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Tasten naar God?

Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder
opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u
vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een
altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen.’
(Handelingen 17:22-23)

Als je in een museum bent waar moderne kunst hangt, heb
je goede kans dat je aan de muur regelmatig iets ziet met het
bordje erbij ‘Zonder titel’. Typisch iets voor moderne kunstenaars, om hun creaties geen titel te geven.
In vroeger eeuwen wist je waar je naar
keek: Zicht op Delft; David ontwijkt
speer van Saul; Zonnebloemen bij Avignon. Veel moderne kunst is abstract:
het beeldt niet iets af, maar drukt een
gedachte uit of een gevoel. En als kijker
mag je er je eigen reactie bij hebben:
vul zelf maar in wat het schilderij met
je doet.

Athene museumstad
Als Paulus door de stad Athene loopt
(Hand. 17:16-34), is het een museumstad. De gloriedagen van de hoofdstad
van Griekenland zijn allang voorbij.
Wat rest, zijn de schatten van cultuur,
de grote bouwwerken, de plekken
waar vroeger de wereldgeschiedenis
gemaakt werd. Athene is ook een openluchtmuseum van religie, boordevol
godenbeelden, altaren, tempels en

kapelletjes. In dat museum stuit Paulus
opeens op een altaar met een bordje
erbij: ‘Aan de onbekende god’. We zouden ook kunnen zeggen: ‘Zonder titel’.
Historisch is niet precies te achterhalen hoe het zat met dat altaar. Er zijn
in Athene wel altaren gevonden voor
vreemde, onbekende goden van andere
volken. En ook is er een verhaal over de
tijd dat Athene getroffen werd door
een pestepidemie. Iemand liet toen
een kudde schapen los in de stad, witte
schapen en zwarte schapen, en overal
waar zo’n schaap ging liggen, bouwde
die man een altaar voor de onbekende
god die voor de pestepidemie verantwoordelijk was.* Ook al zou dit verhaal
niet waar gebeurd zijn, het geeft wel
de manier van denken aan die hoort bij
het altaar ‘Aan de onbekende god’. De
heidense Grieken zagen overal de vele

goden aan het werk, en die moest je te
vriend houden. Hoe weet je dan of je
er niet een hebt overgeslagen die daar
boos om wordt? Voor alle zekerheid dus
ook maar een altaar om offers te brengen aan de onbekende god.
In dat klimaat kwam Paulus terecht
toen hij door Athene liep. Een klimaat
van niet weten wie God is en er dus
maar van alles zelf bij verzinnen. Is het
zo veel anders dan het religieuze klimaat in onze tijd? Niet alleen mensen
buiten de kerk, maar ook wijzelf krijgen
er iets van mee. De twijfel of je God wel
echt kunt kennen: hoe weet je het zo
zeker? En de neiging om uit te gaan van
je eigen ideeën en je eigen voorkeuren,
en ongemerkt God daarbij aan te passen. Een God ‘zonder titel’ is het meest
populair – vul het zelf maar in!

Riskante strategie
Het is spannend om te zien hoe Paulus
ermee omgaat, met die stad boordevol
afgodsbeelden en die Atheners met
hun godsdienstigheid die alle kanten
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op kon. Innerlijk was Paulus hevig verontwaardigd, zo begint Lucas te vertellen. Als hij de filosofen van de stad en
de andere toehoorders gaat toespreken,
is daar weinig meer van te merken.
Welwillend knoopt hij aan bij wat hij is
tegengekomen: het altaar voor de onbekende god.
Aan deze strategie van Paulus kleeft
wel een risico. Als je bij de onbekende
god van de Atheners begint, en je gaat
daarna over de enige ware God vertellen, dan kan het bij je toehoorders overkomen alsof God precies past in het
plaatje dat de mensen met hun religie
bedacht hebben. Alsof God het gat mag
vullen dat mensen hebben opengelaten. In de theologie van de twintigste
eeuw is een grote gevoeligheid voor dat
risico ontstaan, vooral door de invloed
van Karl Barth. Furieus keerde hij zich
tegen elke vorm van wat hij noemde
‘natuurlijke theologie’: de veronderstelling dat mensen vanuit zichzelf, vanuit
de wereld en hun eigen leven, tot kennis van God kunnen komen. Daartegenover stelde Barth de radicale antithese:
God is God, wereld is wereld. Vanuit
onze wereld loopt er geen verbinding
met God. Wij kunnen de brug niet bouwen. In ons is geen aanknopingspunt
voor de reddende, zaligmakende kennis
van God. Openbaring en Godskennis
kunnen alleen van de andere kant komen. Jezus Christus is het ene en enige
Woord van God. Alleen in Hem verschaft God zelf Zich het aangrijpingspunt bij ons, zondige mensen.
Is Paulus naïef als hij de Atheners met
hun godsdienst zo serieus neemt?
Verderop in zijn toespraak heeft hij
het over het tasten en zoeken van de
mensen (Hand. 17:27), over hun pogingen om God te vinden. Dat tasten zie
je concreet terug in alle vormen van
religie en verering. Dat gaat misschien
zelfs wel terug tot het begin, waarnaar
Paulus dan ook verwijst (17:26): ‘Uit
één mens heeft hij de hele mensheid
gemaakt.’ De eerste mensen, Adam en
Eva, hebben met hun kinderen God gediend. Zouden de sporen daarvan niet
mee verspreid zijn over de aarde toen
de mensen overal terechtkwamen? Zit
er in al die religies en al die vormen van
godsdienstigheid iets wat met de ene

ware God te maken heeft, hoe verwrongen en vervormd het ook is?

Uitgestoken hand
Paulus neemt het risico om aan te sluiten bij de manier van denken en geloven van zijn publiek. In die aansluiting
gaat hij meteen scherp de confrontatie
aan. Elke hand die hij uitsteekt naar
zijn toehoorders, gebruikt hij om ze
mee te sleuren in de richting van de
boodschap die hij wil vertellen: dat God
Jezus heeft gestuurd om de mensen te
redden. Hij begint met de ‘onbekende
god’, maar zegt er meteen bij (Hand.
17:23): Wat jullie niet kennen, dat kom
ik jullie verkondigen.
Als we serieus over God willen denken,
vervolgt Paulus, dan hebben we het
toch over Hem die de wereld gemaakt
heeft, de Heer van hemel en aarde?
Als heel deze wereld uit Gods handen
komt, dan is het toch ondenkbaar dat
deze God iets van mensenhanden
nodig heeft om Zich te laten dienen?
Waarom zou je dan de hele stad vol
zetten met tempels en altaren? Deze
gedachte die Paulus naar voren brengt,
kwam je ook al wel tegen bij Griekse
filosofen – het is niet voor niets dat die
filosofen, epicureeërs en stoïcijnen, aan
het begin van dit verhaal genoemd zijn
(Hand. 17:18). Paulus wil ze laten nadenken over hun eigen inzichten, maar dan
zo dat die inzichten zijn ingevuld met
het bijbelse verhaal van God, de Schepper van hemel en aarde.
In de aansluiting gaat Paulus de confrontatie aan. Want ook al hebben die
Griekse filosofen wel aan de Schepper
gedacht, bij hen is God passief ten opzichte van wat er in de wereld gebeurt.
De Griekse goden zijn lui, ze laten zich
op hun berg, de Olympus, verwennen,
en ze steken geen hand uit om iets
goeds voor de wereld te doen. De God
over wie Paulus komt vertellen, is totaal
anders: Hij schenkt aan iedereen leven
en adem en alles (Hand. 17:25).

God de grote onbekende
De mensen in het oude Athene hadden
een stad boordevol heiligdommen. Ze
haalden alles uit de kast om de goden
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tevreden te stemmen. Nog altijd blijft
voor hen God de grote onbekende. Met
al die verering krijgen ze Hem geen
stap dichterbij. Ze beginnen aan de verkeerde kant: aan de kant van mensen
die iets moeten doen om God tastbaar
te krijgen. Dat zit nog altijd in allerlei
vormen van religiositeit: God naar je
toe willen halen. Het komt uit onszelf,
en we proberen met die beelden grip
te krijgen op wie God werkelijk is. Maar
dat gaat niet lukken. Het blijft een
zoektocht waarbij je in het donker tast
en ronddwaalt, maar nooit zult vinden
wat je zoekt.

Als onze zoektocht van beneden doodloopt, dan komt daar het evangelie van
boven doorheen. Paulus komt de intellectuelen van Athene ver tegemoet – hij
citeert hun eigen denkers en dichters.
In die vertrouwde woorden en gedachten confronteert hij ze met een verrassende ontdekking: God is de levende
en Hij laat in levende woorden van Zich
horen. Hij is eropuit om contact met
ons te maken. Hij wil dat wij Hem zullen vinden zoals Hij is, en dat wij Hem
dan zullen kennen en voor Hem zullen
leven.

Een vindbare God
Het blijven voor ons wel grote en vergaande woorden die Paulus in de mond
neemt: In God leven wij en bewegen
wij en zijn wij; God is niet ver weg van
ieder van ons; wij komen uit God voort
(Hand. 17:27-28). We huiveren voor
zulke woorden omdat we weten dat het
ook heel erg mis kan gaan. Als mensen
op zoek gaan naar de goddelijke kern in
zichzelf, of als ze onder de indruk zijn
van de goddelijke krachten overal in de
natuur – dan maak je er alsnog je eigen

god van. Ongetwijfeld heeft Paulus dat
ook beseft. En toch waagt hij het erop,
want hier zit het evangelie in dat hij de
Atheners en de mensen van alle tijden
wil laten ontdekken. Er is verbinding, je
kunt als mens op zoek naar God en dan
zul je Hem ook vinden. Niet aan onze
kant begint die aansluiting, maar aan
Gods kant. Dan wordt het wel realiteit:
God laat Zich zoeken, is aan alle kanten
om ons heen. Je leeft niet in een wereld
waar God buiten staat, en waar je met
je geloof je dus alleen maar vreemd
kunt voelen omdat het nergens bij
aansluit. Deze wereld is van God, Hij

heeft haar met eigen handen gemaakt.
Juist omdat Hij de Schepper is, valt God
niet samen met deze wereld of met
de krachten van de natuur. God heeft
tegelijk alles met deze wereld te maken.
De Schepper is ook de God die mensen
zoekt om een verbond met ze te sluiten.
Hij is de God die leven geeft aan alles,
en die eropuit is dat mensen Hem gaan
ontdekken en erkennen.

God zonder titel
Het altaar in Athene staat symbool voor
een wereld vol onwetendheid, mensen
voor wie God de grote onbekende is,
en die dus hun openluchtmuseum vol
zetten met zelfbedachte beelden en
voorwerpen van verering. God kan daar
niet tegen. Hij wil niet in ons museum
hangen met een bordje erbij ‘Zonder
titel’. Hij verdraagt het niet als wij zelf
maar gaan invullen hoe God is, als we
er een zoekplaatje van maken met onze
eigen religieuze wensen en ervaringen.
Als mensen Hem zoeken, dan wil Hij
dat ze Hem ook vinden zoals Hij echt
is. En daarvoor komt God zelf in actie
(Hand. 17:30): ‘God slaat geen acht op

de tijd waarin men hem niet kende,
maar roept nu overal de mensen op om
een nieuw leven te beginnen.’
Vrij onverwacht begint Paulus over
de Heer Jezus, aan het eind van zijn
toespraak: God vertrouwt zijn oordeel
toe aan een man (Hand. 17:31). Voor
het Griekse publiek van Paulus een
ongehoord idee, dat God Zich zo aan
een mens, een man, verbindt. Net zo
ongehoord als wat Paulus nog meer
over deze man vertelt: hij is uit de
dood opgestaan. Dat kan helemaal
niet. Dat is het trieste van die Griekse
denkwereld, en het trieste van de wereld waarin nog altijd zo veel mensen
leven. Het blijft bij wat je hier en nu
kunt zien. Misschien dat een stukje
godsdienst daar ook nog bij past, als
troost in moeilijke tijden. Het blijft een
godsdienst zonder titel, een onbekende
god waar je maar naar moet raden. En
zo blijft de wereld zonder ondertiteling,
zinloos en zonder toekomst.
Wat Paulus te vertellen heeft op het
forum in Athene, breekt deze trieste
wereld open: Jezus is opgestaan! God
grijpt radicaal in, Hij verandert letterlijk onze wereld, zodat we Hem weer
tegenkomen en Hem weer vinden. Hij
geeft leven en adem en alles – niet
alleen het korte stukje leven van nu,
maar een duurzaam leven in zijn nabijheid. Het is de adem van zijn Geest die
door de wereld waait, en die de wereld
confronteert met de waarheid die niet
te onderdrukken is: de Heer leeft, en
Hij roept ons tot leven. Ons tasten naar
God brengt ons vaak niet verder dan ‘de
onbekende god’. Ons mistasten wordt
echter overwonnen door de trefzekere
hand van de Geest, die ons doet delen
in eeuwig leven: dat wij de enige ware
God kennen, en zijn Zoon Jezus Christus, die Hij gezonden heeft (Joh. 17:3).
Noot:
*

Vermeld door dr. O. Noordmans in een
preek over Hand. 17:22-23, Verzamelde
Werken, deel 7, p. 460.
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Narratieve prediking
Kroniek
Aryjan Hendriks

Op woensdag 29 februari jl. promoveerde ds. Kees van

ontdekkingen uit de hermeneutiek
(= de verstaanswetenschap) en de
Dusseldorp aan onze Theologische Universiteit op een proefmenswetenschappen te waardevol. De
gereformeerde preekkunde dient zich
schrift waarin hij het pleit voert voor narratief preken.
expliciet te confronteren met deze geleen de Bijbel, maar geeft men zich ook
gevens.
Onder narratief preken verstaat men
rekenschap van wat over het menselijk
De auteur maakt onderscheid tussen
vandaag dat het grote Verhaal van God
de openbaring en de Bijbel. God openin de preek verteld wordt op een manier handelen de laatste decennia wetenschappelijk ontdekt is. Daarbij blijft de
baart Zich aan mensen. De Bijbel vormt
die mensen van nu aanspreekt. Er is
Bijbel een centrale rol spelen als bron
binnen die openbaring met het verhaal
in onze kring nogal wat kritiek geuit
en norm van onze kennis.
over Jezus Christus het fundamentele
op preekkundige handboeken die deze
Je ziet dat ook in de studie van Van
centrum. We ontmoeten de sprekende
manier van preken als dé manier voorDusseldorp. Hij kijkt naar de Bijbel en
God in de Bijbel. Met ‘openbaring’ zijn
schrijven om mensen van deze tijd te
van daaruit bewe in een ander
bereiken.
nadert hij dan de
Een grote verdienste van de studie van
De Bijbel vraagt primair om een taalveld, dat van
vraag waarover
het geloof. De
collega Van Dusseldorp vind ik dat hij
literair
en
hermeneutisch
gesprek
zijn onderzoek
openbaring kan
het gesprek met de voorstanders van
gaat: ‘Welke
immers alleen in
deze methode van preken aangaat en
waarde heeft een narratief perspectief
geloof gehoord en gekend worden in
daarbij een weg probeert te vinden
voor de gereformeerde homiletiek?’
de menselijke ervaring. Maar de Bijbel
waarin de ontdekkingen van taal- en
vraagt primair om een literair en hersociale wetenschappen dienstbaar gemeneutisch gesprek.
maakt kunnen worden aan de gereforEvaluatie gewenst
Van Dusseldorp meent dat het negeren
meerde preekkunde.
van dit onderscheid vele verdedigers
In de preekkunde van onze tijd wordt
van narratieve prediking parten heeft
Spraken wij vroeger over Ambtelijke
veel gewerkt met het begrip ‘het Vergespeeld en dat leidde er weer toe dat
Vakken, tegenwoordig is preekkunde
haal van God met mensen’ dat op vegereformeerde auteurs zo negatief
in ons Kampen een onderdeel van ‘de
lerlei manier wordt ingevuld, waarbij
reageerden op wat de moderne hermepraktische theologie’. Deze naamsverde historiciteit en normativiteit van de
neutiek naar voren heeft gebracht en
andering laat zien dat er aandacht is
Schrift vaak geen erkenning krijgt. Je
een werkelijke taxatie verhinderd werd.
niet alleen voor het ambtelijk funckunt hierbij denken aan de boeken van
tioneren, maar ook voor dat van de
ds. Nico ter Linden onder de titel Het
gemeente. Ook maakt ze duidelijk dat
verhaal gaat… Maar Van Dusseldorp
Gods Verhaal en de preek
men gegevens die ons worden aanmeent dat we te kort door de bocht
gereikt door de menswetenschappen,
gaan, wanneer zonder goede evalua
De verdedigers van narratieve prewil integreren. Bij deze afdeling van
tie een narratief perspectief daarom
diking spreken bij voorkeur over ‘het
de theologie bestudeert men niet alwordt afgeschreven. Daarvoor zijn de
Verhaal van God’ als het gaat over de
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wisselwerking tussen deze concrete
Bijbel. Vervolgens wordt dit doorverbijbeltekst en het Verhaal van God:
taald naar de prediking, waarin dan
welke bijdrage geeft dit tekstgedeelte
het Verhaal van God opnieuw verteld
moet worden en die als het doorgaande aan onze receptie van Gods Verhaal,
welke rol speelt het Verhaal van God in
Verhaal van God wordt opgevat. Van
de beschreven gebeurtenissen in deze
Dusseldorp gaat daarin in die zin mee
tekst en welke plek heeft de individuele
dat hij toestemt dat geschiedenis ver
preek in het doorgaande Verhaal van
teld moet worden. Zonder verhaal zijn
God vandaag’
feiten niet
(p. 160).
toegankelijk
Zo geeft het narratief perspectief
In de naren betekenisop de Bijbel als het Verhaal van God
ratieve
vol.
eigen accenten aan de prediking
benadering
Deze accepvervluchtigt
tatie leidt
de band tussen preek en bijbeltekst
tot waardering en exploratie van het
niet en speelt die tekst (noch de exeverhaal als hermeneutische categorie.
gese ervan) een mindere rol in het
Narratieve inzichten mogen niet catevoorbereidingsproces, maar zijn ze wel
gorisch afgewezen worden. Spreken en
ingebed in een meer dynamische en indenken over de Bijbel als het Verhaal
houdelijke benadering van de Bijbel als
van God geeft oog voor belangrijke ashet Verhaal van God.
pecten: de betekenis en interpretatie,
Zo geeft het narratief perspectief op
de aanspraak en het verstaan daarvan,
de Bijbel als het Verhaal van God eigen
de participatie en identificatie met de
accenten aan de prediking. Het stimuboodschap. Juist vanuit een narratief
leert om in de preekvoorbereiding meer
perspectief zijn de structuur en het
karakter van de Bijbel veel breder en rij- ruimte te maken voor meditatieve-hermeneutische en pastoraal-retorische
ker zichtbaar geworden. Wanneer deze
dimensies.
aspecten worden weggedrukt, ligt het
gevaar van objectivering van de Bijbel
dichtbij.
In een meer narratieve benadering van
de prediking beginnen we niet met de
tekst. De start van het preekproces ligt
niet zozeer bij een concrete bijbeltekst,
maar meer bij het Verhaal van God, dat
boven de tekst uitreikt. Een bijbeltekst
wordt als eerste gezien en benaderd als
onderdeel van het geheel. Bovendien
krijgt zo de preek een breder kader en
een bredere doelstelling: het gaat niet
om een afgesloten verhaal, maar om
een actueel doorgaand verhaal: in de
preek gaat Gods Verhaal verder (p. 160).
De auteur wijst op de parallellen met
het pleidooi voor heilshistorische prediking wanneer hij stelt: ‘Binnen een
narratief concept is het niet denkbaar
dat een preek helemaal beheerst wordt
door de bijbeltekst en dat de prediking
wordt beschreven als “toepasselijke
verklaring” van een bijbeltekst. Het
perspectief van het Verhaal van God
biedt andere formuleringen en een
andere benadering. De preekvoorbereiding wordt sterker ingezet bij het besef
van het geheel van de Bijbel, de beweging en de richting van de tekst en de

weer verteld worden. In de preek gaat
dat Verhaal verder. De gereformeerde
preekkunde moet dan ook volgens Van
Dusseldorp verrijkt worden met wat
men narralogisch en communicatief
heeft ontdekt. Wat gebeurt er met een
preek wanneer die in het Verhaal dat
mensen in hun leven zelf maken, wordt
verteld en gehoord?
In de preekkunde is daarom onderzoek
nodig naar en visie op de hoorders. Zoals gezegd: mensen maken ook een verhaal. Door te vertellen over jezelf word
je jezelf. In ons levensverhaal vinden we
onszelf en positioneren we onszelf. De
mens is een vertellend wezen. Dit narratieve karakter van de hoorders moet in
onze preekkunde verdisconteerd worden, waarbij niet vergeten mag worden
dat die hoorders leven in een wereld vol
verhalen.
Gods Verhaal in Jezus Christus is exclusief: alle verhalen van mensen moeten
daaraan getoetst worden.
Wil de preek Gods Verhaal doorvertellen, dan vraagt dit om een eigen
taalhantering, om een open en verbeel
dende preek waarin een ontmoeting
met de werkelijkheid van God kan
plaatsvinden en de hoorders suggesties
krijgen voor het eigen levensverhaal als
persoonlijk antwoord op het Verhaal
van God. De prediker dient weet te hebben van de dynamiek van het verhaal
en de retorische middelen om zijn verhaal overtuigend over te brengen.

Narratieve ontmoeting

Preken in Gods Verhaal
De Bijbel heeft een narratief karakter.
Hij bedient zich van verhalen om de
geschiedenis van Gods handelen te beschrijven. De communicatie met Gods
Verhaal vindt plaats op een narratieve
manier. Dat heeft gevolgen voor het
preken! Dat dient recht te doen aan het
narratieve karakter van Gods openbaring. Het Verhaal van God moet steeds

In de preek ontmoeten vier verhalen
elkaar: het levensverhaal van de hoorder, de preek als het door de prediker
vertelde verhaal, het verhaal van de
bijbeltekst en op de achtergrond het
Verhaal van God. In hoeverre is preekcommunicatie te zien als een narra
tieve ontmoeting: wat is de winst van
zo’n benadering? Het is niet juist als
het levensverhaal van de hoorder de
sleutel wordt voor het verstaan van de
boodschap. De gereformeerde preekkunde heeft daar terecht kritiek op.
Wel houdt zij staande dat de mens geroepen is tot een persoonlijk antwoord
op de verkondiging. Eerbiediging van
dit gegeven vraagt in de preekkunde
om fundamenteel respect, vrijheid
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en stimulans voor het verhaal van de
hoorder, terwijl de preek ook zijn eigen
normativiteit meebrengt in de narratieve receptie daarvan. Hij corrigeert
de levensverhalen van de hoorders. Zij
dienen die te toetsen aan Gods Verhaal
in Jezus Christus.
Van Dusseldorp schrijft: ‘De erkenning
dat inderdaad de hoorder zijn eigen

De prediker is geroepen door de gemeente om Gods Verhaal in zijn verhaal te vertellen. Hij werkt onder het
wonder van het kunnen vertellen en
beoefent de kunst van het vertellen.
God gebruikt het verhaal van de preek,
dat in verbinding staat met de verhalen van de hoorder, van de tekst en
van de prediker zelf. In deze verhalen

De prediker is geroepen door de gemeente om
Gods Verhaal in zijn verhaal te vertellen

verhaal (van de preek) maakt en zo zijn
eigen betekenis en theologie construeert, leidt niet tot de negering van de
opdracht tot verkondiging, relativering
van de normatieve plaats van de Bijbel
of subjectivering van de preekreceptie.
(…) Narrativiteit is geen vijand van
normativiteit maar heeft daar eigen
vormen en functies voor’ (p. 217). Wanneer we de preekcommunicatie opvatten als narratieve ontmoeting, blijft het
doel van de prediking dat de hoorder
ook gehoor geeft aan de aanspraak van
God die in die ontmoeting werd gecommuniceerd.
Zo is voor Van Dusseldorp preken echt
preken ‘tussen de verhalen’ (van God,
van de prediker, van de preek, van de
hoorder), terwijl hij tegenover moderne
narratieve benaderingen het normatieve van Gods Verhaal zijn plaats geeft
en verdedigt.

De prediker is verteller
Als we niet honoreren dat de mens narratief van aard is en narratief de dingen
verstaat, ontstaan er volgens de auteur
tekorten in de gereformeerde preekkunde. Ontwikkeling van een narratief
perspectief is daarom geboden. In dit
perspectief is de prediker de verteller.
In de preek dient Gods Verhaal verder
te gaan in een wereld vol verhalen. Met
de typering van de prediker als verteller
poogt Van Dusseldorp niet alleen recht
te doen aan de narratieve aard van het
menselijk verstaan en de menselijke
communicatie, maar ook aan het narratieve karakter van Gods openbaring in
de Bijbel. Tegelijk komt er zo aandacht
voor het communicatieve handelen van
de prediker zelf.

heeft de prediker verschillende activiteiten, te onderscheiden naar de rol als
verteller en luisteraar. In de preekvoorbereiding dient hij goed naar al deze
verhalen te luisteren, ze te verhelderen
en met elkaar te verbinden. Dat is een
complex narratief proces dat leidt tot
een nieuwe narratieve productie: de
preek!
Vanwege de kracht van het verhaal is
het noodzakelijk dat de prediker zich
ook daadwerkelijk bekwaamt in de
kunst van het vertellen. De kwaliteit en
effectiviteit van de preek zal sterk verbeteren wanneer de vaardigheid van de
prediker in het vertellen van verhalen
toeneemt, al houdt Van Dusseldorp tegelijk staande dat alleen God voor een
werkelijke ontmoeting de competentie
heeft.
Dat neemt niet weg dat de auteur op
grond van zijn studie de narratieve
competentie als een van de ‘kerncompetenties’ van de prediker noemt. Hij
vat die competentie zo samen: ‘De
prediker heeft het vermogen ruimte
te maken voor het Verhaal van Gods
genade in Christus door zijn preek zó te
construeren en te vertellen dat daarin
de verhalen van de hoorder, de tekst en
hemzelf tot hun recht komen en verbonden worden’ (p. 247).

Het verhaal van de
hoorder laten meenemen
in Gods Verhaal
Het proefschrift loopt uit in een aantal
handreikingen en aanbevelingen voor
de preekpraktijk, vanuit het perspectief van een gereformeerd-narratieve
benadering van die praktijk. Dit boeket
wordt geschikt aan de hand van de ma-

nier waarop de prediker omgaat met
de verschillende narratieven die hij te
verbinden heeft: het verhaal van hemzelf, van de hoorder en van de tekst. Het
loopt ten slotte uit op het verhaal van
de preek.
Van Dusseldorp wijst op de rol die het
levensverhaal van de prediker speelt
in de preekvoorbereiding. Bewust of
onbewust laat hij veel van zichzelf zien.
Hij moet eerst zelf door het verhaal
van de preek heen kruipen. De preekvoorbereiding is een proces waarin het
verhaal van de preek groeit tussen de
verhalen van de tekst, van de hoorder
en van de prediker zelf. De persoonlijke
ontmoeting met God in dit proces
biedt de mogelijkheid om de hoorders
tot zo’n ontmoeting te brengen.
De kleine verhalen van de hoorders
mogen niet gemangeld worden in het
verhaal van de preek, maar dienen
respectvol benaderd te worden, al betekent dit niet dat de behoeften van de
hoorders uitgangspunt van de preek
zijn. Gods Verhaal werkt corrigerend en
veranderend in op de kleine verhalen.
Maar de ontmoeting met het Verhaal
van God kan pas ontstaan wanneer in
de preek de hoorder zich aangesproken
weet in zijn eigen kleine verhaal, dat op
zijn beurt weer deel is van de grotere
verhalen in cultuur, kerk en samenleving.

Ds. Kees van Dusseldorp
Het doel van de preek is dat de hoorder
zich heeft laten meenemen in Gods
Verhaal. De hoorder moet komen tot
een eigen antwoord op de aanspraak
van God. Dit betekent dat de hoorder
zelf actief is tijdens de preek. De prediker geeft het verhaal van de hoorder
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dan ook prioriteit in de receptie van de
preek. Hij helpt hem om de verbinding
te maken met het Verhaal van God en
maakt daarbij gebruik van een pluriforme en open taal. Zo kan de hoorder
er zijn eigen verhaal van maken.
De prediker moet honoreren dat de
Bijbel een narratief karakter heeft. Als
hij dat honoreert, openen zich voor
zijn ogen wezenlijke dimensies van het
verhaal dat de tekst vertelt: betekenis
lagen, perspectieven, interacties en
bewegingen die betekenis bevatten die
in de constructie van de preek benut
kunnen worden.

Verhalen in de preek
Het zal na het bovenstaande geen verwondering wekken dat Van Dusseldorp
aanbeveelt dat de prediker ‘royaal en
verantwoord’ gebruikmaakt van verhalen in zijn preek en zich bekwaamt in
de kunst van het vertellen. Zijn argumenten daarbij zijn:
1. De Bijbel vertelt Gods Verhaal.
2. Verhalen hebben een eigen aangrijpingspunt en effect in de hoorder.
3. Verhalen bieden een extra mogelijkheid om God ter sprake te brengen,
boven op rationele en cognitieve
mogelijkheden.
Maar de preek mag structureel niet
alleen bestaan uit vertellingen. Gods
aanspraak moet verwoord worden. Dit
vooropgesteld kan de prediker putten
uit vijf grote bronnen van verhalen: Bijbel, geschiedenis, actualiteit, ervaring
en fictie. Maar verhalen kunnen niet
gemist worden in de prediking. De crea
tieve kwaliteit van de door de prediker
vertelde verhalen is voor een groot deel
bepalend voor het effect dat het bij de
hoorders oproept. Dit geldt niet alleen
voor de effecten van verbeelding en
verrassing, maar ook voor de emotieve
en cognitieve effecten.
Van Dusseldorp maakt duidelijk hoe je
ook retorisch gebruik kunt maken van
narralogische aspecten in de constructie en vormgeving van de preek in de
keuze van het perspectief van waaruit
je vertelt, in rolverdeling, in tijdsverloop, in verbeelding en spanningsopbouw. Het bewust toepassen van deze
aspecten vergroot het effect van de
preek. Hij bepleit dan ook dat er in de

opleiding van predikanten gewerkt
wordt aan de narratieve competentie
van de prediker.

Kritiek en bewondering
Van Dusseldorp heeft een helder en
moedig proefschrift geschreven. Hij is
het gesprek met de narratieve theologie en preekkunde echt aangegaan en
zet zich in om de narratieve benadering
vruchtbaar te maken voor de gereformeerde preekkunde, zonder daarbij tekort te doen aan de historiciteit en het
unieke gezag van de Bijbel. Zijn proefschrift is te vaktechnisch om een breed
lezerspubliek aan te spreken. Het is echt
voer voor predikanten en aanstaande
dienaren des Woords. Toch leek het mij
wenselijk er het een en ander van door
te geven om onze lezers te laten weten
wat hij als discipel van onze universiteit
bepleit wanneer het gaat om goed te
preken.
Veel wetenschappelijks heb ik moeten
laten liggen. Dit ‘verhaal’ moet voor de
niet-vakman leesbaar blijven! Ik eindig
met een paar kritische vragen.
1. Het is jammer dat de auteur zich
niet confronteert met de reformatorische overtuiging dat als het
Woord recht bediend wordt, deze
verkondiging Gods Woord is (zo
H. Bullinger en M. Bucer). Van Dusseldorp zegt dat de prediker ook
een verhaal maakt waarin Gods
aanspraak te horen moet zijn. Maar
hoe verdraagt zich dat met de overtuiging die eeuwenlang in de gereformeerde preekkunde gegolden
heeft? Kun je op zijn standpunt Bullinger en Bucer nog naspreken? Met
andere woorden: is het normatieve
bij Van Dusseldorps ‘preekverhaal’
wel gewaarborgd?
2. Ik vind het onvolledig te zeggen dat
de prediker is ‘geroepen door de
kring van gelovigen, om het Verhaal van God steeds weer verder te
vertellen’ en dat de ‘communale dimensie van roeping een prediker tot
prediker maakt’ (p. 227). Het is alsof
ik H. Berkhof hoor. Maar het predikambt komt niet uit de gemeente op,
de dominee treedt niet op ‘omdat
de christelijke gemeenschap hem
gevraagd heeft…’ (p. 228), maar

omdat Christus wil dat zijn Woord
verkondigd wordt en daarvoor
ook gaven schenkt. Gaven die de
gemeente in een beroepingsbrief
herkent en erkent.
3. Laat het waar zijn dat het narra
tieve (van de Bijbel, de prediker en
de hoorder) te weinig gehonoreerd
is in de gereformeerde preekkunde
en dat we veel kunnen leren van
een kritische, maar winstzoekende
benadering daarvan; ik blijf maar
turen op de apostolische brieven die
naar mijn mening meer ‘leren’ dan
vertellen. Mijns inziens kun je die
zien als didachè, wat in het spraakgebruik van het Nieuwe Testament
staat voor een nadere onderwijzing
van de betekenis van Gods Verhaal
in Jezus Christus. Ik zie de prediker
hier niet als verteller, maar als le
raar en dat heeft volgens mij ook
gevolgen voor de constructie van de
preek, al kan een treffend verhaal
daarin zijn plaats hebben.
4. Van Dusseldorp geeft een paar narratieve meditaties als voorbeeld. Op
p. 271 laat hij de kribbe van Jezus
spreken. Ook zou je het verhaal
van Jona kunnen vertellen uit het
perspectief van de kapitein. Mijn
vraag blijft: moet je wijzer zijn dan
de Heilige Geest, die ons juist het
gebeurde op zijn manier beschrijft
in soberheid en met weglating van
allerlei details? Mag je als prediker
invalshoeken kiezen of moet je worstelen om het perspectief te verstaan waarin het de Heilige Geest
behaagd heeft, het zó te vertellen?
Deze vragen nemen niet weg dat ik
bewondering heb voor de studie die
dr. Van Dusseldorp op tafel heeft gelegd. Ik hoop dat dit proefschrift de
aandacht krijgt die het verdient.
N.a.v.: Kees van Dusseldorp, Preken tus
sen de verhalen. Een homiletische door
denking van narrativiteit, Kok, Utrecht,
2012, ISBN 978 90 435 1128 5, 303 pag.,
prijs € 29,90

180

In de Bijbel gaat het om geestelijke groei. Het gaat erom dat
we ‘door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te
hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd
is: Christus’. Het gaat om goede prediking, trouw onderricht
1

en verdieping van de relatie met God.
Koninklijke energie
Toch hebben we met de geestelijke
groei maar één aspect van de kerk te
pakken. In de Bijbel lezen we hoe Paulus bidt dat we er oog voor mogen krijgen dat het bij ‘groei’ gaat om heel de
wereld. Immers, Christus is – staat in
Efeziërs 1 – nu het ‘Hoofd boven al wat
is’. A.N. Hendriks heeft in dit verband
gezegd dat we in de leer van de kerk (de
ecclesiologie) aandacht moeten geven
aan het feit dat Christus alle macht
heeft in hemel en op aarde ‘om ons op
het hart te binden wat een machtig
Hoofd de kerk heeft’.2 Dat is een geweldige motivatie om bij zijn kerk te horen.
Want dat is een veilige plek onder zijn
almachtige zorg. Het is de veiligste plek

op aarde. En Hij, het Hoofd van de wereld, is het ‘Die alles in allen volmaakt’
(vs. 23). Je kunt het zo lezen: ‘die bezig
is alles in allen vol te maken.’ Het gaat
de Koning van de kerk om de wereld.
Zijn energie grijpt vanuit de kerk om
zich heen. Hij is bezig alles tot volheid
te brengen.
In Efeziërs 1 wordt dat grootse gebeuren getekend vanuit het plan van de
Vader. Hetzelfde motief komt terug in
hoofdstuk 4, nu getekend vanuit het
werk van Christus. We lezen in Efezi
ers 4 dat Hij het is ‘die is opgevaren
ver boven alle hemelen, om alles tot
volheid te brengen’.3 Hij tuigt vanuit de
hemel de kerk op met gaven, namelijk
begaafde mannen die de gemeente

moeten toerusten om als Christus’ instrument in de wereld bezig te zijn.
Het gaat dus om zowel intensieve als
extensieve groei. Het één staat niet los
van het ander. Het gaat in een gezonde
gereformeerde kerk zowel om opbouw
als om uitbouw van de gemeente. 4

Groeiproces van verbond en
wedergeboorte
In de gereformeerde leer over de kerk
is het belangrijk dat Gods werk vooropgaat. Het verbond is eerst. De kerk
is er niet vanwege ons initiatief, maar
door God die een verbond met mensen
maakt, door Christus die zijn schapen
verzamelt en door de Geest die hun
leert in eenheid te leven in de kerk. De
Dordtse Leerregels geven dit ook weer
geweldig weer als ze zeggen dat er een
kerk is vanwege het plan van God dat
Hij krachtig uitvoert. Daarom ‘zal er
altijd een kerk van gelovigen zijn, die
gefundeerd is in Christus’ bloed’.5 De
kerk komt op uit Gods raad.
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Dat wordt sterk benadrukt door gereformeerde theologen. Iemand als Wilhelmus à Brakel zet de kerk in het kader
van het verbond, zelfs voor de leer over
onze redding, waarmee hij wil bereiken dat het werk van God vooropgezet
wordt.6

De kerk rust op de

wedergeboorte van mensen
Brakel accentueert dat omdat hij al in
zijn tijd sterk te maken had met individualisme dat zich toen in de vorm
van onbijbelse mystiek als van Jean de
Labadie voordeed. Die zette – om het
even zwart-wit te tekenen – het eigen
geloof zo nadrukkelijk op de voorgrond
dat hij uit de kerk ging en een groep
van wedergeboren gereformeerden
vormde. À Brakel voelde zich als man
van de Nadere Reformatie tot die beweging aangetrokken. Het pleidooi voor
een levende, heilige kerk sprak hem
aan, maar hij kon en wilde toch niet
accepteren dat de kerk rust op de wedergeboorte van mensen. Hij bleef erbij
dat de kerk rust op Gods verbond en
niet op de heiligheid van de leden.7
Het verbond zegt dat God begint. Dat is
de grond.
Het verbond neemt vorm aan in persoonlijk geloof. Dat is de vrucht.
Veel kerken focussen op het resultaat
(persoonlijk geloof), terwijl men het
niet heeft over het begin, het verbond.
Op die manier worden persoonlijk
geloof en de heiliging de basis van de
gemeente.8 Het draait om de heiliging
in die kerken. Dat is een sterk punt.
Het kan niet zonder de heiliging als
je werkelijk missionaire kerk wilt zijn.
Petrus heeft het over de heiliging als
hij schrijft over evangelisatie: ‘Heiligt
de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al

wie u rekenschap vraagt van de hoop,
die in u is.’9 Alleen als er heiliging is,
vragen mensen rekenschap, niet als de
kerk zouteloos is. Maar – aandacht voor
heiliging zonder de dragende grond
van Gods verbond is snel onbarmhartig. Wie dan niet op het hoge niveau
kan meekomen, ligt er al snel uit. Wie
dan niet sterk kan getuigen, is geen
volwaardig lid. Dan komt eenzijdig de
nadruk te liggen op menselijke inzet
en heiligheid in de gemeente. Maar het
gaat om twee kanten van de medaille.
Het gaat om verbond en geloof.10 En dat
is een groeiproces.
Typerend is daarom voor de gereformeerde leer over de kerk (ecclesiologie)
het woord ‘groei’. God geeft vaste grond
in het verbond. En wij mogen op die
grond gaan groeien. Het doel van al ons
werk in de kerk is zowel intensieve als
extensieve groei: opbouw en uitbouw.

Belangrijk is dat je die twee niet van
elkaar losmaakt. Als het alleen om
opbouw zou gaan, wordt de kerk een
besloten club. Als het alleen om de
uitbouw zou gaan, wordt de kerk een
actiegroep. Het gaat om beide elementen, die elkaar versterken. Het is juist

‘Verbond is ruimte, maar welke ruimte: ruimte voor groei! Geen ruimte voor
zonde en slapheid en ongehoorzaamheid. Aan de andere kant staat geloof
als persoonlijke verbondenheid met Christus. Dat is radicaal, vraagt keuzes,
nieuwe levensstijl, heiliging. Verbond betekent: ruimte om te groeien, ook
ruimte om je te bekeren. Maar geloof betekent: tucht als er geen omkeer is.
Tucht is niet rigide, wel radicaal: in wie sla je de wortels van je leven uit.’
(ds. Klaas van den Geest)

in de wisselwerking tussen opbouw en
uitbouw dat de kerk gezond groeit.

Opbouw
De churchplant-beweging trekt veel
aandacht in onze tijd. Een van de
sterke punten is dat men aandacht
vraagt voor de context waarin het
evangelie gebracht wordt (contextualisatie). Maar volgens mij is een
uitgesproken zwak punt de leer over
de kerk.
Er worden regelmatig nieuwe kerken
gesticht uit onvrede met de bestaande
kerk. Onder de dekmantel van missionair werk beginnen allerlei individuen
hun eigen gemeente naar eigen inhoud
en smaak. Het is een slechte ontwikkeling, die de verbrokkeling van het
christendom alleen maar bevordert
en de eenheid van de kerk ondermijnt.

Gemeentestichting heeft alleen recht
van bestaan als er echt missionaire motieven zijn.
Moeten we als gereformeerden eigenlijk wel meedoen met die hele beweging van gemeentestichting of niet?
In de gereformeerde visie gaat het
altijd om revitalisering van bestaande
kerken vanuit het evangelie alsook om
de uitbreiding van datzelfde evangelie
via zending en evangelisatie en – als (!)
God geloof geeft – gemeentestichting.
‘Uw koninkrijk kome’ betekent volgens
de Heidelbergse Catechismus: ‘bewaar
en vermeerder uw kerk.’11
De Bijbel geeft ons de taak de ge-
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meente waar God ons geplaatst heeft,
op te bouwen. Dat is de ene kant van
de medaille. Maar tegelijkertijd is er
alleen een gezonde groei van de kerk
in de wisselwerking tussen opbouw en
uitbouw.

Uitbouw

lijkt wel alsof de boodschap op zondag
in de kerk achterblijft. Is die kritiek terecht? Is het eerlijk? Het is niet verkeerd
hoorder te zijn, als je maar niet blijft zitten. Het gaat erom dat in de kracht van
Woord en Geest de lerende gemeente
een sprekende gemeente wordt.

Christus naar de wereld. Christus wil
vanuit en met zijn kerk op weg naar de
wereld. Het begint dus bij de prediking.
Maar om dat Woord van genade vormt
zich een kring mensen. Dat is ook van
belang voor evangelisatie.

Hoe wordt die gemeente missionair?
Als de genade krachtig als pure genade
verkondigd wordt. Waar genade als
pure genade beleefd wordt, worden
mensen ook zo geraakt dat ze anderen
die genade gaan gunnen. Zelf zo wonderlijk gered te zijn maakt je een mens
die dat anderen ook gunt. De prediking

De hand van de kerk

Aandacht voor het missionaire aspect
maakt de kerk ook gezonder. Een voorbeeld.
Toen ik na jaren missionair werk weer
in een grote kerk predikant werd, viel
me opnieuw op hoe intern gericht alles
is. Veel mensen denken bijvoorbeeld
dat de ambtsdragers er zijn voor de gemeente. Christus gaf ambtsdragers – ja,
maar waarom? Zijn doel is om alles tot
volheid te brengen. Hij geeft ambtsdragers om zijn gemeente op te bouwen,
zodat ze uitgroeit naar de volheid.12 Het
is de opdracht van een kerkenraad te
werken aan Christus’ bedoeling met
zijn gemeente.
Hoe?

Hij geeft ambtsdragers om zijn
gemeente op te bouwen

Het vanuit de Schrift bezig zijn met
principes van gemeenteopbouw heeft
vrij algemeen ertoe geleid dat er oog
is gekomen voor de drie dimensies van
het gemeente-zijn: de relatie met God,
met elkaar en met de wereld. Hoe je
deze zaken uitwerkt, heeft natuurlijk
alles te maken met je belijden. Ik heb
gewerkt met een gereformeerde toespitsing van die algemene lijnen via
de drieslag genade, gemeenschap en
getuigen.13
Dat is een visie. En een kerkenraad
kan dan vanuit die visie werken. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat de
kerkenraad een plan vaststelt waarin
genade, gemeenschap en getuigen als
jaarthema worden behandeld.

Het hart van de kerk
Er wordt nogal eens kritiek geleverd op
de kerk. In plaats van blijde getuigen
op straat zijn veel christenen vooral
hoorders in een kerkbank. Ze horen het
evangelie week in week uit aan en het

Om echt kerk van Christus te zijn, moeten we samen terug naar de gedachte
dat we geen gemeenschap vormen op
grond van sympathie voor elkaar, maar
op grond van de genade. Zo worden we
(iedere keer weer) aan elkaar gegeven.

Waar genade als pure genade beleefd wordt, worden mensen
ook zo geraakt dat ze anderen die genade gaan gunnen

van zuivere genade geeft de gemeenteleden een missionaire liefde in het hart.
Tegelijk is die prediking ook aanspraak
van mensen die te gast zijn: Jezus nodigt zondaren. Vanuit dat kader kun je
nadenken over evangelisatiediensten.
De prediking van de genade is belangrijk voor de gemeente en haar gasten.
Zo kan er vanaf de preekstoel een hele
beweging op gang komen. Het Woord
zelf is vol van die beweging – vanuit

Dat heeft een missionair effect dat
niet snel te overschatten is. In de eerste
plaats heeft de kerk als gemeenschap
der heiligen echt iets te bieden in een
maatschappij waar men geborgenheid mist. In de gemeente hoef je geen
plaats te bevechten, maar wordt je
een plaats gegeven in Christus. En dan
maakt Christus je anders. Je gaat bij
zijn lichaam horen en wordt in zijn liefdesdienst geplaatst. Je gaat met je gave
meedoen.

183

Jaargang 19 no 6 juni 2012

De Bijbel leert ons dat de kerkenraad
de motor van die beweging is. Het is
goed om als kerkenraad te praten over
de levensstijl van de leden. De heiliging
heeft een missionaire dimensie. Maar
de kerkenraad moet – Efeziërs 4 – net
zo goed praten over de inzet van de
leden met hun gave. Dat geeft een missionaire potentie.
Christus geeft uit zijn genade aan ieder lid gaven om allemaal samen een
actieve, levende en missionaire kerk te
zijn die in beweging is met het Woord
naar de wereld. En ieder werkt mee
aan het geheel. Er is iemand die zorgt
voor de administratie van de kerk. En
als dat goed de opbouw van de kerk ondersteunt, kan een ander zich inzetten
voor uitbouw.
We leren luisteren in een gereformeerde kerk, maar leren we ook te
getuigen? Worden mensen in de gemeente getraind? Dat is van belang,
zodat we leren onze mond te openen.

De mond van de kerk

Gebruik apologetiek in preek en cursus
om mensen toe te rusten. Ook op dit
punt is de gereformeerde belijdenis
geweldig goed in te zetten. Er zijn zo
veel moderne vragen die zuiver bijbels
in onze oude belijdenissen beantwoord
worden. Ik denk aan vragen rond voorzienigheid en het lijden, schepping en

Gebruik apologetiek
in preek en cursus

toekomst. Kennis is nodig en de belijdenis geeft die bijbelkennis. En vervolgens
kun je er met elkaar over spreken hoe
je dat op een wijze manier gebruikt in
het gesprek met hen die Christus niet
kennen.
Evangelisatie gaat via de gemeenteleden, via hun relaties. Dat weet ieder
die met evangelisatie te maken heeft.
Maar wat heeft de kerk te bieden aan
de gemeenteleden die nieuwe contacten hebben? Hoe kunnen die nieuwe
mensen de gemeente leren kennen?
Laat een kerkenraad daar ook aandacht
voor hebben. Je kunt bijvoorbeeld
gespreksavonden organiseren waar
mensen van buiten de kerk welkom
zijn. Op die manier kunnen vreemden
kennismaken met de gemeente. Terecht
wordt evangelisatie steeds meer gezien
als ‘een proces van inwijding of initiatie

Dat gebrek aan vrijmoedigheid is wel
opvallend in onze gereformeerde wereld. Ik merk in mijn werk in verschillende landen dat er onder gereformeerden weinig vrijmoedigheid is. Heeft
het te maken
met onze leer
Er zijn zo veel moderne vragen die zuiver bijbels
van de kerk (ecin onze oude belijdenissen beantwoord worden
clesiologie)?
Suggereerde
van een niet-christen in de christelijke
bisschop Stephen Neill terecht dat
gemeenschap met God en met elkaar’.15
aan de traditionele gereformeerde
kenmerken van de kerk andere kenmerEen kerkenraad heeft de mooie taak
ken moeten worden toegevoegd? Hij
om niet alleen na te denken over het
noemde onder andere ‘vuur op aarde’
niveau waarop mensen toegelaten kun(missionaire vitaliteit) en de bereidheid
nen worden als lid van de kerk, maar
om te lijden voor Christus.14
ook over de manier waarop ze begeleid
kunnen worden en ingeleid in een voor
hen nieuwe en vreemde gemeenschap.
Om meer een getuigende kerk te worden, moeten we elkaar helpen het gehoorde in woord en daad om te zetten.
Groei naar de volheid
Het gaat erom elkaar te stimuleren. Zo
van Christus
is de kerk een toerustingscentrum om
de leden van de gemeente in het spoor
Wat is de praktijk in de kerken? Zijn we
van het Hoofd te zetten op zijn weg
sterk genoeg om de verleiding te weernaar de wereld.
staan dat je wilt groeien in aantal ten
Je kunt bijvoorbeeld gespreks- of stukoste van groei in geloof?
dieavonden beleggen over hoe je de
Gezonde groei is de weg van Gods gekern van het evangelie kunt vertellen.
nade naar ons antwoord, van het ver-

bond naar levend geloof, van Christus
naar de wereld. Zoals Paulus zegt in
Efeziërs 4: ‘Dan zullen we, door ons aan
de waarheid te houden en elkaar lief
te hebben, samen volledig toe groeien
naar hem die het hoofd is: Christus.’16
Dit artikel is de bewerking van een le
zing die gehouden is voor het Canadian
Reformed Theological Seminary van de
Canadian Reformed Churches.
Noten:
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Belijdenisgeschenk

In mijn Kamper tijd ging er een
verhaal rond over een bijzonder
verjaardagscadeau. Het verhaal
gaat als volgt: een lid van de gemeente is uitgenodigd op de verjaardag van een medebroeder. De
verjaardag wordt op zondagavond
gehouden. De genodigde broeder
is helaas vergeten een passend
cadeau te kopen. En op zondag kan
hij deze omissie niet goedmaken.
Gelukkig heeft hij in de onderste
la van zijn bureau nog een doos
sigaren liggen en het lijkt hem een
goed idee om deze doos dan maar
cadeau te doen. Het werd een gezellige avond.
Thuisgekomen herinnert de gulle
gever zich ineens dat hij onder in
de doos sigaren een biljet van ƒ 25
had neergelegd. Hij wilde namelijk
geen geld laten slingeren op zijn
bureau. Nu kan hij zich wel voor
zijn hoofd slaan. Maar het zou
natuurlijk onfatsoenlijk zijn om
de volgende dag de doos sigaren
terug te vragen of althans wat er
onder in die doos verborgen lag.
Onze intussen niet-blijde gast bijt
op zijn tanden en incasseert zijn

verlies. De tijd helpt mee om deze
pijnlijke wond te genezen.
Een paar jaar later viert ook hij op
zondagavond zijn verjaardag. Van
de broeder aan wie hij ooit een
doos sigaren inclusief ƒ 25 kwijtraakte, kreeg hij een mooi boekje.
Van een andere broeder die voor
het eerst op zijn verjaardag kwam
ontving hij een doos sigaren. U
voelt hem natuurlijk al aankomen:
onder in die doos vond hij zijn ƒ 25.
De doos sigaren had blijkbaar
ongeopend een ronde gemaakt
door de gemeente en was zo weer
bij zijn oorspronkelijke eigenaar
teruggekomen. De les van dit verhaal is duidelijk: maak het cadeau
dat je ontvangt altijd open, want je
zou een ongekende schat kunnen
mislopen.
Wij leven niet meer in een leescultuur. Toch geven wij als kerk
aan jongelui die belijdenis doen
boekjes weg die we zelf misschien
niet eens gelezen hebben. Het zijn
veelal de uitgevers die ons proberen te overtuigen dat het gaat om
geschenken met een waardevolle
inhoud. En ongetwijfeld zal dat in
veel gevallen ook wel zo zijn. De
vraag is alleen of het niet voor de
hand ligt dat het die boekjes net
zo zal vergaan als de boekjes die
gegeven werden in de tijd dat we
nog wel in een leescultuur leefden.
Maar, zo zult u vragen, wat moeten
we dan geven? Een eigen bijbel zou
heel mooi zijn, maar misschien
hebben ze die al. En je kunt als
kerk en ouders en grootouders en
vrienden en vriendinnen niet allemaal een bijbel gaan geven. Dat
zou toch echt te veel van het goede
zijn.

het ook
echt geopend
wordt? Een geschenk
dat niet ongebruikt in de boekenkast blijft staan. Een geschenk
waarvan we zeker weten dat het
de ontvanger ten goede komt.
Ik kom in gedachten uit bij een
‘geschenk’ dat ons wel iets gaat
kosten. En je kunt er ook niet mee
pronken. Je zult nooit kunnen zeggen: ‘dit heeft ze van mij gekregen.’ Vandaar dat het misschien
goed is om niet het boekje weg te
laten, maar het geschenk dat ik
in gedachten heb er gewoon bij te
doen. Want het kost inderdaad wel
wat, alleen geen geld. Het kost alleen maar wat tijd en discipline. En
eigenlijk doen we het allang. Niet
pas nadat iemand belijdenis van
zijn of haar geloof heeft gedaan.
We begeleiden onze jongeren toch
met ons gebed? Nee, niet in de
zin van dat je dit aanbiedt als een
cadeau (‘ik zal voor je bidden’). Je
moet het helemaal niet aanbieden, je moet het gewoon doen: de
jongeren van wie we houden, heel
regelmatig aan de Here opdragen.
Hem herinneren aan de belofte die
Hij zijn kinderen eens gaf. Wij kunnen ze echt niets beters geven! En
och, misschien dat ze dat boekje
dan ook nog wel eens een keer
opendoen (en zo die € 25 vinden
die u er stiekem in gestopt hebt?).
En... we hoeven, denk ik, echt niet
heel erg bang te zijn dat zij bij
gebrek aan beter hun belijdenisboekje (net als die doos sigaren)
zullen weggeven als verjaardagscadeau aan vriend of vriendin. Het
blijft, met of zonder inhoud, echt
wel ‘in de familie’.

Kunnen we niet iets verzinnen
waarvan we heel zeker weten dat
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Column
Rufus Pos

Vanaf de plek waar ik deze column
zit te schrijven, kan ik het boekje
zien dat ik ruim veertig jaar geleden als geschenk van de kerkenraad ontving ter gelegenheid van
het doen van openbare belijdenis
van mijn geloof. Ik weet dat er ergens in huis nog een exemplaar te
vinden is. Mijn toenmalige vriendin
en huidige vrouw ontving een jaar
later hetzelfde boekje. De eerlijkheid gebiedt mij te bekennen dat ik
nooit serieus kennisgenomen heb
van de inhoud van dit geschenk.
Misschien tot mijn eigen schade,
maar daar kom ik natuurlijk pas
achter als ik het boekje alsnog zou
gaan lezen.
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Alle mensen gered?

Woordwaarde
Rob van Houwelingen

Dat is goed en welgevallig in
de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen
worden gered en de waarheid
leren kennen.
(1 Timoteüs 2:3-4)

Hiervoor zwoegen en strijden
wij, omdat wij onze hoop
gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van
alle mensen, bovenal van de
gelovigen.
(1 Timoteüs 4:10)

Paulus lijkt nogal optimistisch over de toekomst van de
mensheid, wanneer hij stelt
dat God ‘alle mensen wil redden’ of ‘de redder is van alle
mensen’. Als God iets wil, dan
gebeurt dat toch ook?
Niemand kan de Almachtige tegenhouden. En dan komt het uiteindelijk
helemaal goed met de mensheid. Wie
je ook bent en waar je ook woont, wat
voor leven je ook hebt geleid – aan het
eind van de wereldgeschiedenis maakt
God schoon schip met alle mensen.
Niemand zal verloren gaan, iedereen is
welkom in het eeuwige koninkrijk van
God, die de redder van ons allen is.
Maar er is toch geloof voor nodig om
het koninkrijk binnen te gaan? Zelf
heeft Paulus als apostel toch ook steeds
het evangelie verkondigd dat ieder
mens zich moet bekeren en dat je redding afhangt van Jezus Christus? Daar
is de Bijbel volstrekt duidelijk over: geen
redding zonder geloof in de redder.

Onbruikbare oplossingen
Veel orthodoxe bijbeluitleggers hebben – in het voetspoor van Calvijn – om

deze reden voorgesteld ‘alle mensen’
op te vatten als ‘allerlei mensen’. God
maakt geen onderscheid wat betreft
volk, ras, sekse, cultuur of sociale status. Hij wil alle soorten mensen redden.
Op zichzelf is het natuurlijk waar dat
God geen onderscheid maakt. Maar als
het begin van 1 Timoteüs 2 oproept tot
gebed voor alle mensen, zijn niet alle
soorten mensen bedoeld: christenen
moeten bidden voor al hun medemensen. God wil dat al die mensen worden
gered, voegt vers 4 daaraan toe.
Bij de tekst uit 1 Timoteüs 4 is bovendien geopperd om het Griekse woordje
dat vertaald is met ‘bovenal’ (malista:
‘het meeste’), te interpreteren als
een verduidelijking
van het voorafgaande. Paulus
zou dan willen
zeggen: God
is de redder van alle
mensen, ik
bedoel de gelovigen. Maar
in vergelijkbare
teksten bij Paulus wordt met dit
woordje een subgroep binnen de daarvoor genoemde categorie aangeduid
(Gal. 6:10; Fil. 4:22; 1 Tim. 5:8), dus geen
precisering van die categorie. Paulus
bedoelt te zeggen: God is de redder van
alle mensen, in het bijzonder van de
gelovigen.

Wat wil God?
Daarmee blijft het probleem dus staan.
Een sleutel tot de oplossing ligt in de
betekenis van het woordje ‘wil’. Is het
eigenlijk wel correct om zo te redeneren: als God alle mensen wil redden,
dan zal dat ook gebeuren? Want hoe
verhoudt zich de wil van God tussen
wat mensen willen? Is de Almachtige
van ons afhankelijk? Kun je desnoods
ook tegen je zin gered worden? In de
theologie wordt voor de duidelijkheid
wel eens verschil gemaakt tussen Gods
verborgen wil, die wij niet kennen, en

Gods geopenbaarde wil, die wij wel
kennen en waaraan wij moeten gehoorzamen. Hoewel dit onderscheid
niet alle vragen oplost, maakt het wel
duidelijk dat we bij Gods wil in dit
geval moeten denken aan wat Hij van
mensen expliciet vraagt. God wil, aldus Paulus, dat wij de waarheid leren
kennen (1 Tim. 2:4) en dat wij gelovige
mensen worden (1 Tim. 4:10).

Er is hoop voor de wereld
‘God wil dat alle mensen gered worden’
betekent dus dat Hij, mede door middel
van Paulus en Timoteüs, wereldwijd
de waarheid van het evangelie laat
verkondigen. En ‘God is
een redder van alle
mensen’ betekent
dat Hij eropuit
is om alle wereldbewoners
te redden. Hij
is een redder,
dat is zijn karakter, zijn aard, zo ís
Hij gewoon. Veel
mensen vertrouwen op Hem; helaas
niet iedereen. Dat God een redder is,
wil nog niet zeggen dat je automatisch
gered wordt.
Intussen maakt het wél uit hoe je hebt
geleefd, want ‘God zal ieder mens
vergelden naar zijn daden’ (Rom. 2:6).
Geen mens ontkomt aan het laatste
oordeel. Toch is er hoop voor de wereld: God houdt van mensen (Tit. 3:4).
Iedereen die het evangelie van Jezus
Christus erkent en zich aan God toevertrouwt, gaat niet verloren maar heeft
eeuwig leven. Onze goede God is een
ware mensenredder.
Dit artikel zal worden opgenomen in Onge
makkelijke teksten van Paulus (red. Rob van
Houwelingen en Reinier Sonneveld), dat in
het najaar verschijnt bij uitgeverij Buijten &
Schipperheijn te Amsterdam.
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Geschapen tot lof
Psalm 103

En ook het heelal en het bestaan kennen niet een goddelijke kiem of kern waaruit ze zich ontwikkeld hebben. Het is
alles niet meer dan schepsel. Anders dan en onderworpen
aan de Schepper. Alle wetenschap die niet met deze Schepper rekent, maar mens en wereld probeert terug te voeren
op haar eerste oorzaak, schiet tekort en zal het geheim
van het ontstaan van de wereld en van het leven niet kunnen verklaren. Het leven is er niet vanzelf of zomaar. Het is
geschapen.
Heel de schepping is er om Gods heerlijkheid te laten
uitkomen en zijn naam groot te maken. Juist omdat wij
niet goddelijk zijn, gaat dat niet vanzelf. Wij moeten ertoe
opgeroepen worden. Wij kunnen die roeping ook afwijzen
of naast ons neerleggen. Dat is helaas gebeurd in het paradijs. Van dat moment af zie je de lof voor God afnemen.
Mensen gaan zichzelf een naam proberen te maken en
zingen de lof van de mens. De schepping vervuilt. Uit het
wereldgebeuren stijgt een stank van bederf en ontbinding
op. Mensen ballen vuisten naar de hemel. De wetenschap
doet zijn best om alles te verklaren zonder gebruik van bovennatuurlijke factoren: het geheim dat alle dingen hebben
(A. van den Beukel), lijkt uit de wereld weg te lekken. De
huiselijke eredienst komt onder druk en wordt al minder:
waar wordt nog gezongen thuis?
Het is maar goed dat er een kerk is! En dat het iedere zondag kerk is. Waar we leren en doen wat niet vanzelf gaat of
gewoon is. Waar we leren onze Schepper te eren. Waar we
aangewezen krijgen waarom Hij te prijzen is. En waar de lof
opstijgt tot God die die lof verdient. De lof van zijn schepselen, overal in zijn wereldwijde rijk. Goed dat er kerkdiensten zijn. Hoe zou anders de lofzang gaande blijven? We
kunnen juist vandaag niet zónder de kerk. We hebben haar
nooit méér nodig gehad dan in deze ontkerstende tijd.

zouden we dat ‘bovenbewustzijn’ zetten tegenover de onderbuik die in politiek en maatschappij zo dominant aanwezig is en als normaal beschouwd wordt. Onze kerkelijke
liturgie en lof vereisen een andere stijl dan in de samenleving klinkt. Een eigen stijl met verhevenheid en diepgang.
Niet één waarin platheid en leegheid hun uiting vinden. Een
stijl die doortrokken is van ontzag voor en vertrouwen op
onze hemelse Vader. Die stijl is ons niet aangeboren. Die
leren we ook niet op straat. Die houden we zelfs in onze
huizen niet overeind, zo valt helaas te constateren: daar
klinken meer popdeunen dan geestelijke liederen. Om die
laatste te leren en te praktiseren gaan we naar de kerk. In
de hoop dat de stijl van het koninkrijk onze gezinnen beïnvloedt en onze contacten en vergaderingen stempelt. Goed
dat er kerkdiensten zijn. Hoe zou onze lof aan God anders
stijl en niveau houden?
Onze God is als Schepper van de wereld de lof van zijn
schepping waard. Hij verdient het dat heel zijn schepping
heerlijkheid en kracht en machten voor Hem neerlegt. Wat
we thuis doen, doen we thuis. Wat we op kerkelijke verenigingen doen, doen we in de particuliere sfeer. Maar onze
kerkdiensten zijn publieke erediensten. Publiek worden ze
aangekondigd. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. Ze vinden
plaats in een gebouw dat voor iedereen als kerk herkenbaar is. We bidden erom en werken eraan dat mensen de
weg vinden en er hartelijk ontvangen worden. Als op een
markt zich heel veel mensen samendrommen voor een
kraam, wekt dat de aandacht en de nieuwsgierigheid. Het
trekt mensen aan. Wat is het mooi als mensen op zondagmorgen hele stammen naar de kerk zien gaan. Dat zou een
publiek appel zijn op de mensen om ons heen. Want onze
God is niet alleen ónze lof maar die van héél de wereld
waard. Goed dat er kerkdiensten zijn. Hoe zou anders in het
publiek de wereld worden opgeroepen tot de lof van God?

Onze lof richt zich op de God die boven ons denken en voelen uitgaat. Ook onze lof gaat daarbovenuit. A.A. van Ruler
sprak over de liturgie als het ‘bovenbewustzijn’ van onze
cultuur. Hij zette het tegenover het onderbewuste en het
onbewuste, die sinds Freud in de mode waren. Vandaag
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Waarom naar de kerk?
Pieter Niemeijer

God is onze Schepper. Hij is niet de Aanvang van ons
bestaan. Of de Geest waaruit wij allen voortkomen.
Of de Grond van alle zijn. Hij is Schepper. Hij heeft ons
gemaakt, als mensen die anders zijn dan Hij.
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De overwinnende kracht
van Christus

Rondblik
Jaap Oosterhuis

Bevrijdingspastoraat (3)

In het bevrijdingspastoraat wordt de confrontatie gezocht
met demonen of boze geesten. Wat weten wij eigenlijk van
deze duistere machten, van hun werkwijze en oorsprong?
Anders gezegd: Wat openbaart de Bijbel hierover wel en niet,
en spoort dat met wat door voorstanders van het bevrijdingspastoraat allemaal wordt geleerd?
In een eerste artikel heb ik een overzicht gegeven van de gedachten van
een bekende voorstander van het
bevrijdingspastoraat: Wilkin van de
Kamp. Verder gaf ik een samenvatting
van wat het Oude Testament leert over
satan en boze geesten. In een tweede
artikel besteedde ik aandacht aan de
intertestamentaire periode en het
Nieuwe Testament. Ik concludeerde uiteindelijk dat de concreetheid waarmee
in kringen van het bevrijdingspastoraat
wordt geschreven en gesproken over
de onzichtbare wereld, niet spoort met
de terughoudend die we in de Bijbel
op dit gebied tegenkomen. Deze conclusie wil ik verder onderbouwen en
illustreren door in te gaan op Paulus’

onderwijs over ‘machten en krachten’
in de brief aan de Kolossenzen, een uitdrukking die in deze brief een paar keer
terugkomt. Hier maakte ik in de vorige
bijdrage al een begin mee, in dit artikel
het vervolg.

Paulus is nuchter en
terughoudend
In het vorige artikel zagen we dat Paulus’ onderwijs over ‘machten en krachten’ in de Kolossenzenbrief twee kanten
heeft.
Enerzijds, er is wel degelijk meer tussen
hemel en aarde dan wij zien. Er zijn ook
vandaag machten en krachten. Onderschat dat niet. Maar tegelijk, je moet er

Foto: Laatste oordeel (Jeroen Bosch)

niet te veel over speculeren en je hoeft
je er niet door te laten intimideren als
je het eigendom bent van Jezus Christus.
Er zijn er vandaag voor wie het heel
goed is om er eens wat vaker bij stil te
staan dat er duistere machten zijn die
invloed op dit leven hebben. Je moet
daar een gevoeligheid voor hebben als
christen. In lichamelijke en psychische
ziekte, maar ook in natuurgeweld
tasten we soms iets van destructieve
krachten die eropuit zijn om Gods
schepping te ontwrichten en ons van
God te vervreemden (denk aan de geschiedenis van Job). Maar ook films en
muziek, drugs, alcoholgebruik en internetporno kunnen je onder de invloed
brengen van onzichtbare machten die
je van God proberen te vervreemden
(in deze gevallen is echter bekering voldoende en hebben we niet de rituelen
van het bevrijdingspastoraat nodig).
Gelovigen die hiervoor geen oog hebben, maken zichzelf kwetsbaar, en of
dat voor gereformeerden geldt, mag u
zelf beoordelen.
Anderzijds – zoals ik in de vorige bijdragen al benadrukte – is er vandaag
in kringen die zich met bevrijdingspastoraat bezighouden, een overtrokken
en ongezonde aandacht voor de onzichtbare wereld. Over geestelijke strijd
en het werk van demonen en engelen
worden dingen geschreven die meer
op fantasie berusten dan op gezond
bijbels onderwijs. Dit spoort niet met
de nuchtere en terughoudende benadering van de apostel Paulus in bijvoorbeeld de brief aan de Kolossenzen. Het
is voor ons voldoende te weten dat er in
onze wereld machten en krachten zijn
– ook duistere machten en krachten –
maar we mogen elke angst in verband
hiermee benaderen vanuit geloof in
Christus’ overwinning.

188

Overwinnaars

Triomftocht

Maar wat betekent dit laatste? Op
welke manier staat Christus boven alle
machten en krachten, hoe is Hij overwinnaar en hoe mogen we dat in ons
eigen leven terugzien?
Het wordt in hoofdstuk 2:10 zo groots
onder woorden gebracht door de apostel: in Christus is de goddelijke volheid
lichamelijk aanwezig, en omdat u één
bent met hem, het hoofd van alle mach
ten en krachten, bent ook u van die vol
heid vervuld.
De betekenis van deze woorden kan
zo worden weergegeven: in Christus
hebben we met God zelf te maken, en
alle zichtbare en onzichtbare machten
en krachten – ook als ze Hem vijandig
zijn – zijn aan Hem onderworpen, en
dus ook aan jou als
je één met Christus
bent! Dat werd met zo
veel woorden eigenlijk
ook al in hoofdstuk 1
gezegd.

De apostel brengt in vers 12-15 het kruis
en de opstanding van Christus ter
sprake en hij zegt dat God Zich langs
die weg heeft ontdaan van de machten
en krachten en openlijk over hen heeft
gezegevierd. Het beeld is dat van een
triomftocht waarmee een Romeins
veldheer na een overwinning de stad
Rome binnentrok. Overwonnen vijanden werden in zo’n triomftocht vaak
meegevoerd en te kijk gezet. De grootste vernedering die je je vijand kon
aandoen. Welnu, op dezelfde manier
heeft God alle Hem vijandige machten
en krachten vernederd door Christus’
volbrachte werk. En die overwinning
moet je je zo voorstellen: toen Jezus
stierf, leken zowel de zichtbare als de

Indrukwekkende en
bemoedigende woorden, maar hoe zien we
dat terug in het harde
leven? Hoe heeft
Christus die machten
en krachten overwonnen? Het is alsof
Paulus die vraag voelt
aankomen. Hij hoorde
de Kolossenzen bij
wijze van spreken al zeggen: ‘Ja maar
Paulus, er zijn hier nog steeds vernietigende aardbevingen. Er worden nog
steeds mensen ziek, en er overlijden
mensen, ook in de gemeente. En we
hebben te maken met vijandige krachten in de samenleving die christenen
het leven moeilijk proberen te maken,
en ook daarin tasten we nog steeds de
invloed van onzichtbare machten en
krachten. Daar is allemaal geen eind
aan gekomen sinds we Christus kennen. Hoezo zijn alle machten en krachten aan Hem onderworpen?’
Nogmaals, Paulus voelt deze vragen als
het ware aankomen en gaat ze van een
passend antwoord voorzien. Maar het
is wel een diepzinnig antwoord waarover je door moet denken.

Detail triomfboog van Titus, Rome
onzichtbare kwade machten in hun
opzet te zijn geslaagd. Rond het proces
en de dood van Jezus zien we een demonische haat. We lezen bijvoorbeeld
dat satan bezit had genomen van Judas
toen hij Jezus verraadde.
Jezus ging genezend en herstellend
rond en verkondigde Gods genade, en
dat riep grote agressie in de wereld
van de duisternis. Het leek alsof die

sterven de schuld van de mensheid verzoend, het document met voorschriften
waarin wij werden aangeklaagd, is aan
het kruis vernietigd! En bovendien, Hij
was sterker dan de dood. Zo, langs deze
weg, zijn de aan God en mens vijandige
machten als verliezers te kijk gezet. Ze
leken Jezus te hebben overwonnen,
maar het werd hun nederlaag, Jezus
verzoende door zijn dood God en mens
en stond als overwinnaar op uit het
graf.

Een paar leerpunten
Dit leert ons een paar heel belangrijke
dingen over de manier waarop Christus
in dit leven overwinnaar is over de wereld van de duisternis en wat dat voor
ons leven betekent.
Het eerste is dit: dat
Christus de boze
machten heeft overwonnen, betekent niet
dat ze al helemaal
zijn uitgeschakeld. Ze
zijn weliswaar te kijk
gezet, maar nog niet
vernietigd. Er is verschil tussen opstanding en voleinding.
Wij zijn dus nog niet
immuun voor machten en krachten, en
soms merken we dat.
Van tijd tot tijd worden we blootgesteld
aan destructieve en
agressieve krachten die vijandig zijn
aan Gods goede schepping. Maar als je
– zoals Kolossenzen 2 het noemt – één
met Christus bent, dan is zijn overwinning ook jouw overwinning. Hoeveel
schade je in dit leven ook nog oploopt,
eens zul je als overwinnaar tevoorschijn
komen. Het staat nu al vast. Zoals Jezus
opstond uit het graf, zul jij ook worden
opgewekt tot een nieuw leven. God ziet

Jezus ging genezend en herstellend rond en dat riep
grote agressie in de wereld van de duisternis

duisternis overwon toen Jezus stierf
op Golgota. Weg met Hem! Maar wat
oppervlakkig gezien een grote nederlaag leek, bleek uiteindelijk de ultieme
overwinning. Want Jezus heeft in zijn

dat moment al. Machten en krachten
zullen je nu nog belagen, maar zullen
je er niet meer onder krijgen, ze zijn al
te kijk gezet toen Jezus overwon. De
kwelgeesten in ons leven zijn stuiptrek-
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kingen van een verslagen vijand. Dat is
het eerste wat we moeten onthouden.
Een tweede leerpunt is dit: het is opvallend dat het in deze verzen over
Christus’ overwinning ineens gaat over
kwijtschelding van zonden. Daarmee
maakt de apostel duidelijk dat kwade
machten en krachten er ten diepste
op uit zijn om ons te binden in schuld.
Want door schuld worden we van onze
Schepper vervreemd, en dat is het aller
ergste dat denkbaar is. Ziekte en lijden
en natuurrampen zíjn verschrikkelijk,
en ook daarin zien we de invloed van
een duistere wereld, maar zonde en
schuld zijn uiteindelijk nog erger omdat
die ons definitief kunnen vervreemden
van God. Daarom kan er geen echte
overwinning op het rijk van de duisternis zijn als zonde niet wordt verzoend.
Maar ook daarin voorziet dus Christus’
volbrachte werk. Hij overwon niet alleen de dood toen Hij opstond uit het
graf, Hij heeft in zijn lijden en sterven
jouw schuld weggedragen. Als je dat
gelooft, is er geen enkele macht die jou
nog kan vervreemden van je Schepper.
Zo is Christus overwinnaar en wij met
Hem: we zullen opstaan in een nieuw
leven zoals Christus als overwinnaar
opstond uit het graf, en al onze schuld
is verzoend. Geen duivel die daar nog
iets tegen kan beginnen.

Terug naar Christus
Hoe blijf je bij deze overwinning? Daar
zou ontzettend veel over te zeggen zijn,
maar ik beperk me nu even tot wat
ons in Kolossenzen 2 wordt aangereikt.
Het is opvallend hoe Paulus zich in dit
hoofdstuk keert tegen allerlei religieuze
tradities die blijkbaar aan de gelovigen
in Kolosse werden opgedrongen. We
lezen over de besnijdenis, de sabbat,
joodse feestdagen, engelenverering en
allerlei spijswetten. Het lijkt erop dat
de gemeente in Kolosse in verleiding
werd gebracht om zekerheid te zoeken
in allerlei wetten en rituelen, deels met
een joodse maar ook deels met een heidense oorsprong. Dat was in die bonte
wereld vol angst voor de onzichtbare
machten dé manier om controle over
je leven te houden. Als je dit maar deed
en dat, en daar maar van afzag, dan
hadden boze machten geen grip op je

leven en stond je erboven.
Maar het tegenovergestelde is het
geval: juist als je je zekerheid zoekt in
religieuze plichten in plaats van in de
genade van Christus, word je een prooi
van onze grote tegenstander. Je zult óf
trots worden omdat je vindt dat je het
heel goed doet, óf je wordt bang omdat

Zowel trots als angst hebben
een demonische oorsprong

je vindt dat je tekortschiet. En zowel
trots als angst hebben een demonische
oorsprong. Je verliest daardoor het
zicht op de genade van Christus.
Hoe blijf je dan wel overwinnaar in
een wereld waarin kwade machten en
krachten ons belagen en ons van onze
Schepper willen vervreemden? Het is
inmiddels voldoende benadrukt: alleen
door telkens weer terug te gaan naar
het volbrachte werk van Jezus Christus. Dat en alleen dat geeft zekerheid.
Verbeeld je maar niet dat het rijk van
de duisternis aan je voeten ligt omdat
je trouw naar de kerk gaat en je je aan
een bepaalde gedragscode houdt die
voor christelijk doorgaat. Hoeveel goeds
daarin ook kan zitten, je bent alleen
overwinnaar als je de blik gericht houdt
op Jezus Christus.

Slechts stuiptrekkingen
De conclusie die in de vorige bijdrage al
werd getrokken (zie inleiding op dit artikel), wordt bevestigd en onderstreept
door een studie van Paulus’ brief aan
de Kolossenzen.
Paulus gelooft in ‘machten en krachten’
maar doet niet meer dan een willekeurige greep in de bonte gedachtewereld

Christus’ overwinning over machten
en krachten betekende voor de apostel
Paulus niet dat demonen en generatievloeken moesten worden opgespoord,
weggestuurd en verbroken. Het betekende wel dat kruis en opstanding van
Christus voortdurend onder de aandacht moesten worden gebracht. Voor
zover ‘invalspoorten van demonen’ ter
sprake komen, gaat het niet over zonden of trauma’s van het voorgeslacht,
maar over wetticistische religie die de
aandacht afleidt van Jezus’ volbrachte
werk als onze enige hoop.
Concreter: een kind van God dat ziek
is of lijdt aan angsten en depressies, is
niet geholpen als wordt gesuggereerd
dat er mogelijk demonen in het spel
zijn die op slinkse en illegale wijze zijn
of haar leven zijn binnengedrongen,
mogelijk zelfs via zonden van het voorgeslacht. Hij of zij wordt wél geholpen
als wordt gewezen op het volbrachte
werk van Jezus Christus. Het lijden – uit
wat voor duistere bron het ook afkomstig mag zijn – komt dan in een totaal
ander licht te staan. In plaats van een
nederlaag – veroorzaakt door eigen zon
den of zonden van het voorgeslacht –
mag het lijden worden gezien als de
stuiptrekking van een verslagen vijand.
Ik ben me ervan bewust dat ik in drie
artikelen lang niet alles heb kunnen
bespreken dat verband houdt met het
bevrijdingspastoraat. Er zijn nog zo
veel vragen. Wat was er aan de hand
met mensen die in het Nieuwe Testament bezeten worden genoemd? Wat
gebeurt er vandaag in zogenaamde
bevrijdingssessies? Hoe zit het precies
met die leer van de generatievloek et
cetera.

In plaats van een nederlaag mag het lijden worden

gezien als de stuiptrekking van een verslagen vijand
van zijn tijdgenoten ten aanzien van
het onzichtbare. Hij gaat vervolgens
niet in discussie over het waarheidsgehalte ervan, maar laat wél duidelijk
merken dat die hele mistige wereld
ondergeschikt is aan Christus. Christus,
die overwinnaar is door zijn dood en
opstanding.
En minstens zo belangrijk: Leven uit

Ik ben dan ook nog niet uitgeschreven.
Wat van mijn project verder gepubliceerd gaat worden in Nader Bekeken,
weet ik nog niet, maar wie graag wil
meelezen, mag een e-mail sturen naar:
j.oosterhuis@gkv.nl. Je krijgt dan elke
nieuwe bijdrage digitaal toegestuurd.
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Schatgravers in Afrika

Stelt u zich eens voor. U moet aanstaande zondag preken. Ja,
u, niet de dominee. U mag daar op de preekstoel onder dat
lichtspotje gaan staan. Vanmiddag werd u namelijk gebeld
door een gemeentelid. De kerkenraad heeft unaniem besloten dat u de dienst zult leiden. De komende weken. Het liefst
rommelt u in de tuin en ook in huis is er altijd wel een klussershand nodig. Nee, een lezer bent u nooit geweest...
Dit is jammer genoeg geen verzinsel
maar realiteit in Afrika. Op een woensdag krijgen we een e-mail met de
oproep: ‘Alstublieft, help me. Ik moet
zondag voor de eerste keer preken.’
En dan volgt het hele verhaal. Hoe de
voorganger van de gemeente plotseling
is verdwenen in een onrustige tijd van
burgeroorlog. Niemand kan hem bereiken en niemand weet waar hij is. Dit
is al een paar weken geleden gebeurd.
Een nieuwe prediker moest aangesteld
worden, maar er is niemand beschikbaar. Daarom is James Adeyo aangesteld. Hij heeft een fulltime baan, maar
zal van nu af elke zondag gaan preken.

Waar moet hij beginnen?
Zoals deze man zijn er velen die zonder
literatuur en opleiding het evangelie
verkondigen. In veel westerse landen
volgen aspirant-studenten een theologische opleiding van vier tot zeven
jaar. Voor christenen in Afrika is dit
vaak te duur en de bestaande seminaries hebben beperkte middelen voor
de studie.

Preekbibliotheek
Preaching Library wil in de behoefte
van deze voorgangers voorzien. Er is
ongelofelijk veel beschikbaar aan arti-

Het doel is dus om predikanten die de
Bijbel willen bestuderen maar hiervoor
geen middelen hebben, te helpen met
gratis literatuur. We respecteren hierbij
de internationale copyrightregels. Het
is voor ons belangrijk om een predikant
te leren kennen, voor zover mogelijk via
internet. Sommigen beheersen Grieks
en anderen kunnen net met Engels uit
de voeten. Dit maakt nogal een verschil
voor de keuze welk bijbelcommentaar
we kunnen sturen! We proberen om
het opleidingsniveau en de werksituatie van de predikant beter te leren kennen, zodat de hulp daarop aangepast
kan worden.
Preken is slechts één aspect van het
predikantswerk. James Adeyo kwam
algauw met vragen vanuit de praktijk
van zijn werk. Bijvoorbeeld: hoe moeten we de tienden geven? Wat is de
betekenis van spreken in tongen? Wat
is geloven? En Adeyo is niet de enige.
Wekelijks zijn er zo’n dertig van deze
specifieke vragen om hulp (afgezien
van verzoeken om preekmateriaal).
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Rondblik
Nynke de Boer

kelen, boeken en ander studiemateriaal. We hebben als gereformeerden een
rijke erfenis, en deze rijkdom delen we
graag uit!
Hoe gaat dit nu in z’n werk? Een pre
diker meldt zich aan als gebruiker op
de website. Hij stuurt vervolgens de
tekst waarover hij wil gaan preken.
Ds. Jopie van der Linden, fulltime theoloog, zoekt hier schriftgetrouw materiaal bij. Het gaat om een confrontatie
met de woorden van de Here zelf. We
zoeken juist naar literatuur die een
predikant terugbrengt bij de Bijbel,
want Gods eigen Woord heeft een
kracht die doordringt tot diep in het
hart (Heb. 4:12). Met het materiaal
krijgt een predikant niet zomaar een
kant-en-klare preek, maar de ingrediënten om zelf mee aan de slag te gaan!
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Meestal is de inslag van deze hulpvragers nogal wettisch: we moeten de
mensen leren om dit of dat te dóen.
We proberen in de eerste plaats om
hen weer te bepalen bij wie de Here
is. Bijvoorbeeld: wanneer de kerkelijke
bijdragen niet goed zijn, proberen we
hen ook te wijzen op de voorzienigheid
van de Here, zodat dit hun vertrouwen
en denken verdiept. Zo leren ze om niet
alleen afhankelijk te zijn van wat wij
(moeten) doen of presteren.

Via internet direct in de
studeerkamer
Het internet blijkt een geweldig medium om mensen te bereiken. Steeds
meer mensen in Afrika hebben toegang
tot het web en we kunnen hen zo in
contact brengen met het evangelie. Zeker in landen waar christenen vervolgd
worden of de grenzen gesloten zijn
voor zending en evangelisatie, biedt internet uitkomst. We komen direct in de
studeerkamer!
De diensten van het RSC (Reformational Study Center, waarvan Preaching
Library een onderdeel is) bereiken
ongeveer 35 landen in Afrika en de
gebruikers hebben verschillende kerkelijke achtergronden zoals evangelisch,
katholiek, luthers, pinkster en baptist.
Velen van hen sturen wekelijks hun
bijbeltekst en worden zo bereikt met
literatuur die aan Schrift en belijdenis
getoetst is.
Niet iedereen is het eens met het soort
literatuur die we versturen. Van sommigen horen we nooit meer. Maar een
groot deel is enthousiast en zij sturen
wekelijks hun verzoek in.
Regelmatig krijgen we de vraag
waarom we de onkosten zelf dragen.
Waarom stellen we alles gratis beschikbaar? Allereerst vinden we het
belangrijk om hen te helpen die geen
(financiële) middelen hebben voor de
bestudering van Gods Woord. Bovendien moeten de voorgangers soms
veel moeite doen om het materiaal te
downloaden. Er zijn predikanten die
een taxirit naar het dichtstbijzijnde internetcafé moeten bekostigen, waar ze
per minuut betalen voor de verbinding.
Het kost hun dus al heel wat om alleen
al van onze diensten gebruik te maken.

Dank

Hartelijk bedankt. Dit is een geweldig hulpmiddel! Hier heb ik lang naar ge
zocht!
EU (Christ Chapel, Pinksterkerk)
Ik maak al drie jaar gebruik van Preaching Library. Als voorganger in een
ontwikkelingsland is het moeilijk om betrouwbare christelijke literatuur te
vinden. Toen ik in aanraking kwam met Preaching Library, ging er een wereld
voor me open aan goede bijbelcommentaren. Ik preek gewoonlijk in series
over een bijbelboek, met de focus op uitleg en toepassing van een specifieke
tekst. Mijn povere bibliotheek kan lang niet altijd voorzien in studiemateriaal.
God zij dank dat ik door de medewerking van Preaching Library meteen het
gevraagde studiemateriaal ontvang. Deze service is zowel voor mij persoonlijk
als ook voor de gemeente een zegen. Ik word ondergedompeld in een goudmijn
aan theologische literatuur van huidige en voorgaande generaties van Gods
kinderen. De gemeente geniet als het ware een rijk dieet van bijbelse waar
heid en er is zichtbare geestelijke groei. Het is mijn gebed dat deze service blijft
bestaan, zodat zij voorgangers zoals ik blijft voorzien van gratis materiaal om
zo competente predikers te worden van het evangelie en Gods Woord correct
te gebruiken.
Isaac Makashinyi (Baptist, Zambia)

We willen de drempel om schriftgetrouw studiemateriaal te krijgen niet
onnodig hoger maken. Juist door de
relatief makkelijke weg via de website
worden duizenden mensen bereikt met
het evangelie. We vertrouwen erop
dat de Here door zijn Woord harten zal
bereiken.

Onze toekomstplannen
Inmiddels zijn we vier jaar bezig met
het RSC en Preaching Library. Verbaasd
en verwonderd zien we hoe de Here
groei geeft. Zonder enige vorm van
reclame melden zich dagelijks nieuwe
gebruikers aan. Er zijn heel wat vrijwilligers die meehelpen met gebed,
administratie, scannen, vertalen, ITonderhoud en proeflezen. Het is een
voorrecht om samen te werken en uit
te delen van wat we zelf gekregen hebben – voor niks!
Er blijven nog veel uitdagingen voor
het RSC. Maandelijks blijven er noodgedwongen ongeveer 150 verzoeken
liggen. Er is eenvoudigweg geen tijd om
de specifiek theologische vragen te beantwoorden. De mankracht ontbreekt
om de nodige literatuur te onderzoeken
en door te sturen. Graag willen we hulp
bieden aan predikanten in Azië die in
dezelfde situatie verkeren als in Afrika.

Vanuit Afrika komen er veel verzoeken
om Franstalig materiaal, waar we momenteel niets mee kunnen doen. Verder hopen we op korte termijn een kantoorruimte en bibliotheek te bouwen
op het perceel van het Studiecentrum,
waar Jopie en Jennie van der Linden
wonen. Het werk wordt nu vanuit hun
huis gedaan en duizenden boeken zijn
opgeslagen in drie kleine rondavels
(huisjes). Er ligt heel veel werk en we
hebben veel plannen voor de toekomst,
maar we kunnen het alleen doen in
geloof en vertrouwen. Biddend dat de
Here harten opent. Want wie zoekt, zal
Hij een Schat laten vinden.

Preaching Library is onderdeel van
het Reformational Study Centre.
Voor meer informatie:
www.refstudycentre.com (Engels
talig) of telefonisch contact:
dhr. Jetze Baas 0342-424444.
U kunt ons al voor € 2,50 per
maand ondersteunen, meldt u
aan via de website of
jopie1976@gmail.com.
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Vóór de kinderdoop
Rondblik
Huib van Leeuwen

Wij zijn voor de kinderdoop, en
we hebben niets tegen de volwassendoop.
Zo ongeveer stond het nog niet zo
lang geleden in De Reformatie en
ik was het er van harte mee eens.
Onlangs werd er bij ons in de kerk
een kindje gedoopt. Dat is geen
uitzondering; onze kerk is voor de
kinderdoop. We zien er een onbetaalbaar bewijs in van Gods liefde
voor ons mensen. Hij komt naar
ons toe met zijn genade, nog voordat het kindje er zelfs maar enig
besef van heeft.
Voor de ouders en hun directe
familie was het een emotioneel gebeuren. Dat zie je wel vaker, maar
in dit geval was er een wel heel
bijzondere reden voor.
Vrij snel na de geboorte is namelijk
aan het licht gekomen dat er met
de gezondheid van dit kindje heel
wat mis is. De dokters weten het
nog niet precies, maar het is iets
heel zeldzaams. En het is iets heel
ernstigs. Ze moeten er serieus rekening mee houden dat het kindje
niet heel oud zal worden.

Ook bij mij, als betrekkelijke buitenstaander, kwam die ene vraag
bij de doop behoorlijk stevig binnen. ‘Gelooft u dat dit kind in zonde
ontvangen en geboren is?’ Je ziet
als het ware de dodelijke gevolgen
van die zonde wel heel direct in dit
broze leventje.
Op zo’n moment besef je hoe afhankelijk je bent van Gods zorg.
Zonder zijn levenskracht zijn we
allemaal gedoemd om te sterven.
In een preek die ik hoorde, ging het
over melaatsen; mensen die leden
aan huidvraat.
Maatschappelijk gezien was er
voor hen feitelijk geen uitzicht in
hun leven. Hun lot was om afgezonderd in een leprozenkolonie te
wachten op de dood.
In Lucas 17 lezen we dat niet de
dood bij hen langskwam, maar
het Leven: Jezus van Nazaret. Hij
stuurde hen op weg om zich aan de
priesters te tonen, zoals dat hoort
als je genezen bent van je kwaal.
En dat, terwijl ze nog helemaal niet
genezen waren. Maar er kan heel
wat gebeuren onderweg. En dus
gingen ze, in het vaste vertrouwen

dat het goed zou komen.
Het kwam goed, zo lezen we. Alle
tien werden ze genezen. Slechts
een van hen, een Samaritaan nog
wel, nam de moeite om zijn weldoener te komen bedanken.
Jezus legt daar de vinger bij: waar
zijn de anderen?!
Als God iets doet in je leven, dan
past het dat we daarop reageren.
Hem komt alle lof toe!
En toen was ik weer terug bij de
doop. Want ook daarop wordt onze
reactie gevraagd.
De (kinder)doop maakt – als het
goed is – actief. Wat is jouw reactie? Welk antwoord geef jij? Wat
laat je in jouw leven zien van wat
God je gegeven heeft?
De kinderdoop is een prachtig begin. En dat biedt houvast, voor de
dopeling en voor de ouders. En dan
komt het eropaan: gebruik je dat
houvast ook? Dat is het vervolg.
Het begin is: God zet de toon, bij
het begin van je leven.
Daarom ben ik zo voor de kinderdoop.

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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Gemeentebreed
Rufus Pos

Voorgaan in gebed

Foto: André Dorst / RD

De vraag kan je zomaar gesteld worden: wil je ons voorgaan
in gebed? Soms kun je die vraag verwachten. Als je ergens
een lezing gegeven hebt of gastspreker bent geweest. Het
is dan niet zo vreemd dat je gevraagd wordt de avond met
gebed te besluiten.
Het kan ook zijn dat je ergens te gast
bent bij het eten en dat degene die
normaal de leiding heeft, aan jou als
gast vraagt of je een dankgebed wilt
uitspreken. Op de agenda van een kerkenraadsvergadering wordt meestal
ook vermeld van wie het slotgebed
verwacht wordt. En tijdens een kerkdienst zal het in de meeste gevallen
toch de voorganger zijn die een gebed
uitspreekt.

Mee namens anderen
‘Voorgaan in gebed’ is een vaste uitdrukking. Je gaat nooit voor in gebed
als je privé bidt. Als er sprake is van
‘voorgaan’, ben je altijd met minstens
twee personen. En degene die voorgaat,
spreekt dan hardop een gebed uit, mee
namens de andere aanwezige(n). Duidelijk is dat aan zo’n hardop uitgesproken gebed, net als aan elk ander gebed,
bepaalde eisen te stellen zijn. En dan
gaat het er niet zozeer om dat je duidelijk en verstaanbaar moet spreken.
Dat ligt voor de hand. Het gaat erom

dat je zodanig bidt dat er echt sprake is
van een ‘voorgaan’: je neemt de ander
mee in de door jou onder woorden gebrachte gedachten. En doel is dat jouw
woorden ook gaan gelden als woorden
van die ander in de richting van de
Here.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elk
woord en elke uitdrukking die je gebruikt, ook precies zo gebruikt zouden
worden door degene die met je meebidt. Niemand kan en zal het je kwalijk
nemen dat je ook in het hardop bidden
een eigen stijl, een eigen woordkeus
en een eigen tempo hebt. Maar het is
wel goed dat degene die voorgaat in
gebed, voortdurend zich ervan bewust
is dat hij geen privézaken naar de Here
brengt, maar dat hij, mee namens anderen, dingen formuleert en adresseert
aan de Here.

Vóórgaan in geloof
In de uitdrukking ‘voorgaan’ zit niet
alleen de notie dat je met meerderen
bidt, maar ook het element: voorop-

gaan; leiding geven. Dat betekent dat
de voorganger meer doet dan alleen de
gedachten van anderen verwoorden.
Hij brengt ook zaken naar voren in het
gebed die hem noodzakelijk voorkomen, terwijl de meebidders misschien
nooit zelf op die gedachte gekomen
zouden zijn.
Als voorbeeld denk ik aan het gebed om
de komst van onze Heiland. Hoewel de
Bijbel ons daarin heel stellig voorgaat
(sic!), is dit een bede die maar heel
spaarzamelijk (bewust) gebeden wordt.
De praktijk is dat we deze bede vaak
overlaten aan mensen die in grote nood
zijn door ziekte of andere oorzaken.
Maar als wij ontdekt hebben dat we als
kerk bruid van Christus mogen zijn, is
het niet meer dan logisch dat ook wij
ons verlangen naar onze Bruidegom
en zijn komst in onze gebeden onder
woorden brengen. Iemand die in zijn
hardop uitgesproken gebed vraagt
om de spoedige komst van Christus,
kan daarin een gezonde correctie aanbrengen op de concentratie van veel
gelovigen op alleen het leven hier en
nu. Het is goed dat een voorganger zijn
medebroeders en zusters zo meeneemt
in een juiste vraagstelling aan de Here
zonder dat het gebed een verkapte
preek wordt om ‘onwetenden’ iets bij te
brengen. Dan is het gebed immers geen
gebed meer.
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Naam Here als stopwoord
Er zijn meerdere valkuilen die een
(hardop)bidder bedreigen en waarvoor
we op onze hoede moeten zijn. Een
valkuil die zich vooral voordoet als de
bidder zich niet heeft kunnen voorbereiden, is die van de associatie. Omdat
het gebed en de inhoud daarvan ter
plekke moeten worden bedacht, is in
feite sprake van ten minste twee noodzakelijke activiteiten: het bedenken
en het formuleren van onderwerpen.
Twee dingen tegelijk doen is niet altijd
gemakkelijk en daarom nemen we zomaar onze toevlucht tot het scheppen
van tijd door de naam van de Here in
te voegen. Het gebruik van de naam
‘Here’ is dan niet meer aanspraak, maar
stopwoord geworden.
Daarnaast gaan we onderwerpen formuleren die als het ware voortkomen
uit onze eerdere woorden. Wij bidden
associatief, zou je kunnen zeggen. Wij
bidden bijvoorbeeld voor onze militairen in Afghanistan en denken dan
vervolgens aan blauwhelmen. Die zijn
ook in Afrika en daar zijn vluchtelin-

het gaat om een acute nood die we namens anderen onder woorden brengen,
maar we komen erop via associatie.
Zeker waar het gaat om gebeden in een
eredienst, is het goed deze van tevoren voor te bereiden. Prof.dr. C. Trimp
leerde ons vroeger dat wij als predikanten terecht veel tijd besteden aan
het voorbereiden en op papier zetten
van een preek. Het gaat immers niet
om zomaar een lezing, maar om uitleg
van het Woord van de Here. Je mag als
dienaar van het Woord spreken namens
de Here. Maar waarom zouden wij dan
niet evenveel tijd besteden aan het
(ant)woord dat wij tot de Here spreken
nadat Hij tot ons gesproken heeft?
Een goed voorbereid gebed heeft een
zorgvuldige opbouw en bevat geen herhalingen. Een slordig opgebouwd gebed
met veel herhalingen en onlogische
gedachtesprongen heeft tot gevolg
dat de voorganger op het laatst geen
echte voorganger meer is maar een ‘alleenbidder’. De hoorders zijn afgehaakt!
Maar ook als je gebed goed is voorbereid, kun je door de lengte en onder invloed van warmte of benauwdheid heel

is. Maar het is niet de bedoeling dat je
het Woord dat zojuist gesproken is namens de Here, vervolgens in het gebed
aan zijn adres gaat herhalen. Als een
predikant in deze valkuil stapt, spreekt
hij op zo’n moment in werkelijkheid ook
meer in de richting van de gemeente
dan in de richting van God.
Nu valt niet te ontkennen dat in een
hardop uitgesproken gebed, dus in

Voorkom dat het gebed een

verkapt nieuwsbulletin wordt
aanwezigheid van andere mensen, er
altijd ook een element is van het aanspreken van de meebidders. Als zij niet
aangesproken worden, kunnen ze ook
moeilijk meebidden. Als je verwarde gedachten in een gebed uitspreekt, zal de
Here dat wellicht wel begrijpen, maar
degenen die meebidden, niet. Dit geeft
aan dat je als voorganger in het gebed
je er wel steeds bewust van moet zijn
dat je tot de Here God spreekt, maar
dat je dat ook doet voor degenen die
aanwezig zijn. Hier moet sprake zijn
van een zorgvuldig evenwicht.

Informatie vooraf

genkampen en zo komen we op hongersnood terecht. Wij bidden voor onze
koningin en denken aan het laatste
staatsbezoek in een Arabisch land en
bidden vervolgens voor vervolgde geloofsgenoten.

Bereid je voor
De zaken waarvoor we bidden, zijn het
alleszins waard om naar de Here toe
te brengen. Maar we komen op deze
vragen aan de Here niet zozeer omdat

wat meebidders onderweg verliezen!
Net als voor een preek geldt dat je rekening moet houden met degenen die
meeluisteren en meebidden.

Je spreekt tot God
Een andere valkuil, en dan gaat het
weer om het grote gebed in de eredienst, is dat de voorganger een deel
van zijn preek gaat herhalen. Natuurlijk
mag je de Here namens de gemeente
danken voor het evangelie dat gebracht

Als er namen van gemeenteleden genoemd worden in het gebed, kun je
doorgaans merken dat het ineens veel
stiller wordt in de kerk. Het is alsof
wat er nu gezegd gaat worden, veel
dichterbij komt. Maar ook zullen de
gemeenteleden niet graag missen wat
er nu gezegd gaat worden over één van
hen. Om te voorkomen dat het gebed in
feite een verkapt nieuwsbulletin wordt
voor de gemeente, is de gewoonte,
denk ik, algemeen geworden dat de
voorbeden vóór het gebed vermeld
worden. Dit voorkomt ook dat er in het
gebed allemaal onnodige informatie
moet worden uitgesproken.
Als er meerdere broeders en zusters
met dezelfde naam zijn in de gemeente, moet natuurlijk wel duidelijk
worden om wie het gaat. Maar dat is
een stukje informatie dat duidelijk bedoeld is voor de gemeente en niet voor
de Here. Het komt daarom wat vreemd
over als in het gebed ook een adres en
huisnummer genoemd wordt, alsof de
Here die informatie nodig heeft om ons
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er een gebed wordt uitgesproken dat
niet het zijne of het hare is. Een gebed
om bekering kun je naderhand zelf wel
uitspreken, als je ook je eigen tekortkomingen naar de Here toebrengt.

Heer, leer mij bidden

gebed te kunnen horen en verhoren.
En we hoeven ook niet aan de Here te
vertellen hoe de voorgenomen behandeling in het ziekenhuis precies zal
plaatsvinden. Als die informatie nodig
is voor de gemeente, kan deze beter
voor het begin van het gebed worden
doorgegeven.

Je punt maken?
Een heel speciale gelegenheid is het
voorgaan in een pastorale context. Ik
neem aan dat de meeste ambtsdragers
een pastoraal gesprek afsluiten met
een gebed. Dat is een goede zaak. Maar
ook dan geldt dat er sprake moet zijn
van een echt ‘voorgaan’ in gebed. Dat
betekent dat je ervoor moet zorgen dat
de ander ook echt kan meebidden.
Als het gaat om het vragen om troost
aan de Here, zal dat geen probleem
vormen. Maar wat als er een stevig
gesprek heeft plaatsgevonden waarin
je niet tot overeenstemming bent gekomen? Dan kun je als ambtsdrager
overtuigd zijn dat jij op grond van het
Woord van de Here gelijk hebt, maar
het is de vraag of je via het gebed jouw

gelijk ook aan de Here moet vertellen.
Het gevaar is heel groot dat je in zo’n
geval helemaal niet tot de Here spreekt,
maar dat je alsnog degene die meebidt,
wilt voorhouden hoe het volgens jou
zit.
Een gebed na een gesprek waarin je
niet tot elkaar gekomen bent, zal heel
zorgvuldig moeten worden geformuleerd. Het moet een echt gebed zijn. Een
spreken tot God ook namens die ander.
Het mag in dat gebed niet gaan om
een voortgezette argumentatie waarop
geen antwoord meer mogelijk is. Een
gebed hoeft in zo’n geval ook niet lang
te zijn. God was immers getuige van
het gesprek en we hoeven Hem niet de
inhoud daarvan te vertellen alsof Hij
daar nog niet van op de hoogte is. Eigenlijk hoeft zo’n gebed maar een paar
vragen te bevatten. We kunnen vragen of de Geest van de Here bezit wil
nemen van onze harten en of Hij door
middel van zijn Woord duidelijk wil
maken wat Hij in deze concrete situatie
van ons verwacht.
Zo’n gebed kan door beide ‘partijen’
gebeden worden zonder dat degene
die alleen kan luisteren, afhaakt omdat

In bovenstaande heb ik wat zaken
ter overweging willen geven. Ik besef
dat het al of niet precies toepassen
daarvan ook beïnvloed wordt door de
context en door de persoonlijkheid
van degene die voorgaat in gebed. Natuurlijk kun je in een concrete situatie
bidden om bekering van een (soms met
name genoemde) broeder of zuster. Dat
gebed zal zeker niet meegebeden worden door de persoon in kwestie. Maar
het is wel, als het goed is, het gebed ook
van de gemeente. Ik kan me ook nog
voorstellen dat je in een bepaalde situatie na een pastoraal gesprek vraagt
om bekering van degene met wie je gesproken hebt. Als je twijfel en onzekerheid hebt gemerkt, kan een zorgvuldige
woordkeus in het gebed soms net het
duwtje zijn dat iemand nodig heeft.
Maar dat betekent tegelijk dat onverstandige woordkeus en ondoordachte
formuleringen een averechts effect
kunnen hebben op degene met wie je
bidt.
Als ik dit zo allemaal opschrijf, besef ik
temeer hoe nodig het is dat ieder die
geroepen is met en voor anderen te
bidden, er niet onderuit kan de Here
regelmatig te vragen: Heer, leer mij
bidden!

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere
belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste één jaar geleden op te vragen is er
via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Archief kunt u uit een aantal nummers downloaden.
Verder zijn trefwoordenregisters op alle voorgaande jaargangen te vinden op
www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.
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Studiebijbel in perspectief:
behulpzaam maar behoedzaam
Het is lastig als je voor de bijbelkring naast je bijbel ook nog
extra boeken mee moet nemen, zoals een verklaring, een

atlas, een concordantie of iets dergelijks. Dan is het fijn als

je de Studiebijbel in perspectief bij de hand hebt. In dat boek
(NBV).

Op elke bladzij staan verklarende kanttekeningen onderaan, verder zijn er
overal tekstverwijzingen, er zijn themaartikelen, tabellen, kaartjes, overzichten
en wat niet al. Een studiewerk van 1872
bladzijden. Dat ziet er dus veelbelovend
uit. Dit artikel wil ik toespitsen op de
vraag of dit werk inderdaad geschikt is
voor onze persoonlijke en gezamenlijke
bijbelstudie.

historische thema’s, zoals Schepping,
Spiritualiteit, God en het kwaad, Heilsgeschiedenis, Christologie, Lofprijzing
en een tiental andere. Juist die thematische artikelen geven des te meer zicht
op de historische achtergrond van de
Bijbel. Tegelijk geven ze theologisch een
extra diepgang aan de hoofdonderwerpen die in de Bijbel aan de orde komen.

Franse afkomst
Deze Bijbel is geen typisch Nederlands
product. Hij is namelijk gebaseerd op
de Franse studiebijbel Bible d’étude
Semeur, afkomstig uit de kring van
behoudende theologische opleidingen
in Frankrijk (zoals Aix-en-Provence en
Vaux-sur-Seine). De Franse editie werd
door een keur van medewerkers in
het Nederlands vertaald, waarbij de
inleidingen op de bijbelboeken hier en
daar licht gewijzigd en geactualiseerd
zijn. De aanpassing aan de Nederlandse
situatie stond onder leiding van een
redactieraad. De eindverantwoordelijkheid berustte bij de twee hoofdredacteuren, prof.dr. P.H.R. van Houwelingen
(Kampen) en prof.dr. H.G.L. Peels (Apeldoorn). Dat was dus tegelijk weer een
mooi staaltje van samenwerking tussen beide universiteiten.
De hoofdredacteuren vertellen in hun
Woord vooraf dat de inhoud van de
Franse studiebijbel zo veel mogelijk is
aangehouden, ook als redactieleden op
onderdelen een andere visie hadden.
Toegevoegd zijn artikelen over heils

Er zijn soms van die bijbels in veelkleurendruk waar het je groen en geel voor
de ogen wordt. Dat is hier gelukkig niet
zo. Er wordt alleen met zwart en blauw
gewerkt. Dat houdt de bladspiegel
rustig. De bijbeltekst wordt zwart afgedrukt, evenals de kanttekeningen bij
de aparte verzen. Tekstverwijzingen en
toelichtingen bij complete perikopen
zijn blauw. Dat geeft een overzichtelijke
indruk.
Inhoudelijk valt het bij de kanttekeningen op dat er vaak verschillende uitleggingen naast elkaar worden gezet, of
dat op een alternatieve vertaling wordt
gewezen. De keuze wordt dan aan de
lezer overgelaten. In elk geval zijn deze
kanttekeningen een geweldig pluspunt
bij de bijbelstudie thuis of op een kring
of vereniging.

Oog voor het perspectief

Kanttekeningen: een pluspunt
Toen ik destijds college had van prof.
drs. J.P. Lettinga in het Bijbels Hebreeuws, zei hij meer dan eens: een
goede bijbelvertaling kan niet zonder
kanttekeningen. Want een gemiddelde
bijbellezer heeft toch geregeld enige
toelichting nodig bij wat hij leest. Een
kanttekening kan een woordspeling
verduidelijken, of een aardrijkskundige
naam toelichten, of het verband met
een andere tekst laten zien, of uitleg-

Om duidelijk en eerlijk te zijn moet
gezegd worden dat dit studiewerk uit
2009 eigenlijk een alternatief is. Want
er was al eerder een Studiebijbel bij de
NBV verschenen, namelijk in 2008. Ook
die uitgave was voorzien van talloze
verklarende aantekeningen, uitgebreide
inleidingen op de bijbelboeken, kaderartikelen, kaarten enzovoort. Waarom
dan nog een tweede studiewerk erachteraan? Dat lag aan het theologische
karakter van die eerste bijbel. Die
bijdragen kwamen vanuit een brede
interconfessionele achtergrond. Dat betekende in de praktijk, dat de betrouwbaarheid van de Bijbel op losse schroe-

197

Gelezen
Hans de Wolf

heb je alles bij elkaar. Basis is de Nieuwe Bijbelvertaling

kundige hulp bieden en zo veel meer.
We kenden het verschijnsel al uit de
Statenvertaling. In deze nieuwe studiebijbel zien we dat voordeel in zekere zin
weer terug. Van die toelichting op allerlei terreinen is echt werk gemaakt. De
kanttekeningen nemen op een bladzij
vaak zelfs meer ruimte in beslag dan de
bijbeltekst zelf.
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ven kwam te staan. De bijbelboeken
werden ook vooral op zichzelf bekeken,
als literaire producten, en de eenheid
van de Bijbel en van de bijbelse boodschap kwam lang niet tot zijn recht. In
het commentaar kreeg de wetenschap
vaak voorrang boven het geloof.
Vandaar dat die studiebijbel in rechtzinnige kringen geen goed onthaal
vond, en dat er naar een bijbelgetrouw
alternatief werd uitgezien. Dat hebben
we nu in die andere studiebijbel, waarover dit artikel gaat. Daarin is men terecht heel huiverig om de zogenaamde
resultaten van de kritische bijbelwetenschap te omarmen.
Ik noem even het voorbeeld van het
boek Exodus. In de Studiebijbel van
2008 wordt heel gemakkelijk uitgegaan
van het moderne bijbelonderzoek, als
het gaat om het ontstaan en de datering van Exodus. Letterlijk staat er in de
inleiding op dat boek: ‘Waarschijnlijk is
het boek Exodus in zijn huidige vorm
tot stand gekomen tijdens of kort na
de Babylonische ballingschap in de
zesde eeuw v.Chr.’ Dat is onmiskenbaar
de schriftkritische opvatting over dit
vraagstuk.
In de Studiebijbel in perspectief wordt
natuurlijk ook over het auteurschap
en de datering van Exodus geschreven,
met name in de Inleiding op de Pentateuch. Maar daar worden de verschillende theorieën netjes naast elkaar
gezet, zonder dat de lezer een keuze
wordt opgedrongen. En intussen wordt
met de optie van Mozes als auteur van
het grootste deel van de Tora heel serieus rekening gehouden en daar worden
ook goede argumenten voor aangedragen.
Een groot verschil tussen beide studiebijbels is er ook als het om de eenheid
van de Bijbel gaat. Die van 2008 maakt
van de Bijbel in feite een losse verzameling van 66 boeken, die men allemaal
op zichzelf bekijkt. De vertaalmethode
van de NBV geeft daar trouwens ook
wel wat aanleiding toe. Ik kom daar
straks nog op terug. Maar de studiebijbel van 2009 benadrukt de verbondenheid van alle bijbelboeken. In het
Woord vooraf staat daarover dit: ‘Uitgangspunt is dat het Oude en Nieuwe
Testament, bij alle verschil, inhoudelijk
een geestelijke eenheid vormen. Ken-

nis van het ene bijbelgedeelte kan
licht werpen op het verstaan van een
ander deel.’ Ik denk dat de toevoeging
‘in perspectief’ daar ook alles mee te
maken heeft. Deze bijbel heeft oog voor
het perspectief van Gods Woord en de
boodschap ervan. Als je Gods Woord als
een eenheid ziet, dan geeft het eerste
bijbelboek, Genesis, al uitzicht (perspectief) op het slot van de geschiedenis zoals Openbaring daarover spreekt.

Handige hulp
Nu ik de Studiebijbel-2009 al een tijd
lang gebruik, kan ik concluderen dat
je er veel van kunt leren en dat het
een geschikte handleiding is om Gods
Woord beter te begrijpen. Het is dus
zeker de moeite waard om hem naar de
bijbelkring mee te nemen, of om hem
thuis bijvoorbeeld aan tafel te gebruiken. Het is ook aan te bevelen om af en
toe een thema-artikel te lezen dat past
bij een bijbelboek dat aan de orde is.

Een code die toegang geeft
tot een website

Het artikel over ‘Messiaanse verwachtingen in het Oude Testament’ is bijvoorbeeld een heel leerzame aanvulling
bij de studie van psalmen en profeten.
Ook de inleidingen bij de bijbelboeken
moet je niet overslaan als je met een
nieuw bijbelboek begint. Aan het slot
is er nog een kleine encyclopedie, die
behulpzaam kan zijn als je een tekst
zoekt bij een bepaald onderwerp. Ook
krijg je bij aankoop een leeswijzer mee,
met een code die toegang geeft tot een
website met meer dan duizend foto’s
van bijbelse plaatsen, dieren, planten
en andere gegevens. De moeite van het
raadplegen waard!

Voorzichtige aanpak
Aan het eind van mijn artikel wil ik
nog een punt aanroeren, dat je een
minpunt zou kunnen noemen, al zou
het ook een vorm van wijsheid kunnen
zijn. Heel vaak worden namelijk verschillende meningen naast elkaar gezet, zonder dat een duidelijke richting
wordt gewezen. Het is merkbaar dat de
sympathie uitgaat naar bijbelgetrouwe

opvattingen, die vaak ook expliciet
worden verwoord. Zo wordt er zonder
reserve gezegd dat Paulus dertien brieven schreef en niet slechts zeven, zoals
de moderne bijbelwetenschap dicteert.
Maar ik zou toch geregeld een fermere,
minder behoedzame, keuze hebben
willen zien.
Dit minpunt heeft volgens mij ook
te maken met het feit dat de NBV de
basis vormde voor deze bijbel. Het lijkt
erop dat de Studiebijbel geen openlijke
kritiek wilde geven op bepaalde omstreden vertaalmethoden en concrete
vertalingen. Ik noem als voorbeeld het
feit dat de NBV de Geest van God in
het Oude Testament stelselmatig met
een kleine letter schrijft, en pas in het
Nieuwe Testament met een hoofdletter. Dat wijst op een ongereformeerde
visie op het verband tussen Oude en
Nieuwe Testament. Jammer dat de Stu
diebijbel in het thema-artikel over ‘De
heilige Geest in het Oude en Nieuwe
Testament’ daar geen woord kwaad
van zegt, althans niet expliciet. Dat
geldt ook van het artikel over het ‘Oude
en Nieuwe Testament’ (p. 1236). In de
kanttekeningen wordt ook geregeld
afstand genomen van de NBV doordat
een alternatieve vertaling wordt aangeboden. Ik heb in elk geval het gevoel
dat het af en toe schuurt tussen de interconfessionele NBV en de orthodoxe
medewerkers en redactie van deze Stu
diebijbel. Maar misschien moeten we
het hoffelijk noemen dat in een uitgave
van de NBV geen rechtstreekse kritiek
op de NBV wordt gegeven.
Hoe dan ook, ik vind dit studiewerk een
prachtig product, waarmee we in de
kerk en persoonlijk allemaal onze winst
kunnen doen.
N.a.v.: H.G.L. Peels en P.H.R. van Houwelingen (red.),
Studiebijbel in perspectief, Jongbloed,
Heerenveen, 2009,
ISBN 9789065393401, 1872 pag.,
prijs € 79,50
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Achterbalcon

Het menselijk gelaat – hoe droef mistekend,
Des morgens in de tram grauw van de nacht,
Des avonds in de tram grauw afgejacht
Van al waar men zich deerlijk in verrekent.

Gedicht
Gert Slings

Retour kantoor, kliniek en magazijn
Tobt elk van wat er kan tegenvallen.
Zie in de mondhoek, onder de oogwallen
Onverwisselbaar de paraaf der pijn.
Hoe als nu plotseling de bazuinen schallen,
Het hemellicht hoog neerstraalt over allen?
Verhoord gebed, gevonden wat gij zocht!
Doch God is zuinig op zijn wonderwerken,
En vreest dat zij het zelfs niet zouden merken,
Tegen elkander schuddend in de bocht.
Anthonie Donker (1902-1965)
Uit: Orcus en Orpheus
(Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1941)

Er gaat misschien geen dag voorbij of u bidt om een
spoedige Jongste Dag.
Maar staat u er wel eens bij stil, hoe dat zal zijn?
Wat zou er gebeuren als op een routinerit van de tram,
naar of van uw werk,
het mag ook in de auto of liever nog op de fiets,
plotseling de Wederkomst zou plaatsvinden?
En dan volgen die schitterende regels van de laatste strofe,
met ook een tikkeltje ironie.
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Persrevue
Perry Storm

Stroom
Wie ‘Stroom’ zegt, denkt op het ogenblik direct aan een van de gemeentestichtingsprojecten van de afgelopen
jaren in het kader van het zogenaamde
Amstelproject van onze kerken (in
en rond Amsterdam). Stroom is een
naar zelfstandigheid groeiende kleine
gemeente. En wat gaat nu de plaats
worden in het kerkverband van de
‘moederkerk’ van deze jonge dochter?
Dat maakte afgelopen voorjaar nogal
wat discussie los in het ND. En dat naar
aanleiding van een op 21 april in het ND
verschenen portret van die gemeente
onder de titel ‘Verlegen met eigenheid
van Stroom’. Die verlegenheid blijkt er
ook in het betrokken nabije kerkverband (de classis) te zijn. Is het wenselijk
en mogelijk dat Stroom onderdeel gaat
uitmaken van de GKv? Want de ‘eigenheid’ van deze gemeente betekent in
de praktijk dat het een nogal andere
gemeente is dan de kerken uit ons kerkverband die in de artikelen over deze
discussie steevast worden getypeerd
met ‘traditionele kerken’ of iets vergelijkbaars. Alsof het alleen om verschillen gaat tussen wat ouderwetser of
moderner. Zo eenvoudig ligt het echter
niet. De verschillen gaan dieper en zijn
inhoudelijker. Dat sprong er in de discussie bijvoorbeeld uit ten aanzien van
de plaats van vrouwen in het leiden
van de gemeente. De vraag is daarom:
hebben we hier nou te maken met een
gereformeerde dochter van de gereformeerde moeder? Of in ieder geval een
dochter die dat wil leren worden?
Nu verscheen onlangs een wat uitvoeriger portret van Stroom dan het artikel
gaf in het ND. En nog wel in VolZin,
een blad dat met zijn vaag en breedspirituele karakter weinig gereformeerden onder ogen zal komen, vermoed ik.
Daarom is het interessant van het daar
geschetste portret kennis te nemen.
Het verscheen in VolZin van 11 mei 2012,
geschreven door Katja Kreukels (titel:
‘Acda en De Munnik deed me méér
dan een psalm’). Het artikel is vooral
gebaseerd op gesprekken met de leden
van een van de huiskamerkringen van
Stroom en met de voorganger ervan,

Martijn Horsman. Eerst wordt een
sfeerimpressie gegeven van die huiskamerkring. En dan vertelt Kreukels:
Dit tafelgezelschap bestaat niet uit
vrienden of familie, maar uit geloofs
genoten die sinds kort met elkaar deze
wekelijkse tafelkring vormen. Ze zijn
bijna allemaal van gereformeerden,
evangelischen of katholieken huize, zijn
student of starter op de arbeidsmarkt
en vormen een aardige doorsnee van de
groep jonge, zelfbewuste en hoogopge
leide Amsterdammers die deel uitmaken
van Stroom.

mij de dochterclub Stroom. Toen ben ik
gewoon maar een keer gaan kijken op
een zondag. De bijeenkomsten zijn in
een donkere bioscoopzaal, dus je kunt
makkelijk anoniem aanschuiven. Ik vond
het zo gaaf en zo leuk. Ik kwam er steeds
enthousiaster vandaan. Dit had ik nog
niet eerder gezien. Soms zongen we Acda
en De Munnik en dat deed me méér dan
een psalm.’
Puurder
Op de vraag wat Stroom zo anders
maakt, antwoorden de tafelgenoten
eensgezind dat het een beetje terug

Kerkdienst in de bioscoop
Stroom is een beweging die zich tot
hoger doel heeft gesteld de vrijheid van
Jezus op een vernieuwende manier in
de praktijk te brengen. Naast de huis
kamerontmoetingen komen zo’n 100
gelovigen en enigszins gelovigen elke
zondag om 11 uur bij elkaar in de grote
bioscoopzaal van filmhuis Kriterion om
op een ‘meer nuchtere en eigentijdse
manier’ over God te praten en samen te
zoeken naar religieuze inspiratie.
Esther van Diermen (28, docent Spaans)
vond die inspiratie ruim twee jaar gele
den. ‘In elke wijk waar ik woonde in Am
sterdam bezocht ik wel een kerk. Ik ben
christelijk opgevoed en heb het contact
nooit helemaal verloren. Bij de vrijge
maakt-gereformeerde Oosterparkkerk,
een wat oudere gemeente, kreeg ik niet
echt een yes-gevoel. Die dominee tipte

naar de basis is. Van Diermen: ‘Stroom is
wat puurder, uitgekleder en los van alle
ceremoniële regeltjes. Juist die regeltjes
doen veel mensen zich afkeren van de
traditionele kerk.’ Maar het is ook geen
hippiekerk, benadrukt ze. ‘Dat sfeertje
lijkt wel zo, maar zaken worden echt se
rieus benaderd.’
De gastvrouw houdt ook niet van te veel
poespas. Veel rituelen zijn van zichzelf
al mooi genoeg vindt ze. ‘Elke vierde
zondag van de maand gaan we met
elkaar aan tafel om het avondmaal te
vieren. Het is een soort heksenketel met
rondrennende kinderen, grote Turkse
broden en allemaal hartige taarten.
Iedereen neemt wat mee. Soms moet er
wel om stilte geroepen worden.’ Haar
man Benno van de Velde (36, geluids
technicus) vult aan: ‘Je kunt er iets heel
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groots en heiligs van maken zoals in de
traditionele kerk. Maar je kunt het ook
doen zoals Jezus het deed. Terug naar
de eigenlijke bedoeling. Met vrienden
of kerkgenoten aan tafel zitten, samen
eten, het brood breken en een moment
van stilte om te gedenken.’
Toch wel even een onthullende opmerking: ... zoals Jezus deed! Alsof Hij niet
zelf de gewoonte had op sabbat naar de
synagoge te gaan (Luc. 4: 16). En alsof
Hij zelf het niet geweest is die apostelen de wereld over heeft gestuurd
om gemeenten te stichten en daar
bijvoorbeeld ambten in te stellen (en
daarbij zusters nadrukkelijk niet te laten roepen), en toe te laten zien op het
goede gebruik van doop en avondmaal
enzovoort, enzovoort. Zomaar versterkt
zo’n benadering het sfeertje: ach, hier
staan oude kerken met hun tradities tegenover jonge gemeenten die het weer
gaan doen zoals Jezus deed. En een
nieuwe mythe is geboren. Het artikel
vervolgt:
Deel willen uitmaken van een groter ge
heel, zoeken naar houvast en een zekere
hang naar tradities zijn de belangrijkste
beweegredenen van de kringgenoten
om zich aan Stroom te verbinden. Van
de Velde-Kniep: ‘Ik weet niet of ik nou
echt een persoonlijke relatie met God
heb, maar ik vind het wel prettig om
te weten dat ik hier op aarde bedoeld
ben. Dat het geen stom toeval is.’ Voor
haar man is het geloof onlosmakelijk
verbonden met zijn christelijke opvoe
ding. ‘Ik heb nooit aan het bestaan van
God getwijfeld en ben het geloof nooit
kwijtgeraakt. Dat had best gekund. Héél
veel moeite heb ik er vroeger niet voor
gedaan.’ De jongste tafelgenoot Ilse Lei
stra (23, student geneeskunde) vertelt
dat ze het moeilijk vindt om in haar
eentje te geloven. ‘Ik heb mensen nodig
met wie ik verhalen kan uitwisselen. Ik
wil weten hoe zij het geloof ervaren. Ik
wil iets delen.’
Vernieuwingsdrang
Martijn Horsman (35), niet dominee
Horsman, maar gewoon Martijn, is sinds
vier jaar de voorganger en voorman
bij Stroom. Hij studeerde theologie,
specialisatie kerkgeschiedenis, bij de
vrijgemaakt-gereformeerden in Kam

pen. Deze vrijgemaakt-gereformeerden,
een behoorlijk orthodox protestantse
kerk, gaf hem de opdracht de missio
naire Amsterdamse bioscoopkerk op een
hoger plan te brengen. Het idee voor
deze proeftuin ontstond tien jaar gele
den. De Oosterparkkerk vond nauwelijks
nog aansluiting met niet-christelijke
Amsterdammers en wilde een nieuw
publiek aanboren. Er mocht volop geëx
perimenteerd worden. ‘Ik trof een talent
volle en gedreven club aan. Een man of
dertig. Maar ze hadden geen idee welke
richting ze samen uit wilden,’ herinnert
Horsman zich. ‘Ze joegen zichzelf enorm
op met hun vernieuwingsdrang, soms
uit frustratie over de oude kerk. Elke
zondag moest het ultieme gebeuren.
Het liefst zo multimediaal mogelijk. Ik
vond dat vermoeiend en dacht: waarom
doen we niet elke week hetzelfde? Liedje,
preek, liedje. Nou en? Als je het maar
goed en met overtuiging doet.’
Volgens Horsman is Stroom onmisken
baar een christelijke gemeenschap. ‘Als
we twijfelen, twijfelen we aan Jezus.
Niet aan Boeddha.’
Hij legt uit dat de gereformeerde tradi
tie de bron vormt en de uitvoering oe
cumenisch is, zij het op een bescheiden
manier. ‘Als wij de maaltijd vieren, het
brood breken en de wijn drinken doen
we dat ter nagedachtenis van Jezus. We
maken daar een bijzonder moment van.
Maar niet heilig. We voeren het brood
dat over is gewoon aan de eendjes en
dat is weer heel protestants.’
Inhoudelijk wil hij terug naar de basis
van het evangelie en de oude verhalen
vertalen naar deze tijd. ‘Don’t plant a
church, plant the gospel’, leerde ik ooit.
Stroom moet een plek zijn voor barm
hartigheid en liefde en niet alleen de
liefde voor jezelf. Dit is het gevaar van
veel moderne spiritualiteit. Stress kwijt
raken; één worden met de werkelijkheid;
kracht vinden in jezelf; dat vind ik eerlijk
gezegd een legitimatie voor stom ego
ïsme. Het gaat niet om het opheffen van
onze eigen eenzaamheid, maar de een
zaamheid van anderen. De boodschap
van het evangelie is dat God zich over
ons ontfermt. Ik wil een gemeenschap
opbouwen waarbinnen mensen goed
voor elkaar zorgen, leren wat liefde is.
Daar hebben wij ook nog genoeg in te
leren.’

Nieuwbolligheid, een van de kernwaar
den van Stroom, is volgens de gedreven
voorganger een knipoog naar de bloe
metjesgordijnen uit het opa- en oma
tijdperk. Stroom wil niet benauwend zijn
zoals de oude kerk met haar vaste pro
tocol. ‘Wij willen het tegenovergestelde
doen. Bijvoorbeeld Nietzsche citeren
tijdens een kerkdienst, mensen van hun
stuk brengen. Het geloof en jezelf durven
te bevragen. Het mag niet te gezellig
en comfortabel worden. Laatst kreeg ik
een mailtje van iemand die vroeg of het
niet wat vrolijker kon. Nee, dat kan niet.
Nergens belooft Jezus ons een makkelijk
leven. Geloven is durven te vertrouwen,
durven los te laten en accepteren dat het
leven niet volmaakt is.’
Buitenstaander
Ilse Leistra moet wel even nadenken
over de vraag wat het geloof haar heeft
gebracht. ‘Ik ben, geloof ik, minder ego
ïstisch geworden, pieker niet meer zoveel
en heb meer vertrouwen. Ik heb toch
niet alles zelf in de hand en gelukkig is
er een God of engel die een beetje op me
let. Voor mij is het geloof onlosmakelijk
met naastenliefde verbonden. Jezus gaf
om iedereen. Niet alleen om zijn eigen
club. Niet dat ik me nu geroepen voel om
daklozen te gaan helpen, maar ik vind
het wel belangrijk om er echt voor een
ander te zijn. Niet even een WhatsAppje
en elkaar drie maanden niet zien.’
Leistra is de enige tafelgenoot die geen
christelijke wortels heeft. Vier jaar gele
den werd ze verliefd op Wilco, een gere
formeerde domineeszoon uit Amersfoort
en werd nieuwsgierig naar zijn geloof.
‘Wilco heeft mij nooit gepusht. Ik wilde
weten wat hem bewoog en zo ben ik me
er steeds meer in gaan verdiepen. Maar
het geloof blijft abstract voor mij. Som
mige mensen hebben het echt ervaren.
Nou, ik niet. Ik geloof wel dat Jezus heeft
bestaan en wonderen heeft verricht. Ik
geloof ook wel in God, maar misschien
ook wel omdat ik dat wil.’
In het begin bezochten ze samen zijn
kerk in Amersfoort. ‘Daar bleef ik vooral
het vriendinnetje van de zoon van de
dominee. Die gemeenschap kwam op
mij erg besloten en stijf over. Ik voelde
me niet welkom. Stroom was het tegen
overgestelde. Wel een beetje hippie-ach
tig, maar ik heb me nooit een vreemde
gevoeld. Ik mag hier kritische vragen
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stellen en er wordt naar me geluisterd.’
Ze kijkt naar Wilco aan de andere kant
van de tafel en zegt: ‘Weet je nog laatst
wat we tegen elkaar zeiden toen we in
Amersfoort de kerk uitliepen? Waarom
zijn we hier na vijf minuten alles kwijt
en blijven de verhalen van Stroom in je
hoofd zitten?’ Wilco Sliggers (24, bouw
kundig ingenieur): ‘Dat hangt natuurlijk
ook van de preek en de dominee af.’
Leistra: ‘Ik vind Martijn een fijne spreker.
Het zijn de verhalen van Jezus in een
modern jasje. Je zult niet de geit van de
ander stelen. Wie heeft er nog een geit?
Ik wil horen hoe ik nu in het leven moet
staan.’
Als het gaat om het integreren van haar
geloof in het dagelijkse leven schippert
ze tussen vrijblijvendheid en verplich
ting. ‘Ik bid wel af en toe. Ook al twijfel
ik in elk gebed. En soms lees ik de Bijbel,
maar ik vergeet het ook heel vaak. Ik hou
eerlijk gezegd niet van verplichtingen
en tradities. Misschien ben ik nog iets te
bang om echt christen te worden.’

zelfstandig geworden.
Het gewaagde doel dat Stroom op haar
website beschrijft – namelijk in 2015 uit
drie hechte gemeenschappen bestaan –
lijkt allesbehalve uitzichtsloos. Naast de
bioscoopkerk in Oost is er de open space
in Amsterdam-West; een creatieve werk
plaats waar kunst en alle vormen van
zingeving samenkomen. In Zuidoost or
ganiseert de lokale tafelkring sinds kort
eigen zondagse samenkomsten.

Postchristendom
Ilse Leistra, met haar niet-religieuze
achtergrond, vormt wel een uitzon
dering, geeft Martijn Horsman toe.
De grootste aantrekkingskracht heeft
Stroom op mensen met religieuze wor
tels die ontkerkelijkt zijn. ‘Die vinden
Stroom uitdagend, fris en bevrijdend
en zien het als een alternatief voor de
traditionele kerk waar ze zich vanaf heb
ben gekeerd. Mensen die nooit kerkelijk
zijn geweest, zijn lastiger te bereiken. Die
mensen vertrouwen je vaak voor geen
meter. Ze zijn gevoed met het postchris
tendom en denken dat je erop uit bent
om ze te beknellen. Maar er moet niks.’
Die keuzevrijheid heeft ook een keer
zijde, geeft hij toe. ‘Mensen kunnen in
vrijheid voor het geloof kiezen, maar
vanuit diezelfde vrijheid ook besluiten
dat ze er geen zin meer in hebben.’
Het is een misverstand, benadrukt de
kerkplanter, dat hij héél Amsterdam
wil kerstenen. ‘Het doel is niet om koste
wat kost zieltjes te winnen, maar om
mensen die geïnteresseerd zijn te betrek
ken bij deze christelijke gemeenschap.’
Terugkijkend op de afgelopen tien jaar
lijkt dat aardig gelukt. De proefkerk is
uitgegroeid van vier naar ruim honderd
actieve betrokkenen, kan financieel bijna
haar eigen broek ophouden en is dit jaar

Martijn Horsman tijdens de dienst
Maar of Stroom volwaardig lid kan wor
den van de vrijgemaakt-gereformeerde
kerk is de vraag. Daarvoor lijkt de appel
iets te ver van de boom te zijn gevallen
en zijn de opvattingen van de nieuwe
en oude kerk toch te zeer van elkaar
gaan verschillen. Het feit dat in het net
gekozen vijfkoppige Stroombestuur drie
vrouwen zetelen, brengt sommige bijbel
vaste zusterkerken al danig in verwar
ring. Horsman: ‘We zijn nu in staat om
voor onszelf te zorgen, maar ik vind het
belangrijk om de verbinding te blijven
zoeken met de traditie. Dat is de bron.
Daar kom je vandaan. Maar we staan
wel voor onze eigen aanpak. Het gaat
ons niet om mannen en vrouwen, maar
om mensen, om gelijkwaardigheid. We
hoeven niet allemaal hetzelfde te vin
den. Dat maakt een gemeenschap.’
In het genoemde ND-artikel van 21 april
had Horsman vergelijkbare opmerkingen gemaakt. Hij vertelde daar dat na
een ‘heftig intern debat’ door Stroom
besloten is om toch binnen het verband
van de GKv te blijven.
‘Maar we vragen aanvaard te worden
zoals we nu zijn, want dit is de christe

lijke gemeenschap die we geworden zijn,
inclusief hoe we het heilig avondmaal
vieren, de doop bedienen en de leiding
hebben ingevuld.’
Natuurlijk is het gesprek met elkaar
over wat de Bijbel daarover zegt moge
lijk, zegt hij. ‘Daarom heb je elkaar als
kerken nodig.’ Maar dat is wat anders
dan afspraken aan elkaar opleggen op
een manier die geen ruimte biedt aan
nieuwe missionaire gemeenschappen
die nu eenmaal niet gevormd zijn naar
de vrijgemaakte kerkcultuur. ‘Als een
gevestigde kerk niet kan omgaan met
wie we zijn, is dat niet het probleem van
Stroom. De zucht naar consensus kan zo
groot worden, dat de gerichtheid naar
buiten verdwijnt.’
Nu zal niemand verdedigen dat een
jonge kerk gevormd moet worden naar
een ‘vrijgemaakte kerkcultuur’. Maar
wat in bijvoorbeeld vrijgemaakte kerken geldt over ambt en toelating tot de
sacramenten, is toch niet zomaar een
ontwikkeld kerkcultuurtje, maar geput
uit een bron waarnaar alle oude
én jonge kerken zich steeds weer
hebben te vormen én hervormen: Gods
Woord zelf?
In een apart kadertje bij het artikel uit
VolZin reageert dr. Stefan Paas opmerkelijk als volgt op Stroom:
‘Wat ontzettend nodig is, is onderne
merschap en dat is kenmerkend voor
Stroom. Niet gebukt gaan onder somber
heid, maar gewoon opnieuw durven te
beginnen. Zo’n stedelijke gemeenschap
kan groeien en krimpen. De stad is
vluchtig en mensen trekken weer verder.
Maar draai het eens om: het is toch bij
zonder dat in Amsterdam, de meest se
culiere stad van Nederland, jonge men
sen zonder de druk van hun ouders een
kerk bezoeken. Misschien bereik je uitein
delijk maar een minderheid, dat geeft
niet als die maar vitaal en krachtig is. De
vernieuwing zit vooral in de cultuur die
je vormt. Low in control and high in accountability (weinig dwang, veel eigen
verantwoordelijkheid). Het gaat om een
cultuur waarin mensen bereid zijn aan
elkaar inzage te geven in hun leven en
verantwoording af te leggen over wat
ze doen, zonder dat ze daartoe ‘van
bovenaf’ worden aangestuurd. Door
nieuwe kerken te planten, organiseren

202

de oude kerken hun eigen oppositie,
zoals dat bij Stroom ook gebeurd is. Dat
kan spanningen opleveren, maar je kunt
elkaar ook vragen stellen en ervan leren.
Van elkaar af kan altijd nog.’
Eerlijk gezegd kan ik me veel beter vinden in het commentaar van ds. Henk
Drost in het ND van 24 april 2012 (reagerend op het genoemde ND-artikel).
Met als sprekende titel ‘Kerk moet zich
niet aanpassen aan project’ schrijft hij:
Kerkplantingsproject Stroom moet de
zaken niet omdraaien. Het is niet de
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) die
zich aan een evangelisatieproject moet
aanpassen.
Is het kerkplantingsproject in Amster
dam geslaagd? Als we kerkplanter Mar
tijn Horsman moeten geloven, is dat
het geval (ND 21 april). En de GKv (Gere
formeerde Kerken vrijgemaakt) moeten
deze gemeente met haar eigenheid ac
cepteren. Zo halen ze de oogst binnen
van wat ze eerst gezaaid hebben. Maar
omdat het er allemaal wat anders toe
gaat, zijn de kerken er verlegen mee.
Dat is de teneur van het artikel. Maar
wie heeft hier nu een probleem? Als je
kijkt naar de visie – die uit het artikel
blijkt – op kerk en evangelisatie heeft
Stroom een probleem. Want dat is een
visie en een praktijk die de GKv helemaal
niet moeten willen. Het is een groep
waar moderne vrijblijvendheid belang
rijker lijkt dan pastorale zorg. De pastor

zegt dat hij een derde van de bezoekers
niet kent. Dat is de moderne visie op
kerk-zijn waar vrijblijvendheid de plek
heeft ingenomen van pastorale zorg.
Evangelisatie
Wat is dat voor herder of zendeling die
een derde van de mensen niet kent? Dit
moeten we helemaal niet willen. En wat
is de missionaire visie? Missionair is dat
vrouwen in de leiding van de kerk zitten.
De GKv moeten ook die kant op, wil
len ze werkelijk missionair zijn. Hier zie
je weer gebeuren wat je vaker leest: er
wordt een beroep gedaan op evangeli
satie om bepaalde ideeën door te voeren
in de kerk. Deze vergaande aanpassing
in evangelisatie – dat heet met een duur
woord contextualisatie – is helemaal
niet goed als het niet bijbels is.
De bijbelse lijn is niet dat vrouwen de
leiding hebben in de gemeente. Zo gaat
niet de kerk de wereld in met het evan
gelie, maar wordt een moderne manier
van denken binnengehaald met een
beroep op de missionaire praktijk. Dit
moeten de GKv helemaal niet willen.
Wie moet eigenlijk verlegen zijn? Laat de
kerk duidelijk zijn. Gereformeerde men
sen willen gezonde, liefdevolle gemeen
schappen. En we willen voluit bijbelse,
desnoods tegendraadse evangelisatie.
Hopelijk vindt de betrokken classis een
eensgezinde opstelling in deze geest!

een overlijden of scheiding). Het is een
heel lezenswaardig nummer geworden,
waar ik maar een heel klein beetje van
kan doorgeven. En wel een paar stukjes
uit het artikel van drs. E.J. van Dijk (directeur van de Evangelische Hogeschool
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te Amersfoort). Ook zijzelf is niet getrouwd. Ze schrijft onder de titel: ‘Wanneer ben je compleet?’ Eerst het begin:
De Heere God verbindt in Zijn wijsheid
levensomstandigheden en levensopgave
met elkaar. Daar ben ik gaandeweg ach
ter gekomen. Wij hebben de neiging om
die twee om te draaien.
Het gebeurt mij meerdere keren dat ik
in gesprek raak met een jongere met een
homofiele geaardheid. Al gauw gaat het
dan vooral over wat hij of zij zal moeten
missen in het leven. Meestal komt dan
ter sprake dat genieten van seksualiteit
niet aan de orde kan zijn terwijl de
verlangens er wel zijn en dat hij of zij
alleen, eenzaam door het leven zal moe
ten. Dat klinkt sneu, verdrietig en mis
schien zelfs wel zielig.
Als ik dan inbreng dat ik mij ook moet
onthouden van seksualiteit en ook elke
avond alleen thuiskom, zie ik meestal
een verbaasde blik. Nooit over nage
dacht. Stiekemweg vermoed ik vaak dat
de ander dan ook nog denkt dat ik ei
genlijk helemaal niet zielig en stakkerig
ben. Hoe kan dat?
Speciale gave
Sommige mensen denken (of ervaren!)
dat je als alleengaande of single – welk
woord je ook gebruikt, ik vind het eigen
lijk allemaal niets – niet compleet bent.
Dit moet een absolute misvatting zijn.
Je bent naar mijn overtuiging pas com
pleet als je iets te geven hebt aan een
ander. Pas als je zelf iemand bent, heb je
ook iets te bieden, in welke verhoudin
gen en soorten relaties dan ook.
Het is onwijs om te stellen dat een alleen
staande niet compleet is of zelfs niet tot
zijn bestemming kan komen. Daar geloof
ik helemaal niets van en mijn eigen erva
ring laat juist het tegenovergestelde zien.
Volgens Jezus Zelf is er niets mis met het
leven als alleenstaande. Hij noemt het
zelfs iets wat je gegeven wordt (Mat.
9:11). Natuurlijk niet aan iedereen, maar
aan een enkeling. Paulus noemt het bo
vendien een geschenk dat aanspoort tot
onberispelijk gedrag en onverminderde
toewijding aan God (1 Kor. 7:35).
Dat lijkt erop te duiden dat we alleen
staande christenen niet moeten zien als
mensen die geestelijk niet volwaardig
zijn, maar juist als mensen met een spe
ciale gave en opdracht.

Vervolgens wijst ze erop dat ieder mens
in zekere zin alleen is. Je bent nu eenmaal altijd anders dan anderen. Het
komt eropaan dat je je zelfbeeld en
identiteit laat bepalen door het geloof
dat Christus je Heer is. Dat is niet iets
wat je zelf verwerft, maar krijgt van
zijn Geest. De Here God nodigt ons uit
om met die ontvangen identiteit iets
moois te doen. Ze vervolgt:
Wijsheid
Om maar eens voor mijzelf te spreken: ik
vind het geweldig dat God mij een taak
geeft om iets te betekenen voor jonge
ren. Direct, door middel van alle contac
ten die ik met hen mag hebben, en meer
indirect als ik meer met de beleidsma

tige en visionaire aspecten hiervan bezig
ben. Ik zou het nooit met de intensiteit
die ik nu betracht kunnen doen als ik
hiernaast ook nog een gezin zou moeten
onderhouden.
De les die ik hieruit geleerd heb, is dat
de Heere God in Zijn wijsheid levens
omstandigheden en levensopgave met
elkaar verbindt. Maar wij hebben de
neiging om dat om te draaien. We gaan
eerst filosoferen over de levensomstan
digheden die ons wel prettig lijken. We
gaan soms ook wel zover om ons uiterste
best te doen die omstandigheden zo
goed mogelijk zelf te realiseren en in
de hand te houden om vervolgens bij
wijze van spreken de goedkeuring van
de Heere God te vragen en inzicht in de
volgende stap: wat heeft Hij verder nog
te doen voor ons?
Dat is ongeestelijk. Allereerst zal ik moe
ten toegeven dat ik zelf niet de regie kan
houden over de levensomstandigheden.
Die liggen echt in Gods hand. En ten

tweede vraagt God vooral naar mijn
verlangen om tot Zijn bestemming te
komen.
Groot voorbeeld
Paulus is een groot voorbeeld voor mij.
Zoals hij in alles zijn levensopgave cen
traal stelt ondanks de geweldige tegen
slagen en moeiten die hij ondervond en
ook ondanks zijn alleengaan. Elke keer
weer zoekt hij de genade als uitgangs
punt voor de taak die hij heeft in het
leven en voor de levensomstandigheden
waarmee hij te maken heeft. En dan
komt hij tot uitspraken als: ‘maar ik heb
alles ontvangen en ik heb overvloed’ en:
‘ik heb geleerd tevreden te zijn met wat
ik heb’. Of: ‘alles werkt mede ten goede
voor wie gelooft’. En deze natuurlijk:
‘ik vermag alle dingen in Hem die mij
kracht geeft’.
Recent heb ik nog met onze studenten
hierover gefilosofeerd en uitgesproken
dat de kracht onder en in ons altijd gro
ter is dan de moeilijkheid voor ons. Is dat
altijd makkelijk en een recept dat altijd
direct werkt? Natuurlijk niet. Ik baal
er ook wel eens van als ik na een span
nende en vermoeiende dag weer alleen
thuiskom en daar letterlijk en figuurlijk
het licht moet ontsteken en dat er dan
nooit eens iemand is die zegt: ‘ga jij
maar rustig en ontspannen zitten, dan
zal ik iets lekkers voor je inschenken.’ En
wat had ik het geweldig gevonden moe
der te mogen zijn. Enzovoort.
Maar als ik mij fixeer op wat ik mis,
word ik een zuur, ontevreden en bitter
mens. Als ik mij uitstrek naar wat ik
wél ontvang en naar de ongelooflijke
gedachte dat God mij waardig acht een
vertegenwoordiger van Hem te zijn op
deze aarde, zie ik het allemaal hele
maal anders. Dan ben ik een geweldig
dankbaar mens. Ik ben zó blij dat dit de
grondtoon van mijn bestaan mag zijn.
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