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Een feestbundel in  
Aix-en-Provence

Ik werd nu gevraagd om voor de feest-
bundel van de beide ex-docenten aan 
de Calvijn-faculteit een bijdrage te 
leveren. Ik was toen al een tijd bezig 
met de bestudering van het boek Psal-
men. Eerst zou ik aan de hand van mijn 
studie geregeld bijdragen leveren voor 
een website. Later vatte ik het plan op 
mijn uitleg voor een breder publiek ter 
beschikking te stellen.
In mijn bijdrage aan de feestbundel 
voor de opleiding in Aix-en-Provence 
heb ik mijn bedoeling verduidelijkt. Ik 
geef hier de hoofdzaken uit die bijdrage 
weer.

Eenzelfde patroon

Als emeritus hoogleraar theologie bleef 
ik aan het werk, al was het niet meer 
in het vak ethiek, dat ik in Kampen als 

hoofdvak doceerde gedurende de jaren 
1970-1996. Door allerlei omstandighe-
den ben ik ertoe gebracht mij na mijn 
emeritaat vooral op de bestudering 
van het Oude Testament te werpen. 
Ten slotte concentreerde ik mij op het 
boek Psalmen. Op mijn leeftijd moet je 
van resultaten van je studie niet veel 
meer verwachten. Maar toen ik het 
eerste boek van Psalmen (1-41) had be-
studeerd, besloot ik toch de resultaten 
ervan te publiceren. Ook al is het hoog 
gegrepen om te denken dat ik de tijd 
krijg alle 150 psalmen uit te leggen, het 
mag mijns inziens verantwoord heten 
daarom nog wel een afgerond deel van 
Psalmen te publiceren.
Ik bespreek elke psalm overeenkom-
stig eenzelfde patroon. Daarbij geef ik 
achtereenvolgens aandacht aan deze 
onderdelen:
1.  Uitleg van de tekst
2.  Behandeling van een algemeen 

thema

3.  De weg van het Oude naar het 
Nieuwe Testament

4.  Betekenis van de tekst voor vandaag
5.  Verantwoording.

Aan de hand van deze indeling vertel ik 
iets meer van mijn ervaringen met de 
bestudering van de eerste eenenveer-
tig psalmen.

1.  Uitleg van de tekst

Het ligt voor de hand dat we eerst naar 
de tekst van een psalm kijken en die zo 
veel mogelijk vers voor vers bekijken 
en beschrijven. Naast het nauwkeurig 
lezen van de Hebreeuwse tekst, met ge-
bruikmaking van grammatica’s, lexica 
en theologische woordenboeken, raad-
pleegde ik ruim twintig commentaren, 
voornamelijk vanaf de tijd van de Refor-
matie tot de meest recente commenta-
ren toe. Ik kreeg bij het gebruiken van 
deze commentaren groot respect voor 
de waarde van al die oude en nieuwe 
commentaren. Zij leerden mij een 
psalm beter te begrijpen, ook al zijn de 
verklaringen van zo’n psalm eeuwen 
geleden geschreven. Ieder weet dat 
men vandaag bijvoorbeeld Calvijns uit-
leg nog met vrucht kan gebruiken. Laat 
ik een wat jongere commentaar noe-
men, namelijk die van Franz Delitzsch, 
wiens verklaring van Psalmen (vanaf 

Overwegingen bij een 
Psalmencommentaar
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Aan twee docenten van de Faculté Jean Calvin te Aix-en-
Provence (Fr.) wordt bij hun afscheid een feestbundel aange-
boden. Het betreft Pierre Berthoud en Paul Wells, die ik jaren 
geleden leerde kennen toen we in Kampen bezig waren de 
Stichting Kampen-Aix-en-Provence op te richten. We wilden 
het contact met de genoemde gereformeerde theologische 
opleiding in Frankrijk verstevigen.
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1859) eveneens nog indrukwekkend is. 
Delitzsch had een enorme kennis van 
de semitische talen. Zijn fijn gevoel 
voor nuanceringen in de Hebreeuwse 
tekst valt mij telkens weer op. Ik haal 
hem graag onder het stof vandaan, 
ook al begrijp ik dat men tegenwoordig 
met modernere commentaren als die 
van A. Weiser, H.J. Kraus, John Eaton, 
E. Beaucamp (een rooms-katholieke 
Franse exegeet), etc. etc. sneller en be-
ter kan werken.

Vanzelfsprekend kan een predikant 
doorgaans geen twintig commentaren 
doornemen voor de tekst waarover 
hij de volgende zondag preekt. Ik heb 
daarvoor wel de tijd genomen en heb 
altijd weer respect voor wat ik dan lees. 
Er zijn predikanten die nauwelijks een 
commentaar raadplegen en dat dan 
ook nog met een zekere trots vermel-
den. Sommigen denken dat het lezen 
van commentaren ons alleen maar in 
verwarring 
brengt. Maar 
het tegen-
deel is mijn 
ervaring. Na-
tuurlijk zijn 
er onderling 
verschillen in 
zienswijze. 
Iedereen die 
exegetiseert, 
moet soms 
uit een serie 
mogelijkhe-
den kiezen. Toch kun je daarom met 
een psalm niet alle kanten op. Verschil 
in uitleg van details betekent niet dat 
de commentaren het over de hoofdlij-
nen van een psalm doorgaans oneens 
zijn. De psalmen zijn eerder van gra-
niet, weerbarstig genoeg om niet elke 
uitleg mogelijk te maken, dan van klei 
die je kunt kneden zoals je wilt!
Zonder commentaren is men te veel op 
zichzelf aangewezen. Het is onzin te be-
weren dat de lezer bepaalt wat de tekst 
betekent. Wie zijn eigen ideeën erin 
legt in plaats van de tekst uit te leg-
gen, wordt over vijftig jaar niet meer 
gelezen. Ik geloof dat het raadplegen 
van commentaren ons niet in verlegen-
heid brengt, maar ons juist bescheiden 
maakt. Wat wij aan nieuwigheden me-
nen te ontdekken, is meestal vroeger 

ook al ontdekt, of – nog vaker! – vroe-
ger al weerlegd.

Wat we wel nodig hebben, is een be-
paalde visie op de Bijbel, die samen-
hangt met onze geloofsovertuiging. Zo 
trek ik mij weinig aan van betogen in 
commentaren die een psalm zó in stuk-
jes snijden dat er van de eenheid van 
die psalm niet veel overblijft. Ik ontken 
niet dat een psalm in latere tijd kan zijn 
aangevuld en dat het eindresultaat, zo-
als wij dat voor ons hebben, niet hoeft 
samen te vallen met de begintekst. 
Maar ik hecht weinig waarde aan het 
fileren van een tekst, zoals men een vis 
van bot en graat kan ontdoen. We kun-
nen uitgaan van de eenheid van een 
psalm zoals wij die in de Hebreeuwse 
masoretische tekst aantreffen. Over 
de wording en de verzameling van de 
psalmen weten we weinig, zodat op-
merkingen over: ‘dit is in deze psalm 
prae-exilisch (voor de ballingschap 

geschreven), 
dat is exi-
lisch (in de 
balling-
schap) en 
dat weer 
post-exilisch 
(na de bal-
lingschap)’ 
ons niet 
hoeven te 
imponeren. 
We heb-
ben met 

leesbare teksten te maken, waarvan 
wij mogen geloven dat ze ons van God 
gegeven zijn en dat ze een duidelijke 
boodschap brengen. Het valt mij op 
hoe vaak men erop wijst dat het me-
trum van de (Hebreeuwse) tekst niet 
deugt en de tekst daarom corrupt zou 
zijn. Vaak heb ik dan de indruk dat het 
andersom is. De uitlegger neemt geen 
genoegen met de masoretische over-
levering van de tekst en… het metrum 
deugt niet.
We kunnen in de maso retische tekst-
overlevering goed vertrouwen hebben, 
zonder ons te laten imponeren door 
de bewering dat de tekst corrupt is en 
gemakkelijk zus of zo valt te repareren. 
Uitzonderingen daargelaten kunnen 
we ook over de betekenis van de psalm 
zoals we die voor ons hebben, tot be-
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hoorlijke eenstemmigheid komen. Ik 
zeg dat niet alleen als ik aan orthodoxe 
exegeten denk, maar ik reken daartoe 
ook veel commentaren die op een ‘kri-
tisch’ standpunt staan, maar ons goede 
diensten bewijzen door de hoofdzaken 
van een psalm duidelijk, conform de 
tekst, uit te leggen.

2.  Behandeling van een 
algemeen thema

In het tweede onderdeel van mijn be-
handeling van een psalm snijd ik een 
‘algemeen thema’ aan. Dat thema vloeit 
meestal voort uit een onderdeel van 
de psalm. Maar het zou bij meerdere 
psalmen aan de orde kunnen komen. 
Neem bijvoorbeeld de aanduiding ‘Een 
psalm van David’, die in het eerste boek 
(3-41) heel vaak voorkomt. Is ‘David’ dan 
altijd de koning zoals wij die kennen 
uit de boeken Samuël en Koningen? Of 
kan de auteur ook een andere geweest 
zijn, zodat de aanduiding ‘van David’ 
betekent ‘uit de bundel van David’? 
Niet elke psalm hoeft dan door hem 
gedicht te zijn. Kan de historische David 
gezegd hebben dat hij zich ‘buigt naar 
uw heilige tempel’ (Ps. 5:8; vgl. 26:8; 
27:4; 65:5 etc.), terwijl die tempel pas 
na zijn dood gebouwd werd? Ook houd 
ik de mogelijkheid open dat David vaak 
de dichter is zonder dat de ik-figuur in 
de psalm zelf David is. Een dichter hoeft 
het niet altijd over zichzelf te hebben!

Toch is het van belang altijd het op-
schrift boven de psalmen ‘van David’ 
serieus te nemen. Dat viel mij onder 
andere op bij Psalm 41. In deze psalm 
vraagt de dichter aan Jahwe om hem 
van zijn ziekte te genezen, zodat hij zijn 
vijanden kan geven wat zij verdienen 
(41:11). Is dat geen vragen om wraak, 
terwijl de dichter toch ook erkent dat 
hij door zijn eigen zonde ziek geworden 
is (41:5)? Vaak lees je in een verklaring al 
gauw dat wraakoefening oudtestamen-
tisch is. Maar daar moeten we voorzich-
tig mee zijn. Het is mij opgevallen dat 
in de psalmen meer dan eens om wraak 
geroepen wordt, maar men vraagt dan 
aan Jahwe om deze wraak uit te voeren. 
Letten we op het Nieuwe Testament, 
dan weten we uit Romeinen 12 en 13 dat 
wij geen wraak mogen oefenen, maar 
dat de overheid dit recht wel bezit, 

omdat zij in dienst staat van God als 
toornende wreekster (Rom. 13:4). Zou in 
Psalm 41:11 koning David aan het woord 
zijn, dan mogen we anders aankijken 
tegen zijn wens om vergelding op zijn 
vijanden te oefenen dan wanneer de 
dichter een gewone burger in Israël zou 
zijn!
Terecht is er ook op gewezen dat het 
grote aantal vijanden die de dichter in 
vele psalmen heeft, doet denken aan 
een vooraanstaand persoon. Hoe hoger 
functie, hoe meer jaloersheid en hoe 
meer mensen zich heimelijk verheugen 
in de val van zo iemand. Het valt ons  
op dat na een uitredding de dichter  
zijn dankbaarheid aan een grote me-
nigte mensen wil kenbaar maken (bijv.  
Ps. 22:23v,26; 35:27v; 40:4,10v). Dat past 
toch eigenlijk alleen bij mensen die een 
hoge functie onder het volk hebben.

Tal van thema’s kunnen in Psalmen aan 
de orde worden gesteld. Het is nuttig 
klaagpsalmen van lof- en dankpsalmen 
te onderscheiden. Nog andere soorten 
psalmen vragen onze aandacht. Denk 
aan de koningspsalmen, zoals de Psal-
men 2, 18, 20 en andere. Waarom ko-
men er alfabetische psalmen voor? Zo 
heb ik voor de eerste bundel Psalmen 
(1-41) gemakkelijk voor elke psalm een 
‘algemeen thema’ kunnen vinden.
Wat vele uitleggers in een apart inlei-
dend hoofdstuk behandelen, zet ik uit-
een in korte algemene thema’s. Ik denk 
ook aan wat we de ‘theologie van de 
psalmen’ kunnen noemen. De Duitse 
exegeet H.J. Kraus schreef er een heel 
boek over. Ik noem een paar van die 
thema’s.

Hoe zit het met die psalmen waarin 
het lijkt dat de psalmdichter zichzelf 
te mooi afschildert, alsof hij een smet-
teloze staat van dienst bij Jahwe heeft? 
Is de tegenstelling tussen de goddeloze 
en de rechtvaardige mens niet erg 
zwart getekend in de psalmen? We 
kunnen hier wijzen op onder andere 
de Psalmen 1, 5, 15 en 18:21v. Vinden we 
hier een soort zelfrechtvaardiging, zon-
der het diepe nieuwtestamentische in-
zicht in de verlorenheid van ieder mens 
(Rom. 3:10v)? Is er sprake van een fari-
zese mentaliteit? Of wordt uit de des-
betreffende psalm, bijvoorbeeld Psalm 
26, wel duidelijk dat wat zelfverzekerd 

lijkt, met farizeïsme niets te maken 
heeft? De dichter noemt zich wel een 
rechtvaardige , maar tegelijk smeekt hij 
Jahwe om genade om uit de dreigende 
dood gered te worden.

Ik noem verder de samenhang tus-
sen daad en straf. Straft het kwaad 
zichzelf? Hoe is de verhouding tussen 
Jahwe en de natuur in Psalm 19? Wat 
moeten we denken over de ‘armen’ in 
Psalmen, en hun lijden? Wat over het 
raadsel van het kwaad? Wie goed in de 
‘theologie’ van de psalmen duikt, heeft 
– vermoed ik – genoeg stof om aan alle 
150 psalmen een ‘algemeen thema’ te 
verbinden. Dat de behandeling van de 
‘algemene thema’s’ over 150 psalmen 
verdeeld wordt en niet in een apart 
hoofdstuk of boek (zoals bij Kraus) aan 
de orde komt, vraagt dan wel om een 
goed zakenregister, zodat de onderwer-
pen gemakkelijk terug te vinden zijn.

3. De weg van het Oude naar 
het Nieuwe Testament

Het ligt voor de hand dat ik als theoloog 
die met de eenheid tussen het Oude en 
het Nieuwe Testament ernst maakt, in 
een derde onderdeel probeer duidelijk 
te maken wat elke psalm betekent als 
we er nieuwtestamentisch licht op 
laten vallen. Mijns inziens mogen we 
dat bij elke psalm overwegen, ook al is 
het resultaat heel verschillend. Het ligt 
voor de hand dat er in de Psalmen 2, 22, 
40 en andere meer te vertellen valt dan 
in andere psalmen die in het Nieuwe 
Testament niet of nauwelijks geci-
teerd worden. Men zou zich uiteraard 
kunnen beperken tot een bespreking 
van die psalmen die we op de een of 
andere wijze in het Nieuwe Testament 
terugvinden. Ook ik heb natuurlijk een 
register geraadpleegd van psalmverzen 
die letterlijk of minder letterlijk in het 
Nieuwe Testament aangehaald worden. 
Predikanten kunnen zo’n register bij-
voorbeeld achterin de Griekse Nieuwe 
Testament-uitgave van Nestle-Aland 
vinden.

Toch wil ik iets verder gaan en me bij 
elke psalm afvragen of de boodschap 
van het Nieuwe Testament van belang 
is voor het verstaan van die psalm. 
Daarbij komt dan vooral aan de orde in 
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welk opzicht het Nieuwe Testament het 
verstaan van de psalm verdiept.
Neem Psalm 1, waar gesproken wordt 
over de weg die de rechtvaardige moet 
bewandelen. Het ligt dan voor de hand 
om in het verlengde van de psalm te 
wijzen op Christus als de weg. Het be-
wandelen van die weg betekent altijd 
een navolgen op de weg die Jezus zelf 
is gegaan. Christenen worden al heel 
spoedig ‘aanhangers van de weg’ ge-
noemd (Hand. 9:2; 22:4; 24:14,22). We 
kunnen verder op de twee wegen wij-
zen, zoals ook Psalm 1 doet. We denken 
dan aan de brede en de smalle weg uit 

Matteüs 7:13v. Door op zulke dingen te 
wijzen, kunnen we de betekenis van 
Psalm 1 zeker verdiepen.

Het verbinden van de psalmen aan de 
boodschap van het Nieuwe Testament 
is overigens wat anders dan het inle-
zen van het Nieuwe Testament in het 
Oude. We kunnen een psalm messiaans 
noemen, omdat we teruglezen. Maar 
we doen er verkeerd aan als we allerlei 
zaken uit het Nieuwe Testament al in 
de oudtestamentische teksten inlezen. 
Dat doet onvoldoende recht aan wat 
Paulus zegt over wat de Geest aan de 
gemeente in later tijd geopenbaard 
heeft. Paulus kan dat onder woorden 
brengen met een oudtestamentisch 

citaat: ‘Wat geen oog gezien heeft en 
geen oor heeft gehoord en wat in  
geen mensenhart is opgekomen, heeft 
God bereid voor wie hem liefhebben’ 
(Jes. 64:3)! Dat moeten wij ook in reke-
ning brengen door het Oude Testament 
zelf niet te laten zeggen wat ons pas 
later in Gods openbaring door Jezus 
Christus duidelijk is geworden.

4.  Betekenis van de psalm 
voor vandaag

De betekenis van een psalm voor van-
daag komt in veel commentaren niet 

of nauwelijks aan 
de orde. Een weten-
schappelijke com-
mentaar schakelt 
niet gemakkelijk over 
van ‘toen’ naar ‘wij 
nu’! Zulke overgan-
gen krijgen gauw de 
naam dat de schrijver 
van een commentaar 
overstapt van ‘we-
tenschappelijk naar 
stichtelijk’. Calvijn en 
de andere reforma-
toren hadden daar 
geen moeite mee. 
Een (Nederlandse) 
commentaar op Psal-
men als die van J.J.P. 
Valeton uit 1912 ook 
niet. Wel formuleert 
Valeton een gebrek in 
veel stichtelijke lec-
tuur over Psalmen. 
Stichtelijke lectuur 

maakt van Psalmen vaak een christelijk 
boek, terwijl het oudtestamentische 
karakter niet tot zijn recht komt. Ik wijs 
op wat ik hierboven onder punt 3 reeds 
gezegd heb. De commentaar van Vale-
ton bewijst hoe het een met het ander 
gecombineerd kan worden. Valeton 
was een man van wetenschappelijke 
allure en een kenner van de oudtesta-
mentische psalmen. Tegelijk wist hij 
vaak heel duidelijk te maken wat deze 
psalmen voor de christen van nu te be-
tekenen hadden. Het werd hem als ge-
lovig wetenschapper steeds duidelijker 
dat de psalmen een leidraad ten leven, 
een getuigenis van God, een lamp voor 
onze voet en een licht op het pad zijn.

In dat spoor wil ik ook gaan. De theo-
loog dient de kerk. Hij blijft theoloog 
als hij met zijn wetenschappelijk ver-
antwoorde kennis de gemeente helpt, 
door de boodschap (ook) van het Psal-
menboek duidelijk te maken in haar 
betekenis voor vandaag. Dit betekent 
ongetwijfeld dat hij gedateerd spreekt. 
Wij kunnen leren van Calvijn en van 
alle exegeten die in het verleden een 
psalm voor hun eigen tijd hebben uit-
gelegd. Daarin lezen we veel waarin we 
ook onze tijd herkennen.
De bestudering van het Psalmenboek 
heeft mij niet alleen vreugde gegeven 
als ik voor elke psalm met de hierboven 
genoemde onderdelen 1, 2 en 3 bezig 
was, maar ook met de betekenis van de 
psalm voor vandaag. Dat bracht mij er-
toe ook zelf over heel wat psalmen een 
preek te maken.

5.  Verantwoording

In het laatste onderdeel leg ik verant-
woording af van het kiezen voor of ook 
tegen een bepaalde uitleg. Daarbij be-
perk ik mij in mijn commentaar, gelet 
op het publiek dat ik zou willen dienen. 
Ik richt mij graag tot allen die zich wil-
len inspannen om het boek Psalmen 
te begrijpen, ook al zijn ze theologisch 
niet geschoold en kunnen zij geen let-
ter Hebreeuws lezen. Dat velen daarom 
van dit laatste onderdeel nauwelijks 
kennis zullen nemen, vind ik begrijpe-
lijk en prima. Ik heb als theoloog vrijwel 
altijd voor een zo breed mogelijk pu-
bliek willen schrijven. Maar ik deed het 
wel als theoloog die zich ook als zoda-
nig wil verantwoorden. Schrijven voor 
een breed publiek is niet synoniem met 
‘wetenschappelijk niet verantwoord’! Ik 
verantwoord in het laatste onderdeel 
mijn exegese op een aantal punten. Ik 
deel daarin ook graag mee aan wie ik 
voor allerlei onderdelen van mijn gefor-
muleerde mening dank verschuldigd 
ben.

N.a.v. het verschijnen van dr. Jochem 
Douma, Psalmen 1-41, Brevier, Kampen, 2013, 
ISBN 9789491583254, prijs € 29,90 (tot 1 no-
vember a.s. is het boek verkrijgbaar voor de 
introductieprijs van € 24,90).
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In het ‘Ten geleide’ dat voor in het 
nieuwe Liedboek staat afgedrukt, ver-
telt Klaas Holwerda in het kort iets over 
het ontstaan ervan. Al vrij snel na de 
verschijning van het oude Liedboek in 
1973 werden de tekortkomingen ervan 
zichtbaar en begon men na te denken 
over een opvolger. Toch duurde het 
nog tot 2006 en 2007 voordat de Inter-
kerkelijke Stichting voor het Kerklied 
opdracht kreeg om zo’n opvolger ook 
te gaan samenstellen. Pas na de tot-
standkoming van de Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN) in 2004 was de tijd 
er rijp voor.

Breed en vrijzinnig

De PKN werd meteen ook de grootste 
‘partner’ in het project dat moest lei-
den tot een nieuw Liedboek. Toch was 

zij niet de enige partner. Vanaf het 
begin werd al samengewerkt met de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 
en de Remonstrantse Broederschap. 
Naderhand sloten zich nog vier kerken 
bij het project aan: de Nederlands Ge-
reformeerde Kerken (2008), de Gerefor-
meerde Kerken vrijgemaakt (2009), de 
Verenigde Protestantse Kerk in België 
(2009) en de Evangelisch-Lutherse Kerk 
in België (2011).
Wie dit rijtje kerkgenootschappen op 
zich laat inwerken, komt meteen onder 
de indruk van de breedheid ervan. De 
PKN alleen al omvat zo’n beetje de hele 
breedte van protestants Nederland. 
Vrijzinnig, confessioneel, gereformeerd 
en evangelisch – de PKN heeft het al-
lemaal in huis. Toch valt daarnaast ook 
op dat alle partners die vanaf het begin 

met de PKN in het project hebben sa-
mengewerkt, kerkgenootschappen van 
vrijzinnige snit zijn.
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
bijvoorbeeld, wijst principieel het van 
bovenaf opleggen van een levens-
houding of het doorgeven van onver-
anderlijke dogma’s af. De Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap NPB ontkent – in 
hun woorden – dat Jezus van Nazaret 
de biologische zoon van God is, maar 
beschouwt Hem als een van de meest 
bezielde verkondigers van liefde en licht 
onder de mensen. En bij de Remon-
strantse Broederschap ten slotte staat 
de individualiteit in denken en geloven 
centraal, omdat er niet één weg be-
staat naar geloof of waarheid. Kortom, 
het voert niet te ver om te stellen dat 
de vrijzinnigheid in ieder geval bij het 
begin van het project dat moest leiden 
tot een nieuw Liedboek, nadrukkelijk 
aanwezig was.

Klassiek en 
voorreformatorisch

Een ander aspect dat opvalt, is de litur-
gische ontwikkeling die sinds de ver-
schijning van het oude Liedboek heeft 
plaatsgevonden. In het Dienstboek dat 
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Een nieuw Liedboek
Bronnen

Op 25 mei jl. werd een nieuw Liedboek gepresenteerd. Col-
lega Van Dijk besteedde er in het juninummer van Nader 
Bekeken al enige aandacht aan. Onder meer omdat hij het 
nieuwe Liedboek zelf toen nog niet had kunnen inzien, moest 
hij zich daarbij beperken. Al met al reden genoeg om het in 
dit nummer nog eens wat nader te bekijken. Daarbij richt ik 
me allereerst op de bronnen ervan.
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Hier is opnieuw Klaas Holwerda aan 
het woord, die in het ‘Ten geleide’ een 
aantal lijnen trekt om het nieuwe Lied-
boek te typeren. In dit tweede artikel 

werk ik aan de hand van enkele voor-
beelden twee van die lijnen wat nader 
uit, om ze vervolgens van enkele kant-
tekeningen te voorzien. Daarbij besteed 

ik eerst aandacht aan de ‘aanzienlijk 
grotere afwisseling in genres’, en ver-
volgens aan enkele ‘voorbeelden van 
gezongen liturgie’.
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in 1998 verscheen ten dienste van de 
kerken die toen nog Samen op Weg wa-
ren, wordt daar een kort overzicht van 
gegeven. Dat komt erop neer, dat in elk 
van die kerken een ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden in de richting van wat 
wel een klassieke en voorreformatori-
sche liturgie genoemd wordt.
In grote lijnen wordt daarmee een li-
turgie bedoeld die gekenmerkt wordt 
door vaste gezangen, vaste leesroosters 
en een (zeer) frequente avondmaalsvie-
ring. Ook als ‘vrijgemaakte’ kerken heb-
ben we enige tijd geleden nagedacht 
over deze zogenaamde ordinariumli-
turgie, maar uiteindelijk is dat op niets 
uitgelopen. Volgens mijn (beperkte) 
waarneming oefent in ‘onze’ kerken 
momenteel de evangelische vorm van 
eredienst meer aantrekkingskracht uit 
dan de wat meer hoogkerkelijke vorm 
die in grote delen van de PKN gangbaar 
is.
Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen, 
dat er ook delen van de PKN zijn waar 
de hoogkerkelijke vorm van eredienst 
evenmin weinig weerklank vindt. Te 
denken valt daarbij met name aan 
gemeenten van Gereformeerde Bonds-
signatuur, of gemeenten die zich ver-
bonden voelen met het gedachtegoed 
van het Evangelisch Werkverband. En 
bovendien zijn, zoals gezegd, in de loop 

van het proces ook kerken van meer 
gereformeerde snit aangehaakt. Toch 
neemt dat niet weg, dat een aanzienlijk 
deel van de deelnemende kerkgenoot-
schappen zich wel degelijk aangetrok-
ken voelt tot de genoemde voorrefor-
matorische liturgie.

Stappenplan en ISK

Het voorgaande brengt ons bij de con-
crete opdracht die de PKN in april 2007 
heeft gegeven aan de Interkerkelijke 
Stichting voor het Kerklied. Nadruk-
kelijk werd daarbij overwogen: ‘een 
nieuw liedboek behoort uitdrukking 
te zijn van de identiteit van de Pro-
testantse Kerk en daarbij rekening te 
houden met de diverse taalvelden en 
muziekculturen binnen die kerk’. Naast 
de aandacht voor de eenheid valt hierin 
ook de aandacht voor de verscheiden-
heid op. Heel de breedte van de kerk 
moet zich in het nieuwe Liedboek kun-
nen herkennen.
Het spreekt vanzelf dat dit uitgangs-
punt het opstellen van (kwaliteits)
criteria erg bemoeilijkte. Toch sloot 
de PKN zich, wat dat betreft, aan bij 
hetgeen daar in een stappenplan door 
de Interkerkelijke Stichting voor het 
Kerklied al over gezegd was. ‘Het is 
niet eenvoudig op voorhand ge-

detailleerde uitgangspunten voor de 
selectie van liederen te formuleren. 
Niettemin zal duidelijk zijn dat aan lie-
deren (...) minimale eisen gesteld mo-
gen worden wat betreft tekst, muziek, 
liturgische functionaliteit en theologie. 
Voor de tekst valt bijvoorbeeld te den-
ken aan eenvoud, beeldend vermogen, 
evocatief of belijdend karakter; voor de 
muziek aan zingbaarheid en memo-
rabiliteit.’ Gaandeweg moesten deze 
criteria worden aangescherpt.

Hoe dit alles verder ook zij, duidelijk 
moge zijn dat er vanaf het begin ge-
streefd is naar een Liedboek waarin de 
hele breedte van protestants Neder-
land zich voldoende moet kunnen her-
kennen. Wie het dus wil beschouwen 
(en beoordelen) als een nieuw Gerefor-
meerd Kerkboek, komt bedrogen uit en 
doet ook geen recht aan de eigen aard 
van de bundel. Wat daar nog bij komt, 
is dat vanaf het begin ook gestreefd 
is naar een bundel die de liturgische 
leemten van het oude Liedboek opvult. 
Of, simpel gezegd: de bundel is nadruk-
kelijk (ook) bedoeld voor gemeenten 
met een wat hoogkerkelijker vorm van 
eredienst dan wij gewoon zijn.

Lijnen
‘Het eigene en kenmerkende van dit boek ligt 
onder meer in andere (onberijmde) vormen 
van psalmzingen, een aanzienlijk grotere 
afwisseling in genres, liederen voor kinde-
ren en jongeren, voorbeelden van gezongen 
liturgie, verrassend nieuw materiaal uit zo-
wel andere Europese landen als de wereld-
kerk, meditatieve zangvormen, vormen 
waarin het zangplezier centraal staat en 
gebeden en teksten die het boek tot een 
boek maken om uit te zingen en te bidden.’
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Aanbidding

Wie het nieuwe Liedboek doorbladert, 
komt erachter dat Holwerda bepaald 
niet overdreven heeft. Het is een bonte 
verzameling geworden van de meest 
verschillende genres en stijlen kerk-
muziek. Het is dan ook volstrekt onmo-
gelijk om die hier allemaal de revue te 
laten passeren. Maar omdat er in de 
aanloop naar de verschijning van het 
nieuwe Liedboek het nodige te doen is 
geweest over de aanbiddingsliederen, 
wil ik daar iets over zeggen.
Nu is dat een keus die bepaald niet is 
ingegeven door mijn eigen voorkeur. 
Ik ‘heb’ persoonlijk maar weinig met 
deze vorm van kerkmuziek. Ik kan me 
vreselijk ergeren aan de eindeloze her-
halingen en de naar mijn smaak soms 
ietwat(?) oppervlakkige teksten. Wat 
bijvoorbeeld te denken van de volgende 
(Engelse) songtekst, die als nummer 937 
in het nieuwe Liedboek is opgenomen:

‘When I’m feeling sad, 
I can call out to Him.
When it hurts inside, 
He feels every tear.
When no one understands 

just what I’m thinking,
Jesus, He’s always there, 
He’s always there.

When I’m feeling fine, 
we can talk together.
Every one around me 
seems to care.
Walking in the sun, 
I can feel Him smiling,
Jesus, He’s always there, 
He’s always there.

Hoop op een wonder

Nu realiseer ik me terdege dat er over 
smaak valt te twisten. Wellicht dat er 
kerkgangers zijn die zich zeer gesticht 
en bemoedigd zouden weten door 
bovenstaande tekst. Belangrijker in dit 
verband is dan ook het klimaat waaruit 
veel aanbiddingsliederen afkomstig 
zijn. Niet gehinderd door veel kennis 
ter zake ben ik op zoek gegaan naar de 
achtergrond van dit genre kerkmuziek. 
Om vervolgens in een volstrekt andere 
wereld te belanden.
De website www.nieuwlied.nl was 
zo vriendelijk, mij iets te vertellen 
over wat ‘aanbidding’ nu precies is en 

beoogt. ‘Het doel van aanbidding en 
lofprijzing is het verhogen van God, het 
zich bewust worden van Gods groot-
heid en heiligheid, het zich volkomen 
richten op God, op wie Hij is en wat Hij 
doet.’ Niks mis mee, zou je zo op het 
eerste gezicht misschien denken. Maar 
het is wel heel sterk de mens zélf, die in 
dit alles actief is.
‘Juist in de moeite en in de gebroken-
heid’, lees ik even verderop, ‘zijn lof-
prijzing en aanbidding instrumenten 
om ons uit te tillen boven onze eigen 
omstandigheden en zorgen en deze te 
laten vervangen door vertrouwen in 
en erkenning van Gods grote macht.’ In 
mijn eigen woorden: je moet jezelf bo-
ven je zorgen uit zingen. Want dan kan 
God aan het werk! ‘Psalm 139’, vervolgt 
de website namelijk, ‘spreekt van Gods 
alwetendheid en alomtegenwoordig-
heid, als we deze in onze aanbidding 
belijden en erkennen staan we Hem 
ook toe ons hart te doorgronden en te 
toetsen en ons te laten zien wat niet 
goed is in ons leven.’
Ik wrijf mijn ogen uit. Lees ik hier nu 
echt dat mijn aanbidding God in staat 
moet stellen om in mijn leven aan het 
werk te gaan? Dat is toch de wereld op 
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Het zijn de deputaten Kerkmuziek 
geweest die het initiatief hebben geno-
men om in gesprek te gaan met de In-
terkerkelijke Stichting voor het Kerklied. 
Een belangrijke overweging daarbij is 
geweest, dat we als kerken naast het 
(nieuwe) Gereformeerde Kerkboek 
gebruik zullen blijven maken van het 
Liedboek voor de Kerken. En waarom 
dan ook niet meewerken aan de ver-
nieuwing ervan?

Zwolle-Zuid (2008)

Maar is een zo brede bundel als vanaf 
het begin van het project beoogd is, 
wel bruikbaar binnen onze kerken? En 

worden we zo niet (ook) de brede oecu-
mene in gezongen? Blijkens het rapport 
dat deputaten Kerkmuziek hebben uit-
gebracht aan de Generale Synode van 
Zwolle-Zuid (2008), heeft het hierboven 
al genoemde stappenplan van de In-
terkerkelijke Stichting voor het Kerklied 
een belangrijke rol gespeeld in de be-
antwoording van deze vraag. Enerzijds 
wordt daarin de breedheid van de PKN 
voluit onderkend, anderzijds toch ook 
gepoogd een ‘gemeenschappelijk mid-
den’ aan te duiden dat kan dienen als 
uitgangspunt en ijkpunt voor keuzen 
die worden gedaan.
Uiteindelijk heeft de synode van 
Zwolle-Zuid besloten deputaten op te 

dragen ‘bij de ISK het verzoek in te die-
nen om als kerken lid te mogen worden 
en zo ook deel te kunnen nemen aan 
de samenstelling van het nieuwe Lied-
boek’. Daarbij werd onder meer over-
wogen: ‘zoals we niet van alle liederen 
in het Liedboek gebruik maken, zullen 
we naar verwachting ook niet alle lie-
deren uit het nieuwe Liedboek kunnen 
gebruiken. Daarom is het goed dat de-
putaten kerkmuziek de kerken goed op 
de hoogte houden van de ontwikkeling 
van het project “Een nieuw liedboek” 
en de consequenties daarvan voor onze 
eigen bundel.’

Harderwijk (2011)

Vanaf het begin is dus al duidelijk 
gesteld dat we als Gereformeerde Ker-
ken vrijgemaakt niet het hele nieuwe 
Liedboek zullen gaan gebruiken in de 
eredienst. Maar de grote vraag is dan 
natuurlijk wat we wel en wat we niet 
gaan gebruiken. En dan vooral: wie 
daarover zal gaan beslissen. Gaan we 
de werkwijze die we op het oude Lied-
boek hebben toegepast, ook toepassen 
op het nieuwe? Met andere woorden: 

zijn kop? Maar het staat er wel! En als 
ik doorlees, wordt me ook nog verteld 
dat God, als Hij toch eenmaal aanwezig 
is, ook nog wel eens een wonder van 
bevrijding wil doen. Het is vreemd mis-
schien, maar nu kijk ik toch met heel 
andere ogen naar het lied dat als num-
mer 884 is opgenomen:

De Heer is hier in glorie en luister.
De Heer is hier, verheerlijk zijn naam.
Laat zijn grootheid zien en verhoog 
Hem,
De Heer is hier, verheerlijk zijn naam.

Want de Heer daalt neer in Sion
en Hij vestigt zijn troon op ons lied.
De Heer is hier, hosanna, hosanna.
totdat iedereen Hem ziet.

Het lijkt me dat deze ‘aanbidding in de 
hoop op een wonder’ volstrekt vreemd 
is aan een gereformeerde eredienst. 

Want daarin wordt niet op een wonder 
gehoopt, maar het wonder van Gods 
vergevende liefde in de Here Jezus 
Christus juist verkondigd!

Gezongen liturgie

Eerder heb ik al even aandacht ge-
vraagd voor de liturgische ontwik-
kelingen sinds de verschijning van het 
oude Liedboek uit 1973. Nu, die ontwik-
kelingen zijn aan de opstellers van het 
nieuwe Liedboek bepaald niet voorbij-
gegaan! Zo is er een nieuwe rubriek 
‘De eerste dag’ toegevoegd, met daarin 
onder meer de vaste gezangen van 
de liturgie. En dat, terwijl deze in het 
Dienstboek uit 1998 ook al overvloedig 
aanwezig waren.
Hoe dat verder ook zij, een gemeente 
waarin deze hoogkerkelijke vorm van 
liturgie gangbaar is, zal hier veel van 
haar gading vinden. Omgekeerd is het 

zeer de vraag wat gemeenten waarvoor 
dat niet of minder geldt, in de praktijk 
moeten met elf verschillende manieren 
om ‘Halleluja’ te zingen (nummer 338). 
En min of meer hetzelfde geldt voor de 
liederen die bestemd zijn voor alle mo-
gelijke momenten in het ‘kerkelijk jaar’.
Al met al voert het niet te ver om te 
stellen dat de kracht van het nieuwe 
Liedboek tegelijk ook de zwakte ervan 
is. Doordat het zo divers is, zal iedereen 
er wel iets van zijn of haar gading in 
vinden, maar daarnaast tegelijk ook 
tal van liederen aantreffen waarmee 
hij niets of weinig kan. Of zelfs: die 
tot een wereld of traditie behoren, die 
haaks staat op die waar hij zelf met 
meer of minder overtuiging toe be-
hoort.
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Vragen
Het voorgaande roept de vraag op hoe wij als Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt eigenlijk bij dit project betrokken zijn 
geraakt. En verder, welke overwegingen daarbij precies een 
rol hebben gespeeld. Immers, toen in 2006 en 2007 opdracht 
werd gegeven tot het samenstellen van een nieuw Liedboek, 
waren wij als kerken al druk doende met het samenstellen 
van een nieuw Gereformeerd Kerkboek. Maar waarom daar-
naast dan ook nog deelgenomen aan de samenstelling van 
een nieuw Liedboek?
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komt er opnieuw een lijst met vrijge-
geven liederen? Of wordt één en ander 
ditmaal in de vrijheid van de kerken 
gelaten?
Deputaten Kerkmuziek hebben hier in 
de aanloop naar de Generale Synode 
van Harderwijk al over nagedacht. In 
hun rapport aan deze synode stellen 
zij zich voor, dat de kerken op hun Ge-
nerale Synode van 2014 allereerst het 
algemene besluit zullen nemen om het 
nieuwe Liedboek te gaan gebruiken. 
Aanvullend kan er dan een ‘negatieve 
lijst’ worden vastgesteld met liederen 
die door deputaten zijn gewogen en te 
licht bevonden op het punt van schrif-
tuurlijkheid. Op andere criteria, zo is 
hun gedachte, zijn de liederen immers 
al voldoende beoordeeld door de Inter-
kerkelijke Stichting voor het Kerklied.
De Generale Synode van Harderwijk 
(2011) heeft overeenkomstig dit voor-
stel van deputaten besloten. Omdat 
het nieuwe Liedboek een jaar later is 
verschenen dan aanvankelijk verwacht, 
zal het voor deputaten nog een hele 
klus zijn om voor de Generale Synode 
van Ede (2014) alle 1016 liederen uit het 
nieuwe Liedboek te toetsen op schrif-
tuurlijkheid en zodoende een lijst op 
te stellen van liederen die binnen onze 
erediensten niet gezongen zullen kun-
nen gaan worden. Maar afgezien daar-
van, is er wel een duidelijk perspectief.

Omschakeling

Ik wil deze Kroniek afsluiten met het 
stellen van enkele vragen. Ik besef 
dat mogelijk velen in onze kerken het 
nieuwe Liedboek met vreugde zullen 
begroeten. Tegelijk moeten we niet ver-
geten dat het ook (opnieuw) een flinke 
omschakeling betekent. Anders dan de 
kerken die er het initiatief toe genomen 
hebben, hebben wij het oude Liedboek 
nog lang geen veertig jaar in gebruik. 
Toch zullen we, zoals het nu lijkt, bin-
nen afzienbare tijd moeten overscha-
kelen op (alweer) een nieuwe bundel. Ik 
vraag me af of dit niet te veel gevraagd 
is. Welk kerklid overziet nog de enorme 
hoeveelheid liederen waarmee hij ge-
confronteerd is en gaat worden?
Daar komt nog iets anders bij. Ooit heb-
ben we als kerken de uitspraak gedaan 
dat de psalmen in onze eredienst een 
ereplaats verdienen en ook moeten 
houden. Maar wat komt daar in de 
praktijk van terecht als deputaten en 
synodes de kerken blijven overspoelen 
met een gestaag groeiende stroom 
aan nieuwe liederen, en daarnaast de 
kerken ook nog de ruimte bieden om 
in bijzondere diensten uit willekeurig 
welke al dan niet goedgekeurde bundel 
te putten? Wat dat betreft, is er nu al 
alle vrijheid om onder het mom van 
een bijzondere dienst het nieuwe Lied-

boek te gaan gebruiken, en is alle nog 
op handen zijnde toetsing overbodig.
Mijn laatste vraag ten slotte is wat 
meer inhoudelijk. Ooit hebben we als 
kerken uitgesproken dat liederen op 
zichzelf beoordeeld moeten worden. 
Dat de dichter ervan niet zuiver ge-
reformeerd is, is op zich nog niet vol-
doende reden om het lied bij voorbaat 
af te keuren. Bij het schrijven van deze 
Kroniek kwam de vraag bij mij op, of 
datzelfde ook geldt voor de liturgische 
context waar een lied uit afkomstig en 
voor bedoeld is. Om dat concreet te ma-
ken: kun en mag je een ‘aanbiddings-
lied’ dat gemaakt is om te functioneren 
in een liturgische context zoals ik die 
hierboven heb beschreven, zomaar 
overplaatsen naar een andere (bijvoor-
beeld: gereformeerde) liturgische con-
text? Of doe je dan per definitie lied en 
context al geweld aan? Dezelfde vraag 
zou je kunnen stellen bij liederen die 
bedoeld zijn voor een hoogkerkelijke 
liturgische context.

Afgesloten 12 augustus 2013.

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.
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We moeten vooral horen hoeveel het 
bruidspaar van elkaar houdt en el-
kaar belooft. Het is ‘hun’ dienst. Die 
moet ’t liefst geleid worden op een 
vlotte manier die veel weg heeft van 
‘ouwejongens-krentenbrood’. Natuurlijk 
past in zo’n dienst ook geen ellenlang 
formulier met ‘dingen die we allemaal 
allang weten’.
Na afloop van zo’n dienst denk je: ben 
ik nou bij de kerkelijke bevestiging van 
een heilig huwelijk geweest of bij de 
bevestiging van de ‘heilige’ gevoelens 
van bruidegom en bruid? Het bepaalt 
je bij de veranderingen die zich hebben 
voltrokken in onze samenleving. Met 
instituties hebben we niets meer. Het 
leven is wat wij ervan voelen en maken. 
Bij iets wat daarboven uitgaat en om 
een bepaalde stijl vraagt, hebben we 
‘geen beeld’ en ‘geen beleving’.
Het zet me aan het denken. Houden wij 
inderdaad het huwelijk in ere? Is het 
huwelijk inderdaad niets méér dan wij 
ervan voelen en ervan maken?

Instelling van God

Het huwelijk is geen uitvinding van 
mensen, maar een instelling van God. 
Zo begint ons huwelijksformulier. Het 
huwelijk was er eerder dan wij van-
daag. Het gaat terug tot het paradijs. 
Als God Adam zijn vrouw gegeven 
heeft, is dat van meer dan incidentele 
en individuele betekenis: Zo komt het 
dat een man zich losmaakt van zijn 
vader en moeder en zich hecht aan zijn 
vrouw, met wie hij één van lichaam 
wordt. Wat een geschenk: je mag je 
leven met iemand delen in een unieke 
verbintenis die door God totaal en on-
verbrekelijk bedoeld is.
Meteen na de zondeval blijkt het hu-
welijk aangetast. Scheiding en onvei-
ligheid hebben hun intrede gedaan. 
Genesis 3 vertelt hoe de man zich dis-
tantieert van zijn vrouw. Man en vrouw 
gaan zich schamen voor elkaar. Het 
huwelijk wordt een plek waar niet al-
leen bemind en genoten, maar ook veel 

geleden en zelfs gestreden wordt. De 
Bijbel weet van leed en ellende in hu-
welijken. Gehuwden hebben te kampen 
met zorg, moeite en verdriet, zegt ons 
huwelijksformulier.

Maar het misbruik heft het goede 
gebruik niet op. De Here neemt het 
huwelijk niet weg uit de wereld van na 
de zondeval. Juist niet! In wetgeving 
en cultuur wordt het huwelijk concreet 
vormgegeven. Trouwbeloften worden 
voor het aangezicht van de Here en in 
een kring van betrokkenen afgelegd. 
Het huwelijk schenkt rechten en ver-
plichtingen. Bij de naleving ervan kan 
een beroep worden gedaan op de ge-
tuigen en de omgeving. God verankert 
het huwelijk in zijn eigen wetten. Hij 
doet dat om een beschermend cordon 
te leggen rondom liefde en seksualiteit. 
Hij schept een omgeving waarin Hij 
man en vrouw roept elkaar lief te heb-
ben en trouw te blijven. Hij geeft in het 

huwelijk iets dat dieper vastligt dan in 
onze gevoelens en vermogens. Hij geeft 
er iets in dat groter is dan wijzelf zijn 
en waaraan we ons kunnen optrek-
ken. Het is een instituut waarvan Hij 

Houd het huwelijk in ere

Je kunt het zomaar meemaken: een trouwdienst die is inge-
richt naar de smaak en wensen van het bruidspaar. De preek 
gaat over een tekst die weinig tot niets met het huwelijk te 
maken hoeft te hebben, als hij maar stimulerend en ‘bevesti-
gend’ is. In de dienst draait het voortdurend om het bruids-
paar en hun gevoelens voor elkaar.

Beschermend cordon rondom 
liefde en seksualiteit
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verklaart: daar ben Ik altijd bij je, daar 
mag je op Mij terugvallen, daar mag je 
Mij altijd om de noodzakelijke kracht 
en wijsheid, om liefde en trouw vragen.
Wat is het erg en wat is het duivels als 
juist het huwelijk en de bescherming 
die dat biedt, misbruikt wordt voor 
vernedering, haat, 
onveiligheid. Dat is de 
omgekeerde wereld! 
Het is zonde. Zonde te-
gen je man, je vrouw, je 
kinderen. Het is ook zonde tegen God: 
ontheiliging van het door Hem inge-
stelde en geschonken huwelijk. Geen 
echtgeno(o)t(e) en geen kerk mag dat 
gelaten over zich heen laten komen. Je 
gaat op zoek naar de hulp die voorhan-
den is: tot herstel van je psyche, van je 
relatie, van het recht dat geschonden is.

De heiligheid van het huwelijk

Wat opvalt in de Bijbel, is dat die heel 
goed weet van ontaarding en onthei-
liging van het huwelijk, maar het hu-
welijk als instelling van God hoog blijft 
houden. De zonde wordt aangepakt, en 
de ontheiliging, maar niet het huwelijk! 
Dat is heilig.
De Here Jezus grijpt in een gesprek 
met farizeeën terug op wat de Schep-
per heeft gegeven en gezegd. Je mag je 
vrouw niet zomaar wegsturen. Al regel 
je het nog zo ‘keurig’. ‘Hebt u niet ge-
lezen dat de Schepper de mens bij het 
begin mannelijk en vrouwelijk heeft 
gemaakt? En Hij vervolgde: Daarom zal 
een man zijn vader en zijn moeder ver-
laten en zich hechten aan zijn vrouw, 
en die twee zullen één worden; ze zijn 
dan niet langer twee, maar één. Wat 
God heeft verbonden, mag een mens 
niet scheiden’ (Mat. 19:4-6). Christus 
houdt vast aan het huwelijk zoals God 
dat heeft ingesteld en aan de mensen 
gaf. Ook als mensen geneigd zijn het op 
te geven.

De schrijver van de brief aan de He-
breeën roept ons op: Houd het huwe-
lijk in ere (Heb. 13:4). De catechismus 
spreekt in Zondag 41 over ‘het heilig 
huwelijk’ (antw. 108). Het huwelijk is 
meer dan wat je uit jezelf al opbrengt. 
Het staat voor een hogere norm dan 
onze eigen wil of ons eigen gevoelen of 
onze eigen redenering.

Het huwelijk is een zo bijzondere instel-
ling dat God zijn band met Israël kan 
vergelijken met een huwelijk. Hij is de 
Man die zich voor Israël inzet en aan 
wie Israël trouw moet blijven. In het 
Nieuwe Testament wordt de verhou-
ding tussen Christus en zijn gemeente 

vergeleken met die 
tussen een bruidegom 
en zijn bruid. De Here 
kan onze toekomst 
zelfs schilderen naar 

het beeld van een huwelijk. We zijn im-
mers onderweg (niet naar de afschaf-
fing maar wel) naar de vervulling van 
het huwelijk: de bruiloft van het Lam. 
Gelukkig wie daartoe door God geroe-
pen is! Een wenkend perspectief voor 
gehuwden, ongehuwden en niet-meer-
gehuwden!
Het huwelijk is méér dan de bezegeling 
of de vormgeving van de gevoelens van 
man en vrouw voor elkaar. De apostel 
Paulus roept mannen en vrouwen op 
om in hun huwelijk boven zichzelf uit 
te grijpen en zich te spiegelen aan de 
verhouding tussen Christus en zijn 
gemeente. Het gaat in het huwelijk om 
een groot geheim. Ook om een geheim 
waaruit kracht te putten is. Laten man-
nen zich spiegelen aan de liefde van 
Christus, en vrouwen aan het ontzag 
dat de kerk voor Christus heeft. Op die 
manier is het huwelijk een versterkend 
middel uit de apotheek van onze grote 
Geneesheer (Ef. 5:22-33).

Voor Gods heilige 
tegenwoordigheid

Huwelijken worden in de Bijbel geslo-
ten voor het aangezicht van God. Je legt 
een jawoord, een gelofte, een eed af 
in zijn heilige tegenwoordigheid. Denk 
aan de formulering die we in de kerk 
bij de bevestiging van een huwelijk ge-
bruiken: ‘voor God en zijn gemeente’.
Van een eed in de naam van de Here 
geldt dat je die niet mag breken, hoe 

aanvechtbaar het afleggen ervan ook 
was (Joz. 9). Je mag hem ook niet bre-
ken als je tot je schade gezworen hebt 
(Ps. 15). Wie geloften aflegt in het huis 

van de Here, moet ze nakomen, zegt 
Prediker 5. Laat uw ja ja zijn, en uw nee 
nee, zegt de Here Jezus in de Bergrede.
Opvallend is dat de Here in het oude 
verbond moet aanzien hoe zijn volk 
Hem verstoot en het met andere goden 
aanlegt, maar na verloop van tijd met 
hangende pootjes terugkomt. In Jere-
mia 3 hoor je de Here daarmee worste-
len. Dit kan toch niet, Juda? Je komt bij 
Me terug, maar intussen ga je door met 
je schandelijk gedrag! Dat is toch onbe-
staanbaar? Maar Gods verbond met de 
vaderen, zijn trouw aan hen gezworen, 
is zo sterk dat Hij zegt: Kom terug, dan 
zal Ik mijn woede laten varen, want Ik 
ben vol genade, niet eeuwig duurt mijn 
toorn.
Bij Hosea zien we zelfs hoe de Here zon-
der dat Israël bij Hem terugkomt, haar 
toch weer een gezamenlijke toekomst 
belooft na alle hoererij die ze gepleegd 
heeft. Inderdaad, dat is niet normaal! 
Zulke liefde overstijgt al onze gevoelens 
en mogelijkheden.
In 1 Korintiërs 7 horen we een echo 
van deze liefde van God. Degenen die 
getrouwd zijn, geef ik, nee, niet ik – de 
Here geeft hun het volgende gebod: 
een vrouw mag niet scheiden van haar 
man (is ze al gescheiden, dan moet ze 
dat blijven of zich met haar man ver-
zoenen), en een man mag zijn vrouw 
niet wegsturen (vss. 10 en 11).

Ik haal dit alles niet op om er concrete 
morele regels uit af te leiden of om de 
ernst van ontwrichting en misbruik 
van huwelijken te ontkennen. Of om 
met één pennenstreek een oordeel uit 
te spreken over allerlei concrete situa-
ties en keuzes. Die kan ik helemaal niet 
overzien. Ze verbijsteren me niet alleen 
vaak door hun giftigheid, ik heb tot een 
oordeel erover ook geen bevoegdheid. 
Het gaat mij in dit artikel om iets wat 
dieper zit dan onze keuzes en beslis-
singen. Ik wil aangeven dat het huwe-
lijk iets is wat boven onze gevoelens 

uitgaat en meer is dan wat wij mensen 
ervan maken of willen maken. Daarom 
redeneren we niet naar onszelf en ons 
eigen belang toe en we smaden het 

Toekomst naar 
beeld huwelijk

Het huwelijk is iets wat boven onze gevoelens uitgaat 
en meer dan wat wij mensen ervan maken of willen maken
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huwelijk niet als ‘een regeltje’ ten koste 
van mensen. Het beschérmt juist men-
sen. En we willen het daarom in ere 
houden. Wat ons in het huwelijk wordt 
aangedaan, wordt ons nog niet door 
het huwelijk aangedaan. Ons verdriet 
en onze woede moeten zich dan ook 
niet ontladen in frustraties richting het 
huwelijk, maar in het aanpakken van 
de zonde van mensen. Laat duidelijk 
zijn in onze opstelling, dat we het 
huwelijk zien als een instelling en 
geschenk van God. En laat in ons 
optreden tastbaar zijn hoe we 
het geschenk van het huwelijk 
zorgvuldig bewaren en hono-
reren. Het gaat om méér dan 
we uit onszelf willen en kun-
nen. En dat we van God heb-
ben af te smeken.

Het burgerlijk huwelijk

Houd het huwelijk in ere, leert de 
Bijbel ons.
In de samenleving is het langzamer-
hand totaal uitgekleed. Niet maar in 
de praktijk. Maar ook in het statelijke 
recht. Op het gemeentehuis leg je geen 
belofte van levenslange trouw meer 
af. Het burgerlijk huwelijk sluit op dit 
moment nog de polygamie uit, maar 
het vormt geen beletsel om vreemd te 
gaan of het leven puur egoïstisch in te 
richten. Het huwelijk dat door God be-
doeld is als verbintenis van één man en 
één vrouw, is opengesteld voor relaties 
tussen mensen van hetzelfde geslacht. 
In het regeerakkoord van het kabinet-
Rutte II is afgesproken dat als er geen 
kinderen bij betrokken zijn, huwelijken 
zonder tussenkomst van de rechter 
ontbonden kunnen worden.
Wie dit tot zich laat doordringen, 
vraagt zich als christen vertwijfeld af: 
wat beloof je eigenlijk nog als je voor 
de overheid trouwt? Waar leg je je op 
het gemeentehuis eigenlijk nog op 
vast? Het burgerlijk huwelijk is nog 
maar een schim van het huwelijk zoals 
God dat heeft bedoeld en in zijn recht 
heeft omschreven. Je kunt tegenwoor-
dig een niet-huwelijkse relatie aangaan 
waarin je je tot méér verplicht dan in 
het burgerlijk huwelijk!

Het is zaak dat we ons als kerken gron-
dig op deze stand van zaken bezinnen. 

Om het te zeggen in de taal van de 
laatste synode: het is wijs dat de ker-
ken zich ertoe zetten het huwelijk als 
instelling van God af te grenzen tegen 
de veelheid van samenlevingsvormen, 
waarbij de kerken zich niet afhankelijk 
opstellen tegenover het steeds verder 

uitgeholde wettelijk vastgelegde bur-
gerlijk huwelijk. Het is wenselijk om 
in de huidige samenleving te zoeken 
naar nieuwe wegen en mogelijkheden 
om het huwelijk zoals de Bijbel erover 
spreekt, in de kerkelijke gemeente te 
verankeren en de christelijke huwelijks-
moraal te versterken (vgl. Acta GS Har-
derwijk 2011-2012, art. 17, gronden 2 en 3 
onder besluit 1).

Echtscheiding en hertrouwen

Houd het huwelijk in ere, zegt de Bij-
bel. Dat dient ook 
een belangrijke 
overweging te zijn 
bij vragen rond 
echtscheiding en 
hertrouwen.
Het gaat bij het huwelijk om méér dan 
wat echtelieden er nog van voelen of 
ervan denken te kunnen maken. Ook 
als zij de moed opgeven, is daar het 
huwelijk waarvoor God zijn beloften 
en bevelen heeft gegeven. Als kerk (c.q. 
als gezamenlijke christenen) zullen we 
erop bedacht hebben te zijn en in ons 
concrete beleid er vorm aan hebben te 
geven, dat het huwelijk door ons in ere 

wordt gehouden. Als man en vrouw het 
niet meer zien zitten, ziet God het dan 
ook niet meer zitten?
Een kerk die het huwelijk hoog wil 
houden, kan te horen krijgen dat ze 
het geluk van mensen in de weg staat. 
En dat ze ongevoelig en liefdeloos ope-
reert. Dat kán inderdaad het geval zijn, 
zelfs ondanks de beste intenties. En 
soms kan misbruik van het huwelijk op 

een schrijnende manier ongemoeid 
gelaten worden, ten koste van 

slachtoffers. Maar altijd zal de 
kerkenraad hebben te tonen dat 
het huwelijk in ere gehouden 
dient te worden.

Dat is ook aan de orde bij de 
vraag naar de legitimiteit van 

hertrouwen. Tot dusver heb-
ben de gezamenlijke kerken 

in hun officiële besluiten nooit 
de legitimiteit van hertrouwen 

beslist geacht met de gevoelens van 
hen die willen hertrouwen. Ze hebben 

op de vraag naar hertrouwen ook niet 
geantwoord dat ieder vrij is die ver-
laten is of schuldloos gescheiden. Dat 
kan ook moeilijk als je Matteüs 5:31-32, 
Lucas 16:18 en 1 Korintiërs 7:10-11 seri-
eus neemt. Er is méér aan de orde: hoe 
laten we zien dat huwelijk en ja-woord 
heilig zijn?
Is deze rede niet hard (vgl. Mat. 19)? 
Voor mijn gevoel in bepaalde situaties 
soms wel. Ik probeer in zulke geval-
len, zeker als het gaat om iemand die 
me lief is, naar een escape te zoeken. 
Ik doe dan alsof de Bijbel keihard is. 
Terwijl het, zo moet ik dan weer leren, 
de zonde en de duivel zijn die alles 
kapotgemaakt hebben. Die altijd weer 

gemener blijken 
dan ik had kunnen 
bevroeden. Tegen 
hun diepe vergif 
is alleen Christus 

opgewassen. Niet hertrouwen, maar 
Christus volgen is de enige weg naar 
echt geluk.

Uitgangspunten

Onze synode verwoordde het zo: vanuit 
de overvloedige genade van Christus 
en binnen het geheel van het christe-
lijke leven in de kerken wordt ingezet 
op maximale toewijding aan God en 

Tegen hun diepe vergif 
is alleen Christus opgewassen
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zijn wil, op navolging van Christus en 
op een levensstijl die recht doet aan het 
komende koninkrijk. En de synode for-
muleerde als uitgangspunten:
1. Het huwelijk is door de Here inge-

steld. Deze hechte band tussen man 
en vrouw mag niet door mensen 
ontbonden worden (Gen. 2:24; Mal. 
2:14-16; Mat. 19:3-9; 1 Kor. 7:10-11). 
Echtscheiding is een ernstig kwaad, 
dat zo veel mogelijk voorkomen en 
bestreden moet worden. 
Leven naar de stijl van 
het koninkrijk van Chris-
tus betekent dat we bij 
alle huwelijksmoeiten 
inzetten op verzoening 
en herstel van de relatie.

2. Indien een huwelijk ten 
gevolge van zonden of 
door de gevolgen van de 
zondeval is aangetast, 
dient in navolging van 
Christus middels berouw, 
vergeving en verzoening 
gestreefd te worden naar 
het herstel van de huwe-
lijksband en/of in de weg 
van zelfverloochening 
de huwelijksband zo 
veel mogelijk te worden bewaard. 
Daarbij kan echter blijken dat in een 
echtscheiding moet worden berust.

3. In geval van de feitelijke beëindi-
ging van de huwelijksband past 
het het meest bij de stijl van het 
koninkrijk van Christus het huwe-
lijk formeel in stand te laten en te 
kiezen voor een oplossing waarbij 
de partners onderling afspraken 
maken en (doen) vastleggen of voor 
scheiding van tafel en bed.

4. Ook in de hiervoor bedoelde situa-
ties blijft de gegeven trouwbelofte 
van kracht, zolang een van de beide 
partijen nog geen ander huwelijk 
heeft gesloten. Daarom past her-

trouwen na een scheiding in prin-
cipe niet bij de stijl van het konink-
rijk van Christus.

5. Besluit een kerkenraad niettemin 
in te stemmen met het sluiten van 
een volgend huwelijk, dan ziet hij, 
op dezelfde wijze als bij een eerder 
huwelijk, toe op de kerkelijke beves-
tiging ervan. Hij ziet daarbij tevens 
toe op een, voor zover noodzakelijk, 
aan de omstandigheden aangepast 

gebruik van het formulier voor de 
kerkelijke bevestiging van het hu-
welijk.

Voor welke lastige vragen het ons in de 
praktijk ook kan stellen, hoe haaks het 
ook staat op ons aller levensgevoel en 
hoezeer nuanceringen in concrete situ-
aties onontkoombaar kunnen zijn, wat 
hier is verwoord, verdient het wel om 
door ons als uitgangspunten toegeëi-
gend te worden. Juist omdat de heilig-
heid van het huwelijk en van voor Gods 
aangezicht uitgesproken jawoorden ‘tot 
de dood ons scheidt’ er zo uitdrukkelijk 
door wordt gehonoreerd. Houd het hu-
welijk in ere!

Verantwoordelijkheid voor 
ons allen

Wie geen vreemde is in Jeruzalem, 
weet hoe moeilijk het voor ouderen, 
jongeren en kerkenraden is om op dit 
gebied het roer recht te houden. Wat 
kunnen mensen God en elkaar op dit 
gebied een pijn en verdriet aandoen.
Wat is het belangrijk om zorgvuldig te 
luisteren naar wat de Here ons in de 

Bijbel leert.
Wat is het belangrijk dat we 
bereid zijn ons eigen denken 
en voelen onder de kritiek 
daarvan te stellen.
Wat is het belangrijk om 
op dit gebied preventief te 
werken, door catechese en 
cursussen (ook dáárop wees 
onze synode).
Wat hebben we als kerken 
een kostelijk huwelijksfor-
mulier!
Wat is het verder belangrijk 
om zonden die mensen el-
kaar aandoen of waartoe ze 
elkaar verleiden, te ontmas-
keren.
Wat is het belangrijk om te 

helpen en te steunen wie op dit gebied 
door ontrouw en liefdeloosheid wordt 
gewond.
En wat is het belangrijk dat we bidden 
om wijsheid. Bidden zowel voor betrok-
kenen als voor hulpverleners en kerken-
raden. Voor ons allen! Want het huwe-
lijk in ere houden is iets waarvoor de 
Here ons allen verantwoordelijk stelt. 
En dan niet tegenover, maar met elkaar. 
In een geest van liefde. We mochten 
zelf op dit of een ander punt immers 
eens onderuitgaan…

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 geschenk abonnement 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 p.min.).

Moeilijk het roer recht te houden...
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Onze vakantieoppasser had me al 
gewaarschuwd: er zitten vlooien 
in het kippenhok. En ik maakte het 
mee bij het eieren rapen: velen had-
den direct m’n hand te pakken en 
prompt voel je de kriebels over je 
hele lijf. Een paar dagen later lag 
er een hen dood. En mijn vrouw 
zei: Bekijk ook eens de andere kip-
pen, zie je hoe wit de poten zijn? 
Ik haalde er een dorpsautochtoon 
bij en hij zei: Mijten! En zijn advies 
was: Rúimen die kippen. Voor de 
dode hen had ik ergens in mijn 
tuin – in de harde klei – een grafje 
uitgegraven, maar de nog levende 
kippen werden in een jutezak ge-
daan. Toen de haan – een pracht-
beest – bij de poten werd gepakt, 
werd me nog zijn mooie kop voor-
gehouden. Hij keek me aan, zoals ie 
me vaker aankeek: Je blijft van m’n 
hennen af!, maar met zijn hennen 
was nu ook zijn lot bezegeld. Ze 
zijn geslacht en ik vermoed dat een 
allochtoon gezin er nog een lekker 
maaltje aan heeft gehad.

Mijn vrouw wilde de kadavers niet 
hebben, ze koopt liever een biologi-
sche kippenborst bij de super, dan 
hoeft ze ’t beest niet in de ogen te 
kijken. Trouwens, sinds we buiten 
wonen heeft ze steeds meer moeite 
met vlees eten. Want kijk toch eens 
– zegt ze dan – hoe schattig de lam-
metjes huppelen in de wei naast 
ons. En als er een dikbil verschijnt 
aan ons achterhek, dan is zij erbij 
om ’m over z’n natte neus te aaien. 
Hoe moeilijk is dan de wetenschap 
dat al deze beesten op de voor hen 
bepaalde tijd voor de slacht worden 
weggebracht. Onze omgeving kijkt 
haar vreemd aan. Dit is productie, 
mevrouw!, maar we zijn goed voor 

onze producten, zolang ze leven zal 
het hun aan niets ontbreken. Voor 
mijn vrouw is ’t te weinig. Ze be-
grijpt hier ook niet de huisvesting 
van de honden: op het erf, in een 
stalen kooi. Als eens Rien Poortvliet 
heeft mijn vrouw haar honden het 
liefst op bed, en zo lig ik nog wel 
eens op het logeerbed.

Intussen verwijt ik haar een incon-
sequentie. Wij leven hier buiten ook 
met ratten en muizen. Die moet ik 
subiet bestrijden. Hoezeer ik haar 
ook een warm muizenhol probeer 
voor te stellen met al die kleine roze 
muisjes en hun schattige ogies. Een 
vernuftig stekende mug slaat ze 
met één snelle slag dood. En toen 
ik m’n best had gedaan om het kip-
penhok te ontsmetten, beval ze me 
me buitenshuis te ontkleden: Dat 
ongedierte wil ik niet binnen heb-
ben.
En toen was daar het nieuws van 
het kweekvlees. Bij mijn vrouw 
kwam dit bericht binnen als een 
evangelie. Al heeft ze nog wel een 
klein probleempje: ze houdt niet 
van hamburgers en ze ziet dus uit 
naar het eerste gekweekte runder-
lapje.

Ik ben bang dat we dan met pek en 
veren ons aardige dorpje worden 
uitgejaagd. En gelijk hebben ze. 
Zelfs het gelijk van de Bijbel. Alles 
wat leeft en beweegt zal jullie tot 
voedsel dienen, heeft de Heer ge-
zegd. Misschien moeten we dat met 
huidige schappen vol voorverpakt 
dood vlees weer leren: het vlees dat 
je eet, heeft geleefd: het hipte en 
huppelde, het kukelde en het loeide.
Dat besef hoeft niet zonder senti-
ment te zijn. Hoe herkenbaar is niet 

het verhaal dat de profeet Natan 
aan David deed: dat lammetje dat 
de boer liefhad als zijn eigen doch-
ter, en hij behandelde het ook als 
een van zijn kinderen, het sliep in 
zijn schoot. En ik stel me voor dat 
de opdracht van het pesachfeest 
ook wel lastig zal zijn geweest: Op 
de tiende van de eerste maand 
moet elke familie een lam of een 
bok uitkiezen, ieder gezin één. Het 
mag het jong van een schaap zijn of 
het jong van een geit, als het maar 
een mannelijk dier van een jaar oud 
is zonder enig gebrek. En ook: hoe 
graag at Isaak het wild dat eerst 
door zijn zoon Esau – ik denk: met 
bonzend hart – was opgejaagd en 
afgeschoten.

Ach, hoe vertel ik deze verhalen aan 
de catechisant van deze tijd? Ik ben 
dus principieel tegen kweekvlees. 
Als me dat ooit op m’n bord wordt 
gelegd, dan ben ik vegetariër.

Kweekvlees
Colum

n
G

ijs Zom
er
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Nooit boven vermogen?

Overvraagd

Je zult niet boven je krachten worden 
beproefd. Je krijgt niet meer te dragen 
dan je aankunt. Zo is deze tekst vaak 
gebruikt als troost voor mensen die in 
de moeite belanden. Of die tegenslagen 
te verduren krijgen waartegen ze zich 
niet voelen opgewassen. Ze voelen zich 
overvraagd. Maar hoe kan dat dan? Het 
wordt immers door Paulus uitgespro-
ken: God zal niet toestaan dat je boven 
je krachten wordt beproefd! En hoe 
verhoudt zich dat met Paulus’ eigen 
beleving? In zijn tweede brief schrijft 
hij namelijk dat zij het zo zwaar te ver-
duren hadden dat het hun krachten te 
boven ging (2 Kor. 1:8)!

Verzoeking

Wie zich verdiept in de context van 
1 Korintiërs 10, krijgt een andere 
voorstelling. Paulus spreekt over de 
woestijnreis waarbij Gods volk op al-
lerlei manieren verzocht wordt en over 

kwade verlangens die telkens weer 
opspelen. Hij heeft het veeleer over 
verzoeking dan over beproeving. In het 
Nieuwe Testament wordt daarvoor wel-
iswaar een en hetzelfde woord gebruikt 
(peirasmos). Maar hier gaat het toch 
duidelijk over kwade verleidingen en 
kwaad in de zin hebben.
Dat blijkt ook uit de voorbeelden die 
Paulus geeft. Zijn grote zorg is dat de 
Korintiërs zelfgenoegzaam en gear-
riveerd leven. Ze doen 
alsof ze al binnen zijn. 
Nu zijn ze ook rijk ge-
worden met het goede 
nieuws van Christus en 
veel bijzondere gaven 
die zichtbaar zijn geworden (charis-
matisch). Maar daarmee ben je er nog 
niet.

Wees gewaarschuwd

Paulus vertelt de geschiedenis van 
Israël als onze voorgeschiedenis. Een ge-
waarschuwd man telt voor twee… Het 

bleef niet bij de bevrijding uit Egypte 
en de doop door de Rode Zee. Was dat 
maar waar. Onze voorouders gingen 
‘hopeloos’ de fout in. Het vervolg was 
een grote antigeschiedenis. Wat zijn er 
veel afgehaakt! Een complete generatie 
ging verloren. Om moedeloos van te 
worden. Het begon goed. Het kan ook 
weer goed komen. Maar er zijn ook 
kwade machten aan de gang die je van 
je vrijheid willen beroven.
En zeg nu niet: ‘Dat was toen, die men-
sen waren nog onbekeerde, onverzette-
lijke Joden. Wij zijn verder, wij hebben 
de Geest en zijn gaven.’ Wat toen ge-
beurde, is gebeurd met het oog op ons. 
Dat wil zeggen: het is een voorafbeel-
ding (tupos), een type gebeurtenissen 

die je kunt verwachten. 
In die woestijntijd 
krijg je een herkenbaar 
patroon te zien van 
wat later terugkomt. 
Je kunt daarin de tac-

tiek van de grote verleider, van satan 
herkennen. Die heeft altijd kwaad in 
de zin.

Paulus spreekt daarin Jezus na. Het is 
onmogelijk dat er geen verleidingen 
komen. Je ontkomt er niet aan dat op je 
levensweg valstrikken worden gelegd 
of valkuilen. ‘Het is onvermijdelijk dat 

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen 
te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven 
uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving 
ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

(1 Korintiërs 10:13)
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Zelfgenoegzaam 
en gearriveerd leven
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er mensen ten val worden gebracht, 
alleen: wee wie daarvoor verantwoor-
delijk is!’ (Luc. 17:1). Je bent gewaar-
schuwd.

Aanvechting

De vrijheid die je in Christus ontvangen 
hebt, wordt aangevochten. Leef daarom 
niet gearriveerd. Doe niet zo dwaas te 
denken: dat zal mij niet gebeuren, dat 
zal mij niet overkomen. Het gevaar van 
overmoed is groot. Wie denkt dat hij 
stevig overeind staat, moet toezien dat 
hij niet valt (10:12). Kijk niet op anderen 
neer met een houding: dat overkomt 
mij niet. God heeft liever dat je je zwak 
en afhankelijk voelt en op je hoede 
bent, dan stoer en sterk doet. Het 
kwaad ligt altijd op de loer: lokkend, 
trekkend, zuigend, verzoekend. En het 
vervelende is dat het aansluit bij onze 
diepe kwade verlangens, die in ieder 
mens huizen. Het klikt nu eenmaal met 
het kwaad. Als je verzocht wordt, wijs 
dan niet naar God, want het sluit aan 
bij jezelf (Jak 1:12-18).

Paulus brengt een terrein van ver-
zoeking in beeld met de volgende 
valstrikken: andere goden, de macht 
van porneia, provoceren van God en 
ondankbaar leven.

1.  Namaakgoden
Andere goden bestaan toch niet 
echt? Dat niet, maar zo doen ze zich 
wel voor. Demonen bestaan na-
melijk wel. Paulus verwijst naar de 
geschiedenis van het gouden kalf. 
Gods verbond was nog niet geslo-
ten of ze gingen al vreemd. Ze wil-
den geen God op afstand naar wie 
je moet luisteren en 
op wie je soms (lang) 
moet wachten. Maar 
een God van nabij, 
bij wie je je iets kunt 
voorstellen: beeld van kracht en 
vruchtbaarheid. Een God die je kunt 
bewegen en naar jouw hand kunt 
zetten. Die doet wat jij graag wilt 
en goed en belangrijk vindt. Die 
je kunt verplaatsen en die zich in 
jou verplaatst. Die gevormd wordt 
naar jouw beeld en jouw verlan-
gens en jouw genoegen en plezier. 
Herkenbaar, niet?

2.  Porneia
Het woord zegt het al: ontucht. 
Telkens in de geschiedenis van Israël 
vormde dat een bedreiging. Baäl 
en Astarte waren er toonbeelden 
van. Baäl, de god van de groeiende 
economie, ging samen met Astarte: 
de godin van de vrije seksuele mo-
raal. In de woestijn wordt die al 
goed zichtbaar. Aan het eind van 
de woestijnreis strijken ze neer bij 
Baal-Peor. En dat wordt maar al te 
gezellig met de meisjes van Moab, 
het ontaardt in een ‘bunga-bunga’.

Die bedreiging ziet Paulus ook in 
Korinte. Er is sprake 
van een vrije seksuele 
moraal. Als je in de 
Geest bent, ben je vrij, 
dan behoort je lichaam 
met onderbuikgevoelens bij het 
oude wat je achter je hebt gelaten. 
En van tijd tot tijd een keer naar 
een prostituee gaan was blijkbaar 
geen probleem. Paulus gebruikt 
telkens het woord porneia. Vlucht 
de hoererij, ga ontucht uit de weg 
(6:18). Seksualiteit is niet verkeerd, 
maar er wordt veel verkeerd mee 
gedaan. Het kan een macht worden 
die je aan banden legt. Het kan heel 
makkelijk een verslaving worden. 
Niet dat mensen vroeger beter wa-
ren dan nu, maar de verleidingen 
worden vermenigvuldigd via de 
media. Daar is geen ‘clicksafe’ tegen 
bestand. Porno maakt meer kapot 
dan je lief is.

3.  Provoceren
Anders gezegd: tarten of uitda-
gen. Het gaat om het tarten van 

Christus, volgens Paulus. 
Dat heeft alles te maken 
met het beledigen van 
God. Uitproberen hoever 
je kunt gaan. Je eist een 

ruimte op waarbij je de grenzen 
opzoekt en overgaat. God moet dan 
maar de andere kant op kijken...

4.  Morren
Morren is mopperen in het kwa-
draat. Als je moppert, ben je onte-
vreden. Dit is niet goed en dat is 
niet goed. Je hebt geen oog voor 
wat je hebt. Je hebt het niet naar de 

zin. Je stelt eisen en bent misschien 
een welvaartskind. Niets gewend 
en verwend. Maar als je mort, ga 
je veel verder. Morren is je vuisten 
ballen. Morren is overhoop liggen, 
dwarsliggen, tegenwerken, stennis 
maken. Wie de schoen past, trekt 
die aan.

Exbasis

Paulus sluit af zoals Hij begon, met 
een belofte. Zelf ben je niet tegen de 
aanvechtingen en aanvallen van satan 
bestand. Maar met de verzoeking geeft 
God ook de uitweg. Hij geeft een uitvals-

basis (exbasis). Dit kan be-
tekenen dat Hij een einde 
maakt aan de verzoeking 
en daadwerkelijk bevrijdt 
uit de greep van het 

kwaad. Het kan ook zijn dat Hij je een 
uitweg biedt en een uitlaatklep geeft.

God belooft dus niet dat je altijd aan 
de verzoeking ontkomt. Je zult door het 
gebied heen moeten en je kunt ten val 
komen. Maar met die verzoeking laat 
Hij je niet aan je lot over. Zo word je 
niet onmenselijk en boven je krachten 
verzocht. Hij biedt je een uitlaatklep, 
maar die werkt alleen als je Hem 
vertrouwt. Dat kan door middel van 
een ander zijn die je helpt en die Hij 
inschakelt. Hij kan het ook rechtstreeks 
doen. Hij belooft zijn nabijheid en zijn 
opvang. Hij zet er een begrenzer op, 
zodat het niet onmenselijk wordt in de 
verzoekingen die je te verduren krijgt. 
Met de verzoeking komt ook zijn bereid-
heid te ondersteunen.

Een van de vier verzoekingen kan je 
keihard laten vallen en onderuit doen 
gaan. Maar er is ook een keiharde be-
lofte: God weet van geen wijken. Hij 
geeft nooit op. Hij blijft trouw. Dat 
vraagt ook ver-trouw-en. Christus heeft 
niet voor niets alle beproevingen door-
staan en het uitgehouden tot op het 
laatst. Dat heeft Hij niet voor zichzelf, 
maar voor jou gedaan.

Het is niet jouw volharding met Hem,
maar zijn uithoudingsvermogen
met jou, wat de doorslag geeft.

Het klikt nu eenmaal 
met het kwaad

‘Bunga-bunga’
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Smeekbede
Het gebeurt me altijd weer. Onwillekeurig overvalt me een 
gevoel van onmacht. Vorige week ook weer. Aan het uitzicht 
lag het niet. Dat was fantastisch. We waren met de auto de 
berg opgereden. Nog een klein stukje klimmen en dan zag je 
het. De markante bergtoppen van de Dolomieten. Het meer 
in de diepte. Kleine dorpjes schilderachtig tegen de hellingen 
geplakt. Autootjes op de snelweg in speelgoedformaat. Het 
had iets paradijselijks.

Tegelijk overvalt je een gevoel van vervreemding. Zo’n top-
downbenadering heeft ook iets relativerends. Wat is het 
leven op de begane grond van de aarde eigenlijk betrekkelijk! 
De mens was met het blote oog niet te zien. Zo pietepeute-
rig klein. Wat is de mens, dat de Schepper hem gedenkt? En 
ook al draait de wereld in je vakantieweken ook zonder jou 
wel door, je kunt je ogen niet sluiten voor wat er gaande is. 
Europa wankelt vanwege de economische crisis. Somaliërs 
proberen op het Italiaanse strand zonnebrillen, armbanden 
en vliegers te verkopen. Grote kans dat ze met gevaar voor 
eigen leven in overbeladen bootjes de zee zijn overgestoken 
om aan de rand van Europa nog een droge boterham te ver-
dienen. Heel wat lotgenoten haalden de overkant niet eens. 
Ondertussen glijden op zee aan de horizon de torenhoge 
cruiseschepen voorbij: drijvende, dichtbevolkte flats vol luxe, 
vermaak en ontspanning. Brood en spelen. Als je zou willen, 
kun je honger en verspilling, bittere armoe en overdaad in 
één foto vastleggen.

Paradijselijk? De Dordtse Leerregels helpen ons om nuchter 
te blijven. Ja, ooit was de aarde een paradijs. Gaaf! De eerste 
wereldbewoners weerspiegelden hun Schepper. De mens 
was een schitterend beeld van God (DL III/IV,1). Begiftigd met 
een geweldig geestelijk inzicht, met een fijngevoelige wil en 
met alleen maar pure, zuivere verlangens. Volmaakt toege-
rust om God te kennen, Hem in alles te eerbiedigen, van alle 
medemensen zielsveel te houden en de veelbelovende schep-
ping evenwichtig te ontwikkelen.

Daar is weinig van terecht gekomen. Wie vanaf een bergtop 
het dal inkijkt en de schilderachtige dorpjes ziet liggen, kan 
een gevoel van onmacht niet onderdrukken. Wie vanaf het 
strand de wereldproblematiek met een menselijk gezicht 
voorbij ziet komen, kan niet om de realiteit heen. Het beeld 
is in stukken gevallen. De brokken liggen voor het oprapen. 
De mens is, zoals Paulus dat noemt, vervreemd van het leven 
Gods (Ef. 4:18).
De omgeving mag dan indrukwekkend zijn, de bergen ma-
jestueus, maar daar zit het probleem ten diepste ook niet. 
De vanaf een bergtop onzichtbare mens is de oorzaak van 
alle ellende. Mensen zijn kortzichtig geworden. Vaak vette 
ego’s. Hun inzicht is beperkt, zeggen de Leerregels. Ze beoor-
delen vaak met oogkleppen op. Wat ze willen, is vaak slecht. 
Verkeerd gefocust. Knap eigenwijs en hoogmoedig zijn ze, 
opstandig tegen God. Hun gevoel spoort niet meer met zijn 
gevoel. De ellende is inmiddels met geen pen te beschrijven. 

Wereldwijd worden 
dag aan dag de kran-
ten vol gedrukt, en 
elke dag weer is er 
slecht nieuws.

Mijn gevoel van on-
macht gaat daarop 
terug. In die schilder-
achtige dorpjes leven 
mensen. Met al hun 
zorgen, angsten en 
problemen. Wereld-
wijd zijn er duizenden van die dorpjes, en talloze miljoenen-
steden. ‘Vervreemd van het leven Gods.’ Tenzij… tenzij…
Zeker in deze tijd wordt duidelijk hoezeer leer en leven met 
elkaar sporen. Hoezeer de diepe onmacht en verdorvenheid 
van de mensheid heeft geleid tot mogelijk onoverkomelijke 
wereldproblemen. Niet alleen de economische crisis teistert 
de aarde, we lopen ook aan tegen een wereldwijde klimaat-
crisis, een voedselcrisis en een energiecrisis. Ze hangen ook 
nog allemaal met elkaar samen.

Net deze vakantie las ik het laatste boek van Dan Brown: In-
ferno. Het speelt in Italië. Als u het nog wilt gaan lezen: ik zal 
de clou niet verklappen. Maar centraal staat de enorme we-
reldproblematiek als gevolg van de dreigende overbevolking. 
Die groeit exponentieel. Exponentieel, zegt u? Een grafiekje 
kan duidelijk maken hoe dat werkt. Of even in getallen: in 
1804 telde de wereldbevolking 1 miljard mensen, in 1927 2 
miljard, in 1960 3 miljard, in 1974 4 miljard, in 1987 5 miljard 
en in 1999 6 miljard. Oftewel: in steeds kortere tijd verdub-
belt het aantal mensen. De laatste decennia lijkt dat tempo 
iets te vertragen, maar dat lost de problematiek nog niet op.

De Dordtse Leerregels zijn volstrekt helder over de diepste 
oorzaak van alle ellende. Niet om ons neerslachtig te maken. 
Niet om ons doemdenkers te laten worden. Wel om ons onze 
onmacht te laten geloven en in de praktijk te laten beseffen.
‘Vervreemd van het leven Gods’, tenzij… tenzij God zelf 
vanuit de hemel te hulp komt. De aanbidding van God (zie 
vorige nummer) wint aan diepgang en intensiteit, juist van-
wege onze menselijke onmacht. Wat leerstelliger gezegd: 
de kennis van onze ellende verdiept onze dankbaarheid voor 
Gods reddend ingrijpen.

In al die schilderachtige dorpjes en overvolle miljoenensteden 
staan ook talloze kerken. Vaak wijzen de torenspitsen boven 
hun omgeving uit omhoog. Daar hoort al eeuwenlang de 
smeekbede tot het liedrepertoire. In allerlei toonaarden komt 
het vanaf de aarde tot klinken.
Kyrie eleison.
Heer, ontferm U over ons.
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Er zijn hier ook sporen gevonden van 
een buitengewoon hete brand. De ex-
treme hitte van ca. 1300 graden Celsius 
had muren, bakstenen en cederhout 
in het paleis geblakerd en verbrand en 
zelfs aardewerk doen verkruimelen. 
Ben-Tor noemde deze nieuwe vondst 
een zeer opwindende en uitzonderlijke 
ontdekking.

Hasor was de grootste en sterkste 
Kanaänitische stad in het tweede mil-
lennium voor Christus. De oppervlakte 
bedroeg toen circa 80 hectare en men 
schat het aantal inwoners op minstens 
20.000. De stad lag strategisch op de 
voornaamste militaire en handelsroute 
tussen Egypte en Babylon. Het was 

de machtigste van alle Kanaänitische 
koninkrijken (Joz. 11:10). De koning van 
Hasor gebruikte in zijn Amarna-cor-
respondentie met de Egyptische farao 

de koningstitel, wat verder geen enkele 
stadsvorst in Kanaän deed. Hij verze-
kerde de farao dat hij diens Kanaäniti-
sche steden voor hem zou beschermen. 
In Rechters 4 wordt Jabin zelfs koning 
van Kanaän genoemd.
Hasor bestond uit een oudere hoger 
gelegen bovenstad (tel) met tempels en 
paleizen en de latere benedenstad. Van 
beide is nog slechts een klein gedeelte 
blootgelegd. De archeologen vonden 
sporen van een grote verwoesting en 
verbranding in de vijftiende en in de 
dertiende eeuw. Zij zochten tot op 
heden vergeefs naar paleisarchieven. 
De vondst hiervan zou een absoluut 
archeologisch hoogtepunt zijn.

Jozua en Debora

De Bijbel vertelt twee keer over een oor-
log met de koning van Hasor. Jozua 11 
vermeldt hoe de Israëlieten onder Jozua 
de verovering van Kanaän voltooiden 
met een noordelijke veldtocht. Zij stre-
den hierbij tegen een onafzienbaar 
Kanaänitisch coalitieleger dat koning 
Jabin van Hasor had bijeengebracht. 
Dit leger werd verslagen bij de bronnen 
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De verwoesting van Hasor

In juli 2012 berichtte de pers over de ontdekking van veer-
tien grote kruiken met verkoold graan in de paleisruïne van 
de Kanaänitische stad Hasor in Noord-Galilea. De opgraving 
hier wordt geleid door de archeologen Ben-Tor en Zuckerman 
van de Hebreeuwse Universiteit. Ben-Tor vindt de vondst 
‘een tastbare aanwijzing voor de verwoesting van Hasor 
omstreeks 1230 voor Christus door semi-nomadische stam-
men onder Jozua’.

De tel van Hasor. Slechts een klein deel van de stad is nog maar blootgelegd.

R
ondblik

Johan K
nigge

De kruiken met verkoold graan in Hasor. 
Evenals bij eenzelfde vondst in Jericho 

wijst dit op een snelle inname.
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van Merom. Daarna nam Jozua Hasor 
in, hij doodde de koning en alle inwo-
ners en verbrandde de stad. Vervolgens 
werden de overige noord-Kanaänitische 
steden ingenomen. Deze werden niet 
verbrand, de inwoners werden gedood. 
Bij de verovering van Kanaän zijn 
volgens de Bijbel alleen Jericho, Ai en 
Hasor verbrand, zoals ook bleek uit de 
opgravingen.

In Rechters 4 wordt het leger van ko-
ning Jabin onder generaal Sisera, met 
negenhonderd strijdwagens, in het dal 
van de Kison verslagen door Barak met 
tienduizend man. De profetes Debora 
had hem hiervoor de opdracht van God 
doorgegeven. Daarna werd koning Ja-
bin steeds verder teruggedrongen en 
ten slotte vernietigd.

De chronologie van de Rechters tus-
sen 1400 en 1000 is tamelijk onzeker. 
Volgens de bijbelse chronologie vond de 
intocht in Kanaän plaats in 1406 voor 
Christus. Deze chronologie is afgeleid 
van het begin van de tempelbouw in 
het vierhonderdtachtigste jaar na de 
uittocht (1 Kon. 6:1). In mijn boek Hier 
gebeurde het toen en in mijn artikel 
‘Onjuiste datering’ in dit blad (april 

2010) heb ik deze vroege intocht met 
bijbelse en buitenbijbelse argumenten 
verdedigd tegenover de chronologie van 
de late intocht in de dertiende eeuw, die 
480 niet als een letterlijk getal opvat. 
De verovering van Kanaän duurde on-
geveer zes jaar. Dit valt af te leiden uit 
de woorden van de 85-jarige Kaleb bij de 
landverdeling in Jozua 14:7 en 10. Hasor 

werd dus verwoest in 1400 voor Chris-
tus. Aangezien het optreden van rechter 
Debora wordt gedateerd in de laatste 
decennia van de dertiende eeuw, is er 
dus sprake van een tijdsverschil van 
170 à 180 jaar tussen de gebeurtenissen 
van Jozua 11 en Rechters 4. Door de late 
datering van de intocht wordt de peri-
ode van Rechters ontoelaatbaar met dit 
tijdsverschil ingekort.

Datering

Ben-Tor en zijn voorganger en leer-
meester Yadin dateren de definitieve 
ondergang van Hasor rond 1230, op 
grond van de theorie van de late in-
tocht. Hierna bleef Hasor onbewoond 
tot de latere herbouw van de boven-
stad door Salomo in de tiende eeuw. 
Beide archeologen schrijven de inname, 
verwoesting en brand toe aan Jozua, 
omdat dit overeenstemt met het ver-
haal uit Jozua 11. Uit hun opgravingen 
bleek namelijk dat bij deze verwoesting 
religieuze beelden en voorwerpen in de 
tempels met opzet waren vernield en 
ontwijd. Er werden beelden gevonden 
waarvan de hoofden en handen waren 
afgehakt. Dit is een sterke aanwijzing 
van de verwoesting door de Israëlieten 
(Num. 33:52).
Volgens beide archeologen was er al 
een eerdere verwoesting en verbran-
ding geweest in de vijftiende eeuw. 
Ben-Tor schreef deze aanvankelijk toe 
aan farao Thoetmoses III. Deze on-
dernam niet minder dan zeventien 
veldtochten in het Syro-Palestijnse 
gebied. Hoewel hij hierbij ook Hasor 
onderwierp, is het echter zeer onwaar-
schijnlijk dat hij de stad verwoestte. Bij 
zijn militaire campagnes tegen Syrië 
en Mitanni was Hasor een onmisbaar 
steun- en bevoorradingspunt aan de 
oorlogsroute. Uit verschillende Egyp-
tische gegevens blijkt bovendien dat 
Hasor na Thoetmoses III nog als stad 
functioneerde. Als Egypte uitvalt, is er 
voor de vijftiende-eeuwse verwoesting 
onmogelijk een andere sterke aanvaller 
in de regio te vinden dan de Israëlieten 
onder Jozua.

De datering van Jozua 11 rond 1230 
geeft ook geen ruimte aan het latere 
verhaal uit Rechters 4. Yadin loste dit 
op door te stellen dat in Rechters 4 
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Een opgraving in Stratum XV (15e eeuw) van de bovenstad van Hasor.  
Deze bevestigt de vroege intocht. In de rode ellips is evenals als op meer-

dere plaatsen de brandlaag uit 1400 zichtbaar die ontstond toen Jozua de 
stad vernietigde. Daarboven een ‘lege’ tussenlaag van een onbewoonde 
periode onder een plaveisel van de herbouw. Rond 1230 werd Hasor op-
nieuw vernietigd tijdens Debora. Na 1000 werd de stad herbouwd door 

Salomo. Bovenin zijn de resten van een muur uit die tijd te zien.
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geen sprake is van een inname en ver-
woesting van de stad. Hij gebruikte bo-
vendien de bijbelkritische exegese dat 
in beide verhalen sprake is van dezelfde 
koning Jabin. De Jabin van Jozua 11 is 
volgens hem de historische kern, die 
van Rechters 4 is een latere interpolatie 
van een auteur.

Vroege intocht

Archeologen die aan de vroege intocht 
vasthouden, stellen dat de verwoes-
ting van Hasor door Jozua plaatsvond 
in 1400. De volledige vernietiging 
van Hasor vond plaats in de tijd van 
Debora rond 1230. Dit tijdsverschil 
tussen beide verhalen is te groot om 
Jabin hierin als dezelfde persoon te 
beschouwen. Veel uitleggers beschou-
wen de naam Jabin daarom als een 
koninklijke titel. De Bijbel kent hiervan 
meer voorbeelden. De heersers van 
Egypte werden in deze periode Farao 
genoemd, wat niet hun persoonsnaam 
was. In de geschiedenis van Abraham 
en Isaak in Genesis 20 en 26 is sprake 
van de koning van Gerar, die in beide 
verhalen Abimelech wordt genoemd, 
wat misschien eveneens een titel is. 
Het is daarnaast natuurlijk niet uit te 
sluiten dat eenzelfde persoonsnaam 
in een koningsfamilie vaker voorkomt, 
zoals later blijkt bij diverse Egyptische 
farao’s.

Het is een belangrijke aanwijzing dat 
uit de opgravingen blijkt dat er na de 
eerste verwoesting een langdurige pe-
riode was waarin de stad onbewoond 
was. Yadin schreef dat er een hiaat is 
tussen de bodemlagen van de eerste 
en de tweede verwoesting, en dat er 
daardoor in de geschiedenis van Hasor 
een gat bestaat. Een ‘lege’ tussenlaag 
van tot soms 1,5 meter, die op meerdere 
plaatsen in de tel en de benedenstad 
werd aangetroffen, bevindt zich direct 
boven de brandlaag van de eerste ver-
woesting en onder de tweede verwoes-
ting. Deze brandlaag en tussenlaag zijn 
onmiskenbare aanwijzingen voor de 
verwoesting door Jozua in 1400. Hier-
door wordt de bijbelse chronologie dus 
archeologisch bevestigd. De tussenlaag 
laat zien dat de stad na de verwoesting 
niet door de Israëlieten werd bewoond, 
hoewel Hasor bij de landverdeling aan 
Naftali was toegewezen (Joz. 19:36). 
Dit is te verklaren vanuit het doden of 
vluchten van de inwoners en de semi-
nomadische leefwijze van de Israëlie-
ten, waarbij zij sinds de woestijnpe-
riode in tenten of hutten en in kleine 
dorpen hadden gewoond.
Toen in de veertiende eeuw de Kanaä-
nieten hun macht hadden hersteld en 
Jabin de Israëlieten twintig jaar ging 
onderdrukken, kwam zijn einde onder 
Debora. De Bijbel vertelt dat Jabin na 
zijn nederlaag steeds verder werd te-

ruggedrongen en ten slotte werd ver-
nietigd. Hoewel hier niet rechtstreeks 
de vernietiging van de stad wordt ge-
noemd, is deze hierbij wel af te leiden. 
Dat de Bijbel iets niet noemt, is immers 
op zichzelf geen geldig argument. Het 
is militair gezien logisch dat Jabin na 
de nederlaag van Sisera zich op zijn 
sterke stad terugtrok voordat hij werd 
vernietigd (Re. 4:24). Het Hebreeuwse 
woord karath houdt bovendien meer 
in dan een gewone vernietiging. Het 
is stellig ook een beeldenstorm van de 
besmettelijke heidense religie en cul-
tuur geweest, zoals de opgraving van 
de verwoeste heiligdommen laat zien. 
Bij de verovering van Kanaän stond 
de verwerving van land en steden en 
het doden van de inwoners volgens 
de opdracht en belofte van God meer 
centraal dan het doden van een ko-
ning (Joz. 11:12v). Ook in de lijst van 
verslagen koningen in Jozua 12 valt de 
nadruk op de veroverde gebieden en 
steden van het door Jahwe beloofde 
land. Na de verovering werd het land 
als erfenis van de Heer bij loting onder 
zijn verbondsvolk verdeeld. Jahwe had 
aan dit volk de nodige militaire kracht 
geschonken, maar Hijzelf was sinds 
Jericho actief als de aanvoerder van het 
leger (Joz.5:14).
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Bijbelse liederen

De beste zangvoorbeelden uit de Bijbel

Albert Pieter Feijen (1953) studeerde theologie in Kampen 

en werkte vervolgens als predikant in vier gemeenten. Op dit 

moment is hij werkzaam in Barneveld. Daarnaast is hij altijd 

betrokken geweest bij buitenlandse kerkelijke gemeenten, 

aanvankelijk in Oost-Europa en tegenwoordig ook in centraal 

Europa. Hij reist regelmatig naar verschillende gemeenten 

daar, meestal met de auto, en biedt waar nodig overleg en 

ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen. Deze 

contacten met gelovigen in andere delen van Europa hebben 

hem gevormd tot de dominee die hij nu is. Want de geloofs-

houding van christenen die hij bij zijn reizen ontmoet, pro-

beert hij als lessen in zijn persoonlijke omgang met God te 

gebruiken.

Joanne van der Velden (1988) heeft onlangs haar studie ge-

neeskunde afgerond en is begonnen aan een promotietraject 

bij de radiotherapie in het UMC Utrecht. Al van jongs af aan 

wist ze dat ze later zowel dokter als schrijfster wilde wor-

den. Tijdens haar studententijd worstelde ze met moeilijke 

geloofsvragen die betrekking hadden op de relatie tussen 

geloof en wetenschap, en ook met vragen naar aanleiding 

van aangrijpende medische gebeurtenissen. Ze ervoer ech-

ter altijd Gods aanwezigheid en werd elke keer verrast door 

de schoonheid van Gods Woord. Het is haar steeds weer een 

genoegen deze ervaring te delen met anderen.

De twee auteurs schreven al eerder samen een boek, daarin 

bespraken ze de gebeden in de Bijbel. In dit boek laten ze 

zich verrassen door de veelzijdige liederen die in de Bijbel 

gevonden kunnen worden. Ze werden geraakt door de in-

tensiteit van de liederen, waardoor ze kerkvader Augustinus 

zijn gaan begrijpen. Hij schreef dat ‘zingen dubbel bidden 

is’, waarmee dit boek dan ook een logisch vervolg is op hun 

eerste boek.
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Wat mij nu zo opviel, is dat in dit ver-
band nadrukkelijk wordt gezegd dat 
deze Middelaar ons niet moet afschrik-
ken door zijn verhevenheid.
Als ik me niet vergis, is die pastorale 
aanwijzing vandaag weinig actueel. Ik 
denk dat er niet veel christenen zijn die 
bang zijn voor de Here Jezus. Afschrik 
is wel het laatste wat zij ten opzichte 
van Christus voelen. Integendeel, onder 
evangelische invloeden is het tegen-
woordig Jezus voor en Jezus na. Het 
wordt steeds minder gebruik om over 
de Here Jezus te spreken.
Hij is voor velen niet zozeer de Heer als 
wel een Vriend. En met een vriend ga je 
heel gemakkelijk om, afstand is er nau-
welijks, het moet vooral allemaal heel 
nabij voelen.

De uitroep van Simon Petrus: ‘Ga weg 
van mij, Heer, want ik ben een zondig 
mens’ (Luc. 5:8) staat ver van ons af: 
Jezus neemt de zondaars aan! Hoe kan 
Petrus dit nu zeggen?
Intussen is het duidelijk dat deze leer-
ling plotseling de verhevenheid van 
zijn Meester besefte en in confrontatie 
daarmee zijn eigen zondigheid.

Meer gevreesd dan bemind

Waarom staat dat pastorale zinnetje 
in onze belijdenis? Onmiskenbaar gaat 
het terug op de volksvroomheid van de 
middeleeuwen. Al meer raakte Jezus 
als Goede Herder en liefdevolle Verlos-
ser uit beeld. Voor velen was Christus 
de geduchte Rechter die in aantocht 

was om de wereld te oordelen. Hij werd 
dan ook meer gevreesd dan bemind. In 
plaats van zijn liefde sprak men over 
zijn toorn.
De mensen raakten zo onder de indruk 
van zijn verhevenheid als Richter van ’t 
heelal, dat ze het niet meer aandurfden 
Hem te hulp te roepen en bij Hem te 
schuilen. Vandaar dat er allerlei ‘hei-
ligen’ op het tapijt verschenen (Maria 
voorop!) bij wie men om tussenkomst 
vroeg. In een Marialied van 1477 zong 
het volk: ‘Maria, stilt Zijn toorn tegen 
mij.’ Bernard van Clervaux, een veel 
gelezen stichtelijke auteur, gaf de raad 
aan Maria, de moeder van de Heer, te 
vragen dat zij aan haar Zoon haar bor-
sten zou tonen ‘opdat Hij ons genadig 
zij en zijn toorn varen late’. Een schil-
derij van Rubens beeldt Christus af als 
schrikwekkende Wreker, terwijl Maria 
en Franciscus smekend voor de wereld 
tussenbeide treden.1

Kijk, deze spiritualiteit is de achter-
grond van dat zinnetje in artikel 26. 

In artikel 26 van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis staat 
iets dat me onlangs trof. Het gaat in dat artikel over Christus 
onze enige Voorspraak. Het is alleen door en in Hem dat wij 
toegang tot de Vader hebben, zo begint de confessie.

Eerbied voor de Here Jezus
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Men kende de echte Christus niet meer. 
Het tekent de treurige neergang van 
het middeleeuwse kerkvolk, dat het niet 
anders dan met schrik en angst aan de 
Here Jezus kon denken.
Artikel 26 maakt er dan ook veel werk 
van om ons de toegankelijkheid van 
Christus op het hart te binden. Wij heb-
ben geen tussenpersonen nodig die 
de weg naar Hem effenen. Niemand 
heeft ons liever dan Hij die mens voor 
ons werd en zijn leven voor ons gaf. We 
kunnen bij Hem terecht, dwaze vrees of 
liever gebrek aan vertrouwen worden 
door de Schrift van ons weggenomen, 
wanneer ze getuigt dat Hij in alle op-
zichten aan ons gelijk is geworden om 
een barmhartige en trouwe Hogepries-
ter bij God voor ons te zijn (Heb. 2:17-18). 
We hebben Maria en allerlei heiligen 
niet nodig omdat het God behaagd 
heeft ons zijn eigen Zoon te geven om 
voor ons te pleiten!

Menselijk en goddelijk

Het pastorale zinnetje in artikel 26 is 
duidelijk gedateerd. We ontwaren hier 
opnieuw de context waarin de NGB is 
opgesteld. Intussen blijf ik toch turen 
op die verhevenheid van onze Midde-
laar, waarvan onze confessie spreekt. 
Ik denk dat het bepaald niet overbodig 
is daar in onze tijd aandacht voor te 
vragen. Beseffen wij nog wel wie onze 
Redder is?
O zeker, Hij is de ‘Mensenzoon’. J. van 
Bruggen heeft duidelijk gemaakt dat 
de Heiland met deze benaming kiest 
voor een ‘laagdrempelige’ omschrij-
ving: Hij is een ‘mensgeborene’, die 
werkelijk een plaats heeft in de lijn van 
menselijke 
geboorten.2 
Zo past deze 
benaming 
heel goed bij 
wat de meeste Joden van Hem vonden. 
Ze noemen Hem immers ‘de zoon van 
Jozef’ (Luc. 4:22; Joh. 1:45; 6:42). Jezus is 
werkelijk een ‘mensenkind’.
Tegelijk is het opvallend dat Hij dat 
‘mensenkind’ voortdurend verbindt 
met uitspraken die juist bovenmense-
lijke en goddelijke werken aanduiden 
(Joh. 3:13; Mat. 19:28; Luc. 17:30). En het 
is juist dat paradoxale dat de aandacht 
van de mensen trekt. Voor hun besef 

past het niet bij elkaar.
Van Bruggen wijst erop dat deze zelf-
benaming wegvalt na Jezus’ sterven. 
‘De zelfaanduiding “de zoon van de 
mens” hoort bij het idioom van Jezus 
tijdens zijn leven op aarde.’ Ze valt 
weg op het mo-
ment dat aan 
zijn vernedering 
een einde komt. 
Direct na Pasen 
vervangt Hij deze benaming door zijn 
titel die Hij van God ontving: ‘Christus’ 
(Luc. 24:26,46). Hij krijgt de naam die 
elke naam te boven gaat: Jezus Chris-
tus de Heer (Fil. 2:9,10).

Na Pasen valt het accent op zijn verhe-
venheid. Tomas erkent Hem als ‘Mijn 
Heer, mijn God!’ (Joh. 20:28). De apos-
telen begrijpen dat Hij ‘de Heer’ is (Joh. 
21:12). Petrus verkondigt dat Hij door 
God is aangesteld tot ‘Heer en messias’ 
(Hand. 2:36). Paulus schrijft dat Hij 
aangewezen is als Gods Zoon en door 
de Heilige Geest bekleed is met macht, 
toen Hij, Jezus Christus, onze Heer, op-
stond uit de dood (Rom. 1:4). Dezelfde 
apostel noemt Hem ‘onze grote God 
en Heiland’ (Tit. 2:13) en spreekt bijna 
voortdurend over ‘onze Heer Jezus 
Christus’. De Hebreeënbrief vangt aan 
ons de grootheid van onze Heiland op 
het hart te binden. ‘In Hem schittert 
Gods luister, Hij is zijn evenbeeld’  
(Heb. 1:3). Wanneer Johannes op Pat-
mos de Heiland in zijn goddelijke luis-
ter aanschouwt, valt hij als dood aan 
zijn voeten (Op. 1:17).
Kijk, ik denk dat dit alles ons afleert te 
familiair met ‘Jezus’ om te gaan en zijn 
naam op de manier van een mantra in 

een ‘aanbid-
dingsdienst’ 
alsmaar te 
noemen. Ons 
past diepe eer-

bied voor Hem, die onze Redder is. Wij 
zullen ook zijn naam niet anders dan 
‘met ontzag en eerbied’ gebruiken (vgl. 
HC antw. 99). Hij die ‘Jezus’ heet, is wel 
‘de Heer’, de Koning van de koningen, 
onze grote God en Heiland!

Gelijk maar ook verheven

Nee, zijn verhevenheid behoeft ons 
niet af te schrikken. Artikel 26 NGB zegt 

ons dat niemand ons meer liefheeft 
dan deze luisterrijke Heiland die zijn 
leven voor ons gaf. We kunnen bij Hem 
terecht. Juist de benaming ‘zoon van 
de mens’ leert ons hoezeer Hij ons in 
alles gelijk geworden is, uitgezonderd 

de zonde. Er is 
niemand aan 
wie wij ons meer 
kunnen toever-
trouwen dan 

Hij die ons leven deelde, net als wij in 
elk opzicht op de proef is gesteld en 
daarom zo kan meevoelen met onze 
zwakheden (Heb. 4:15). God wist heel 
goed dat wij zondaars waren, toen Hij 
juist Hem aan ons gaf.
Toen ik het in preken wat veel over 
‘Jezus’ had, zei een wijze zuster: ‘Do-
minee, vergeet u niet: het is de Here 
Jezus!’ Ik ben dat nooit vergeten. We 
mogen ‘Jezus’ zeggen (vgl. 1 Tess. 1:10; 
Op. 22:16), maar laten wij niet verge-
ten dat Stefanus uitriep: ‘Heer Jezus, 
ontvang mijn geest’ (Hand. 7:59) en 
in Openbaring 22:20 het gebed klinkt: 
‘Amen. Kom, Heer Jezus!’

Noten:
1 Ik ontleen dit aan C. Vonk, De Voorzeide 

Leer, Deel IIIa, Barendrecht, 1955, p. 484.
2 Vgl. J. van Bruggen, Het evangelie van 

Gods zoon, Kampen, 1996, p. 97v.

‘Mensenkind’ met bovenmenselijke 
en goddelijke werken

Na Pasen valt het accent 
op zijn verhevenheid
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Nieuwe invalshoek

Volgens haar komen we er niet goed 
uit, als we ons concentreren op een 
aantal specifieke bijbelteksten. Zij pleit 
voor een nieuwe invalshoek. Dat is de 
leer van Gods Drie-eenheid, in verband 
gebracht met de mens: de mens als 
beeld van de Triniteit.
Er is al veel nagedacht over de mens 
als beeld van God, maar pas 
vrij recent is het nadenken 
over mannelijk en vrouwe-
lijk specifiek verbonden met 
bezinning op wat het bete-
kent dat de mens Gods Drie-
eenheid weerspiegelt. In haar 
dissertatie zoekt Leene naar 
een verantwoorde verbinding 
van het dogma van de Triniteit 
met de leer over de mens en 
over de kerk.
Eerst geeft zij een overzicht 
van de bezinning op Gods 
Drie-eenheid bij de kerkvaders 
Augustinus en de zogenoemde 
Cappadociërs (Gregorius van 
Nazianze, Gregorius van Nyssa 
en Basilius van Caesarea). Ze 
verbindt daarmee hoe theolo-
gen in onze tijd hierover schrij-
ven. Een van de moeilijkheden 
in de theologische bezinning 
over de Triniteit, door de eeu-
wen heen, is dat dezelfde woor-
den door verschillende auteurs 
in verschillende betekenissen worden 
gebruikt. En een probleem voor de lezer 
van deze dissertatie is, dat de weergave 
van standpunten van de kerkvaders én 
recente discussies daarover én de eigen 

mening van de schrijfster door elkaar 
heen lopen. Ook op de momenten dat 
zij een balans opmaakt, is ze vaak nog 
in discussie en wordt niet helemaal 
duidelijk wat zij zelf voor conclusies 
trekt. Het zou ook fijn zijn geweest als 
zij duidelijker had omschreven hoe zij 
zelf kernbegrippen als perichorese, 
economische en immanente triniteit 

en subordinatie precies hanteert. Nu 
blijft het vaak bij wat vage omschrij-
vingen, als: ‘Perichorese wil laten zien 
dat er in de Godheid sprake kan zijn 
van Drie personen zonder dat zij in 

elkaar opgaan of los van elkaar staan. 
Perichorese wijst om die reden op rela-
tionaliteit’ (p. 66). Een ander probleem 
is het grote aantal fouten in de Neder-
landse taal, waardoor het nog al eens 
een puzzel is wat de schrijfster precies 
bedoelt (overigens staan er ook veel 
fouten in de andere gebruikte talen, in 
de weergave van vreemde woorden en 
in citaten).

Subordinatie?

Een cruciale vraag is, of we mogen 
zeggen dat er in Gods Drie-eenheid op 

één of andere manier sprake is 
van subordinatie. De kerk heeft 
steeds de wezenlijke eenheid 
en gelijkheid van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest be-
leden. Maar er is ook oog voor 
geweest dat de Bijbel spreekt 
over gehoorzaamheid van de 
Zoon aan de Vader. Volgens 
Leene kan die onderschikking 
alleen maar betekenen dat de 
Zoon in zijn menswording, en 
alleen voor een beperkte tijd, 
onder het gezag van zijn Vader 
stond. Zij verwerpt het stand-
punt dat naast de wezenlijke 
eenheid van Vader en Zoon 
ook zou kunnen worden ge-
sproken over eeuwige onder-
geschiktheid van de Zoon aan 
de Vader in functie. Zonder 
daarvoor een bewijs te geven, 
stelt zij dat ‘het niet alleen de 
Zoon is die zich onderwerpt 
maar dat de Vader en de hele 
Triniteit dit doet. Jezus tijde-
lijk onderdanigheid (sic, JJS) 

wijst op wederkerige onderdanigheid’ 
(p. 90).
We zijn hier gekomen bij de kern van 
het betoog van Leene: als in Gods 
Drie-eenheid geen vorm van subordi-

Hoe komen we verder in de bezinning die in onze kerken 
gaande is over de positie van man en vrouw en eventuele 
toelating van de vrouw tot één of meer ambten? Mevrouw 
Almatine Leene heeft een dissertatie geschreven waarmee ze 
aan het gesprek een wending wil geven.

Man en vrouw beeld van 
Gods Drie-eenheid?
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natie bestaat, maar enkel wederkerige 
onderdanigheid, dan behoort er ook in 
de man-vrouwverhouding, die Gods tri-
niteit weerspiegelt, enkel wederkerige 
onderdanigheid te zijn. Haar betoog 
staat of valt met de argumentatie die 
op dit punt gegeven 
wordt. En die is zwak. 
Voor bespreking van 
de schriftgegevens 
wordt in deze fase 
van haar betoog een halve pagina in-
geruimd! Haar belangrijkste argument 
is: ‘Het relationele wijst er op dat er 
geen onderscheid in wezen en functie 
kan zijn als deze niet gebaseerd is op 
wederkerige onderdanigheid. Anders is 
er sprake van een ontologisch verschil 
in de godheid. Liefde kent wederkerige 
onderdanigheid en geen macht van de 
één over de ander…’ (p. 94).

Te kort door de bocht

Leene gaat hier te kort door de bocht. 
Ze neemt niet serieus dat degenen die 
zij bestrijdt, recht proberen te doen 
aan het onderscheiden spreken van de 
Schrift. Buiten discussie staat dat de 
Zoon echt en eeuwig God is, eenzelfde 
wezen met de Vader. Het gaat erom 
dat de Zoon, in zijn wezenlijke eenheid 
met de Vader, altijd zijn eigen positie 
heeft. Hij blijft altijd de Zoon. Terecht 
schrijft Leene: ‘Alle Drie de Personen 
van de Triniteit zijn betrokken bij de 
verlossing. De verlossing wijst juist op 
de eenheid en gelijkheid van de Drie-
eenheid’ (p. 90). Maar zij brengt niet 
in rekening dat Vader, Zoon en Heilige 
Geest elk op eigen wijze en in eigen po-
sitie samenwerken aan onze verlossing. 
De Vader zendt zijn Zoon; dat wordt 
nooit andersom gezegd. Voor ‘we-
derkerige onderdanigheid’ kan Leene 
geen schriftbewijs aanvoeren. Leene 
noemt Johannes 5 om de gelijkheid 
van de Zoon met de Vader te bewijzen. 
Inderdaad stelt de Zoon zich aan God 
gelijk en doet Hij dezelfde dingen als 
zijn Vader, in de eeuwige zorg voor de 
schepping. Hij ontvangt gelijke eer en 
Hij doet dezelfde dingen, zoals doden 
opwekken en oordelen. Maar Leene 
gaat niet in op het onderscheid dat de 
Heer Jezus hier ook maakt. Zijn positie 
is kennelijk (niet alleen in verband met 
zijn menswording) wel anders dan die 

van de Vader, als Hij zegt: ‘Waarachtig, 
ik verzeker u; de Zoon kan niets uit 
zichzelf doen, hij kan alleen doen wat 
hij de Vader ziet doen; en wat de Va-
der doet, dat doet de Zoon op dezelfde 
manier.’ Ook de Zoon heeft leven in 

zichzelf, maar ‘dat 
heeft de Vader hem 
gegeven’.
Leene doet geen 
recht aan haar op-

ponenten, waar die zoeken naar een 
manier om aan dit onderscheiden spre-
ken van de Schrift recht te doen. Zij zet 
daar alleen een redenering tegenover: 

dan zou de Zoon niet alleen in positie 
of functie, maar ook wezenlijk onderge-
schikt zijn, want dat zou betekenen dat 
de Zoon altijd ondergeschikt is (p. 89).

Giles, Grudem, Hodge

Het is waar dat de Zoon alle macht 
heeft, net als zijn Vader. Maar wat be-
tekent het voor de leer van Gods Drie-
eenheid dat Hem die macht gegéven 
is (Mat. 28:18)? Wat betekent het dat 
de Zoon zichzelf zal onderwerpen aan 
Hem die alles aan Hem onderworpen 
heeft (1 Kor. 15:28)? Wat van de Zoon 
wordt gezegd, geldt niet op gelijke 
wijze van de Vader. Hun posities zijn 
niet uitwisselbaar. Er is een onder-
scheid waaraan Leene voorbijgaat op 
grond van haar axioma dat een eeuwig 
verschil ook een wezenlijk (ontolo-

gisch) verschil zou zijn. Maar dit is juist 
waarover het gesprek moet gaan. Zij 
sluit zich in dit verband aan bij Kevin 
Giles, maar gaat helaas niet in op de 
uitvoerige weerlegging die Wayne Gru-
dem hem (en o.a. Rebecca Groothuis) 
geboden heeft in zijn boek Evangelical 
Feminism & Biblical Truth, an analysis 
of 118 disputed questions, IVP 2004. Het 
is buitengewoon spijtig dat Leene aan 
dit belangrijke boek is voorbijgegaan. Ik 
beveel het graag iedereen aan die zich 
verder wil oriënteren in het gesprek 
over de positie van man en vrouw in de 
kerk. En het zou zeer de moeite waard 
zijn als Leene zich er alsnog mee zou 
confronteren.

Leene sluit zich kennelijk bij Giles aan, 
als zij poneert dat de dogmaticus 
Charles Hodge van de Zoon een eeu-
wige ondergeschiktheid in wezen zou 
leren (p. 88). Maar de orthodoxe Hodge 
ontkent niet de wezenlijke eenheid van 
de Vader en de Zoon. Hij wijst op het 
doorgaande spreken in de Schrift dat 
de Vader eerste is, de Zoon tweede, de 
Heilige Geest derde. De Zoon is uit de 
Vader. De Geest gaat uit van de Vader 
en de Zoon. De Vader zendt de Zoon, 
Vader en Zoon zenden de Geest. De 
Vader werkt door de Zoon. De Vader 
en de Zoon werken door de Geest. Het 
omgekeerde wordt nooit gezegd. In 
plaats van een wezenlijke subordinatie, 
die aan het ware God-zijn van de Zoon 
en de Heilige Geest te kort zou doen, 
leert Hodge: ‘In the Holy Trinity there is 
a subordination of the Persons as to the 
mode of subsistence and operation…’

Structurele zwakte

Dat de Bijbel zelf zo weinig aan bod 
komt, is een structurele zwakte van 
deze dissertatie. Leene heeft zich door 
een enorme hoeveelheid literatuur 
heen gewerkt. Het is een prestatie om 
zo veel in je op te nemen en een plaats 
te geven in een eigen betoog. Alleen, 
hoe overtuigend kun je in de kerk zijn, 
als je knappe oefeningen maakt rond 
de theologische rekstok met een grote 
mate van abstractie, en blijk geeft van 
een grote belezenheid, maar de Schrift 
zelf zo weinig aan bod laat komen? 
Een theologisch begrip ‘mens als beeld 
van de Triniteit’ komt in plaats van het 

Almatine Leene

Argumentatie 
op dit punt zwak
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bijbelse ‘mens als beeld van God’. Kort 
door de bocht wordt beweerd dat Jezus’ 
mannelijkheid niet bepalend is voor 
zijn identiteit als Christus. Je wrijft je 
ogen uit als je de argumentatie leest: 
er staat in Johannes 1:14 dat Jezus vlees 
(mens) werd, geen man. ‘Daarnaast is 
de Zoon niet geboren maar voortge-
bracht. In die zin is Jezus niet letterlijk 
Gods Zoon, op een seksuele manier, 
zoals mensen dat zijn, want Hij is niet 
geboren uit de Vader’ (p. 104).
In Romeinen 5 schrijft Paulus dat door 
één mens de zonde in de wereld is 
gekomen. Die zonde van één had con-
sequenties voor alle mensen. God heeft 
ons in Jezus Christus één gegeven door 
wie het voor allen die bij Hem horen, 
tot vrijspraak kan komen. De tegenstel-
ling is één-allen. Hoe serieus ga je met 
de tekst om, als je stelt dat het toch 
Adam en Eva in gelijke mate zijn, niet 
alleen Adam? Het zou Paulus hier gaan 
om ‘de mens’ van Genesis 1. Maar de 
tegenstelling die Paulus maakt, is één 
tegenover allen. Als Paulus meer dan 
tienmaal hier zegt dat het één mens is, 
hoe kun je dan volhouden dat er wat 
dit betreft geen verschil was in positie 
en verantwoordelijkheid van Adam en 
zijn vrouw (p. 150-151)?

Cirkelredenering

Bij de bespreking van de man-
vrouwverhouding in het licht van het 
beeld-zijn van Gods Drie-eenheid komt 
de vraag aan de orde of er naast ge-

lijkwaardigheid ook verschil in positie 
kan zijn tussen man en vrouw. Leene 
verwerpt het standpunt dat naar ana-
logie van de relatie tussen Vader en 
Zoon er tussen man en vrouw ook een 
subordinatie in rol of functie kan zijn, 
met als argument dat dit de imago 
Trinitatis tekortdoet, want de Heilige 
Geest speelt hier geen rol. Dit is niet 
anders dan een cirkelredenering. Zij 
heeft zelf geponeerd dát man en vrouw 
in hun onderlinge relatie beeld van de 
Drie-enige zijn. Maar wat als de Schrift 
wél een analogie aanwijst tussen de 
relaties Vader-Christus en man-vrouw 

(1 Kor. 11:3), maar niet de Heilige Geest 
in dit verband ter sprake brengt? Het 
axioma van Leene schuurt aan tegen 
wat de Bijbel feitelijk zegt. Niet een 
theorie over imago Trinitatis, maar het 
feitelijk spreken van de Schrift behoort 
doorslaggevend te zijn.
Leene vindt het hele verschil tussen 
wezen en rol problematisch. Ongelijke 
rollen wijzen op ongelijkheid in wezen, 
vindt zij (met Rebecca Groothuis). Als 
algemene stelling is dat echter onhoud-
baar. Kijk maar naar de ouder-kindrela-
tie, en naar de relatie waarin we staan 
tegenover degenen die in de kerk over 
ons gesteld zijn. Ouders en kinderen, 
ambtsdragers en andere gemeentele-
den zijn (in wezen) gelijkwaardig, maar 
in positie of rol beslist verschillend.

Efeziërs 5

De auteur komt tot de conclusie dat de-
zelfde wederkerige subordinatie als in 
Gods Drie-eenheid ook bepalend is voor 
de relatie man-vrouw. Zij meent dat te-
rug te vinden in Efeziërs 5:21-33.
Het is treurig hoezeer zij deze tekst laat 
zeggen wat hij niet zegt. Volgens haar 
is liefhebben ook ontzag, en ontzag 
ook liefhebben; daarom zou wat hier 
over man en vrouw wordt gezegd, voor 
beiden gelden op dezelfde manier. Wie 
serieus leest wat er staat, moet wel tot 
een andere conclusie komen. Paulus 
spoort aan elkaars gezag te erkennen 
uit eerbied voor Christus (vs. 21) en past 
dat toe op drie relaties: man-vrouw, 

kinderen-ouders en slaven-meesters. 
Hij spoort vrouwen aan het gezag van 
hun man te erkennen; hij zegt niet iets 
dergelijks tegen de man. De man krijgt 
een andere opdracht: zó tot het uiter-
ste dienstbaar zijn aan zijn vrouw, als 
Christus dat heeft gedaan voor zijn ge-
meente. Kinderen krijgen opdracht om 
hun ouders te gehoorzamen; ouders 
(speciaal vaders) krijgen een andere 
opdracht. Slaven moeten hun aardse 
meesters gehoorzamen; meesters moe-
ten hun slaven goed behandelen, maar 
krijgen niet de opdracht om hun slaven 
te gehoorzamen. Alle christenen moe-

ten dienstbaar zijn, in liefdevolle zelf-
opoffering, maar niet allemaal op de-
zelfde manier. Bij de wezenlijke eenheid 
in Christus en de daarmee gegeven 
gelijkwaardigheid blijven er verschillen 
in positie.

Gekozen insteek

Teleurstellend is de dissertatie over de 
hele lijn, waar het gaat over de bespre-
king van wat de Schrift zegt. Dat hangt 
samen met de gekozen insteek. Leene 
constateert dat de bespreking van de 
specifieke bijbelteksten die betrekking 
hebben op de relatie man-vrouw, niet 
leidt tot overeenstemming. De teksten 
worden zo verschillend uitgelegd, dat 
men niet tot elkaar komt. Zij wil vanuit 
de leer over Gods Drie-eenheid nieuw 
licht laten schijnen over de man-vrouw-
relatie. Maar ook vanuit een nieuwe 
invalshoek zullen toch alle schriftgege-
vens hierover aan bod moeten komen. 
Want in gereformeerde kerken behoren 
onze standpunten niet op dogmatische 
redeneringen, maar op Gods Woord ge-
grond te zijn. We kunnen er eenvoudig 
niet omheen om te constateren dat al-
leen die opvatting aanvaardbaar is, die 
recht doet aan alle schriftgegevens.
Net als Almatine Leene is ook Wayne 
Grudem dogmaticus. Maar in de ma-
nier waarop de gegevens uit de Schrift 
besproken worden en de Schrift zelf 
bouwstenen levert voor het betoog, ligt 
er tussen beiden een diepe kloof.
Het doet me oprecht verdriet te moe-
ten constateren dat de dissertatie van 
Leene ons als kerken niet verder helpt 
in onze bezinning over de positie van 
man en vrouw in de kerk.

N.a.v.: Almatine Leene,
Triniteit, antropologie en ecclesiologie. 
Een kritisch onderzoek naar implicaties 
van de godsleer voor de positie van 
mannen en vrouwen in de kerk, Buijten 
& Schipperheijn Motief, Amsterdam, 
(2013), ISBN 9058817297, 320 pag., 
prijs € 27,50
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Bij de wezenlijke eenheid in Christus en de daarmee 
gegeven gelijkwaardigheid blijven er verschillen in positie



251

 Jaargang 20 no 9 september 2013

251

Zolang wij ademhalen

Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild!

Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van Uw Geest.  
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest.

Gezang 657 Liedboek 2013
Tekst: Sytze de Vries

Ondanks de kritiek in de Kroniek op het nieuwe Liedboek
wil dat niet zeggen dat er geen mooie liederen in voorkomen.
Het bovenstaande lied is daarvan een voorbeeld.
Het is een lied vol met schitterende regels.
Als je het een paar keer hardop leest,
ga je ernaar verlangen het met de gemeente te zingen.
‘In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.’

G
edicht

G
ert Slings
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Ondertussen alweer even geleden, 
op 1 juni, vond het grootste jaarlijkse 
christelijke jongerenevenement plaats 
dat ons land kent: de Jongerendag 
van de EO. Een stadion gevuld met 
25.000 jongeren. Indrukwekkend! En 
bemoedigend voor zo veel jongeren die 
doordeweeks vooral de indruk opdoen 
als christen een beetje apart en zonder-
ling te zijn. Net als vorig jaar bezocht de 
hervormde predikant A.J. Mensink met 
een groep jongeren van zijn gemeente 
deze dag. In De Waarheidsvriend van 13 
juni 2013 deelt hij zijn ervaringen met 
zijn lezers (‘Zaterdag in Gelredome’). 
Positieve (het bemoedigende karakter, 
ook van de gegeven getuigenissen, 
het aanvoelen van wat jongeren die 
op zoek zijn naar hun identiteit bezig-
houdt) en kritische. Zijn kritische vra-
gen zet hij genuanceerd maar duidelijk 
neer. Erg de moeite waard om eens 
goed over na te denken. Ook als je je af-
vraagt hoe je binnen de eigen kerkelijke 
gemeente je jongeren kunt bereiken 
en wat daarvoor dienstig is. Mensink 
schrijft:

Toch raak ik op de Jongerendag een 
gevoel van vervreemding niet kwijt. Ik 

vraag me tot diep in mijn hart af hoe 
dat komt. Ben ik gewoon te oud voor 
worship en gospelrock? Wantrouw ik 
per definitie wat mij niet vertrouwd in 
de oren klinkt? Begrijp ik de jongeren-
cultuur echt niet en leef ik als dominee 
helemaal naast de werkelijkheid? Hoe 
komt het dat ik me gaandeweg eenza-
mer begon te voelen in Arnhem?
Dat zat ’m niet in de toespraken van 
Rikko Voorberg. Zijn woordkeuze is voor 
stevige discussie vatbaar. Het vermoei-
ende refrein dat vaak in EO-Jongeren-
werk klinkt, namelijk dat geloven in een 
orthodoxe traditionele kerk één grote 
bezoeking is, nam hij helaas ook over. 
Hier moet de EO echt eens mee ophou-
den. Als de EO steun van de kerken ver-
langt, mogen de kerken ook support van 
de EO verlangen. Laat de EO jongeren 
vooral aan hun eigen gemeenten probe-
ren te binden.
Maar Voorberg probeerde de jongeren 
vanuit de Karmelgeschiedenis van Elia 
wel iets van troost en bemoediging mee 
te geven. Opvallend vond ik wel dat veel 
jongeren tijdens deze ‘bijbelstudie’ naar 
buiten gingen en dat onder de jongeren 
die bleven voortdurend geroezemoes 
hoorbaar bleef. Het werd niet zo stil als 

toen Manuel Venderbos sprak over een 
tiener die kort voor de Jongerendag ver-
ongelukt was. En het werd ook niet zo 
stil als vorig jaar toen Wim Grandia zijn 
toespraak hield en bijbelgedeelten met 
de jongeren las.

Maar Rikko Voorberg zette niet de toon 
voor de EO-Jongerendag, Dat doet geen 
enkele spreker (meer). De toon wordt 
gezet door de bands. Het merendeel van 
de jongeren komt dan ook niet voor de 
toespraken, maar voor de muziek en 
voor een basaal gevoel. Op deze twee 
punten wil ik wat meer inzoomen. Niet 
om daarmee de Jongerendag af te serve-
ren. Zo gemakkelijk komen we namelijk 
niet van de vragen af.
Het einde van de jongerendagen zou 
ook verlies opleveren. Maar het is wel 
tijd om een aantal dringende vragen 
onder ogen te zien. Wie de songteksten, 
toespraken en alle andere woorden 
die op de EO-Jongerendag gesproken 
worden analyseert, komt tot een aantal 
trefwoorden die samen een kernbood-
schap vormen: vrijheid/vrijgemaakt zijn, 
heerlijkheid, overwinning, glorie, feest. 
Je wordt in een grenzeloze ruimte gezet, 
waarin je je onbelemmerd mag uitleven. 

Een dominee op de  
EO-Jongerendag
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Het leven met God is een leven van be-
vrijding. Waarin je helemaal ‘los’ gaat, 
ook fysiek. Vanaf de allereerste seconde 
is de Jongerendag een dag waarop je 
springt en danst, waarin de ritmes je 
meenemen naar duizelingwekkende 
hoogtes, en waarin je vrij bent van alles 
wat je in je leven belemmert: een nega-
tief zelfbeeld, angst voor God, regels van 
mensen, zorgen en prangende vragen: je 
swingt het er allemaal uit voor God. En 
dat kan ook, want God ziet wat in jou, 
gelooft in jou, is bij jou, vindt jou waar-
devol en de moeite waard.

Deze boodschap sluit naadloos aan bij 
de dingen waar veel jongeren mee rond-
lopen, zeker in de puberteit (daarom 
is het verklaarbaar dat intussen ook 
twaalfjarigen al naar de Jongerendag 
gaan). Het is de tijd van de zoektocht: 
de zoektocht naar jezelf, naar de ander, 
naar God. De zoektocht naar beves-
tiging, aanvaarding, autonomie. Het 
is ook de leeftijdsfase van Sturm und 
Drang. Ik vind het knap dat de EO jon-
geren in deze zoektocht kent en opzoekt. 
Het houdt gemeenten een spiegel voor: 
weten wij met welke levensvragen de 
jongeren in onze gemeente rondlopen? 
Beseffen wij dat wij met onze boodschap 
over de jongeren heen schieten als zij 
zich in deze vragen niet gekend weten? 
Ik besef dat al gauw te weinig. Daarom 
helpt een EO-Jongerendag me om het 
hart van jongeren te peilen.

Toch heb ik grote bedenkingen bij het 
antwoord dat op deze vragen in het 
Gelredome klinkt. Het antwoord lijkt te 
bestaan uit een oppervlakkig, gethera-
peutiseerd evangelie, dat met bovenge-
noemde uitdrukkingen gecommuniceerd 
wordt. Een feel good-evangelie dat erg 
redeneert vanuit de behoeften van de 
mens. Daarmee dreigt het een onkritisch 
en dus ook vrijblijvend evangelie te wor-
den.
Theologisch gesproken ontbreekt de 
functie van de wet. In het evangelie zit 
namelijk ook een totale ontmaskering 
van de mens, de ontmaskering van zijn 
vervreemding van God, zijn vijandschap 
en opstand tegen God, zijn vleselijkheid. 
Een bevrijdende ontmaskering trou-
wens, omdat we leren verstaan waaróm 
het leven uit God voor ons zo weerbar-
stig is.

En omdat de wet ontbreekt, wordt het 
genadekarakter van Gods heil ook niet 
hoorbaar. Verootmoediging blijft uit, en 
bekering vervaagt tot een keuze voor Je-
zus. God wordt een Vriend, een Partner, 
die je bij jouw problemen betrekt. Het 
kruis van Christus is geen dwaasheid, 
Zijn gerechtigheid geen vreemde gerech-
tigheid, maar ‘logische’ antwoorden van 
God op onze noden. God wordt een God 
die ons wel een te gek feestje gunt en die 
er plezier in heeft als jij helemaal ‘los’ 
kunt gaan.

De boodschap van de Jongerendag ver-
vreemdt zich op deze wijze van de alge-
meen christelijke, kerkelijke prediking. Als 
ik jongeren vraag wat ze inhoudelijk van 
de Jongerendag meenamen en wat hen 
aan het denken heeft gezet – op zon-
dagavond heb ik met veertig jongeren 
in de gemeente over de EO-Jongerendag 
doorgesproken – is hun antwoord dat 
ze geen inhoudelijke verdieping van het 
geloof hebben ontvangen. Ze worden 
niet uitgedaagd om de Bijbel te gaan 
onderzoeken en uitspitten.
De vraag naar de communicatie van 
het evangelie naar jongeren betreft dus 
niet alleen het hoe, maar ook het wat. 
Die vraag stellen wij ook aan onszelf. 
In het antwoord op die vraag zullen de 
radicaliteit van de wet en de radicaliteit 
van het evangelie de grondstructuur 
vormen.

Niet de spreker(s) maar de bands zet-
ten de toon op de Jongerendag. Voor 
beroemde internationale rockbands 
komen duizenden jongeren graag naar 
Arnhem. De bands zelf komen ook graag 
en ze pakken uit op een wijze die je je 
van tevoren niet kon voorstellen. Geluid, 
ritmes, lichteffecten en razendsnelle 
artiesten weten in een mum van tijd een 
heel stadion in beweging te krijgen. Er 
zitten extatische momenten in. Ik schrik 
van extreme schreeuwerigheid, zelfs bij 
het zingen van liederen als ‘Blessed be 
the Name of the Lord’. Het lijkt op verlies 
van zelfbeheersing – en daarmee op 
de vervulling met de Heilige Geest. Zo 
wordt het tenminste wel ervaren, niet 
het minst door de artiesten zelf. Maar 
als ik op grote beeldschermen hun ge-
zichten zie, vraag ik me echt af: kijk ik 
nu in het gezicht van een door de Heilige 
Geest vervulde christen of van iemand 

die helemaal in de trance van zijn eigen 
muziek is? En wat moet ik met artiesten 
die in een interview de hoop uitspreken 
dat God bij de hemelpoort hen zal ver-
tellen welke bands er spelen en waar het 
bier is?
Bijbels gezien uit de vervulling met de 
Heilige Geest zich vooral in het groot 
spreken over Christus: niet aangeraakt 
door muziek maar door het evangelie. 
Het is de Naam van de Heiland die de 
harten gaande maakt, waarbij de Hei-
lige Geest ook de vrucht van de matig-
heid leert. Jaren geleden kwam op belij-
deniscatechisatie de vraag aan de orde: 
wanneer merk je dat de Heilige Geest in 
de kerk werkt? Een meisje van negentien 
antwoordde: als het in de preek over de 
Heere Jezus gaat, wordt het altijd extra 
stil in de kerk. De Heilige Geest verheer-
lijkt Christus. Omdat Hij de Geest van 
Christus is.

Muziek heeft ongelofelijke kracht. Dat 
is ook in kerkdiensten zo, waar een or-
ganist een gemeente in massale samen-
zang tot een hoogtepunt kan voeren. 
Een paar kilometer verderop, in Nijme-
gen, vond een hardrockfestival plaats. 
Gebeurde daar misschien niet precies 
hetzelfde? Werden ook daar menigten 
van mensen ritmisch opgezweept om 
iets te ervaren wat boven de tastbare 
werkelijkheid uitgaat?
Nu kun je zeggen dat deze bands bewust 
christelijke muziek willen maken. En dat 
de jongeren bewust voor christelijke rock 
kiezen en niet voor seculiere rock. Over 
deze intentie oordeel ik niet en kan ik 
ook niet oordelen, ik kan haar op zijn 
best genomen waarderen. Al blijft het 
een vraag of het verschil alleen door de 
teksten bepaald wordt, zoals er van alle 
dingen een goed en een kwaad gebruik 
mogelijk is (muziek, media, bezit enzo-
voort).
De vraag is echter wel of je tussen het 
effect van dergelijke muziek en het werk 
van de Heilige Geest een isgelijkteken 
kunt zetten. En of de teksten een allesbe-
slissend onderscheid vormen. De Heilige 
Geest wekt het geloof niet op vanuit het 
gevoel, maar vanuit het Woord en als 
reactie op het Woord. Hij wekt het ge-
loof uit wat van de andere kant gezegd 
wordt, en maakt niet iets wakker wat in 
elk mens reeds ligt te sluimeren. Waar 
mensen vroeger zeiden dat het Woord 
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Levert het digitale tijdperk waarin 
we leven en waardoor met 
name het leven van jon-
geren (‘de grenzeloze 
generatie’) sterk 
beïnvloed wordt, 
snellere, slim-
mere, socialere 
mensen op? 
Het is vaak 
beweerd. On-
derzoeken 
wijzen steeds 
meer de 
tegenoverge-
stelde richting 
op.
In De Waarheids-
vriend van 20 juni 
2013 informeert  
drs. E.J. van Dijk, directeur  
van de Evangelische Hogeschool te 
Amersfoort, daarover (in haar artikel: 
‘Leven in digitaal tijdperk’). Ze vertelt:

Bij sociale media zijn geen argumenten 
nodig, maar gevoelens. ‘Vind ik leuk’ 
komt in de plaats van ‘dat is waar’. Het 
gaat niet om logica, argumentatie of 
principes, maar de woorden ‘lekker’, 
‘leuk’ en ‘fijn’ bepalen of iemand al dan 
niet een keuze maakt en ergens voor 
gaat. Het gaat om snelle intuïties in 
plaats van doordachte plannen.
Dit dringt nu zelfs door tot in de weten-
schap. De kwalificatie ‘meest gedown-
load’ bepaalt het gezag van een publica-

tie. Voordat Facebook 
vier jaar geleden de 

like-button ‘vind ik leuk!’ 
introduceerde, is daar waar-

schijnlijk goed over nagedacht. 
Het is denk ik niet voor niets dat er 
geen important-button of een difficult 

but interesting-knop kwam. Immers, 
kwalificaties als ‘belangrijk’ of ‘moeilijk’ 
vragen om argumenten en discussie. Je 
moet weten waarom iets belangrijk of 
moeilijk is. Bij ‘leuk’ zijn argumenten 
niet nodig, daar gaat het om een gevoel.

Colleges moeten vooral ‘leuk’ worden 
gevonden. Studenttevredenheid is in-
middels een belangrijk criterium bij het 
meten van de kwaliteit van universitei-
ten en opleidingen. Docenten zijn steeds 
meer geneigd hun klanten te pleasen 
om een goed cijfer te krijgen in de eva-
luatie. Maar oordelen als ‘leuk’ hebben 
geen relevantie voor (wetenschappe-
lijk) onderwijs. ‘Moeilijk’, ‘uitdagend’, 
‘interessant’ of ‘leerzaam’ zijn echter 

geen oordelen die je kunt geven met 
een druk op de knop. Kennis 

vraagt naar tijd en moet 
beklijven. Vaak weet 

je pas na jaren wie 
je goede docenten 

waren en van 
wie je veel hebt 

geleerd. Leren 
doet soms 
zelfs een 
beetje pijn 
en is soms 

helemaal niet 
leuk.

Prof.dr. Susan 
Greenfield, neuro-

wetenschapper aan 
de universiteit van 

Oxford, waarschuwt 
voor overdreven gebruik van sociale 
media door jonge kinderen. Ze zouden 
een obsessieve persoonlijkheid, slechte 
zelfbeheersing en een korte aandachts-
spanne riskeren. Greenfield vreest dat 
afhankelijkheid van de virtuele wereld 
(computers, games, smartphones) tot 
een herbedrading van de hersenen 
leidt en volwassenen zal opleveren die 
minder goed overweg kunnen met de 
werkelijkheid.
Het menselijk brein wordt beïnvloed 
door de omgeving. Een stimulerend 
milieu is dan ook noodzakelijk om op 
te groeien en zich goed te ontwikkelen. 
Je leven voor het scherm spenderen in 

beslag legde, is het nu zo dat muziek be-
slag legt. Het is in christelijke kring hoog 
tijd voor een gefundeerde ‘psychologie 
van de muziek’. Wie pakt de handschoen 
op?

Er dreigt nu een plaatsverwisseling 
tussen theologie en psychologie. Voor 
theologen: dat heeft weergaloze herme-
neutische gevolgen, gevolgen die onder 
andere op het veld van de ethiek al zicht-
baar zijn.
Ik ben er huiverig voor dat jongeren een 
geloof geleerd wordt dat in feite niet 

meer is dan een gevoel dat opgewekt 
wordt door peptalk, flitsende shows en 
opdrijvende muziek. We bewijzen hen 
dan wel een plezier, maar geen dienst. 
Omdat zij een geloof nodig hebben dat 
het houdt als het erop aankomt. En het 
kómt erop aan. Maar is het dan nog 
een wonder dat veel jongeren onder 
een bijbelse prediking in de lijn van de 
Reformatie afhaken? Omdat deze pre-
diking niet gericht is op gevoel, maar op 
geloof. En omdat in deze prediking ten 
diepste een ander evangelie en dus ook 
een andere God wordt verkondigd? De 

oerchristelijke prediking komt uit God 
op, niet uit de mens. Wat uit de mens 
opkomt, is religie (Karl Barth). Wat uit 
God komt, is geloof. Uiteindelijk begeeft 
het nadenken over de Jongerendag zich 
op het scherp van deze snede. Niet alleen 
voor de EO, maar ook voor ons allen.
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plaats van te spelen met leeftijdgeno-
ten, zou jonge kinderen verhinderen om 
emotionele en sociale vaardigheden aan 
te leren.
Zij hekelt het belang van populariteit 
en invloed op sociale netwerksites zo-
als Twitter en Facebook. Ze gelooft dat 
daardoor een generatie is ontstaan die 
voortdurend hunkert naar feedback en 
zij waarschuwt voor narcisme en een 
gebrek aan eigenwaarde, ‘want je zult 
altijd iemand vinden die beter of mooier 
is dan jezelf’. Een identiteit die gevormd 
wordt door het virtuele en het verlangen 
van vluchtige commentaren van derden, 
maakt mensen minder weerbaar voor de 
echte wereld.
Het is belangrijk dat kinderen vroeg 
leren hoe ze onder meer lichamelijk 
contact en oogcontact kunnen leggen of 
lichaamstaal kunnen interpreteren – iets 
wat moeilijk te ontdekken valt achter 
een beeldscherm.

Hoogleraar Sherry Turkle geloofde vijf-
tien jaar geleden nog dat het digitale 
tijdperk bevrijdend zou kunnen zijn: op 
internet kun je je eigen identiteit bepa-
len. Zij beschrijft nu echter dat tieners 
en twintigers zich juist opgesloten voe-
len in hun Facebookprofiel of op Twitter. 
Ze proberen weer ‘authentiek te worden, 
maar velen hebben de moed eigenlijk al 
opgegeven. Ze durven elkaar nauwelijks 
op te bellen, want telefoneren is zo con-
fronterend, zo echt’.

Moderne media zijn meer dan middelen 
die ons ter beschikking staan. Als wij er 
veel mee werken, hebben zij invloed op 
ons functioneren en denken. Dat stelt 
Nicholas Carr, deskundige op het terrein 
van moderne media en het menselijk 
brein. Enkele jaren geleden merkte hij 
dat hij in zijn denken anders begon te 
functioneren. Hij kon zich slecht con-
centreren en was snel afgeleid. Het viel 
hem op dat hij zich permanent gedroeg 
alsof hij achter de computer zat. Hij was 
onrustig en had in zijn hoofd steeds een 
bepaalde honger naar nieuwe informa-
tie.
Het is helemaal niet waar dat multitas-
ken zo knap en goed is en getuigt van 
een hoge intelligentie en flexibiliteit. 
Je doet wel veel tegelijk, maar met de 
diepgang van een bierviltje. Meer in-
formatie hebben is iets heel anders dan 

informatie begrijpen en onthouden. 
Over informatie beschikken is bovendien 
iets anders dan kennis bezitten. Weten 
veronderstelt denken.
Over informatie beschikken betekent 
dat je zoekmechanismen moet kunnen 
hanteren en dat is een heel andere vaar-
digheid. Iets opzoeken is echt iets heel 
anders dan zelf iets weten. Het gebruik 
van internet en het scrollen met de muis 
of het vegen over de iPad leert dat je in-
formatie scant: heb ik hier iets aan, gaat 
dit ergens over – en zo niet, dan scroll of 
veeg je verder.
Het zich eigen maken van kennis en het 
verbinden daarvan met al aanwezige 
wijsheid, is iets heel anders dan het her-
kennen van informatie.

Het zou weleens zo kunnen zijn dat op 
termijn de veelgebruikers van internet 
en de multitaskers hun creativiteit drei-
gen te verliezen, hun probleemoplossend 
vermogen, het talent om conceptueel te 
kunnen denken en zich diep te concen-
treren op een moeilijke tekst.
The New York Times publiceerde een 
serie artikelen over Your Brain on Com-
puters. Daarin leggen neurologen uit 
hoe het gebruik van computers, iPhones 
en iPads de aandachtsspanne schrikba-
rend korter maken. Intelligente twinti-
gers falen in hun studie, zijn niet meer 
in staat een boek uit te lezen.
De meest recente publicatie van de 
eerder genoemde Carr bevestigt dit. In 
Het ondiepe constateert hij dat hij geen 
dikke boeken meer kan lezen doordat 
internet zijn hersenen aantast. Door in 
toenemende mate online te leven, kun-
nen we niet meer diep en grondig den-
ken en verliezen we snel onze concentra-
tie bij het lezen van dikke boeken.

De Amerikaanse auteur Tony Reinke 
schreef een beknopt boekje over de kunst 
van het lezen. Ook hij stelt dat internet-
lezers gewend zijn aan het snel en vluch-
tig lezen van zeer veel teksten. Hij onder-
kent vier risico’s die daaraan kleven.  
(1) De lezer streeft geen omvattend be-
grip na, maar kijkt vluchtig naar tekst-
fragmenten. (2) De lezer wordt niet zelf 
aan het denken gezet, maar reageert op 
wat hij ziet. (3) De lezer begint niet een 
proces van langzaam en grondig wijs-
heid vergaren, maar maakt slim gebruik 
van de informatieovervloed. (4) De lezer 
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doet indrukken op met het hoofd, in 
plaats van dat hij zich verheugt met het 
hart.

Van Dijk vindt dat dit alles geen aan-
leiding moet zijn om te gaan zitten 
somberen. Bovendien moet je zo nuch-
ter zijn dat de tijd niet valt terug te 
draaien. Wel komt het er volgens haar 
des te meer op aan om jongeren te 
leren stilte in hun leven te creëren. Zon-
der bewust gemaakte ruimte en gecon-
centreerde aandacht voor wat God zegt 
in zijn Woord zal onze grote tegenstan-
der steeds meer successen boeken met 
drie belangrijke wapens: lawaai, haast 
en menigte. Deze boodschap wordt fei-
telijk verder onderbouwd in een artikel 
van ds. P.L.D. Visser in De Wekker van  
19 juli 2013 (‘De generatie en zijn soci-
ale media’). Hij schrijft onder andere 
over een rapport van een onderzoek 
onder generaties. Over de jongste on-
derzochte generatie (geboren tussen 
1986 en 1995) levert de VU- filosoof Ad 
Verbrugge een bijdrage.

Hij schetst het beeld van hedendaagse 
jongeren die meer dan vroeger ge-
richt zijn op individuele beleving. 
Ouders en school komen hen daarin 
tegemoet; ze zijn mede daardoor 
niet gewend om gecorrigeerd te 
worden. In de maatschappij is het 
ideaal van het individu leidend. 
Dat betekent een sterk ontwikkeld 
gevoel van autonomie (je bepaalt je 
eigen norm) en ‘solipsistische bele-
ving’, waarin alleen de waarneming 
van het individu bepalend is: ‘ik voel 
het zo, ik zie het zo’.
De rol van het beroepsonderwijs is 
verschoven van het aanbieden van 
een stevig vakinhoudelijk programma 
door bevlogen leraren, naar het coachen 
van leerlingen die ‘ontwerper zijn van 
hun eigen leerproces’. Gevolg: weinig 
structuur, concentratie en discipline. 
Leerlingen worden in hoge mate aan 
zichzelf overgelaten wat hun vorming 

betreft. Verbrugge ziet zo een beeld 
opdoemen van jongeren die opgaan in 
hun eigen belevingswereld, gekwetst en 
onzeker als ze zijn door falend onderwijs 
en problematische gezinssituaties.

Het internet, infrastructuur voor de so-
ciale media, levert dan een ‘beschermde’ 
ruimte op, waarin mensen met elkaar 
een schijn- en schermwerkelijkheid cre-
eren, stelt Verbrugge. Omringd door 
schermen en schermpjes gaat het om 
het geven en kennisnemen van indruk-
ken van elkaar: de af-ge-scherm-de mens 
doet zijn intrede. Het veelgebruikte 
Facebook, waar deelnemers voor elkaar 
berichten, filmpjes en foto’s achterlaten 
wordt tot ‘Fakebook’, dat een opgeleukte 
‘fake’- of schijnwerkelijkheid laat zien. 
(…)

Recent bracht het onderzoeksbureau SKB 
cijfers uit die erop wijzen dat juist men-
sen onder de 35 jaar een grotere kans op 
burn-out hebben dan ouderen, terwijl 
tien jaar geleden het omgekeerde het 
geval was. Werkdruk is niet de grootste 
factor daarbij. Het zit hem juist in de 

privésfeer: jongeren moeten van alles 
tegelijk, en dat levert stress op. Facebook 
en Twitter, waarop korte berichtjes tus-
sen (soms zeer grote) groepen volgers 
worden uitgewisseld, versterken het 
gevoel van tekortschieten nog eens. Door 
mooie foto’s en verre reisjes lijkt iedereen 

succesvol. Als het jou dan tegenzit, kun 
je daar behoorlijk onzeker van worden.
Barbara Martens van Gingermood 
Coachmatchers begeleidt mensen met 
een burn-out. Haar verhaal bevestigt 
de rapportage van SKB. Van de mensen 
die zij begeleidt is 18 procent jonger dan 
53 jaar. Zij stelt dat prestatiedrang en 
een laag zelfbeeld een rol spelen bij het 
ontstaan van uitputting. Bij dat lage 
zelfbeeld spelen sociale media volgens 
haar een belangrijke rol: daar lijkt het 
bij anderen voornamelijk voor de wind 
te gaan.

Wie dit alles op zich in laat werken moet 
vaststellen dat het een geweldige zegen 
is dat het in de Bijbel een stuk realisti-
scher toegaat dan op ‘Fakebook’. In Gods 
Woord lees je geen opgeklopte verhalen 
van mensen die altijd maar weer suc-
ces in het leven hebben. Daar gaat het 
juist om mensen die schrammen en zelfs 
diepe wonden oplopen in hun bestaan, 
soms door wat anderen hen aandoen, 
soms als gevolg van hun eigen zonden. 
Het leven van een koning als David en 
de genade van God in diens beschadigde 

en verzondigde bestaan is iets om 
blij-verwonderd bij te worden en tot 
grote ontspanning te komen in een 
schijnwereld die mij voortdurend 
wil opjagen.
Wat is het belangrijk om in de kerk 
de zonde en de gebrokenheid werke-
lijk ernstig te blijven nemen, net zo 
ernstig als de remedie daartegen die 
God in Christus geeft. In de kerk als-
tublieft geen ‘Fakebook-evangelie’, 
waarbij de weerbarstigheid van het 
leven buiten het Paradijs zoetjes 
wordt gladgestreken. Laat klinken 
dat God ons en onze onzekere jon-

geren met ons kapot gezondigd bestaan 
genadig wil zijn. Om Christus’ wil.
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