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P. Schelling

Open venster
voor het
evangelie!

Paulus verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Here Jezus Christus, zonder dat hem iets in de
weg werd gelegd.

Schriftlicht

(Handelingen 28:31)

Is het niet om te huilen? We lopen er telkens weer tegenop hoe
schaars het Woord van God is geworden in Nederland. Of zoals
de NBV het zegt: zo zelden als er nog maar woorden van de
HEER klinken (naar 1 Sam. 4:1).
O zeker, er gaan iedere zondagmorgen
nog heel wat kerkdeuren open en er
worden nog heel wat preken gehouden.
En in nog heel wat huizen bestaat er
een min of meer trouwe omgang met
de Bijbel. Maar ook als het Woord van de
Here zo nog wel gehoord wordt, het is
zijn grip op het leven van alledag kwijt.
Op straat, in de publieke ruimte, worden woorden van God nog maar zelden
gehoord. Is daar nog wel toekomst voor
in dit land, waar zijn kerk gebloeid heeft
en zijn Woord brede invloed had op wetgeving en cultuur?
Woord en kerk zijn op hun retour in onze
westerse wereld. Maar er was ooit een
tijd dat ze groeiden. Zo dat het Woord
vanuit het Zuidoosten ons werelddeel
binnenkwam en ook ons in het Noordwesten bereikte. Hoe was het mogelijk!
In een tijd waarin overheden het nog
niet beschermden, zoals in later eeuwen.

Nee, het groeide aan invloed en bracht
de kerk tot bloei tegen de verdrukking
in, bijvoorbeeld onder Romeinse heersers die het haatten.
Nu was dat ook weer niet zo verwonderlijk. Er zat een kracht achter van hemels
niveau. Wanneer Lucas in zijn tweede
boek het begin beschrijft van de weg
van het evangelie de wijde wereld in,
dan zegt hij bij knooppunten van die
weg dat het Woord ‘groeide’, steeds
meer gehoor vond (NBV Hand. 6:7; 12:24;
19:20). Dat was het werk van de Heilige Geest, de innerlijke kracht van dat
Woord, die ervoor zorgt dat het kruipt
als het niet gaan kan en uiteindelijk alle
barrières overwint. En het werk van de
Here Christus zelf, die ervoor zorgde dat
zijn apostelen zijn opdracht uitvoerden:
van Hem getuigden in Jeruzalem, in
heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (1:8). Dat ‘programma’
volgt Lucas in zijn boek. En hij eindigt

dus bij ‘de uiteinden van de aarde’, de
wereld die maar één centrum heeft:
Rome. Daar zit Christus’ apostel met de
speciale wereldopdracht in huisarrest,
maar in de volle vrijheid om zijn werk te
doen.

Rome
Paulus is een lange weg gegaan om de
hoofdstad van het rijk te bereiken. Maar
hij wilde er per se zijn; zo schreef hij dat
aan de gemeente daar (Rom. 1:10v). En
in Efeze, tijdens wat Lucas als zijn derde
reis beschrijft, zegt hij het ook nadrukkelijk: via Macedonië en Achaje wil hij
terug naar Jeruzalem, en als hij daar
weer is geweest, zegt hij, ‘moet ik ook
een bezoek aan Rome brengen’ (19:21).
Zijn ‘ik moet dat’ spoorde wonderwel
met de wil van zijn Zender. Toen het
allemaal leek spaak te lopen, dit missionaire plan, kwam de Heer in de nacht
bij hem om hem te bemoedigen: ‘Houd
moed! Want zoals je in Jeruzalem getuigenis van Mij hebt afgelegd, zo moet je
ook in Rome van Mij getuigen’ (23:11).
Er moest een programma worden afgewerkt! Zo vormt de reis via Jeruzalem
naar Rome het slotverhaal van Lucas’
boek, acht hoofdstukken lang.
Intussen maakt Paulus de reis als
gevangene. Om hem tegen de listen en
het geweld van zijn joodse broeders te
beschermen werd hij door de Romeinse
autoriteit in ‘Schutzhaft’ genomen. En
als hij in een ellendig en langdradig
proces verwikkeld raakt, beroept hij
zich uiteindelijk op de keizer, waarop
zijn rechter zegt: ‘U hebt u beroepen op
de keizer, dan zult u ook naar de keizer
gaan!’ (25:12). Dreigend klinkt dat ‘tussenvonnis’, maar het opent de weg om
de plannen van de arrestant en zijn Zender te verwezenlijken!
Via een dramatische zeereis, een schipbreuk en een verblijf van enkele maanden op Malta (27 - 28) bereikt Paulus
zijn doel: Italië. Van zijn Romeinse
bewakers krijgt hij veel ruimte; ze zijn
zijn belangeloze en loyale optreden tijdens de zeereis en bij de schipbreuk niet
vergeten. Wanneer hij in de havenstad
Puteoli ‘leerlingen’ aantreft, volgelingen
van het evangelie, mag hij twee weken
bij hen blijven logeren (28:14). Op de
laatste etappe van de reis komen zelfs
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‘de leerlingen’ uit Rome hem tegemoet
– hij kende ze blijkbaar; het zullen de
broeders (en zusters) zijn aan wie hij
de groeten liet doen in het slot van zijn
brief aan de gemeente (Rom. 16).

Broeders
Ja, hoe was de situatie eigenlijk in het
Rome waar Paulus aankwam? Nergens
in Handelingen of in Paulus’ brieven
wordt ons iets verteld van de stichting
van een gemeente daar. Het slot van
Paulus’ brief aan haar doet vermoeden
dat ze is gesticht door medewerkers van
de apostel. En dan ook nog niet eens zo
lang geleden. Wat heeft hij ernaar verlangd, die gemeente, dat prachtige werk
van Christus in zo’n vijandige wereldstad, te zien en te ontmoeten. Hij zal zijn
zorgen om haar hebben gehad – de brief
verraadt er wel iets van. We begrijpen
zijn vreugde als de broeders uit Rome
hem 65 en 50 km (Forum Appii en Tres
Tabernae) tegemoetkomen. Ze bezorgen
hem als het ware een vorstelijke intocht
in de stad van de keizer. Och, zoals past
bij een heraut van Koning Christus!
Door Paulus’ intocht zo te beschrijven
wil Lucas kennelijk ‘zijn lezers duidelijk
maken wat Jezus met zoveel woorden
in het evangelie (Lc. 17,21) zegt: Zie, het
Koninkrijk van God is midden onder jullie.
Daar zal ook de keizer moeten geloven,
of hij wil of niet’ (Van Eck, Handelingen
[CNT], p. 559v).
Paulus zal zijn zorgen hebben gehad om
de jonge gemeente. Twee grote gevaren
bedreigen haar. Aan de ene kant blijven
er de verderfelijke invloed en zuigkracht
van de goddeloze wereldstad. Aan de
andere kant is er een vijandige joodse
synagoge. Rome heeft een grote joodse
gemeenschap – op de noordelijke oever
van de Tiber vormen ze met hun vele
duizenden bijna een stad in de stad.
Paulus zal zich vast wel zorgen hebben
gemaakt of de jonge gemeente van
Christus de confrontatie met die grote
gemeenschap en haar synagoge wel aan
zal kunnen.
In ieder geval laat hij er zelf geen gras
over groeien. Hij beschikt over een eigen
appartement en heeft huisarrest onder
een licht regiem – alle mogelijkheid om
mensen te spreken. De joodse leiders
zullen verrast zijn geweest, maar geven

graag gehoor. ‘Broeders’ – wat klinkt het
liefdevol uit zijn mond! –, ik zit hier als
een arrestant, onderweg naar mijn verantwoording tegenover de keizer, maar
vergis u niet: ‘het is juist omwille van
de hoop die Israël koestert, dat ik deze
boeien draag’ (28:20).

Confrontatie
Uw Messiasverwachting, broeders,
brengt mij hier… Geen wonder dat de
reactie ook heel vriendelijk is: wij hebben van u niets slechts gehoord, en we
zijn daarom heel benieuwd naar uw
denkbeelden, want de ‘groep’, om niet te
zeggen de sekte, waartoe u behoort, die
stuit overal op weerstand.
Kijk, Paulus hoeft geen moeite te doen
om de confrontatie aan te gaan: zij
doen het zelf wel. In alle vriendelijkheid,
maar toch. We krijgen de indruk dat
het er voor hen ook nooit van gekomen
was om de gemeente te ontmoeten.
Ze maken een afspraak en komen met
een flinke groep naar Paulus toe – hij
heeft er blijkbaar de ruimte voor. En
dan wordt het een dag studeren. Een
ganse dag is Paulus met hen in gesprek
over die ‘hoop van Israël’: het koninkrijk
van God en Jezus de Messias. Ze zullen
Mozes en de Profeten zijn doorgekropen,
want Paulus zal hen met de stukken
hebben aangetoond dat de Rabbi van
Nazaret het echt is.
De reactie is uiteindelijk verschillend.
Er waren er die zich lieten overtuigen.
Maar anderen ‘bleven ongelovig’, zegt
Lucas. Het wordt een onderling debat
tussen henzelf en zo gaan ze uiteen – de
strijd is onbeslist gebleven. Maar dat zou
een misverstand zijn, en Paulus laat dat
zo ook niet gebeuren. Hij heeft nog een
laatste woord voor hen die zich blijven
verzetten. Volkomen terecht(!!) had de
Heilige Geest al tegen hun voorouders
gezegd door de dienst van Jesaja (6:6v):
ze zullen horende doof en ziende blind
zijn, want hun hart zit dicht; anders zouden ze tot inkeer komen en God zou hen
genezen. Paulus ziet het net als zijn Zender (Mat. 13:13v) opnieuw gebeuren en
hij houdt hun het beleid van God voor:
deze boodschap van redding is al naar
de heidenen gegaan, en die luisteren
wel! Dat is die ‘sekte’, broeders – weet
wat u zegt! En deze vastberaden leiding
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van God zit hier in mijn eigen persoon
in boeien voor u! Laat u toch met God
verzoenen voor het te laat is!
Aangrijpend! Hier spreekt de man
die in zijn brief aan de gemeente zijn
diepe hartzeer uit over zijn bloedeigen
broeders (Rom. 9:1-3). Hij is consequent
geweest door hen ook hier op te zoeken
en hun de hoop van Israël in Christus
te laten zien. En achter zijn scherpe
woorden hier en zijn verdriet in de
brief horen we zijn Zender: ‘Jeruzalem,
Jeruzalem, (…) hoe vaak heb Ik niet (…),
maar jullie hebben je niet willen laten
bijeenbrengen onder mijn vleugels!’
(Luc. 13:34).
En wij horen en lezen soms bijna dagelijks over ‘Israël’. Kennen wij, bij alle
meegevoel over zijn benarde positie en
bij alle verontwaardiging over zijn soms
stuitende arrogantie, nog het verdriet
om onze dwarse ‘oudste broer’? Moge
God hem genadig zijn!

Open venster
Handelingen zou Handelingen niet zijn
als niet ook hier de dichte deur van de
synagoge de open deur naar de wereld
betekende. Twee jaar lang – ‘een volle
periode van twee jaar’ – verbleef Paulus
in zijn huurhuis – heeft de gemeente,
hier en elders, hem onderhouden? – en
ontving ieder die naar hem toe kwam.
In de stad van het keizerlijk paleis houdt
de heraut en ambassadeur van Koning
Christus zelf audiëntie! In alle vrijheid,
zodat hij de boodschap en het onderwijs in vrijmoedigheid kon brengen:
het koninkrijk van God en de Heer Jezus
Christus, de centrale thema’s van zijn
werk.
We denken ons de situatie in met stijgende verbazing. ‘De volle twee jaar’,
die uitdrukking gebruikte Lucas ook
in 24:27: twee jaar lang had Felix ‘de
zaak-Paulus’ laten sloffen. Het heeft er
de schijn van dat het ook in Rome zo is
gegaan. Er ligt natuurlijk in feite geen
aanklacht, en het keizerlijke hof zou net
als de autoriteit in Caesarea en Jeruzalem tot vrijspraak hebben moeten
besluiten. Maar de zaak lijkt ook hier in
Rome versloft.
En de afloop? De overlevering wil dat
Paulus onder Nero is onthoofd. Maar

waarom en onder welke omstandigheden? We hebben wel zijn tweede brief
aan Timoteüs. Daarin schrijft hij over
een op handen zijnde executie (4:6v).
Hij zal ook de vrijheid en vrijmoedigheid
van het slot van Handelingen met de
dood gaan bekopen.
Maar zover is het nog niet in het slot
van Handelingen. Lucas heeft van het
einde geweten; hoe zou hij anders over
die volle periode van twee jaar hebben
kunnen schrijven? Hij was en bleef bij
Paulus (2 Tim. 4:11). Maar als hij erover
schrijft, lijkt hij er welbewust voor te
kiezen om niet met Paulus’ dood te
eindigen, maar met die verbazende vrijheid, die zo veel voor de voortgang van
het evangelie in Rome betekend moet
hebben. ‘Zonder dat hem iets in de weg
werd gelegd’ – onder Nero! De auteur
is zelf nog verbaasd als hij die woorden
schrijft. En Paulus zelf zal eraan gedacht
hebben met een glimlach om zijn lippen, toen hij aan Timoteüs schreef: ik
ben zelfs als een misdadiger geboeid,
gevangen gezet, maar het Woord van
God laat zich niet ketenen (2 Tim. 2:9).
Integendeel: in Paulus’ ontvangstkamer
– met de soldaat van de bewaking op de
gang – krijgt dat Woord de volle ruimte
om zijn eigen groeikracht te ontplooien.
Wat zullen ze ervan genoten hebben, de
broeders en zusters ‘uit de Joden en de
heidenen’, ook die pas-bekeerden van de
eerste ontmoeting met Paulus! En hoeveel ‘van over de Tiber’ zullen zich door
het vlijmscherpe Jesaja-woord alsnog
hebben laten waarschuwen?

Houd moed!
Nee, als er nu één moedgevende tekst in
de Bijbel is over de kracht van het Woord
van God, dan is het deze wel. Die paar
zinnen van dat onverwachte en abrupte
slot van Lucas’ ‘zendingsverhaal’ over ‘de
daden van de apostelen’.
We mogen best een traan laten, en
vele ook, over de neergang van Woord
en kerk in ons geliefde land en werelddeel. Zeker als we ons in alle ootmoed
realiseren hoeveel eigen schuld van de
kerk en van ons als kerkmensen daar
debet aan is. Als je weet hoeveel strijd
en moeite het kost om zelf te luisteren
en te buigen, en het Woord in je eigen
huis en leven op z’n plaats te houden,

doet je dat als christenmens echt een
toontje lager zingen bij de klachten over
de groei van de god-loosheid. Waardoor
wij (tussen haakjes) als volk de arrogantie van de islam de wind vol in de zeilen
blazen!
Maar dan komt het er des te meer op
aan om de dag van de kleine dingen niet
te verachten (Zach. 4:10 NBG ’51) en vertrouwen te houden in het werk, ook al
is het maar klein en onaanzienlijk (idem
NBV). In zo’n Nederland als het onze
betekent een rijtje van tien jonge mensen vóór in de kerk op de pinksterdag
iets! En wat mij betreft mag een propvol
Gelredome ook worden vermeld – dat
haalt het journaal en je hoort haast de
verbazing van de nieuwslezer.
Trouwens, wat is de Here bezig te doen
met onze eens zo gezegende en (te)
geruste vrijgemaakte kerken? Is alle
gekozen en niet-gekozen verwarring
soms geen uitdaging om samen te
proberen de diepte (weer) op te zoeken
en te vinden? De diepte – niet van de
oppervlakkige reli-kick, maar van de
echte bevindelijke vroomheid van ons
voorgeslacht, die we wat kwijt lijken te
zijn – de predikanten wijdden er hun
Pinkstercongres aan, klap ik even uit de
school… Alles om het Woord weer te ontdekken en de ruimte te geven voor zijn
eigen groeikracht.
En laat het misschien een op zich waardevol achterhoedegevecht zijn voor
wat het geheel van onze natie betreft,
wat is er in andere delen van de wereld
met het Woord gaande? We horen van
opmerkelijke groei hier en daar en ginds,
en verbazende diepgang vanuit een
gereformeerde confessie.
Nee, er is geen reden voor defaitisme.
Die is er nooit in het koninkrijk van
Christus. Integendeel. De Zender zei
tegen zijn zendeling: Houd moed, Paulus, Rome is in zicht! En een paar maanden later keek de apostel met de virtuele
boeien rond zijn polsen uit zijn venster
naar de blauwe lucht na de zoveelste
opbouwende ‘audiëntie’. En hij zag de
dag van Christus, waarin het ongeboeide Woord op alle fronten zijn gelijk zal
ontvangen en bewijzen.
Wees trouw en houd moed!
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J.W. van der Jagt
Kroniek

De enige advocaat
Je mag vandaag werkelijk blij zijn dat er een gereformeerde
belijdenis is. Als die er niet was, zou hij geschreven moeten
worden. In die belijdenis spreekt een uniek houvast te midden
van alle tumult dat zich in deze wereld voordoet. Ze getuigt
van de weg die je als mens naar God mag gaan: Jezus Christus.
Hij is de enige advocaat voor zondaren
bij God. Het is verrassend actueel. Het
staat tegenover de zaligverklaring waarmee de huidige paus zijn voorganger
Johannes Paulus II als mogelijke voorspraak voor mensen bij God aanwees.
Dat is in de Rooms-Katholieke Kerk de betekenis van een zaligspreking. Wie door
de kerk zalig is verklaard, is daarmee
aangewezen en geprezen als een voortreffelijk gelovige. Hij is een voorbeeld
van geloof, dat men mag vereren. Hij
wordt geen voorwerp van aanbidding.
Die komt naar roomse opvatting alleen
God toe. Je mag de zaligverklaarde wel
vereren en vragen om voor jou te bidden
tot God.
Paus Benedictus XVI bracht deze verering
op 1 mei, de dag van de zaligverklaring,
ook direct in praktijk. Ten aanhoren van
een grote menigte mensen en voor het
tv-front van de hele wereld besloot hij
de zaligverklaring met dit gebed: ‘Zalig
bent u, geliefde paus Johannes Paulus II,
omdat gij geloofd hebt! Wij bidden u, ga
verder vanuit de Hemel met het sterken
van het geloof van het volk van God.’ Hij

voegde daar nog aan toe: ‘Zo dikwijls
hebt u ons uit deze plaats gezegend, Heilige Vader, wij bidden u vandaag: zegen
ons.’ Kennelijk kan de zaligverklaarde
JP II niet alleen voor ons bidden tot God.
Hij kan ook vanuit de hemel zijn zegen
geven aan de kerk op aarde.

Wie beoordeelt verdienste
en tekort?
Gegeven de zin van deze pauselijke
zaligspreking ligt het voor de hand dat
Benedictus XVI in zijn toespraak de
verdiensten van zijn voorganger prees.
Uiteraard ligt daar zijn voorbeeld in. Die
is zalig ‘door zijn krachtig, edelmoedig
en apostolisch geloof’. Hij heeft zich
ervoor ingezet om, in de lijn van het
Tweede Vaticaans Concilie, Maria als de
moeder van de Here ‘te maken tot beeld
en voorbeeld van heiligheid voor elke
christen en voor heel de kerk’. Hij opende
de ‘maatschappij, cultuur, politieke en
economische systemen’ voor Christus. Hij
gaf het christendom een nieuwe oriëntatie op God, tegenover het marxisme en
de vooruitgangsideologie. En zo wordt er
meer genoemd.

In deze Kroniek wil ik niet afdoen aan de
historische positie van de vorige paus.
Wel is het veel te vroeg om die te kunnen beoordelen. Tegenover het roemen
van zijn verdienste staat ook de kritiek,
bijvoorbeeld op zijn houding tegenover
de misbruikaffaires waaronder kerkleden lijden, en zijn houding tegenover
Latijns-Amerika. Verdienste en tekort
– wie zal dat beoordelen? In elk geval is
historische afstand noodzakelijk om een
evenwichtig oordeel te kunnen geven.
Hoe vaak gebeurt het niet dat de aanvankelijke verheerlijking door mensen
op z’n minst genuanceerd moet worden
wanneer later meer bronnen openbaar
komen? Deze zaligverklaring kan een
eerlijke beoordeling van de vorige paus
ook in de weg staan. Het is lastig om
kritiek te leveren op iemand die door de
kerk al zalig is verklaard. Trouwens, heel
de discussie rond de zaligspreking is
ook daarin typisch rooms-katholiek, dat
iemands verdienste van betekenis is om
zalig verklaard te worden. De toespraak
van Benedictus XVI ademt wat dat betreft ook de sfeer van ‘over de overledene
niets dan goeds’. Maar is het oordeel over
de hemelse zaligheid niet voorbehouden
aan God, die de rechter over allen is en
die alle dingen weet?

Roomser kan het niet
Niet alleen de nadruk op de verdienste
ademt een typisch roomse geest. De
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toespraak van Benedictus is helemaal
doortrokken van de roomse leer. Laat ik
daar iets van doorgeven.
De datum van 1 mei is onder meer gekozen omdat mei de maand van Maria is
en 1 mei de dag van ‘de heilige Jozef, de
arbeider’.
Johannes Paulus II was paus. Dus komt
de pauselijke opvolging naar voren.
Benedictus knoopt de zaligspreking
van Johannes 20:29 (‘zalig die niet zien
en toch geloofd hebben’) vast aan die
van Matteüs 16:17 (‘Zalig zijt gij Simon,
zoon van Jona, …’), de kerntekst waarin
volgens rooms inzicht de positie van de
paus is gefundeerd. Benedictus verkondigt: ‘De eeuwige zaligspreking van Johannes Paulus II die de kerk van vandaag
vreugdevol verkondigt, staat helemaal
in deze woorden van Christus: Zalig zijt
gij, Simon, en in: Zalig die niet gezien en
toch geloofd hebben.’
In de toespraak van Benedictus komt ook
Maria naar voren met de grote plaats die
zij volgens de roomse kerk heeft. Aan alle
andere zaligsprekingen in het evangelie
gaat die van Maria vooraf: Elisabet zei
tegen haar: ‘Zalig zij die geloofd heeft …’
(Luc. 1:45). ‘De zaligspreking van het geloof heeft haar voorbeeld in Maria.’ Op
1 mei vindt de zaligspreking plaats ‘onder
de moederlijke blik van haar die door
haar geloof het geloof van de apostelen steunde en ook het geloof van hun
opvolgers, in het bijzonder van hen die
geroepen zijn om te zetelen op de cathedra van Petrus’. Zij is ‘de moeder aan wie
Jezus elke leerling toevertrouwde en heel
de gemeenschap’. Benedictus erkent dat
zij niet genoemd wordt in de opstandingsverhalen. Maar ‘haar aanwezigheid
is als het ware overal verborgen’. Hier
wijst hij op ‘de feitelijke en moederlijke
tegenwoordigheid van Maria’ bij het
kruis en in het samenzijn van de gemeente in Handelingen 1.
Ook in het leven van Johannes Paulus II
had Maria een grote plaats. Hij heeft al
jong haar betekenis ontdekt en die later
ook vastgehouden. Zijn pauselijk wapen
heeft de woorden ‘totus tuus’ – geheel
de uwe. En als je als gereformeerde zou
denken: dat ziet op de Here Jezus wiens
eigendom wij zijn, dan helpt Benedictus

je uit de droom. Het ‘totus tuus’ staat
voor deze lijfspreuk: ‘Geheel de uwe ben
ik, en al het mijne is het uwe. U neem ik
tot mij als mijn alles; schenk mij uw hart,
o Maria.’
Om niet meer te noemen: ook het offer van de eucharistie ontbreekt niet in
de toespraak. Johannes Paulus II heeft
‘op een buitengewone wijze de roeping
verwerkelijkt van elke priester en bisschop: helemaal één worden met Jezus
die hij dagelijks ontvangt en offert in de
Eucharistie’.

te noemen: waar in de Schrift Maria niet
genoemd wordt, stelt Benedictus dat
zij verborgen toch wel aanwezig is. De
Here Jezus legde hangend aan het kruis
een moeder-zoonrelatie tussen Maria en
Johannes. Daarin zorgde Hij als oudste
zoon voor zijn moeder. Benedictus breidt
dat uit tot een moederrol van Maria voor
heel de kerk. Hij legt zijn roomse mariologie in de woorden van de Here Jezus.
Eigenlijk gebeurt dat ook met het woord
waar het in heel de zaligverklaring om
gaat: ‘zalig’. Dat woord laat zich gemakkelijk vullen met zaligheid in de hemelse

Paus Benedictus XVI
Deze zaligverklaring is diep geworteld in
de roomse leer: de heiligenverering, de
leer over Maria en over de apostolische
opvolging, de roomse mis. En natuurlijk
de rol van de kerk die met haar gezag
zich over de verdienste en de zaligheid
van een overledene uitspreekt. Roomser
kan het niet.

Dogmatisch schriftgebruik
Wat in de toespraak van Benedictus
opvalt, is dat de Schrift nogal dogmatisch gelezen wordt. Om een voorbeeld

zin. In de genoemde schriftplaatsen is
het een gelukwens. De vraag is maar net
of die gelukwens op de hemelse heerlijkheid betrekking heeft of niet.
Opmerkelijk is dat de Here deze gelukwens in Johannes 20 geeft aan hen die
niet zien maar wel geloven. Het is een
gelukwens met het oog op het leven in
deze wereld. Ook in de gelukwens die
Elizabet aan Maria geeft, is geen reden
om te denken aan haar heerlijkheid als
moeder der kerk. Zoiets maken we toch
ook niet van de vergelijkbare gelukwens
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uit Psalm 146, waar iedereen zalig geprezen wordt die op de Here vertrouwt?
En waarom zou de gelukwens die Petrus
krijgt, slaan op zijn hemelse heerlijkheid?
Daar geven genoemde schriftplaatsen
geen grond voor. Nog minder geven ze
reden om iets te zeggen over de positie
als hemelse voorspraak voor de kerk op
aarde. Ze worden dogmatisch vanuit de
roomse leer gelezen.

Voorspraak
De afstand tussen deze zaligverklaring
en de gereformeerde belijdenis is hemelsbreed.
Het verschil is niet dat je als gereformeerd christen geen voorbeeld kunt
nemen aan kinderen van God en hun
toewijding aan de Here. Paulus noemt
zichzelf een voorbeeld (Fil. 3). Timoteüs
en Titus moeten voorbeelden zijn
(1 Tim. 4; Tit. 2:7).
Dat verschil is ook niet dat je als gereformeerd christen niets zou kunnen zeggen
over de heerlijkheid die overleden gelovigen bij de Here genieten. Natuurlijk.
De Here zegt zelf dat ieder die in Hem
gelooft, eeuwig leven heeft en dat hij
zal leven ook als hij gestorven is (Joh. 11).
Daarop mogen we vertrouwen bij ieder
gelovig kind van God dat overlijdt.
Het verschil is dan ook niet dat een zaligspreking als zodanig verkeerd zou zijn.
Zei een stem uit de hemel niet: ‘Zalig de
doden die in de Here sterven, van nu aan’
(Op. 14:13)?
Het verschil is wel dat gestorven gelovigen niet onze voorspraak kunnen zijn
bij God. In artikel 26 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis belijden we Jezus
Christus als onze enige voorspraak. ‘Er
is niemand onder de schepselen in de
hemel of op aarde die ons meer liefheeft
dan Jezus Christus, die hoewel Hij in de
gestalte Gods was, zichzelf ontledigd
heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan zijn
broeders in alle opzichten gelijk geworden is.’ En als we iemand zoeken die ons
gunstig gezind is, ‘wie zouden wij dan
kunnen vinden, die ons meer liefheeft
dan Hij die zijn leven voor ons gegeven
heeft, zelfs toen wij nog vijanden waren’?
Als we iemand willen zoeken die machtig is, ‘wie is zo machtig en aanzienlijk
als Hij die gezeten is aan de rechterhand

van zijn Vader en die alle macht heeft in
hemel en op aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen zeer geliefde
Zoon van God?’
Het zijn gouden zinnen. Onweerlegbaar
is wat daarin over de Here Jezus gezegd
wordt. Ze maken zonneklaar dat er niemand is die het haalt bij Hem. Zou een
gestorven paus, hoe voorbeeldig hij ook
mag zijn geweest, kunnen aanvullen wat
de Zoon van God doet? Heeft hij ons net
zo lief? Is hij net zo machtig? Wordt hij
(of een andere heilige) misschien eerder
verhoord dan de Zoon van God? Heeft hij
op een andere manier dan door Christus
toegang tot God? Wat zou hij anders
of meer kunnen bieden dan Christus?
Terecht merkt Calvijn op: ‘Daar de Schrift
ons naar niemand anders dan naar
Christus verwijst, en daar de hemelse
Vader alles in Hem heeft willen samenbrengen (Kol. 1:20; Ef. 1:10), zou het wel
heel dwaas, om niet te zeggen: onzinnig
zijn als we ons een toegang tot God via
de heiligen zouden willen verschaffen op
een wijze waardoor we ons zouden afwenden van Hem zonder wie zij zelf ook
geen enkele toegang tot God hebben’
(Institutie, III, 20,21).
Ik weet wel dat in de roomse visie de
voorbede van een heilige niet tegenover
die van Christus staat. Het gebed van
de heiligen ontleent zijn kracht aan het
werk van Christus. Maar als het gebed
van een heilige die bij de Here is, alleen
krachtig is door het werk van de Here, is
het dan niet overbodig? Als de Here Jezus
de enige voorspraak is, sta je bij Hem
voor een keus. De Heidelbergse Catechismus legt die keus ons voor: ‘óf Jezus is
geen volkomen verlosser óf zij die deze
Verlosser met waar geloof aannemen,
moeten alles in Hem hebben wat voor
hun behoud nodig is’ (zd. 11). Het is óf-óf.
Als de Here geen volkomen verlosser is,
heb je een ander nodig die de voorspraak
van de Here Jezus aanvult. Het is niet
voor niets dat in antwoord 94 wordt gezegd dat je het aanroepen van heiligen
moet vermijden. Ons heil ligt in Christus,
zijn offer en zijn voorbede. Buiten Hem is
geen behoud te vinden. De gereformeerde belijdenis wijst het enige houvast
aan dat je als mens in deze wereld hebt:
Jezus Christus en Hij alleen.

Antiek en hedendaags
volksgeloof
De kerkelijke praktijk van de zaligverklaring komt voort uit het volksgeloof in de
oude christelijke kerk. Het is begonnen
met de verering door de gelovigen van
martelaars die het geloof met hun leven
hadden bekocht. Later heeft de kerk deze
verering met een officiële zaligverklaring
in kerkelijke banen geleid. Nog steeds
is een voorwaarde voor zaligverklaring
dat iemand door zijn omgeving als een
heilige wordt gezien. Bij JP II kwam dat
naar voren doordat de menigte bij zijn
begrafenis met een ‘santo subito’ om een
snelle zaligverklaring riep.
Een vraag die hierbij opkomt, is of dat
oude volksgeloof niet een relatie had
met de vergoddelijking die het antieke
heidendom kende. Keizers werden na
hun dood als goddelijk gezien. Dat de
zaligverklaring daar een relatie mee had,
wordt door roomse theologen ontkend.
De betrokkene wordt niet als goddelijk
gezien. Hij of zij blijft een schepsel. Toch
laat de vraag naar die relatie zich niet
helemaal wegdrukken. Immers, wordt de
heilige niet iets toegeschreven wat in de
Schrift alleen aan God toekomt?
De paus bad op 1 mei rechtstreeks tot
Johannes Paulus II. Waar lezen we in het
Woord van de Here dat een overledene
hoort wat op aarde tegen hem wordt
gezegd? Het is God die de hoorder van
het gebed genoemd wordt (Ps. 65; 116).
We lezen in de Schrift over de ogen van
God die alle mensen gadeslaan (bijv. Ps.
33; Spr. 5:1; 15:3). We lezen over de zeven
ogen (de zeven Geesten van God) die
over de hele aarde gaan (Zach. 4; Op. 4).
Waar lezen we iets dergelijks van de
gelovigen?
We weten uit het Woord van God dat het
de Here is die alles weet (Heb. 4; Ps. 139).
Hij weet ook wat wij nodig hebben voordat wij bidden (Mat. 6). Waar lees je dat
van een mens?
De apostel Paulus zegt, juist ook in verband met het gebed, dat de Here dichtbij
is (Fil. 4). Hij is ook overal aanwezig
(Ps. 139; Hand. 17). Waar wordt dat gezegd van een gelovige die bij de Here is?
Alles zien, alles weten, alles horen, overal
aanwezig zijn – het wordt in de Bijbel

199

Jaargang 18 no 7/8 juli/augustus 2011

allemaal toegeschreven aan God. Aan
Hem alleen. In het heidense volksgeloof
werden dergelijke mogelijkheden toegeschreven aan mensen die gestorven
waren. Is de oude christelijke verering
van heiligen werkelijk zo veel anders?
Ook is het niet alleen iets van het oude
volksgeloof. Je hebt er vandaag steeds
vaker mee te maken dat mensen, gelovig
of niet, denken dat een gestorven geliefde vanaf een wolk of vanuit de hemel
toekijkt, betrokken is en zijn of haar
goedkeuring (het is, veelzeggend genoeg,
meestal goedkeuring!) doet voelen. Zoals
de kerkelijke zaligverklaring aansloot
bij het oude volksgeloof, zo sluit die
vandaag aan bij een hedendaags gevoel.
Een gevoel. Een gevoel dat houvast en
bevestiging zoekt, maar dat geen enkele
grond heeft in het evangelie van de Here
Jezus, het enige houvast dat er voor zondaren is.

Wat weten gestorven
gelovigen over ons?
Maar wat weten de gestorven gelovigen
van ons die op aarde leven? Kennen zij
ons leven? Zien zij ons? Horen zij ons
gebed?
In Openbaring 6 lezen we over het gebed van de zielen onder het altaar in de
hemelse troonzaal van God. We weten
ook wat zij bidden. Ze vragen hoelang
het duurt voordat de Here hun bloed zal
wreken. Het gaat in hun gebed over hun
eigen marteldood. De gelovigen op aarde
noemen zij niet.

We lezen in Openbaring 5 en 8 over het
reukwerk van de gebeden van de heiligen dat aan God aangeboden wordt.
Dat doen de 24 oudsten (Op. 5). Het is
ook de taak van engelen (Op. 8). Bij de 24
oudsten is het omstreden of zij mensen
zijn of hemelse wezens. Maar ook als je
aan mensen denkt, is het een speciale en
beperkte groep die een functie vervult in
de hemelse liturgie. Dat kun je niet zomaar betrekken op ieder die door de kerk
zalig wordt verklaard. Ook is met hun
liturgische functie nog niet iets gezegd
over hun waarnemen van ons aardse
leven of over het persoonlijk horen van
ons gebed.
Je kunt ook denken aan de gelijkenis van
de rijke man en de arme Lazarus (Luc. 16).
De rijke man spreekt tot God over zijn
broers die nog op aarde leven. Het lijkt
alsof hij wetenschap heeft over het leven op aarde. Maar het is een gelijkenis.
Daarbij kun je niet voor elk onderdeel
een tegenhanger in de werkelijkheid
zoeken. Dat zou ook leiden tot de conclusie dat wie in de hel verloren is, ook
wetenschap heeft van wat er op aarde
gebeurt. Maar wat zwaarder weegt: er
is geen enkele reden om te denken dat
deze man spreekt vanuit wat hij na zijn
aardse leven nog op aarde waarneemt.
Hij kent het leven van zijn broers van
toen hij zelf nog op aarde leefde.
Voor de roomse heiligenverering wordt
de solidariteit binnen het lichaam van
Christus aangevoerd. De leden van
het lichaam delen vreugde en lijden
(1 Kor. 12). Ze bidden voor elkaar. Het is

niet voor niets dat Paulus voor de gemeenten bidt, en ook de broeders en zusters oproept om voor hem te bidden. Dat
is een solidariteit in verdriet en vreugde,
en in gebed hier op aarde. Dat gaat niet
buiten de beperktheid van het menselijk
kennen om. Er is geen reden om aan te
nemen dat die beperktheid van het menselijk kennen, horen en zien opgeheven
wordt wanneer we de hemelse zaligheid
ontvangen. Het lijkt me dat Calvijn de
spijker op de kop sloeg toen hij over de
overleden gelovigen schreef: ‘doordat de
Heere hen van ons weggenomen heeft,
heeft Hij ons geen mogelijkheid meer
gelaten om met hen in contact te treden
en voor zover wij dit met onze gissingen
kunnen nagaan kunnen zij dat ook niet
meer met ons’ (Institutie, III, 20,24).

Gissingen geven geen houvast
Calvijn spreekt over gissingen met
betrekking tot de betrokkenheid van
overleden gelovigen bij het leven van de
kerk op aarde. Hij heeft gelijk. En gissen
doet missen. Zeker als de heiligen niet
anders dan gestorven ménsen zijn. Ze
hebben de heerlijkheid bereikt, maar
zijn beperkte schepselen gebleven. Bij
hen vind je geen houvast. Dat is alleen te
vinden in Christus, die we als onze enige
voorspraak bij God belijden. Die belijdenis blijft actueel. Zeker in onze tijd die
vol verwarring en onzekerheid is.
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Thema

P. Niemeijer

De Vispoort in Harderwijk

In de samenleving
Op vrijdag 24 juni werden de leden van de Generale Synode
van Harderwijk 2011 ontvangen op het gemeentehuis door
burgemeester drs. J.C.G.M. Berends (CDA) en wethouder
P. Teeninga (CU). Het was een heel plezierige en geanimeerde
ontmoeting.
De burgemeester zette zijn stad in
woord en beeld gloedvol neer als open,
ontspannen en ondernemend. De
wethouder ging in op het werk van de
synode. De preses van de synode hield
onderstaande toespraak:
Hartelijk dank voor uw uitnodiging om
hier te komen. Graag gaven we daaraan
gehoor. Uw aanwezigheid en toespraak
tijdens onze eerste vergaderdag is door
ons op hoge prijs gesteld. U wees op de
bijdrage van Harderwijk aan het algemeen belang de eeuwen door als Hanzebolwerk, universiteitsstad, garnizoensplaats, visserijhaven en toeristisch oord.
Tot onze schaamte moeten we u zeggen dat Harderwijk voor ons als synode
vooral de plaats is waar de Petrakerk

staat en waar wij door gastvrije mensen
(visitekaartjes van uw stad!) verzorgd
en opgevangen worden. Heel veel meer
dan de snelste weg naar de kerk (of zo
nodig een omleidingsroute) zien we
deze maanden niet van Harderwijk. We
zijn hier om te vergaderen. Daarom zijn
we blij vandaag door u ontvangen te
worden en op die manier met de stad in
aanraking te komen. En aan sightseeing
in Harderwijk hopen we ook nog zeker
iets te doen. Want u bent natuurlijk niet
voor niets trots op uw stad.
Hebben wij als synode de samenleving
iets te bieden? Ik zou kunnen wijzen op
theologische bezinning en diaconale
hulp vanuit onze kerken. Op de geestelijke verzorging in krijgsmacht, zorg en

bij justitie. Maar ik richt me vandaag liever op wat onze kerkelijke ‘corebusiness’
is. Laat me u mogen vertellen wat wij
voor mensen zijn en wat u van ons mag
verwachten.

Onze samenleving
Er is veel waarvoor wij dankbaar zijn in
het Nederland van vandaag. We denken
aan vrijheid en recht, zorg en onderwijs,
welvaart en welzijn, die zich alle op een
hoog niveau bevinden in ons land. Maar
we signaleren ook schaduwzijden.
Onze samenleving kent veel mensen
die voor het publieke leven een diepere
samenhang en een stimulerend zinsverband missen. We calculeren en consumeren, we rekenen naar onszelf toe en
willen genieten, maar waar vind je rust?
Waar is vrede? Wat bezielt ons nog?
Het optimistisch getoonzette maakbaarheidsdenken van de tweede helft van de
vorige eeuw heeft in onze tijd plaatsgemaakt voor angst vanwege verschijnselen die groter zijn dan wijzelf en die we
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als een regelrechte bedreiging ervaren:
er is meer tussen hemel en aarde dan
wij kunnen beheersen of bestuderen.
Aardbevingen, tsunami’s, tornado’s en
terreur laten zien hoe kwetsbaar zelfs de
machtigste samenlevingen (Japan, Amerika en Rusland) zijn.
Een ongebreideld marktdenken en het
nastreven van eigenbelang heeft de
economie tot centrale waarde gemaakt
en het leven vermaterialiseerd. Door
doelmatigheidsoverwegingen, bezuinigingsdrang en concurrentiebelangen
zijn we opgezadeld met een schaalvergroting waarin we de menselijke maat
zijn kwijtgeraakt. Bonuscultuur, stress
en burn-out, steeds armer wordende
armen (dichtbij en ver weg), verharding
van onderlinge en internationale verhoudingen vanuit onderbuikgevoelens –
het zijn verschijnselen die iedereen kent.
Vermaak en genot stellen de menselijke
emotie centraal. Ze stimuleren ons alle
schroom af te leggen en jagen ons tot
over de grenzen van respect en van wat
heilig en betamelijk is, heen.

wil dat zijn liefde doorwerkt in ons als
mensen.
De wereld waarin we leven en samenleven, is geen slecht of vijandig gebied.
God zelf is haar Schepper. In onze bijdrage aan wetenschap en techniek en aan
politiek en arbeid willen we dat honoreren. Het betekent tegelijk dat we in al
die dingen niet om onze God heen wil-

Hem lief te hebben en in ons handelen
naar Hem te verwijzen. Hij wil dat elk
mens volop de ruimte krijgt om Hem te
dienen zonder daartoe op welke wijze
ook – direct of indirect – gedwongen te
worden.
Hij schiep onze seksualiteit. Hij stelde
het huwelijk in tussen één man en één
vrouw. Hij droeg ons op trouw en res-

In deze samenleving hebben we als
kerk onze plek. En het moet toegegeven
worden: wij zijn niet altijd de contrasterende gemeenschap geweest die we
zouden moeten zijn. Wij hebben kwade
tendensen beslist niet altijd doorzien en
weerstaan. Meer dan ons lief is, hebben
we ons laten meeslepen, en deden en
doen we ijverig mee.

Geloof
Maar er is in de kerk méér dan alleen
wat mensen aandragen. Als protestantse kerken zijn we kerken van het
Woord. We aanvaarden de Bijbel als het
Woord van God, waaruit en waarnaar
we willen leven, als het moet tegen de
meerderheid in. Van oudsher zijn er vanuit dit Woord drie kernen in wat de kerk
aan nieuwe generaties wil overbrengen:
geloof, gebod en gebed.
Allereerst dat geloof. Hoogste Heer en
Koning van heel de wereld is de drieenige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
In deze God is een volheid van leven en
samenleven, van liefde tussen de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest. Deze
God toonde zijn liefde in het geven van
zijn enige Zoon voor ons, zondaren. Hij

De voormalige burgemeesterswoning in Harderwijk
len. Aan Hem en zijn werk voorbijgaan,
beleven wij niet als neutraal of objectief,
maar als brutaal.
We belijden onze God als Schepper van
alle mensen. Hij deed ons allen voortkomen uit de ene Adam. Dat verbiedt alle
discriminatie en eist respect ook voor
kwetsbaar, gehandicapt, ontheemd en
ongeboren leven. God schiep ons met
een bestemming: om Hem te kennen,

pectvol met elkaar om te gaan. De apostel Paulus gaf in de kerk aan vrouwen
de taak om te laten zien dat ons alleen
tegenover de Here eerbied en stilte passen en een houding waarin we ons door
de Here laten gezeggen. En hij gaf mannen in de kerk de taak om niet de macho
uit te hangen of eigen status en positie
te misbruiken, maar om juist aan iedereen te laten zien wat echte liefde is, de
liefde van Christus.
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Wij belijden de Zoon van God als de
Verlosser op wie wij allen zijn aangewezen. De schuld en het bederf zitten
veel dieper in mens en wereld dan door
mensenhanden – en ook door de arm
van de overheid – is op te lossen. God
zelf moet ingrijpen. Hij alleen brengt
de verzoening en het heil waarnaar zijn
schepping smacht. Niet alleen anderen,
ook wijzelf dragen schuld en bederf in
ons. Ons passen daarom geen keiharde
afreken- en claimcultuur, maar liefde
en recht, nederigheid, dienstbetoon en
vrijgevigheid. En we kúnnen ons dingen ontzeggen omdat wij leven voor
méér dan dit aards bestaan. Wij hebben
immers een Heiland die is opgestaan uit
de dood en in de hemel troont.
Wij geloven in de Heilige Geest die ons
bezielt en echt mens doet zijn. Geen
zombie, maar mens met een eigen
verantwoordelijkheid onder Gods
bewind. Mens, niet als eenling maar in
verbondenheid: de Geest verbindt ons
aan God en aan elkaar, in verschillende
verbanden, op verschillende niveaus. Hij
doet ons investeren in relaties. Hij leert
ons wat we voor onszelf wensen, ook
aan anderen te gunnen. En Hij maakt
ons trouw en betrouwbaar, deugden
waarnaar onze argwanende en hypende
samenleving snakt.

ten Gods wil voor een compleet volk dat
na zijn bevrijding uit het slavenkamp
Egypte op weg is naar het beloofde land.
Het zijn geboden die zich richten op het
samenleven in een land waar vreemdelingen wonen, en waar ook personeel en
vee recht op rust en vrede hebben.
Het zijn tegelijk geboden die ons klein
houden. Er worden ons vreselijke dingen
als moord, overspel en diefstal verboden.
Kennelijk is dat expliciete verbod nodig
en zitten zulke ernstige zonden ons in
het bloed. Dat is een ontnuchterende
constatering. Maar wie van tijd tot tijd
hoort wat in de wereld en zelfs binnen
de kerk zo nu en dan uitbreekt in moord
en doodslag, in hebzucht en zelfverrijking, in manipulatie en seksueel misbruik, herkent het en realiseert zich dat
maar niemand een te rooskleurig beeld
van ons als mensen moet hebben.

Wij geloven dat de drie-enige God de
wereld schiep, de geschiedenis regeert
en eens alle mensen zal oordelen. Iedereen zal zich hebben te verantwoorden:
ook wie in deze wereld de dans weten te
ontspringen. Er wordt recht gedaan. Een
realiteit die ook voor de wetgevende,
uitvoerende en rechterlijke macht in
onze wereld van betekenis is.

De Here Jezus leerde ons in de Bergrede
dat deze geboden heel diep gaan. Ze verbieden ons om anderen met grove taal
weg te zetten of verkeerde dingen zelfs
maar te begeren. Ze verbieden ons ook
om met geweld onze heilsstaat te vestigen. We zijn juist geroepen tot bescherming van wat kwetsbaar is en van wie
geen helper heeft. Wat God gebiedt, is:
liefde tot Hem en tot onze naaste, zelfs
als dat onze vijand is. Zó vervullen we
zijn wet.
Wij geloven dat wij dat niet op eigen
kracht kunnen. We zijn nog niet volmaakt en grijpen daar ook niet radicaal
op vooruit. Deze houding onderscheidt
ons van allerlei vormen van fundamentalisme. We zijn nog onderweg.
En onderweg hebben we elke dag weer
vergeving in Christus’ bloed en vernieuwing door zijn Geest nodig.

Gebod

Gebed

Naast het geloof is er het gebod. In onze
gereformeerde liturgie kennen we op
zondagmorgen de lezing van de tien
geboden van God. Dat is geen willekeurige verzameling regels. Ze zijn direct
van God afkomstig. Het zijn ook geen
regels die zich beperken tot de persoonlijke levensheiliging. Ze ontdekken ons
aan onze schuld. Ze wijzen ons de weg
van de christelijke dankbaarheid. En
daarnaast hebben ze naar onze overtuiging ook een publieke functie. Ze bevat-

Naast geloof en gebod is er ook nog het
gebed. Biddende mensen zijn nederige
mensen. Het zijn ook mensen met een
brede blik. Ik denk aan het Onze Vader,
dat Christus ons leerde. Een gebed
waarin we ons als kinderen richten tot
God en waarin tegelijk de hele wereld
binnen ons blikveld komt. We bidden
om de komst van Gods bevrijdende rijk,
om gehoorzaamheid aan Gods wil ‘die
alleen goed is’ (HC antw. 124), op heel de
aarde. En we bidden om dagelijks brood

voor iedereen, om een leven vol vergeving: vergeving die wordt ontvangen
en die wordt geschonken. En we bidden
om verlossing uit de greep van de duivel. Vanuit een wereld vol persoonlijke
schuld en internationaal onrecht, en ook
een wereld waarin mensen lijden en
het milieu niet juicht voor God maar tot
Hem schreeuwt, zien we uit naar en bidden we om de volkomen bevrijding van
Gods schepping.
Christus leert ons bidden voor alle
mensen. Ook voor overheden, zoals de
apostel Paulus ons met zo veel woorden
opdraagt. Kerk en overheid delen veel,
maar verschillen ook van elkaar in aard
en in intenties. In de Bijbel zien we zich
zelfs een haat-liefderelatie aftekenen.
Beide, kerk en overheid, staan onder
God als hoogste Heer. Maar ze vallen
niet samen. Christus vergadert Zich een
gemeente uit alle stam en volk en natie.
Dat maakt gelovigen als burgers van
een hemels rijk tot ‘vreemdelingen in
de diaspora’. We zien in de Bijbel hoe de
kerk profetisch-kritisch staat tegenover
de overheid en hoe de kerk lijden van de
kant van volk en natie kan ondervinden
(Ps. 2; Op. 13). Maar dat alles neemt niet
weg dat Christus ook gebruik maakt van
de dienst van onze overheden. En dat
die zich verzekerd mogen weten van ons
respect, ons belastinggeld en ons gebed
om vrede voor stad en land. Wij bidden
voor u.
Laat me mogen eindigen met het uitspreken van de hoop dat we ons als
orthodoxe kerken en christenen ook in
de samenleving gedragen naar wat we
geloven. En dat u als overheid dat dankbaar kunt opmerken. Wees in uw boeiende en belangrijke werk Gode bevolen!

Enkele verslagen van synode
vergaderingen zijn te raadplegen
via www.woordenwereld.nl,
onder Nader Bekeken, Deze maand
(Archief).
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Wederkomst
d.d. 2011
Ik schrijf dit op 21 juni en dat ligt
één maand ná en vier maanden vóór
een datum die nogal in het nieuws
is gekomen. Ik heb het over 21 mei
en 21 oktober 2011. Een tot voor
kort onbekende 89-jarige dominee
uit Californië, David Camping,
berekende dat op 21 mei jongstleden
een einde zou komen aan deze
wereld. En ieder die op genoemde
datum niet als gelovige zou zijn
opgenomen uit de wereld naar de
Here Jezus toe, zou met de wereld
gestraft worden. Deze dominee
en zijn volgelingen waren zo
overtuigd van de correctheid van hun
berekeningen, dat zij er miljoenen
voor overhadden om de wereld te
waarschuwen. Ook op Nederlandse
stations waren posters te zien die
de oordeelsdag aankondigden.
En mocht je er aan twijfelen of
deze boodschap wel op waarheid
berustte, dan kon je je alsnog laten
overtuigen door de prominent in het
oog springende boodschap: de Bijbel
garandeerd het (inclusief taalfout).
Het was natuurlijk best sympathiek
dat ds. David Camping c.s. niet
alleen zelf wilden profiteren van hun
voorsprong in kennis, maar dat ze
de mogelijkheid tot redding ook aan
anderen gunden.
Intussen weten wij, zoals wij
natuurlijk ook van tevoren al wisten,
dat er op 21 mei niets gebeurd is. Ik
moet eerlijk zeggen dat ik, toen ik de
verwarring zag bij mensen die er zo
vast op gerekend hadden dat ze die
dag zouden worden opgenomen, niet
anders kon dan medelijden hebben
met hen. Geen leedvermaak. Zeker
niet. Al was het een dwaling, ze

hadden wel degelijk getoond dat zij
veel overhadden voor hun ‘geloof’.
Sommigen hadden alles verkocht
om de waarschuwingscampagne
te bekostigen. Hoe moeten ze nu
verder?
Ds. David Camping is, zoals te
verwachten, met een nieuwe
verklaring gekomen. Er is op 21
mei wel degelijk iets gebeurd. We
zien het niet, maar het is wel zo.
Op die dag is God begonnen met
het laatste oordeel. En God gaat
daarmee door tot 21 oktober a.s.
Dan zullen de gelovigen alsnog uit
deze wereld worden opgenomen en
de wereld zal dan voorgoed onder
het oordeel vergaan. Ik twijfel er
niet aan of ook tegen die tijd zal de
pers ruime aandacht besteden aan
de voor ongelovigen buitengewoon
interessante verwachtingen van
Camping en zijn volgelingen.
Je kunt verwonderd zijn dat er nog
steeds mensen zijn die de moed
hebben om te berekenen wanneer
de Here Jezus terugkomt. Ds. David
Camping is, zoals we weten, niet
de eerste maar hopelijk wel de
laatste. Eerst al omdat het in feite
uitermate brutaal en hoogmoedig is
wat voorspellers als hij doen. Terwijl
de Bijbel ons leert, met de woorden
van de Here Jezus zelf, dat niemand
weet wanneer die dag komt, alleen
de Vader (Mar. 13:32), zijn er dus
mensen die deze woorden van de
Here Jezus aan hun laars lappen. Zij
weten het blijkbaar beter. Vandaar
dat ik zeg: hopelijk is deze ds.
David Camping de laatste die een
dergelijke voorspelling doet.

Maar er is nog een tweede reden
waarom ik dit zeg. Ik hoop ook dat
voorspellingen met betrekking tot
de wederkomst van onze Heiland
niet meer nodig zijn omdat de Here
op korte termijn terugkomt. Nee,
niet op 21 oktober a.s. Niet speciaal
op die datum, bedoel ik. Dan zou
het lijken of het toch zin heeft
gehad om via allerlei ingewikkelde
berekeningen het geheim dat
alleen bij God de Vader rust, te
ontsluieren. Berekenen is niet goed
dus. Maar uitzien naar de dag van
de wederkomst, daar is niets geks
aan. Meer nog: het Woord van onze
God houdt ons dat voor. Ik denk
aan de allerlaatste verzen van de
Bijbel. Daar kunnen we de bede
lezen: ‘Amen. Kom, Heer Jezus!’ En
meer doen dan gelovig dit gebed
bidden wordt van ons niet gevraagd.
Ik bedoel: niet berekenen, maar
bidden in de zekerheid dat die dag
zal komen.
Wat zou het goed zijn, dat we zo naar
deze dag toeleven dat ook de wereld
ziet dat wij leven ‘in verwachting’.
Onze ‘posters’ en ‘billboards’ hoeven
wij niet op de Nederlandse stations
een plek te geven. Het zou onze
verwachting alleen maar belachelijk
maken. Maar laten wij zelf getuigen
van ons vaste geloof dat de Here
Jezus eens komt. En laten we de
wereld er deelgenoot van maken
door woord en daad van wat Petrus
ons voorhoudt: ‘Door niemand
anders kunnen wij worden gered,
want zijn Naam is de enige op de
aarde die de mens redding biedt.’
Waarlijk: een blijde verwachting!
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Hij zei tegen de [vijgen]boom:
‘nooit ofte nimmer zal er nog
iemand vruchten van jou eten’.
Zijn leerlingen hoorden dit.

Woordwaarde

P.H.R. van Houwelingen

(Marcus 11:13-14; vgl. Matteüs 21:19)

Was Jezus
natuuronvriendelijk?
Wie in Nederland een boom wil weghalen, zelfs uit eigen tuin,
moet meestal eerst een kapvergunning aanvragen.
Iedere burgerlijke gemeente heeft een
‘bomenverordening’ waarin de regels
zijn vastgelegd; men zal nagaan of kappen echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld
vanwege ernstige overlast of kans op
schade. In sommige gevallen geldt een
herplantingsplicht. Bomen weghalen
zonder kapvergunning levert een boete
op. Jezus liet echter een gezonde vijgenboom verdorren door een verwensing
uit te spreken, uit teleurstelling over het
feit dat Hij er niets eetbaars aan kon
vinden. Was dit geen al te menselijke
overreactie?

Een uitzonderlijk vloekwonder
Ooit vertelde Jezus een korte gelijkenis over de vijgenboom die na drie jaar
onvruchtbaarheid nog een jaar mocht
blijven staan alvorens te worden omgehakt, zo lezen we bij Lucas (Luc. 13:6-9).
Men heeft wel het idee geopperd dat
deze gelijkenis in het vroege christendom zou zijn getransformeerd tot

een daad van Jezus, waarmee Hij dan
volgens de evangelisten het goddelijke
strafgericht over Israël had aangekondigd. Maar Lucas zelf vermeldt geen
verwensing of verdorring van een vijgenboom en zowel Matteüs als Marcus
noemt als aanleiding dat Jezus gewoon
honger kreeg.
Meestal doen de wonderen uit de evangeliën inderdaad geen schade, maar
brengen ze verbetering. Dit vloekwonder, een vijgenboom laten verdorren, is
uitzonderlijk. Toch staat Jezus hiermee
wel in de traditie van de profeten, die
soms het naderende oordeel van God
over Israël met een negatief signaal
moesten aankondigen. Het teken van
Jezus was overigens niet voor het hele
volk bestemd, maar werd uitsluitend
door de leerlingen opgemerkt.

Van vijgenboom naar tempel
Jezus kwam met zijn leerlingen langs
deze vijgenboom toen Hij terugging

naar Jeruzalem, waar Hij de vorige
dag op een ezel was binnengereden.
De mensen hadden Hem enthousiast
ontvangen, maar de week zou eindigen
met zijn kruisdood. Na in Betanië te
hebben overnacht, komt het gezelschap
’s morgens langs de vijgenboom. Jezus
verwenst deze boom, en ze lopen door
naar de tempel waar Hij de handelaars
wegstuurt. ’s Avonds verlaten ze Jeruzalem weer. Maar als ze de volgende
morgen terugkeren en opnieuw langs
de vijgenboom komen, blijkt die tot aan
de wortels verdord te zijn (het is uitgerekend Petrus, de zegsman van Marcus,
die zich het voorval van de vorige dag
herinnert: Mar. 11:21).
Marcus gebruikt zoals vaker een ‘sandwich-techniek’: zijn beschrijving van het
vervloeken van de vijgenboom omsluit
die van de tempelreiniging. Zo brengt
hij die beide gebeurtenissen met elkaar
in verband. Matteüs bereikt hetzelfde
effect door het verwensen en verdorren
van de vijgenboom meteen na de tempelreiniging te vertellen. Daarbij combineert hij twee achtereenvolgende dagen
die op dezelfde manier waren begonnen,
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namelijk met een terugkeer vanuit Betanië naar Jeruzalem (‘Toen Jezus vroeg
in de morgen naar de stad terugkeerde’:
Mat. 21:18). Dat de vijgenboom volgens
Matteüs ‘ogenblikkelijk’ verdorde, sluit
niet uit dat de leerlingen pas de volgende morgen constateerden hoe grondig
Jezus’ verwensing doorwerkte: de boom
bleek ter plekke ‘tot aan de wortels’ verdord te zijn (Mar. 11:20).

liep in de hoop iets eetbaars te vinden:
als het zomer was geweest, kon je van
enige afstand al zien of de boom vijgen
droeg. Maar het was voorjaar en Jezus
moest de vijgenboom dus goed inspecteren op zoek naar voorjaarsvruchtjes.
Dat is wat Marcus verklaart met zijn
opmerking: ‘het was namelijk nog niet
de tijd voor vijgen’ (Mar. 11:13). De evangelist legt hiermee uit waarom Jezus

Vijgen

Geen vijgentijd
Waaraan had deze vijgenboom zo’n
streng oordeel van Jezus verdiend? Vijgenbomen zijn uitzonderlijk vruchtbaar,
wel drie keer per jaar kunnen ze vrucht
dragen. De eerste vruchtjes beginnen al
te groeien voordat de bladeren afvallen
en zijn na de winter rijp als een nieuw
bladerkleed verschijnt. Zulke voorjaarsvruchtjes gelden als bijzonder smakelijk,
hoewel ze nog verder kunnen rijpen.
Daarna volgt de grote vijgenoogst in de
zomer, en als derde de kleinere najaarsoogst.
Dat de vijgenboom volgens de evangeliën in blad stond, wijst op de voorjaarstijd; het was inderdaad vlak voor Pesach
(zie ook Mar. 13:28-29). De uitbottende
bladeren rechtvaardigden de verwachting dat er ook voorjaarsvruchtjes
begonnen te rijpen. Daarom vertelt Marcus hoe Jezus naar de vijgenboom toe

erop afliep en waarom Hij, vlak bij de vijgenboom gekomen, in zijn gerechtvaardigde verwachting werd teleurgesteld:
iets eetbaars was er niet.

Dubbele teleurstelling
Waarom verwenst Jezus de boom?
Anders dan de wijnstok, is de vijgenboom in de Bijbel geen standaardbeeld
voor Israël. Het is wel het symbool bij
uitstek voor een vruchtbaar land, rijk
gezegend door God. De vijgenboom
tussen Betanië en Jeruzalem fungeert
als een soort wegwijzer in de richting
van de tempel, de religieuze leiders en
de Jeruzalemmers die even gemakkelijk
‘Hosanna!’ roepen als ‘Aan het kruis met
Hem!’ Hoe vruchtbaar zou hun geloofsleven zijn?
In zijn laatste week inspecteert Jezus de
vijgenboom evenals de tempel, met hetzelfde resultaat: onder de boombladeren

is nog niets eetbaars te vinden en ook
de tempelcultus levert weer niet de verwachte godsvrucht op. Daarom is Jezus
net zo teleurgesteld in de tempel als in
de vijgenboom. Dit doet denken aan de
teleurstelling die door oudtestamentische profeten namens de Heer was uitgesproken; wanneer het om godsvrucht
ging, viel het land soms tegen als een
vijgenboom (Jer. 8:13; Hos. 9:10; Mi. 7:1).
Opmerkelijk genoeg spreekt Jezus de
vijgenboom rechtstreeks toe en wel in
de vorm van een profetische verwensing: ‘Laat niemand ooit meer vrucht
van jou eten!’ De boom zegt weliswaar
niets terug, maar zijn silhouet spreekt
duidelijke taal: er waren al geen voorjaarsvruchten te vinden, nu laat hij ook
voorgoed zijn bladeren vallen, de takken
verliezen hun draagkracht, tot aan zijn
wortels werkt de verdorring door. Deze
boom, dodelijk getroffen door de goddelijke vloek, valt in eeuwigheid niet meer
te redden.
Het volk Israël is nog wel te redden,
maar niet langer door een vruchteloze
tempelcultus. Als het gebedshuis in
Jeruzalem een rovershol is geworden,
een broeinest van vijandschap tegen
Gods Zoon (Mar. 11:17), dreigt het oordeel
toe te slaan. Dan gaat er veel meer verloren dan die ene vijgenboom. Maar Jezus
ging zijn weg juist langs een reddeloos
achtergelaten boom om deze vloek op
zich te nemen en zijn leven te geven tot
redding van de wereld. De boom die Hij
slechts een paar dagen later zou herplanten, had de vorm van een kruis.

Dit artikel maakt deel uit van een boek dat
onlangs verschenen is bij uitgeverij Buijten &
Schipperheijn te Amsterdam, onder de titel:
Ongemakkelijke teksten van Jezus (red. Rob
van Houwelingen en Reinier Sonneveld).
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J.H. Bollemaat

Jeugdcultuur: een uitdaging
voor de geloofsopvoeding

Rondblik

‘Bij het volgende kamp laten ze hun mobieltje maar thuis, dat aso-

ciale ding bederft de sfeer,’ een kreet van een kampleider. De oude

Grieken klaagden al over onhandelbare, oppervlakkige jongeren die
maar niet lijken te begrijpen waar het in het leven om draait.
Hoe is dit vandaag? In welke cultuur
leven onze jongeren (en wijzelf)? Wat
moet je als kerk en als opvoeders met
de jeugdcultuur doen? Wie rondkijkt (of
-leest), zal ontdekken dat de jeugdcultuur een brede, diverse en complexe
beweging is.

Moderne samenleving
Regelmatig, ook in Nader Bekeken, is de
huidige samenleving geduid als postmodern. Het begrip is inmiddels al ruim
twintig jaar in dienst en het roept de
vraag op of hiermee het huidige culturele klimaat wel goed beschreven wordt.
Naar mijn indruk zet het prefix ‘post’
ons gemakkelijk op het verkeerde been,
want dat suggereert een logisch vervolg
op het modernisme. Het prefix ‘anti’
vind ik passender. De huidige samenleving wil radicaal afstand nemen van het
modernisme, van de grote verhalen en
de daaraan verbonden idealen.
We leven in een illusieloze samenleving waarin dromen en idealen passé
zijn. Waarheid bestaat niet meer, zeker
niet de waarheid. Ervaring is het sleu-

telwoord. Ervaring is fragmentarisch;
gekleurd door tijd, omgeving, voorkeur
en emotie wordt het een kleurrijk palet,
maar tegelijk ook onoverzichtelijk.
U zult niet verbaasd zijn wanneer ik
de huidige samenleving karakteriseer
als individualistisch. Het eigen ik, verbonden met ervaring, wordt al snel de
maat der dingen. Zo las ik ergens in de
uitkomsten van een onderzoek onder
ouders dat ze zichzelf zien als goede
opvoeders, maar de buren zijn dat – volgens diezelfde ouders – niet…
Andere trefwoorden van postmodernisme laat ik ongenoemd, want dat zal
te veel ruimte kosten.1
Onze samenleving kenmerkt zich
nadrukkelijk als een seculiere cultuur.
Christelijke waarden en normen worden
ontmanteld. De laatste herinnering aan
de verzuiling dreigt een stille getuige
te zijn in een museum. Het valt op dat
(voor een deel) gereformeerden hieraan
vrolijk meedoen, ik denk aan de naamsverandering van scholen, het ND en de
G-organisaties.

Samenvattend kun je zeggen dat onze
samenleving ingrijpend is veranderd.
Het proces2 ging van/naar:
• premodern: waarden en normen liggen vast en worden als vanzelf overgedragen van generatie op generatie
(wetboek),
• modern: waarden en normen
moeten uit jezelf komen, je wordt
gestuurd door je eigen waarden
(kompas). Je stelt je eigen regels op,3
• postmodern: je moet naar anderen
kijken, je kiest steeds weer een ander
onderwerp, persoon of situatie en
daar ga je je dan op richten (radar).
Deze samenleving ontvangen wij als
kinderen van God en daarin voeden wij
onze kinderen op.

Een verdere verkenning
Jongeren staan in een belangrijke ontwikkelingsfase. Ze worden geconfronteerd met het leven en ze moeten zich
daarin ontwikkelen tot een zelfstandig,
verantwoordelijk en mondig persoon.
Dit betekent dat ze moeten nadenken
over onder andere: hun rol als man
of vrouw; de acceptatie van zichzelf
(lichaam, uiterlijk); aanvaarding van
verantwoordelijkheid en verantwoord
omgaan met bijvoorbeeld genotsmiddelen; relaties; het voorbereiden op een
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beroep; de voorbereiding op huwelijk en
gezin; lid-zijn van de samenleving; welke
waarden ze willen nastreven en welk
ethisch gedrag daarbij past.
De opsomming is niet compleet, maar
geeft wel inzicht in de vragen die op
jongeren afkomen. Werden waarden en
normen vroeger min of meer gekopieerd
van ouderen – ‘zo de ouden zongen,
piepen de jongen’ –, dat is nu voorbij.
Jongeren zoeken een eigen wereld en
die moet tenminste losstaan van die
van de volwassenen, soms juist haaks
daarop. Dit wordt gerealiseerd door
eigen kleding, nieuwe woorden (turboen sms-taal), eigen muziek en contrasterend gedrag. Het moet vooral anders
dan de volwassenen; elke generatie zijn

markt zelf je karretje volstopt; hier wat
van en daar wat van, zo wil je ook in het
leven staan. Je maakt zelf je boodschappenlijstje, je leven. Het maakbaarheidsideaal is groter (ook bij volwassenen) dan
we denken. Hier komen vragen aan de
orde als: wat word ik er beter van? Welke
meerwaarde heeft het voor mij?
Een jongere van zestien jaar heeft
gemiddeld per maand 109 euro vrij
te besteden. 4 Jongeren geven per jaar
1,1 miljard euro uit aan kleding, cosmetica, snacks, fris en alcohol. Deze
bestedingsruimte is voor marketeers
een reden om jongeren nadrukkelijk
als doelgroep te benaderen. Veel jongeren hebben bijvoorbeeld een heel wat
modernere en geavanceerdere mobiele
telefoon dan menig volwassene.

Kenmerken

Hoe kun je de jeugdcultuur herkennen? Hierover is in de literatuur veel te
vinden. Ik schets een algemene lijn. Ik
hoop dat u zo een beetje grip krijgt op
de jeugdcultuur. Jeugdcultuur is onder
andere te herkennen aan:
a. Een grote diversiteit; de veranderingen gaan enorm snel. Je kunt
niet spreken van één jeugdcultuur.
Er bestaan vele subculturen naast
elkaar. Binnen vijf jaar is een bepaalde jeugdcultuur verouderd. Het
geeft ook de tijdelijkheid aan van de
jeugdcultuur.
b. Groepsconformisme; jongeren
vormen veelal ‘peergroups’ en
daarin geldt een bepaalde code (voor
muziek, kleding enz.). Binnen deze

Bron: Elsevier, mei 2008
eigen sensatie. Het ambivalente is dat
pubers en adolescenten ouders wel heel
belangrijk vinden. Ouders zijn nodig
als referentie- en als identificatiefiguur.
Leeftijdgenoten vormen een klankbord;
zij bemoedigen, corrigeren en ondersteunen experimenten. Maar ouders
zijn noodzakelijk om tot een goed
doordacht en evenwichtig standpunt te
komen. Populair gezegd: ouders dienen
als schuurpaal in de identiteitsontwikkeling. Daar moeten ouders ook niet
voor weglopen. Ouders die populair mee
willen doen met de ‘ups and downs’ van
de jeugd, bewijzen hun kinderen een
slechte dienst.
Onze moderne samenleving is sterk
markt- en mediagericht. Het supermarktgevoel is heersend. Zoals je in de super-

De media bieden hiervoor graag hun
diensten aan. Uit onderzoek blijkt dat de
meeste jongeren zeven dagen per week
op internet zitten. Per dag is dat gemiddeld drie uur achter de pc en ongeveer
twee uur achter de tv. Internet wordt
door veel jongeren ervaren als een
wereldbrein. Miljarden gebruikers delen
daar hun kennis en vrije tijd. Wie ergens
last van heeft, gaat eerst op internet kijken en daarna met die kennis bewapend
naar de huisarts.

Jeugdcultuur
Over de geschiedenis van de jeugdcultuur zijn verschillende publicaties verschenen.5 Elke typering zou hier tekortdoen aan de feitelijkheid en op dat punt
voel ik mij ook niet competent.

groep is de sociale controle streng
en hard: ‘wie foute kleren aanheeft,
wordt buitengesloten.’
c. Het feit dat ze reactief zijn op maatschappelijke ontwikkelingen; de
protestbewegingen als flowerpower
in de jaren zestig gaf uiting aan een
gevoel van onbehagen en verontrusting. De politieke onverschilligheid
van de jaren tachtig en negentig tackelden de bestaande tevredenheidscultuur. De ‘skinheads’ en andere
rechts-extremistische bewegingen
reageerden op het opkomende neofascisme. Tegenwoordig zie je de
antiglobalisten die reageren op de
vertechnologisering en verzakelijking
van de maatschappij.
d. Experimenteren op veel fronten van
het leven; vaak gaat men op zoek
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naar een ‘flow’, een lekker gevoel.
Dat probeert men op verschillende
wijzen te vinden; er wordt geëxperimenteerd op het terrein van
seksualiteit, genotsmiddelen en
religieuze gevoelens. Het ritueel, de
mystiek, de roes of extase hebben
aantrekkingskracht. Die roes wordt
ook zichtbaar in massamanifestaties
als popfestivals, maar ook op een EOJongerendag. Het geeft de deelnemers het ‘lekkere gevoel’ boven jezelf
uit te stijgen.
e. Extreme uitingen; jongeren zoeken
de grenzen op en zoeken daarbij
vaak de confrontatie. Je merkt het
bijvoorbeeld aan taalgebruik. Korte
kreten en oneliners zijn populair.
Deze zijn soms vulgair, ordinair, grof
en provocerend. Je ziet ook uitersten.
Kleding is soms sexy (disco), maar bij
anderen juist helemaal niet (alto).
Het extreme vraagt om reactie en
tekent de zoektocht naar een eigen
identiteit.
f. Het paradoxale of dialectische; ze
hebben iets vernieuwends, maar
tegelijk ook iets conservatiefs. Het
is grensoverschrijdend gedrag en
tegelijk terug naar hoe men vroeger
deed. Bijvoorbeeld ‘de punkers’: zij
droegen soldatenkistjes en camouflagebroeken, maar gingen tegelijk
de barricaden op tegen het gezag en
tegen het militaire apparaat.
g. Internationalisatie en daardoor vermenging van culturen; de wereld is
klein geworden. Dat merk je bijvoorbeeld aan bepaalde ontwikkelingen
die uit Amerika en Afrika naar Europa komen en andersom. Wat ver is,
lijkt lekker, mooi en aantrekkelijk.
Naar mijn indruk is de jeugdcultuur
de laatste jaren minder ideologisch en
maatschappijkritisch geworden. Door
de commercialisering is een bepaalde
stijl pas echt aantrekkelijk (en lonend)
wanneer een groot publiek dat wil en
draagt. De invloed van de moderne
media en hun marketing kan moeilijk
onderschat worden.

Jeugdcultuur en de kerk
De jeugd van de kerk, onze kinderen,
leven in deze tijd. Een belangrijke en
lastige vraag is: hoe gaan we met de

jongeren om? De opvoeding staat onder
spanning. Menige ouder en kerkenraad
vragen zich af: hoe nemen we onze
jeugd mee in de dienst aan God? Hoe
ziet de nieuwe generatie van de kerk
eruit? De jongeren van vandaag zijn de
ouders van morgen.
Onlangs hoorde ik iemand spreken over
de ‘onmacht van de opvoeders’. Jongeren
schakelen gemakkelijk tussen thuis kerk - school - sportclub enz., maar hoe
maak je aan hen duidelijk dat het leven
één is?
Het is gemakkelijk hier nog vele vragen
aan toe te voegen, maar antwoorden
geven is lastiger.
De oplossing wordt soms gezocht door
‘out-of-the-boxdenken’. Laat de bestaande structuren los. Geef de creatieve
geest van jongeren de ruimte, want hun
geest heeft een onvoorstelbaar potentieel. Begin in de kerk dus niet bij de Bijbel
en de belijdenis, maar bij de jongere zelf.
Ouderen moeten luisteren en zo kan
de kerk in de 21e eeuw ook een nieuwe
generatie genereren.
Deze richting wijs ik af. Het past in het
moderne maakbaarheidsdenken en het
hoort bij de individualisering van de
samenleving, maar het staat haaks op
het bijbels onderwijs. Bij de doopvont
hebben de ouders zich verplicht dit
kind te leren geloven.6 Daarbij geldt ook
de begrenzing: de opvoeding kan het
Woord van God, kan de rijkdom van de
genade in Christus brengen tot aan het
hart, maar er niet in…
Aan de andere kant is nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe je wel
de jongeren moet begeleiden naar hun
geestelijke volwassenheid. Jeugdonderzoeker dr. J. de Kock van de Driestar-educatief wees in een lezing op het risico
dat de kerk loopt met de oproep aan
jongeren om kritiekloos de traditie van
de kerk te aanvaarden. Hij wees op twee
risico’s. In de eerste plaats vervreemd
je zo jongeren van de traditie, want die
komt bij hen als wereldvreemd over, of
je vervreemdt jongeren van de huidige
cultuur, want die blijkt onverenigbaar
met de eigen geloofsovertuiging.7
Komen opvoeders en kerken nu in een
spagaat? Blijkt hier de onmacht van de
opvoeders?
Naar mijn indruk is deze vraag te somber. Wel raken we hier een belangrijk

punt en daarom is het goed kennis te
nemen van de kenmerken van de jeugdcultuur. De verschillende verschijningsvormen wisselen snel, maar de grondstructuur van de puberteit verandert
niet zo snel.
Het lijkt mij belangrijk dat christelijke
opvoeders – daarbij betrek ik ook de kerken – grondig gaan nadenken over het
jeugdbeleid. Naar mijn indruk is er vaak
sprake van een fragmentarisch beleid.
Jeugdbeleid begint bij de geboorte. De
eerste levensfase van een kind kenmerkt
zich door: leren is mee- en nadoen. Het
kind is aangewezen op opvoeding; het is
hulpbehoevend. Dit geldt voor de verzorging, maar ook voor het ontdekken van
de wereld. Dit wordt het socialisatieproces genoemd.8 Voor veel mensen geldt
dat – hoeveel afstand men later ook
neemt van de cultuur van zijn jeugd –
de resultaten van die tijd hun hele leven
merkbaar blijven. Hier worden fundamentele en basale leereffecten gerealiseerd.9 Daar moet je als gemeente van
Christus mee rekenen en erover praten
met de (jonge) ouders.
Na het eigen maken van de regels en
gewoonten komt de spannende fase
van het kritisch bevragen. ‘Waarom
doen we dat zo?’ Een gezonde groei naar
volwassenheid kenmerkt zich doordat
het aangeleerde getoetst wordt op
houdbaarheid, bruikbaarheid en geloofwaardigheid. Hiervoor is noodzakelijk
dat het kind de regels en goede gewoonten kent. Leren gaat vooraf aan het
reflecteren. Je kunt de vraag stellen of
de catechese niet te laat start. We doen
dat nu rond 12 jaar, maar ontwikkelings
psychologisch gezien is een jaar of 9
goed te verdedigen. Daar moet dan ook
echt geleerd worden: het overdragen
van kennis, regels en gewoonten.10 De
Bijbel spreekt ook over het inprenten /
inscherpen van de kennis bij kinderen
(Deut. 6:7).
In de puberteitsjaren zal vanuit de aangereikte kennis een open communicatie
met jongeren moeten worden aangegaan. Daar moet ruimte en een open
oor zijn voor de vragen en twijfels. De
multiculturele en -religieuze samenleving laat een veelkleurigheid zien, maar
stelt ons en onze kinderen ook voor vele
nieuwe vragen. Het is van groot belang
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dat daarvoor aandacht, tijd en ruimte
wordt geboden. Bijvoorbeeld: de nieuwe
spiritualiteit proclameert een aantrekkelijkheid en geheimzinnigheid die voor
jongeren verleidelijk kan zijn (experimenteren).
Dit stelt hoge eisen aan de opvoeders,
zeker aan de catecheten. Zij worden
geconfronteerd met kinderen die vragen
om een verantwoording van de traditie
en daarnaast zullen ze bestookt worden
met nieuwe vragen. Vragen waarop
niet meteen een antwoord voorhanden
zal zijn. Laat staan dat ze gemakkelijk
verbonden kunnen worden met de eigen
traditie en het christelijk geloof. Hier
mogen we uitdagingen formuleren en
biddend mogen we die vragen onderzoeken. Dat vraagt kennis van onze tijd
en cultuur. Bezitten we, als opvoeders,
die kennis wel voldoende? Het vraagt
ook om bijbelstudie en bijbelkennis, en
ook hier stel ik die vraag: nemen we
dat voldoende serieus? Kennis van de
belijdenisgeschriften verschraalt, terwijl
daarin een rijke schat ligt die alleen tot
schade van jezelf en je kinderen ongelezen kan blijven.11
Ontzuiling, secularisatie en de multireligiositeit noodzaken ons de geloofsopvoeding opnieuw te doordenken. De
antwoorden van onze eigen opvoeding
kunnen niet gekopieerd worden. De
inhoud kan blijven staan, maar ze zullen
in nieuwe taal geformuleerd moeten
worden ten behoeve van het socialisatieproces van ons kind.

Afrondend
Jongeren gaan in de groei naar de volwassenheid door belangrijke levensfasen heen. Christelijke opvoeders en in
het verlengde daarvan de kerk doen er
verstandig aan die levensfasen goed te
doordenken, te volgen en daarin adequaat te participeren. Daarvoor zal in
veel gevallen een (ver)nieuw(d) beleidsplan moeten worden ontwikkeld, met
voldoende oog voor context van de tijd
en de benodigde professionalisering van
de catecheet.
Dit vraagt gemeentebreed ook aandacht. Ouders moeten beseffen hoe
wezenlijk de eerste opvoedingsfase is en
zullen doordrongen moeten zijn van het
feit dat juist in die fase parate (geloofs-)
kennis aangeleerd moet worden.
De kinderen die de Here aan onze zorg
heeft toevertrouwd, mogen we zo laten
zien hoe rijk Gods beloften zijn. We
mogen ze die beloften aanreiken; helpen doordenken en toe-eigenen. Dit in
afhankelijkheid van en met gebed om
de krachtige werking van Gods Geest. Zo
mag het eeuwenoude evangelie en de
daarop gegronde gereformeerde belijdenis tot klinken en praxis komen in de 21e
eeuw.
Noten:
1

2

De duiding komt van David Riesman, The
Lonely Crowd, 1950.

3

Goede illustratie is I. Kant met zijn categorische imperatief (een regel is geldig
wanneer jij vindt dat die voor iedereen
goed is).

4

NIBUD, scholierenonderzoek 2006/2007.

5

Bijv. dr. Jos de Kock e.a., Jong, mores en
sores van jongeren van nu, 2010; Jeroen
Boschma en Inez Groen, Generatie Einstein. Communiceren met jongeren van de
21e eeuw, 2007; drs. A. de Munck, Jeugdcultuur en onderwijs, 2004; dr. Tom ter
Bogt e.a., Wilde jaren, een eeuw jeugdcultuur, 2000.

6

Breder heb ik dit uitgewerkt in mijn: Ik
zie je, hfdst. 2, Woord en Wereld, nr. 83.

7

Dr. J. de Kock op een studiedag in Gouda,
27 mei 2009, weergegeven uit eigen aantekeningen.

8

Meer hierover: dr. J. de Kock, ‘Jongeren,
moraal en kerk’, in: Jong, p. 66v.

9

De marketing weet dit ook: merkvastheid
wordt al jong bepaald; meer hierover
Generatie Einstein, p. 3.

10 J. Waterink, Theorie der opvoeding, p. 139.
11

P.A. van der Ploeg, Het lege testament,
p. 142 stelt: ‘vaak lukt het ouders niet om
de gereformeerde betekenissen, normen
en waarden zinvol te beargumenteren en
te legitimeren in de discussie met hun
kind.’

Wie hierover meer wil lezen, kan o.a.
terecht bij het rapport van de WRR:
Waarden, normen en de last van het
gedrag, 2003, www.wrr.nl.

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
via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Archief kunt u 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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M/V en beeld van God
Reactie op ds. J.J. Schreuder

A.M.J. Leene

De incarnatie van de Zoon zegt niet
alleen iets over de Zoon, maar over de
hele Drie-eenheid. De Zoon maakt Zich
door zijn menswording ondergeschikt
aan Zichzelf, aan de drie-enige God.
Het mysterie van Christus is dat God de
Zoon lichamelijk God incarneerde. Hij
werd minder dan Zichzelf. Daarom is het
niet mogelijk om wezen en functie zover
uit elkaar te trekken om daarmee een
blijvende gezagsrelatie tussen Vader en
Zoon aan te geven. Dit betekent niet dat
daarmee de dienstbaarheid is verdwenen.

Reactie

Wederkerige dienstbaarheid
Op de conferentie van 19 maart in Harderwijk deed ik het
voorstel om het beeld van God in verband met m/v verder uit
te diepen, omdat dit mijns inziens het vertrekpunt moet zijn
in het gesprek over de man-vrouwverhouding.
Ik ben blij dat J.J. Schreuder deze suggestie opgepakt heeft. Toch kan ik niet
instemmen met zijn uitwerking.

Onderscheid wezen en functie
De vraag die Schreuder in zijn artikel
wil beantwoorden, is of het bij het beeld
van God ook mogelijk is te denken aan
een gezagsrelatie tussen man en vrouw,
naar analogie van een dergelijke relatie
binnen Gods Drie-eenheid. Daar geeft
hij een positief antwoord op. Toch verraadt zijn vraag de vooronderstelling
van een gezagsrelatie bij m/v, die hij
mijns inziens projecteert op de Drieeenheid. Om dit te kunnen doen maakt
hij onderscheid tussen wezen en functie.
Dat gebruikt hij als hermeneutische lens
waardoor hij de bijbelse data vervolgens
interpreteert. Hij erkent de wezenseenheid tussen Vader en Zoon, maar er is
volgens hem onderscheid in functie. Dit
laatste noemt hij een gezagsrelatie.
Volgens mij is het theologisch niet verantwoord om onderscheid te maken
tussen wezen en functie, en deze laatste
gelijk te stellen aan een gezagsrelatie.

Als er sprake zou zijn van een gezagsrelatie in functie, heeft dat invloed op het
wezen en de eenheid van de Triniteit.
Daarom heeft de kerk dit in de geschiedenis altijd afgewezen. Al lijkt een aantal bijbelteksten te pleiten voor eeuwige
(functionele) subordinatie van de Zoon
aan de Vader, Athanasius en Augustinus
keurden dit (selectieve tekstgebruik)
af. Augustinus legde er voordurend de
nadruk op dat de Zender niet meer is
dan de Gezondene. Als dit wel het geval
zou zijn, zou de Vader niet het oordeel
geheel aan de Zoon toevertrouwen (Joh.
5:22-23). Noch artikel 8 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt van een
gezagsrelatie, noch de geloofsbelijdenis
van Nicea of Athanasius: ‘Alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid
en hoedanigheid.’
Het is echter wel noodzakelijk om onderscheid te maken tussen eeuwige en tijdelijke subordinatie. Jezus was op aarde
gelijk aan de Vader naar zijn goddelijke
natuur, minder dan de Vader naar zijn
menselijke natuur. Dit laatste was tijdelijk.

De Zoon openbaart de Drie-eenheid. Dat
God mens werd, zegt niet enkel iets over
de ‘functie’ van de tweede Persoon. In
Jezus’ leven zien we niet alleen dat Hij
de Vader dient, maar ook dat de Vader
Zich geeft aan de Zoon. Er is sprake
van wederkerige en vrijwillige dienstbaarheid. Dat is voor ons moeilijk voor
te stellen, omdat we vaak in termen
van gezag en onderdanigheid denken.
Maar de liefde die centraal staat in de
Drie-eenheid, heeft geen gezagsrelatie
nodig. Zij kent wederkerige dienstbaarheid, want er is sprake van een wil en
een wezen. In teksten zoals 1 Korintiërs
15:27-28 en Johannes 5 is te zien hoe de
Zoon Zichzelf onderwerpt, maar wel aan
Hem die alles aan de Zoon onderworpen
heeft. Ook in Johannes 17 klinken die
eenheid en wederkerigheid: ‘Alles wat
van mij is, is van u en alles wat van u is,
is van mij.’

Analogie m/v
Hoe zit het dan met de analogie m/v? Is
het mogelijk een analogie te maken tussen de Drie-eenheid en de man-vrouwrelatie? Hiermee moeten we voorzichtig
zijn. De Drie-eenheid kent eenheid van
wil en dat is niet altijd aanwezig bij m/v.
Daarin speelt de zondeval uiteraard een
grote rol. Toch zijn we als m/v naar het
beeld van de Drie-enige geschapen. Als
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er een analogie te zien zou zijn op basis
van een gezagsrelatie zoals Schreuder
deze voorstaat, dan zou de autoriteit
gedeeld moeten worden zoals de Vader
deze deelt met de Zoon. Maar mijns
inziens zou zij gebaseerd moet worden
op wat er door de eeuwen heen geleerd
is over de Triniteit, waarin geen sprake is
van een eeuwige gezagsrelatie. Dat zou
betekenen, zoals ook het Nieuwe Testament leert, dat allereerst de wederzijdse
dienstbaarheid vooropstaat, zoals Efeziërs 5:21 de perikoop over de man-vrouwverhouding begint.* Zo begint ook de
schepping van man en vrouw met het
beeld van God, niet met gezag maar met
gelijkheid. Genesis 2 bevestigt dat man
en vrouw elkaar nodig hebben. Dit moet

gelezen worden vanuit Genesis 1. Dat is
ook te zien in de opdracht die man en
vrouw samen krijgen: heerschappij voeren over de schepping en die onder hun
gezag brengen. Man en vrouw krijgen
samen gezag over de schepping, niet
over elkaar. Dat betekent niet dat mannen en vrouwen identiek zijn. Maar verschil kan niet enkel gezag zijn. Daarom
denk ik dat man en vrouw het beeld van
de Drie-enige eerder vertegenwoordigen
als zij op alle gebieden samenwerken.
Schreuder hoopt dat gelijkwaardigheid
en gezag naast elkaar kunnen staan om
een gezagsrelatie tussen man en vrouw
te kunnen verantwoorden, maar mijns
inziens kan die niet worden gebaseerd
op de drie-eenheidsleer en ook niet op

Almatine Leene is docent bij de academie
Theologie op de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Zij rondt momenteel haar
proefschrift over Imago Trinitatis, M/V
en ambt aan de universteit van Stellenbosch af. Ook dient zij in het deputaatschap m/v in de kerk.
Noot:

*

De vertaling van de NBG ‘en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus’
is mijns inziens beter dan de NBV.

M/V en beeld van God
Antwoord aan mevr. A.M.J. Leene
Het punt waarover mevr. Almatine Leene en ik in gesprek zijn,
is belangrijk voor de gedachtevorming over m/v in de kerk.

Antwoord

Genesis 1:26-27.
Voor verdere studie: K. Giles, The Trinity
and subordination. The doctrine of God
& the contemporary gender debate, 2002.

Helaas kan ik in dit antwoord niet meer
dan een paar opmerkingen maken. Bij
het spreken over dit onderwerp past ons
diepe eerbied. Als het gaat over Gods
Drie-eenheid, staan we op allerheiligste
grond. Dat verplicht niet tot zwijgen.
Het is óók eerbied voor God als we proberen te verstaan wat Hij over Zichzelf
heeft bekendgemaakt.
We zijn niet de eersten die dit punt aansnijden. Mevr. Leene verwijst naar de
studie van K. Giles. En ik noem graag de
studie van Wayne Grudem, Evangelical
Feminism & Biblical Truth. An analysis
of 118 disputed questions, IVP/Apollos
2004. Grudem bespreekt de studie van
de genoemde K. Giles (zie p. 405-441).
Hij voert als kritiek op Giles aan, dat
deze niet aan de Schrift zelf het hoogste
gezag geeft. De Schrift zou op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd; de traditie van de kerk zou daarom
beslissend moeten zijn. Vervolgens
brengt Grudem naar voren dat Giles van
die traditie een onjuist beeld schetst. Er

wordt niet duidelijk onderscheiden tussen de dwaling van Arius (die beweerde
dat de Zoon een lager wezen is dan de
Vader) en de orthodoxe visie dat de Zoon
een ondergeschikte rol heeft maar wel
gelijk is aan de Vader in wezen. Grudem
verwijst voor dat laatste naar bekende
theologen in de gereformeerde traditie,
die hier (los van het gesprek over m/v!)
over hebben geschreven.
Ongelijkheid in rol of positie tussen
God de Vader en God de Zoon kan wel
degelijk samengaan met gelijkheid in
wezen. Dat de positie van de Vader niet
dezelfde is als van de Zoon, vinden we al
in de belijdenis van Nicea en van Athanasius: De Zoon is ‘geboren’. Dat geldt
niet van de Vader; de Vader heeft Hem
‘voortgebracht’.
Afwijzing van de subordinatieleer van
Arius kan dus heel goed samengaan met
het onderstrepen van het eigene van de
Vader en de Zoon. Hun relatie is onomkeerbaar. De Zoon is de Gezondene;
dat wordt nooit van de Vader gezegd.

De Zoon blijft altijd Zoon, wordt nooit
Vader. De Zoon zit aan Vaders rechterhand, niet andersom. Er is dus een verschil in rol of functie.
Wat ik schreef over Johannes 5 in samenhang met andere teksten, komt in de
reactie nauwelijks in beeld. Terwijl juist
de Schrift, en niet de traditie, beslissend
hoort te zijn.
Gelijkwaardigheid mag niet worden
uitgespeeld tegen verschil in positie. Ik
zie dat toch gebeuren aan het slot van
de reactie. Een gezagsrelatie kan voluit
samengaan met wezenlijke gelijkheid.
Zo komen we beide ook tegen in Efeziërs
5:21-33. Man en vrouw behoren in hun
huwelijk uit kracht van de Heilige Geest
elkaar te dienen. Maar wel elk in eigen
positie. De vrouw met erkenning van
het gezag van haar man. En de man met
een liefde voor zijn vrouw die hem, naar
het voorbeeld van Christus, dringt om in
zelfverloochening zich volledig voor haar
welzijn in te zetten.
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auteur over Psalm 73 zegt, echt een ‘topper’. Je kunt merken dat hij beproeving
en verdriet uit ervaring kent.

Tien psalmen
nader toegelicht
Dr. W. van ’t Spijker, emeritushoogleraar aan de TU Apeldoorn,
heeft zich vooral doen kennen als de man van de kerkgeschiedenis en het kerkrecht. Vele doorwrochte studies staan op zijn
naam.
Zelf maakte ik voor het eerst met hem
kennis toen ik zijn prachtige dissertatie De ambten bij Martin Bucer (1970)
doornam. Ik wist weinig van Bucer, de
reformator van Straatsburg, af. Het was
Van ’t Spijker die mijn ogen opende voor
de grote plaats die Bucer op liturgisch
en kerkordelijk terrein heeft ingenomen.
Calvijn was in veel opzichten zijn leerling. Niet ten onrechte is gezegd: Calvijn
stond op de schouders van Bucer om
verder te reiken!
Ter gelegenheid van het zestigjarig
ambtsjubileum van professor Van ’t
Spijker verscheen een bundel onder de
titel Leven uit de Bron, waarin hij een
tiental psalmen uitlegt. De bundel is een
bewerking van preken die de auteur over
deze psalmen eerder hield. De bundel
lezend, krijg je een prima indruk van de
manier waarop de hoogleraar de schapen van Christus wilde weiden met de
staf van het Woord.
Christelijk-gereformeerden staan een
prediking voor waarin aandacht is voor
het werk van de Heilige Geest, voor de
ervaring van Gods kinderen en waarin
leiding wordt gegeven aan het leven van
het geloof. Die aandachtspunten vind je
terug bij Van ’t Spijker. Het maakt zijn
uitleg aansprekend en warm van toon.
Maar dit ‘bevindelijke’ dat mij persoon-

lijk altijd weer trekt bij onze christelijkgereformeerde broeders, gaat in deze
bundel bepaald niet ten koste van het
heilshistorische. Telkens weer heeft
de auteur oog voor het ‘meer’ van de
nieuwe bedeling en weet hij de lijn te
trekken naar wat wij in Christus mogen
hebben. De betrokken psalmen worden

echt uitgelegd en daarbij komt de situatie van de dichters treffend in beeld.
Je kijkt in de psalmen Gods kinderen in
het hart, zei Luther. Je kijkt met hen ook
in je eigen hart. Dat geldt zeker van de
psalmen die Van ’t Spijker behandelt.
Aanvechting, vrees, Godsgemis, zwak
geloof, je komt het allemaal tegen. Maar
ook het beleven van Gods goedheid,
nabijheid en troost. Voor mij is wat de

Van ’t Spijker weet wijze dingen te zeggen over Gods kinderen. Als voorbeeld
citeer ik wat hij schrijft bij Psalm 56: ‘En
op een onberedeneerbare manier is er
soms opeens die verraderlijke onzekerheid; midden in de rust breekt zij in,
zodat het geloof aan alle kanten door
vrees is omgeven. Zo is er in hetzelfde
mensenhart en op hetzelfde ogenblik
dat tweeslachtige van vrees en vertrouwen. Niemand begrijpt dat. Men kan
het ook niet goed duidelijk maken. Maar
het is eenvoudig een zaak van ervaring
die zeker niet iedereen opdoet, maar die
veel kinderen van God wel herkennen.
Misschien kijken jongeren er wat
vreemd tegenaan. Maar Gods kinderen
zijn lang niet altijd die eikenbomen van
gerechtigheid en zekerheid die zij vaak
lijken te zijn.’
Mij trof ook wat de auteur zegt bij Psalm
73: ‘God is goed! Dat weet ik, zegt een
ander, maar ik ervaar het helemaal niet.
Mijn lippen kunnen het gemakkelijk zeggen, maar mijn hart kan niet geloven
dat het echt zo is. Hij lijkt zo ver, zo heel
ver weg. Zo sterk kan Gods kind aangevochten worden, dat de afgrond vlakbij
lijkt. Eén stap, nog één ogenblik… en hij
stort erin. Soms durven we niet eens te
bekennen dat die aanvechting, die als
een dodelijk scherp mes dwars door het
leven snijdt, er is. God is goed! Zou het
wel waar zijn? Zou het wel waar zijn
voor mij?’
Professor Van ’t Spijker blijkt een pastor
te zijn die weet heeft van de ups en
downs in het leven van Gods volk, en
uit de apotheek van de Heilige Geest
de medicijnen toedient. Ik heb van zijn
boek genoten en wens het graag veel
lezers toe. Het is in een wat grotere letter gedrukt en zo ook erg geschikt voor
onze ouderen!
N.a.v.: W. van ’t Spijker,
Leven uit de Bron. Tien psalmen nader
toegelicht, Den Hertog, Houten, 2010,
ISBN 978 90 331 2355 9, 128 pag.,
prijs € 15,90
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J. Douma

Jongeling spreekt namens het GPV
de Tweede Kamer toe
(foto: Eric Koch / Anefo)

Klein maar krachtig
Het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) heeft in z’n betrek-

Gelezen

kelijk korte geschiedenis van 1948 tot 2003 wel zo veel beleefd
dat een uitvoerige geschiedschrijving op haar plaats is.
In een tekst van 334 bladzijden, met
daaraan toegevoegd 65 bladzijden
noten, heeft de historicus Ewout Klei
deze taak op zich genomen. Hij is erin
geslaagd een zeer leesbaar verhaal te
schrijven. Zelf heb ik gedurende de hele
periode van het GPV het wel en wee van
het GPV gevolgd. Voor mij en ongetwijfeld voor veel anderen is het verhaal van
Klei opwindend en ontdekkend.

Korte inhoud
De indeling van zijn boek is helder. Na
een inleiding vertelt Klei in het eerste
hoofdstuk hoe het na het Amersfoortse
Congres in 1948 tot de vorming van
het GPV kwam. In hoofdstuk 2 legt de
schrijver de weg van Amersfoort naar
Den Haag af. Dat wil zeggen, vanaf het
funderende congres in Amersfoort tot
aan het moment dat het GPV z’n eerste
zetel in de Tweede Kamer haalde. Deze

weg van Amersfoort naar Den Haag
lag bezaaid met struikelblokken, die
op onderlinge meningsverschillen en
conflicten tussen de GPV’ers betrekking
hadden. In 1963 (dus pas 15 jaar later)
werd ‘de bestemming bereikt’. In dat
jaar won het GPV z’n eerste zetel in de
Tweede Kamer. Jongeling werd toen verkozen en via hem bereikte het GPV een
groter publiek.
In het derde hoofdstuk beschrijft Klei
dat er naar buiten van een landelijk
‘Jongeling-effect’ sprake was, terwijl er
intern grote moeiten waren en bleven.
Het was de periode waarin met name
het al of niet samenwerken met het NEV
en de kerkscheuring van 1967 het GPV
bezighielden. De kwestie van samenwerking met niet-vrijgemaakten hing
natuurlijk met het ‘Jongeling-effect’
samen. Het GPV had wat te zeggen,
kreeg medestanders, maar… konden ze
met het GPV meedoen?

In het vierde hoofdstuk zijn we in de
jaren zeventig beland. Naast Jongeling
kwam Verbrugh in 1971 in de Kamer. In
1977 volgde Verbrugh Jongeling als lijsttrekker op, maar zat meteen weer eenzaam en alleen in het parlement. De RPF
trok veel kiezers bij het GPV vandaan en
slaagde er in 1981 in twee zetels te behalen. In dit vierde hoofdstuk laat Klei ook
zien hoe de discussies oplaaiden over
lijstverbinding en lijstineenschuiving.
Kon je als kerkelijk gesloten partij wel tot
zulke vormen van samenwerking komen
met RPF en SGP, was de vraag.
In het vijfde hoofdstuk beschrijft Klei de
jaren tachtig, waarin G.J. Schutte van
1981 tot 1989 het GPV (opnieuw) als eenmansfractie vertegenwoordigde, totdat
hij in 1989 Eimert van Middelkoop naast
zich kreeg. Nog steeds bleven de vragen
over ‘zelfstandigheid en samenwerking’
een twistappel binnen het GPV.
Onder de veelzeggende titel ‘Samen in
de naam van Jezus’ (een titel die niet bij
het GPV vandaan zal komen), tekent Klei
in het zesde hoofdstuk de ontwikkeling
die tot fusie met de RPF en tot opheffing
van het GPV zou leiden. In 1993 gingen
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de deuren van het GPV open voor nietvrijgemaakten. Maar daarmee werd de
weg gebaand tot de oprichting van de
ChristenUnie, een samensmelting van
de RPF en het GPV. In 2003 hield het GPV
officieel op te bestaan.

Details
Er is een duidelijke hoofdlijn in het boek,
maar er zijn ook tal van details die de
lezing interessant maken. Ik denk onder
andere aan de (evenwichtige) beoordeling van de kwestie die er rees rond de
figuur van T. Holwerda. Veel persoonlijks
was hier vermengd met opvattingen over de autonomie van
de kiesverenigingen en het
gezag van de partijorganen. Een
belangrijke gebeurtenis was
de bijna-verkiezing van de heer
Laning voor de Tweede Kamer in
1959. Toen hij op bezoek kwam
bij koningin Juliana, wist zij
reeds dat Laning niet verkozen
was, omdat hij vierentwintig
stemmen tekortkwam. Maar zij
vertelde hem dat niet. ‘Dat vond
ik zo sneu’, vertelde ze later aan
Jongeling die bij de volgende
verkiezingen wél in de Kamer
kwam.
De beslissende rol die Verbrugh
gespeeld heeft om van het GPV
een politieke organisatie met
richtlijnen en al te maken, komt
goed uit de verf. Dat Verbrugh in
zijn staatsbeschouwingen een
luchtkastelenbouwer was (p. 111),
kan ik gedeeltelijk beamen. Ik
heb destijds met hem een briefwisseling gevoerd over zijn ideeën, die ik niet reëel vond. Feitelijk leefde
Verbrugh met verschillende van zijn
gedachten twee eeuwen te laat, door
van een algemene religiositeit onder de
Nederlanders uit te gaan. Hij meende
dat het Nederlandse volk nog steeds
op grond van een soort uiterlijke religie
Gods naam met eerbied publiek kon
uitdragen. Bijvoorbeeld door zijn naam
te noemen als er een groot bouwproject
tot stand was gekomen. Wat er ook op
Verbrugh viel aan te merken, toch kunnen we rustig zeggen dat het GPV al
veel eerder gesneuveld was als Verbrugh
er zijn schouders niet onder had gezet.

Klei noemt hem een aantal malen
‘eigenwijs’. Ik vind dat geen juiste typering. Hij was eigenzinnig en maakte
het met zijn theocratische ideeën veel
GPV’ers moeilijk. Andersom hebben
de GPV’ers het hem nog moeilijker
gemaakt om het GPV als politieke partij
van de grond te krijgen. Ik ben het ook
niet met Klei eens als hij bij Verbrugh
a-democratische trekken opmerkt.
A-democratisch ben je als je de democratie niet respecteert, zoals die vastligt
in de grondwet. Dat deed Verbrugh wel,
maar het ontnam hem niet het politieke
recht voor ideeën uit te komen waarvoor

een twee derde meerderheid van de
Kamers nodig zou zijn geweest om ze te
realiseren. Dat hij voor de eer van God in
de politiek uitkwam, heeft hem gesierd.

De belangrijkste les van het
verhaal
Er zijn uit het boek van Klei vele lessen te
trekken. Maar de belangrijkste is mijns
inziens de les om nimmer weer aan een
partij te beginnen waarvan de leden
allen tot een en dezelfde kerk moeten
behoren. Het is deze situatie van één
kerk en één politieke partij, die vanaf

het begin van het GPV, tot bijna aan het
eind van haar bestaan toe, de geesten
binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) verdeeld heeft gehouden. En
dat terwijl prof. dr. K. Schilder, die in
het eerste hoofdstuk van Klei een grote
plaats inneemt, nog na het congres van
Amersfoort-1948 verklaarde, dat geen
enkele partij ooit uit één kerkinstituut
gerekruteerd kon worden! Wij hebben
het geweten wat voor verdeeldheid het
teweeggebracht heeft om politiek over
zo’n smal spoor te moeten rijden.
De geschiedenis die Klei beschrijft,
zit vol van bittere conflicten tussen
personen en groepen. Niets
menselijks was de vrijgemaaktgereformeerden vreemd. Maar
de heftigheid waarmee men
elkaar kon bestrijden, had wel
typisch vrijgemaakte trekken. Er
kon geen conflict zijn, of iemand
riep wel uit dat er een ban in
het leger was. Klei haalt in een
bepaalde situatie een woord
van Verbrugh aan: ‘Ik word ziek
van die schuldbelijdende en
schuldbelijdenis eisende mensen
om mij heen. Laten we toch een
beetje nuchter doen’ (p. 83). Zo
is het, maar het zou lang duren
voordat de wortel van talloze
conflicten duidelijk werd blootgelegd. Die wortel was de verkeerde en zeer versmalde visie
op de kerk.
In de eerste jaren speelde het
zogenaamde ‘ethisch conflict’
een grote rol. Mijns inziens
wordt niet helemaal helder bij
Klei wat dit conflict inhield. Hij
zegt dat de kerk voor de vrijgemaakten het belangrijkste was en dat
de breuk met de synodalen niet alleen
voor de zondag kon gelden (p. 39). Dat is
waar, maar dit hing volgens mij nog niet
onverbrekelijk met de kerkvisie samen.
Het ethisch conflict werd door ons
ervaren als wij eraan dachten dat we
wegens de schorsingen en afzettingen
die hadden plaatsgevonden, niet meer
welkom waren in de synodale kerken,
terwijl we wel door dezelfde mensen
werden opgeroepen om in de week politiek samen op te trekken tegen het communistisch gevaar en dergelijke.
Het ethisch conflict had hier een kerke-
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lijke kleur, maar het fenomeen ‘ethisch
conflict’ is talloze malen aan de orde
binnen politieke partijen en andere
organisaties, zodra de vraag rijst of de
koers van een partij al of niet consequent is. Hoeveel mensen verlaten een
partij niet omdat ze zich verraden voelen?
De historiebeschrijving van Klei maakt
echter duidelijk genoeg dat de eigenlijke
wortel van tal van conflicten binnen het
GPV de visie op de kerk is geweest. Een
ethisch conflict was er wel met de oude
ARP – door ‘synodalen’ gedomineerd –,
maar niet met de mensen van het NEV,
de RPF en de SGP. Toen er werkelijk
politiek bedreven werd en er allerlei
vragen over samenwerking rezen door
de aantrekkingskracht van het GPV
op niet-vrijgemaakte mensen, betrof
het belangstellenden met wie er geen
ethisch conflict was. Daarom zaten velen
ook zo met kromme tenen te luisteren
(onder wie ik zelf) als het weer verkiezingstijd werd en GPV-woordvoerders
er wat omheen draaiden zodra de
geslotenheid van het GPV hun voor de
voeten werd geworpen. Zelf moet ik
bekennen dat ik in 1973 geschokt werd
door het bericht dat kiesverenigingen
van Wezep en Voorthuizen vanwege hun
verkeerde kerkkeus in 1967 door het GPV
waren geroyeerd. Ik was te laf om toen
te protesteren. Vaak heb ik eraan teruggedacht. Het is plezieriger de ‘eigen
mensen’ bij te vallen dan ze te bekritiseren. We zwijgen te vaak waar spreken
geboden is.

Theologische argumenten
ontbreken
Wel is het jammer dat Klei op de hierboven genoemde punten niet dieper
is ingegaan. In het eerste hoofdstuk
komen mensen als Kuyper en Schilder
niet uit de verf. Zo zou het Schilder niet
om de werkelijkheid, maar om de norm
gaan, lees ik. Ik ken dat verwijt, maar
ik ken ook Schilders definitie van ethiek
waarin hij wat anders laat horen. Deze
kritiek op Schilder klinkt ook vreemd in
dit boek, als we bedenken dat Schilder
juist vanuit die ‘werkelijkheid’ goed
doorhad dat je voor een politieke partij
meer nodig had dan mensen uit één
kerk!

Voor het ethisch conflict had Klei meer
waardering kunnen uitspreken, omdat
de ellende van een kerkscheuring ten
gevolge van schorsingen en afzettingen
alle ruimte biedt om positiever over de
onvermijdelijkheid van een ethisch conflict te schrijven dan in dit boek gebeurt.
Zeker, op een ethisch conflict kan men
geen nieuwe politieke partij funderen.
Maar dit conflict kan wel de grond zijn
voor een beslissing om uit de oude partij
te stappen. Voor een nieuwe partij is
een duidelijk politiek program nodig.
En dat kwam er niet, althans niet in de
eerste jaren van het GPV. Waarom het er
niet was en ook niet kwam, lag aan de
visie op de kerk. Er is maar één ware kerk
en de grondslag van deze kerk met haar
drie formulieren van eenheid is meteen
ook de grondslag voor alle politieke en
sociale bedrijvigheid. Leve de confessie
en weg met alle politieke programs!
Gelukkig keerde de wal het schip. Wie
aan politiek doet en dan ook nog zich
aan het Nederlandse volk met z’n eigen
partij wil voorstellen, heeft een program
nodig. Het heeft ertoe geleid dat door
die praktijk het GPV wel degelijk meer
deed dan de kerk voor nummer 1 en de
politiek voor bijzaak te verklaren. Als je
maar goed staat in de kerk, dan ben je er
al ongeveer!
Ik vind dat Klei de plank misslaat door
de GPV’ers bij herhaling gebrek aan
politieke belangstelling aan te wrijven.
Predikanten en schoolmeesters waren
alleen maar geïnteresseerd in de kerk
(p. 75)! Ik weerspreek dat. De stichting
van de partij had alles te maken met
de visie op de kerk, maar de bedoeling
van de partij was wel degelijk op het
politieke bedrijf gericht. En dat bleek in
de praktijk ook duidelijk. Ik denk met
name aan de tientallen GPV’ers die na
verkiezingen voor gemeenteraden en
provinciale staten, in raden en staten
zich hebben ingezet voor de politiek. Zelf
weet ik uit ervaring hoe vakkundig velen
van hen waren (en zijn) en hoe zij zich
ook lieten scholen om echt in het politieke bedrijf mee te spreken.
Het is mij prima dat de schijnwerpers
in het boek van Klei vooral op Jongeling,
Verbrugh en Schutte werden gericht,
die ‘aan politiek deden’, maar ik vermeld
graag ook de kennis en inzet van zeer
vele afgevaardigden buiten de Tweede

Kamer. Reeds in 1949 werden er dertien
GPV’ers in gemeenteraden verkozen.
Hun aantal zou in 1998 uitgegroeid zijn
tot 162. Die mensen leerden wat politiek en wat samenwerking in de politiek
was. Zij begrepen dat er naast de gereformeerde confessie nog wel wat anders
nodig was dan de heilige Schrift plus
de drie formulieren van eenheid. Zodra
men zich moest inspannen om z’n zetel
waar te maken, waren de GPV’ers zich
ervan bewust dat zij er voor de politiek
en niet voor de kerk zaten.
Dat brengt mij tot de vraag waarom
Klei nauwelijks aandacht heeft gegeven
aan het opvallende verschijnsel dat het
GPV wel zei dat de drie formulieren de
grondslag voor de partij waren, maar
dat daarvan in het politieke bedrijf heel
weinig bleek. Dit was voor mijzelf het
doorslaggevende punt om te gaan twijfelen aan de noodzaak van een politieke
partij met zo’n grondslag. Als de kerkkeuze (die ik zeer belangrijk vond en nog
steeds vind) bij mijn weten nog nooit
in kamers, staten en raden ter sprake is
gekomen in het GPV-tijdperk, waarom
moest het GPV kerkelijk (tot 1996) dan
zo gesloten zijn? Als het onderwerp kinderdoop nooit aan de orde komt in de
politiek, waarom kan een baptist dan
niet meewerken aan een politiek program van actie, dat wel christelijk, maar
daarom nog niet kerkelijk gekleurd is?
Dit is trouwens ook een andere les die
we uit Kleis beschrijving van het GPV
kunnen leren. In feite staat de ChristenUnie voor soortgelijke vragen. Men
kan wel zeggen dat de CU zich (terecht)
niet aan bepaalde kerk heeft verbonden.
Maar ze wil toch reformatorisch zijn, en…
dan moet ze naar een oplossing zoeken
voor rooms-katholieke mensen die interesse voor de CU tonen!
Ik begrijp dat Klei een historicus en geen
theoloog is. Maar hij promoveerde aan
een gereformeerde universiteit zonder
dat hij in zijn studie blijk geeft van enige
theologische naspeuring. Dat geldt voor
het zojuist genoemde punt, terwijl er
toch vanaf de jaren ’80 wel degelijk met
argumenten en al betoogd is tegen de
kerkelijke geslotenheid van het GPV.
Trouwens, ook een analyse van de conclusies op het Amersfoortse congres
van 1948 zou in het boek van Klei op

216

haar plaats geweest zijn. Ook daarover
werd in GPV-kring in later jaren kritisch
geschreven. Ik merk niet dat Klei van
zulk materiaal gebruik gemaakt heeft.
Ik denk onder andere aan mijn opstel
in de FQI-almanak 1984 onder de titel
‘Van ARP naar GPV’, waarin ik tot de
conclusie kom dat de stellingen die op
het genoemde congres werden aangenomen, theologisch ontoereikend waren.
Ik wijs in dat artikel ook op de artikelen
79 en 80 van de Kerkorde, waarmee
de synodalen Schilder en vele anderen
geschorst hebben. Wie meent dat we
dergelijke schorsingen en afzettingen
moeten opvatten als een uitsluiting uit
het koninkrijk van God, behoort zich te
realiseren dat we dan ook onze eigen
schorsingen rond de breuk van 1967 in

te maken als dat er niet was (p. 53).
Politieke irrelevantie werd door Francke
en veel andere GPV’ers eigenlijk als een
deugd beschouwd (p. 313). Wie Francke
heeft gekend en zijn geschriften over
niet-theologische zaken heeft gelezen,
zal deze opmerking als onzin moeten
betitelen, hoezeer Franckes kerkvisie ook
belemmerend voor het GPV is geweest.
Ik lees ook dat na 1981 volgens Klei veel
GPV’ers hebben begrepen dat hun doel
niet was om Nederland gereformeerd te
maken, maar om een dam op te werpen
tegen de secularisatie (p. 204,229). Alsof
het doel van het GPV ooit geweest is om
Nederland gereformeerd te maken! Dat
krijg je als je van GPV’ers mensen maakt
die politiek geen enkele interesse hadden.

keurt het homohuwelijk af. Wie kan een
christelijke partij verbieden intern geen
kandidaten voor te dragen voor publieke
politieke functies als het over (homoseksueel) samenwonende kandidaten
gaat? Ik denk aan de duidelijkheid op
dit punt bij de SGP. Een woordvoerder
van de SGP, Kamerlid Dijkgraaf, kreeg
de vraag voorgelegd (NRC Weekend van
4/5 juni jl.), of de SGP samenwonende
homoseksuelen op de lijst zet. Hij antwoordde: ‘Nee, maar dat geldt ook voor
iemand die ongehuwd samenwoont, of
die te veel drinkt, of continu 160 rijdt.
Ik kan me geen discussie herinneren in
onze partij waarin homoseksualiteit
een rol speelde. Wij veronderstellen dat
mensen die zich bij ons aanmelden zich
houden aan de regels zoals wij die graag

De huidige Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie: v.l.n.r. Arie Slob, Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink,
Joël Voordewind, Cynthia Ortega-Martijn en Carola Schouten
dat licht hebben te plaatsen. Met kan
synodaal-gereformeerden niet een consequentie laten aanvaarden die wijzelf
in andere gevallen niet (zouden) willen
aanvaarden. Daarmee is niet gezegd dat
er dus na 1944 van een ethisch conflict
geen sprake was. Dat was er wel degelijk. Het schorsen zelf blijft immers erg
genoeg.

Van GPV naar ChristenUnie
Klei schroomt niet met zijn eigen
mening voor de dag te komen, is ons al
gebleken. Op veel plaatsen vind ik uitdrukkingen die mijns inziens niet van
wetenschappelijke distantie en objectieve historiebeschrijving getuigen, maar
van een vlot eigen oordeel in een soms
behoorlijk plompe formulering. De vrijgemaakten bleven zich gereformeerden
noemen en maakten hun tegenstanders
uit voor ‘synodalen’ (p. 35). De vrijgemaakten waren bereid om een conflict

Kleis eigen opvattingen die ik niet meer
als historiebeschrijving kan beschouwen, treffen we wel heel duidelijk aan
als hij in zijn epiloog en in zijn veertiende stelling het volgende poneert:
De positie van homoseksuelen in de
ChristenUnie lijkt op die van de nietvrijgemaakten in het GPV: officieel is er
een beetje ruimte voor ze, feitelijk is die
ruimte er niet! We hoeven niet te raden
wat Klei daarvan vindt. Hij denkt ‘democratisch’, en dat betekent voor hem dat
je in een politieke partij homoseksuelen
precies zo moet behandelen als niethomoseksuelen.
De vergelijking gaat volgens mij niet op.
Als ik (evenals Klei) vind dat de deuren
van het GPV voor andere christenen dan
vrijgemaakten al veel eerder dan in 1996
geopend hadden moeten worden, is er
nog geen grond hetzelfde te zeggen als
het over homoseksueel levende christenen gaat in de ChristenUnie. De ChristenUnie wil voor het gezin opkomen en

zien.’ Dat is binnen het raam van de
grondwet voor een christelijke politieke
partij gelukkig nog mogelijk als het over
haar interne zaken gaat. De criteria
voor een christelijke levensstijl, zoals de
genoemde SGP’er die hier voor de vuist
weg formuleerde, zijn glashelder.
N.a.v.: Ewout Klei,
Klein maar krachtig, dat maakt ons
uniek. Een geschiedenis van het Gereformeerd Politiek Verbond, 1948-2003,
Bert Bakker, Amsterdam, 2011, ISBN
9789035136090, 454 pag., prijs € 29,95
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Aardrijkskunde

G. Slings

’k Was al heel jong verzot op aardrijkskunde.
Ik vond niets mooier dan wanneer we op school
een kaartje moesten tekenen en inkleuren:
blauw voor het water, groen voor het laagveen.
En later kreeg je zelf je eigen atlas.
Nooit heb ’k een boek met zoveel zorg gekaft.
Ik kon er uren over zitten dromen,
tot ’t klokje van gehoorzaamheid weer sloeg.
Heel de aarde leek één fonkelend wonderrijk:
Tibet. De Andes. Het Zuidpoolgebied.
Tasmanië. Vuurland. Afrika vooral.

Gedicht

Onmetelijk. Oneindig. Iedere naam
was pure poëzie. Wat ben ik blij
dat er toen nog geen televisie was.

Cees Buddingh’ (1918-1985)

Ja, die laatste regels.
Wat groeit er een ander geslacht op dan vlak na de oorlog.
We lazen tot we er scheel van zagen.
Dit gedicht leidt gemakkelijk tot nostalgie.
Wat hebben de jongeren van nu veel om virtueel weg te
dromen.
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Persrevue

P.L. Storm

De Bijbel over de hel

Wat zegt de Schrift over de hel? Aan die
vraag wijdt dr. M.J. Kater een tweetal
artikelen in De Wekker (van 15 en 29 april
2011). Kater is parttime predikant te Sint
Jansklooster en docent systematische
vakken aan de TUA. Directe aanleiding
is de verhitte discussie momenteel in
de VS rond de publicaties van de Amerikaanse predikant Robert Bell die het
bestaan van een eeuwige straf ontkent.
Er was ook bij ons in de pers het nodige
over te lezen. Kater schrijft erover onder
de titel: ‘Golgotha en Gehenna’. Hij zet
op een verdienstelijke manier de schriftgegevens op een rijtje. Hij wil laten zien
in zijn artikel hoe het afdoen aan de
werkelijkheid van de eeuwige straf ook
het afdoen zal veroorzaken aan de liefde
van de Vader en de Zoon. Dat blijkt juist
op de plaats waar hun liefde schittert
als nergens anders, maar waar ook dan
juist de hel een realiteit is: Golgota. Ik
stap op het volgende punt het eerste
artikel binnen:
God oordeelt
‘God is liefde’ is ondenkbaar zonder de
werkelijkheid van de eeuwige straf. Het
Griekse woord dat Jezus gebruikt voor

‘hel’ is het woord ‘gehenna’. Dit was
de naam van de vallei ten zuiden van
Jeruzalem (dal van Hinnom) waarin de
vuilnis dagelijks werd verbrand. De naam
van deze afvalput van de stad, Gehenna,
werd zo steeds meer verbonden met de
plaats van Gods oordeel, het eindgericht.
Op deze vuilnisbelt is het waar: ‘waar
de worm niet sterft en het vuur niet
uitgeblust wordt’ (Marc. 9:43). Daarom
denken we na over de hel onder de titel
‘Golgotha en Gehenna’. Gods liefde en
recht gaan samen. Dat is pas echt ‘goed
nieuws’!
Bell maakt in zijn Liefde overwint
gebruik van onjuiste voorstellingen
en bewoordingen die door christenen
gebruikt zijn in het spreken over de hel
om het bestaan ervan te ontkennen.
Dat is een veelgebruikte tactiek om
bepaalde elementen van de bijbelse leer
te ontkrachten. Je schetst een karikatuur,
een vertekening, en vervolgens ga je die
bestrijden. Zo vraagt hij heel suggestief:
‘Haalt maar een select groepje mensen de
hemel en zullen miljarden en miljarden
voor eeuwig branden in de hel?’ Waar
wordt op deze manier in de Bijbel over de
werkelijkheid van het oordeel gesproken?

Maar laten we er allereerst dit van leren,
dat we in het spreken over de hel het
Woord naspreken. En dan zijn een aantal
punten heel duidelijk en onopgeefbaar.
In de eerste plaats openbaart de Bijbel
ons dat God oordeelt en als gevolg daarvan er een scheiding optreedt. Het woord
dat voor ‘oordeel’ gebruikt wordt, kennen
wij als ‘crisis’. Het is de tijd van de schifting. Laat een pak melk lang openstaan
en er voltrekt zich een ‘crisis’ in dat pak
melk: het water verzamelt zich boven de
dikke melkbestanddelen. Het definitieve
oordeel is dus verbonden met een bepaalde weg, die eraan voorafgaat. Duidelijk is
dat in het spreken over de twee wegen, de
brede en de smalle weg (Matth. 7:13,14).
Beide wegen zijn verbonden met een
eindbestemming: ‘het verderf’ en ‘het
leven’. Verder is te wijzen op het spreken
over de scheiding tussen de schapen en de
bokken (Matth. 25:33) en over de opstanding ‘ten leven’ tegenover de opstanding
‘ter verdoemenis’ (Joh. 5:28,29).
Eeuwig oordeel
Het tweede aspect van het oordeel is dat
onze eindbestemming op grond van Gods
oordeel eeuwig is. Er wordt nogal eens
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gezegd dat het woord ‘eeuwig’ niet meer
zegt dan ‘voor een lange tijd’. Het woord
‘verderf’ zou dan slaan op vernietiging
van allen die verloren gaan. Je houdt op
te bestaan. Dit zogenaamde ‘conditionalisme’ redeneert wel logisch, want ontbinding en verwoesting houden normaal
gesproken een keer op. Maar het geeft
zich geen rekenschap van de betekenis
van het woord in het Nieuwe Testament
(en de Septuaginta). Zij die in de hel zijn,
hebben het doel van het leven gemist en
het verspild en verspeeld. Slechts vuilnis
blijft dan over. Wanneer een munt ‘verloren’ is gegaan, houdt die echter niet op
te bestaan al mist die z’n doel. Evenmin is
zalf die uitgegoten wordt daarmee in het
niets verdwenen. Het is ontegenzeggelijk
waar dat het woord ‘eeuwig’ in de Bijbel
ook gebruikt wordt in de zin van ‘een
lange tijd’. We kunnen het woord niet
zonder meer lezen als ‘eindeloos lange
tijd’. Maar in de Bijbel is in ieder geval
geen sprake van een ‘eindeloze’ hemel
en een ‘eindige’ hel. Het woord ‘eeuwig’
drukt voor hemel en hel dezelfde werkelijkheid uit. Dat zie je bijvoorbeeld wanneer Jezus zegt: ‘En dezen zullen gaan in
de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen
in het eeuwige leven’ (Matth. 25:46).
Nu wordt de geruststellende gedachte
wel gekoesterd dat het spreken over de
hel allemaal alleen maar beeldspraak is.
Immers, hoe kan een plaats tegelijkertijd aangeduid worden als ‘de buitenste
duisternis’ en als ‘onuitblusbaar vuur’?
Er is inderdaad veel voor te zeggen dat
er sprake is van metaforen: woorden
die gebruikt worden om een bepaalde
boodschap over te dragen zonder dat ze
letterlijk waar zijn. Maar – en dat is een
heel wezenlijk punt – metaforen worden
gebruikt om werkelijkheden te beschrijven die groter zijn dan je in woorden
kunt uitdrukken! Met andere woorden,
de hel zelf is geen metafoor, maar werkelijkheid. Het is een werkelijkheid die
afschuwelijker is dan woorden kunnen
uitdrukken. Het is een verlorenheid die
alle woorden te boven gaat. Dat maken
metaforen als ‘buitenste duisternis’ en
‘onuitblusbaar vuur’ duidelijk.
Ernst van het oordeel
In de derde plaats spreekt de Bijbel met
grote ernst over dit oordeel. Laat Jezus
het Zelf maar zeggen: ‘En wees niet
bevreesd voor hen die het lichaam

doden en de ziel niet kunnen doden,
maar wees juist bevreesd voor Hem Die
zowel ziel als lichaam kan verderven in
de hel’ (Matth. 10:28). Hij spreekt over
het ‘eeuwige vuur’ (Matth. 25:41), over de
‘buitenste duisternis’ (Matth. 25:30) en
de ‘eeuwige pijn’ (Matth. 25:46). Het zijn
geen uitvoerige beschrijvingen van wat
de hel is. ‘Het zijn slechts korte aanduidingen om gewetens wakker te schudden
om het oordeel van de komende Rechter
te vrezen’, zo schreef een bekende nieuwtestamenticus (J. Jeremias). Gods Woord
wijst ons op de volgende typeringen van
wat de hel is:

1. Straf/pijn
De belangrijkste omschrijving van de
hel in het Nieuwe Testament is die
van straf (lijden). Drie passages treden op de voorgrond: Mattheüs 25:3146, 2 Thessalonicenzen 1:5-10 en Openbaring 20: 10-15. De straf is verdiend
en rechtvaardig. De straf gaat samen
met lijden, aangrijpender dan welk
aards lijden dan ook (Marc. 9:42-43).
Dit lijden vanwege pijn en gewetenswroeging veroorzaakt ‘wening en
het knersen van de tanden’, zoals de
Heiland het typeert (o.a. Matth. 8:12;
13:42,50). Denk ook aan de aangrijpende tekening in Jakobus 5:1-5, waar
gezegd wordt dat de rijken in aanraking zullen komen met Gods rechtspraak over hun bedreven onrecht:
‘de komende ellende’, het ‘verterende
vuur’ en de ‘dag van de slacht’.
2. Ondergang/verderf
De hel wordt ook aangeduid als
ondergang en verderf. Dat gebeurt
bijvoorbeeld in de context van Johannes 3:16: ‘Alzo lief heeft God de wereld
gehad (...) opdat een ieder, die in Hem
gelooft, niet verderve.’ Zo wordt ook
het eindpunt van de brede weg aan-

geduid: de weg die naar het ‘verderf’
leidt (Matth. 7:13). Het is een woord
dat verwoesting, vernietiging, verval
en het verlies van leven aanduidt. Het
is de typering van een bestaan zonder
hoop. Er is niets meer om je aan vast
te grijpen. Er komt na deze ‘nacht’
geen ‘morgenlicht’.
3. Verlaten/verbannen
De centrale gedachte is dan die van
het voor altijd ‘buiten’ zijn, de verlatenheid, de uitsluiting en de scheiding (Matth. 7:21-23, Mark. 9:42-48).
Hier valt de nadruk op wat iemand
mist. Hij is buiten de bruiloftszaal
(Matth. 25:11), buiten het NieuwJeruzalem (Openb. 22:14-15) en is zo
verlaten, gescheiden van God. Hier
staat het ‘Komt’ (Matth. 25:34) dat
de gelovigen als welkom toegeroepen
wordt tegenover het ‘ga weg van Mij’
(Matth. 25:41) dat Gods vijanden zullen horen. Juist voor hen die genodigd
waren om de bruiloft bij te wonen,
zal het ‘buiten’ moeten blijven een
verschrikkelijke werkelijkheid zijn. Ze
zijn dan zonder enige bescherming,
zonder gevoel van veiligheid, zonder
vreugde.
Laten we nooit wennen aan deze
woorden uit de Schrift. Het zijn woorden die ons hart doen vrezen en vervullen met ontzag voor God, Het zijn
ook woorden die voortkomen uit een
hart dat brandt van liefde, Jezus’ hart.
Hij barstte in snikken uit bij het zien
van de ‘Vaderstad’ Jeruzalem onder
het oordeel. Anders spreken over de
hel is meedogenloos hard. En laten we
niet vergeten dat niemand onvrijwillig verloren zal gaan.
In het tweede artikel wijst Kater eerst
op de mooie vrucht van Pasen: de schapen van de kudde van de goede Herder
mogen het eeuwige leven binnengaan.
Dan vervolgt hij:
God doet recht
Stuurt een goede God mensen naar de
hel? Het is een veelgebruikte stok om mee
te slaan naar de inhoud van het christelijk geloof. Met een beroep op Gods liefde
wordt de realiteit van het ‘eeuwig verloren’ ontkend of in ieder geval verzwegen.
Als we een beeld hebben van God waarbij
God in het verlengde van onze behoef-
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ten ligt, formeren we echter een God
Die altijd zegent en troost, maar nooit
oordeelt en straft. En zolang we kleine
gedachten hebben over God, hebben we
ook kleine gedachten over de zonde. De
gedachte vat dan post dat voor eeuwig
verloren toch niet in verhouding staat tot
een paar gebreken. De hel als straf tekent
ons echter God als Rechter. Hij neemt de
zonde zeer serieus. De hel als verlorenheid
en verderf laat Hem zien als Overwinnaar over al het kwaad. God doet recht
door het kwaad uit de weg te ruimen.
Het onrecht gaat niet in een grote doofpot. De leer van de eeuwige straf kent ook
deze kant: ‘Wreek uzelf niet, beminden,
maar geef de toorn plaats, want er staat
geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal
het vergelden, zegt de Heere’ (Rom. 12:20).
Vrijwillig verloren
Stuurt God mensen naar de hel? Ja en
nee. Deze vraag ligt in dezelfde lijn als
enkele andere vragen. Stuurde God Jozef
naar Egypte? Ja en nee. Nee: zijn broers
hadden het ten kwade gedacht. Ja: God
had het ten goede gedacht. Dezelfde dingen kunnen gezegd worden ten aanzien
van het verraad door Judas en de kruisiging daaropvolgend (Luk. 22:22, Hand.
2:22-23, 4:27-28). Je kunt niet zeggen:
Judas werd door God naar het Sanhedrin
gestuurd om Jezus te verraden. Judas
ging op een weg die hij zelf wilde gaan.
Zo is het ook met farao als hij de Israëlieten niet laat trekken: ‘Doch farao verhardde zijn hart’ en ‘De Heere verhardde
farao’s hart’. Het staat allebei in de Bijbel.
Van het laatste is overigens pas sprake na
de vijfde plaag! Dat neemt niet weg dat
God soeverein is: ‘Zo ontfermt Hij Zich
dan over wie Hij wil en Hij verhardt wie
Hij wil’ (Rom. 9:18). Niemand kan Hem
ter verantwoording roepen.
Wie zonder God wil zijn, zal zijn zin
krijgen in de uiterste consequentie daarvan: Hij zal voor eeuwig buiten God
zijn. Zonde maakt scheiding tussen God
en mens. Voortgaan op een zondige
weg maakt die scheiding steeds groter.
Uiteindelijk leidt dit tot een voor altijd
onoverbrugbare kloof. Daar zal echter het
‘paradijs van de zonde’, een leven zonder
God en zonder enige belemmering door
de naaste, bitter tegenvallen. In het licht
van de menselijke verantwoordelijkheid
is waar wat de apologeet C.S. Lewis zegt
in zijn boek De grote scheiding. Er zijn

slechts twee soorten mensen: mensen die
tegen God zeggen ‘Uw wil geschiedde’ en
mensen tegen wie God zal zeggen ‘uw wil
geschiedde’.
Kater geeft vervolgens één en ander
door uit het genoemde boek van Lewis
en gaat dan zo verder:
God is liefde
Een fletse opvatting over de hel geeft ook
een vage, oppervlakkige opvatting over
Jezus’ werk. Hij heeft naar lichaam en ziel
de helse angst en pijn geleden (Matth.
10:28), Jezus werd door God verlaten. Hij
klaagde: ‘Mijn God, Mijn God, waarom
hebt Gij Mij verlaten?’ Wie het ‘eeuwig
verloren’ naar de achtergrond drukt in
de christelijke leer, ontdoet die klacht
van Godsverlatenheid van zijn onpeilbare diepte. En hij verkleint de liefde van
de Vader, ‘Die zelfs Zijn eigen Zoon niet
spaarde’ (Rom. 8:32). Juist de realiteit van
de hel en de toorn van God over de zonde
laten ons zien dat ‘God is liefde’. Het kruis
openbaart in felle kleuren de toorn van
God over de zonde en tegelijkertijd op
onnavolgbare wijze de liefde van God tot
zondaren. Het ‘ga weg van Mij’ van Gods
toorn wordt voorafgegaan door de nodiging ‘Kom tot Mij’ van Gods liefde. Het is
pertinente onzin wat Bell schrijft:
‘Miljoenen mensen is verteld dat de kern
van het Evangelie is dat God je naar de
hel stuurt, tenzij je in Jezus gelooft. Jezus
zou je redden van God. Maar wat voor
soort God is dat, van Wie wij gered moeten worden?’ Inderdaad, Bell, die God
bestaat niet! Maar dan moet Bell ook niet
doen alsof die God wel bestaat wanneer
we in de werkelijkheid van de hel geloven.
Het grote misverstand in de woorden
van Bell – en niet alleen van hem – is
de gedachte dat Jezus God op andere
gedachten zou moeten brengen. Dat zou
een streep betekenen door het ‘God was
in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende’ (2 Kor. 5:19). Het initiatief tot
verzoening gaat van de Vader uit: de God
tegen wie wij gezondigd hebben, nadert
Zelf in genade tot zondaren.
Ondertussen kan het ons wel naar de keel
grijpen wanneer we het bestaan van de
eeuwige straf belijden. Er zijn ouders die
met groot verdriet aanzien hoe hun kinderen breken met de Heere en Zijn dienst.
Er zijn buren en collega’s die ‘nergens aan
doen’. Het is onmogelijk om te geloven

in de eeuwige straf en tegelijkertijd niet
voor hen te bidden en te blijven bidden en
zo mogelijk in gesprek met hen te komen
en te blijven. Enkele lijnen:
1. Laten we geen goedkope troost bieden. Er is de ernst van de verbondswraak. Er is reden en ruimte voor
de klacht van een vader: ‘Mijn zoon
Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, dat ik, ik voor u gestorven
ware...’ Geef deze noodkreet plaats en
de tranen hun vrije loop.
2. Ze vallen bij hun sterven niet in de
handen van mensen, maar in de
handen van God, Die rechtvaardig
oordeelt. Geen vader of moeder zal
straks de Heere durven, kunnen of willen beschuldigen van onrecht.
3. Ze zijn zo lang ze leven niet buiten het
bereik van Gods trekkende liefde. Dat
is liefde die overwint. Er is in het uur
van hun doop gebeden ‘dat ze zonder
verschrikken voor de rechterstoel van
Christus’ zouden mogen verschijnen.
Er is grond om dat gebed te blijven
bidden.
4. Als zelfs de ‘rijke jongeling’ vertrekt
en de vraag klinkt ‘wie kan dan zalig
worden?’ dan klinkt ons het woord
uit Jezus’ mond tegen: ‘Bij de mensen
is dat onmogelijk, maar niet bij God.
Want bij God zijn alle dingen mogelijk.’
Ten slotte is het veelzeggend dat op de
vraag of er weinig (of veel) zalig zullen
worden, het antwoord van de Heiland
luidt: ‘Strijdt gij om in te gaan!’
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Pauselijke waarschuwing voor
de verenging van het begrip liefde
We gaan eventjes naar de paus luisteren. Niet zo lang, we zijn tenslotte keurig
gereformeerd. Maar toch. Hij heeft ons
wat te zeggen dat enige zelfbeproevende meditatie verdient. Het gaat over de
liefde. Mooi onderwerp. En over recht en
tucht. Oei. Dat de paus over dergelijke
thema’s bevraagd wordt, is begrijpelijk,
gezien de adembenemende en ontzettende hausse aan schandalen rond
seksueel misbruik door kerkelijke ambtsdragers, die vanuit het verleden zijn
opgedoken. Daarover heeft de Duitse
journalist Peter Seewald paus Benedictus XVI indringend mogen interviewen.
De paus heeft ook openhartig en
niet minder indringend geantwoord.
Het interview was te lezen in Trouw
(8 april 2011) onder de titel ‘Benedictus:
Weglopen kan niet’. Een heel klein stukje
eruit. De paus kijkt daarin terug in het
verleden, zoekend naar een antwoord op
de vraag hoe al dat misbruik indertijd
toch zo lang weggemoffeld kon worden.
En dan doet hij een waarneming die ook
voor protestantse kerken opgaat, vol-

gens mij. En die ook tot nadenken stemt
voor ons die op het ogenblik steeds
meer verlegen dreigen te raken bij het
daadwerkelijk uitoefenen van kerkelijke
tucht bijvoorbeeld, vanuit een spanning
die vaak gevoeld wordt tussen liefde en
recht. Eerst nu een opmerking van Seewald en dan het antwoord van de paus:
Niet alleen het misbruik is onthutsend,
ook de manier waarop ermee omgegaan
is. De feiten zijn decennia lang verzwegen
en weggemoffeld. Dat is het bankroet
voor een instelling die de liefde in het
vaandel heeft staan.
“Daarover heeft de aartsbisschop van
Dublin mij iets heel interessants gezegd.
Hij zei dat het kerkelijk strafrecht tot in
de jaren vijftig gefunctioneerd heeft. Het
was weliswaar niet volmaakt, je kunt op
veel punten kritiek hebben, maar niettemin: het werd toegepast. Maar vanaf
het midden van de jaren zestig werd
het gewoon niet meer gehandhaafd. De
gedachte was, dat de kerk niet een kerk
van recht, maar een kerk van liefde moest

zijn; zij mocht niet straffen. Het besef dat
straffen een daad van liefde kan zijn, was
verloren gegaan. Zelfs bij oprecht goede
mensen is in die jaren een opvallende verduistering van het denken vast te stellen.
We moeten opnieuw leren dat de liefde
voor de zondaar en de liefde voor het
slachtoffer in evenwicht gehouden worden, als ik de zondaar op een aanvaardbare en aangepaste manier bestraf.
Er is in het verleden iets in het bewustzijn veranderd, waardoor het recht en de
noodzaak van straf naar de achtergrond
verdwenen zijn – en dat brengt uiteindelijk ook een verenging van het begrip
liefde mee. Liefde beperkt zich niet alleen
tot aardig en vriendelijk zijn, ze moet ook
in de waarheid zijn. En bij de waarheid
hoort dat ik degene die tegen de echte
liefde gezondigd heeft, moet straffen.”
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Kleuters mee
naar de kerk!
Dat is kort en goed de boodschap van
psychologe drs. Sarina Brons-van de
Wekken die regelmatig stukjes schrijft
over christelijke opvoeding in het Reformatorisch Dagblad. Een nuttig en nuchter pleidooi, na jaren van een – althans
binnen onze kerken – groeiende neiging
en praktijk om de kleuters (en oudere
kinderen!) uit de dienst te halen (zeker
tijdens de preek) en op maat te bedienen. Dat is overigens op die schaal nog
niet de praktijk in de kerkdiensten die
Brons op het oog heeft. Haar titel is:
‘Kleuter meenemen naar de kerk is zinvol’. Het stond op 25 mei in het RD. Het
volgende gedeelte neem ik met instemming over (terwijl de tussenkopjes van
mezelf zijn):
Heeft het wel zin om kleine kinderen mee
te nemen naar de kerk? Ik zie de meeste
ouders hun kinderen vanaf een jaar of
4 meenemen. Kleuters snappen toch

helemaal niets van de preek? Ouders zijn
vooral bezig met het stilhouden van hun
kind en kunnen zelf ook niet opletten.
Kun je niet beter wachten tot hun denken
wat meer ontwikkeld is?
Kleine kinderen begrijpen nauwelijks
iets van een preek, behalve misschien als
er een geschiedenis aan de orde is. Vaak
volgt er na de verhaallijn echter meer
over het geloofsleven, wat abstracter is.
Hiermee kunnen kleine kinderen weinig,
omdat hun denken nog heel concreet is.
Heeft het wel zin om jonge kinderen mee
te nemen naar de kerk?
Deze vraag heeft ongetwijfeld te maken
met de tijd waarin wij leven. In toenemende mate wordt allerlei informatie
voor kinderen op maat gesneden, zodat
ze optimaal kunnen leren.
Dat hapklaar maken is op zichzelf niet
verkeerd. Opvoeders hebben kinderen veel
te leren en dan is het goed om te doseren.
Daarbij komt dat onze maatschappij kin-
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mee en wordt hun geweten gevormd.
Ze voelen of een dominee of ouderling
bewogen is met het heil van de gemeenteleden. Ze proeven de liefde tot de
Koning van de kerk. Niet alleen van de
dominee, maar ook van ouders. Want
kerkgang begint niet pas in de kerk,
maar start al thuis. Kinderen merken
hoe ouders opgaan. Is dat met verlangen
naar het Woord van God? Biddend of de
Heere spreekt? Of is het niet meer dan
een gewoonte?
De kerkgang bestaat niet alleen uit de
preek, maar ook uit het samen zingen,
samen bidden, het met elkaar verbonden
zijn als gemeente en dergelijke. Kinderen
voelen zich vaak groot als ze voor de
eerste keer mee mogen. Ze doen op hun
manier mee met zingen en bidden. Ze
letten ineens op als een predikant de kinderen aanspreekt en op een eenvoudige
manier iets speciaal aan hen uitlegt. Kinderen voelen dat ze er helemaal bij horen.
Als ouders kinderen van jongs af aan
meenemen, leren ze hun een patroon en
vormen ze het geweten. Het naar de kerk
gaan is geen discussiepunt. Kerkgang is
niet afhankelijk van onze behoefte, maar
hoort erbij voor een christen. Omdat de
Heere Zich in Zijn huis via de Evangelieverkondiging bekendmaakt.

deren de beste mogelijkheden wil bieden.
Veel draait tegenwoordig om het kind.
Het kind is het vertrekpunt en moet zich
maximaal ontwikkelen.
Ingeleid worden
Nogmaals: op zichzelf niets mis mee. Mits
er ook een andere kant is. In het leven
moet niet alles om het kind draaien,
maar het kind moet ook worden ingeleid
in de volwassen wereld. Hoe doen we
dat? Heel eenvoudig: door het daar te
brengen. Door dingen die nog te moeilijk
zijn, niet bij hem weg te houden, maar
hem ermee in aanraking te brengen. Het
kind hoort erbij, ook al draait niet alles
om hem.
Wat moet een kleuter in de kerk? Het is
het begin van het inleiden in de wereld
van de kerkgang. Inderdaad gaat er erg
veel langs hem heen. Maar zeker niet
alles. Waar woorden van spreker naar
luisteraar gaan, is er communicatie. En
bij communicatie spelen er twee niveaus:
een inhoudsniveau en een betrekkingsniveau. Het inhoudsniveau heeft betrekking op wat er wordt gezegd. Het betrekkingsniveau gaat over hoe de boodschap
is bedoeld en gaat ook over de relatie.
Wat een kind oppakt
Bij een preek zijn bijvoorbeeld eerbied,
heiligheid, gunning, afstand of juist
nabijheid belangrijk. Op betrekkingsniveau krijgen kinderen al jong indrukken

Opstelling ouders
En die moeilijke gedeelten dan? Dat valt
inderdaad niet mee. Toch maakt het
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een groot verschil hoe ouders hier zelf
tegenover staan. Als ze kritiek hebben op
de moeilijkheidsgraad en ook vinden dat
kinderen er niets aan hebben, is dat koren
op de molen van verzet. Het zal voor kinderen steeds moeilijker zijn om motivatie
op te brengen om mee te gaan naar de
kerk. En dan? Dan willen de kinderen
uiteindelijk helemaal niet meer. Ouders
die hierin toegeven, merken dat het bijna
niet meer te doen is om later opnieuw
een start met hun kinderen te maken.
Hiertegenover staan ouders die het echt
belangrijk vinden dat kinderen al jong
meegaan. Deze ouders beamen dat het
inderdaad moeilijk is en dat kinderen veel
nog niet begrijpen, maar ze stoppen hier
niet. Zij willen hun kind graag uitleggen
waarover de preek ging. Zo’n kind voelt
dan de ernst, het gewicht van de zaken
van God.
Uiteraard staat dit gesprek niet los van
de verdere godsdienstige vorming in het
gezin. Als het goed is, voelen ouders de
opdracht om vertolker te zijn van Gods
Woord naar hun kinderen. Na de preek
kunnen zij thuis de brug slaan en aanhaken bij wat hun kind al weet en via sturende vragen stukjes van de preek naar
voren halen. Vaak werkt het motiverend
als een kind antwoorden kan geven, zelfs
al leggen ouders die antwoorden bijna in
de mond.
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