namelijk dat de Heer
het licht vormt en het donker schept,
vrede maakt en onheil schept. Het slaat
zeker ook terug op alles wat de Heer
vanaf 44:24 verteld heeft. Dus dat Hij
achter Cyrus’ opmars en overwinningen
zit. Cyrus kan zijn spectaculaire daden
alleen verrichten, omdat de Heer hem
daartoe de macht geeft.

God blijft de Schepper
Dat wil de Heer duidelijk maken. Daarom
zegt Hij van Zichzelf dat Hij degene is
die het licht vormt en het donker schept.
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Je kunt daarbij terugdenken aan Gods
scheppingswerk aan het begin van de
tijd. Dat past goed bij het eerste vers
van de perikoop, Jesaja 44:24. Daar wijst
de Heer erop dat Hij de Schepper van
hemel en aarde is.
Je kunt ook denken aan het licht dat elke
morgen verschijnt en de duisternis die
daar ’s avonds op volgt. Uitleggers die
daarvoor kiezen, wijzen op Jesaja 45:6a.
De Nieuwe Bijbelvertaling heeft daar
‘van oost tot west’. Dat is een vertaling
van een Hebreeuwse uitdrukking die je
ook kunt weergeven met: van de plaats
waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat (vgl. NBG-1951). Die uitdrukking
brengt de hoorder of lezer van de profetie in de sfeer van de afwisseling van
dag en nacht.
In beide gevallen valt het op dat de tekst
het scheppen van licht en donker niet
aanduidt als iets wat God ooit, lang
geleden, gedaan heeft. Als je dat wilt,
zou je ook kunnen vertalen: die het licht
gevormd en het donker geschapen heeft
(vgl. Jes. 44:24, waar de NBV dezelfde
Hebreeuwse werkwoordsvormen met
een voltooide tijd vertaalt). Maar ook
dan blijft staan dat de nadruk valt op
het feit dat God nog steeds de Schepper
van licht en donker is.

Jes. 44:24-28). God is niet alleen de
Schepper van weleer, Hij is het nog
steeds. Hij is nog steeds handelend in de
wereld aanwezig, met dezelfde macht
als die Hij toonde aan het begin.

Genesis beschrijft de schepping als een
werk van God aan het begin van de
geschiedenis. Op de zevende dag had Hij
dat werk voltooid (Gen. 2:1-2). In Jesaja
45:12 noemt God de schepping van de
aarde, de mens, de hemel en de sterren
als iets wat Hij in het verleden gedaan
heeft. Genesis en Jesaja 45 weten dus
allebei van het onderscheid tussen wat
God aan het begin deed en wat Hij
daarna deed.
Wij zijn gewend te onderscheiden tussen de schepping aan het begin, en de
instandhouding en regering van de
wereld daarna. Daar is niets mis mee,
want Genesis 2:1-2 laat zien dat God aan
het begin iets gedaan heeft wat daarna
voltooid was. Tegelijk is het waar dat
schepping, instandhouding en regering
in het oudtestamentische spraakgebruik heel dicht bij elkaar liggen. Jesaja
gebruikt dezelfde termen voor wat God
aan het begin van de wereldgeschiedenis deed, en voor wat Hij daarna deed
en nog steeds doet. Hij koppelt het ene
direct aan het andere (zie bijv.

Als je van hieruit terugleest naar de
eerste regel van Jesaja 45:7, doemt nog
een andere mogelijkheid op om de
termen ‘licht’ en ‘donker’ in te vullen.
Jesaja gebruikt ‘licht’ en ‘donker’ vaak
in beeldspraak. Licht staat dan voor het
heil dat God bewerkt. Duisternis verwijst naar de ellendige toestand waarin
mensen verkeren of die Hij over hen
brengt (zie bijv. Jes. 9:1; 49:6,9; 59:9). Als
dat de bedoeling is, gaat de eerste regel
van Jesaja 45:7 niet over de schepping
van licht en donker ‘in den beginne’ of
de dagelijkse verschijning van dag en
nacht, maar over Gods ingrijpen in het
lot van de volken.
Het is moeilijk een keuze te maken. In
feite is het helemaal niet nodig. Als de
Heer echt de enige is die alles maakt
(zoals Hij in Jes. 44:24 zegt), is Hij ook
de Schepper van licht en donker in alle
zojuist genoemde betekenissen. Omdat
Hij de God is die licht en donker schept,
vrede en onheil, daarom is Hij ook de
enige die Cyrus alles laat doen wat deze
doet.

God maakt alles
In de tweede regel van Jesaja 45:7 gaat
het duidelijk over wat de Heer doet in
de geschiedenis. Hij maakt vrede en
schept onheil. Het woord ‘vrede’ kun je
verbinden aan de ongehinderde opmars
van Cyrus, zoals Jesaja 41:3 die beschrijft
(het Hebreeuws gebruikt daar hetzelfde
woord, sjaloom). Nog meer voor de hand
ligt het te denken aan wat God in
Jesaja 44:26 en 28 aan de Judese ballingen in het vooruitzicht stelt: de herbouw
van Jeruzalem, de steden van Juda en de
tempel. Bij ‘onheil’ kunnen de ballingen
gedacht hebben aan alles wat hun in
het recente verleden is overkomen: de
verwoesting van Jeruzalem, de wegvoering naar Babel. Je kunt ook denken aan
het onheil dat onlosmakelijk verbonden
is met Cyrus’ opmars. Dan gaat het vooral om het onheil dat de Babyloniërs zal
treffen. Cyrus zal hun koning ontwapenen, de verdediging van hun stad slopen
en hun bezittingen plunderen.
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God is de enige
Dat was bepaald niet het eerste wat
de Judese ballingen in Babel zouden
denken. Zij waren onder de indruk van
de goden van de Babyloniërs, met hun
prachtige beelden. Had de ondergang
van Jeruzalem niet laten zien dat die
goden veel machtiger waren dan hun
eigen God, de Heer?
Cyrus zelf zag het stellig ook anders dan
de Heer het hier zegt. Van huis uit kende
hij de Heer niet eens (Jes. 45:4-5). Er is
een tekst uit die tijd bewaard gebleven,
de zogenaamde Cyrus-cilinder, die Cyrus
zelf laat spreken. In die tekst dankt Cyrus
de Babylonische god Mardoek voor zijn
overwinning op Babel. Daartegenover
laat de Heer Cyrus weten: Ik geef jou de
overwinning op Babel en de rijkdom
van die stad; en Ik doe dat om jou tot
de erkenning te brengen dat Ik je bij je
naam geroepen heb en dat Ik de enige
God ben (Jes. 45:3,5). Niet alleen Cyrus,
maar iedereen in de hele wereld zal
moeten erkennen dat er niets is buiten
de Heer (Jes. 45:6).
Daarvan wil de Heer ook de moedeloze
Judese ballingen overtuigen. Hij alleen
is de Schepper van hemel en aarde, licht
en donker. Daarom is Hij ook de enige
die Cyrus zijn overwinningen geeft.
Hij schakelt Cyrus in als zijn instrument.
En omdat Hij, de Schepper, dat doet,
past het schepselen zoals de ballingen
niet daar kritiek op uit te oefenen
(vgl. Jes. 45:9-13).

God herstelt zijn volk
Door wat Hij Cyrus laat doen, wil de
Heer iedereen ertoe brengen Hem als
de enige God te erkennen. Maar de
Heer heeft nog een ander doel, dat daar
nauw mee samenhangt. In Jesaja 45:4
zegt Hij, dat Hij Cyrus heeft geroepen
omwille van zijn dienaar Jakob, omwille
van zijn uitverkoren volk Israël. Al die
macht en overwinningen van Cyrus dienen er immers toe dat hij de Judese ballingen weer de vrijheid zal geven. Hij zal
zorgen voor de herbouw van Jeruzalem
en de tempel (Jes. 44:26,28; 45:13).
De Heer vormt het licht en schept het
donker. Hij maakt vrede en schept
onheil. Hij zit achter alles wat er gebeurt
in die turbulente tijd in het oude Nabije

Oosten. Maar met dat alles heeft Hij het
herstel van zijn volk Israël op het oog.
Dat kun je ook zien in het volgende vers,
Jesaja 45:8. Daar gaat het weer over de
scheppingsmacht van God. Anders dan
in vers 7 staat daar niets over duisternis
en onheil. Het gaat alleen over gerechtigheid, redding en recht. De Heer schept
niet alleen licht en vrede, maar ook donker en onheil. Maar als de God die dat
alles doet, is Hij uit op herstel, redding
en recht.

God is de Heer
De Heer wil Cyrus, Israël en iedereen van
oost tot west tot de erkenning brengen
dat Hij de enige God is. Dat staat duidelijk in Jesaja 45:5a: ‘Ik ben de Heer, er is
geen ander, buiten Mij is er geen god.’
Cyrus en de andere mensen moeten
echter niet alleen erkennen dat de Heer
de enige God is. Zij moeten ook erkennen dat Hij alleen de Heer is: ‘Ik ben de
Heer, er is geen ander’ (Jes. 45:6b). Al snel
lezen wij dat als ‘Ik ben de enige God’.
Maar het staat er net even anders. En
dat is niet voor niets.
De Heer is de enige God. Maar Hij is dat
als ook echt als de Heer, Jahwe. Dat wil
allereerst zeggen dat Hij de God van
Israël is. Zie Jesaja 45:3b: ‘Dan zul je
weten dat Ik de Heer ben, de God van
Israël.’ Het wil ook zeggen dat Hij trouw
is aan zijn volk. Hij voert zijn beloften
van redding uit (vgl. de onthulling van
de naam de Heer, Jahwe, in Ex. 3). Als
de Heer is Hij de God die liefdevol is en
genadig, geduldig, trouw en waarachtig.
Hij is de God die duizenden geslachten
zijn liefde bewijst en zonde vergeeft, ook
al laat Hij niet ongestraft (Ex. 34:6-7).
Cyrus, Israël en de andere volken moeten tot de erkenning komen dat de Heer
niet zomaar de enige God is. Dat Hij de
enige God is, kan nooit losgemaakt worden van het feit dat Hij de Heer is. En dat

Hij alles is waar die naam voor staat. Hij
vormt licht en schept donker, Hij maakt
vrede en schept onheil, Hij doet alles
wat er door en rond Cyrus gebeurt. Hij
doet dat alles als de Heer, de God van
Israël, die uit is op de redding van zijn
volk.

God houdt woord
Is het voor God om het even of Hij licht
of donker schept? Maakt het voor Hem
geen verschil of Hij vrede sticht of onheil
teweegbrengt? Hij doet inderdaad het
ene niet minder dat het andere.
Jesaja 45:7 benadrukt juist dat God ook
duisternis en onheil teweegbrengt. Voor
het maken van licht en vrede gebruikt
de tekst werkwoorden die vaak voorkomen in het Oude Testament. Die werkwoorden worden niet alleen gebruikt
voor daden van God, maar ook voor
die van mensen. Bij ‘donker’ en ‘onheil’
staat het Hebreeuwse werkwoord dat
gewoonlijk met ‘scheppen’ vertaald
wordt. Dat werkwoord gebruikt het
Oude Testament alleen voor handelingen van God. Op die manier benadrukt
de tekst Gods eigen betrokkenheid bij
het teweegbrengen van duisternis en
onheil. Dat is echt goddelijk werk.
Maar de tekst doet dat om te onderstrepen dat de Heer echt alles doet. Alles wat
nodig is om Jeruzalem en de tempel te
herbouwen. Alles wat nodig is voor de
redding van zijn volk. Tegenover Cyrus
en de ballingen zegt God dat Hij alleen
dat alles tot stand brengt. Daarmee laat
Hij zien dat Hij alleen de Heer is.
Hij schept inderdaad ook duisternis en
onheil. Maar niet omdat het Hem om
het even zou zijn of Hij iets goeds schept
of iets kwaads. Hij wil juist duidelijk
maken dat Hij echt de God is die zijn
woord houdt. En die daarom al het nodige doet om zijn volk te redden.
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J.W. van der Jagt

Kijken als ramptoerist?

Kroniek

Als deze Kroniek gelezen wordt, zijn we Japan misschien al bijna vergeten. Na de angstaanjagende beelden die we zagen, trokken nieuwe gebeurtenissen
onze blik. Zo gaat het meestal.
Elke aardbeving of tsunami wordt vergeleken met vergelijkbare rampen die
eerder gebeurd zijn. Het lijstje groeit. Je
was ze eigenlijk alweer vergeten. Je hebt
de berichten gehoord en zat misschien
gekluisterd naar de beelden te kijken.
Hoe vaak kijk je niet als ramptoerist?
Graag alles zien. Diep onder de indruk.
Daarna leef je verder als daarvoor. Kijk je
als ramptoerist of als christen?

onmachtig van angst voor wat er met de
wereld gebeuren zal. Want de hemelse
machten zullen wankelen’ (Luc. 21:25-26).
Natuurlijk. De Here Jezus voorspelde
niet één op één de ramp in Japan. Hij
heeft het over méér. Zelfs rampen die
nog erger zijn dan we zagen. Voordat Hij
komt, staat er heel wat te gebeuren. En
hoe zal het zijn als hemel en aarde ten
slotte zelfs zullen verdwijnen (vs. 33)?!

Kijken als christen. Dan houd je rekening met wat de Here Jezus zegt. Ook
wat Hij zegt over zijn terugkomst, zal
stuur geven aan wat je denkt, doet en
laat. Leerling van de Here. Juist bij zo’n
ramp. Denk maar aan wat Hij zei over de
dingen die gebeuren voordat Hij komt.
Hij kondigde ‘tekenen aan zon, maan
en sterren’ aan. De volken zullen ‘sidderen van angst voor het gebulder en het
geweld van de zee; de mensen worden

Kijken als christen. Dan houd je rekening
met de waarschuwing van de Here om
waakzaam te zijn en onophoudelijk
te bidden (Luc. 21:36). Het is nodig. Je
raakt zo gemakkelijk afgestompt voor
de komst van het koninkrijk van God.
Het leven in deze wereld kan je in de
ban houden. Het heeft zo veel te bieden
aan genot en plezier dat je gemakkelijk
in roes en dronkenschap kunt leven. Je
kunt helemaal gefocust zijn op zorgen

van het dagelijkse leven (vs. 34). Zo zal
de wereld ook zijn, schrijft Paulus: egoïstisch, levend voor genot en afkerig van
God (2 Tim. 3). In zo’n wereld vergeet je
gemakkelijk dat je zelf op weg bent naar
het koninkrijk van God. Je bent even
onder de indruk van wat er gebeurt en
daarna gaat het leven gewoon weer
door.
Als je rekening houdt met wat de Here
zegt, ga je anders kijken dan als ramptoerist. Je ziet in zo’n ramp – ze zijn er
steeds weer – de hand van God die jou
en deze wereld wakker schudt uit de
roes en opschrikt uit de zorgen. Hij zet
je met wat je denkt en doet en laat,
nadrukkelijk in de richting van zijn
koninkrijk en de komst van zijn Zoon.
Want je zult voor Hem verschijnen.

Mijn deur voorbij?
Kijken als christen. Wat je ziet gebeuren, is ver weg. Je kijkt veilig achter het
scherm van je tv. Deskundigen weten
te vertellen dat Nederland niet op een
breuklijn ligt. Het zal hier wel niet
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gebeuren. Toch kom je in Nederland
niet zo gemakkelijk weg. Ook als christen niet. Wat de Here zegt, gaat de hele
wereld aan. Hij is tot meer in staat dan
deskundigen weten. En zou het de deur
van Gods kinderen voorbijgaan? Christenen werden in Japan net zo goed getroffen als aanhangers van het shintoïsme,
of wie dan ook. Als je in de Here gelooft,
gaat een dodelijke ziekte, een ongeluk of
andere ellende jouw deur niet voorbij.
Je moet waakzaam zijn en bidden om te
ontkomen aan wat er gaat gebeuren. De
Here zal wel niet bedoelen dat jou dan
geen ramp treft. Het gebed van de profeet Habakuk laat daar iets van zien.
Habakuk heeft gehoord dat de Here
God komt. Hij beschrijft zijn komst op
indrukwekkende wijze. Hemel, zee en
aarde, heel de schepping is in beroering,
zoals je zo vaak in Gods Woord leest als
het over de komst van de Here spreekt.
Indrukwekkend en angstaanjagend ook.
Dat ging niet langs Habakuk heen. Hij
staat er niet als een ramptoerist bij te
kijken. Hij siddert van angst (Hab. 3:16).
Hij ziet vijgenbomen zonder bloesem.
De wijnstok draagt geen druiven. Er zit

geen olijf aan de bomen. Geen graan
op het land. Nergens een schaap of een
rund. Het volk wordt getroffen door
honger en armoe. Habakuk ziet het voor
zich. Het treft hem en Gods volk. Het
gaat hun deur niet voorbij!
Habakuk is in gebed. Wat hij over de
komst van God hoorde, brengt hij voor
de Here. Je ziet hoe hij de dingen onder
ogen ziet: in vertrouwen op de Here. Dat
zégt hij ook: al komen rampen over hem
heen, ‘toch zal ik juichen voor de Heer,
jubelen voor de God die mij redt. God de
Heer is mijn kracht’ (vs. 18-19). De profeet
weet dat God komt. Hij weet waarvoor
de Here komt: ‘om uw eigen volk te redden trekt u uit, u komt tot redding voor
uw gezalfde’ (vs. 13). God komt met zijn
oordeel over zijn vijanden. Daardoor
redt Hij zijn volk. En nota bene, terwijl
de vreselijke rampen die met God meekomen, ook hem treffen, is en blijft de
profeet overtuigd van de redding die de
Here daardoor geeft. Hij wordt gered,
ook door alle rampen heen. Ook die zullen niet tussen de Here God en zijn volk
komen. Is dat niet het evangelie van de
enige troost: dat je in leven en sterven

het eigendom van Christus bent en dat
er niets is wat je van de liefde van God
zal scheiden? Alle rampspoed kent maar
één uitweg: de weg naar Christus en
zijn kruis.
Dan krijgen Gods waarschuwingsrampen tweeërlei effect. In deze zelfgenoegzame wereld zullen velen de Here
erom lasteren. Ze laten zich niet waarschuwen en bekeren zich niet (Op. 16).
Gods kinderen leren erdoor te bidden als
Habakuk. Ze zien uit naar de Here. Hun
verlossing is dichtbij (Luc. 21:28).
Je ontsnapt niet aan de rampen waarmee de Here God deze wereld waarschuwt. Elke ramp is wel een aansporing
om op de Here Jezus te vertrouwen.
Dankzij Hem is er wél een ontkomen
door de rampen heen. Door Christus
die zijn eigendom vasthoudt en binnenbrengt in Gods koninkrijk. Wie bij Hem
z’n redding zoekt, kan ook voor de Mensenzoon verschijnen wanneer Hij komt.
Laten we geen ramptoerist, maar christen zijn.
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Leerde Harinck van Australië?

Kroniek

In Harderwijk is de generale synode aan het werk. Zij
onderhoudt de relaties die de Gereformeerde Kerken
gezamenlijk met kerken in het buitenland hebben.
Daar is over gesproken in de week waarin ik deze Kroniek schreef.
Ook de band met de Australische zusterkerken kwam aan de orde. Ik ben
benieuwd wat die bespreking oplevert.
Brak dr. G. Harinck op 5 maart jl. in het
Nederlands Dagblad niet de staf over de
deputaten die onze kerken op de synode
van de Australische kerken hebben gerepresenteerd? Hij kon het wel van Australië hebben geleerd.
Het verhaal is snel verteld. De deputaten
voor de Betrekkingen met Buitenlandse
Kerken zouden de synode van de Australische kerken bezoeken. Hun werd vanuit
Australië gevraagd om niet een zuster
af te vaardigen. Daar gaven zij gehoor
aan. Dat wekte dr. Harincks toorn. Hij
schreef in het Nederlands Dagblad van
5 maart jl.: ‘Hier ging iets grondig mis.’
Wat ging er dan zo grondig mis? ‘Door
in te gaan op de Australische eis was de
delegatie wel op de maat van de kerken
down under gesneden, maar feitelijk
geen afvaardiging meer van de vrijge-

maakte kerken.’ Waarom was het dat
dan niet meer? ‘De vrijgemaakten erkennen geen verschil tussen mannelijke en
vrouwelijke deputaten. Ze worden niet
geselecteerd op geslacht maar op competentie. BBK heeft de zaak omgekeerd
en competentie ondergeschikt gemaakt
aan geslacht.’ En het oordeel wordt
geveld. BBK ‘discrimineert en dat is strijdig met ons rechtsbesef, maar ook met
ons christelijk geloof – waarom zouden
we anders vrouwen in deputaatschappen benoemen?’
Het verleidt Harinck tot een beschouwing over de achtergrond van deze toegeeflijkheid. De Gereformeerde Kerken
zijn een mannenwereld. Ze staan ambivalent tegenover vrouwen. Hun emancipatie in de samenleving en kerk wordt
geaccepteerd, maar niet als het om het
kerkelijk ambt gaat. Daardoor bezwijk
je gemakkelijk voor de druk. De Australische kerken tonen met het afdwingen

van een afvaardiging ‘een stijl die we
van dictaturen kennen, eerder dan van
een kerk’. De Gereformeerde Kerken
hebben in het verleden ook dwang in
naam van het principe geoefend maar
beseffen nu dat dit niet goed is. Deputaten hebben de ‘kans gemist om de
Australiërs duidelijk te maken dat christenen vrije mensen zijn die dwang als
omgangsvorm niet tot hun levensstijl
rekenen, ook niet als die met een principieel argument wordt opgetuigd.’
De kernwoorden van Harinck zijn dus
emancipatie, discriminatie, dictatuur,
christelijke vrijheid. Het liegt er niet
om. Misschien is het goed, voor we
deputaten BBK met deze spijkers aan
de schandpaal nagelen, eerst even naar
henzelf te luisteren.

Wat rapporteren deputaten?
Harincks column wekt de indruk dat
deputaten vrij gemakkelijk de zuster
als afgevaardigde lieten vallen. Als je de
stukken leest, lag dat iets anders.
Het verzoek werd gedaan met het oog
op mogelijke spanningen binnen de
Australische synode waarin sommigen
principiële bezwaren tegen een zusterafgevaardigde hebben. Het kwam
pas kort voor de synode aan de orde.
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Deputaten vonden het noodzakelijk de
discussie over het verzoek aan te gaan.
Ze hebben schriftelijk om opheldering
gevraagd. Ze hebben aangegeven dat de
kerken al jaren vrouwelijke deputaten
afvaardigen. Een cruciale passage uit
hun brief: ‘Wij menen dat het nu onze
verantwoordelijkheid is de discussie te
voeren die noodzakelijk is, zonder de
druk van een naderende synode. Als het
een zaak van schriftuurlijk principe is
moeten onze kerken zich bekeren. Als
het geen zaak van schriftuurlijk principe
is moet u dat zeggen.’ Ook op de Australische synode hebben ze de zaak aan
de orde gesteld. Aan onze synode rapporteerden ze in een aanvullend rapport
dat ‘men niet kon of wilde aangeven
dat het weigeren van een vrouwelijke
deputaat uit Nederland werkelijk een
principekwestie zou zijn’.
Deputaten zijn dus opgekomen voor het
functioneren van zusters als representant van de kerken in het buitenland. De
kwestie kwam zo kort voor de synode

aan de orde dat er geen tijd voor discussie was. Ze wilden die niet onder de druk
van een komende synode voeren. Ze
hebben de zaak wel schriftelijk en mondeling nadrukkelijk aan de orde gesteld.
Je kunt dan moeilijk beweren dat deputaten vanuit een oude ambivalentie ten
opzichte van de zusters hun vrouwelijke
deputaat hebben gediscrimineerd. Ze
zijn niet onder druk bezweken. Ze hebben wel met verstand gehandeld.

M/V-logica
In de rapportage van deputaten komt
het antwoord van de Australische kerken mee. Dat maakt iets duidelijk van de
kritiek op de vrouwelijke afgevaardigde.
Men schrijft: ‘Onze visie is als volgt.
Afgevaardigden van zusterkerken wordt
het voorrecht gegeven om volledig deel
te nemen aan de discussies en in het
adviseren. De synode is een regerend
lichaam, samengesteld uit broeders die
bevestigd zijn in het ouderlingenambt.

Daarom, aangezien het vrouwen niet
toegestaan is te dienen in het ambt van
ouderling hebben ze ook geen plaats
aan de synodetafel. Synodewerk is
ambtsdragerswerk. We beseffen dat
deputaten niet altijd ambtsdragers in
actieve dienst zijn, toch geeft dat geen
ruimte voor vrouwelijke afgevaardigden
van buitenlandse kerken om volledig
deel te nemen aan de synodediscussies
en het geven van advies.’
De gedachtegang is duidelijk. De synode
bestaat uit ouderlingen. Zusters kunnen
geen ouderling zijn. Buitenlandse afgevaardigden mogen ter synode meepraten. Die buitenlandse afgevaardigden
kunnen dus geen zuster zijn.
Het is een redenering met een hoog
‘dus-gehalte’. Ze lijkt daardoor logisch.
Intussen is ze lang niet zo dwingend als
het lijkt.
Het startpunt ligt bij de gedachte dat
de synode door ouderlingen wordt
gevormd. Dat is waar. Tenminste, als
régel is dat waar. Soms is het nodig dat

Uitzicht op de Swan River vanuit het Kings Park te Perth (West-Australië)
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een diaken naar een meerdere vergadering gaat. Ook in Australië zullen ze
weten dat zelfs de eerbiedwaardige
Dordtse Synode gewone gemeenteleden
uit Overijssel onder haar leden telde. Zij
kenden namelijk de synodale voertaal,
het Latijn. De ouderlingen in Overijssel
spraken die taal niet. Kennelijk wordt de
synode ten diepste niet gevormd krachtens het ambt dat de leden bekleden,
maar krachtens de afvaardiging door
de mindere vergadering. Zo dwingend
is het startpunt van de redenering dus
niet.

‘Australische logica’. Het hele verhaal
komt hierop neer: de kerken kennen
geen verschil tussen man en vrouw als
het om deputaten gaat. Dus ook een
vrouw moet namens de kerken worden
afgevaardigd. Dus BBK mocht een vrouw
niet vervangen door een man. Dus BBK
discrimineert. Het lijkt logisch. Is het dat
ook?

Er valt dus wel veel af te dingen op de
logica achter het Australische verzoek.
Deputaten hebben terecht om opheldering gevraagd. Ze vroegen schriftuurlijke argumentatie. De redenering die ze
als antwoord kregen, stelt teleur.

De kerken kennen inderdaad geen verschil tussen mannelijke en vrouwelijke
deputaten. Het gaat in het deputatenwerk inderdaad om competentie en niet
om geslacht. Kerkelijk gezegd: gaven
die de Here geeft, worden in het deputatenwerk ingezet. Terecht. Maar de
conclusie dat een afvaardiging dús een
vrouw moet hebben, laat de gedachte
van de afvaardiging verspringen naar de
afspiegeling. Doordat BBK op het Australische verzoek inging, zou ‘het feitelijk
geen afvaardiging meer van de vrijgemaakte kerken’ zijn. Kennelijk moet de
samenstelling van een afvaardiging
de mening van de kerken over m/vdeputaten weerspiegelen. Met dezelfde
redenering vertegenwoordigt het parlement het Nederlandse volk alleen
wanneer het voor de helft uit vrouwen
bestaat. Zo’n visie verwacht je wel in een
feministisch emancipatieblad als Opzij.
Logisch is ze niet. Vertegenwoordiger
ben je immers krachtens opdracht en
bevoegdheid. Niet omdat je de spiegel
van je opdrachtgever vormt. Zo logisch is
Harincks redenering niet. Hij redeneert
vóór een zuster-afgevaardigde op dezelfde manier als de Australiërs dat tégen
zo’n afvaardiging doen.

Christelijke vrijheid

Intussen sneuvelt de vrijheid.

Als je de redenering uit Australië ziet,
kon Harinck daarvan geleerd hebben.
Niet om zijn opvatting. Dat is duidelijk.
Maar zijn column redeneert wel met

Harinck noemt het verzoek uit Australië
een eis. Hij spreekt over een stijl die we
kennen van dictaturen. Hij ziet dwang
geoefend in naam van het principe. BBK

Zusters kunnen geen ouderling zijn.
Dat is waar. Het is wel heel erg ‘dus’ om
daaruit de conclusie te trekken dat ze
niet kunnen deelnemen aan de discussie
in de synode. Wanneer je mag meepraten, maakt dat je toch niet tot ouderling? Een niet-ambtsdrager wordt geen
ouderling doordat hij als deputaat het
woord voert. Het is maar in welke hoedanigheid je spreekt. Een buitenlandse
gast spreekt en adviseert als gást. Meespreken maakt een gast niet tot lid van
de synode. Dat blijkt bij een stemming:
de leden van de synode stemmen. Gasten doen dan niet mee. In de redenering
verspringt de gedachte van het ambt
van ouderling naar de functie van deputaat. Dat is geen logica.

heeft een mooie kans gemist om ‘de
Australiërs duidelijk te maken dat christenen vrije mensen zijn die dwang als
omgangsvorm niet tot hun levensstijl
rekenen, ook niet als het met een principieel argument wordt opgetuigd’. Hij
ziet de vrijheid van christenen in geding.
Ook hier denkt hij niet anders dan zoals,
volgens hem, Australiërs doen.
Hij spreekt over hun eis. In de stukken
heet het een verzoek. Deputaten moesten er niet op ingaan. Ze moesten de
dwang beantwoorden met onwil. Ze
moesten de vrouwelijke afgevaardigde
handhaven. Ze moesten met een logica
à la Australië de broeders daar onder de
dwang van de Nederlandse kerken plaatsen. Dat is niets anders dan tirannie in
naam van een principe over de plaats
van de vrouw in de kerk. Harinck kon het
wel uit Australië hebben geleerd.
Een christen is vrij. Wat zei Luther daar
ook alweer over? Een vrije christen is
aller Heer en hij is ieders onderdaan.
Is dat laatste niet een fraaie weergave
van Paulus die, vrij als hij in Christus is,
liever nooit ofte nimmer vlees zou eten
dan zijn medegelovige ten val brengen
(1 Kor. 8)? De grootste vrijheid voor
een christen is dat hij ter wille van zijn
naaste nalaat wat hij door het geloof in
Christus zou mogen doen. Die vrijheid
mis ik in de column van Harinck. In de
keus van deputaten herken ik die vrijheid wel.
Afgesloten 31 maart 2011.
Naschrift
Na afsluiting van de Kroniek berichtte
het Nederlands Dagblad dat de generale
synode het optreden van deputaten in
deze kwestie heeft goedgekeurd.

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere
belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er
nu via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Archief kunt u al uit een aantal nummers downloaden.
Verder zijn trefwoordenregisters op alle voorgaande jaargangen te vinden op www.woordenwereld.nl,
onder Nader Bekeken.
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Gaan wij op de
Here Jezus lijken?
In mijn jeugd werd op de kleuterschool het versje gezongen: ‘Ik
wens te zijn als Jezus, zo vriendelijk en zo goed, zijn woorden
waren liefelijk, zijn stem was
altijd zoet …’ Ik weet nog dat
mijn ouders er niet veel mee
ophadden. Jezus is niet ons grote
voorbeeld en je kunt nooit op
Hem lijken, want Hij is meer dan
een nobel mens.

Thema

A.N. Hendriks

Jaargang 18 no 4 april 2011

Wat de dichter van dat versje er precies
mee bedoelde, kan ik niet achterhalen.
Als het inderdaad Jezus alleen wilde
opvoeren als ons lichtende voorbeeld,
deugt er niet veel van. Hij is immers voor
alles onze Redder, die zijn bloed voor ons
gaf.
Maar intussen zegt onze Catechismus
wel in Zondag 32 dat de Heilige Geest
ons vernieuwt naar het beeld van
Christus. Die belijdenis is voluit naar de
Schrift. Paulus schrijft dat wij ‘meer en
meer’ veranderd worden naar het beeld
van de Heer (2 Kor. 3:18) en hij wil dat in
de Galaten Christus ‘gestalte’ krijgt
(Gal. 4:19). Johannes spoort aan te wandelen zoals ‘Hij’ (Christus) gewandeld
heeft (1 Joh. 2:6).
En verrassend is ook hoe de Here Jezus
Zichzelf meer dan eens tot voorbeeld
stelt (Joh. 13:15; vgl. 15:10). Ook de apostelen wijzen naar Hem als voorbeeld voor
ons (Rom. 15:5; 1 Petr. 2:21). En wat alles
slaat: Johannes verkondigt zelfs dat we
eens aan Christus ‘gelijk’ zullen zijn
(1 Joh. 3:2).
In dit artikel wil ik nagaan wat het betekent naar het beeld van Christus veranderd te worden en of we mogen zeggen
dat we op Hem gaan lijken, en wat dit
dan inhoudt.

BertGort
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Van eeuwigheid bestemd
Hoezeer dat vernieuwd worden naar
Christus’ beeld, waarover Zondag 32
spreekt, het grote doel is dat de Here
met ons heeft, leert Paulus ons in
Romeinen 8:29 als hij schrijft: ‘Wie Hij al
van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij
er ook van tevoren toe bestemd om het
evenbeeld te worden van zijn Zoon …’
Het gaat bij dat vernieuwd worden naar
Christus’ beeld niet minder dan om
een bestemming van eeuwigheid! Deze
geweldige bestemming rust in Gods
verkiezende liefde, een liefde die ons
al gegeven is ‘van tevoren’ of ‘vóór alle
tijden’ (vgl. 2 Tim. 1:9). Ze gaat terug op
Gods eeuwige raad!
De oude bijbelvertaling heeft hier nog
zo mooi: ‘Die Hij tevoren gekend heeft …’
Dat staat er ook letterlijk in het Grieks.
De apostel gebruikt een woord dat helemaal gestempeld is door het spraakgebruik van het Oude Testament. De Here
‘kende’ Abraham (Gen. 15:19), ‘kende’
Mozes (Ex. 33:12), ‘kende’ Israël (Amos
3:2). Hij ‘kent’ ook het pad van zijn kinderen (Ps. 142:4).
In het Hebreeuws staat er een woordje
dat ook voor het ‘bekennen’ van een
vrouw door haar man wordt gebruikt.
Het gaat bij dat ‘kennen’ in de genoemde gevallen dus duidelijk om een ‘kennen in liefde’.
Wanneer Paulus nu spreekt over een van
tevoren al ‘kennen’ door de Here, wil hij
ons Gods zorg en liefde voor ons op het
hart binden, een zo persoonlijke ontferming die Hij al van eeuwigheid over ons
heeft. Dit door Hem gekend zijn is een
in Christus gekend zijn. God heeft ons in
zijn geliefde Zoon genade geschonken
(Ef. 1:6). Hij is van eeuwigheid ‘gekend’
(1 Petr. 1:20). En in Hem zijn al de zijnen
bestemd om zijn evenbeeld te zijn!
Door dit alles wordt het volstrekte genadekarakter van wat de Here voor ons in
petto heeft, onderstreept. Het is niet op
grond van enige verdienstelijkheid bij
ons, maar uit louter genade dat wij het
evenbeeld van Gods Zoon mogen zijn!

Christus beeld van God
Als we ons afvragen wat dat ‘evenbeeld
van Gods Zoon’ zijn nu betekent, is het
verhelderend erop te letten dat Christus

zelf ‘het beeld van God’ (2 Kor. 4:4) en
‘het beeld van de onzichtbare God’
(Kol. 1:15) wordt genoemd. Vooral de
laatste tekst maakt duidelijk dat het bij
deze benaming niet gaat om de positie
van Christus ten opzichte van zijn Vader,
maar om zijn relatie tot ons.1 Hij is degene die God zichtbaar maakt op aarde.
Gods heerlijkheid straalt in Hem uit. Als
de Zoon die ‘aan het hart van de Vader
rust’, doet Hij de Vader kennen
(Joh. 1:18). Hij doet ‘de werken’ van de
Vader (Joh. 9:4) en treedt in alles op als
de Zoon in wie de Vader ‘is’ (Joh. 14:11).
Zo maakt Hij zijn Vader op aarde zichtbaar en kan Hij zeggen: ‘Wie Mij gezien
heeft, heeft de Vader gezien’ (Joh. 14:9).
Als ‘beeld van God’ openbaart Hij de
Vader, zien wij de Vader – om met Calvijn te spreken – ‘als in een spiegel’. Ja,
we kunnen zeggen dat Hij Gods beeld
op aarde is om ons in dat beeld te doen
delen, om ons tot onze bestemming van
eeuwigheid te brengen!

De mens beeld van God
Gereformeerde theologen hebben altijd
tegenover doperse dwalingen eraan
vastgehouden dat het in het vernieuwende werk van de Heilige Geest niet
gaat om een totaal nieuwe schepping,
maar om een herstel van wat God schiep
en wat door de zonde bedorven is.
Daarom kunnen we in dit bestek niet
voorbijgaan aan wat de Bijbel zegt over
de schepping van de mens als beeld van
God. Paulus grijpt daar ook duidelijk op
terug wanneer hij schrijft over ‘de nieuwe mens die steeds vernieuwd wordt
naar het beeld van zijn Schepper’
(Kol. 3:10). Het vernieuwende werk
van de Heilige Geest richt zich naar en
beoogt wat de Schepper de mens eens
deed zijn.
Nu, Genesis 1:27 laat ons daarover niet
in het ongewisse. Wij lezen dat God de
mens schiep ‘als zijn evenbeeld’. De oude
bijbelvertaling heeft: ‘naar zijn beeld’.
Maar de NBV verdient hier de voorkeur.
Het Hebreeuwse voorzetsel dat hier
staat, is beter weer te geven met ‘als’. De
tekst zegt ons dat de mens het beeld van
God is, dat hij door de Schepper als zijn
beeld op aarde werd gezet.2
Het lijkt me dan ook minder juist om
te zeggen dat het beeld van God zijn

iets is dat bij het oorspronkelijke menszijn komt en dat de mens ook weer kan
‘verliezen’.3 De mens is als beeld van God
geschapen. Adam was beeld van God.
Daarmee is niet ontkend dat hij dit dan
ook in zijn doen en zijn moest laten zien.
Elke gave van God is tegelijk ook een
opdracht. Adam was ‘de luister van God’
(vgl. 1 Kor. 11:7). In hem werd Gods heerlijkheid op aarde zichtbaar. Een heerlijkheid die blijkens Genesis 1:26 vooral
moest uitstralen in zijn heerschappij
over de hele aarde en het gedierte
daarop. Wat van Christus geldt, gold ook
(mutatis mutandis) van de eerste mens:
hij was het beeld van de onzichtbare
God, de spiegel waarin Gods luister te
zien was.

Bederf door de zonde
Helaas heeft de zonde ook hier haar
verwoestend werk gedaan. De mens die
gezondigd heeft, mist ‘de heerlijkheid
van God’ (Rom. 3:23), is niet meer het
beeld van de onzichtbare God. Wanneer
Adam de greep doet om ‘als God te worden’ (vgl. Gen. 3:22), verduistert hij juist
Gods luister en miskent hij wat hij was
en moest zijn: spiegel van Gods glorie.
We moeten de ernst van de zondeval
niet verkleinen door te zeggen dat de
mens ‘in ruimere zin’ toch het beeld van
God bleef, hij bleef immers mens met
een wil, met zelfbewustzijn, kortom,
met alles wat hem van de dieren onderscheidt.
Wel is het waar dat ook na de zondeval
veel herinnert aan de unieke positie
die de Here aan de mens bij de schepping gaf. Van die unieke positie spreken
Genesis 5:1, 9:6, Psalm 8:6-7 en Jakobus
3:9. Maar deze schriftplaatsen zeggen
niet dat de mens ook na de zondeval
beeld van God gebleven is!
Het bederf dat de zonde bracht, is radicaal en totaal. Onze natuur werd bedorven en ons gedrag goddeloos en ontaard. En van de ‘voortreffelijke gaven’
waarmee de Here ons had toegerust
om zijn beeld te zijn, heeft de mensheid
– zoals de NGB in artikel 14 zegt – niets
overgehouden dan ‘geringe sporen’. 4
Die sporen zijn nog te ontwaren wanneer we ontdekken dat ongelovige
mensen heel zorgzaam, fatsoenlijk
en barmhartig zich kunnen gedragen
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(vgl. DL, III/IV, 4). Maar dat wettigt nog
niet de oproep van P. Houtman: laat de
gereformeerde theologie ‘mensen van
nu’ beschouwen als beeld van God, zij
het ‘altijd beschadigd, op z’n minst met
krassen en deuken. Maar toch.’5
Dat het maar niet gaat om ‘beschadiging’ maar om radicaal bederf, leert ons
Paulus wanneer hij ‘gerechtigheid en
heiligheid’ (Ef. 4:24) en ‘kennis’ (Kol. 3:10)
als kenmerken noemt van ‘de nieuwe
mens, die naar het beeld van zijn Schepper vernieuwd wordt’. Wanneer we
staande houden dat de verlossing herstel is van wat door de zonde bedorven is
geworden, moet wat Paulus noemt, ook
Adam hebben gesierd en hem in staat
gesteld hebben beeld van God te zijn en
zich als zodanig ook te gedragen.
Juist van deze ‘voortreffelijke gaven’
zegt artikel 14 dat de mens ze verloren
heeft (vgl. DL, III/IV, 1). Hoe zou een mens
zonder dit alles nog Gods luister zichtbaar kunnen maken en zijn ‘eervolle
positie’ van het begin nog kunnen innemen? K. Schilder wijst er terecht op dat
het beeld van God zijn ís opgenomen in
een levend verkeer met God als God van
het verbond. ‘En met dat verkeer moet
het staan of vallen.’6 Wanneer de mens
dat verbondsverkeer opbreekt, is hij
niet meer het evenbeeld van zijn heilige
Schepper. Ik kan artikel 14 niet anders
lezen dan dat de mens door de zonde die
‘bevoorrechte plaats’ heeft verspeeld.7

Herstel
Het bovenstaande vindt bevestiging in
de manier waarop Paulus spreekt over
het vernieuwende werk van de Heilige
Geest. God heeft ons al van tevoren
gekend om het ‘evenbeeld’ te worden
van zijn Zoon (Rom. 8:29), we worden
veranderd naar ‘het beeld’ van Christus
(2 Kor. 3:18), die ‘het beeld’ van God is
(2 Kor. 4:4), de nieuwe mens wordt vernieuwd naar ‘het beeld van zijn Schepper’ (Kol. 3:10). Het herinnert allemaal
aan Adam in het paradijs en verkondigt
ons hoe er in Christus herstel is van wat
door de zonde verloren ging. Wat wij
als Adams kinderen niet meer kunnen
zijn, mogen we door het vernieuwende
werk van Christus’ Geest weer worden:
het evenbeeld van God, spiegel van zijn
luister op aarde. In de gemeenschap met

Hem die Gods beeld in volmaaktheid is,
mogen Gods kinderen het beeld van hun
hemelse Vader vertonen.
We worden barmhartig zoals die Vader
is (Luc. 6:36), heilig zoals Hij heilig is
(1 Petr. 1:15), we gaan liefhebben zoals
Hij ons heeft liefgehad (1 Joh. 4:11), we
worden goed zoals Hij goed is (Luc. 8:15;
6:35), waarbij we uiteraard niet dienen
te vergeten dat er een wezenlijk onderscheid tussen Hem en ons blijft!

Naar Christus’ beeld
Wat de Heilige Geest van ons maakt, vat
Paulus kernachtig samen als hij zegt dat
we ‘het beeld van Gods Zoon’ worden.
De Geest vernieuwt ons naar het beeld
van Christus, die het beeld van God is.
Door zijn werk krijgt Christus in ons
‘gestalte’ (Gal. 4:19). Wanneer Christus
leeft in ons (Gal. 2:20), is Hij het ook die
in ons en aan ons te zien is. We krijgen
zijn ‘gezindheid’ (Fil. 2:5), zijn ‘gedachten’ (1 Kor. 2:16), we gaan wandelen
‘zoals Hij gewandeld heeft’ (1 Joh. 2:6)
en we hebben lief zoals Hij ons liefgehad
heeft (Joh. 15:12). Kortom, innerlijk en
uiterlijk gaan we op Hem lijken!
De Here Jezus wordt voor ons beeldbepalend. Vandaar dat Hij zo vaak in het
Nieuwe Testament ons ten voorbeeld
wordt gesteld en wij opgeroepen worden Hem na te volgen. Juist in die navolging (innerlijk en uiterlijk!) zal ‘de grootheid’ van zijn Vader ‘zichtbaar worden’
(Joh. 15:8). Die grootheid liet Jezus zien.
En wij mogen die op onze beurt – in de
gemeenschap met Hem – ook laten zien.
Paradijsglorie keert terug!
Wanneer Paulus in Romeinen 8:29
spreekt over onze bestemming van
eeuwigheid af, is dat niet louter toekomstmuziek. We worden niet pas op de
jongste dag het evenbeeld van Christus.
Het gaat om een proces van vernieuwing
dat op de jongste dag wordt voltooid. De
nieuwe mens ‘wordt steeds vernieuwd
naar het beeld van zijn Schepper’ (Kol.
3:10) en wij ‘worden veranderd’ naar
Christus’ beeld (2 Kor. 3:18). Tegenwoordige tijd! Dit betekent dat we in dit
leven al Christus’ beeld gaan vertonen
en de grootheid van zijn Vader zichtbaar
maken.
Daarbij blijft het hier op aarde onvolmaakt. De volmaaktheid wacht nog

(Heb. 11:40). Maar bij alle lek en gebrek
worden we toch ‘steeds meer naar Gods
beeld vernieuwd’ (HC antw. 115).

Het beeld van de Hemelse
Het vernieuwende werk van de Heilige Geest betreft uiteindelijk ook ons
lichaam. De hele mens was in het paradijs beeld van God. Dat impliceert dat
bij het weer Gods beeld worden ook ‘de
verlossing van het lichaam’ (Rom. 8:23)
behoort. Daarmee wordt het vernieuwd
worden naar Gods beeld voltooid.
Paulus spreekt over die voltooiing wanneer hij schrijft: ‘Zoals we nu de gestalte
van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse
mens hebben’ (1 Kor. 15:49). We vertonen nu nog de gestalte, ‘het beeld’ (de
eikoon, zo schrijft Paulus letterlijk) van
de sterfelijke, vergankelijke mens. Maar
straks zullen we ‘het beeld’ (de eikoon)
van de Hemelse vertonen. En met die
‘Hemelse’ bedoelt de apostel onze opgestane Heer. Hij heet ‘de Hemelse’ want
Hij is ‘uit de hemel’: onvergankelijk,
heerlijk en krachtig.
Aan Hem worden wij eens gelijk. Wij
krijgen het bestaan dat Hij sinds zijn
opstanding heeft. Een bestaan dat
onvergelijkbaar groter in heerlijkheid is
dan dat van de eerste mens.
Eens zullen wij volkomen het evenbeeld
van Christus zijn, ook lichamelijk. Want
Christus zal ons lichaam van nu ‘gelijk
maken aan zijn verheerlijkt lichaam’
(Fil. 3:21), het lichaam waarmee Hij uit
de doden opstond.
Dan hebben we bereikt wat God al van
eeuwigheid voor ons in petto had (Rom.
8:29). We zijn dan als complete mensen
‘het beeld van zijn Zoon’ en zullen zo het
beeld van onze Schepper zijn. Onbeslagen spiegel van Gods glorie!

Afsluitend
Dat kleuterversje waarmee ik begon,
was misschien toch zo raar nog niet.
Want het loopt uit in de vraag: ‘O Here,
wil mij helpen en maken zoals Hij.’ We
mogen en moeten op Jezus gaan lijken.
Maar dat is geen ideaal dat we moeten nastreven. Het gelijk worden aan
Hem is een geschenk dat Christus ons
geeft door zijn Geest. Daar mogen we
om vragen en dat wordt ervaren in de
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gemeenschap met Hem. Door het geloof
woont Christus in ons hart en neemt Hij
in ons gestalte aan, gaan wij zijn beeld
vertonen.
Het ‘zoals’ dat we zo vaak aantreffen
wanneer Hij Zich ons tot voorbeeld
stelt, wijst ons niet enkel op de manier
waarop, maar ook op de grond waardoor
dit mogelijk is.8 Hij heeft ons liefgehad
en die liefde maakt onze liefde mogelijk.
Bij de voetwassing is Jezus de zijnen
ten voorbeeld. Maar vooropgaat dat het
aankomt op deelhebben aan Hem
(Joh. 13:8). Hetzelfde ontdekken we wanneer het gaat om het ‘treden in zijn
voetstappen’. Het zijn de voetstappen
van Hem die onze zonden op het kruis
droeg (1 Petr. 2:21v).
In dat unieke middelaarswerk kunnen
wij en behoeven wij Hem niet te volgen.
Maar wel in de manier waarop Hij dat
werk deed. Wij moeten elkaar aanvaarden zoals ook Christus ons aanvaard
heeft (Rom. 15:7), wandelen in de liefde
zoals ook Hij ons heeft liefgehad en Zich
voor ons heeft overgegeven (Ef. 5:2).
Dan gaan we op Hem lijken, we krijgen
zijn gezindheid, gaan wandelen zoals Hij
gewandeld heeft, ons leven wordt ‘Christus’ (Fil. 1:21), vertoont zijn beeld in denken en doen. En daarin zijn we dan weer
‘de heerlijkheid van God’ (1 Kor. 11:7) en
het beeld van onze Schepper (Kol. 3:10).
Het blijft hier op aarde onvolmaakt.
Maar er is groei en voortgang, een
‘steeds meer’ met het verrukkelijk uitzicht dat wij na dit leven ‘de volmaaktheid bereiken’ (HC antw. 115). Dan zullen wij naar lichaam en ziel zijn ‘gelijk
Christus is’ (1 Joh. 3:2), want we zullen
met Hem ‘delen in Gods luister’ (Rom.
8:17). Wij hebben dan onze bestemming
van eeuwigheid bereikt. En we zullen
ons eeuwig verwonderen over alles wat
onze God bereid had voor wie Hem liefhebben!

Noten:

1

van God en het komende koninkrijk, Barne-

2

van God neemt zijn plaats in als beeld en

J. Kamphuis, Uit verlies winst. Het beeld

gelijkenis (a.w., p. 33).
7

van het ‘verlies’ van het beeld Gods ‘de po-

gen de opvatting dat deze benaming zou

sitie van de reformatie’ is geweest, Luther

slaan op ‘de intertrinitarische verhouding

en Calvijn voorop (a.w., p. 8) en dat deze

tussen de Vader en de Zoon’ (p. 50v).

reformatorische positie door K. Schilder

Vgl. A. Kruyswijk, ‘Geen gesneden beeld…’,

nog met kracht binnen de Nederlandse

Franeker 1962, p. 191, 192: ‘Wij menen de
gegevens recht te doen, indien wij ook

3

J. Kamphuis wijst erop dat de erkenning

veld (1985) keert zich met argumenten te-

theologie is uitgedragen (a.w., p. 11).
8

Vgl. J.P. Versteeg, Oog voor elkaar, Kampen

hier denken aan de k veritatis en daar-

1979, p. 11: ‘Het woord kathoos (‘zoals’,

naast aan de b essentiae, zodat dus de

ANH) heeft namelijk een dubbele beteke-

mens zelf als het beeld Gods moet worden

nis. Het geeft de maatstaf aan voor de

beschouwd.’

liefde die de discipelen elkaar hebben te

J. Kamphuis wekt deze indruk wanneer hij

bewijzen, maar het geeft tegelijk ook de

stelt: ‘Het beeld Gods is allereerst een door

bron aan waaruit de discipelen in hun

God aan de mens verleende opdracht en

liefde voor elkaar mogen putten. Het

een aan hem geschonken rechtspositie …’

heeft een vergelijkende, maar tegelijk ook

(a.w., p. 25) en ‘het mens-zijn de voor-

een redengevende betekenis.’

waarde voor het representeren van God in
ambtelijke dienst’ noemt (a.w., p. 21).
4

K. Schilder, Heidelbergsche Catechismus I,
Goes 1947, merkt op: ‘… letterlijk zegt
de belijdenis in het geheel niet, dat
den mensch van het beeld Gods kleine
overblijfselen gebleven zijn; er staat, dat
hem slechts kleine overblijfselen van de
uitnemende gaven gebleven zijn, welke
de Schepper en Verbondsgod hem had
toebedeeld’ (p. 295).

5

P. Houtman, ‘Het beeld van God ontmoeten’, in: De Reformatie, jrg. 85, p. 289 en
p. 321. Houtman is niet consistent in zijn
benoemingen, want hij spreekt tegelijk
ook over het herkennen van ‘trekken’ van
het beeld Gods in onze medemensen.

6

K. Schilder, a.w., p. 306. Schilder waarschuwt ertegen ‘gaven’ en ‘eigenschappen’
van de mens op zichzelf te gaan bezien,
los van het levend verbondsverkeer met
God. ‘De neiging, om in “eigenschappen”zonder-meer, in “gegevenheden” der
menschelijke natuur, ook zonder dat ze in
ambtelijk verkeer met God recht gebruikt
en dienstbaar gesteld worden, een “stuk”
van het “beeld Gods” te zien, verraadt
zich ook onder gereformeerden, en wordt
sterker’ (a.w., p. 274).
Wanneer Houtman zegt: ‘De vraag: kun je
spreken over de mens als beeld van God
zonder zijn verhouding tot God daarbij te
betrekken, is dan ook abstract en in zijn
algemeenheid moeilijk te beantwoorden.
Veel hangt af van de context en het doel
van het betoog’ (a.a., p. 320), mis ik toch
wel erg een diepere confrontatie met K.
Schilder en met wat J. Kamphuis zegt over
de ‘verbondsmatige’ presentie: het kind
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Column

G. Zomer

De hoge positie van
de organist

Na de kerkdienst had ik een
goed gevoel. En ik dacht dat –
getuige zijn formidabel orgelspel
na de preek – ook de organist
tevreden was. Heimelijk hopend
op een complimentje gaf ik eerst
hem een schouderklopje. Prachtig gespeeld, zei ik. Hij lachte
wat verlegen en zei: Ja, soms
moeten wij organisten op de
orgelbank goedmaken wat op de
kansel fout is gegaan…
Hoe belangrijk is een organist?
Eens werd een populaire organist een profeet op de orgelbank
genoemd. Maar – zo is mij eens
verteld – ooit werd ook aan
een kerkenraad het voorstel
gedaan om kogelvrij glas rond
de orgelbank aan te brengen.
De organist had het bestaan om
na de preek een vlotte toccata
van Bach te spelen, en dat was
een bevindelijke kerkganger in
het verkeerde oor geschoten.
Hij belde de organist. Ik was zo
boos, zei hij, dat ik het gevoel
kreeg als van koning Saul toen
hij zijn speer pakte om de tokkelende David te stoppen.
Mijn oom Wim was organist.
We hebben hem onlangs begraven. Hij mocht een hoge leeftijd
bereiken. Maar de laatste jaren
waren moeilijk geweest. En zijn
laatste orgeldienst, dat was al
weer iets van jaren geleden. In
de samenkomst vooraf aan zijn
begrafenis werd zijn muziek
gespeeld. Het was voor mij als

een schok. Zijn stijl was immers
heel kenmerkend, en als je je
ogen sloot, zag je hem weer op
de orgelbank zitten. Het moet
gezegd: zijn stijl was niet echt
populair. Hij speelde natuurlijk
in dienst van het kerkvolk, maar
hij vond dat zijn manier van spelen vooral het Woord van God
moest dienen. En daarin deed
hij geen concessies. Zo zag hij
graag een orgelbriefje met hele
psalmen. Niet maar dat ene lievelingsversje. Neem de psalmen
serieus. Psalmen loven de Heer,
maar klagen Hem ook aan en
er is soms een dissonant in het
geloofsleven.

de pas vrijgemaakte kerk van
Utrecht nog kerkte in de aloude
Pieterskerk. Daar staat het orgel
hoog boven de kansel. Van achter een gordijntje kon je daarvandaan in de grote kerk gluren.
Intussen was je daar veilig voor
de blikken van de gemeente. Zo
kon mijn oom, als hij zich onder
een preek kennelijk verveelde,
zich even verpozen in de grafkelder onder de kerk. Kom Gert,
zei hij dan, we gaan even naar
beneden. Maar let goed op, want
we moeten op tijd weer boven
zijn. En dan klauterde Gert achter zijn vader langs een duistere
trap naar de orgelgaanderij.

Je hoorde in het orgelspel van
mijn oom Wim ook terug in
welke tijd en van wie hij les heeft
gehad. Grote leermeesters,
onder wie de Dom-organist uit
Utrecht in de jaren vijftig van de
vorige eeuw. Geen opsmuk dus,
niet een vluchtige beroering van
het gevoel, maar verantwoorde
orgelkunst tot eer van God. Wie
in die kunst niet is geoefend,
moet zijn best doen om te luisteren. Maar zeggen we dat ook
niet van de preek: oefen je in een
goede luisterhouding.

De organist heeft een hoge positie. Hij fungeert in de dienst van
het Woord. Zoals eigenlijk alles
wat in de kerkdienst gebeurt.
Kerkdienst is Woorddienst. Het
gaat daarin niet om mensen te
behagen, Soli Deo Gloria!
Het spel van mijn oom Wim
zwijgt reeds lang, maar het lijkt
toenemend van belang dat zijn
spelopvatting – ook nu hij is
gestorven – blijft spreken.

Zijn oudste zoon Gert vertelde
het levensverhaal van zijn vader.
Hij herinnerde aan de tijd dat
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E. Brink
Woordwaarde

Zoals klei
in de hand
van de
Pottenbakker
Volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen
als die pottenbakker – spreekt de Heer.
Immers, jullie zijn in mijn handen
als klei in de handen van een pottenbakker.
(Jeremia 18:6)

Hij kan ons maken en breken! Wij zijn het materiaal in Gods
hand. Hij kan met ons doen zoals het Hem goeddunkt. Dat is
de vrijheid van de kunstenaar. Wij worden gemaakt zoals Hij
ons in gedachten heeft.
Zo wordt het beeld ook door Paulus
gebruikt. God is vrij en soeverein. Vraagt
het aardewerk soms aan de pottenbakker: waarom hebt u mij gemaakt zoals
ik eruitzie? (Rom. 9:20). Bij nader inzien
wordt het beeld van de pottenbakker bij
Jeremia anders gebruikt.

Vakmanschap
Jeremia krijgt de opdracht te gaan kijken
naar een alledaags tafereel: een pot-

tenbakker die aan het werk is. Die vind
je overal in het oude Midden-Oosten
en op veel plaatsen in Afrika. Ook de
pottenbakkers van toen werkten al met
twee schijven (18:3). De draaischijf was
verbonden via een verticale as aan een
andere stenen schijf. De onderste schijf
werd met de voet in beweging gebracht,
zodat ook de bovenste ging draaien.
In het begin is de homp klei vormloos,
maar al draaiend krijgt die gestalte. De
handen van de maker brengen er model

in. Hij draait de klei omhoog en geeft
er vorm aan naar het beeld dat hij voor
ogen heeft. Zoals ieder die van zijn werk
houdt, wil de pottenbakker er iets moois
van maken, iets waarmee hij voor de
dag kan komen. Daar is veel geduld en
artistieke vaardigheid voor nodig.
Alleen deze keer, terwijl Jeremia staat
te kijken, lukt het van geen kant (18:4).
Plotseling schiet de klei weerbarstig weg
onder de vingers van de pottenbakker.
Vandaag wil er maar geen product uitkomen dat naar zijn zin is. De klei verzet
zich weerbarstig tegen zijn bedoeling,
er is geen model in te krijgen. En zelfs
de vakman kan niets beginnen met dit
exemplaar.
Dan neemt de pottenbakker het hele
geval waarmee hij al een tijd bezig is,
van de schijf. Hij rolt het weer op tot een
vormloze klomp en begint opnieuw te
kneden. Hij moet toch iets bruikbaars
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Alles werd weer belangrijker dan God:
de groeiende economie, de trekkracht
van een vrije seksualiteit, de politieke
lobby’s en diplomatieke deals, het lonken
van de ene grootmacht naar de andere.
En ondertussen werd de levende God
gepasseerd en straal genegeerd.
Zoals de grote Profeet Jezus in zijn
dagen constateerde: wat heeft God niet
ondernomen om jullie naar zijn hand te
zetten, maar jullie hebben niet gewild
(Mat. 23:37). Het is zo tot mislukken
gedoemd. Wie zich niet door God laat
vormen en het zonder Hem blijft stellen,
mislukt. Het mooie dat God voor ogen
heeft, komt er zo jammer genoeg niet uit.

Geduldige hervorming

hebben wat aan zijn doel beantwoordt.
En hij gaat net zolang door tot het hem
naar de zin is. Precies zoals hij het zich
had voorgesteld (18:4). De pottenbakker
is geduldig met het materiaal, ook al is
het onwillig en weerbarstig. Een goede
pottenbakker weet het van zijn klei te
winnen.

Levend materiaal
Het gaat hier nu niet om een pot of
vaas die af is, maar die nog gevormd
moet worden (18:3). Het materiaal is
nog levend, nog beweeglijk, het kan
een andere gestalte krijgen. God is de
Boetseerder die blijft vormen. Hij wil
ons boetseren naar het beeld dat Hij
voor ogen heeft. Daarvoor moet het
materiaal ook meewerken. De Schepper-Boetseerder kan er alleen iets van
maken als we ons ook laten vormen. Er
kan alleen iets goeds uit voortkomen
als we meewerken en niet tegenwerken.
Zo heeft de Schepper ons geschapen:
als levend materiaal, uitgerust met een
eigen verantwoordelijkheid. Het is een
samenspel tussen God en mensen. De
pottenbakker is uiterst creatief. Hij geeft
vorm, maar tegelijk moet het materiaal
ook meewerken. Hun reacties bepalen
mede wat ervan terechtkomt. Niets gaat

automatisch. God vraagt respons. Hij
gaat serieus om met mensen, levensecht
in een open verhouding. Hij worstelt ook
om het hart van mensen, zoals een pottenbakker het materiaal voor zich wint.

Onhandelbaar materiaal
Wat is het materiaal weerbarstig! Het
werkt niet mee, voor geen millimeter.
Het doet niet wat de Maker wil. En Hij
kan er niets mee beginnen: onwerkbaar,
onhandelbaar als het is. Zo komt er niets
moois uit zijn vingers. Dat ligt niet aan
God, als de Pottenbakker. Er is geen
gebrek aan visie, kundigheid, vaardigheid of aan goede bedoelingen. Maar
het materiaal laat zich gewoon niet
vormen. Het is niet flexibel, maar hard
en afwijzend. Het wil gewoon niet. De
mensen laten zich niet vormen naar de
nobele bedoelingen van hun Schepper.
Als je nagaat wat er aan de hand is in
de tijd van koning Jojakim (2 Kon. 24),
kun je je daar wel wat bij voorstellen.
God heeft er zo veel aan gedaan om
zijn volk te vormen, en nog eens te hervormen onder de goedwillende koning
Josia. Het begin van inkeer en herstel
leek te komen. Maar de eerste tekenen
van hervorming zakten zo weer weg.

Is de Heer er op den duur dan helemaal
klaar mee? Dat zou je mogen verwachten. Als het materiaal meer tegenwerkt
dan meewerkt, en het werk dat God
onderhanden heeft, mislukt, dan blijft
Hij immers niet eindeloos doortobben
om er toch wat van te maken. Dan komt
er een moment dat Hij opnieuw begint,
evenals die pottenbakker. Dat is de stijl
van God.
Als de klei zich niet laat kneden, geeft
God niet op. Hij stopt niet bij treurige
mislukking. Hij gooit het mislukte werkstuk niet weg. Hij knijpt de homp klei
weer in elkaar en Hij begint opnieuw, Hij
kan het niet laten. Vol geduld en doorzettingsvermogen is Hij. Hij rust niet
eerder tot het af is. Alles doet Hij eraan
om zijn mensen te vormen; hoe weerbarstig en onhandelbaar ook.
Jeremia wil Gods volk opnieuw bewegen
zich toe te vertrouwen aan de handen
van God de Boetseerder. Als het aan
Hem ligt, wil Hij van diezelfde klei nog
iets moois maken. Is het niet goedschiks,
dan maar kwaadschiks. Het vormen
moet wel eens met harde hand en
onder behoorlijke druk. God houdt niet
op zijn mensen te prikkelen, zodat zij
gevormd worden. Ook al heeft dat tot
gevolg dat God Zich in zijn liefde tot zijn
volk kwetsbaar moet opstellen, voor het
forum van alle volken. Maar er is wel een
einde aan. Als de klei niet langer voldoet
voor zijn doel, maakt de pottenbakker er
iets anders van. De kwaliteit en bereid-
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heid van de klei bepalen mede wat hij
ervan maken kan.

Levende omgang
Onze God is als een pottenbakker. Hij
beschikt vrij over zijn materiaal. Hij kan
je maken en breken. Toch is dat hier niet
het punt waar het om draait. Het gaat
erom dat God onze verantwoordelijkheid volledig serieus neemt.
De Heer is namelijk geen zwijgende pottenbakker (18:6). Door te spreken zoekt
Hij contact, de eeuwen door. Hij spreekt
via Jeremia een woord en vraagt ook
om antwoord, om respons (18:9-10). God
houdt zo de verhouding levend en open.
God zegt wat hij van plan is en daarmee
roept Hij een reactie op. En zo langzamerhand is het plan dat Jeremia aankondigt, één groot rampenplan. Of de
profeet het leuk vindt of niet, hij moet
alle naar-de-mondpraters tegenspreken. Als jullie zo doorgaan, gaat het van
kwaad tot erger en verder bergafwaarts.
Beter je leven, laat je hervormen!
Maar voor alle duidelijkheid, dit is geen
onafwendbaar noodlot. Zelfs bij de
grootste dreiging, de grootste onheilsaankondiging, is er altijd nog de mogelijkheid van inkeer. God schrijft niet
van tevoren al af. Hij blijft een appel
doen, tot op het laatste moment. Wat
Hij heeft gezegd, is geen onverbiddelijk

noodlot. Zeker, het is God menens, Hij
meent wat Hij zegt, zoals een ouder
zijn kind daadwerkelijk dreigt. Maar
Hij houdt altijd de mogelijkheid open
van inkeer. De Heer handelt nooit blindelings, in een konsequenzenmacherei
alsof Hij vastzit aan zijn woorden. Hij
blijft rekening houden met veranderde
omstandigheden en doet een krachtig
beroep op onze verantwoordelijkheid. Er
blijft bewegingsruimte. God is gevoelig
voor inkeer.
Jeremia mag het dan bijzonder donker
inzien. God had hem zelfs verboden
voorbede te doen (7:16v). Zo onhandelbaar en onverbeterlijk is de mentaliteit.
Zelfs zo sterk dat de koppigheid en
onwilligheid worden verwoord (18:12).
God zegt het ook met zo veel woorden
dat Hij niet rekent op inkeer. Zo kent Hij
ze wel en zo diep doorgrondt Hij zijn
mensenkinderen. Maar dat is juist barmhartig. Hij ontdekt hen aan hun onwilligheid en biedt alsnog ruimte tot inkeer. Zo
levendig is zijn omgang met mensen. Hij
laat in de zwaarste dreiging zijn liefde
blijken. Onheilsprofetie vindt haar dierbaarste vervulling als zij vanwege inkeer
niet doorgaat.

omlijnde plannen bij? Heeft God dan
geen plan dat vaststaat? Hij is vrij om op
zijn voornemen terug te komen. Maar
dat betekent niet dat Hij van gedachten
verandert, of dat zijn plan is mislukt.
Gods plan is open en beweeglijk. Hij
handelt niet willekeurig, maar vrij. Hij
speelt in op wat mensen doen en trekt
zo zijn eigen plan. Hij bereikt zijn doel
wel, maar kan dat doen door middel
van een radicale koerswijziging. Alle
scenario’s die zich kunnen voltrekken,
heeft Hij meegerekend. Als mensen zus
reageren, doet Hij zo. Als mensen anders
optreden, doet Hij weer anders. God is
alleen gebonden aan Zichzelf. Hij laat
Zich niet vastleggen op consequenties
die mensen trekken, alsof God verplicht
is te doen waaraan zij Hem willen houden. Wat God tevoren heeft gedaan en
gezegd, beperkt zijn vrijheid over de toekomst niet. Hij kan zijn plan veranderen
naar gelang de omstandigheden waarin
mensen zichzelf brengen.
God vergelijkt Zichzelf met de pottenbakker die creatief is en blijft. Hij werkt
geduldig met levend materiaal en speelt
feilloos in op alle wisselende omstandigheden.

Beweeglijk plan
God ziet ervan af (18:10). Voorheen
werd dat weergegeven met: God heeft
berouw. Kan dat dan? Stelt Hij zijn vast-
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Op een reis door Israël ervaren christenen een bezoek aan
Jezus’ graf in Jeruzalem als een hoogtepunt. Het is voor hen
bovenal de plaats van zijn opstanding, waar hij de dood overwon. Er zijn echter twee plaatsen die pretenderen het echte
graf te tonen.

Rondblik

J. Knigge

Het graf van Jezus

De Kerk van het Heilige Graf
Dat zijn de Graftuin, even ten noorden
van de Oude Stad, en de Kerk van het
Heilige Graf in de Oude Stad. Beide wijzen ook een verschillende nabijgelegen
plaats aan voor Golgota, de plaats van
de kruisiging.

Het graf in de Graftuin
Het graf in de Graftuin werd in 1867
door een boer ontdekt, maar trok pas
veel aandacht toen de beroemde Britse

generaal George Gordon bij zijn bezoek
aan Jeruzalem in 1883 verkondigde, dat
dit graf zich bevond in de westelijke helling van de heuvel Golgota, de ‘Schedelplaats’ van de kruisiging (Luc. 23:33). De
zuidelijke helling van deze heuvel bevat
namelijk een natuurlijke rotsformatie
die gelijkenis met een schedel vertoont.
Deze gelijkenis en de zichtbaarheid van
de heuvel vanaf een weg vlak buiten
de stadsgrens in Jezus’ tijd, evenals de
nabijheid van het rotsgraf, overtuigden
velen, vooral protestanten, dat zich hier
het graf van Josef van Arimatea bevond.
De Bijbel vermeldt immers: Josef nam
het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe
rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten
uithouwen. Toen rolde hij een grote steen
voor de ingang van het graf en vertrok
(Mat. 27:59,60).
Er volgde een langdurige, vooral theologische, strijd met rooms-katholieke
geleerden die vasthielden aan de Grafkerk. Uiteindelijk is de strijd op archeologische gronden beslist in het nadeel van
de Graftuin.
Meer recent archeologisch onderzoek
heeft namelijk uitgewezen, dat het rots-

De Grafkerk is verdeeld tussen vijf
christelijke religies. De grote ruimte,
die gevuld is met toeristen, monniken,
brandende kaarsen en wierook, met
eeuwenoude religieuze voorwerpen,
afbeeldingen en altaren, leent zich niet
gemakkelijk voor bezonken meditatie
en gebed. Bovendien ligt de kerk in een
drukbezochte wijk met nauwe straatjes
en tientallen winkeltjes. Terwijl roomskatholieken een voorkeur voor deze kerk
bezitten, begeven veel protestantse
christenen zich liever naar de gewijde
stilte van de prachtig begroeide Graftuin. In recente tijden heeft de archeologie meer kennis verschaft over graven
uit de tijd van Jezus, waardoor het raadsel van de twee graven beter oplosbaar
is.

Het graf in de Graftuin
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graf in de Graftuin oorspronkelijk een
van de vele rotsgraven is geweest die
zich hier al in de tijd van Jesaja op een
begraafplaats bevonden. De grafindeling vertoont overeenkomst met deze
graven. Er was dus geen sprake van een
nieuw graf in Jezus’ tijd. In dit gebied is
geen enkel graf uit de tijd van de Tweede Tempel gevonden. Graven die elders
in Jeruzalem in de eerste eeuw werden
gebruikt, hebben een andere indeling. In
de Byzantijnse tijd werd het graf aangepast en opnieuw gebruikt.
Onderzoek van het terrein voor het graf
onthulde dat hier in de tijd van de Kruisvaarders een stal was gebouwd voor
ezels of muildieren. Er zijn geen aanwijzingen dat er een tuin is geweest.
De stal was tegen de voorkant van het
graf aan gebouwd. Waarschijnlijk diende het graf zelf als opslagruimte. Voor de
ingang van het huidige graf bevindt zich
een sleuf. Bezoekers wordt verteld dat
men hierin de grote steen rolde voor de
afsluiting van het graf. Deze vrij ondiepe
sleuf met een schuine kant is hiervoor
echter niet geschikt. Ronde sluitstenen
bij andere graven werden na de opening
in een nis tussen twee muren klemgezet en konden daardoor niet omvallen.
Waarschijnlijk was de sleuf een drink- of
voertrog voor de dieren in de stal, zoals
die ook elders is aangetroffen.

Rotsgraven
Alleen rijke Joden konden zich in de
tijd van Jezus rotsgraven veroorloven.
Deze bevonden zich als onrein buiten
de muren van de stad. In een dergelijk
graf werden generaties lang leden van
een familie begraven. De Bijbel gebruikt
hiervoor de uitdrukking dat iemand na
overlijden ‘met zijn voorouders wordt
verenigd’. Het dode lichaam werd in een
lijkwade gewikkeld en bijgezet. Na verloop van een jaar, als het lichaam was
vergaan, werden de beenderen in een
ossuarium (beenderkist) verzameld en in
het graf bewaard. Arme mensen werden
in een schachtgraf in de grond begraven.
Onder in de schacht werd de dode in een
nis bijgezet.
Jezus werd door het Sanhedrin schuldig
bevonden aan godslastering. Hierop
stond volgens Leviticus 24:16 de dood-

straf door steniging. De rabbijnse
Mishnah kende voor misdadigers echter
vier vormen van doodstraf: steniging,
verbranding, onthoofding en wurging. Voor hen waren er twee speciale
begraafplaatsen. In geval van blasfemie
moest de gedode misdadiger volgens
Deuteronomium 21:22v aan een paal
worden gehangen, maar zijn lijk moest
voor zonsondergang worden begraven
op de speciale begraafplaats voor misdadigers. Volgens de Joodse wet zou
dit dus ook met de dode Jezus moeten
gebeuren, hoewel hij door de Romeinen
was terechtgesteld.
Josephus vertelt dat ook slachtoffers
van Romeinse kruisiging door de Joden
werden begraven: ‘de joden plachten
zo veel zorg te hebben voor de begrafenis van mensen dat zij de gekruisigden
begroeven voor zonsondergang.’ Als het
geen misdadige overtreders van de
Joodse wetten betrof, mochten zij in een
familiegraf worden bijgezet. Dit blijkt
uit de bijzondere vondst in 1968 van een
gekruisigde met de naam Yehohanan, in
een rotsgraf uit de eerste eeuw. In zijn
beenderkist lag zijn rechterhielbeen, dat
doorboord was met een spijker waaraan
nog houtresten zaten. Bij de kruisafname kon de spijker, omdat hij krom was,
niet uit het bot worden verwijderd.
De begrafenis van Jezus in het rotsgraf
van de welgestelde Josef van Arimatea
was dus in afwijking van de Joodse
wet. Met zijn kruisdood was zijn verzoeningswerk volbracht en nu werd
Jesaja’s profetie vervuld: (hoewel) zijn
graf bij de goddelozen was gesteld, is hij
bij de rijke in zijn dood geweest, omdat
Hij geen onrecht gedaan heeft (Jes. 53:9
SV). Omdat de begrafenis nog snel, voor
zonsondergang als de sabbat begon,
moest plaatsvinden, werd Jezus dicht bij
Golgota in Josefs nieuwe graf, dat zich in
een tuin bevond, bijgezet (Joh. 19:41-42).

Graf van Jezus
Rotsgraven uit deze tijd hadden één
grafkamer. In drie wanden ervan werden banken uitgehouwen waarop de
dode werd gelegd. Later konden er nissen in de rotswand worden uitgehouwen voor meerdere doden. Dit werd
aangetroffen bij het graf van Kajafas.

Bij het ongebruikte graf van Josef zal
dit nog niet zijn gebeurd. Dat het een
klein graf was, blijkt uit het evangelieverhaal. Johannes keek op zondagmorgen voorover gebukt in het lege graf en
zag de linnen doeken liggen (Joh. 20:5).
Ook Maria keek daarna van buitenaf in
het graf. Zij zag een engel zitten bij het
hoofdeinde en een bij het voeteneinde
van de plaats waar Jezus had gelegen
(Joh. 20:11-12). De vrouwen die het graf
in gingen, zagen rechts een jongeman
(engel) zitten (Mar. 16:5). Deze opvallende details wijzen erop dat Jezus’ lichaam
op de stenen bank tegenover de ingang

Het rotsgraf
van de familie
Kajafas

had gelegen, waarop nu de grafdoeken
waren te zien, en dat de engel die de
vrouwen zagen, op de rechterbank zat.
Al eerder had een engel op de weggerolde steen gezeten (Mat. 28:2).
De archeoloog Amos Kloner, een autoriteit op het gebied van Joodse graven,
doet de suggestie dat Jezus’ graf niet
was afgesloten met een ronde rolsteen,
maar met een vierkante sluitsteen
waarmee honderden identieke rotsgraven in die tijd werden afgesloten. Er
zijn uit die periode in Jeruzalem slechts
vier rotsgraven bekend met grote rolstenen en dit waren kostbare graven
met meerdere kamers. Kloner wijst erop
dat het Griekse werkwoord kulio, dat in
drie evangeliën vertaald is als ‘wegrollen’, ook ‘verplaatsen’ of ‘bewegen’ kan
betekenen. Het Hebreeuwse woord voor
een ronde of vierkante sluitsteen is golel.
Dit woord is afgeleid van een betekenis
die behalve ‘rollen’ ook ‘bewegen’ betekent. Een vierkante steen lijkt bovendien
beter te passen in het beeld van een
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Rotsgraf met één kamer, bij Gilo,
Jeruzalem. Dit type rotsgraf was
gangbaar in Jezus’ tijd. Het stemt overeen
met het evangelieverhaal.

engel die op de steen zat, want een
ronde steen werd in een nis tussen twee
muren gerold.
Op zondag, de derde dag, gingen vrouwen naar het graf om de begrafenis te
voltooien. Dit moest ook volgens een
traktaat uit de joodse Mishnah: ‘Men
moet binnen drie dagen naar de begraafplaats gaan, de dode bezichtigen en
niet vrezen dat dit een heidens gebruik
is. Want er was een begraven man die
na drie dagen werd bezocht en die nog
vijfentwintig jaar leefde, zonen bezat en
later stierf.’

De Grafkerk
Vanaf 1960 werd de Kerk van het Heilige Graf in Jeruzalem gerestaureerd en
diepgaand archeologisch onderzocht.
Door verbouwingen heeft de kerk in
de loop der eeuwen veel gedaantewisselingen ondergaan. Vanaf de achtste
eeuw v.Chr. bevond zich op de plaats van
de latere kerk een steengroeve. Deze lag
buiten de toenmalige westelijke stadsmuur. De sporen van de steengroeve,
met nog onvolledig uitgehakte steenblokken, werden door de archeologen
onder de kerk ontdekt. Toen de groeve
rond het begin van de eerste eeuw werd
verlaten, ontstond er door opgebrachte
roodbruine aarde een tuin of olijfgaard
met bomen. In de westelijke rotswand
naast de tuin werden graven uitgehouwen. In de nabijheid bevond zich een
iets hogere rotsformatie. In de huidige
kerk zijn nog enkele rotsgraven te zien,
evenals de rots van Golgota. Het graf
dat als dat van Jezus is aangemerkt, is
door de talloze pelgrims in de loop der
eeuwen danig beschadigd. Het heeft de

indeling van een rotsgraf uit de tijd van
Jezus. Over het graf zijn in de huidige
kerk marmeren platen aangebracht en is
een kapel gebouwd.
Door de uitbreiding van Jeruzalem,
omstreeks het jaar 44, kwam het graf
binnen de stadsmuur te liggen. Volgens
de kerkvader Eusebius bezochten christenen de plaats van het graf, totdat zij
de stad verlieten bij het uitbreken van
de Eerste Joodse Opstand in het jaar
66. In 70 werd Jeruzalem met de tempel door de Romeinen verwoest. Na de
Tweede Opstand liet keizer Hadrianus in
135 de hele stad met de grond gelijkmaken en als een Romeinse stad herbouwen. Op de plaats van het graf verrees
op een verhoogd platform een Romeinse
tempel voor de godin Venus. Volgens
de kerkvader Hiëronymus stond op de
plaats van het kruis een marmeren
standbeeld van Jupiter. Dat de Romeinen met opzet deze plek uitkozen, is een
aanwijzing dat de christenen deze nog
ononderbroken als een heilige plaats
beschouwden.
De Romeinse opzet deze herinnering
uit te wissen, maakte dat de plaats
juist bekend bleef! Tijdens de eerste
christelijke keizer, Constantijn de Grote
(geb. 280), werd op aandrang van zijn
moeder, keizerin Helena, de tempel afgebroken en het graf blootgelegd. Eusebius
schrijft hierover: ‘Zodra de oorspronkelijke oppervlakte van de grond, onder de
opgebrachte aarde verscheen, werd tegen
de verwachting in het geëerbiedigde en
heilige monument van de opstanding
van onze Heiland ontdekt (...) na in het
duister te zijn begraven geweest, kwam
het weer aan het licht (...) een duidelijker
getuigenis van de opstanding van onze
Redder was niet te geven.’
Boven het graf en het nabijgelegen
Golgota werd na zorgvuldig onderzoek
vanaf 326 een kerk gebouwd. Deze werd
ingewijd met een rede van Eusebius.
Volgens de meeste archeologen en historici is de Grafkerk inderdaad te beschouwen als de juiste plaats van het graf van
Jezus.

ontketende een storm van wetenschappelijke discussies. De Griekse tekst bevatte een keizerlijk decreet tegen grafroof.
De tekst luidt: ‘Proclamatie van de Keizer.
Het is mijn wens dat graven en grafmonumenten voor altijd ongeschonden
blijven voor de makers, hun kinderen en
huisgenoten, familieleden en hun godsdienst. Als echter iemand een ander wettig beschuldigt dat die ze heeft vernield,
doden heeft weggehaald of met boze
opzet naar elders heeft gebracht, of andere verzegelde stenen heeft verwijderd,
gelast ik dat die persoon voor de rechter
wordt gebracht. Zoals men de goden moet
respecteren, moet men ook met mensen
handelen, bovenal met begraven personen. Het is voor iedereen verboden hun
rust te verstoren. Als dit voorschrift wordt
geschonden, zal de dader tot de doodstraf
worden veroordeeld vanwege grafschennis.’
De echtheid van deze inscriptie wordt
doorgaans niet aangevochten. De
meningen zijn echter verdeeld over de
aanleiding tot het decreet. De datering is
ook onzeker, hoewel men meestal denkt
aan een voorschrift van keizer Claudius
(41-54). Deze werd door zijn jeugdvriend
en neef, koning Herodes Agrippa, goed
op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in Judea. Claudius liet in 49 de
christenen uit Rome verbannen (Hand.
18:2). De eerste christenen waren bekend
als volgelingen van Jezus van Nazaret
(Hand. 4:10), de plaats waar de inscriptie
werd ontdekt. De tekst van de inscriptie was kennelijk vanwege een klacht
opgesteld. Misschien houdt de inhoud
verband met de bewering van de Joodse
leiders dat de discipelen het lichaam
van Jezus uit het graf hadden gestolen
(Mat. 28:13). Zij kochten de Romeinse
grafbewakers om teneinde dit verhaal
te verspreiden. Deze leugen is juist een
bevestiging van Jezus’ opstanding. Het
lege graf met de linnen grafdoeken is
daarvan het onweerlegbare teken.
Dit artikel is een voorpublicatie uit het te verschijnen
boek Hier gebeurde het toen; archeologische sporen

De Nazaret-inscriptie

van de Bijbel

In 1878 werd in Nazaret een inscriptie op
een marmeren plaat ontdekt, waarvan
de herkomst onbekend was. De inscriptie
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Gelezen

G. den Dulk

Onnoemelijk
veelzijdig
Van ds. Egbert Brink uit Waddinxveen is een klein maar fijn boekje uitgekomen over de namen van God: Onnoemelijk veelzijdig. Eenzijdigheid in
onze beeldvorming komt zomaar voor.
Bijvoorbeeld door het Nieuwe Testament
tegen het Oude Testament af te zetten. Daarom heeft ds. Brink een aantal
preken gehouden over de namen van
God in het Oude Testament. Namen die
God zelf aan ons gegeven heeft om te
gebruiken. Naar aanleiding van die prekenserie is dit boekje ontstaan.
De titel dekt de lading. Wie de schrijver
een beetje kent, weet wat je van hem
kunt verwachten. Wie hem niet kent, die
leert hem door dit boekje goed kennen.
Maar daarom moet je dit boekje natuurlijk niet gaan lezen, dat zou hij zelf niet
eens willen. Want het gaat om het
beter leren kennen van God, zoals God
Zichzelf geopenbaard heeft. We kennen
God natuurlijk uit zijn Woord en uit
zijn werken, zegt onze geloofsbelijdenis
(art. 2 NGB). Maar we leren Hem nergens zo goed kennen als in zijn Woord.
In woorden maakt God zijn naam
bekend. Dat is belangrijk, want die naam
is Hij zelf, die naam zegt dus alles over
Hem. Daarom is het zo mooi dat God zelf
die naam van Hem allerlei kleuren heeft
gegeven. Juist in die veelkleurigheid leer
je de veelzijdigheid van onze God kennen. Bijvoorbeeld als de passievolle God,
die Zich laat gelden. Maar ook als de
hemelse Machthebber, die alle machten
en krachten op deze aarde ver te boven
gaat. Bij Hem ben je dus veilig. God, die
als de Heilige een hart heeft dat brandt
van liefde. Een hart dat zich ook omkeert
als die liefde gekwetst wordt. God, die
als Hoogverhevene naar elk mens toekomt. Als Wreker is Hij gericht op zuiver
en eerlijk rechtsherstel. Want alleen op
die manier komt pas echte vrede.
Zomaar wat gedachten die in je kunnen opkomen als je dit boekje leest. Het

neemt je mee langs de namen van God
die we tegenwoordig in de NBV tegenkomen. Achter al die namen blijkt een
enorme diepte schuil te gaan. Wie zich
laat meenemen in deze ontdekkingsreis
door het Oude Testament, verdiept zijn
kennis over God. Maar tegelijk komt die
onder de indruk dat juist deze God onze
God wil zijn. Daarom geven deze aloude
Godsnamen ons inderdaad houvast in
onze omgang met Hem. Doordat Hij
zo onnoemelijk veelzijdig is, leer je zijn
Goddelijk karakter ook beter kennen.
Dat is het sterke van dit boekje.
Ook sterk is dat in de zoektocht naar al
die namen het boekje vooral het Oude
Testament laat spreken. Want wil je echt
weten wie God is, dan moet je inderdaad dáár beginnen. Dan leer je de Here
echt kennen, hoe Hij werkelijk is. Want
al die machtige kleuren in Gods namen
zijn niet los te koppelen van zijn enorme
liefde. Liefde voor mensen die in zonden
zijn gevallen. Gekwetst in die liefde, is
juist Hij bezig die liefde te herstellen en
zo het recht. Daarom is Hij zo passievol,
bewogen.
Het boekje begint ermee dat God zijn
naam op aarde wil laten wonen. We
weten hoe dat sinds de zondeval fout
is gelopen. Al die namen van God uit
het Oude Testament hebben daar iets
mee te maken. Het blijkt dat God in zijn
namen dus inderdaad onnoemelijk veelzijdig is.
Het boekje eindigt daarom ook met de
naam Jezus Kurios. Als niet verder was
gekomen dan de behandeling van de
namen uit het Oude Testament, dan zou
het boekje iets wezenlijks missen met
het gevaar van eenzijdigheid. Nee, al die
namen van God in al die kleuren, zoals

het Oude Testament ons dat vertelt, die
komen natuurlijk uit bij de Here Jezus.
Jezus Kurios, dat is namelijk de naam die
God zelf boven alle naam heeft gegeven!
Al die gekwetste liefde, al die heiligheid,
al die hoogverhevenheid van God komen
tot vervulling in Jezus Kurios. Hij herstelt de verbroken relatie. In Hem kijken
we God het diepst in zijn hart. Daarom
eindigt het boekje ook terecht met die
naam: Jezus Kurios. De Hoogverhevene
werd een mens, deed afstand van de
troon. Maar juist zo, op die manier, werd
Hij ook weer hoogverheven. Alle veelzijdigheid van God komt bij Jezus Kurios
dus samen.
De schrijver van dit boekje krijgt het
voor elkaar in korte hoofdstukjes de
veelzijdigheid van Gods namen voor
het voetlicht te halen. Al die dogmatisch klinkende namen komen ineens
heel dichtbij, doordat de Drager van
die namen heel dichtbij komt. Wie het
boekje uit heeft, die zegt: ja, inderdaad,
zo kennen we God, Hij is met recht ook
mijn God.
N.a.v. Egbert Brink,
Onnoemelijk veelzijdig. Over de namen
van God, Kok, Kampen, 2010,
ISBN 978 90 435 1763 8, 109 pag.
prijs € 14,90
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Stilte
De afgelopen weken hoorde u niet zo
veel over de Generale Synode te Harderwijk. We willen u graag bijpraten
over wat er op dit moment gebeurt.
De meeste deputaatschappen die we kennen in onze kerken,
komen op de generale synode langs voor een informatieve
ronde. Dan kunnen vragen worden gesteld die ter plekke in
de vergadering of later schriftelijk beantwoord worden. Zo
krijgen de leden van de synode een indruk van alles waarmee de diverse deputaatschappen bezig zijn. Daar worden
dus nog geen besluiten genomen. Dat maakt die eerste
weken tot een stille periode. De informatieve ronden op
zaterdagen in februari en maart zijn inmiddels afgerond. De
laatste twee zaterdagen in maart zijn gereserveerd voor een
studiedag over het thema ‘man/vrouw in de kerk’ en interne
geestelijke bezinning van de synodeleden.
Inmiddels hebben de verschillende groepen afgevaardigden
een bepaalde taak toegewezen gekregen. Een groepsindeling is eenvoudig gegeven met het feit dat de afgevaardigden
vanuit een bepaalde particuliere synode samen een commissie vormen. De diverse commissies bereiden besluiten
voor met betrekking tot een of meer deputaatschappen. Die
besluiten moeten op een goede manier reageren op de rapportages en uitmonden in besluiten die de hele synode overtuigen. Ook moeten over het onderwerp ontvangen brieven
van kerken, personen of kerkelijke vergaderingen betrokken
worden bij de behandeling.
Wel allerlei werk dus, maar nog geen besluiten en daarom
voor de buitenwacht een tijd van relatieve stilte.

Vragen
Er zijn ook commissies bezig met vragen die door particuliere synodes aan de generale synode zijn gesteld.
Zo stelde de PS van Gelderland drie vragen.
Een vraag gaat over hoe de kerken moeten handelen met
gemeenteleden die ervan overtuigd zijn dat de praktijk van
de kinderdoop niet juist is. En dan gaat het om broeders
en zusters die om die reden hun kinderen niet willen laten
dopen. Het is duidelijk dat hun overtuiging een andere is dan
de gereformeerde belijdenis op dit punt. Moeten dergelijke
gemeenteleden met de kerkelijke tucht worden geconfronteerd? Of is het beter hen met een zekere tolerantie tegemoet te treden?
Al in 1914 hebben de kerken een uitspraak gedaan over tolerantie ten opzichte van gemeenteleden die ‘te goeder trouw
dwalen’. De vraag waar de synode zich voor geplaatst ziet,
is of een dergelijke uitspraak ook valt te handhaven wanneer het niet maar een opvatting is, maar wanneer mensen
daadwerkelijk de doop van hun kinderen afwijzen. En wat
betekent die tolerantie in de praktijk?
Een andere vraag van Gelderland betreft eveneens de doop:
Hoe moeten we aankijken tegen gemeenteleden die zich in
een andere kerk laten ‘overdopen’? Zijn zij nog lid van de
gemeente? Of moeten we uit hun ‘overdoop’ concluderen dat
ze dat niet langer meer zijn? Maar vaak is het helemaal niet
hun bedoeling dat lidmaatschap te beëindigen. Is je elders
opnieuw laten dopen gelijk te stellen met een onttrekking
metterdaad?
Een derde vraag betreft het schorsen en afzetten van een
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predikant. Het is natuurlijk heel verdrietig dat zoiets wel
eens voorkomt. Is het niet goed dat een classis die daarmee
te maken krijgt, de beschikking heeft over een goed protocol
om te weten hoe er dan gehandeld moet worden?
Ook de PS van Friesland heeft een vraag bij de GS neergelegd. Die vraag gaat over de diverse mogelijkheden om je als
partners te laten registreren. Het huwelijk houden we in ere.
Maar inmiddels zijn er meer mogelijkheden om een relatie
publiek en juridisch vast te leggen. Kunnen dergelijke relaties kerkelijk erkend worden zoals we dat bij een huwelijk
doen? Aan welke criteria moet een relatie voldoen om kerkelijk erkend te worden?
Commissies bereiden nu de behandeling van die vragen
voor. Dat betekent dat men zich verdiept in de achtergrond
van de vragen. Wat speelt er allemaal op de achtergrond
mee? Zijn er eerdere uitspraken in de kerken over gedaan?
Er wordt ook nagegaan of een beantwoording in het belang
is van ons als gezamenlijke kerken. En vervolgens is er de
vraag hoe dat antwoord dan moet luiden.

Gebeden
Vanaf half april beginnen er besluitvormende vergaderingen.
Die zullen dan ook op zowel vrijdag als zaterdag gehouden
worden.
Maart eindigt en april begint met de ontvangst van de afgevaardigden uit de diverse buitenlanden. Dat wordt een intensieve week waarover u vast in een volgende aflevering het
een en ander zult lezen.
We hopen dat we u duidelijk gemaakt hebben dat ook in tijden van relatieve stilte het werk niet stilligt.
Ook hopen we dat duidelijk is dat er alle reden is om de
generale synode, de afgevaardigden, de ondersteunende
diensten, de deputaatschappen en de kerkelijke instellingen
als bijvoorbeeld de TU te blijven opdragen in onze gebeden.

Ingezonden mededeling

Oproep Deputaatschap Seksueel misbruik
in kerkelijke relaties
Het belang van een goed functionerende route voor mensen die geconfronteerd worden met seksueel misbruik in een kerkelijke relatie is het afgelopen
jaar uitgebreid in het nieuws geweest.
Binnen onze kerken is dit goed geregeld en functioneren hiervoor, naast het
Meldpunt, een klachtencommissie en beroepscommissie.
Ons deputaatschap is op zoek naar gegadigden voor vacatures die zijn ontstaan in de klachtencommissie en in de beroepscommissie. We nodigen geïnteresseerden uit om met ons in contact te treden. We zijn vooral op zoek naar
gedragsdeskundigen en juristen.
Op de website www.gkv.nl onder bestuur en organisatie > deputaatschappen
vindt u een uitgebreide advertentie en meer informatie over het deputaatschap. Op www.meldpuntmisbruik.nl kunt u de reglementen van de klachtencommissie en beroepscommissie inzien.
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Gelezen

J.J. Schreuder

Kampen denkt mee over m/v
De generale synode 2008 heeft aan de TU Kampen gevraagd om aan het
gesprek over m/v in de kerk een bijdrage te leveren in de vorm van wetenschappelijke bezinning. Het boek van mevrouw Klinker-De Klerck, aio
Nieuwe Testament aan ‘onze’ Theologische Universiteit, is het antwoord
dat Kampen op dit verzoek geeft.
Het is een studie geworden ‘op het
snijvlak van exegese en hermeneutiek’. Het boek laat de ambtsleer buiten
beschouwing. Het werkt niet toe naar
een antwoord op de vraag of vrouwen
het ambt van predikant of ouderling
kunnen vervullen, maar wil licht laten
schijnen op achterliggende problemen.
Het boek beperkt zich tot een deel van
het Nieuwe Testament: de apostolische
instructie. Met speciale aandacht voor
hermeneutische vragen en voor de
motivering die in de onderzochte teksten te vinden is.

Schriftgezag
Het eerste hoofdstuk schetst gereformeerd denken over schriftgezag aan de
hand van de Gereformeerde Dogmatiek
van dr. H. Bavinck. We krijgen hier een
mooi overzicht. Gods algemene openbaring in schepping, onderhouding en
regering van de schepping biedt de context voor de bijzondere openbaring die
wij vinden in de heilige Schrift. Einddoel
van de openbaring is God zelf en zijn
eer, ook in de herschepping van mensen
die spiegel worden van Gods deugden.
De inspiratie van de Schrift is organisch:
God gebruikte mensen aan wie Hij zelf
hun eigen vaardigheden had gegeven.
De Schrift is 100% product van de Geest
én werk van de schrijvers. Ook nu is de
Schrift nog steeds adem van de Geest,
levend Woord van God, waar mensen,
bewogen door het inwendig getuigenis
van de Geest, gelovig ‘ja’ op zeggen.
Gods Woord is geschreven in een
bepaalde tijd, taal en context, door specifieke mensen. Dat is het ‘particuliere’
aspect van deze openbaring. Toch wil
God zijn openbaring universeel laten
gelden. Dit dubbele is er in heel de

Schrift. Bij toepassing van wat de Schrift
zegt, moet de hele Schrift meeklinken,
waarbij de voortgang van de heilsgeschiedenis in rekening wordt gebracht.

Hermeneutisch proces
Dit raakt de hermeneutische vraag hoe
bijbelteksten die altijd op een bepaalde
tijd en in een bepaald verband zijn gegeven, verbonden worden met onze (andere) context. Het is ook een spannende
vraag: hoe brengen we onze bijzondere
omstandigheden in rekening zonder af
te doen aan het gezag van de Schrift?
De schrijfster geeft in dit verband het
een en ander door van wat docenten
aan de TU, min of meer recent, hebben
geschreven. Hieruit wordt duidelijk dat
op alle praktische terreinen binnen de
gereformeerde theologie de vraag klinkt
hoe het schriftgezag in onze wisselende
contexten functioneert. Mevrouw Klinker stelt dat er geen hermeneutisch
stappenplan bestaat voor elke nieuwe
situatie. Wel zijn er ‘parameters’, die elk
op eigen wijze hun sturende rol spelen.
De hele Schrift is sturend, norm. God
zelf komt daarin naar ons toe.
Maar hoe de Schrift werkt, wordt mede
gestalte gegeven door de concrete context. De context beïnvloedt onze blikrichting bij het verstaan van de Schrift.
Vanuit onze concrete situatie stellen
wij vragen aan de tekst en gaat de tekst
voor ons open. God is door zijn Geest
bij ons in onze omstandigheden. Onze
situatie is er altijd één binnen Gods
schepping, waar Gods Geest werkt. De
Geest leidt ons zoals wij onze plaats
innemen in de gemeente. Hij leidt in
het hermeneutische proces. De eigen
context én het ‘tegenover’ van de Schrift
moeten beide staande blijven. Essentieel

is dat we ons steeds aan Jezus Christus
overgeven, persoonlijk en als lid in de
gemeente.
Het is onmogelijk om het tijdelijke en
blijvende in de Schrift van elkaar te
scheiden. De Schrift heeft universeel
gezag in haar particulariteit. Voor het
toepassen van het gezag in de Schrift
is nodig dat we leven in overgave aan
Jezus Christus en bidden om de leiding van de Geest, persoonlijk en als
gemeente. We kunnen niet volstaan
met een verwijzing naar Paulus’ beroep
op de schepping of op onze veranderde
context.
Dit eerste hoofdstuk geeft een waardevolle oriëntatie. In kort bestek worden
belangrijke hermeneutische aspecten
in beeld gebracht. Belangrijk om hier op
te merken, in verband met conclusies
die later in het boek getrokken worden,
is dat er ook essentiële hermeneutische
vragen onbesproken blijven. Namelijk
hoe de voortgang van de heilsgeschiedenis betekenis heeft voor het verstaan en
het toepassen van de instructies die we
in de Bijbel lezen. Wat is er veranderd
door de komst van Christus? Waarom
gelden sommige geboden van het Oude
Testament nog wel voor ons, andere
niet? En wat verandert er door het voortgaande werk van Gods Geest? Tilt de
Heilige Geest ons nu mogelijk uit boven
de teksten van het Nieuwe Testament
(‘beyond the Bible’)?

Apostolische instructies
Het tweede hoofdstuk onderzoekt de
apostolische instructies aan vrouwen,
met speciale aandacht voor de motiveringen in hun onderlinge samenhang.
Eerst krijgen we informatie over de
sociale context: de familia in de GrieksRomeinse cultuur en met name de
plaats van de vrouw daarin. Het beeld
dat geschetst wordt van de vrouw in die
tijd, is niet eenduidig. De traditionele
plaats van de vrouw was vooral in de
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huishouding en in het ontvangen en
opvoeden van kinderen; de samenleving
was overwegend patriarchaal.
Maar er waren ook ontwikkelingen in de
richting van meer vrijheden, een zekere
emancipatie, vooral in de kring van welgestelde vrouwen. Onderschikking van
de vrouw aan de man, zoals we Paulus
daarover horen, had een natuurlijke
plaats in de Romeinse samenleving, die
gekenmerkt was door verticale ordening. Dat paste bij het stoïcijnse wereldbeeld.
Het Nieuwe Testament voert de ordening van het maatschappelijke leven
terug op de God van Israël. Hij vraagt
onderschikking aan de overheden en zo
ook onderschikking van de vrouw aan
de man.
Na deze inleiding worden teksten van
het Nieuwe Testament onderzocht op
de vraag hoe aan de man-vrouwverhouding vorm wordt gegeven, en waarom
zó? Wat is in de motivatie de interne
samenhang? De lezer krijgt een zorgvuldige uitleg van teksten van de apostelen
Paulus en Petrus.
Ik noem een paar punten die mij troffen.
Bij de bespreking van 1 Korintiërs 11 viel
me op dat Paulus kennelijk het gedrag
van de Korintische vrouwen wil bijsturen en dat de passage ruimte geeft aan
een hiërarchische interpretatie van de
term ‘hoofd’. Bij de bespreking van de
motivering viel me op dat de schrijfster vers 3 niet meer noemt, terwijl die
positiebepaling me juist essentieel lijkt:
‘Christus is het hoofd van de man, de
man het hoofd van de vrouw en God het
hoofd van Christus.’
Bij 1 Korintiërs 14 kwam ik een gedegen
argument tegen, dat ervoor pleit dat
het ‘zwijggebod’ voor de vrouw staat in
het kader van instructie over kritische
bespreking van de profetie: ‘Het spreken
van de vrouwen lijkt immers een doel te
hebben: zij willen onderricht ontvangen,
iets leren (v. 35). Het actief profeteren
op zich is geen vorm van onderricht
ontvangen. Het is feitelijk doorgeven
van een openbaring (v. 30). De kritische
bespreking van het geprofeteerde echter, waarvan sprake is in vers 29, kan
juist wel een leermoment inhouden.’
Jammer vind ik dat bij Paulus’ verwij-

zing naar de wet hier niet in rekening
is gebracht dat Paulus’ motivering in
dezelfde sfeer gebeurt als in 1 Korintiërs
11 en dat de lezer van de brief dus bij ‘de
wet’ als vanzelf kan denken aan wat drie
hoofdstukken eerder expliciet uit Genesis werd aangevoerd. En dat gaat over
scheppings(volg)orde.
In Efeziërs 5 wordt binnen een algemene opdracht om elkaar te dienen van
vrouwen gevraagd dat zij zich onderschikken aan hun eigen mannen. Weer
blijkt dat de schrijfster zorgvuldig is in
de uitleg van de tekst. Alleen dringt zij
mijns inziens een dilemma op aan de
tekst, als zij de vraag stelt of de parallel tussen de zorg van Christus voor de
gemeente en die van de man voor zijn
vrouw alleen illustratie is, of ook grond
voor de instructie. Als Paulus schrijft
dat de man zich als hoofd tegenover zijn
vrouw liefdevol en zorgzaam behoort op
te stellen zoals Christus dat doet jegens
zijn gemeente, dan blijkt de parallel
een verplichtend karakter te hebben.
Dat impliceert een motivering: waarom
moet de man zó als hoofd zorgen voor
zijn vrouw? Om Christus’ liefdevolle zorg
voor zijn kerk te weerspiegelen.

Het is niet mogelijk om in dit verband in
te gaan op de details bij de bespreking
van de teksten. Het is de moeite waard
om goed kennis te nemen van wat het
boek ons hier voorhoudt. Er wordt zorgvuldige uitleg gegeven.

Conclusies
Tegen het eind van het boek wordt
samengevat wat gevonden is. In de
apostolische instructie voor vrouwen
vormt meestal de huwelijksrelatie de
achtergrond. Vrouwen dienen zich te
onderschikken aan hun man, en mannen dienen hun vrouw lief te hebben
en te respecteren. Onderschikking en
liefhebben kunnen overigens ook hand
in hand gaan.
Spannend wordt het vooral, wanneer we
lezen hoe de schrijfster de lijnen in de
motivering bij elkaar ziet komen in een
totaalplaatje. Hoe verhouden de motiveringen zich tot elkaar? Versterken ze
elkaar? Is er een duidelijke samenhang?
Bij dit onderdeel mis ik (weer) de voor de
motivering fundamentele plaatsbepaling van 1 Korintiërs 12:3: ‘Christus is het
hoofd van de man, de man het hoofd
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van de vrouw en God het hoofd van
Christus.’ Wat Paulus ‘eer’ of ‘schande’
noemt, hangt hiermee samen.
En opnieuw loop ik ertegenaan, dat de
analogie van de man-vrouwverhouding
met die tussen Christus en zijn gemeente wordt gekwalificeerd als (slechts)
analogie. Als het Gods bedoeling is, dat
de man zijn vrouw liefheeft en verzorgt zoals Christus dat doet voor zijn
gemeente, en de man zo gestalte geeft
aan zijn verantwoordelijkheid als hoofd,
dan is ook dit een reden, een motivering
voor gedrag.
Aan het eind van het boek gaat de
schrijfster een verrassende wissel over.
We lezen: ‘Op het eerste gezicht lijken
deze verschillende motiveringen de
gedachte aan onderschikking cumulatief te ondersteunen. Toch vertonen
deze motiveringen een duidelijke
samenhang.’ Er wordt hier een tegenstelling gemaakt. Blijkbaar wijzen de
motiveringen allemaal eenzelfde kant
uit, en versterken ze dus elkaar. Dat is
een duidelijke samenhang. Waarom dan
een tegenstelling (‘Toch’)? En waarom
schrijft zij vervolgens: ‘Deze samenhang
licht echter pas dan op wanneer men
niet focust op de man-vrouwverhouding
als zodanig, maar kijkt naar het ruimere
concept van “onderschikking” binnen
het huishouden en de Grieks-Romeinse
samenleving’?
Er wordt hier mijns inziens ten onrechte
een tegenstelling geconstrueerd. Het
zal vast zo geweest zijn dat de samenleving toen (in het algemeen gesproken)
gewend was aan een verticale orde,
waarbinnen ieder zich moest schikken
in eigen positie. Maar het is een bewering zonder bewijs als wordt gesteld
dat de samenhang van de motiveringen
pas helder wordt door het in rekening
brengen van de verhoudingen binnen de
Grieks-Romeinse cultuur.
Er wordt ook onvoldoende rekening
mee gehouden dat in het voorafgaande
gekozen is voor een beperkt onderzoeksveld. Het boek doet alleen onderzoek
naar de apostolische instructies en de
daar gegeven motiveringen. Maar over
de man-vrouwverhouding spreekt heel
de Schrift, ook in passages die niet zijn
opgetekend binnen de Grieks-Romeinse
cultuur. Als we merken dat door de hele
Schrift heen dezelfde motiveringen

een rol spelen, dan lijkt me de stelling niet vol te houden en lijkt me dat
aan de Grieks-Romeinse cultuur een te
groot gewicht wordt gegeven. Als door
verschillende culturen heen de boodschap in grote lijnen dezelfde blijkt, is de
‘inbreng’ van de cultuur voor de voorschriften blijkbaar van minder gewicht
dan hier wordt voorgesteld.
Ik houd hiertegenover graag vol dat het
verbindende element in de motiveringen vooral gevonden wordt in de orde
die God zelf aan ons heeft opgelegd, en
die door Paulus kort wordt weergegeven
in 1 Korintiërs 12:3. Dát is voor Paulus
de diepe grond om iets wel of niet ‘passend’ te noemen. Daar begint hij mee.
Dat is veel meer dan alleen ‘passend binnen de bestaande gebruiken’.

Slotbeschouwing
In de slotbeschouwing wordt de rustige,
betogende schrijfstijl losgelaten en
wordt er opeens nog al wat geponeerd
zonder onderbouwing. Ik denk aan zinnen als: ‘Verwijzen naar wat passend
was gegeven de bestaande gebruiken,
woog voor Paulus misschien zwaarder
dan een verwijzing naar Genesis.’ (Wat
de vraag oproept: met welk recht wordt
het ene motief hier – mogelijk – zwaarder geacht dan het andere?)
Ik denk ook aan de zin: ‘De gedachte
aan onderschikking bleek immers over
de hele lijn centraal te staan.’ (Blijkens
het verband is met ‘de hele lijn’ bedoeld:
alle levenskringen. Terwijl de schrijfster het alleen heeft aangetoond voor
het huwelijk en voor de samenkomsten
van de kerk; de apostolische instructie
gaat nergens over ‘vrouw in de samen-

leving in het algemeen’. De apostolische
instructie valt niet samen met de toen
heersende cultuur. Maar intussen constateert de schrijfster hier wel – te snel
– dat het inconsequent is om kerkelijke
ambten gesloten te houden voor de
vrouw zonder dat dat gekoppeld wordt
aan de hele maatschappelijke positie
van de vrouw.)
Zo roept het slot van dit boek tegenspraak op. Er worden in de slotbeschouwing meer conclusies getrokken
dan waar de studie zelf in de grondige
hoofdstukken 1 en 2 een onderbouwing
voor geeft.
De waarde van de bijdrage die ‘Kampen’
door deze studie levert aan het gesprek
over m/v in de kerk, ligt mijns inziens
vooral in die twee hoofdstukken. Daar
ben ik mevrouw Myriam Klinker-De
Klerck dankbaar voor. Hoe met die gegevens moet worden omgegaan en wat ze
betekenen voor ons vandaag – daarover
zal het gesprek moeten doorgaan. En
dan graag zoals de schrijfster dat ook
wil: in verbondenheid met Jezus Christus, binnen het geheel van de gemeente,
en met de bede dat de Heilige Geest ons
wijs maakt.
N.a.v.: drs. Myriam Klinker-De Klerck,
Als vrouwen het Woord doen. Over
schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van de apostolische instructie aan
vrouwen (TU-Bezinningsreeks deel 9),
Vuurbaak, Barneveld, 2011,
ISBN 978 90 5560 456 2, 149 pag.,
prijs € 16,90
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G. Slings

Ik heb de geur van brandend vlees geroken
Ik heb de geur van brandend vlees geroken,
een barbecue bij buren in de straat.
Ik denk aan dode dieren, aan gebraad,
aan ’t ezeltje, wiens nekje wordt gebroken
als ’t offerlammetje in rook opgaat.
Ik heb de geur van brandend vlees geroken
en ’k denk aan ketters en aan ketterhaat;
hoe het jaloerse plebs zich heeft gewroken
op wie niet bogen voor de vrome staat.
En ’k denk aan Bergen-Belsen, aan verraad.
Maar ruik ik zelf de schroeilucht, die ontstaat
als mijn geweten mij geworden laat?
Ik heb de geur van brandend vlees geroken.

Piet Los

Gedicht

Uit: Ongelinieerd 2000

De barbecue bij de buren maakt bij de ik veel gedachten los.
Ook denkt hij aan Bergen-Belsen:
concentratiekamp met zijn verbrandingsovens.
De dodenherdenking staat weer voor onze deur.
Aan wie denken we op die dag?
Ook aan onszelf?
Daar bepaalt het gedicht ons wel bij.
Het is weer een typisch Losvers:
bijna altijd de koppeling naar zichzelf.
Hij is in wezen geen haar beter dan wie hij beschrijft.
Ook voor hem en mij was het nodig dat het Lam werd
geslacht.
Tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
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G.J. Schutte

Geen tijd van
grote verhalen meer?
De uitslagen van de verkiezingen voor
de Tweede Kamer in juni en de Provinciale Staten in maart waren voor de christelijke politiek bittere pillen. Het is dan
ook niet zo vreemd dat openlijk de vraag
gesteld werd of er nog wel toekomst is
voor georganiseerde christelijke politiek
in Nederland. Op een drukbezochte conferentie van de Vereniging van Christen
Historici beantwoordden veel aanwezigen die vraag niet bevestigend. De ontkerstening is zo ver voortgeschreden dat
christelijke partijen veroordeeld lijken
te zijn tot de marge van het politieke
krachtenveld. Sommigen vroegen openlijk of je daar als christen moet willen
verkeren. Misschien wil je het zelf nog
wel, maar hoe motiveer je een opgroeiende generatie hiervoor nog?
Een veelgehoord argument is dat christelijke partijvorming alles te maken had
met de verzuiling in ons land. De christelijke politiek had daarin een plaats met
een eigen door de Bijbel geïnspireerd
verhaal. Maar met het einde van de
verzuiling zou ook de tijd van de grote
verhalen voorbij zijn. Christenen zullen
opnieuw hun plaats moeten bepalen in
een geseculariseerd Nederland.
Een van de sprekers op de conferentie,
prof.dr. Roel Kuiper, Eerste Kamerlid
voor de ChristenUnie, verzette zich met
kracht tegen deze wijze van denken. Het
Reformatorisch Dagblad van 14 januari
2011 gaf een samenvatting van zijn
toespraak, waaraan we het volgende
ontlenen:
Evangeliebelijder
Getallen zeggen niet alles. Al in de begintijd was Groen van Prinsterer slechts
omgeven door een handvol medestanders. Het ging Groen om het geluid.
Kamerzetels zijn een middel om dat
geluid te versterken. Het begrip ‘confessioneel’ zegt iets over deze principiële houding. Het is een verzamelbegrip geworden
voor de ‘belijdende’ rooms-katholieke en
protestantse stromingen in de politiek.

In protestantse kring heeft dit woord
een diepere klank. Het gaat erom wát je
belijdt. Groen van Prinsterer wilde ‘Evangeliebelijder’ zijn. Trouw zijn aan het
Evangelie leidt tot een zelfstandige opstelling in de politiek, desnoods tegen de
hoofdstroom in. Bekend is zijn uitspraak
dat je krachtig bent als je vasthoudt aan
beginselen: ‘In ons isolement ligt kracht.’
Dit is het fundament van ‘beginselpartijen’ die zo’n uniek onderdeel zijn van het
Nederlandse politieke systeem.
Bij Abraham Kuyper zien we een grootse
poging de beginselen waar Groen over
sprak weer geplant te krijgen in het hart
van het Nederlandse volk. Kuyper zei
eens dat zijn leven werd gedreven door
de gedachte ‘heel mijn volk en vaderland
weer gelukkig te maken door het terug te
lokken naar die enig betrouwbare paden
des levens, die voor mij afgetekend liggen in de ordinantiën Gods’. Leven naar
de ordeningen van God maakt gezinnen
en samenlevingen sterk en gezond. Hier
klopt het hart van christelijke, confessionele politiek.
De vraag voor ons vandaag is hoe we
deze politiek voortzetten. Dat is de vraag
naar geloof en naar overtuigende politiek. Uiteindelijk moet ook hier Gods
Geest gaan waaien om diepere verandering teweeg te brengen.
Het valt niet te ontkennen dat christelijke
partijen in een hard gevecht verwikkeld
zijn om hun geluid goed te vertolken.
De individualisering en ontideologisering zijn zo sterk dat het begrip voor
wat christenen drijft verder taant. De
fragmentering van onze samenleving
leidt ertoe dat iedereen in eigen compartimenten leeft en onverschillig komt te
staan tegenover andere burgers. Publieke
gemeenschappelijkheid verbrokkelt, en
eigenbelang en groepsdenken nemen toe.
Christelijke politiek heeft dit altijd willen
overstijgen, maar wordt teruggedrongen
in de privésfeer.
Het huidige kabinet past bij deze tijdgeest. Op geen enkele manier maakt het

Prof.dr. Roel Kuiper (foto EO)
duidelijk dat levensbeschouwing een
ordenend principe is voor de samenleving. Het vorige kabinet had nog een
agenda voor de samenleving en oog voor
het gezin en rentmeesterschap. Het is
opvallend dat deze opmerkelijke wending
het resultaat is van een richtingenstrijd
in het CDA, waarbij de conservatieve
vleugel het voorlopig gewonnen heeft.
Het confessionele karakter van het CDA
staat hierdoor verder onder druk.
Confessionele erfenis
In deze situatie kan de confessionele erfenis een houvast zijn. Schrijf haar niet af!
Christelijke politiek heeft de samenleving
en de cultuur van dit land diepgaand
gevormd. Als mensen verlangen naar
betrouwbaarheid, degelijkheid, saamhorigheid, kunnen ze ook weer ontvankelijk worden voor de boodschap van de
christelijke politiek. Waarom zou Wilders
het moeten hebben over de christelijke
grondslagen van onze cultuur?
Ik zie drie belangrijke kernen in deze
confessionele erfenis. In de eerste plaats
is er de erkenning van een overheid die
een dienst heeft te vervullen in de samenleving. Christelijke politiek heeft altijd
oog gehad voor het hoge ambt en de
normerende functie van de overheid. De
overheden staan in dienst van een hogere
gerechtigheid. Burgers verlangen een
bescheiden, dienstbare, betrouwbare en
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rechtvaardige overheid. Daarvan spreekt
de christelijke politiek.
In de tweede plaats behoort ook de ordening van onze samenleving tot de confessionele erfenis van ons land. Het gaat dan
om de vrijheid van levensbeschouwelijke
organisaties om in eigen kring hun eigen
beleid te bepalen, ruimte voor eigen
initiatief en verantwoordelijkheid, een
bloeiend gezins- en verenigingsleven als
fundament voor maatschappelijke ontplooiing en onderling hulpbetoon.
Een derde kern van de confessionele erfenis is de grote nadruk op verantwoordelijk burgerschap. Nederlanders is altijd
geleerd een bijdrage te leveren aan de
samenleving. Gelukkig zijn veel christenen
daarin nog altijd actief, individueel of
georganiseerd, in hulpverlening, opvang,
zorg en diaconaat. Juist in ons huidige
tijdsklimaat is deze inzet belangrijk. De
inzet voor de samenleving behoort bij de
waardevolle confessionele erfenis die ook
in onze tijd mensen aanspreekt. Als de
Geest gaat waaien kan ook deze erfenis
sterker gaan leven.
Het is belangrijk dat Kuiper de waarde
van de confessionele erfenis kort en
krachtig samenvat en illustreert. Van
een CU-politicus mag dit ook worden
verwacht. De vraag is echter of hij hiermee ook die christenen overtuigt die
de actuele betekenis van deze erfenis
in onze na-christelijke tijd niet inzien.
Gaat het hier immers niet om één van
die grote verhalen uit de tijd van de verzuiling? Daarom is het goed ook kennis
te nemen van een artikel in Trouw van
26 februari 2011, waarin het argument
van de grote verhalen in een breder
kader wordt gesteld en kritisch wordt
belicht. Het artikel is van Kees van der
Kooi, hoogleraar westerse systematische
theologie aan de VU in Amsterdam. We
ontlenen er het volgende aan:

ons vertrouwenwekkend toe, onder het
motto ‘Recht uit het hart’.
Aan de goede wil van de provinciale lijsttrekkers twijfelt niemand, maar kennelijk
ligt de tijd ver achter ons dat juist deze
partijen een beroep deden op beginselen
die in een groot verhaal hun verankering
en bron vonden. De mogelijke kiezer
wordt aangesproken op zijn geld of op
een leuk hoofd.
Wat waren de idealen ook alweer? Die
vraag is de moeite waard omdat zowel
de sociaal-democraten als de christendemocraten een grote bijdrage hebben geleverd aan onze samenleving. Ze
moderniseerden haar, mobiliseerden
groepen achtergestelde burgers en boden
bestaanszekerheid. Momenteel staan deze
stromingen voor de vraag wat ze nog
bij te dragen hebben en zijn ze naarstig
op zoek naar richting. Waar ze van oorsprong goed in waren – in een groot verhaal dat tot de verbeelding sprak en dat
mensen in een visioen samen smeedde
– ontbreekt. Hun politici zijn geschrokken
van al te grote claims en verhalen.
Terwijl Geert Wilders er niet voor terugdeinst een apocalyptisch toekomstbeeld
te schetsen, in donkerrood en zwart,
waarin we allen onder de knoet van
de sharia gebracht worden en tot het
beschavingsniveau van de woestijn teruggebracht, overheerst bij de oude partijen
koudwatervrees voor het levensbeschouwelijke en ideologische.
In de Verenigde Staten is dat heel anders,
maar hier hebben politici een afkeer
van het grote visioen. Het einde van de
verzuiling kan een reden zijn dat politici
publieke zaken niet meer in het licht van

levensbeschouwing willen bespreken.
Toch kun je kwesties als de vredesmissies
in Afghanistan, de zorg, het pensioenstelsel, het onderwijs, vragen rondom
levensbegin en -einde, Europa en de verschuiving van economische macht in de
wereld, niet uitsluitend technocratisch of
zakelijk benaderen. Als het erop aankomt,
hebben we meer nodig, ook in de publieke discussie: een visie op menselijk leven
en sámenleven.
Kernbegrippen
Van die visionaire verhalen is weinig over.
Wat rest zijn ‘kernbegrippen’, waarvan
PvdA en CDA dan maar hopen dat ze
aanspreken. Ik denk dat dat ijdele hoop is,
want ze zijn vaag geworden, losgezongen
uit de context waarin ze ontstonden. De
christen-democraten hebben zich enkele
tientallen jaren geleden verenigd rond de
begrippen ‘solidariteit’, ‘publieke gerechtigheid’, ‘rentmeesterschap’ en ‘gespreide
verantwoordelijkheid’. Weten ze bij het
CDA nog wat dit allemaal betekent?
De sociaal-democraten beginnen hun
beginselmanifest ook met een opsomming: ‘vrijheid’, ‘democratie’, ‘rechtvaardigheid’, ‘duurzaamheid’ en ‘solidariteit’.
Verder gaat het over een ‘fatsoenlijke
samenleving’ die burgers bestaanszekerheid biedt – het laatste bastion van de
sociaal-democratie.
Een omvattend verhaal ontbreekt. Sterker nog, de politici houden de mogelijke
voedingsbodem voor de invulling van
deze begrippen krachtig buiten de deur.
Het enige wat we horen is dat mensen
met uiteenlopende achtergronden en
levensovertuigingen zich rond deze kern-

Aanspreken op geld of een leuk hoofd
Op de billboards van de PvdA staat een
rekensom die duidelijk moet maken dat
een hardwerkende leraar in zijn portemonnee gepakt wordt door de maatregelen van het kabinet-Rutte. ‘Het moet eerlijker’, zo luidt de politieke visie van deze
partij. Eerlijkheid als deugd waarmee we
verder komen.
De CDA-affiches zijn niet heel veel aansprekender. Aantrekkelijke mensen lachen

Prof.dr. Kees van
der Kooi

125

Jaargang 18 no 4 april 2011

begrippen – die kennelijk duidelijk zijn
– verbinden. That’s all! De prijs hiervoor is
hoog. Als de bronnen niet meer ter sprake
mogen komen, verarmt het politiek
debat. Grote woorden als de hierboven
genoemde zijn niet zomaar duidelijk. Eerder flets en inwisselbaar.
Neem ‘solidariteit’. Dat staat bij én christen-democraten én sociaal-democraten
hoog op de ranglijst. Een leeg begrip dat
pas inhoud krijgt binnen een levensbeschouwelijke of ideologische bedding. De
fundamentele vraag is namelijk: met wie
voel ik mij solidair? Historisch hangt ‘solidariteit’ sterk samen met ‘fraternitas’,
‘fraternité’: broederschap. Maar wie zijn
die broeder en zuster, met wier lot ik me
verbonden weet? Het kunnen Noord-Afrikaanse jongeren zijn die hun kans grijpen
om naar Europa te ontkomen. Of Polen
die tegen een veel lager uurloon hier het
werk komen doen.
Het antwoord is gevaarlijk en sinds mensenheugenis niet vanzelfsprekend. Het
antwoord van Kaïn klinkt nog luid na:
‘Ben ik mijns broeders hoeder?’
In een communale samenleving is een
beroep op solidariteit jegens de eigen
groep vanzelfsprekend. Het is de keerzijde
van het feit dat jij je identiteit ontleent
aan de groep. Maar in onze samenleving
waar het individualisme zo sterk is, klinkt
een beroep op solidariteit machteloos.
Waarom zou ik solidair zijn? In het

contractdenken ben ik solidair met jou,
omdat ik hoop dat jij dat op een dag met
mij bent (do ut des). Ik stem op een partij
als mijn belangen worden behartigd.
Waarden en normen – onze moraliteit
– zitten tussen ons dagelijks leven en
het onderliggende basisverhaal in. Zo’n
‘groot’ verhaal bevat beelden, doeleinden en visioenen over wie ik als mens
ben, wat mijn toekomst is, toekomst, de
dragende zin van het bestaan. Dat is de
bakermat van waarden en normen. Er is
dus geen moraal zonder verhaal. Voor de
goede orde, dit betekent niet dat alleen
confessionele of ideologisch georiënteerde
partijen een verhaal hebben en nog minder dat alleen bij hen moraal zou zijn te
vinden.
Vier funderende verhalen
Ik onderscheid vier bakermatten, funderende verhalen die je koestert, of liever
nog, onbewust bij je draagt en die de
fletse kernbegrippen kunnen inkleuren.
Het eerste is dat van het humanisme
zoals dat aan het begin van de Renaissance werd verteld. (…) Kern van het
mens-zijn is het recht eigen doel en zin te
bepalen. Liberalen en sociaal-democraten
hebben zich verenigd rondom dit beginsel
van zelfbestemming als grondrecht. De
mens kan kiezen de weg in te slaan naar
humaniteit, naar wat in de geschiedenis
van de sociaal-democratie ‘een nieuwe

dageraad’, ‘een blijde wereld’ ging heten.
De mens is zelf verantwoordelijk, niet
langer God.
Tweede alternatief is het visioen dat in de
16e eeuw door Francis Bacon (1561-1626)
werd geschetst. (…) Wanneer de mens
zich laat leiden door proefondervindelijke kennis en de ballast van de traditie
afschudt, is hij in staat een wereld te
creëren waar alles werkt en de mens weer
heer en meester is over het geschapene.
Zo kan de last van de zondeval worden
afgeschud. Adam kan zelf de regisseur
zijn van zijn leven.
Bacon is een erflater van het verhaal
van de progressiviteit, van het maakbare
leven onder leiding van de voortgang van
technische en medische kunde. Hoe kan
het dat in een land, waar in technisch en
medisch opzicht dit paradijs ongeveer is
bereikt, zoveel onbehagen heerst, zoveel
onzekerheid? Is het omdat dit verhaal
suggereert dat alle levensproblematiek
kan worden opgelost? Als blijkt dat dit
niet kan, bekruipt ons de angst en het
onbehagen. Er blijkt een gat in het leven
te zitten en het populisme springt erin.
Een andere Francis Bacon levert het derde
basisverhaal. Deze 20e-eeuwse beeldend
kunstenaar (1909-1992) is bekend als
schilder van getormenteerde gezichten.
Hij portretteerde paus Innocentius X,
een verwrongen tronie achter tralies. De
mens zit opgesloten in deze wereld als
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in een kooi, in ontstellende eenzaamheid. We zijn in onze kosmos als het erop
aankomt helemaal met onszelf alleen. De
wereld is chaos, in ons hoofd is het chaos.
Daar komt chaos van.
Christen-democraten kunnen – ten vierde
– teruggrijpen op het bijbelse verhaal. Al
was het maar om hun ‘kernbegrippen’ te
herijken. Neem ‘solidariteit’. De bijbelse
motivatie ervan grijpt terug naar de
woestijntijd. Wanneer de Israëliet na de
oogst zijn dankoffer gaat brengen, moet
hij het volgende zeggen: ‘Mijn vader was
een zwervende Arameeër. Hij trok naar
Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen. (…) De
Heer bevrijdde ons uit Egypte (…) gaf ons
dit land (…) hierbij breng ik u de eerste
opbrengst van het land.’
Dat is het verhaal. Daarna volgen aanwijzingen over de omgang met vreemdelingen, wezen en weduwen. Met andere
woorden: solidariteit is niet gebaseerd op
wat ik terugkrijg, maar op wat mij gegeven is. Dat biedt politieke ruimte, ook
voor een gezamenlijke moraal.
Christen-democraten en sociaal-democraten hadden ooit gemeen dat ze een
verhaal hadden, een visioen, dat verderging dan alleen belangenbehartiging.
Dat was en is geen overbodige luxe.
Zonder verhaal wordt de politiek teruggebracht tot een rekensom, een aardig
gezicht en verder wat inwisselbare
begrippen. Dat zouden juist deze partijen
moeten weten.
Niet alleen christen-democraten en
sociaal-democraten hebben redenen
om zich te bezinnen op hun toekomst.
Het onverwacht grote verlies in twee
achtereenvolgende verkiezingen houdt
ook de ChristenUnie bezig. Over de oorzaken lopen de meningen uiteen. De
één klaagt over het (gebrek aan) profiel
van de partij, de ander zoekt de oorzaak
in een geringer geworden verbondenheid van de kiezers met één bepaalde
partij. Verkiezingen gaan steeds minder
over beginselen en steeds meer om de
machtsvraag: wie levert de minister-

president, hoe zorgen we ervoor dat de
coalitie wel of juist geen meerderheid
krijgt? Deze en andere factoren zullen
zeker een rol hebben gespeeld. Verkiezingscampagnes worden erdoor overheerst. Ook de christelijke politiek kan er
dus niet aan voorbijgaan.
Herkenbaar verhaal
De waarde van het artikel van Van der
Kooi is in dit verband, dat hij aantoont
dat één weg, die velen geneigd zijn
in te slaan, een doodlopende weg is.
Concentratie op aansprekende, goed
in het gehoor liggende motto’s of programpunten mag wellicht even werken,
maar leidt niet tot blijvende verbondenheid. Begrippen als ‘christelijk-sociaal’
en ‘publieke gerechtigheid’ kunnen een
goede weergave zijn van essentiële elementen in de christelijke politiek. Maar
als ze niet herkenbaar voortvloeien uit
een groter verhaal, uit hét grote verhaal
dat we uit de Bijbel kennen, dan zullen dergelijke programpunten ook veel
christenen niet blijvend motiveren hun
steun en stem te geven aan een christelijke partij. Zij zullen dan – zoals dat
ook bij veel niet-christenen al het geval
is – het uitbrengen van hun stem zien
als een vorm van belangenbehartiging.
Voor de één weegt het zwaarst wat er
gaat gebeuren met z’n AOW of met de
kosten van de zorg, voor de ander welke
partij het hardst roept over criminaliteitsbestrijding.
Christenen kennen het enige echte grote
verhaal dat beantwoordt aan Gods
bedoelingen met zijn wereld: heb God
lief boven alles en uw naaste als uzelf.
In een christelijke politieke partij moet
dit verhaal voor ieder herkenbaar zijn.
In grondslag en program, in spreken en
werken in Kamers, staten en raden. Dat
garandeert geen grote groepen nieuwe
kiezers. Het stelt wel iedere christen voor
een keuze die er echt toe doet.
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