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Veel wijsheid toegewenst

Schriftlicht

A.C. Breen

Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid;
het kwaad mijden – dat is inzicht.
(Job 28:28)
Over een paar weken doen jongeren
publiek belijdenis van hun geloof.
Geloof, dat komt van de Heilige Geest
die dat in hun hart werkt door zijn
Woord. Van harte zeggen ze ja tegen
een levend geloof en een gelovig leven.

Met hun jawoord beloven ze door Gods
genade te blijven bij de leer van Gods
Woord en te leven als christenen naar
Gods Woord. Als kinderen van Gods
verbond willen ze ernst maken met het
wat en dat van geloven, opstaan voor
hun geloof en met Job uitspreken: ‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het
kwaad mijden – dat is inzicht.’

Geest. Je geeft blijk van oprechte Spiritualiteit (Geest-elijkheid). Je wilt ook de
gemeente van Christus trouw blijven.
Je stapt niet op bij de eerste de beste
onenigheid, maar je hebt je naaste lief,
ook in de gemeente. Je zet je schouders
onder het werk in de kerk. Je belooft niet
af te wijken van noch toe te voegen aan
‘wat geschreven staat’.

Openbare geloofsbelijdenis

Het is niet alleen een feest van de Geest,
ook een wonder van de Geest. Er moet in
je hart iets heel bijzonders zijn gebeurd.
Je neemt het evangelie openlijk aan en
vertelt het openlijk door. Zoals Paulus
zegt: ‘Voor dit evangelie schaam ik mij
niet, want het is Gods reddende kracht
voor allen die geloven’ (Rom. 1:16). Het
opent perspectief naar boven en vooruit. Jezus beloofde immers: ‘Iedereen die
mij zal erkennen bij de mensen, zal ook
ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.
Maar wie mij verloochent bij de mensen,
zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in
de hemel’ (Mat. 10:33).

Leg je belijdenis af, dan beloof je plechtig dat je in je opvattingen en levenswandel blijft bij het Woord van God.
Openlijk kom je voor je geloof uit. Het
is een bekentenis. Je zegt ja tegen de
beloften van God, je wilt voor Christus uitkomen. Je belooft dat je je niet
schaamt voor het evangelie. Het geeft je
zo’n innerlijke blijdschap, dat je het niet
voor jezelf kunt houden.
Je hebt de tijd niet mee en de geest van
de tijd al helemaal niet. Nieuwe religiositeit, occult spiritisme en seksuele losbandigheid doen opgeld. Voor Christus
openlijk uitkomen is een feest van de

Dat je als jongere bij dat evangelie blijft,
dank je niet aan jezelf. Jezus, die zijn

bloed stortte voor jou, is het ook die
voor je bidt bij de Vader. Hij die belooft,
is trouw (zie Heb. 10:19v). Is het geen
wonder van Hem, dat er zo velen in de
wereld vandaag nog geloven? De Heer
laat niet los wat Hij begon. Van geloof
en leven is Hij de bron. Hij is zowel
getrouw als sterk. Hij voleindigt zijn
werk. Hij schenkt leven, Hij zal ook redding geven (Ps. 138). Hij schenkt ook
wijsheid. Christus schenkt Zichzelf tot
wijsheid. Put daarom moed uit de woorden van Job: ‘Ontzag voor de Heer – dat
is wijsheid; het kwaad mijden – dat is
inzicht.’

Ontzag voor de Heer
‘’t Begin van ware wijsheid is – zo leert
ons Gods getuigenis – de Here als uw
God te vrezen’ (Ps. 111). De Heer vrezen
of ontzag voor Hem hebben, betekent
niet dat je bang voor Hem bent, maar
dat je bang bent om Hem boos te maken
of verdriet te doen. De Septuagint, de
Griekse vertaling van het Oude Testament, gebruikt het woord ‘vroomheid’
of ‘godvrezendheid’ voor ons woord
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‘ontzag’. De vrees voor de Heer is geen
ontzetting, maar ontzag.
Streven naar vroomheid of godvrezendheid omvat ook de goede strijd van het
geloof strijden en een krachtig getuigenis afleggen (1 Tim. 6:11-12). Niet één keer
in de kerk(zaal) als je openbaar je geloof
belijdt, maar dagelijks als kerk(lid) als
je op de markt van het leven publiek de
rijkdom van ‘geloof, hoop en liefde’ niet
alleen laat horen, maar vooral laat zien
en er nooit over zwijgt.
Kunnen we dat in eigen kracht? Na de
openbare geloofsbelijdenis hebben velen
met mij de woorden van 1 Petrus 5:10-11
meegekregen: Maar al moet u nog korte
tijd lijden, God, de bron van alle genade,
heeft u geroepen om in Christus Jezus
deel te krijgen aan zijn eeuwige luister.
God zal u sterk en krachtig maken, zodat
u staande zult blijven en niet meer zult
wankelen. Hem komt de macht toe, voor
eeuwig. Amen.
Zij die lijden, kunnen zich optrekken aan
het boek Job. ‘Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen
komen uit de diepten van de dood. Ja,
uw goedheid is zeer groot’ (Ps. 84:5 ber.).
Dit te belijden in grote nood is wel heel
bijzonder.

Wijsheid
Ontzag voor de Heer is wijsheid. Maar
wat is wijsheid precies? Job grote zonden verwijten vanwege zijn grote lijden,
zoals zijn ‘vrienden’ deden, is dat wijsheid? Uit zijn enorme pijn concluderen
dat hij wel een enorme ongelovige
moet zijn, is dat wijs? Hem onder grote
druk aanzetten tot berouw omdat zijn
ellende zijn schuld bewijst, wat moet je
daarmee? Job houdt vol niet van Gods
Woord te zijn afgeweken: ‘Ik ben in zijn
spoor getreden, zonder af te buigen
volgde ik zijn weg. De geboden die hij
voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al
gekoesterd’ (23:11-12).
Job kan de betogen van zijn gespreksgenoten moeilijk wijsheid noemen: ‘Jullie
denken alles al gezien te hebben, maar
toch zijn jullie woorden leeg en niets
dan lucht!’ (27:12). Ware wijsheid is god-

vrezendheid. Het is alsof Job wil zeggen:
‘Denk niet dat je wijzer bent dan God.
Hij spreekt tot de mens dat ontzag voor
Hem hebben wijsheid is en het kwaad
mijden inzicht. Ik heb ontzag voor Hem
en ik mijd het kwaad. Hoe kunnen jullie mij van onwijsheid betichten?’ Wij
weten dat Job gelijk heeft, want hoofdstuk 1 en 2 vermelden drie keer dat Job
rechtschapen en onberispelijk was, ontzag voor God had en het kwaad meed
(1:1,8; 2:3).
Job 28 legt uit dat wijsheid niet te koop
is, zelfs niet met de mooiste juwelen.
Ware wijsheid is meer waard dan de
prachtigste parels. De mens hakt zich
een weg ondergronds en brengt edelgesteente naar het fonkelend licht, maar
de mooiste schat, wijsheid, brengt God
aan het licht. Wijsheid is niet iets wat de
mens kan opgraven of neerhalen uit de
schepping; iets wat hij kan kopen met
de kostbaarste sieraden. Nee, Godgegeven wijsheid is iets binnen in de mens.
Wijsheid was er al toen God ging scheppen. Ze is van eeuwigheid aan geformeerd. Wijsheid was erbij toen hemel en
aarde gemaakt werden (Spr. 8).
Wijsheid is wat je nodig hebt om God
te kennen uit zijn schepping, onderhouding en regering van de hele wereld: de
wijsheid God te kennen uit zijn werk. En
je hebt wijsheid nodig God te kennen
uit de heilige en goddelijke Schriften: de
wijsheid God te kennen uit zijn Woord.
God heeft Zich geopenbaard in zijn
werk: wijsheid doet je Gods schatten in
het heelal kennen. God heeft Zichzelf
nog duidelijker en volkomener aan ons
bekendgemaakt door zijn Woord: wijsheid doet je Gods wil in de Bijbel kennen
(vgl. NGB art. 2). En hiermee raken we de
structuur van Job 28.

De structuur van Job 28
De wijsheidshymne bestaat uit drie
gedeeltes:
• vers 1-11: Gods geopenbaarde werk
onderzoeken
• vers 12-19: onschatbare wijsheid
• vers 20-28: Gods geopenbaarde wil
gehoorzamen.
Wat het eerste gedeelte betreft, de studie
van de natuur moet iedereen brengen tot
de erkenning van God de Schepper. ‘Zijn
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Job 28
1 Er is een plaats waar zilver wordt
gewonnen, een plaats waar goud
gewassen wordt.
2 IJzer wordt uit de aarde opgedolven
en koper wordt uit erts gesmolten.
3 De mens verdrijft de duisternis,
hij dringt door tot in het binnenste der aarde, tot aan de steen van
diepst verborgen donkerte.
5 Op de aarde schiet het koren op,
maar diep in haar woelt een vuur.
6 Daar zijn de stenen van saffier,
daar is het stof van gouden korrels.
12 Maar de wijsheid – waar moet je
haar zoeken, en het inzicht – waar is
het te vinden?
15 De wijsheid is niet te koop voor
enig goud, noch kan ze in zilver worden afgewogen.
16 Kostbaarder is ze dan het goud
van Ofir, dan de duurste onyx of saffier.
20 Maar van waar stamt de wijsheid

komt bij God de Schepper, houdt wijsheid
ten onder. Maar om uit te komen bij God
de Vader in Jezus Christus hebben we
Gods Wóórd nodig. Het zijn de heilige
Geschriften die ons wijsheid kunnen
geven, zodat we gered worden door het
geloof in Christus Jezus (2 Tim. 3:15).
God verkondigt de wijsheid (Job 28:27).
Daar loopt het derde gedeelte van het
lied over de wijsheid op uit. De studie
van Gods Woord brengt je tot de belijdenis, dat is, doet je God naspreken:
oprechte vroomheid, dat is wijsheid;
ware wijsheid is godvrezendheid. Eeuwen later zal Paulus zeggen dat Christus
Gods wijsheid is en dankzij God onze
wijsheid is geworden (1 Kor. 1:24,30).
‘Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen’
(Kol. 2:2-3).
Ja, het is een wonder van Gods wijsheid
als je publiek getuigenis aflegt van je
geloof en belooft vol ontzag de Heer te
vrezen. Wie de Heer vrezen, hebben niets
te vrezen.

De plaats van Job 28
in het geheel
Over de plaats van het wijsheidslied in
het boek Job kun je stevig discussiëren.
Vaak wordt Job 28 gezien als een intrusie, omdat het hoofdstuk niet schijnt te
passen binnen de structuur van het hele
boek. Het lijkt het voorafgaande niet
vloeiend met het volgende te verbinden.
Bijvoorbeeld, hoe kan Job zo kalm buigen voor Gods wijsheid in hoofdstuk 28,
terwijl hij in de volgende hoofdstukken
zijn klachten zo emotioneel voortzet?
Als je evenwel naar de literaire structuur van het hele boek, in hoofdlijnen,
kijkt, zie je Job 28 in het midden staan.
Minstens twee ringen ontdek je rond dit
centrale lied.
Gelukkig is de mens die naar wijsheid
luistert, dag in dag uit bij haar woning
staat, de wacht houdt bij haar deur. Wie
haar vindt, vindt het leven (Spr. 8:34-35).
Allen die belijdenis gaan doen, veel wijsheid toegewenst!

dan, en het inzicht – waar is het te
vinden?
21 De wijsheid is verborgen voor de
blik der levenden, ook aan de vogels
in de lucht laat ze zich niet zien.
23 Maar God kent haar wegen
en hij weet waar ze verblijft.
28 En hij sprak tot de mens:
‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden – dat is
inzicht.’

onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de
schepping van de wereld zichtbaar in zijn
werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar’ (Rom. 1:20). Toen Einstein E= mc2
ontdekte, was dat het precies: geen uitvinding, maar ontdekking. De verhouding
(zoals we die nu zien) tussen energie,
massa en lichtsnelheid was natuurlijk
allang bekend: bij God. Wat de geleerde
deed, was die door God uitgevonden formule met de door God ontvangen wijsheid ont-dekken. Hij haalde de bedekking
weg, zodat aan het licht kwam, wat er al
was. Aan God alleen de eer.
Wie Gods wérk bestudeert en niet uit-

narratieve proloog (hfd. 1-2):
Job zegent (spreekt goed van) de Heer (1:21)
betogen (hfd. 3 - 27):
Jobs grote klacht (hfd. 3) +
repliek van de vrienden en van Job zelf (hfd. 4 - 27)
neerwaartse spiraal: van onterechte vermaning
naar beschuldiging: veroordeling

lofzang op wijsheid: ontzag voor de Heer (hfd. 28)
betogen (hfd. 29 - 42:6)
Jobs grote klacht (hfd. 29 - 31) +
repliek van Elihu, van God en van Job zelf (hfd. 32 - 42:6)
opwaartse spiraal: van veroordeling
naar terechte vermaning: vrijspraak
narratieve epiloog (hfd. 42:7-17):
Job gezegend door de Heer (42:12)
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Kroniek

J.W. van der Jagt

Van kinderdoop
naar kindercommunie? (1)

Er is geregeld discussie over de plaats van de kinderen in de
kerk. Meestal gaat het over het dopen van de kleine kinderen.
Zij horen bij het verbond van God en bij zijn gemeente. Daarom worden zij gedoopt.
De kerk viert ook het heilig avondmaal.
Welke plaats hebben de kinderen bij dit
sacrament? Moeten zij dit niet meevieren? Van kinderdoop dus naar kindercommunie. Ds. Robert Roth bepleitte dit
in De Reformatie (jrg. 86 nr. 14).
Collega Roth schreef onder de titel
‘Neem, eet en gedenk’. Zijn pleidooi is als
volgt samen te vatten: de positie van de
kinderen in de kerk is niet eenduidig. Bij
de doop zeggen we dat ze helemaal bij
de gemeente horen. Bij het avondmaal
zeggen we dat niet. Ze moeten eerst
hun geloof belijden. Het avondmaal is
net als het Pascha een gedachtenismaaltijd. De kinderen vierden het mee. Het
gedenken had voor hen het karakter
van onderwijs. Bij het avondmaal veranderde de Here dit gedachteniskarakter
niet. Het heeft eveneens het aspect van
onderwijs. Dus de kinderen kunnen het
avondmaal meevieren. Dan is hun positie met betrekking tot doop en avondmaal gelijk.

Meer dan liturgie
Roth schrijft over ‘de liturgische positie
van de kinderen in de kerk’. Die ondertitel gaf hij aan zijn verhaal. Gaat het dan
alleen om wat er in de kerkdienst met de
kinderen wordt gedaan? Roth zal het zelf
niet zo beperkt zien. Maar los daarvan:
de liturgie van de kerk drukt uit wat zij
gelooft. Dat is ook bij de kindercommunie
het geval. Het gaat over de sacramenten.
Het heeft te maken met het verbond. Het
karakter van de kerk is ermee gemoeid.
Dat is nogal wat. Is de invalshoek van de
liturgie niet te beperkt om naar de positie van de kinderen te kijken?
Het voornaamste argument (niet het
enige) vindt Roth in de opdracht van de
Here om het avondmaal ‘tot zijn gedachtenis’ te vieren. Het Pascha werd gevierd
om de bevrijding uit Egypte te gedenken. De kinderen werden bij dit gedenken over de bevrijding onderwezen. ‘Verandert Jezus op dit punt eigenlijk wel
iets bij de instelling van het avondmaal?

Ik lees het niet.’
Het is waar dat de Here bij die gelegenheid niets zegt over een verandering in
het gedenken. Wat is dat waard? Dat
iets niet gezegd wordt, kun je niet invullen met wat wel bedoeld wordt. Er was
geen enkele aanleiding om te spreken
over het meevieren van de kinderen. Je
moet de Schrift niet overvragen vanuit
een probleemstelling die de tekst niet
kent. Net zomin als men de kinderdoop
kan afwijzen met het argument dat het
zendingsbevel van Marcus 16 de volgorde van geloven en doop laat zien.

Eenduidigheid als sjabloon
De bedoeling van Roth is om ‘voorbij de
niet-eenduidige positie van de kinderen in de kerk te komen’. Hij maakt niet
duidelijk waarom die positie eenduidig
moet zijn.
Neem als voorbeeld de Nederlandse
samenleving. Die kent ook volwassenen
en kinderen. De kinderen delen voluit in
alle zegeningen van het Nederlanderschap. Ze horen er volledig bij. Tegelijk
vinden we het de normaalste zaak van
de wereld dat kinderen niet alles mogen
doen waartoe een meerderjarige Nederlander wel gerechtigd is.
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In de Joodse samenleving uit de tijd van
de Bijbel was dat niet anders. Dat is interessant omdat Roth vanuit de viering
van het Pascha redeneert. Kinderen vierden thuis het Pascha mee. Maar daarmee hadden zij in de Joodse gemeente
niet dezelfde positie als volwassenen.
Een jongen was ‘kerkelijk’ pas meerderjarig als hij als dertienjarige Bar Mitswa,
zoon van de wet werd. Dat verhindert
om de viering van het Pascha in het
gezin zomaar door te trekken naar de
viering van het avondmaal als gemeente.
Thuis vieren maakt nog niet volwassen
in de gemeente!
Bij het Nederlandse volk zijn deze zaken
zo gewoon dat niemand bij verkiezingen
voor de Staten-Generaal zegt dat een
kind niet bij de stemmende gemeenschap hoort. Waarom zou je bij het volk
van God dan zeggen: een kind dat niet
meeviert ‘hoort niet bij deze vierende
gemeenschap’, zoals Roth stelt? Dit nog
afgedacht van het gegeven dat de kinderen bij de viering aanwezig zijn, en voluit horen en zien wat de gemeente viert
en in welk heil zij als kinderen ook delen.
Er wordt te krampachtig in de liturgie
(‘de vierende gemeente’) een argument
voor eenduidigheid gezocht.
De kinderen horen helemaal bij Gods
volk. Tegelijk maken we verschil tussen
ontvangen van de doop en het vieren
van het avondmaal. Zit daar dan geen
spanning tussen? Jazeker. Die spanning
is eigen aan het verbond. De Here geeft
het van zijn kant met de beloften en de
eisen van het verbond. Hij wil dat wij
zijn beloften en eisen gelovig aanvaarden. De doop kan wel gegeven worden
aan kleine kinderen. Het is een eenzijdige daad van God waarvan een kind
niets begrijpt. Het avondmaal vier je
door het geloof. Het is naar de aard van
het verbond dat de positie van de kinderen niet eenduidig is. Eenduidigheid
is hier een sjabloon dat de aard van het
verbond geweld aandoet.

Gedragen door de ouders?
In dit sjabloon speelt het geloof van de
ouders een belangrijke rol. Kindercommunie wordt verdedigd bij de gratie
van het onderwijs dat zij hun kinderen
geven. Roth noemt hun geloof herhaal-

delijk. Heel zijn moeite ligt in deze zin:
‘De dopeling is “in Christus” gedragen
door het geloof van zijn ouders. Bij het
avondmaal wordt dat kind echter niet
meer gedragen door het geloof van zijn
ouders, maar moet het zelf geloven
om aan Jezus deel te krijgen.’ De vraag
is niet of kinderen tot geloof moeten
komen. Het gaat erom ‘of zij delen in het
heil van Christus door het geloof van
hun ouders en hoe zij tot persoonlijk
geloof in hun Heer gebracht worden’.
Voor dat ‘hoe’ trekt hij het geloof van de
ouders bij de doop door naar het avondmaal. Zoals kinderen bij de doop door
het geloof van hun ouders gedragen
worden, zo kunnen ze, door datzelfde
geloof gedragen, ook het avondmaal
vieren.
Hier laat Roth een belangrijke vraag
open waarop de kerken allang een antwoord hebben. Deze vraag: hoe lang
wordt een kind door het geloof van zijn
ouders gedragen? Het antwoord van de
kerken is: tot de openbare belijdenis van
het geloof. Dan neem je in het verbond
zelf je verantwoordelijkheid tegenover
God. Roth noemt geen eindpunt. Er is bij
hem geen moment waarop je zelf je verantwoordelijkheid neemt. Dat moment
is ook niet meer te bepalen. Er is niet
meer een door de kerk gemarkeerd
moment. Het hangt alleen nog af van
het eigen geloof en de eigen behoefte. Er
is ook geen reden meer om belijdenis te
doen. Ook zonder dat deel je immers in

de viering van het heil in het avondmaal.
Dat heeft grote gevolgen voor de aard
van de kerk. Men kan in het heil delen
zonder dat men voor God en zijn
gemeente z’n verantwoordelijkheid in
het verbond neemt. Dat geeft een kerk
van consumenten: delen in het heil zonder zelf verantwoordelijk te zijn.

De tweezijdigheid is niet gelijk
Hier ligt ook een diepere vraag over de
betekenis van het geloof van de ouders.
‘In de bediening is de doop tweezijdig:
zonder geloof van de ouders kan er niet
gedoopt worden’, schrijft Roth. En ‘het
avondmaal is net als de doop tweezijdig
in zijn viering’. Hij zet in op de liturgische viering. Hier komt ook de beperking
uit, die dat geeft. Laat het liturgisch
gezien allebei tweezijdig zijn, wat wegvalt, is dat het tweezijdige karakter in
beide gevallen verschilt.
Bij het avondmaal is het de tweezijdigheid van de Here en de gelovige zelf. Bij
de doop is het niet de tweezijdigheid
van de Here en de dopeling zelf, maar
die tussen de Here en de ouders van de
dopeling. Maar het geloof van de ouders
is niet een soort vervanging voor het
geloof dat hun kind nog niet heeft. Dan
zou de doop immers afhankelijk zijn van
het geloof dat (plaatsvervangend) in de
mens aanwezig is. Dat verdraagt zich
niet met het eenzijdig aangaan van het
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verbond door de Here. Het lijkt mij een
doperse positie en die wil Roth beslist
niet. Maar vanuit de liturgische invalshoek zie je dit verschil niet.
De functie van het geloof is bij viering
van doop en avondmaal niet gelijk. Daarom kun je het ‘dragen door het geloof
van de ouders’ niet doortrekken naar het
avondmaal. Daar vraagt de Here geloof
van de avondmaalsganger zelf.

Pascha in het gezin
Voor de kindercommunie wordt verwezen naar het Pascha als gezinsmaaltijd.
Roth is niet de eerste die daarmee komt.
Maar zegt die verwijzing wel zo veel?
De Schrift heeft het niet alleen over
viering van het Pascha in het gezin. De
Here Jezus vierde het Pascha in de kring
van zijn leerlingen te Jeruzalem. Nu had
de Here zelf geen gezin. Zouden zijn elf
leerlingen geen van allen gezinshoofd
zijn geweest met kinderen thuis om te
onderwijzen over de betekenis van het
Pascha? Daar hoeven we niet over te
speculeren. Hun viering in Jeruzalem
was wat de Here God zelf door Mozes
had opgedragen: ‘Driemaal per jaar
moeten alle mannen dus voor de Here,
uw God verschijnen op de plaats die hij
zal kiezen: voor het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het
Loofhuttenfeest’ (Deut. 16:16). Laten we
ons er nu niet mee bezighouden hoe dit
kon samengaan met het bevel aan de
vaders om aan het Pascha hun kinderen te onderwijzen. Duidelijk is dat de
thuisviering niet exclusief was. Er is in
de Schrift een beweging uit het gezin
naar de plaats waar God onder zijn volk
woont. In die beweging vierde ook de
Here het Pascha met zijn leerlingen.
Die beweging heeft zich nadien doorgezet. In de gemeente van Jeruzalem werd
het brood niet in de gezinnen, maar in
de gemeente gebroken (Hand. 2). Paulus
breekt in Troas het brood in een samenkomst van de gemeente (Hand. 20:7). In
Korinte was het avondmaal eveneens
een gemeenteviering (1 Kor. 11:20). Er is
een verschuiving van het gezin naar de
gemeente. Dan kun je het gezinsaspect
van het Pascha niet zomaar doortrekken
naar het avondmaal.

Avondmaal als vervulling
van het Pascha
Dat wordt ook in andere zaken zichtbaar. De Here stelde het avondmaal in
tijdens de viering van het Pascha. Toch
is er allerlei verschil. Er is niet alleen
de verschuiving van het gezin naar de
gemeente. Er is ook de verandering dat
de Here brood en wijn gebruikt, en daar
een nieuwe betekenis aan geeft. Het
wordt gevierd tot zijn gedachtenis. Het
avondmaal gaat boven het Pascha uit.
Het neemt het in zich op. Het is de vervulling van het Pascha. Daarmee zeg je
meer dan dat het de vervanging ervan
is. In de overgang naar deze vervulling
gaat het om de gelovige erkenning dat
Hij het Lam van God is. Juist op de grens
van synagoge en kerk komt het op die
erkenning aan. Als vervulling van het
Pascha vraagt het avondmaal om een
keus voor Christus: de openlijke belijdenis van het geloof.
Er is bij de overgang van het Pascha naar
het avondmaal een dubbele beweging te
zien. De gezinsviering maakt plaats voor
de gemeenteviering. En de overgang
naar de gemeente van het vervulde
Pascha waar het brood gebroken werd.
Daarin kwam het aan op de openlijke
keus om Christus te volgen. Avondmaal
vraagt om het belijden van het geloof.
Daarin is het anders dan het Pascha.

Zichzelf onderzoeken
Dat komt ook uit in wat Paulus schrijft
over het zelfonderzoek in 1 Korintiërs 11.
Natuurlijk moest Roth zich ook daarmee
bezighouden. Hij heeft er al eens eerder
over geschreven. Daar verwijst hij in een
aantekening naar. Deze keer noemt hij
alleen als argument dat Paulus’ woorden niet uitgelegd kunnen worden ten
nadele van kindercommunie. Paulus
heeft het over iets anders. ‘Het avondmaal wordt afgeschermd tegen wantoestanden.’
Daar heeft Roth natuurlijk gelijk in. Het
gaat in Korinte om wantoestanden die
er in die gemeente bestonden. Maar is
de boodschap van de apostel daarmee
uitgeput? Dat is al te simpel!
Het lijkt mij evident dat de misstanden
in Korinte niet de enige zijn die zich
in de gemeente van Christus kunnen

voordoen. Alleen daarom al heeft het
onderwijs van Paulus een veel bredere
strekking.
Ook is duidelijk dat Paulus de wantoestanden bestrijdt door aan te geven hoe
ze worden voorkomen. Dat kan doordat
ieder zichzelf onderzoekt met het oog op
het onderscheiden van het lichaam van
de Heer.
De apostel geeft aan dat ‘iedereen’ zichzelf moet onderzoeken. Dat geldt voor
allen die deelnemen aan het avondmaal.
Als iedereen dat moet doen, geldt dat
dan niet voor kinderen? Het veronderstelt dat men ook tot dergelijk zelfonderzoek in staat moet zijn.
Verder gaat het om het onderscheiden
van ‘het lichaam’. Dat is het lichaam van
de Heer. In het verband kan het moeilijk
gezien worden als verwijzing naar de
gemeente als lichaam van Christus, zoals
Roth het opvat. Het gaat steeds over
brood en beker (vs. 26), lichaam en beker
van de Heer (vs. 27). Het ‘lichaam van de
Heer’ wijst op het lichaam dat Hij aan
het kruis gegeven heeft.
Om de wantoestanden in Korinthe te
voorkomen, stelt Paulus het als de normale regel dat men zichzelf onderzoekt
met betrekking tot het geloof in het
lijden en sterven van de Here Jezus, dat
in het avondmaal wordt herdacht. Deze
regel is niet alleen van toepassing voor
de Korintische wantoestanden. Ze is toepasbaar voor alle avondmaalsviering in
de christelijke kerk. Ook met het oog op
de kindercommunie.
Al met al overtuigt collega Roth ons niet
om kinderen aan de viering van het
avondmaal te laten deelnemen. Kindercommunie is niet zomaar af te leiden
uit de viering van het Pascha. Dat heeft
dr. A.N. Hendriks ook al laten zien in zijn
boekje Kinderen aan de tafel van Christus?
Als je van kinderdoop naar kindercommunie gaat, heeft dat ingrijpende gevolgen voor de aard van het verbond en van
de kerk. Dat komt met de beperkte invalshoek van de liturgie te weinig in beeld.
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Van kinderdoop naar
kindercommunie? (2)
In hetzelfde nummer waarin
ds. Roth over kindercommunie
schreef, gaf ds. Bas Luiten een reactie daarop. Ook deed hij een suggestie om op een bepaald punt van
de kerkelijke praktijk rond jongeren
en avondmaal verder te komen. Hij
vroeg om een reactie op zijn suggestie. Ik ga daar graag op in.
Collega Luiten is kritisch over de bijdrage van Roth. Hij relativeert de nieteenduidige positie van de kinderen die
voor Roth zo zwaar weegt. Ook hij wijst
op het tweezijdige karakter dat het
avondmaal onderscheidt van de doop.
Je kunt het tweezijdige niet geven aan
wie daarvan geen besef heeft. ‘Dan zouden we het avondmaal ontdoen van de
essentiële keus voor de Heer.’ Hij vindt
dat Roth doorschiet met de gedachte dat
de Here het gedenken niet verandert.
Pascha en avondmaal zijn niet gelijk.
Het laatste is de vervulling van het eerste. De eerste avondmaalsviering stond
op de grens van oud- en nieuw verbond.
Die was uniek. Roth wil daar te veel uit
afleiden. Luiten brengt het op andere
manier onder woorden, maar zijn kritiek komt in hoofdzaken met de mijne
overeen.

Een probleem bij de
geloofskeus
Na zijn kritiek stelt Luiten wel een probleem aan de orde. Voor veel jongelui
is de drempel van de openbare geloofsbelijdenis erg hoog. Hebben we die niet
te hoog gemaakt? Hij wil niets afdoen
van wat bij de openbare geloofsbelijdenis wordt gevraagd. Maar moet een
kind dat allemaal doorleefd hebben
om brood en wijn te kunnen gebruiken? ‘Hoeveel moet “belijdenis van
het geloof” inhouden om avondmaal
te vieren?’ Als ze ‘zover zijn moet het
avondmaal ineens heel veel voor hen
betekenen. Dat gaat niet altijd goed, het
verschil is te groot.’
Deze moeite staat, lijkt mij, niet op zich-

zelf. In hetzelfde nummer van De Reformatie schrijft dr. A.L.Th. de Bruijne iets
over de ontwikkeling van onze hersenen.
Het gedeelte waarin het vermogen zit
om je leven te overzien en jezelf aan te
sturen, is in ontwikkeling tot boven de
twintig. Dat heeft natuurlijk gevolgen
voor een gelovige positiekeus. Wat
Luiten signaleert, heeft niet alleen met
geloofsonderricht te maken, maar ook
met ontwikkelingspsychologie.
Voor dit probleem zoekt Luiten een
oplossing. Daarvoor knoopt hij aan bij
de gedachte van Roth over het ‘meenemen van de kinderen in de vierende
gemeente’. Hij schrijft: ‘Zou het niet
waardevol zijn de kinderen eerder aan
tafel te laten gaan, samen met hun
gelovige ouders? Kinderen kunnen heel
goed beseffen wie Jezus voor hen is. (…)
Ze kunnen heel veel van Hem houden
en op hun niveau kiezen tussen goed en
kwaad.’
Concreet doet hij de suggestie om
kinderen vanaf een jaar of 13 à 14 het
avondmaal mee te laten vieren. Dan
is op catechisatie de betekenis van de
sacramenten aan de orde geweest en
het kan verder op catechisatie ook begeleid worden.
Het geeft de indruk van een meevieren zonder dat er geloofsbelijdenis is
gedaan. Na zijn kritiek op Roths argumenten voor de kindercommunie verwacht ik dat van collega Luiten eigenlijk
niet. Hij zou bij de kindercommunie uitkomen. Het kan zijn dat ik zijn suggestie
niet goed begrijp. Het zou dan ook niet
helpen om tot een gelovige positiekeus
te komen. Die keus hoeft dan niet meer
te worden gemaakt. Het avondmaal kan
immers zonder geloofsbelijdenis worden
gevierd.

Avondmaal vieren is geloof
belijden
Maar als we avondmaal vieren, ‘doen
wij belijdenis van ons geloof en van de

christelijke religie’. Zo belijden we het in
artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Je viert het met de gemeente.
Avondmaal vieren is een openbare belijdenis. Het is onmogelijk om avondmaal
te vieren en je geloof niet te belijden. Je
verkondigt de dood van Christus als de
enige grond van jouw heil. Luiten is deze
dingen natuurlijk met mij eens. Stelt
deze samenhang niet het kader waarbinnen de oplossing van de moeiten
moet worden gezocht?
Natuurlijk heeft Luiten gelijk dat kinderen van 13-14 jaar kunnen beseffen
wie de Here voor hen is. Zeker kunnen
ze veel van Hem houden. Laat je hen op
grond daarvan zonder belijdenis toe,
wel, hetzelfde geldt voor kinderen van
9 of 10 jaar of jonger nog. De leeftijd
van 13 is dan een willekeurige grens.
Dat komt anders te liggen wanneer de
openbare geloofsbelijdenis (met de catechese die daarbij hoort) naar ongeveer
die leeftijd wordt vervroegd. Dat is een
praktijk die bijvoorbeeld de kerken in
Hongarije kennen.
Ik besef dat daar heel wat aan vastzit.
Het is niet voor niets dat men meestal
jongvolwassen belijdenis doet, al is dat
in het verleden ook anders geweest. We
zullen ons niet alleen moeten bezinnen op ontwikkelingspsychologie en de
ontwikkeling van jeugdige hersenen.
We moeten ook nadenken over wat er
bij een geloofsbelijdenis op die leeftijd
kan worden gevraagd. Wat voor vervolgcatechese is er nodig? Is een gefaseerde belijdenis mogelijk, waarin recht
wordt gedaan aan wat in het geloof
van tieners en van twintigers verwacht
kan worden? Hoe dan ook, vanwege de
relatie tussen belijdenis en avondmaal
lijkt het me te verkiezen om de oplossing
van de moeite in deze richting te zoeken.
Ik ben benieuwd hoe Luiten daarover
denkt.
Afgesloten 28 april 2011.
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Het Nieuwe Testament
en de Apostolische
geloofsbelijdenis
Het Nieuwe Testament kennen we allemaal en we hebben het lief. Het
leert ons de Christus kennen en zijn verlossend werk voor ons: zijn liefde
voor zondaren uit de Joden en uit de volken.
Voor het gevoel van velen is de Apostolische geloofsbelijdenis van een heel
ander gehalte. Van latere datum en
uiteindelijk niet meer dan mensenwerk.
Protestanten zijn – in reactie op de
rooms-katholieke traditieleer – geneigd
Schrift en traditie zozeer te scheiden,
dat alles na het Nieuwe Testament
wordt beschouwd als aanvechtbaar
mensenwerk. Zo is misschien te verklaren dat velen nog wel alert zijn op
wat schriftkritiek lijkt te zijn, maar veel
minder alert op wat er al of niet gebeurt
met onze Apostolische geloofsbelijdenis.
Wat we dan vaak vergeten, is dat het
Nieuwe Testament er zelf ook niet is
geweest vanaf het begin. Eerst leefde
Gods volk eeuwen en eeuwen bij een
boek, bij wet en profeten. Dat waren
de Schriften die gelezen werden in alle
synagogen over heel de wereld. Mozes
gaf de maat en de profeten gaven hoop.
Zo leefde Gods volk toe naar de toekomst van de gezalfde Koning, de Verlosser voorgoed. Maar toen de tijd van de
vervulling eindelijk aanbrak, kwam er
niet opnieuw een boek. Er kwam niet
een tweede deel. Het Nieuwe Verbond
begon niet schriftelijk, het begon niet
met het Nieuwe Testament. Het Nieuwe
Verbond begon met apostolische traditie en met apostolisch belijden, en pas

daarna kwamen de nieuwtestamentische geschriften.
De stelling voor dit artikel is dat de traditie aan het Nieuwe Testament voorafging en dat het Nieuwe Testament op
die traditie is gebouwd. De geschriften
van apostelen en profeten staan op de
rots van de Apostolische geloofsbelijdenis.

Johannes de Doper

die herinneren aan de openingszinnen van de profetische geschriften: ‘In
het vijftiende jaar van de regering van
keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus
Judea bestuurde, en Herodes tetrarch
was over Galilea, zijn broer Filippus over
het gebied van Iturea en Trachonitis, en
Lysanias over Abilene, en toen Annas en
Kajafas hogepriester waren, richtte God
zich in de woestijn tot Johannes, de zoon
van Zacharias.’
Maar na deze openingszin volgt alleen
de vertelling over het optreden van
Johannes en het verslag over zijn boodschap tot de scharen. Waarom deze keer
geen boek? Waarom geen geschrift van
de grootste profeet? Omdat alle profeten vooruit wezen, maar Johannes wijst
aan.
Alle profeten keken in een wazige toekomst en probeerden die te ontraadselen (vgl. 1 Petr. 1:10-12), maar Johannes
ziet het Lam van God levend voor zich
staan en wijst Hem aan (Joh. 1:29-34).
De werkelijkheid van de Messias heeft
het boek ingehaald. Johannes staat niet
in de Bijbel, hij staat in de woestijn en
het Lam van God is bij hem. Het Woord
is vlees geworden: Johannes schrijft niet
meer. Nu de Beloofde is gekomen, kunnen profeten hun pen neerleggen!

Het begin van het evangelie, zo lezen we
in Marcus 1:1-4, was Johannes de Doper.
Hij trad op in de woestijn. En heel het
volk kwam naar hem luisteren en de
meesten lieten zich ook dopen in de verwachting van de komst van de Here zelf
met vergeving en gericht.
Johannes de Doper is de grootste profeet. Groter dan Jesaja en groter dan
Daniël. Toch is er geen boek naar hem
genoemd. Er bestaat geen geschrift
met de naam ‘Profetieën van Johannes
de Doper’. In de islam is Mohammed de
grote profeet en zijn bijzondere nalatenschap is de Koran. Maar de grote profeet
van de Messias liet geen boek na.

Jezus van Nazaret

In Lucas 3:1 lijkt het even op het begin
van zo’n boek. We lezen daar woorden

Zoals we geen boek op naam van Johannes de Doper hebben, zo bezitten we
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ook geen boek op naam van Jezus van
Nazaret. En dat is minstens zo opvallend.
Mozes schreef de wet nadat God eerst
de twee stenen tafelen had beschreven.
Maar Jezus schreef niets. Eens las Hij
voor uit de Schriften, in de synagoge
van Nazaret, maar daarna sloot Hij het
boek en ging zitten met de woorden:
‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst
in vervulling horen gaan’ (Luc. 4:21). De
profetie is klaar bij Hem! De Bijbel kan
dicht: de werkelijkheid is aangebroken!
Slechts één keer lezen we dat Jezus
schreef, maar toen leek Hij afwezig:
terwijl aanklagers van een overspelige
vrouw stonden te wachten op Jezus’ oordeel over haar, bukte Hij Zich en schreef
met zijn vinger op de grond (Joh. 8:6).
Wat in dat stof werd geschreven, is
allang uitgewist.
Jezus schrijft niet. Hij komt en is er en
roept de menigte samen. Op de berg zijn
niet meer de donder en de twee stenen
tafelen die van hoge afstand naar het
volk worden gebracht, maar op deze
berg klinkt de Bergrede tot de aanwezige en nabije menigten, en hij klinkt uit
de mond van Hem die tot deze menigten
was afgedaald. De Messias schrijft niet.
Hij onderwijst en gaat zijn leerlingen
voor. Ook na zijn opstanding, wanneer
Hij hen voorgaat naar Galilea.
Waarom zou Hij schrijven? Bij zijn
hemelvaart verklaart Hij ons dat Hij
altijd bij ons is tot aan de voltooiing van
deze wereld (Mat. 28:20).
Mozes en de profeten schreven om ons
iets na te laten. Om een afstand te overbruggen. Jezus schrijft niet. Hij is bij ons
voorgoed. Hij liet ons geen wezen zijn.
Zijn Geest woont in onze harten.

Het Schrift van de Geest in de
harten
Christus schrijft door zijn Geest heel bijzondere brieven. Geen brieven die met
inkt op afstand zijn geschreven, zoals
de wet en de profeten, maar brieven
die van dichtbij geschreven zijn met de
Geest van de levende God. En het materiaal is niet steen of papier, maar het is
ons menselijk hart. De Geest van Christus schrijft de naam van God in de harten van bekeerde gelovigen. Hij laat ze
overnieuw geboren worden. De bekeerde christenen zijn het inktspoor van de

Surinaamse woning op vierkante stenen palen
Geest op het blad van deze wereld.
Hoewel Paulus een echte brievenschrijver was, wist hij toch heel goed dat zijn
eigenlijke werk bestond uit het bemiddelen bij dit Geestelijk schrift in mensenharten. Hij zegt het als volgt tegen
de Korintiërs: ‘U bent zelf een brief van
Christus, door ons opgesteld, niet met
inkt geschreven maar met de Geest van
de levende God, niet in stenen platen
gegrift maar in het hart van mensen’
(2 Kor. 3:3).
Na Pinksteren ging er niet een nieuw
boek de wereld in, maar de Geest trok
naar Israël en de volken. En het spoor
achter de apostelen bestond uit mensen
die door de verkondiging van de waarheid tot leven waren geroepen om eersten te zijn in Gods schepping (Jak. 1:18).
De nieuwtestamentische gemeente is
ontstaan zonder een Nieuwe Testament!

hoorden en zagen en predikten
(1 Joh. 1:1-5): zij schreven het later op
opdat wij niet vergeten.
De overlevering door de apostel Petrus
is vastgelegd door zijn zoon Marcus.
Het getuigenis van Matteüs te midden
van de Joden over de gekomen Messias
heeft hij opgeschreven toen hij Palestina
verliet om naar elders te gaan. Johannes
legt pas aan het einde van zijn leven nog
een aantal herinneringen vast, waarvan
de waarheid ook door andere getuigen
wordt bevestigd (Joh. 21:24-25). En ter
bevestiging van de door hem ontvangen
overlevering krijgt Teofilus uit handen
van Lucas een schriftelijk onderzoeksrapport.
Kortom: de evangeliën zijn later geschreven als herinnering en vastlegging van
de apostolische prediking van het evangelie.

Geschriften om niet te
vergeten

In Suriname kent men een type woning
dat gebouwd is op funderende vierkante
stenen palen: een hoog neute oso.
Het huis waarin men woont, staat stevig op zichtbare kleine kolommen. Zo is
ook het evangelie: het staat stevig op de
getuigenissen van apostelen. We mogen
leven in de gemeenschap met de Geest
van Christus, maar ons huis staat op
het fundament van de apostelen. We
hebben geen geschrift van Johannes de
Doper, geen boek van Jezus, alleen de
documenten en herinneringsgeschriften
van apostelen en oudsten, van voorgangers en van broers van Jezus. Maar die
zijn onze garantie: het evangelie over de
Messias, de Zoon van God, is betrouwbaar en alle aanneming waard!

Wat wij vandaag het Nieuwe Testament noemen, is een reeks geschriften
die we kunnen typeren als ‘herinneringsliteratuur’. In zijn eerste apologie
schrijft Justinus Martyr (66,3) over de
evangeliën als over ‘de Gedenkschriften’
(apomnèmoneumata) van de apostelen
(vgl. Dialoog met Tryphon, 100,4). Dit
zijn de ‘herinneringsboeken’ van de
apostelen. Boeken die niet herinneren
aan iets dat werd geschreven, maar aan
iets dat gebeurde. Boeken over Johannes
en Jezus.
Alles wat wij over Johannes de Doper en
Jezus weten, hebben we van anderen
dan henzelf! Het zijn de apostelen die
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Het Nieuwe Testament als
gebedsverhoring
Het Nieuwe Testament dat we zo hebben ontvangen, is een gevarieerde verzameling van apostolische geschriften.
Het is een verzameling van geschiedenisboeken, brieven en een openbaring.
Hoe moet je dit nu als geheel typeren?
Op allerlei manieren heeft men deze
verzameling geschriften omschreven en
getypeerd.
Bekend is de formulering dat in het
Nieuwe Testament opengaat wat in het
Oude nog verscholen ligt. Het is naar
zijn inhoud de verzameling van de boeken der vervulling. Een andere omschrijving kiest zijn uitgangspunt meer in de
auteurs. Je kunt zeggen dat we hier de
bijeengebrachte nalatenschap vinden
van de apostelen, de normatieve oorkonden van het christendom, de canon.
Vele nieuwtestamentici uit de laatste
eeuwen zijn het met die beide omschrijvingen in toenemende mate oneens. Zij
typeren het Nieuwe Testament als een
willekeurige verzameling van vroege
oudchristelijke literatuur, neerslag van
een nieuwe religiositeit, aangeslibd rond
een indrukwekkende historische persoonlijkheid. Bij hen wordt het Nieuwe
Testament dus een onderdeel van de
menselijke geloofsuitingen: er blijft
geen normatieve heilige Schrift meer
over, alles wordt nu traditie.
Zelf wil ik een andere karakterisering
vooropstellen: het Nieuwe Testament is
allereerst een unieke gebedsverhoring.
Het is de goddelijke verhoring van een
gebed dat de Zoon tot de Vader heeft
gericht.
Het was in de laatste nacht voor zijn
kruisiging dat Jezus bad voor zijn apostelen en leerlingen. Hij bad – zo lezen we
in Johannes 17 – allereerst voor degenen
die de Vader Hem gegeven had en aan
wie Hij de Vader bekend had gemaakt.
Zij zouden worden uitgezonden in de
wereld opdat velen door hun verkondiging zouden geloven. Juist daarom bidt
Jezus dat deze apostelen allen één zijn
(vs. 11), opdat de wereld gelooft dat de
Vader de Zoon heeft gezonden
(vs. 20-23). Ter wille van velen, tot in de
21e eeuw toe, bad Jezus met nadruk voor
de eenheid van de apostelen na zijn
heengaan.

Dat gebed was wel nodig. Op dat
moment waren alle leerlingen tegenstanders van Jezus’ kruisiging. En in
de laatste maanden waren de onderlinge ruzies soms hoog opgelopen. Dit
gebeurde terwijl de Meester nog bij hen
was. Een somber vooruitzicht voor de
tijd daarna! Daarom bad Jezus voor hun
eenheid in geloof.
Zonder dat gebed zouden wij in onze
eeuw misschien niets meer gehoord
hebben over de Vader en de Zoon. Of we
zouden alleen nog wat verspreide en
tegenstrijdige documenten vinden van
onderling rivaliserende oud-leerlingen
van Jezus. Dan zouden we het werkelijk hebben moeten doen met slechts
oudchristelijke literatuur en met alleen
maar traditie. Maar het gebed van die
nacht is verhoord. De onwillige en ruziënde apostelen vormden een eenheid
op de pinksterdag en daarna. Het boek
Handelingen laat dit zien: in uiteenlopende omstandigheden preken Petrus
en Paulus hetzelfde evangelie over Jezus
Christus, de Messias uit Israël. En in
Galaten 2 lezen we hoe Petrus, Johannes
en Jakobus de broederhand reiken aan
Paulus en Barnabas. Al hebben zij verschillende werkterreinen: het evangelie
verbindt hen met elkaar en met Jeruzalem. En het grootste wonder is wel dat
zij, afgezien van een enkele tijdelijke
discussie, tot in de martelaarsdood
eenparig zijn gebleven. Het Nieuwe Testament is veelkleurig, maar het ademt
één geloof. De wegen gingen vanuit
Jeruzalem alle kanten op, maar het bleef
één evangelie en één geloof (zie hierover
uitvoeriger het deel Apostelen waarmee
de CNT-serie in 2010 werd afgesloten).
Voor alles is het éne Nieuwe Testament
een unieke gebedsverhoring.

Het grondwater van het
apostolische geloof
Maar er is wel iets opvallends in dit
Nieuwe Testament. We treffen er de
apostolische evangeliën aan als vensters
op het werk van de Heiland en we lezen
er over de prediking van deze apostelen
in het boek Handelingen. Maar wij hebben verder van hun hand alleen maar
gelegenheidsdocumenten, brieven
voor bepaalde groepen mensen of voor
bepaalde personen. Brieven die zijn

geschreven in concrete situaties.
Iedere lezer van het Nieuwe Testament
kan vandaag gemakkelijk kennisnemen
van wat apostelen en oudsten schreven
in hun brieven. Maar wat geloofden zij?
En wat verenigde hen?
Op die vragen vormen hun brieven geen
rechtstreekse antwoorden. Brieven zijn
geen geloofsbelijdenissen. Het zijn ook
geen beginselverklaringen of gemeenschappelijke manifesten. Toch zouden de
apostelen niet in staat zijn geweest om
in volle overtuiging de gemeenten aan
te schrijven wanneer aan hun concrete
brieven geen algemene en constante
geloofsovertuigingen voorafgingen, die
zij ook deelden met de geadresseerden.
Juist omdat er een gemeenschappelijk
geloof is, komt het tot bemoediging,
aansporing en vermaning. Een kort en
scherp gelegenheidsbriefje van Judas
heeft als vooronderstelling ‘het geloof
dat voor eens en altijd aan de heiligen is
overgeleverd’ (Jud. 3). En Simon Petrus
weet dat hij en al zijn lezers ‘hetzelfde
kostbare geloof hebben ontvangen’
(2 Petr. 1:1).
Deze gemeenschappelijkheid in wat
men gelooft, is er niet alleen tussen
een schrijver en zijn lezers. Zij is er ook
tussen alle apostelen en profeten onderling in de apostolische periode. Petrus
schrijft over ‘het gebod van onze Heer
en redder dat uw apostelen u hebben
doorgegeven’ (2 Petr. 3:2).
Achter alle brieven, achter alle apostelen
staat de gemeenschappelijke overlevering waaruit ook Paulus put. Over het
belangrijkste dat hij de christenen in
Korinte heeft verkondigd, schrijft hij: ‘Ik
op mijn beurt heb dat ook weer ontvangen’ (1 Kor. 15:3; vgl. 11:2,23).
Niet alleen de gemeenten moeten blijven bij `het heilige gebod dat ons is
overgeleverd’ (2 Petr. 2:21), ook de voorgangers in de gemeenten hebben geen
andere taak dan `te waken over wat aan
hen is toevertrouwd’ (1 Tim. 6:20). Eens
zullen zij daarvan rekenschap moeten
afleggen (Heb. 13:17). Juist daarom schreven apostelen brieven en reisden ze
langs de gemeenten om de christenen
als herders te weiden (1 Petr. 5:1-4; Hand.
20:18-35).
Het ‘onderricht van de apostelen’ is
vanaf het begin in Jeruzalem een onder-
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richt geweest van ‘Petrus, samen met de
elf andere apostelen’ (Hand. 2:14,42).
Al heel vroeg heeft men dit gemeenschappelijk geloof uit de apostolische
tijd onder woorden willen brengen in
belijdenissen: de Apostolische geloofsbelijdenis vat het samen in twaalf uitspraken. Eén geloof van twaalf apostelen!
Zo’n later opgestelde apostolische
geloofsbelijdenis wil als uniforme
verwoording eigenlijk fungeren als
leesregel bij alle brieven: dit was het
uitgangspunt van waaruit de apostelen
hun pastorale adviezen en vermaningen
hebben geschreven! Vanuit dit gezichtspunt ontsluiten zich dan voor de latere
lezers alle zichtlijnen in het landschap
van die apostolische brieven.
Onder de brieven bevindt zich het
grondwater van het apostolische geloof.
Als christenen zoeken we dat grondwater in deze brieven en wij mogen
ontdekken dat het stroomt uit de bron
van Christus en de Geest. De apostelen
leerden Jezus aanvaarden met een waar
geloof: nu stromen ook uit hun binnenste ‘rivieren van levend water’ (Joh. 7:38).
De Apostolische geloofsbelijdenis (de
twaalf artikelen) is naar inhoud niet
een later product van de kerk, maar een

verwoording van wat ten grondslag ligt
aan alle apostolische brieven. Apostelen
beaamden als briefschrijvers metterdaad het evangelie dat Jezus Christus
hun had leren aanvaarden. Samen staan
ze opgesteld als een haag van gelovigen
waar wij tussendoor lopen wanneer wij
de deur van het evangelie binnengaan.

Samenvatting en conclusies
Samenvattend kunnen we zeggen dat
een scherpe scheiding tussen een eerder
Nieuwe Testament en een latere traditie
met de Apostolische geloofsbelijdenis
niet beantwoordt aan de werkelijkheid.
Het huis van het Nieuwe Testament rust
op de zuilen van de apostolische overlevering. Deze is daarin soms te vinden
op de regels, maar vaak ook tussen en
achter de regels.

Conclusies
1.

In onze tijd ligt bij velen het accent
op wat ieder zelf gelooft: de persoonlijke beleving van het geloof en
de eigen invulling van het belijden
vormen dan het uitgangspunt van
ontmoeting en gesprek. Op zijn
minst is hier behoefte aan een aanvulling. Mijn persoonlijk geloof moet

...wanneer wij de deur van het evangelie binnengaan

aansluiten bij de apostolische leer
en overlevering. Anders is het geen
katholiek christelijk geloof meer,
maar vergankelijke beleving van
een voorbijgaand sentiment in een
beperkt tijdvak.
2. In onze tijd klinkt ook de stelling
dat het belijden moet aansluiten bij
de actuele vragen van deze tijd.1 In
dit verband valt dan de term ‘groeiconfessie’. De Apostolische geloofsbelijdenis is echter niet verbreid in
aansluiting bij de vragen van die tijd,
maar in aansluiting bij de hemelse
openbaring door de Zoon die van
boven kwam. En ze is steeds zorgvuldiger onder woorden gebracht tot
verdediging daarvan. Voor Joden was
die belijdenis ergerlijk, voor Grieken
een dwaasheid. Voor beide irrelevant. Maar wat irrelevant was voor
de mensen, is relevant voor God en
wordt dat ook in elke tijd voor allen
die het evangelie aanvaarden. Vanuit
dit belijden leren we de zogeheten
vragen van de tijd analyseren en
vaak ook ontmaskeren. Zo stond de
prediking van Paulus op de Areopagus nogal haaks op de belevingswereld van de Grieken die haast voor
niets anders tijd hadden dan ‘het
uitwisselen van de nieuwste ideeën’
(Hand. 17:21). Men beschouwde de
prediking over een opstanding der
doden en een eindgericht dan ook
als irrelevant en stuurde de apostel
weg. Dit heeft hem er echter niet
toe gebracht om een vraaggestuurd
groei-evangelie te gaan ontwikkelen.
3. De eenheid van de christenen en de
bevordering van het ware en doorleefde geloof zou in onze tijd zeer
gediend zijn met grotere bekendheid
van de Apostolische geloofsbelijdenis in de evangelische kringen en
met hernieuwde uitleg en prediking ervan in de reformatorische
kerken.2 Alleen op het fundament
van de rots Petrus zal de gemeente
onoverwinnelijk blijven, ook in de
21e eeuw. Alleen op dat fundament
zal ze van betekenis blijven voor een
verdwaalde mensheid en binnen
een verdeelde christenheid.		
					
Lezing gehouden voor leden van de
GKv te Nijmegen (22 maart 2011).
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Verbeelding van het geloof in glas-in-lood
Aantekeningen:
1

de mens in eigen tijd zelf beslist of (bijv.)

en spiritualiteit. In de gereformeerde

In het Nederlands Dagblad van 29 decem-

de maagdelijke ontvangenis van onze

traditie werden deze drie samengeno-

ber 2009 verdedigde dr. E.P. Meijering als

Heiland belangrijk genoeg is voor de 21e

men in de Heidelbergse Catechismus.

volgt het mee door hem nieuw opge-

eeuw om te belijden. Meijering schrijft:

Wie de regelmatige prediking van deze

stelde Credo t.b.v. de ‘Nationale Synode’

‘We halen uit het klassieke belijden enkele

Catechismus, de regelmatige voorlezing

2010: ‘Een belijdenis wil laten zien wat

centrale gedachten naar voren zonder

van wet en geloofsbelijdenis in de liturgie,

belangrijk is om te geloven in de eigen

tegen te spreken wat we niet noemen.’

of het regelmatige gebruik van het Onze

tijd.’ Dit valt in zijn algemeenheid moeilijk

Want: ‘Wat vandaag onbelangrijk lijkt kan

Vader niet meer in ere houdt, verliest het

tegen te spreken: de openbaring van

morgen belangrijk worden.’ Maar hoe kan

contact met deze funderingen, en loopt

God die we naspreken in ons belijden, is

datgene wat voor onze God belangrijk is

het gevaar dat prediking en spiritualiteit

belangrijk voor alle kinderen van Adam en

om te openbaren, door ons geparkeerd

versmald worden tot de persoonlijke inte-

dus ook voor onze eigen tijd. Er ontstaat

worden als niet belangrijk voor vandaag?

resse van de voorganger of de versmalde

echter een probleem wanneer het belang

Toch gebeurt dit in het nieuw ontworpen

vraagstellingen van gemeenteleden. Dit

van de openbaring niet langer door die

Credo (zie mijn bijdrage in het Nederlands

leidt de praktijk van het kerk-zijn feitelijk

openbaring zelf wordt bepaald, maar

Dagblad van 23 december 2009: ‘Credo

en stilzwijgend in dezelfde richting als

door ‘de eigen tijd’. Die eigen (mense-

van de Nationale Synode verduistert het

waarin het Credo zich met zo veel woor-

Apostolicum’).

den beweegt (zie vorige aantekening).

lijke) tijd staat dan niet langer in het
ontdekkend licht van Gods openbaring,

2

Vanouds waren in de christelijke kerk

maar wordt een selecterende instantie

geloof, gebod en gebed de drie zuilen

tegenover die openbaring. Gevolg is dat

voor de christelijke liturgie, prediking
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Woorden
spreken
Ik lees er geen boeken over. Het
is niet meer dan een (misschien
subjectieve) waarneming: de betekenis van woorden kan in de loop
van de tijd veranderen. Neem nu
bijvoorbeeld het woord ‘student’.
Een paar decennia terug werd dit
woord uitsluitend gebruikt voor
jongelieden die aan een universiteit of andere wetenschappelijke
instelling hun opleiding volgden.
Maar langzamerhand kun je ook
‘studeren’ en derhalve student zijn
als je een opleiding volgt aan het
middelbaar beroepsonderwijs. Ja,
onlangs hoorde ik in een interview
zelfs spreken over de studenten en
docenten van een basisschool in
Amsterdam.
Eenzelfde soort ‘verruiming’
onderging het aanvankelijk wat
vage woord ‘manager’. Toen deze
Engelse term in ons land geïntroduceerd werd, ging het om uiterst
bekwame en doortastende mensen
die op zeer hoog niveau leiding wisten te geven. Tegenwoordig kun je
al ‘manager’ zijn van een eenmansfiliaal van Hans Textiel.
Als je blijft denken vanuit de oorspronkelijke inhoud van woorden,
met andere woorden: als je de
betekenisverruiming negeert, dan
kan het zomaar dat je de werkelijkheid niet meer juist interpreteert.
Je geeft een ‘student’ dan misschien een veel te moeilijk boek. Je
legt ongemerkt een ‘manager’ veel
te veel verantwoordelijkheid op de
schouders.
Het kan ook dat een bepaald woord
een gevoelswaarde meekrijgt van-

uit de groep die dit woord vaak
gebruikt. Dat was bij velen in onze
kerken aanvankelijk het geval met
het woord ‘Liedboek’. Jongeren
zullen daar helemaal niets van
snappen, maar er is echt een tijd
geweest dat het woord ‘Liedboek’
haast synoniem was met dwaalleer. Het Liedboek voor de Kerken
bevatte immers zowat allemaal
liederen die een onschriftuurlijke
geest ademden, zo dacht men. Toen
wij als kerken uiteindelijk ook (een
selectie uit) het Liedboek gingen
gebruiken, moest er dus wel een
eigen kaftje om. En nog steeds zijn
er wel mensen die niet meezingen
als tijdens de eredienst een lied uit
deze bundel wordt opgegeven. Dat
heeft te maken met die gevoelswaarde die voor sommigen nog
steeds meekomt met de naam van
deze bundel. Ik ben wel eens een
beetje benieuwd hoe deze broeders
en zusters zouden reageren als
ik Psalm 90 uit het Liedboek zou
opgeven.
Het kan ook dat we iets wat we
kennen onder een bepaalde naam,
langzamerhand anders gaan noemen. Je hebt dat soms met het
woord ‘preek’. Door mensen die
‘gezegend’ zijn met een wat meer
kritische geest, wordt de preek in
toenemende mate aangeduid als
een (stichtelijke) ‘toespraak’. Eerlijk
gezegd hoop ik niet dat deze trend
doorzet. Een preek is toch echt wel
wat anders dan een toespraak.
Binnen onze kerkelijke cultuur was
het woord ‘dienst’ vooral gereserveerd voor ambtelijk bijeengeroepen kerkdiensten. Vandaar dat je

in rouwadvertenties nogal eens
het woord ‘samenkomst’ aantreft,
al wordt dat in toenemende mate
verdrongen door woorden als ‘herdenkingsdienst’ of ‘dankdienst’.
Tegelijk wordt de kerkdienst, zeker
als het om een speciale (aangepaste) dienst gaat, steeds vaker
een ‘viering’ genoemd. Daarmee
lijkt de zondagse eredienst een
beetje in het rijtje te komen van alle
mogelijke ‘vieringen’ die we kunnen hebben op de basisschool, met
kerst op de vrouwenvereniging of
bijvoorbeeld in de veertigdagentijd
met een groepje gelovigen.
Er zit iets moois in als je de zondagse kerkdienst als een ‘viering’
ziet. We hebben inderdaad iets
te vieren! Onze bevrijding door
de Here! Maar het ‘vieren’ is uiteindelijk toch niet meer dan een
(belangrijk) aspect van de zondagse
diensten. We doen meer dan alleen
‘vieren’. Vooralsnog geef ik daarom
de voorkeur aan de naam ‘eredienst’. Niet omdat ik zo gehecht
ben aan oude termen, maar omdat
deze naam al direct zegt welke
kant we moeten opkijken. Of beter:
Wiens kant. We komen immers op
zondag bij elkaar als antwoord op
de roep van onze Heiland om zijn
genade en vrede te ontvangen.
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P.H.R. van Houwelingen
Woordwaarde

Door het oog van de naald
‘Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te
gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan’
(Matteüs 19:24; Marcus 10:25; Lucas 18:25).

Als West-Europeanen behoren wij tegenwoordig tot de rijkste
mensen ter wereld. Nergens anders kunnen mensen zich zo
veel luxe veroorloven. Tegelijkertijd ervaren wij dat rijkdom
geen garantie is voor een gelukkig leven.
En het kan zelfs je geestelijk leven zozeer
bedreigen, dat de Bijbel bij herhaling
waarschuwt voor het gevaar van de rijkdom. Jezus riep uit: ‘Wat is het moeilijk,
juist voor een rijke, om het koninkrijk
van God binnen te gaan’!
Jezus vergeleek die rijke met een kameel
die door het oog van de naald probeert
te kruipen. Als iemand op het nippertje
aan gevaar ontsnapt is, kunnen we in
het Nederlands zeggen dat je ‘door het
oog van de naald bent gekropen’. Een
bijbelse overdrijving, die op Jezus zelf
teruggaat. Alleen is bij die Nederlandse
versie wel de kameel verdwenen, evenals
de waarschuwing voor rijkdom…

Poortje of kabel?
Een populaire verklaring denkt aan een
poortje in de stadsmuur van Jeruzalem.
Wanneer de grote poort gesloten was,
zo beweert men, kon een late reiziger
zijn zwaarbeladen kameel laten staan

en zonder bagage de kleinere poort
gebruiken. Het inspirerende van deze
verklaring is dat een mens wordt opgeroepen zijn geestelijke ballast af te leggen. Maar er is geen enkel bewijs dat
zo’n poortje in de tijd van de Bijbel ‘het
oog van een naald’ werd genoemd en
deze verklaring is dan ook betrekkelijk
jong. De door Jezus bedoelde naald
behoort echt tot het naaigerei.
Verder is er nog de verklaring die ‘kabel’
(Grieks: kamilos) leest in plaats van
‘kameel’ (Grieks: kamèlos). Zo staat het
ook in twee late Griekse handschriften, terwijl de Syrische bijbel een term
gebruikt die beide betekenissen kan
hebben. Bij ‘kabel’ zou dan gedacht zijn
aan een scheepstouw dat met moeite
door een naaldoog wordt gehaald, een
treffende beeldspraak voor Galilese vissers. Verder hebben alle handschriften
en oude vertalingen echter ‘kameel’.

Kameel of olifant
Een aanwijzing dat we Jezus’ uitspraak
letterlijk moeten opvatten, geeft een
apocriefe tekst uit de derde of vierde
eeuw na Christus, De Handelingen van
Petrus en Andreas. Volgens deze tekst
citeerde Petrus wat Jezus gezegd had,
maar een zekere Onesiforus weigerde
dit te geloven. Een kameel door het oog
van een naald leek hem onmogelijk. De
apostel laat dan een naald brengen,
steekt deze in de grond en beveelt een
kameel door het oog daarvan te gaan.
Het oog opent zich wijd als een poort en
het dier loopt er gemakkelijk doorheen.
Nog weigert Onesiforus te geloven,
maar als Petrus het wonder herhaalt
(waarbij de kameel zelfs heen en terug
loopt) geeft hij zich gewonnen. Hij wil
het vervolgens graag zelf proberen; nu
blijft de kameel echter bij zijn nek in de
opening steken. Onesiforus had zich nog
niet laten dopen…
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Jezus noemde expres een onmogelijkheid om alle rijke mensen te waarschuwen. Vlak daarvoor was een jongeman
teleurgesteld afgedropen, omdat hij niet
kon loskomen van zijn bezittingen. Nu
is de kameel het grootste dier dat men
in Israël doorgaans te zien kreeg, maar
in de Babylonische Talmoed – ontstaan
in Mesopotamië – wordt gesproken
over een olifant die door het oog van
de naald gaat. In Israël zou men van
een mug geen olifant maken, maar een
kameel (zie Mat. 23:24). Neem het grootste dier in gedachten dat je ooit bent
tegengekomen, en houd vervolgens de
kleinste naald uit een naaidoos tegen
het licht. Daar doorheen kruipen zou
makkelijker zijn dan als rijke het koninkrijk van God binnengaan!

Een onmogelijke mogelijkheid
Toch is er nog enige hoop voor rijke
mensen zoals wij. Het mag dan verre
van gemakkelijk zijn om het koninkrijk
binnen te gaan, menselijkerwijs gesproken zelfs onmogelijk, helemaal uitgesloten is het niet. Jezus voegde namelijk een hoopvolle uitspraak aan zijn
waarschuwing toe: ‘Wat bij de mensen
onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ Het
is een onmogelijke mogelijkheid, maar
desnoods trekt Hij ons door het oog van
de naald.
Dit artikel maakt deel uit van een boek dat verschijnt bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn te
Amsterdam, onder de titel: Ongemakkelijke teksten
van Jezus (red. Rob van Houwelingen en Reinier
Sonneveld).
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Op de
Here Jezus
lijken
In dit nummer o.a.
Kijken als ramptoerist?
Het graf van Jezus
Kampen denkt mee over m/v

Nader Bekeken – speciale
abonnementen
Neem een proefabonnement op Nader Bekeken!
U ontvangt het blad dan drie maanden voor maar € 5,-.
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk
dan eens aan een geschenkabonnement op
Nader Bekeken. Het kost u slechts € 10,- en hij/zij
ontvangt het blad dan een halfjaar lang!
Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of
bel 0900-226 52 63 (€ 0,10 per minuut)
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J.J. Schreuder

M/V en beeld van God
Kunnen we nog wel verder
komen in het onderlinge
gesprek over m/v in de kerk? Is
niet alles al gezegd?
Op de conferentie in Harderwijk op 19 maart trof mij de
opmerking van mevr. Almatine Leene dat het goed is in dit
verband het ‘beeld van God
zijn’ uit te diepen.
Ik probeer met het onderstaande daar
een bijdrage aan te geven op een interessant onderdeel.

Gezagsverhouding?
Als we denken aan de mens als beeld
van God, dan komen we bij de opdracht
aan man en vrouw om samen de aarde
te bevolken, te beheren en in cultuur
te brengen. Man en vrouw zijn beiden
geschapen als kind van God. Daarom
zijn zij gelijkwaardig. Beiden hebben
niets van zichzelf, maar hebben alles te
danken aan hun hemelse Vader die hen
maakte. Ze zijn niet gelijk, maar in hun
onderlinge verschil vullen zij elkaar op
een prachtige manier aan. De man is
niets zonder de vrouw en andersom.
Bij het ’beeld van God zijn’ kunnen we
denken aan noties als: relatie, onderlinge liefde en samenwerking, dienstbaarheid aan elkaar.
Een spannende vraag in het gesprek
over de positie van man en vrouw in
de kerk is: is het mogelijk om bij het
‘beeld van God zijn’ ook te denken aan
een gezagsrelatie tussen man en vrouw,
naar analogie van een dergelijke relatie
binnen Gods Drie-eenheid? Of sluit het
‘beeld van God zijn’ juist elke vorm van
ondergeschikt zijn uit?

Twee standpunten
In het gesprek hierover komen we twee
standpunten tegen. Beide erkennen dat
in het Nieuwe Testament soms duidelijk
sprake is van gehoorzaamheid van Jezus

Christus aan zijn Vader. De wegen gaan
uiteen als het gaat over de interpretatie
daarvan. Geldt die gehoorzaamheid van
Jezus Christus aan zijn Vader alleen
voor een bepaalde tijd? Staat die ondergeschiktheid alleen in verband met de
gehoorzaamheid die de Here Jezus naar
zijn menselijke natuur aan God moet
bewijzen? Of staat Hij ook als de Zoon in
een blijvende relatie van gehoorzaamheid tegenover zijn Vader?
Volgens sommigen hoeven we hier niet
lang over te praten. In de eerste eeuwen
na Christus is over deze vraag al voldoende nagedacht. De kerk heeft ‘nee’
gezegd tegen de opvattingen van Arius.
Denk aan de belijdenis van Nicea: Jezus
Christus is als de Zoon van God waarachtig God uit waarachtig God. Elke
vorm van subordinatie van de Zoon aan
de Vader doet af van zijn ware God zijn.
Maar op deze manier gaan we te kort
door de bocht en doen we geen recht
aan een aantal bijbelgedeelten die ik
hieronder ter sprake breng.

De Zoon is God
Het is en blijft absoluut belangrijk om
vast te houden aan de ware goddelijke
natuur van de Zoon. Het blijft zaak de

waarschuwing ter harte te nemen van
de belijdenis van Athanasius, dat wie dit
niet oprecht en standvastig gelooft, niet
behouden zal kunnen worden.
Eens probeerden de Joden Jezus te
doden omdat Hij God zijn eigen Vader
noemde en Zichzelf zo aan God gelijkstelde. De apostel Johannes vertelt daarover in zijn evangelie, hoofdstuk 5. En
juist dit bijbelgedeelte is uitermate verhelderend voor ons over de onderlinge
verhouding tussen God de Vader en God
de Zoon.

Johannes 5
Jezus heeft iemand op sabbat genezen.
Omdat Hem daarover verwijten worden gemaakt, geeft Hij uitleg. Hij zegt:
‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en
daarom doe ik dat ook’ (vs. 17). Terecht
leiden de Joodse leiders hieruit af dat
Hij Zich aan God gelijk stelt. Want Jezus
stelt Zich met deze woorden naast God,
in zijn voortdurende werk om de schepping te laten voortbestaan. Hoe kan dat,
als er maar één God is?
Het volgende wat Jezus zegt, geeft hier
duidelijkheid over. Jezus noemt Zichzelf de Zoon. Hij is God, maar niet een
tweede God. Hij is als Zoon één met de
Vader. De Zoon treedt niet onafhankelijk
van de Vader op. Hij heeft niet zijn eigen
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programma. Jezus zegt het zo: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets
uit zichzelf doen; en wat de Vader doet,
dat doet de Zoon op dezelfde manier. De
Vader heeft de Zoon immers lief en laat
hem alles zien wat hij doet.’
Zoals vroeger een zoon vaak hetzelfde
beroep als zijn vader ging uitoefenen en
dat leerde door het van zijn vader af te
kijken en na te doen, zo ongeveer mogen
we ons voorstellen dat God de Zoon het
werk doet dat Hij zijn Vader ziet doen.
Het is blijkbaar een perfecte samenwerking. Vader en Zoon werken in een diepe
eenheid: ‘Want zoals de Vader doden
opwekt en levend maakt, zo maakt ook
de Zoon levend wie hij wil. De Vader zelf
velt over niemand een oordeel, maar hij
heeft het oordeel geheel aan de Zoon
toevertrouwd.’
God wil dat wij deze eenheid respecteren, en aan de Zoon gelijke goddelijke
eer geven als aan de Vader: ‘Dan zal
iedereen de Zoon eer betuigen zoals
men de Vader eert. Wie de Zoon niet
eert, eert ook de Vader niet die hem
gezonden heeft.’

Eenheid én onderscheid
Het is belangrijk om op te merken dat
twee dingen hier samengaan: de Zoon
is net zo echt God als de Vader. Niet een
tweede God; dat zou strijdig zijn met
het hele Oude Testament, dat leert dat
er maar één God is. De Zoon is van de
Vader onderscheiden, maar toch zó één,
dat wij maar één God mogen vereren.
Dat is de eenheid in wezen van Vader
en Zoon. In die eenheid krijgt de Zoon
dezelfde goddelijke eer als de Vader.
Vader en Zoon zijn beiden God: die ene
God die alleen waarachtig en eeuwig
God is.
Maar naast dat enkelvoud is er ook een
meervoud: Vader én Zoon. En dat meervoud gaat niet over twee keer precies
Dezelfde. Vader en Zoon zijn onderscheiden. Wat de Here Jezus hier zegt over
de onderlinge relatie tussen Vader en
Zoon, maakt duidelijk dat er binnen de
wezenlijke eenheid ook een onderscheid
is van Personen. Vader en Zoon werken
in volle harmonie samen, maar wel in
verschillende posities. Die posities zijn
niet onderling uitwisselbaar. De Zoon
volgt zijn Vader, Hij doet wat Hij Hem

ziet voordoen. Jezus spreekt over zijn
Vader als zijn Zender: ‘Waarachtig, ik
verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg
en hem gelooft die mij gezonden heeft,
heeft eeuwig leven …’ Dat het werk van
de Vader en de Zoon in verschillende
posities gebeurt, blijkt ook uit wat Jezus
even later zegt: ‘Zoals de Vader leven
heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon
leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem
gegeven.’

Onomkeerbare relatie
Natuurlijk is het waar dat de Here Jezus
Mens is geworden en naar zijn mensheid God gehoorzaamt. Maar als de Here
Jezus spreekt over het feit dat Hij net
als zijn Vader aan één stuk doorwerkt,
dan heeft Hij het heel duidelijk ook over
zijn goddelijke natuur. Dát begrepen de
Joodse leiders heel goed.
Ook naar zijn goddelijke natuur is er
niet in wezen, maar wel in functie onderscheid tussen de Vader en de Zoon. Er is
een vorm van gehoorzaamheid die de
Zoon aan zijn Vader bewijst. De Zoon
laat Zich vanuit de hemel naar de aarde
zenden. De Zoon voert de wil uit van zijn
Vader. Die onderlinge relatie is onomkeerbaar. De Zoon accepteert dat zijn
positie als Zoon ánders is dan die van
zijn Vader en weet Zich in die positie
door zijn Vader geliefd.

Parallel in het gezin
Ik zie hier een parallel met de relatie tussen man en vrouw in het gezin. Man en
vrouw zijn in hun wezen, in hun menszijn, volstrekt gelijkwaardig. Tegelijk
noemt de Bijbel de man in het huwelijk ‘hoofd’. En er wordt van de vrouw
gevraagd om het gezag van haar man
te erkennen (Ef. 5:22v). Maar kinderen
behoren aan vader en moeder gelijke eer
en gelijke gehoorzaamheid te bewijzen.

Verschil in positie
Wij behoren aan God de Vader en God
de Zoon gelijke eer te geven. Maar de
Zoon op zijn beurt blijft zijn eigen positie trouw. Hij gehoorzaamt zijn Vader,
Hij blijft altijd de Zoon en vindt daarin
eeuwige vreugde (vgl. Joh. 4:34).
Op deze manier kunnen we teksten verstaan als:

1 Korintiërs 11:3: ‘Christus is het hoofd
van de man, de man het hoofd van de
vrouw en God het hoofd van Christus.’
1 Korintiërs 15:28: ‘En op het moment
dat alles aan hem onderworpen is, zal
de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem
die alles aan hem onderworpen heeft,
opdat God over alles en allen zal regeren.’
Filippenzen 2:10-11: ‘opdat in de naam
van Jezus elke knie zich zal buigen, in de
hemel, op aarde en onder de aarde, en
elke tong zal belijden: “Jezus Christus is
Heer”, tot eer van God, de Vader.’

Gezagsrelatie
In Gods heilige Drie-eenheid is er dus
een eigen positie van de Vader en de
Zoon. Die posities zijn niet uitwisselbaar. En we mogen de relatie tussen
Vader en Zoon, met alle eerbied, een
gezagsrelatie noemen. Maar dan wel een
gezagsrelatie van geheel unieke aard,
zoals bij onze God alles uniek is.
In die gezagsrelatie is de liefde allesbeheersend. God is liefde! En daarom is er
niets wat ook maar lijkt op concurrentie.
Liefde, gelijkwaardigheid én onderscheid
in positie blijken samen te gaan. En ook
daarin is onze God te prijzen tot in eeuwigheid!
Blijkbaar hoeven onderlinge eenheid,
volmaakte liefde, gelijkwaardigheid én
een gezagsverhouding elkaar niet uit te
sluiten. Voor de relatie man-vrouw betekent dit dat fundamentele gelijkwaardigheid én verschil in positie prachtig
kunnen samengaan. Zo mag iets van
God worden afgespiegeld. Ook zo kunnen man en vrouw beeld van God zijn.

Bijbels onderwijs
Dit werpt licht op de relatie man-vrouw
in het huwelijk en in de kerk. Wat de
Bijbel daarover schrijft, is niet zó cultuurbepaald, dat wij in onze sterk veranderde samenleving ándere wegen
moeten gaan. Ten diepste is het bijbelse
onderwijs hierover verankerd in wat God
ons over Zichzelf vertelt: de onderlinge
relatie tussen de Vader en de Zoon.
Daarom is dit – goed begrepen – ook zo
mooi. En daarom moeten we aan dit bijbelse onderwijs vasthouden.
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Synode vraagt verantwoording
Op 15 en 16 april vergaderde de generale synode over een heel aantal
onderwerpen. Een aantal daarvan
springt in het oog.
Nationale Synode
Zo werd gesproken over de deelname van onze kerken
aan de Nationale Synode in Dordrecht.
De uitnodiging kwam terecht bij de voorzitter van de
vorige synode (ds. A. de Snoo). En die gaf hem door
aan de Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE). Waar
had de uitnodiging anders heen gemoeten? De deputaten hadden geen opdracht deel te nemen aan dit
initiatief, omdat het er eenvoudig nog niet was toen
hun opdracht werd opgesteld. Ze meldden dat bij hun
aanmelding: formeel zijn we niet afgevaardigd, maar
we komen wel, met het deputaatschap aangevuld door
leden uit de GKv op persoonlijke titel. En zo gebeurde.
Dat is te zien als een markering van een verandering
in onze kerken. Vroeger zou men zeker gezegd hebben: ‘Dat is een schijneenheid die je loopt te demonstreren. Het gaat om kerken die waarheid en leugen
beide tolereren. Er loopt een scheur tussen ons, die
we niet moeten verdoezelen.’ Tegenwoordig wordt door
velen anders geredeneerd: ‘Er is zo veel dat je samen
kunt doen, zo veel waarin je samen het goede voor de
samenleving kunt zoeken. Heb niet altijd vooral aandacht voor wat scheidt, kijk eens naar wat verbindt.’
Een aantal kerken stuurde brieven naar de synode
waarin gevraagd werd de aanwezigheid bij de Nationale Synode af te keuren.
De synode van Harderwijk constateerde dat er, hoe
je ook over de aanwezigheid in Dordrecht denkt (en

daar waren de geluiden ter synode zeer verschillend
over), sprake is van een breuk ten opzichte van het
verleden. En die breuk moet je beter verantwoorden
dan tot op heden gebeurd is. Zo werden de DKE naar
huis gestuurd met de opdracht op dit punt zich beter te
verantwoorden. Dat zal te zijner tijd nog wel de nodige
discussie op de synode geven. Maar dat is beter dan
verschuivingen te laten plaatsvinden zonder die te
markeren.

CGK HHK GKH
De synode sprak zich ook uit over de contacten met
de Christelijke Gereformeerde Kerken. Daar werd
geluisterd naar ds. W. van ’t Spijker die namens hen
een toespraak hield. Er is een hartelijke verbondenheid
en een groeiende samenwerking op het lokale vlak
te zien. Ook is er een goed samenspel van de beide
universiteiten. Met dankbaarheid werd kennisgenomen van het besluit van de CGK om predikanten toe
te staan om in goed overleg tussen kerkenraden voor
te gaan in de GKv. Onze synode heeft vervolgens daar
een tegenbesluit tegenover gezet, waarbij ook GKv
predikanten dezelfde bevoegdheid krijgen in de CGK:
als ze gevraagd worden en hun kerkenraad daar toestemming voor geeft, mogen ze in elke CGK gemeente
voorgaan.
Ook de contacten met de Hersteld Hervormde Kerk
worden voortgezet. Daar is verbondenheid geconstateerd in een diepe eerbied voor de heilige Schrift. Maar
tegelijk ervaren deputaten grote verschillen in kerkelijke cultuur.
Helaas gaf de brief die de synode van de Gereformeerde Kerken Hersteld aan de synode stuurde, geen
openingen voor een gesprek.

147

Jaargang 18 no 5 mei 2011

Over de contacten met de Nederlands Gereformeerde
Kerken (NGK) spreekt de synode op een later moment.

Seksueel misbruik in kerkelijke relaties
De kerken spraken over het rapport van het deputaatschap Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties
(SMKR). Er kwamen in de afgelopen periode meer
vragen binnen bij het Meldpunt. Dit had waarschijnlijk
te maken met de betere bereikbaarheid van de website
en de grote actualiteit van het thema. Mensen zijn ook
eerder bereid dingen aan de orde te stellen. En dat is
alleen maar goed. Gelukkig hoefde de klachtencommissie maar in twee gevallen een uitspraak te doen.
Maar elk geval van seksueel misbruik in een relatie
met een ambtsdrager of kerkelijke functionaris is er
een te veel. Er gaat een wereld van verdriet schuil achter simpele cijfers.

Evangelie en Moslims
De Deputaten Evangelie en Moslims werden ter synode
beloond met een medaille. Dat was omdat ze zich als
modeldeputaten hebben gedragen: hun rapport was
keurig op tijd (zelfs als eerste binnen) en voldeed
aan alle eisen die eraan gesteld konden worden. Ook
inhoudelijk was er blijdschap over het rapport. De
samenwerking met de stichting Evangelie en Moslims
kan worden voortgezet. De kerken geven meer dan
gevraagd wordt voor dit doel. En de kerken worden
zich steeds meer bewust van de uitdagingen en kansen
die de aanwezigheid van moslims in de Nederlandse
samenleving bieden. In moslimlanden kan nauwelijks
het evangelie worden verkondigd. Maar hier is die
gelegenheid er wel. Ook werd gememoreerd dat de
verharding in het spreken over moslims in de samenleving helaas ook voorkomt bij kerkleden.

Deputaten Herziening Kerkorde

gen ten opzichte van de huidige kerkorde kan aflezen.
Er kan door kerkenraden op worden gereageerd tot
half december 2011. De reacties van de kerken zullen
opnieuw door deputaten worden verwerkt. En de synode zal in mei 2012 nog eens samenkomen om dan een
versie vast te stellen die opnieuw naar de kerken gaat.
De volgende synode in 2014 kan dan een kerkorde
vaststellen die werkelijk rechtskracht krijgt.
Het lijkt allemaal wat omslachtig en traag. Maar de
synode heeft overwogen dat de kerken een dergelijke
tweede beoordelingsronde is beloofd en dat het ook
erg belangrijk is dat de nieuwe kerkorde breed in de
kerken gedragen wordt. Anders wordt het een dode
letter waarvan niemand weet heeft, laat staan er zich
aan houdt.
In juni vergadert de synode over de versie die in mei
wordt geproduceerd met de bijbehorende leeswijzer.
Met beide werkstukken zijn de deputaten druk doende.

Deputaten Dienst en Recht
Het deputaatschap Dienst en Recht heeft in het verleden heel wat hulp geboden in spanningsvolle relaties
tussen predikanten en kerkenraden. Naar zijn aard is
veel werk te vertrouwelijk om in de synodevergadering
te bespreken.
In de afgelopen periode was hun doel zichzelf overbodig te maken. Daartoe is veel werk ondergebracht bij
het Steunpunt KerkenWerk (SKW). Daar zal men zich
bezighouden met de mobiliteit van predikanten. Daarmee wordt niet een leasecontract voor auto’s bedoeld,
maar een stroomlijnen van het beroepingswerk: soms
is het beter voor kerk en predikant dat er op een andere plek verder gewerkt wordt. Daar moet een goede
structuur voor zijn. Kerkenraden en predikanten moeten dat aan de orde kunnen stellen in hun vertrouwelijke gesprekken. En er moet een plek zijn waar vraag
en aanbod elkaar discreet ontmoeten.

Het deputaatschap dat werkt aan de herziening van
de kerkorde, heeft een eerste versie van een herziene
kerkorde (de Werkorde) in de kerken gelegd. Die versie heeft de nodige reacties in de kerken opgeroepen.
De synode sprak waardering uit voor het werk van
deputaten en besloot ook dat de kerken die van oordeel waren dat de kerken deze opdracht nooit hadden
verstrekt, niet in het gelijk konden worden gesteld. De
grote herziening van de kerkorde was wel degelijk een
kerkelijke opdracht die op behoorlijke wijze tot stand
gekomen is.

Op de vergadering werd door sommigen bezorgd gereageerd op het initiatief om veel dingen onder te brengen bij organisaties die niet kerkelijk zijn ingebed: de
Predikantenvereniging, het Steunpunt Kerk en Werk,
De Vereniging Samenwerking Emeritering… Wordt zo
niet veel en belangrijk kerkenwerk te veel uit handen
gegeven? Bij een latere ontmoeting wordt over dit
thema verder doorgesproken.

Op 1 mei hoopt het deputaatschap de reacties uit de
kerken verwerkt te hebben in een nieuwe versie.
De synode heeft besloten dat die nieuwe versie
opnieuw aan de kerken zal worden voorgelegd. De
kerken wordt daarbij ook een soort van leeswijzer
aangeboden, waaruit men de voornaamste veranderin-

NB
Twee artikelen over de voorgaande weken zijn gepubliceerd op www.woordenwereld.nl, onder
Nader Bekeken, Deze maand.

En zo werden twee zonnige dagen doorgebracht met
intensief vergaderen.
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P. Niemeijer

Eenheid en
toe-eigening

Op 15 april ontving de generale synode
van de Gereformeerde Kerken die in
Harderwijk samenkomt, een drietal
broeders namens de Christelijke Gereformeerde Kerken. De preses van de
synode sprak hen als volgt toe.
Geachte broeders uit de Christelijke Gereformeerde
Kerken,
Komend jaar is het, zo de Here wil, vijfentwintig jaar
geleden dat de Generale Synode van de Gereformeerde
Kerken in Nederland te Spakenburg-Noord 1987 inging
op uw verzoek tot mondelinge deputatencontacten.
En nu bent u alweer voor de achtste keer bij ons op de
synode. Ik herinner me de eerste keer nog met onder
anderen ds. J.H. Velema. Ook deze keer: hartelijk welkom!
Bijna 25 jaar spreken we met elkaar. Er is in die 25 jaar
heel wat gebeurd! We moesten elkaar leren kennen en
begrijpen. Er moest een behoorlijke afstand worden
overbrugd. Over en weer zien we wellicht nog steeds
zorgwekkende tendensen. Maar we hebben elkaar
wel erkend als kerken van Christus die willen staan
op hetzelfde fundament. Bij u en bij ons is het inmiddels kerkenraden toegestaan elkaars belijdende leden
aan het avondmaal als gast te ontvangen. Uw laatste
synode nam het besluit dat iedere plaatselijke CGK in
principe iedere gereformeerde predikant kan uitnodigen. Onze synode buigt zich over de noodzakelijke
tegenhanger van dat besluit. Onze Theologische Universiteiten werken op een aantal gebieden samen. Op
allerlei gebied zien we elkaar als kerken als natuurlijke bondgenoten. Verschillende deputaatschappen
overleggen met elkaar.

In de plaatselijke kerken is ook veel gebeurd. Om een
voorbeeld te noemen: de classis waarin ik dien (Alkmaar-Haarlem) bestaat uit negen kerken. Twee daarvan zijn zogenaamde CGKV-samenwerkingsgemeenten: Enkhuizen en IJmuiden. In vijf kerken vindt nauwer
kerkelijk samenleven plaats tussen CGK en GKv: in
Anna Paulowna, Alkmaar, Broek op Langedijk, Den
Helder en Haarlem. Uit Beverwijk gaan onze catechisanten gedurende de predikantsvacature naar de CGK
Westzaan. En de GKv-NGK samenwerkingsgemeente in
Zaandam heeft recent het contact weer opgepakt met
de CGK ter plaatse.
We kunnen mopperen over van alles wat nog niet van
de grond is gekomen. We kunnen trends bij u en bij ons
ontwaren die zomaar tot vervreemding kunnen leiden.
Maar laten we de dag van de kleine dingen niet verachten. Alhoewel, kleine dingen? Dertig jaar geleden werd
wat ik zopas opsomde, nog niet voor mogelijk gehouden in onze kring. En gaat het om kleine dingen? Of
gaat het om de Geest die werkt, stug doorwerkt?!
Een belangrijke rol in de toenadering tot elkaar speelde jarenlang het gesprek over de toe-eigening van het
heil. We vonden elkaar in de nota Toe-eigening in het
geding van de hand van dr. A.N. Hendriks. We vonden
elkaar op papier, zal iemand wellicht zeggen. Want hoe
functioneert dat nu in de praktijk?, is de vraag die we
wel horen stellen.
Inmiddels ligt een nieuw document op onze tafel. Een
coproductie van beide deputaatschappen: Katholiciteit
en eenheid. Het tekent de voortgang: nu een gezamenlijk document. Al rijst ook hier de vraag: maar hoe
functioneert die nota nu in de praktijk? Net zomin als
bij de vorige nota lijkt het me een vraag die slechts
in één richting gesteld moet worden. Beide en samen
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staan we voor de vraag wat we aan samenbindend
werk van Gods Zoon en Geest laten zien aan een eigengereide en individualistische samenleving. Zoeken we
daarbij de kerk die aan ons specifieke profiel en plan
van eisen voldoet? Of zijn we dankbaar voor wat we uit
Christus’ hand ontvangen?
De eerste christengemeenten stonden voor grote integratievragen. Hoe konden Jood en niet-Jood in één
gemeente een plek vinden? Het is de grote vraag die
op de achtergrond staat van het boek Handelingen en
van heel wat brieven van de apostel Paulus. Zou het
verschil tussen Jood en niet-Jood groter zijn dan dat
tussen ons beiden?
In Handelingen 11 lezen we hoe in Antiochië het evangelie voor het eerst ook meer dan incidenteel wordt
verkondigd aan Grieken. En die komen tot geloof!
Vanuit Jeruzalem stuurt men Barnabas eropuit. Hij
moet poolshoogte nemen. Wat is hier aan de hand?
Wat gebeurt hier? Barnabas ziet wat God in zijn goedgunstigheid bewerkt en hij verheugt zich. Hij ziet de
genade van God in de bekering van niet-Joden en hij
verheugt zich. Kennen wij die vreugde?
In hetzelfde hoofdstuk is eerder al beschreven hoe
Petrus zijn verblijf bij en de doop van de Romeinse
centurio Cornelius en diens huis verdedigt. God zelf
riep me naar Caesarea, zegt Petrus. En Gods Geest
was bij Cornelius zo kennelijk aanwezig, dat ik de doop
niet kon weigeren. Petrus zag de diepte en de breedte
van Gods genade: God maakt geen onderscheid tussen
mensen. Daar kon hij toch niet onderuit?! Wij hebben
als kerken beide verklaard dat we in elkaar Gods Geest
zien werken. We hebben elkaar erkend als kerken van
Christus. Mogen wij de doorwerking daarvan en van
Gods brede en diepe genade in de weg staan?
Op een vergadering in Jeruzalem komt de vraag aan de
orde of christenen uit de volken niet op de Joodse wijze
besneden moeten zijn om behouden te kunnen worden.
Luisterend naar de stem van de Geest in de Schrift
groeit een antwoord: geen lasten opleggen buiten de
noodzakelijke last van Christus. En dát wordt vervolgens de richtlijn: bind elkaar niet boven de Schrift uit,
bind elkaar aan niet meer dan het noodzakelijke. Geen
binding aan eigen cultuur of verworvenheden. Geen
binding aan een eigen spiritualiteit. Geen binding aan
een specifiek systeem van bekering of aan een leerstuk dat over de Schrift gaat heersen. Geen fixatie op
de eigen wedergeboorte, maar op de geopenbaarde
belofte van het evangelie en op de geopenbaarde eis
van levend geloof in Christus. Zijn wij katholiek gereformeerd?
Behalve het debat over de weg van het behoud speelt
in het Nieuwe Testament ook de opvatting dat je dan
misschien wel als besneden en onbesneden allebei

behouden kunt worden, maar dat dat nog niet betekent
dat je ook samen in één gemeenschap kunt leven en
aan één tafel kunt zitten: dat is de centrale problematiek in de brief aan de Galaten. Er zijn er die niet met
de heidenen blijven eten, maar zich afzonderen. En
in Galatië laat men zich daardoor betoveren. Was dat
nou zo erg? Ze ontkenden het geloof en behoud van de
ander toch niet? Ze wilden alleen niet samen eten! Ook
in zijn antwoord op die vraag laat Paulus zich leiden
door het evangelie van Christus. En als zelfs Petrus in
Antiochië aan een ander tafeltje gaat zitten dan bij de
heidenchristenen met wie hij eerst at, komt hem dat
op een reprimande van Paulus te staan: vanuit het hart
van het evangelie! Kerkelijke eenheid en samenleven is
een cruciale zaak!
Moet je het in de kerk altijd met elkaar eens zijn? We
weten wel beter! Paulus maakt in Filippenzen 1 duidelijk dat het onder onvolkomen heiligen heel wat moeite
en zelfs strijd kan kosten om één van Geest te worden
en samen voor het geloof in het evangelie te strijden.
Maar hij onderscheidt de inspanning die daarvoor
nodig is van de strijd die gevoerd moet worden tegen
de tegenstanders van het evangelie. Terwijl die strijd
lijden betekent, is het zoeken van eenheid iets dat de
apostel nastreeft in overeenstemming met het evangelie van Christus. Hij streeft het na en leeft ervoor! Zelfs
zonde bij individuele ambtsdragers houdt hem daar
niet van af. Nergens dringt de apostel meer op eenheid
aan dan in de gemeente van Korinte, terwijl daar zo
veel loos was!
Het Nieuwe Testament vertelt veel over onze Heiland.
Het schetst zijn samenbindende kracht. Dat is nu juist
het bijzondere aan Hem: de manier waarop Hij vrede
en verzoening brengt en eenheid sticht tussen mensen
van allerlei komaf. Hij maakt de twee, Jood en Griek,
een. Hij brengt samenhang en eenheid in Gods veelkleurige schepping en Gods gevarieerde volk. Laten
wij het als een opdracht zien om in onze fragmentariserende en verdeelde samenleving de eenheid te laten
zien die er in Christus is door zijn Geest: de eerste
liefde.
In het nastreven van die eenheid gaat het trouwens om
de persoonlijke toe-eigening van wat we in Christus
hebben. De Schot James Durham (1622-1658) schreef
een boek over de aanstoot van de verdeeldheid tussen
gelovigen.* Daarin wordt hij ook heel persoonlijk en
heel praktisch. Op verdeeldheid tussen broeders en
zusters, aldus Durham, rust geen zegen. Psalm 133
bezingt iets ánders als goed en lieflijk! Gods zegen is
daar waar broeders samenwonen. Verdeeldheid noemt
Durham een plaag, waarvan de Here wil dat die ons
drijft tot verootmoediging. En dan een verootmoediging
die in concrete daden blijkt. Kerkelijke gescheidenheid is ook een valstrik, zegt Durham, want je komt
erdoor in de verleiding verschillen uit te vergroten

150

of goede dingen bij anderen onder te waarderen. Je
gaat bevooroordeeld luisteren. Durham roept ons op
onszelf te onderzoeken: sta ik in Gods liefde of is er
bij mij misschien een passie of vooroordeel waardoor
de gescheidenheid wordt verscherpt? Bid ik in de binnenkamer alleen voor mijn eigen heil of ook voor de
eenheid van de kerk? Ben ik uit op eigen gelijk of op
samenbinding van wie bijeenhoren? Heel concreet en
leerzaam voor vandaag is wat Durham zegt over de
wijze van contact die je zoekt. Oefen je in het onderkennen en honoreren van wat positief is bij je broeder. Respect voor de ander ontwapent namelijk en
brengt tegenstanders tot luisteren. Spreek positief
over elkaar, dicht elkaar geen kwalijke intenties toe,
verdraai elkaars woorden niet, ontmoet elkaar waar
je kunt. Ja, ook dat laatste. Zoek elkaar op en spreek
elkaar persoonlijk. Dat helpt verder. En zwijg liever
dan dat je te heftig reageert op broeders. Laat predikanten een voorbeeld nemen aan Paulus, die voortdu-

rend opriep tot eenheid en liefde en tot het vermijden
van zinloze conflicten en strijd. Wie God kent als de
God van de vrede en zijn kerk als de stad van vrede, zal
zich daarvoor biddend inzetten, opdat vrome en godvrezende mensen niet verdeeld blijven.
Indringende woorden voor onze beide kerken: naar
buiten en naar binnen. Laat het ons gegeven zijn in
deze geest met en over elkaar te spreken. Kerkelijke
eenheid is niet alleen een zaak van landelijke synodes
en deputaten, ook niet alleen van plaatselijke kerken,
maar ook van persoonlijke toe-eigening van het heil.
En inderdaad: hoe functioneert dat in de praktijk? Aan
beide zijden?
Noot:
*

In 2007 verscheen een Nederlandse vertaling bij Den Hertog in
Houten onder de titel: Opdat de bediening niet gelasterd worde.

Over ergernis en verdeeldheid in het kerkelijk leven.

Beelden uit de synodejournaals van de Luisterpost
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Gelezen M.J.A. Zwikstra-de Weger

Hét grote nieuws van het
Nieuwe Testament
Ds. Jasper Klapwijk schreef eerst een fundamenteel boekje over blijmoedig
gereformeerd geloven: Gelukkig gereformeerd! Daarna volgde Het goede
nieuws van het Oude Testament en een vervolg onder de titel Beter nieuws
uit het Nieuwe Testament.
Die laatste titel wil niet zeggen dat het
Oude Testament toch van een lager
gehalte is, maar ‘wat we in het Oude
Testament in de knop vinden, bloeit in
het Nieuwe Testament volledig open. De
bloemknop is goed en onmisbaar, maar
de bloem zelf is beter’, aldus de auteur
in het Woord vooraf.
Beide boekjes over de Bijbel zijn geschreven met als doel ondersteuning te
bieden bij het bijbellezen. De opzet is
zodanig dat de grote lijn van de Schrift
duidelijk wordt en blijft. Dat is nodig
volgens Klapwijk, want de ervaring
leert hem dat veel mensen te gefragmenteerd lezen. ‘Losse teksten en losse
perikopen kunnen echter alleen tot hun
recht komen als er een duidelijk zicht is
op de grote lijn. Is dat niet het geval dan
verschraalt de geloofskennis’ (p. 7). We
moeten juist leren zien hoe God door de
geschiedenis heen toewerkt naar zijn
einddoel (p. 133).
Het boek over het Nieuwe Testament
heeft dezelfde opzet als dat over het
Oude.
In negen hoofdstukken wordt het Nieuwe Testament behandeld, met voor sommige bijbelboeken afzonderlijke aandacht. De vier evangeliën zijn verdeeld
over twee hoofdstukken; het volgende
gaat over Handelingen; bij de brieven
van Paulus krijgt die aan de Romeinen
een aparte behandeling – Calvijn leerde
dat wie deze brief begrijpt, een open
deur vindt naar de diepste bijbelse
schatten (p. 83); vervolgens is er een kort
overzicht van de overige brieven; Openbaring is verdeeld over de beide laatste
hoofdstukken.
Klapwijk legt er de nadruk op hoe
belangrijk het is om de bijbelboeken in

hun geheel te lezen, liefst achter elkaar.
Om een indruk te geven van de inhoud
wil ik het volgende naar voren halen.
In de Inleiding wordt kort de grote lijn
getrokken, die wordt ook in een paginagroot schema weergegeven. Er is
aandacht voor de verhouding tussen het
Oude en het Nieuwe Testament, waarbij
onder andere wordt stilgestaan bij de
betekenis van het begrip vervulling. De
vier evangeliën worden met elkaar vergeleken en de vraag wie Jezus is, wordt
beantwoord. Ook wordt een aantal aanwijzingen gegeven voor de uitleg van
Jezus’ gelijkenissen.
Dat en waarom Pinksteren een keerpunt
is in de heilsgeschiedenis, wordt duidelijk gemaakt. De vraag of iedere christen zou moeten streven naar wat op
de pinksterdag gebeurde, komt aan de
orde. Kaartjes geven een overzicht van
de zendingsreizen die Paulus maakte.
Paulus’ doel was kerkstichting, waarbij
het aanstellen van oudsten en diakenen
een belangrijk element was.
De diverse thema’s die Paulus in zijn
brieven aansnijdt, zoals zonde, rechtvaardiging, wet, nieuwe schepping worden besproken.
Hoe en waarom Romeinen 6 - 8 bij
elkaar behorende hoofdstukken zijn,
wordt duidelijk gemaakt, evenals of en
hoe Paulus en Jakobus verschillen.
De stijl van Openbaring is een samenvoeging van drie stijlen: apocalyptisch,
briefstijl en profetisch. Om Openbaring
te kunnen begrijpen moet de lezer voldoen aan de volgende voorwaarden: hij
moet kennis van de Bijbel hebben en
geloof, en zicht op de situatie van de
eerste lezers, en hij behoort het bijbelboek te lezen zoals je een film bekijkt.

Net als in het vorige deeltje staat aan
het begin van ieder hoofdstuk een lijstje
met schriftgedeelten die worden aanbevolen om vooraf te lezen. En in een apart
hoofdstukonderdeel worden allerlei suggesties voor de verwerking gedaan. Ook
wordt weer een flink aantal besprekingsvragen gegeven voor verder doordenken
en doorspreken. Jammer dat deze ook in
dit deeltje niet genummerd zijn.
Achter in het boek wordt gewezen op
cursussen die bij beide boekjes gegeven
worden en op het spel De canon van de
Bijbel, alle ontwikkeld door Jasper Klapwijk.
Een boek als dit is een goede hulp om bij
je bijbelstudie de grote schriftuurlijke
lijnen én het belang van het Nieuwe Testament te blijven zien. Net als het boekje
over het Oude Testament is ook dit van
harte aan te bevelen. Prima belijdenisgeschenken!
N.a.v.: Jasper Klapwijk,
Beter nieuws uit het Nieuwe Testament,
Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2009, ISBN 978-90-5881-387-9,
155 pag., prijs € 16,50
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Gedicht

G. Slings

De tv is mijn herder
De tv is mijn herder, mij ontbreekt niets;
hij doet mij nederliggen op de bank;
hij voert mij weg van het geloof;
hij verwoest mijn ziel.
Hij leidt mij in de sporen van seks en geweld
om des reclamemakers wil.
Zelfs al ga ik door het dal van verantwoordelijkheid,
ik vrees geen kwaad,
want de tv is bij mij;
zijn kabel en afstandsbediening vertroosten mij.
Hij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van mijn wereldgezindheid;
hij zalft mijn hoofd met humanisme en consumentisme,
mijn hebzucht loopt over.
Ja, luiheid en onwetendheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
en ik zal in het huis verblijven
en tv kijken tot in lengte van dagen.

Anoniem

Ik heb een hekel aan moralisme,
maar een enkele keer: vooruit.
Dit vers is natuurlijk overdreven,
maar zijn kern staat als een huis:
wat een instrument in de hand van satan!
Maar het kan ook een instrument in de hand van Christus zijn.
Het is een kwestie van kiezen.
Hoe leren we dat onze kinderen?
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Persrevue

P.L. Storm

Hoe gaat het met de
secularisatie?
Over deze vraag vond ik een waardevolle beschouwing van dr. C.S.L. Janse.
Zijn titel klinkt wat gewichtiger dan
de mijne: ‘Secularisatie: wel reëel, niet
universeel’. Ik las zijn verhaal in het
Reformatorisch Dagblad van 28 maart
2011. Is de secularisatie een proces dat
zich onvermijdelijk in één richting voort
ontwikkelt? Of is er al een kentering in
dat proces waar te nemen? En wat is te
zeggen over het gevaar van binnenkerkelijke secularisatie? Me dunkt, allemaal
belangrijke vragen. Janse gaat er als
volgt op in:
Kerken vervullen geen publieke rol van
betekenis meer
Is secularisatie inherent aan de moderne
tijd, een onvermijdelijke uitkomst van
de modernisering van de maatschappij?
Past religie niet bij de moderne mens?
Op die vragen waren velen geneigd ja te
zeggen.
Tot voor enkele decennia was er een vrij
grote consensus dat religie vanzelf uit de
moderne samenleving zou verdwijnen.
Inmiddels ligt dat anders: zowel in de
publieke opinie als onder godsdienstwetenschappers. Dat heeft onmiskenbaar te
maken met de opmars van de islam. Die
godsdienst manifesteert zich op wereldschaal met een grote zelfbewustheid.
Door de omvangrijke migratie van de
afgelopen jaren heeft ook West-Europa
daarmee te maken.
Kapitaalkrachtige geloofsgenoten uit de
oliestaten financieren de bouw van moskeeën en andere islamitische activiteiten
over heel de wereld. Fanatieke moslims
zijn bereid hun leven te geven in het
kader van de heilige oorlog. Zelfmoordacties schuwen zij daarbij niet.
Uitzonderingsgeval
Een ander gegeven is de opmerkelijke
situatie in de Verenigde Staten. Enerzijds
een bij uitstek modern land, anderzijds
een land waarin de (christelijke) godsdienst nog steeds een belangrijke plaats

Dr. C.S.L. Janse
inneemt. Niet alleen op het individuele
niveau, maar ook in de politiek. Amerikaanse presidenten schromen niet de
naam van God op hun lippen te nemen.
Moet Amerika gezien worden als een
uitzondering op de algemene secularisatietrend of geldt veeleer dat het sterk
geseculariseerde West-Europa in deze
wereld een uitzonderingsgeval vormt?
Steeds meer godsdienstsociologen zijn de
laatste mening toegedaan. Eerder deze
maand hield de Amerikaanse godsdienstsocioloog José Casanova een lezing aan
de Nijmeegse Radboud Universiteit. Hij
ziet secularisatie en moderniteit niet als
tweelingzusters. Er zijn verschillende vormen van moderniteit denkbaar.
Het militante atheïsme dat zich de laatste
jaren in West-Europa en ook in Nederland manifesteert (Dawkins, Cliteur), kan
dan ook gezien worden als een reactie op
de hernieuwde manifestatie van religies
in de publieke sfeer. Dat is allereerst de
islam, een duidelijk antimoderne religie,
die in de westerse wereld niet meer weg
te denken is. Maar de aversie richt zich
ook tegen orthodox-christelijke groepen
die zich hardnekkig blijven verzetten
tegen moderne opvattingen en praktijken inzake homoseksualiteit, de evolutie-

leer, de zondag of nog wat anders.
Overwinning
Lange tijd meenden aanhangers van het
seculiere gedachtegoed verzekerd te zijn
van de overwinning. De kerken liepen
immers leeg. Wat daar nog aan kerkgangers zat, was vergrijsd. Het ene na het
andere kerkgebouw werd gesloten. Daar
behoefde men helemaal geen actie voor
te voeren. Dat was gewoon een kwestie
van tijd. En buiten de westerse wereld zou
men ongetwijfeld ook, naarmate men
meer zelfstandig ging nadenken, steeds
vaker kiezen voor de menselijke autonomie in plaats van zich te buigen onder
religieuze autoriteiten.
Nu echter de overwinning op zich laat
wachten, voelen overtuigde atheïsten zich
meer en meer geroepen om zich in het
openbaar tegen de religies af te zetten.
Ook wil men niet-gelovigen ertoe brengen om zich als atheïst te presenteren.
Tussen niet-religieus en atheïst kan men
immers geen isgelijkteken zetten. Minder
dan een kwart van de onkerkelijken in
Nederland is belijdend atheïst. Er zijn ook
ietsisten en agnosten en bovendien tal
van mensen die er eigenlijk geen levensbeschouwing op nahouden. Zij houden
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zich niet of nauwelijks met zingevingsvragen bezig, maar richten hun leven
uiterst pragmatisch in.
Janse benadrukt dan dat er nog geen
reden is om de vlag uit te hangen omdat
de secularisatiethese zijn vanzelfsprekendheid verloren heeft. Ook de VS kent
secularisatie. Trouwens, de jongere
generatie moslims ook. Janse staat vervolgens eerst even stil bij de zogenaamde demografische factor. Godsdienstige
groepen hebben hogere geboortecijfers
en een sterkere behoefte hun levensovertuiging over te dragen. Hij vervolgt:
Binnenkerkelijke secularisatie
Maar al vertonen veel mensen, ook in de
21e eeuw, behoefte aan een religieuze
duiding van hun bestaan, dat maakt hen
nog niet tot christenen, zeker niet tot
christenen in de ware zin van het woord.
Voor Europa en ook voor Nederland geldt
trouwens dat er nog steeds een duidelijke
secularisatietrend aanwijsbaar is. Bovendien is er in veel christelijke kerken sprake
van een binnenkerkelijke secularisatie.
Die manifesteert zich onder meer in
een teruglopende kerkgang. In de brede
gereformeerde gezindte staat de tweede
kerkdienst duidelijk onder druk. Dat gaat
veelal gepaard met een andere invulling van de zondag. Een meer recreatieve
besteding, waarin op den duur ook de
ochtendkerkdienst zich niet meer zo makkelijk laat inpassen. Zo ging het in de
tweede helft van de vorige eeuw ook in
de Gereformeerde Kerken.
Ook bidden en Bijbellezen nemen af. De
traditionele orthodoxe geloofsopvattingen worden minder onderschreven.
Met name voor veel rooms-katholieken
is God eerder een hogere macht dan een
persoonlijke God. Dat God deze wereld
bestuurt en wij zowel het goede als het
kwade uit Zijn hand ontvangen, kunnen
veel christenen niet meer plaatsen. Dat
past ook niet bij het godsbeeld dat zij
hanteren, waarin God bij uitstek een God
van liefde is.
Van zonde en schuld ten opzichte van
God is nauwelijks meer sprake, wel is er
een besef aanwezig van het menselijk
tekort. De leer van de predestinatie wordt
afgewezen als een vorm van discriminatie, die bovendien in strijd is met de
gedachte van de menselijke vrijheid. In
het algemeen geldt trouwens dat men de

leer niet meer zo belangrijk vindt.
Het gaat voor velen die zich christen
noemen, niet zozeer om objectief vaststaande geloofswaarheden, maar om
subjectieve overtuigingen waarbij je een
goed gevoel hebt. De Bijbel geldt als inspiratiebron, zij het dat velen tegenwoordig
met grote gedeelten daarvan eigenlijk
niets meer kunnen. Mensen zoeken een
kerk die bij hen past en een geloofsbeleving die hen aanspreekt. Gemakkelijk put
men daarbij uit verschillende religieuze
tradities, soms ook uit niet-christelijke
tradities. Reïncarnatie was een tijd lang
populair. Op die manier wordt immers
het kwade gestraft en goed gedrag
beloond. Bovendien krijgt iedereen een
tweede kans.
Verminderde reikwijdte
De secularisatie manifesteert zich ook in
een verminderde reikwijdte van de godsdienst. Dat geldt zowel op institutioneel
niveau als op het individuele vlak. Vroeger was de kerk structureel betrokken bij
zaken als onderwijs, armenzorg en ziekenverpleging. Kerk en staat waren nauw
met elkaar verbonden. De godsdienst
werd erkend als een belangrijke integrerende factor in de maatschappij. Men kon
niet om de kerk(en) heen. Thans vormen
de kerken niet meer dan een van de vele
vrijwilligersorganisaties in de samenleving. Zij vervullen geen publieke rol van
betekenis meer.
Ook op het individuele vlak is in veel
gevallen de relevantie van kerk en godsdienst ingeperkt. Vroeger was het behoren tot een kerk (zeker wanneer dat een
kerk was met een duidelijk profiel) in
hoge mate bepalend voor de hele levensopenbaring van mensen. Vanzelfsprekend
koos je je huwelijkspartner in eigen kerkelijke kring en je verwachtte dat ook van
je kinderen.
De opvattingen die mensen hadden over
de politiek, over het levensgedrag, over de
opvoeding en de identiteit van de school
voor hun kinderen, waren nauw verbonden met de geloofsovertuiging. Daarom
zocht men ook aansluiting bij elkaar. Dat
leidde tot het patroon van de verzuiling.
Voor gereformeerden gold het als een
uiting van hun geloofsovertuiging en als
een vorm van beginseltrouw om op een
christelijke partij te stemmen, een christelijke krant te lezen en de kinderen naar
een christelijke school te sturen.

Deelwerelden
Door de verminderde reikwijdte van de
godsdienst is dat patroon in hoge mate
doorbroken. Ook het proces van de individualisering van de maatschappij heeft
daartoe bijgedragen. Al hebben mensen
een bepaalde godsdienstige overtuiging en behoren ze nog tot een kerk, de
relevantie daarvan voor allerlei andere
levensterreinen is duidelijk verminderd.
Veel meer dan vroeger is er sprake van
verschillende deelwerelden waarin mensen leven. Alles bij elkaar is het geloof van
minder betekenis geworden in hun leven.
Men spreekt wel van een privatisering
van de godsdienst.
Aan kerkelijke regels en voorschriften
(geschreven of ongeschreven) voelen veel
kerkleden zich niet meer gebonden. Dat
maken ze zelf wel uit. Partijkeuze, levensgedrag, schoolkeuze en allerlei andere
zaken zijn veel losser komen te staan van
kerk en geloof. Mensen willen graag vrij
blijven in hun keuzes.
Daarbij maken ze gemakkelijk combinaties die een vorige generatie hoogst merkwaardig zou vinden en als een gebrek
aan beginselvastheid zou beschouwen.
Men is lid van de EO maar ook van de
VPRO, de ene keer stemt men op de ChristenUnie, de volgende keer op de PvdA of
de Partij voor de Dieren. Men behoort tot
de Gereformeerde Gemeenten, maar is
actief in het CDA.
Bij dergelijke ontwikkelingen loopt de
gereformeerde gezindte vaak wat achter.
Zo ook hier. Maar tendensen in die richting zijn er heel duidelijk. Met name de
vrijgemaakten (en breder genomen de
achterban van de ChristenUnie) worden
daar de laatste jaren mee geconfronteerd. Het is echter niet aannemelijk dat
de tendens van een verminderde reikwijdte van de godsdienst daar zal stoppen.
Leer en leven komen losser van elkaar te
staan. Maar bij een meer verwereldlijkt
levenspatroon is niet te verwachten dat
de binding aan de gereformeerde leer op
den duur nog veel zal voorstellen.
We zouden er volgens mij heel verstandig aan doen om binnen onze kerken in
ieder geval over die laatste zin eens heel
goed door te denken en door te praten.
Want ik ben bang dat Janse gelijk heeft
met zijn pijnlijke constatering ten aanzien van seculariserende tendensen:
‘met name de vrijgemaakten’…
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Het onheil in deze
wereld en het beloftekarakter
van het heil

‘Dat God deze wereld bestuurt en wij
zowel het goede als het kwade uit Zijn
hand ontvangen, kunnen veel christenen niet meer plaatsen.’ Dit hoorden
we dr. C.S.L. Janse hierboven zeggen.
Daarover schrijft de christelijke gereformeerde ds. C.C. den Hertog tot nadenken stemmende dingen in een artikel in
De Wekker van 18 maart 2011. Hij schreef
dat artikel onder de titel: ‘Japan en de
vele, vele vragen…’ Wat is een gelovige
reactie op de rampen in de wereld of in
je eigen leven? Hij schrijft erover kort na
de afschuwelijke aardbeving en tsunami
die Japan troffen. En niet te vergeten het
als gevolg daarvan rampzalig lekken van
radioactiviteit door een zwaar beschadigde kerncentrale. Hij schrijft:
Kijkend naar de beelden die sinds vorige
week vrijdag vanuit Japan komen, moest
ik terugdenken aan een interview dat
Knevel en Van den Brink afgelopen zomer
hadden met de bekende pianist Wibi
Soerjadi. Soerjadi was juist hersteld van
wat men noemt sudden deafness (plotselinge doofheid). Het kan overgaan, maar
het kan ook blijvend zijn. Bij Soerjadi was
het overgegaan en hij was in de studio
om te vertellen wat de ziekte met hem
gedaan had. Daarbij kwam ter sprake dat

deze plotselinge doofheid hem ook grote
geloofsvragen had opgeleverd.
Dat was het moment waarop de bekende
misdaadjournalist Peter R. de Vries,
die ook aan de tafel zat, inbrak in het
gesprek. Op de hem kenmerkende rechtstreekse wijze sprak hij zijn verbazing uit
over hoe het bij christenen vaak gaat als
er verdriet of ziekte in hun leven komt.
Waar ze weinig aanvechting kennen
zolang het hun goed gaat, slaat de twijfel toe als er in hun leven iets gebeurt.
Anderen moeten alles maar aanvaarden
wat hun overkomt, maar op het moment
dat hun zelf iets overkomt, wankelt hun
geloof.
De vraag was wat erg rechtstreeks aan
de pianist geadresseerd. De angst voor de
doofheid en de depressies die de ziekte
met zich mee had gebracht werden al
te gemakkelijk genegeerd door De Vries.
Bovendien werd de vraag nogal ontactisch geformuleerd, maar ontegenzeggelijk had De Vries een punt. En ik vond
het jammer dat Knevel en Van den Brink
daar niet op doorgingen: kennelijk is dit
hoe dingen op anderen overkomen. Het
is toch wel een vraag: hoe staat de kerk
bekend? Wat zien niet-christenen ervan?
Is de kerk soms niet veel te rustig bij wat

er gebeurt in deze wereld? Te veel gericht
op persoonlijk heil en te weinig hunkerend naar de komst van het Koninkrijk
– en daarmee de Bijbelse samenhang tussen die twee scheef trekkend?
Vervolgens geeft ds. Den Hertog een en
ander door uit een opstel van dr. K.H.
Miskotte uit 1934. Daarin stelt hij dat
we van Israëls profeten geleerd hebben
om als Gods volk niet te berusten in wat
ons overkomt, maar om te vragen, om
met de nood tot God te gaan en Hem
zijn beloften voor te houden. Een berustende houding is lang niet altijd een
gelovige houding, zo wil Den Hertog ons
duidelijk maken:
In de Psalmen lezen we keer op keer de
roep en de hunkering naar het openbaar
worden van Gods beloften. Hoe lang nog,
Here? In het Nieuwe Testament klinkt die
roep overigens even hard, denk alleen
maar aan het smeken van de zielen onder
het altaar in Openbaring 6. Daar is ook
alle reden toe, want de vervulling van de
beloften door Jezus Christus verhevigt het
verlangen naar het openbaar komen van
Gods rijk. Het is immers begonnen!
En toch heeft in de kerk – zeker in ons deel
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van de wereld – het woord berusting een
behoorlijke carrière weten te maken. Verschillende theologen hebben erop gewezen dat daar een rest van het heidendom
zichtbaar wordt dat vóór de komst van
het evangelie naar ons werelddeel de kijk
op het leven bepaalde. En ik vermoed
dat daar wel iets in zit. Onze heidense
voorouders leefden met de gedachte dat
hun leven bepaald was door het lot. Daar
kon je niets aan veranderen, daar had je
je in te voegen. Je onderging als mens het
leven en protesteren had geen enkele zin.
Een figuur als Job is in het heidens levensgevoel ondenkbaar. En het is maar zeer de
vraag of in ons westerse christendom dat
heidendom ooit helemaal overwonnen
is. Het leven bleek vaak sterker dan de
leer en de ‘spiritualiteit’ kon op sommige
punten bijna ongewijzigd verder: waar
vroeger Wodan gezegd werd, werd nu
God de Here gezegd. Maar het bleef zaak
om je te voegen in je lot.
Wat heeft het ons in dit verband te
zeggen dat de Psalmen vandaag nog
maar slecht begrepen worden? Heeft de
opmars van evangelische liederen, waarin
juist het aspect van aanvechting en vertwijfeling systematisch ontbreekt, misschien veel te maken met het feit dat veel
christenen weinig van de heilige onrust in
zich voelen? Als deze liederen ons vertellen dat God zo dichtbij is en dat Hij altijd
bij mij is – waar is dan de ruimte voor de
ervaring van het missen van God? De verbijstering over natuurgeweld, kindsolda-

ten en wat er verder zich voor gruwelijks
afspeelt in Gods schepping? In veel van de
liederen gaat het er zo harmonieus aan
toe tussen God en mens dat het wel moet
gaan schuren op het moment dat pijn en
ziekte zich manifesteren. En dan komt De
Vries met zijn terechte vraag: waarom
heb ik je daar eerder niet over gehoord?
Waarom nu pas, nu het jou treft?
Beloften
We doen er goed aan het beloftekarakter
van het heil grondig voor ogen te hebben.
Een christen ‘heeft’ niet zoveel. Hij leeft
bij beloften. Beloften die aangevochten
worden tot en met. En dat moeten we
ook maar eerlijk zeggen. De beelden uit
Japan, al die mensen die in één klap weggerukt zijn uit het leven – het wringt, het
doet pijn. En daar kunnen we toch geen
vrede mee hebben? Iedere verklaring van
zo’n ramp die er een zin in denkt te kunnen zien, miskent het absurde ervan. Hier
hebben we niet veel woorden. Laten we
als kerk dan niet net doen alsof we zakken vol zekerheid hebben als we ze niet
hebben en als ook niet van ons gevraagd
wordt dat we ze hebben. Dat zou een
onaangedaanheid suggereren die nergens op stoelt. Het getuigenis van de kerk
zal alleen maar sterker klinken wanneer
de vragen die de beelden uit Japan oproepen niet weggestopt worden, maar in het
gebed aan de Here gezegd worden – met
daarbij het beroep op zijn eigen beloften.
We hoeven niet te menen dat het vroom
is vrede te hebben met de pijn en de

gebrokenheid van deze wereld. Immers:
waarom zouden wij vrede hebben met
iets waarmee de Here zelf – getuige zijn
beloften! – geen vrede heeft.
Hoe houd je het dan vol bij die beloften?
Me dunkt dat daar de zondag binnen
beeld komt. Gezang 318 zingt het prachtig: ‘Hoe goed o Heer, is ’t hier zijn, bij
woord en water, brood en wijn, waar
alles ons een dag voorspelt dat hel en
dood zijn neergeveld.’ Die christen die
niet zoveel ‘heeft’ mag week in week
uit naar de kerk komen, waar de Geest
van Christus werkt door het Woord. Om
opnieuw te horen dat Christus leeft en
regeert. Om samen te bidden voor een
wereld in nood. Om de beloften van onze
goede God te spellen. Om samen met de
dichter van Psalm 130 te zingen: ‘Ik heb
mijn hoop gevestigd, op God den Heer die
hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht
zijn verlossend woord. Nog meer dan in
de nachten, wachters het morgenlicht,
blijf ik o Heer verwachten uw lichtend
aangezicht.’ Op die zondag moeten we
zuinig zijn. In de diensten zullen we
trouw aanwezig zijn, want daar wordt
het ons steeds opnieuw voorgehouden.
Dat ene graf dat al geopend is – dat
geeft ons hoop. Christus leeft en Hij heeft
beloofd dat Hij zijn Rijk zal vestigen. Juist
omdat die belofte zo wordt aangevochten
in onze wereld, heb ik het steeds weer
nodig daar te zijn, ‘waar alles ons een
dag voorspelt dat hel en dood zijn neergeveld.’
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Vasten op mediagebied

Geen tv, geen internetaansluiting, geen
laptop, geen iPods of spelcomputers,
geen mobiel…, deze ‘horror’ werd zes
maanden werkelijkheid voor drie kinderen van 14 t/m 18 jaar, toen hun moeder,
Susan Maushart, dat zes maanden lang
aan haar gezin oplegde. Een vastentijd,
zou je kunnen zeggen, op het gebied
van (digitale) media. Hoe pakte dat uit?
Rieke Celebi interviewde deze heldhaftige moeder die durfde en deed wat laffere ouders als ikzelf in hun hart graag
zouden willen, maar er toch maar niet
aan beginnen. Het interview is te vinden
in het opvoedingsblad Aan de hand, het
aprilnummer (titel: ‘De stekker eruit!’).
Een paar stukjes eruit:
Wat was de aanleiding voor jullie
experiment?
“Vanaf mijn studietijd – ik heb een PhD
in media-ecologie – ben ik al geïnteresseerd in hoe media mensen beïnvloeden.
In Australië kwam ik als journalist over
de vloer bij een gezin met zes kinderen,
waar geen televisie in huis was. Ik dacht
dat het zonderlingen zouden zijn, maar
het was een geweldige ervaring. Ik trof
een huishouden vol opwinding, ideeën
en handenarbeidprojecten. Ik vroeg de
kinderen tegen beter weten in: vervelen
jullie je wel eens? Nee dus!
In mijn eigen gezin ‘groeiden we mee’
met het aanbod. Draadloos internet

beschikbaar? We haalden het in huis. Pc’s
ingehaald door laptops? Iedereen een
eigen laptop. Idem dito mobiele telefonie
en 3G internetconnectie. Ik zag dat mijn
kinderen bijna 24 uur per dag waren
‘aangesloten’. Hun communicatie verliep
voornamelijk via het net. Zelf kon ik me
tenminste nog de tijd herinneren dat ik
zonder al die spullen leefde en communiceerde buiten de schermen om.” (…)
Hoe reageerden omstanders op jullie
experiment?
“De school was meteen enthousiast en
behulpzaam. Het huiswerk werd op de
computers op school gedaan. Vrienden en
kennissen waren bezorgd dat met name
mijn kinderen zich zouden vervelen. We
misbruiken het woord verveling voor
allerlei emotionele stadia. Verveling is
lastig en je moet ervanaf.
De angst voor verveling maakt dat we als
een trechter voortdurend de output van
anderen naar binnen gieten. Als we dat
infuus van informatie en entertainment
niet hebben, worden we gestrest en voelen we ons leeg. Waar komt het idee vandaan dat een kind dat zich verveelt risico
loopt? De ‘verveling’ tijdens ons experiment gaf ons de ruimte om creatiever te
worden. Je hebt de leegte nodig om grip
te krijgen op je eigen gevoelsleven, te
kunnen omgaan met jezelf en tot nieuwe
vaardigheden te komen.”

Welke nieuwe vaardigheden hebben jullie verworven?
“Onze huiskamer was vóór het experiment startte meer een mediaroom. Waar
de televisie aanstond en iedereen achter
de eigen laptop zat.
09-05-2011
Tijdens de ‘screen-ban’ kwam weer ruimte voor gesprekken. Er werden bordspellen
gespeeld. Vrienden bleken ons huis niet
te mijden en in plaats van achter de spelcomputer te kruipen maakten ze plezier
rond de piano!
Mijn zoon Bill ging lezen en pakte zijn
saxofoon weer op. Hij begon al snel dagelijks uren te oefenen. Natuurlijk vroeg ik
me af hoe ver hij was geweest als hij niet
al jaren achter zijn gamecomputer had
‘verspeeld’. Ook mijn dochters lazen weer
en experimenteerden met koken.
Zonder de doorlopende lokroep van
social media was er meer aandacht voor
voedsel. Drie vaste maaltijden per dag in
plaats van het voortdurende geknabbel
achter de laptop. Bovendien ging iedereen eerder slapen. We kregen allemaal
veel meer rust.”
In je boek besteed je veel aandacht aan
het idee dat jongeren van nu veel meer
taken tegelijk aankunnen. Is het geloof
in multitasking bij jou nog aanwezig?
“Zonder alle afleiders werd het huiswerk
efficiënter, sneller en met duidelijk meer
aandacht gedaan! Dat zagen we terug
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in de prestaties. Over het begrip multitasking is veel verwarring. Het is waar
dat onze hersenen zich snel kunnen
aanpassen aan verschillende activiteiten.
En de wetenschap laat zien dat er veranderingen in ‘hersenpaden’ zijn. Maar de
bewering dat het brein van 18-jarigen
zich zo ontwikkeld heeft dat ze tegelijkertijd online kunnen winkelen, kunnen
skypen en hun huiswerk kunnen maken
is onwaar. Hoe graag onze kinderen ons
dat ook vertellen. Hersenonderzoek is er
duidelijk over dat je taken niet simultaan
doet; je schakelt voortdurend van de ene
naar de andere taak. En als ik mijn aandacht verdeel over heel veel taken, dan
versnippert die aandacht. Het verwerken
van al die informatie gaat langzamer en
er worden meer fouten gemaakt. Leeftijd
maakt geen verschil. Ons brein kan niet
zoveel ballen tegelijkertijd in de lucht
houden.”
Wat is je advies aan ouders van
kinderen die nog niet zelf de pc kunnen
bedienen?
“Besef hoe kostbaar de kindertijd is. Ik
zeg niet dat het internet zelf ‘het kwaad’
vertegenwoordigt. Integendeel. Maar wat
onderscheidt volwassenen van kinderen?
De toegang tot informatie. Waarom zouden we die poel van informatie aan hen
beschikbaar stellen? Terwijl we weten dat
ze nog niet over de capaciteiten beschikken om die te verwerken? Waarom een
facebookpagina op internet als je nog
met enthousiasme een lieveheersbeestje
bewondert? Bewaar de kindertijd als een
speciale ‘provincie’. Ik liet het mijn kinde-

ren zelf regelen. Ik had het meer moeten
ontmoedigen. Ook het hebben van een
mobieltje op jonge leeftijd zou ik ontraden. Besef wat een afhankelijkheid zo’n
mobiele telefoon met zich meebrengt. Je
wilt kinderen leren zelfstandig te worden. Nu zie je dat ze dankzij de mobiel
voortdurend hun ouders consulteren over
zaken die ze zelf ook kunnen oplossen!”
Het experiment eindigde twee jaar
geleden. Is jullie mediagebruik blijvend
veranderd?
“Voor mij en mijn zoon zeker. Hij verkocht
zijn spelcomputer en maakt nog veel
muziek. (Lachend:) Te mooi om waar te
zijn, maar toch echt waar. Zelf had ik de
tijd na te denken en koos ik ervoor om na
vierentwintig jaar in Australië te hebben
gewoond, terug te verhuizen naar New
York. Samen met mijn jongste dochter
Sussy. Soms, als ik een paar dagen heb
aangekeken hoe Sussy zelf de keuze niet
maakt om het gebruik van haar laptop te
minderen, dan pak ik hem af. Ze begrijpt
dat. Dat punt is gemaakt. Ze weet dat ze
die rust nodig heeft. Maar als je zestien
bent, dan draait je leven om je leeftijdsgenoten. Ik vind het niet realistisch om te
verwachten dat je kind daarbuiten zou
willen staan. Mijn dochter Anni woont
zelfstandig en studeert in Australië. Zij
kan goed haar eigen keuzes maken.”
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Je moet je niet mooier voordoen
dan je bent.
God vraagt van een distel niet dat
hij vijgen voortbrengt. Hij zoekt
geen andere vruchten dan die
aan de bekering beantwoorden.
Daarom kun je tegenover God
eerlijk zijn, transparant.
De Bijbel heeft daar een woord
voor.
Het is het woord rein.
In 2006 promoveerde de auteur
op het gebruik van dit woord in
het Oude Testament.

In dit boekje bouwt hij voort op
zijn onderzoek en plaatst hij
het woord rein in een bredere
bijbelse context. Hij doet dit in de
vorm van een serie bijbelstudies
over teksten uit het Oude en het
Nieuwe Testament. Gaandeweg
wordt duidelijk dat het woord rein
een sleutelrol vervult in Gods
opzet om zijn volk op te voeden in
eerlijkheid en waarachtigheid.
De schrijver trekt hieruit
conclusies, niet alleen voor
de persoonlijke omgang met
God, maar ook voor het leven
in de christelijke gemeente,

de geloofstoerusting en het
getuigenis van de gemeente in de
samenleving.
Dit boekje laat zich goed
gebruiken voor bijbelstudie.
Met het oog daarop sluit elk
hoofdstuk af met een aantal
besprekingsvragen. Laat het
mogen bijdragen aan groei in een
eerlijke omgang met God, met
elkaar en met jezelf.

Dr. M.H. Oosterhuis is predikant
van de Gereformeerde Kerk
te Kampen-Zuid
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