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Geen smoesjes!

… Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor Hem ontzag…
(Deuteronomium 12:29 - 13:19)
God doet in Deuteronomium 13 een klemmend appel op ons
om Hem lief te hebben en trouw te blijven. Hij waarschuwt
ons voor stoorzenders die dat ondergraven. Het geheel heeft
een typisch oudtestamentische kleur. Maar de boodschap is
nog altijd even actueel.
Vooraf een paar algemene opmerkingen over het hoofdstuk.
Het neemt zijn uitgangspunt in de situatie dat Israël Kanaän is binnengegaan
en in bezit gekregen heeft. Gekregen
ja. De Here leidt ze door de Jordaan. De
Here verdrijft de volken voor hen uit.
Hij geeft ze een plek om te wonen, een
eigen land met Gods stad en woning in
hun midden. Israël heeft Gods genade
ondervonden, zijn macht gezien, zijn
heil ontvangen. Mozes neemt zijn uitgangspunt in het evangelie, zouden wij
vandaag zeggen.
Het tweede waarop ik wijs, is dat het
in dit gedeelte niet om zomaar een
regeltje of standpunt gaat, maar om
de liefde en trouw aan God alleen. Tegenover alle afgoden. Deuteronomium
13 lijkt een heel cru hoofdstuk met keiharde straffen, maar dat komt doordat
het hier gaat om het hart van Gods ver-

bond. Heb je de Here lief en blijf je Hem
trouw of zoek je het bij andere goden?
Die andere goden worden in vers 3, 7
en 14 onbekende goden genoemd. Dat
betekent niet dat Israël hun námen niet
kende, maar dat ze van die goden nooit
iets gemerkt of gekregen hebben. En
dan zul je de Here inruilen voor hen…?!
De derde opmerking vooraf: we lezen
over de doodstraf die voltrokken moet
worden. In onze oren klinkt dat barbaars en achterhaald. Dát doen wij
toch vandaag niet meer in de kerk! Dat
klopt. Die doodstraf hing samen met
de oude bedeling waarin de grenzen
van kerk en staat vrijwel samenvielen.
In Israël werden straffen voltrokken die
bij ons niet door de kerk maar door de
overheid worden opgelegd. Maar dat
moet ons niet op een verkeerd spoor
zetten. Het wil niet zeggen dat Gods
toorn over zulke zonden minder erg

geworden is. En eens zal dat blijken: op
Gods dag. Als Hij mensen veroordeelt
tot de hel. Daarbij zal de doodstraf van
nu verbleken. Zoals de Here Jezus zegt:
je hoeft niet bang te zijn voor wie alleen je lichaam maar kan doden, heb
ontzag voor Hem die ziel én lichaam
laat omkomen in de hel.

Nieuwsgierigheid die zuigt
Mozes verplaatst de Israëlieten in gedachten naar het moment dat ze in
Kanaän zijn binnengegaan en daar
wonen. In hoofdstuk 12 heeft hij Israël
duidelijk gemaakt dat de Here niet
overal altaren wil: Hij heeft één stad
uitgekozen waar Hij zal gaan wonen.
Wij weten dat dat uiteindelijk Jeruzalem is geworden. Intussen waren de
altaren van de Kanaänitische afgoden
overal. Je begrijpt wat voor situatie er
dan ontstaat. Terwijl het huis en het
altaar van de Here voor veel Israëlieten
ver van huis is, liggen de altaren van
de afgoden om de hoek. Zelfs als alle
Kanaänieten zijn verdwenen – wat niet
gebeurd is! – zelfs dan zouden die altaren of hun restanten er nog zijn, vlakbij.
Die konden interesse opwekken. Dáár-
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voor waarschuwt de Here nu zijn volk.
Het kan zomaar gebeuren: je wordt
nieuwsgierig naar hoe die Kanaänieten
leefden en naar hun godsdienst. En
vóór je het weet, word je meegezogen
de afgoderij in. Dingen die de Here verafschuwt, ga je eerst ‘gewoon’ vinden
en ‘interessant’, en vervolgens ga je ze
dóen. De God die je je land gaf, word je
ontrouw en je gaat goden dienen die
kinderoffers vroegen! Kijk uit, waarschuwt de Here, speel niet met vuur.
Wat is het herkenbaar. Hoe vaak zijn
mensen van God vervreemd doordat
ze déze waarschuwing niet ter harte
namen! Je vindt iets eerst alleen maar
interessant. Dan vind je het gewoon.
En als God het niet verhoedt, ga je wat
God wil, saai, vervelend en achterhaald
vinden. En je bent verkocht! Het enige
middel ertegen is: leef strikt na wat de
Here je gebiedt. Voeg er niets aan toe en
doe er niets van af. Houd je ver van alle
kwaad en afgoderij.

Valse profetie
De tweede situatie van verleiding
tot afgoderij waarvoor God waarschuwt, is: er dient zich een profeet
of droomuitlegger aan. Hij beroept
zich op een openbaring van God. Dat
maakt vaak sowieso al indruk. De man
over wie het hier gaat, zet zijn boodschap nog eens extra kracht bij door
daarnaast op een teken te wijzen dat
zijn boodschap onderstreept, en het
gebeurt nog ook! Dan kán het toch niet
meer missen: naar zo’n man moet je
luisteren! Dat is toch overduidelijk een
godsgezant! Zegt God ergens anders in
Deuteronomium ook niet dat als een
profeet iets aankondigt en het komt
uit, je dááraan kunt zien dat het een
ware profeet is?
Ja, maar in Deuteronomium 18 gaat het
om een ware profeet die echt namens
God spreekt. Zijn boodschap zal God
bevestigen door te doen wat Hij heeft
beloofd. Maar in dit geval in Deuteronomium 13 gaat het om iemand die de
mensen wil leren dat ze andere goden
dan de Here moeten gaan dienen. Een
valse profeet dus. Moet u eens opletten
hoe Mozes het verhaal opbouwt: eerst
hoor je van die profeet met zijn droom
of hogere boodschap, dan van een teken of wonder dat zijn boodschap

onderstreept en dat nog gebeurt ook
– nou, dan ben je eigenlijk al zo’n beetje
overtuigd! – maar dan komt ineens de
aap uit de mouw (H. de Jong): hij roept
op om andere goden te volgen, recht
tegen het eerste en grote gebod van de
wet in!

• Schriftlicht
Geen smoesjes!
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Het kán kennelijk: met een valse boodschap komen en je beroepen op een
teken dat je van God gekregen zou
hebben. Een voorbeeld? Je leven wordt
niet beheerst door Christus maar door
geldnood. Dan krijg je ineens de mogelijkheid groot geld te verdienen. Wel
op een verkeerde manier. Maar je hebt
het toch niet zelf gezocht? En het kwam
precies op het goede moment en lost
in één klap al je problemen op. Dat is
toch leiding! Of: je lijdt bloedarmoede
in je huwelijk. Je loopt tegen iemand
aan met wie je zo goed kunt praten. En
het wordt wat! ‘Ik heb het absoluut niet
gezocht. Maar het paste zo wonderwel!
Zou dat geen leiding zijn?!’ Alsof God
niet oproept tot trouw aan je eigen
man of vrouw! Alsof je een relatie kunt
beginnen met de man of vrouw van iemand anders. Vrome praat die je afleidt
van wat God van je wil.

Een felle discussie over Israël
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Mozes waarschuwt ons hier voor geslepen misleiders die komen met tekenen
en wonderen en bijzondere boodschappen (H. de Jong). Paulus zal later in Galaten 1 zeggen: Al komt er een engel uit
de hemel – een engel! – die u een ander
evangelie dan dat van Christus brengt,
leen hem niet het oor, vervloekt is hij!
Het is altijd weer een gevaar waardoor
je zomaar meegesleept wordt: boodschappen met veel aplomb en met een
teken erbij gebracht. Het is ook een
geliefd middel van satan. De Bijbel vertelt van de tovenaars van Farao die zich
tegen Mozes keerden en óók wonderen
deden. De Here Jezus waarschuwt voor
valse messiassen en valse profeten die
indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten. Johannes ziet in
Openbaring 13 een satanisch beest uit
de aarde opkomen dat de mensen op
aarde zal misleiden door tekenen te
verrichten.
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Mozes zegt in vers 4 nog iets treffends.
Wij zijn nog wel eens geneigd door de
knieën te gaan voor een bijzondere
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houd hem of haar ook niet de hand
Daarbij is de Here streng, maar wel
boodschap en bijpassend wonder. We
boven het hoofd. Iemand die je verleidt
zien het als een vingerwijzing van God
rechtvaardig! Hij wil niet dat het volk
tot afgoderij en het vaarwel zeggen van op geruchten afgaat. Dat gevaar dreigt
in dié richting. Maar Mozes zegt: zulke
God, doet het ergste wat er is.
mensen treden op en doen wonderen
altijd als het gaat om ontwikkelingen
om u op de proef te stellen! God wil niet Die verdient straf. Het is al moeilijk om
élders. Maar de Here zegt: ga niet af op
iemand van wie je houdt, te weerstaan.
dat u erin meegaat, Hij wil juist dat
geruchten. Stel een nauwkeurig onderOm ‘nee’ te zeggen. Mozes wil ook
u ‘nee’ leert zeggen! Hij wil ons juist
zoek in. En als dan blijkt dat het waar is,
trainen in nee zeggen (vgl. Re. 2:22-3:4)! nog eens dat iemand die je vertrouwd
dat het onomstotelijk vaststaat, voegt
is, gestráft wordt als hij tot afgoderij
Blijf je overeind – en de Here belooft je
Mozes er nog eens uitdrukkelijk aan
verleidt. Stel je voor: je eigen vrouw of
toe, dat zoiets afschuwelijks inderdaad
daarvoor de kracht – dan ben je erna
kind aangeven en straffen! Dat doe je
heeft plaatsgevonden – dat het echt
sterker dan ervoor!
niet zomaar. Dan moet er wel iets heel
afgoderij is en niet minder! – dan moet
Mozes zegt: als iemand u los wil weergs zijn. Dat klopt. Het gaat hier om
je de hele stad ter dood brengen. Zelfs
ken van God en van de bevrijdende
de verleiding tot de allerergste zonde:
de dieren moet je doden. En al het bezit
weg van God wil afhalen, dan moet
afval van God. Hier sta je levensgroot
van de stad verbranden als een offer
u zo iemand niet alleen weerstaan,
voor de vraag: van wie houd ik meer,
voor de Here. Dat is nogal wat! Ja, het is
maar ook stráffen. Dat lijkt wreed.
wie gaat er vóór: de
Maar op die manier
dezelfde straf als die op de Kanaänieten
Here of mijn man
beschermt God zijn
moest worden toegepast. Als je de Here
Trainen
in
nee
zeggen
volk. Zo’n misleider
of vrouw of kind of
verlaat en de goden van de Kanaänieis een ramp. Hij mag
beste vriend?
ten gaat vereren, dan treft je ook de
niet de kans krijgen
En dan zegt Mozes
straf voor de Kanaänieten. En dat zal
het volk in het ravijn te storten. Smoor nog iets dat helemaal ongevoelig lijkt:
heilzaam zijn voor het geheel van het
het kwaad in de kiem, zegt Mozes. In
zelf moet je de eerste steen gooien. Dat
volk. Want, zegt vers 18, het verlies van
Israël gebeurde dat door de doodstraf.
liegt er niet om. Het is de ultieme test
die ene stad wordt ruimschoots gecomVandaag in de weg van de kerkelijke
van je loyaliteit aan God. Want dáárom
penseerd door de zegen waarmee de
tucht.
gaat het hier! Niet om zomaar een
Here zijn gehoorzame volk verrijkt.
zonde, maar om het verlaten van de
Heel de stad moet je doden. Ja, als ze
Here. Die eerste steen gooien wordt van
zich állen aan afgoderij hebben overVan vertrouwde zijde
gegeven, dan verdienen ze ook allen de
ons niet meer gevraagd. Wij kennen
zwaarste straf. Maar zijn er dan geen
de straf door steniging niet meer. Wij
De verleiding tot afgoderij kan ook
mensen die alleen
laten het oordeel aan
komen van heel vertrouwde zijde. Van
maar slachtoffer
God. Wat het voor
je broer, je kind, je vrouw. In Israël was
Vriendjespolitiek en
zijn? Het gaat hier
ons wel betekent, is
de familie heel belangrijk. Die had je
klassenjustitie
niet om zomaar een
wat de Here Jezus
nodig om te overleven. Vandaag is dat
zonde of dwaling.
later zal zeggen: wie
wat minder. Maar nog altijd kunnen
Het gaat hier om afgoderij. Om het
heb je meer lief, je familie of de Here?
intieme relaties een verkeerde invloed
vaarwel zeggen van God en het naloOf zoals de Catechismus het zegt in
hebben! Wat kunnen hormonen manZondag 34: liever geef ik alle schepselen pen van andere goden. Daar is nooit
nen en vrouwen tot de raarste sproneen excuus voor! Daarin ben je nooit
prijs dan dat ik de Here verlaat.
gen brengen! En hoeveel ouders gaan
alleen maar slachtoffer (H. de Jong).
ineens ánders denken over ethische zaken en dingen in de kerk als hun kindeEen complete stad
Deuteronomium 13 is een klemmend
ren de leeftijd hebben en ermee thuishoofdstuk. Het gaat om de keus tussen
komen? Hoe vaak laten mensen hun
De vierde situatie. Weer zo’n lastige!
de Here en de afgoden, tussen leven en
oren hangen naar hun vrienden? We
Een hele stad is bezweken voor de
hebben er zelfs termen voor: vriendjesverleiding van een stel nietsnutten en
dood, tussen zegen en vloek. De Here
politiek en klassenjustitie.
kwaadaardige lieden. Wat moet je dán? wil zijn volk beschermen. Daarom is Hij
Je kunt toch niet een hele stad strafzo streng tegen ieder die zijn volk op
Mozes noemt er nog iets bij. Wanneer
fen? Waar moet je ooit beginnen? Maar het verkeerde been wil zetten. Hij wil
iemand van wie u houdt, een van uw
ook hier geeft de Here zijn bevel. Kendat zijn volk zijn zegen ondervindt en
intimi, met het plan komt de Here in
bij Hem blijft. Dat verdient Hij ook! Hij
nelijk vindt Hij het heel erg als de afis immers de God van ons heil. Hem wil
goderij ergens wortel geschoten heeft.
te ruilen voor afgoden, en hij of zij het
je niet kwijt! Je bent blij met elke ontHet mag van daaruit niet om zich heen
in het geheim doet. Degene van wie
grijpen. Zo’n rotte plek moet eruit. Alles maskering van verleiding!
je houdt, neemt je ook nog eens in
is beter dan dat Israël van God afvalt.
vertrouwen. Dat maakt de verleiding
Zelfs een hele stad weegt niet op tegen
extra lastig! Is het geen klikken of uit
het gebod om de Here trouw te blijven.
de school klappen als je zo iemand
aangeeft? Maar Mozes zegt: Leen zo
Zoals eens heel de wereld aan dit gebod
iemand niet het oor, luister er niet naar, zal worden afgemeten. Op Gods dag.
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Een felle discussie over Israël

Kroniek
Gert den Dulk

Rond de jaarwisseling werden we in het Nederlands Dagblad
getrakteerd op een debat over de plaats van Israël. Aanleiding vormde een interview met de christelijk-gereformeerde
theoloog Steven Paas (niet te verwarren met Stefan Paas) in
het ND van 27 december. Van deze zeventigjarige was rond de
zomer een boekje verschenen, Christian Zionisme Examined,
waarop toen nogal felle reacties waren gekomen.
In zijn boek (dat trouwens in het Engels geschreven is), wijst Paas het
zogenaamde christenzionisme af.
Christenzionisme zou moeten gaan
om een christelijke vorm van zionisme.
Zionisme is een nationale, ideologische
beweging die streeft naar een Joodse
staat, met Jeruzalem (Sion) als middelpunt. Een christenzionist verwacht
daarom op grond van bijbelse beloften
een herstel van de Joodse staat, als
begin van de uiteindelijke wederkomst
van Christus. Na jaren studie geeft
Paas in zijn boek aan dat hij weinig van
dat soort gedachten moet hebben. De
reacties waren bij het verschijnen van
het boek niet van de lucht. Sommigen
voelden zich door de uitlatingen van
Paas diep gegriefd, zoals dr. Th. van
Campen. Ook bekende mensen als
dr. Willem Ouweneel en ds. H. Abma
bliezen een fors toontje mee in hun kritiek op Paas. Ze verweten Paas dat hij

een vervangingstheoloog was, waarbij
in zijn gedachten de kerk in plaats van
Israël zou zijn gekomen.
Maanden na het verschijnen van het
boek wilde het ND aan het eind van
het jaar nog eens terugkijken op die
felle ontvangst van zijn boek. Dat
pakte even wat anders uit: het ene
ingezonden na het andere verscheen
in de krant. Dat gebeurde soms in een
ongekende felheid. ‘Een open zenuw’,
zo schreef iemand als kopje bij een ingezonden. Ja, dat is het zeker, als men
maanden na verschijnen van het boek
zich er weer druk over maakt.

Wespensteek
Wat in de discussie opviel, is de enorme
felheid die men gebruikte bij de uitleg
van een aantal betrokken bijbelgedeelten. Daarin spelen natuurlijk vooral

oudtestamentische profetieën een rol.
Zoals, om maar eens wat te noemen, de
profetieën van Ezechiël, die gaan over
de terugkeer van Israël. Gaat dit nu
over de terugkeer uit de ballingschap
van Babel of gaat het ook om herstel
van Israël aan het einde van de tijden?
Zegt Paulus daar ook niet wat van in
Romeinen 9 tot en met 11? Paulus lijkt
toch heel duidelijk te spreken over het
herstel van Israël, als daar in 11:26 staat
dat héél Israël zal worden gered? En er
valt in het Nieuwe Testament veel meer
te lezen als het gaat om Israël. Christus
is in de eerste plaats gekomen voor de
Jood en daarna pas voor de Griek. Wie
voor de Griek een belangrijker plaats
inruimt dan voor de Jood, gaat dus eigenlijk tegen Gods Woord in.
De God van Israël is niet los verkrijgbaar van het land en het volk Israël,
ook niet via Jezus, de Joodse messias,
zo stond er vervolgens ook in het ND te
lezen. Je gaat dus eigenlijk tegen God
zelf in, als je iets durft te zeggen waarbij Israël geen rol zou spelen. Voordat je
het weet, sta je al in het kamp van het
antisemitisme. Werd de Jodenhaat de
eeuwen door (als gevolg waarvan de
Kruistochten en de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog er
kwamen) niet gevoed door de gedachte
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dat de kerk in plaats van Israël is gekomen? Deze vervangingstheologie kent
immers alleen maar slachtoffers! Wie
niet erkent dat Israël een bijzondere
plaats heeft, is eigenlijk een aanhanger
van deze verfoeilijke vervangingstheologie. Dan ben je dus antisemiet
voordat je het zelf doorhebt. Dat is de
felle waarschuwing die doorklinkt in de
reacties op het boek.
Inderdaad een open zenuw! Men reageert als door een wesp gestoken, zo
lijkt het wel. En op een afstandje de discussie volgend, bekruipt je algauw het
gevoel: oeps, dan zouden er wel eens
meer antisemieten kunnen zijn dan we
denken. Want wie niet een bijzondere
plaats voor Israël inruimt, die hoort
toch in dat kamp thuis?
Zo werd de toon gezet voor een fel
debat in de krant. Het gaat voor deze
Kroniek te ver om alle ins en outs van
de teksten rond de plaats van Israël te
bespreken. Het gaat nu om iets wat eronder ligt: over en weer wordt er blindheid bij het lezen van bijbelteksten verweten. Hoe komt dat en de
vraag komt als
vanzelf op:

wie is dan
ziende blind? Een
debat voeren is prima en
dat mag ook best fel gebeuren, daar is
op zich niets mis mee. Maar waar gaat
het dan mis?

De leesbril
Wat je als buitenstaander opvalt, is
dat de oorzaak van de felheid in toon
vooral komt door de hermeneutische
bril die men opheeft (hermeneutiek is
uitleggen, vertalen, interpreteren van

bijbelteksten). Als je de bril ophebt die
laat zien dat Israël wel een bijzondere
plaats moet hebben, dan kleur je alle
bijbelteksten die daar iets over lijken te
zeggen, ook zo in.
Natuurlijk: een hermeneutische bril
wordt van focus voorzien en scherpgesteld door het lezen van bijbelteksten.
Maar een bril moet zo nu en dan door
de oogarts gecontroleerd en bijgesteld
worden. Wie als een mr. Bean zelf voor
oogarts gaat spelen, komt waarschijnlijk met een verkeerde bril thuis. Wie
kan ons helpen om de juiste bril op te
hebben als je de Bijbel leest? We lezen
de Bijbel namelijk allemaal op onze
eigen manier. Op deze manier zijn ook
verschillen tussen veel kerken te verklaren. Zo aanvaardt de één de paus wel
als opperbisschop, de ander dus niet.
Terwijl we dezelfde Bijbel lezen.
Onze belijdenissen vormen een sprekend voorbeeld van zo’n hermeneutische bril. Belijden betekent hetzelfde
zeggen als wat God zegt. Deze belijdenissen worden ook formulieren van
eenheid genoemd. De artikelen 3 t/m 7
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis helpen ons om de
Bijbel als eenheid te
zien en zo ook
te lezen.

Want
mijn uitleg
van de Bijbel op één
enkel punt moet
kloppen met de
rest van de Bijbel.
Dat is een belangrijk hermeneutisch
principe. De Heilige Geest spreekt niet
op één plaats van de Bijbel, maar op
alle plaatsen van de Bijbel.
‘Formulier van eenheid’ betekent ook
dat je niet alleen, maar samen met
anderen de Bijbel als eenheid leest.
Dat helpt je dwalingen, ook in je eigen
gedachten, te voorkomen. Dagelijks
intensief met de Bijbel bezig zijn vormt
namelijk geen garantie dat je nooit
ziende blind zult worden, denk maar
eens aan de farizeeën en schriftgeleer-

den. Zoiets kan iedere bijbellezer overkomen. Daarom alleen al is het goed
dat juist ambtsdragers als ouderlingen,
diakenen en ook predikanten instemmen met die formulieren, door bijvoorbeeld het ondertekeningformulier te
ondertekenen. Dat is een bescherming
van jezelf, als je belijdt dat het gewoon
waar is wat in Psalm 116:11 staat: alle
mensen zijn en blijven leugenaars. Dat
kun je ook vinden in artikel 7 NGB.
Zelfs wat een hele club mensen leert,
zoals op concilies of synodes, vormt
geen garantie dat zij altijd gelijk hebben. Nee, ze kunnen zelfs tegen de
waarheid ingaan, staat er dan in artikel 7 NGB. Het is dus constant oppassen
geblazen als je de Bijbel leest, of je het
wel goed leest. Zou dat de hermeneutische bril niet moeten kleuren, naar
wat de formulieren van eenheid ons
voorhouden?

Meerdere lagen
Die bescheidenheid, die missen we in
het felle debat rond Israël. Is er eigenlijk
wel, ook als het om Israël gaat, naar de
belijdenis gekeken? En als je dat zorgvuldig gaat bekijken, is het dan niet
veelzeggend dat de belijdenisgeschriften juist over het punt van Israël zwijgen? Dat je daarin niets vindt over het
herstel van Israël, over de uitleg van die
oudtestamentische profetieën?
Over andere zaken hoor je de belijdenis luid en duidelijk spreken, zoals over
de redding door Jezus Christus alleen.
Maar het is oorverdovend stil als het
gaat om de positie van Israël richting
de eindtijd.
Zegt dat niet veel als je bedenkt dat
wat nu bekendstaat als de zogenaamde
vervangingstheologie, ook al in de
tijd van de Reformatie aanwezig was?
Daarom had het maar zo een plaatsje
kunnen krijgen in de belijdenis. Toch is
dat niet gebeurd. Zou dat niet komen
doordat de vuistregel ‘de Bijbel als eenheid lezen’ dan onder spanning komt
te staan? Eigenlijk toont het artikel van
ds. Ernst Leeftink in het ND van
2 januari 2013 dat ook aan: een uitleg
dat Israël wel een bijzondere plaats
moet innemen, gaat wringen met andere teksten uit de Bijbel. Teksten die
ook door de Heilige Geest geschreven
zijn.
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Daar komt nog het volgende bij: de
zogenaamde Israëlvisie is vooral gebaseerd op profetieën uit het Oude
Testament. Soms kun je die profetieën
letterlijk in vervulling zien gaan, soms
ook niet. Want vaak zitten er meerdere
lagen in wat wel eens het profetisch
perspectief wordt genoemd. Dat zie je
in het Nieuwe Testament ook gebeuren
als de Here Jezus in Matteüs 24 een
rede uitspreekt. Dan lopen in die lange
rede twee zaken vrolijk door elkaar
heen: de verwoesting van de tempel in
het jaar 70 en de wederkomst van de
Here Jezus aan het einde van de tijden.
Soms is het duidelijk waarover het gaat,

maar soms ook niet. Zoiets is met de
oude profeten vaak ook aan de orde. Je
kunt je dus zomaar vertillen als je die
teksten naar de ene of de andere kant
interpreteert. En wie zegt dan dat jouw
mening de juiste is? Moet je dan ook
niet rekening houden met wat we in
artikel 7 NGB belijden?
Daarom verbaast het des te meer dat
gereformeerde theologen die ook de
formulieren van eenheid in hun geestelijke bagage hebben zitten, zo ongemeen fel kunnen uithalen naar andere
medechristenen. Gewoon omdat die
anderen hun hermeneutische uitleg

niet delen. Dat het zelfs kan gebeuren
dat men in het kamp van de antisemieten wordt geplaatst. Als buitenstaander
wrijf je dan de ogen uit. Waar is de
gezonde correctie, zoals we die kennen vanuit artikel 7 NGB? Buiten Jezus
Christus om is er geen redding, voor de
Jood niet, maar ook niet voor de Griek.
Dat is de bijbelse boodschap die ons in
alle toonaarden toeklinkt, als je de Bijbel leest, en ook in de formulieren van
eenheid. Was dat niet de boodschap
waar Paas voor wilde opkomen?

Jongeren als voorbeeld
De discussie volgden we
als buitenstaander. Alleen
omdat het ND bij ons in de
brievenbus rolt en die krant
ook nog opengaat en gelezen
wordt. Maar wie doet dat
trouwens vandaag de dag
nog? Lezen van kranten en
ook tijdschriften als Nader
Bekeken, dat lijkt z’n tijd te
hebben gehad. We lezen niet
meer en we leren ook niet
meer lezen.
De ene boekhandel na de andere gaat
failliet. Dezelfde standaardwerken
waar een aanstaande dominee vroeger
kapitalen voor moest betalen, gewoon
omdat het bittere noodzaak was om
goed in de pastorie te kunnen studeren, gaan vandaag voor een prikje van
de hand. Soms raken boekhandels ze
aan de straatstenen niet meer kwijt.
Zouden veel kerkgangers zo’n discussie over de plaats van Israël vandaag
nog wel volgen? Het moet je wel interesseren. Natuurlijk: je kunt je buitenstaander voelen bij het volgen van
deze discussie. Maar zou dat bij andere
discussies veel anders zijn? Als het

gaat om zaken die er eigenlijk wel toe
zouden moeten doen? Wie maakt zich
nog druk over welke hermeneutische
bril je ophebt als het gaat om kwesties
die vandaag in de kerk spelen? Er zijn
heel wat kerkleden die graag de Here
Jezus willen volgen in hun leven en ook
samen met anderen in de kerk. Maar
ze haken al snel af als het te moeilijk
wordt: daar hebben we toch experts
voor, theologen en predikanten? Laten
zij maar uitzoeken hoe dat moet met
onderwerpen als samenwonen, homoseksualiteit, Stroom, een nieuwe kerkorde. Dan kijken wij er vervolgens wel
eens naar wat we ermee gaan doen.

Die apathie merk je ook als het gaat om
de maatschappij waarin we leven. In
politiek Den Haag komen steeds meer
plannen om het christelijk karakter van
de maatschappij terug te dringen. Dan
gaat het bijvoorbeeld om de afschaffing van de wet op de Godslastering
of om de wet van de zondagsrust of
om de weigerambtenaar definitief te
laten verdwijnen. Zaken waaraan je in
ieder geval kunt zien dat het christelijk
gehalte in de maatschappij ook via
de wetgeving wordt teruggedrongen.
Maar wie maakt zich daar nog druk
om? Ja, lezers van dit blad misschien,
maar hoe zit dat met de anderen? Hoe
komt het dat mensen die heus wel op-
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ben we dus het internet voor. Kortom:
wie geen internet en geen mobiel
heeft, die telt eigenlijk ook niet meer
mee. Dan sta je algauw buiten de gemeenschap, buiten je vriendenkring.

Sociale netwerken

recht christen willen zijn, dat allemaal
langs zich heen laten gaan?

Leer van jongeren
Wie eens de tijd neemt om goed naar
de jongeren te kijken, kan vervolgens
snel te weten komen waardoor dit
komt. Eigenlijk houden ze de maatschappij en dus ook ons een spiegel
voor van wat er eigenlijk gaande is.
Aan de ene kant zie je bij jongeren een
hang naar echte, pure geloofsbeleving.
Daar kunnen ouderen soms jaloers
op zijn. Jongeren willen vaak ook echt
weten hoe de vork in de steel zit. Maar
kom niet aan met diepgaande debatten
of discussie in de krant of zo. Stroom?
Wat is dat? Ach, daar maken ze zich
alleen in de krant druk over, die lezen
we toch niet. Daarin weerspiegelt de
maatschappij. Wie leest er nog kranten? Nee, we twitteren! Als je de juiste
personen volgt, dan weet je het nieuws
direct. Als iemand in de Tweede Kamer
een uitglijder maakt, dan kun je het
binnen een paar seconden op
je mobiel lezen. Een berichtje
op Facebook, en in Haren zitten ze met een schadepost van
miljoenen.
Daar hebben we een belangrijk fenomeen te pakken. Bijna
elke jongere (en ook oudere?) is verbonden met anderen via sociale netwerken
en moderne media. Wie dat fenomeen

onderschat, die staat echt buiten de
werkelijkheid van vandaag. Constant
en continu staat men dus met elkaar
in verbinding. Wat dat betreft is de
tijd razendsnel gegaan vergeleken
met twintig jaar terug. Toen was het
bijzonder als je thuis internet had, nu
ben je bijzonder als je thuis geen internet hebt. Want dan tel je eigenlijk niet
meer mee.
Dat internet, dat neem je vandaag dus
ook mee in je broekzak. Het mobieltje
van het formaat koelkast van twintig
jaar geleden is dan ook inmiddels vervangen door een hightechapparaat, dat
echt alles moet kunnen. En
ook al deden tablets en IPads
hun intrede in alle soorten en
maten, de mobiel is en blijft
het meest makkelijk om overal
bij je te hebben. Overal kun je
dan je e-mail raadplegen, nog
steeds kun je sms’jes versturen, ook al
gebruiken de meesten daarvoor in de
plaats het gratis WhatsAppprogramma.
Je kunt dus elk moment chatten en praten via je mobiel.
En de jongeren zijn superhandig in het bedienen van de
mogelijkheden. Iets opzoeken:
dat doe je via het internet.
Nieuws te weten komen?
Daarvoor kijk je het journaal
of via sites als Nu.nl of wat dan ook. Op
het moment dat jij dat wilt. Kranten?
Die lezen we echt niet meer, daar heb-

Buiten de gemeenschap staan, dat wil
niemand. Daar spelen sociale media
handig op in. Media, die vaak speciaal
zijn ontwikkeld om sociale contacten
te onderhouden. Vroeger waren die
alleen via de computer te benaderen,
tegenwoordig vooral ook via de mobiel.
Je kunt dan denken aan MSN (al is dat
nu wat achterhaald) of Skype. Maar ook
via sites waarop je wat van jezelf kunt
laten zien. Eerst was dat in Nederland
Hyves, tegenwoordig is het alleen maar
Facebook wat de klok slaat. Ooit begonnen als een soort klassenboek met
foto’s voor studenten, inmiddels uitgegroeid tot ’s werelds grootste social mediasite, waarmee eigenaars goudgeld
verdienen.
Wat maakt Facebook nu zo leuk? Je
krijgt daar je eigen pagina en je kunt er
foto’s op kwijt van jezelf, maar ook van
anderen en van waar je op dat moment
bent. Met je mobiel maak je dan snel
een foto, even uploaden en voilà: al je
vrienden en familie zien meteen waar
je zit en ook wat je aan het doen bent.
Ook kun je overal commentaar op leveren: op wat je meemaakt of wat er in
het nieuws is, wat je toevallig ziet. Iedereen kan met je meeleven.
Eigenlijk ben je dan aan het
twitteren.
Twitteren betekent zoiets
als kwekken. Wie een twitteraccount heeft, kan in 140
tekens korte boodschappen sturen die
je volgers kunnen lezen, op het internet
en dus ook op hun mobiel. Ze kunnen
er ook op reageren. En natuurlijk bestaat de mogelijkheid om een Twitteraccount te koppelen aan je Facebookaccount, zodat je berichten van Twitter
automatisch ook op Facebook geplaatst
kunnen worden.
Allemaal zo snel mogelijk en vooral
onder handbereik. Wil je mensen bereiken, dan moet je wel op Facebook
zitten en ook een Twitteraccount hebben. Daarom zijn veel organisaties (net

8

als Woord en Wereld en Nader Bekeken)
tegenwoordig ook op Facebook en Twitter te vinden. En jongeren zijn als geen
ander in dit soort media bedreven.

Tijdmanagement
Wat kunnen we hier allemaal uit oppikken? Dit: het onderhouden van sociale contacten is en blijft voor mensen
belangrijk. Dat is niet zo gek. Daarvoor
zijn mensen in wezen ook gemaakt,
kijk maar naar Adam. Adam werd pas
echt mens, toen hij iemand vond die
bij hem paste, die met hem kon communiceren. Zo zong hij dat ook uit in
Genesis 2. Dat socioprogramma’s als
All you need is love het op de buis vaak
goed doen, is niet zo vreemd. Dat past
bij ons mens zijn. Het onderhouden
van sociale contacten is typisch iets
menselijks.
Maar alles waar te voor komt te
staan, daar kun je vragen bij
hebben. Het aantal vrienden
dat je via Facebook hebt, kan
in de honderden lopen. Wat
een tijd kun je vervolgens
kwijt zijn om al die contacten te onderhouden!? Er zijn mensen die uren
per dag via Facebook alles bekijken en
bijhouden. Het werkt zelfs verslavend.
Altijd moet je bereikbaar zijn: wat een
paniek breekt er soms uit als de batterij
van de mobiel leeg blijkt te zijn! Je mo-

biel is je levenslijn met al je vrienden
en bekenden.

wereld. Je druk maken over zaken als
secularisatie of wat dan ook: daar ontbreekt gewoon de tijd voor. Is dat niet
gevaarlijk?

Om wie gaat het eigenlijk? Zou het
toeval zijn dat Apple (een van de beDaarmee is lang niet alles gezegd. Maar
langrijkste leveranciers van mobiele
het wordt dan wel duidelijk: ook in het
apparaten) het heeft over een IPad,
jaar 2013, waarin
IPhone? Het begint allemaal
Wat een paniek als de batterij we al weer een
eindje op weg zijn,
met I, het Engelse
van
de
mobiel
leeg
blijkt
te
zijn
zullen weer keuzes
woord voor ‘ik’. In
gemaakt moeten
de grond van de
worden, onder andere in onze tijdbestezaak gaat het dus om mijn telefoon,
ding. Als het echte leven ons lief is.
om mijzelf, door mijzelf te bevredigen
met al die contacten en relaties. Ik wil
Afgesloten op 4 januari 2013.
weten wat hij of zij doet. Daarom moet
ik ook constant met mensen in verbinding staan en ik raak in paniek als dat
niet het geval is. Je mobiel kan zomaar
je tweede persoonlijkheid worden. Tel
de mensen maar eens die je op straat
tegenkomt, die met een mobiel aan
het oor of in hun hand rondlopen
of die op de snelweg druk
met hun mobiel bezig zijn...
Ineens ga je doorkrijgen hoe
slim Gods tegenstander hiervan gebruikmaakt. Want wie zo opgaat
in moderne media, in het onderhouden
van contacten via de sociale netwerken, heeft weinig tijd meer over. Ook
weinig tijd voor God. Dat is eigenlijk
gaande in de wereld om ons heen en
misschien ook al wel in onze eigen

De redactie feliciteert
koningin Beatrix
met haar verjaardag
op 31 januari en
wenst haar
Gods zegen toe
© NOS,
foto: Mike van Breemen
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Thema
Aryjan Hendriks

Kun je op het evangelie aan?

De vier evangelisten (Hans van Coevorden, Grote of St.-Nicolaaskerk Elburg)

Misschien kijkt u even op van deze vraag. Natuurlijk is wat
het evangelie over onze Heiland zegt, waar! De Bijbel is toch
het boek van de Heilige Geest? God zelf staat er toch met zijn
autoriteit achter? Toch wil ik in dit artikel nader aanwijzen
wat de evangelisten over Jezus schrijven, te vertrouwen is.
Van Mohammed hebben we een eigen
geschrift. Zelfs van Plato en Aristoteles
bezitten we een schriftelijke nalatenschap. Maar de Here Jezus heeft nog
geen snipper geschreven woord achtergelaten. Op dit punt vertoont het
christendom een manco. Daarom is de
vraag of we de evangelisten kunnen
vertrouwen, zo raar nog niet. Er is in
vergelijking met Plato, Aristoteles en
Mohammed een afstand ten opzichte
van onze Heiland. Wij kunnen niet teruggaan op wat Jezus zelf geschreven
heeft, maar zijn aangewezen op wat
tijdgenoten van Hem over Hem hebben
gezegd.

Groot aantal getuigen
Al moeten we erkennen dat we slechts
via anderen bij de woorden en daden
van Jezus kunnen komen, God heeft

ervoor gezorgd dat wij geloof kunnen
hechten aan wat zij over Hem vertellen
en het niet behoeven te doen met ‘vernuftige verzinsels’ (2 Petr. 1:16). De Here
Jezus heeft Zich vanaf het moment van
zijn publieke optreden omringd door
mensen die oog- en oorgetuigen zijn
geweest van alles wat Hij zei en deed.
We moeten dan allereerst denken aan
de apostelen die ‘steeds bij Mij gebleven
zijn’ (Mat. 22:28). Als in de vacature
van Judas moet worden voorzien, stelt
Petrus als eis dat het iemand moet
zijn ‘van de mannen die steeds bij ons
waren toen de Heer Jezus onder ons
verkeerde, vanaf de doop door Johannes…’ (Hand. 1:21). De apostelen vormden de kerngroep van allen die Jezus
meemaakten. Zij werden door de Heer
ook speciaal aangewezen om ‘van Mij
te getuigen’ (Hand. 1:8). Zij mochten
met hun getuigenis het fundament

zijn waarop Christus’ kerk zou worden
gebouwd (Ef. 2:20). En zij zijn daarin
uniek.1
Maar er waren meer getuigen! Het
Nieuwe Testament noemt de (tweeën)
zeventig die moeten verkondigen dat
het koninkrijk van God in Jezus Christus de mensen bereikt heeft (Luc.
10:1v). We komen ook ‘de oudsten’ in Jeruzalem tegen die apart vermeld worden (Hand. 11:30; 15:2,3,22) en blijkbaar
een bijzondere positie hebben ingenomen. We mogen bij deze ‘oudsten’ wel
denken aan getuigen van het eerste
uur, die daarom gezag hadden in de gemeente van Jeruzalem.2 Zij konden nog
spreken over alles wat zij zelf van Jezus
hadden meegemaakt.
We horen ook van ‘velen’ in Jeruzalem
aan wie gestorven heiligen verschenen
bij Jezus’ dood (Mat. 27:53), die ook
wel het nodige verteld zullen hebben.
En niet te vergeten moeder Maria, die
alles wat zich rond zijn geboorte had
afgespeeld, ‘bewaarde en overwoog
in haar hart’ (Luc. 2:19). Daarbij zijn er
de broers van de Heer, die we na hun
aanvankelijk ongeloof (Joh. 7:5) later
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met Maria in de kring van de apostelen
vinden (Hand. 1:14) en van wie Jakobus
en Judas zelfs tot de briefschrijvers van
het Nieuwe Testament behoren.
Stefanus en Filippus zijn ook getuigen
in de apostolische kerk. Hoe groot het
aantal getuigen is geweest, ontdekken
we wanneer Paulus vertelt dat de Opgestane verscheen ‘aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk,
van wie er enkelen gestorven zijn, maar
de meesten nu nog leven’ (1 Kor. 15:6).
En dan zijn er nog de vrouwen die Jezus
vanaf Galilea volgden (Mar. 15:41), en
Maria Magdalena niet te vergeten, die
persoonlijk de Opgestane ontmoette
(Joh. 20:16).
Wij kunnen concluderen dat er naast
de door Christus zelf geautoriseerde
getuigen, de apostelen, in de apostolische kerk nog vele oog- en oorgetuigen
leefden die hun verhaal konden doen
en bij wie de evangelisten uit de eerste
hand hun informatie konden krijgen.
Daarbij moeten we niet vergeten dat
Matteüs en Johannes zelfs behoorden
tot de selecte groep die de Here Jezus
speciaal als zijn getuigen had geautoriseerd (Joh. 15:27; Hand. 1:8)!

De overlevering vastgelegd
Aanvankelijk is het grote verhaal over
Jezus Christus mondeling doorgegeven.
We horen hoe Paulus de gemeente
oproept om zich vast te houden aan
‘de overleveringen’ (2 Tess. 2:15) en
prijst wanneer zij ‘de overleveringen’
bewaart (1 Kor. 11:2). Paulus levert over
wat hij zelf ontvangen heeft (1 Kor. 15:3).
Er is een ‘leer’ waarop men moet toezien (1 Tim. 4:16) en waarin men moet
blijven (2 Joh. :9). Het is ‘de leer van
God’ (Tit. 2:10) of ‘de leer van Christus’
(2 Joh. :9). Daarin zal ‘het onderwijs van
de apostelen’ (Hand. 2:42) bepalend
zijn geweest.
We kunnen aannemen dat er in de
apostolische kerk reeds een mondelinge
overlevering als een vast geheel van wat
over Jezus Christus verkondigd moest
worden, is ontstaan en waaraan men
zich in prediking en onderricht moest
houden. Men mag geen ‘andere leer’
brengen (1 Tim. 1:3) en moet vermanen
op grond van ‘de gezonde leer’ (Tit. 1:9).

Verrassend is het te ontdekken hoe vlug
men al begonnen is deze overlevering
of leer schriftelijk vast te leggen. Lucas
vermeldt dat ‘velen’ al zich tot taak stelden ‘een verslag’ te schrijven over de
gebeurtenissen die zich ‘in ons midden’
hebben voltrokken (Luc. 1:1). We ont
waren die vastlegging wanneer Paulus
de Tessalonicenzen vermaant: ‘blijf bij
de traditie waarin u door ons bent onderwezen, in woord en geschrift’
(2 Tess. 2:15).
Wij mogen in deze ontwikkeling de
genade van de Heilige Geest zien die
ervoor gezorgd heeft dat wat de getuigen van Jezus’ leven en werk konden
vertellen, voor latere tijden bewaard en
afgeschermd werd van alle ‘vernuftige
verzinsels’ (vgl. 2 Petr. 1:16).

zus zei en deed. Hun getuigenis is dus
uit de eerste hand. En van Marcus geldt
dat hij ‘vertolker’ is van Petrus’ prediking en wij in zijn evangelie dus Petrus’
getuigenis als apostel voor ons hebben.
Bij het evangelie van Lucas hebben we
niet met een apostel te doen. Maar als
reisgezel van Paulus (zie het ‘wij’ en
‘ons’ in Handelingen) kunnen we stellen dat ook hij dicht bij de getuigen
van het eerste uur stond. Via de apostel
Paulus had hij directe toegang tot ‘de
overlevering’.

We hebben in de vier evangeliën te
doen met het werk van mensen van het
eerste uur, van mensen die in elk geval
behoorden tot het gevolg van de ooren ooggetuigen. Matteüs en Johannes
waren zelf als apostelen bij alles wat Je-

Eenparig getuigenis

Nu, die ‘overlevering’ heeft de derde
evangelist goed gebruikt! Theofilus,
aan wie hij zijn evangelie opdraagt,
is al mondeling over het een en ander
onderricht. Maar Lucas wil dat mondelinge onderwijs en die mondelinge
overlevering van de ooggetuigen nog
Werk van het eerste uur
eens extra bevestigen voor Theofilus,
door nu een schriftelijk verslag ‘in orInderdaad, Jezus heeft geen eigen
delijke vorm’ te geven van het verhaal
document nagelaten. We hebben van
over Jezus en zijn optreden. Blijkbaar
Hem nog geen snippertje op perkaontbrak het daar nog aan. De andere
ment. Wij moeten het voor het verhaal
evangelisten moesten hun boek nog
van zijn leven op aarde doen met de
schrijven. Velen vertelden het verhaal,
vier evangeliën. Zijn die betrouwbaar?
maar Lucas schrijft! En dat wil TheofiKunnen we via de evangelisten werkelus overtuigen van de betrouwbaarheid
lijk komen bij wat Hij zei en deed?
van de zaken waarin hij onderricht is
Daarover is vandaag onder nieuwtes(Luc. 1:4).
tamentici veel te doen. Een gangbare
Van Lucas weten we niet veel. Maar bemening is dat bij de historische belangrijk is hier dat hij verklaart dat hij
trouwbaarheid veel te betwijfelen is.
‘vanaf het begin
De evangelisten
geven hun visie
We hebben van de Here Jezus nog alles nauwlettend
gevolgd heeft’.3
op Jezus, een visie
geen
snippertje
op
perkament
die weergeeft
Lucas, een chriswat de jonge
ten uit de heidekerk allemaal over Jezus dacht en vond.
nen4, kan uit eigen ervaring het onderDaarbij vergeet men te gemakkelijk dat
richt dat Theofilus ontvangen heeft,
de evangelisten zelf laten zien dat zij
bevestigen en hij doet dat door een
aanvankelijk een heel andere kijk op
schriftelijk relaas dat hij door eigen onJezus hadden. En dat eerst na Pasen het derzoek heeft geverifieerd (Luc. 1:3). We
ware licht bij hen doorbrak. Zij schrijkunnen zeggen dat de ‘buitenstaander’
ven hun boeken nadat hun verstand
Lucas de eerste is die na zorgvuldig ongeopend was (vgl. Luc. 24:45) en hun
derzoek de mondelinge overlevering en
ogen geopend waren (vgl. Luc. 24:31).
de persoonlijke verslaglegging bevesMet dat geopende verstand en die vertigt met een geordend verhaal over de
lichte ogen namen zij de pen op om de
ook door hem meegemaakte gebeurteoverlevering vast te leggen.
nissen van Jezus’ leven op aarde.

De evangeliën mogen wij zien als het
getuigenis van een unanieme en integere traditie. Afkomstig uit de kring
van de oog- en oorgetuigen van het
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eerste uur. De vier evangelisten zijn
werkelijk vier kroongetuigen van wat
Jezus zei en deed tijdens zijn leven op
aarde.
Het zou bij drie evangeliën hebben
kunnen blijven, wanneer Johannes
zich niet door opkomende dwaalleer
genoodzaakt zag nog eens extra te benadrukken dat Jezus werkelijk de Zoon
van God is (vgl. Joh. 20:31). Je zou het
Evangelie naar Johannes een nagekomen boek kunnen noemen, dat ons op
het hart bindt dat we in Jezus met God
zelf hebben te doen.

Niet alles is eensluidend in de vier
evangeliën. We kunnen niet alles in
harmonie brengen met elkaar. Persoonlijk vind ik dit altijd een pre voor de
betrouwbaarheid van de evangelisten.
Als het Nieuwe Testament een vervalsing was, zouden de evangelisten wel
gezorgd hebben dat er geen enkele
oneffenheid in hun getuigenis was. Er
zijn verschillen en het is niet eenvoudig
het te harmoniseren. Maar het betreft
slechts kleine verschillen. De hoofdzaak
is volkomen duidelijk, de inhoud van
het evangelie is onmiskenbaar. In het
getuigenis over Jezus als onze Redder
en de Zoon van God zijn alle evangelisten eenparig en overduidelijk. De
vier kroongetuigen laten er geen misverstand over bestaan dat Jezus van
Nazaret de Weg, de Waarheid en het
Leven is!

Erkenning tot canon
Nog altijd gaat de gedachte rond dat
de Oude Kerk zelf op een concilie heeft

bepaald, welke boeken in de canon
van het Nieuwe Testament moesten
worden opgenomen en dat zo de vier
evangeliën in onze Bijbel als gezagsvol
getuigenis zijn terechtgekomen. Het is
echter heel anders gegaan. J. van Bruggen heeft er terecht op gewezen dat we
niet via de canon van nu terug moeten kijken naar de bijbelboeken, maar
via de periode vóór de bijbelboeken
moeten kijken naar de later komende
canon.5
Dat betekent voor het Nieuwe Testament, dat we dan ontdekken dat de

Heiland zelf mensen van het eerste uur
mandateerde om zijn getuigen te zijn
en met gezag over te leveren wat Hij
gezegd en gedaan heeft (Joh. 15:26-27;
Hand. 1:8). Dit impliceert dat wat er
later aan geschriften verschijnt, die
autorisatie mist. Het getuigenis van
de door de Heer zelf geroepen mannen
werd het fundament waarop zijn kerk
is gebouwd (Ef. 2:20). Wat in overeenstemming met dat getuigenis was,
werd door de jonge christelijke kerk als
heilig boek erkend.
Daarbij is treffend dat niet alles van
dat getuigenis voor ons bewaard is gebleven. Om een sprekend voorbeeld te
noemen: Paulus’ brief aan de Laodicenzen missen wij (vgl. Kol. 4:16). Kennelijk
heeft de Heilige Geest die niet van
belang voor ons geacht. De evangeliën
vertellen ook lang niet alles. Johannes
zegt zelf dat Jezus ‘nog veel andere dingen gedaan heeft’ dan hij opgeschreven heeft (vgl. Joh. 21:25). Maar wat de
evangelisten wel doorgeven, is ruim

genoeg om te weten wie Jezus was en
wat Hij als onze Redder gezegd en gedaan heeft.
Tegenwoordig erkent men breed dat
we in de boeken van het Nieuwe Testament met geschriften uit de eerste
eeuw te doen hebben. Over de tijd van
ontstaan is gelukkig meer eenstemmigheid gegroeid. Maar als het gaat
om hun erkenning als een afgesloten
geheel van gezagsvolle geschriften, is
er bepaald geen eenstemmigheid. Is die
erkenning niet maatwerk geweest van
de latere Oude Kerk?
Helaas valt hier uit de eerste eeuw
weinig licht op. De geschriften van
christelijke schrijvers uit die tijd doen
geen uitspraken over wat gezaghebbend in de jonge kerk was. Pas rond
het jaar 200 komt er meer op dit punt
los. De stilte van de eerste eeuw mag
ons niet tot de conclusie brengen: er
was toen nog geen gezaghebbende
bundel! Je kunt ook concluderen uit dit
zwijgen dat de zaak van wat wel of niet
gezaghebbend was, toen nog niet een
strijdpunt was.
Dat er reeds heel vroeg een bundel
van gezaghebbende boeken was, blijkt
wanneer de ketter Marcion (± 150) zich
meldt. Zijn bestrijders klagen hem aan
omdat hij de ‘evangelische en apostolische Schriften gewijzigd heeft’. Daaruit
blijkt dat er een duidelijk gezaghebbend geheel was dat Marcion wilde
verminken, niet alleen door tekstuele
ingrepen, maar vooral ook door weglating van gehele boeken en brieven.
J. van Bruggen concludeert dan ook
‘dat de gedachte aan een afgesloten
nieuwtestamentische openbaring met
een aanwijsbaar aantal boeken en brieven moet teruggaan op de tijd voordat
Marcion daarin ging breken’.6 Tertullianus noemt Marcion dan ook een knagende muis bij de evangeliën!
De idee dat een concilie ten slotte
bepaald heeft welke geschriften gezaghebbend zouden zijn, gaat vooral
terug op wat de synode van Hippo
Regius (393) heeft uitgesproken en wat
bevestigd werd op die van Carthago
(397). Maar de Acta van deze synoden
maken duidelijk dat het niet ging om
een afgrenzing van de gezaghebbende
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boeken, maar om de afspraak dat men
voortaan in de samenkomsten van de
gemeente slechts de canonieke boeken
zou lezen. Deze boeken blijken al een
bekende grootheid te zijn en gezag in
de kerken te hebben.
De uitspraak van Carthago krijgt ten
onrechte een plaats in de canongeschiedenis. Zij richt zich niet op de
afgrenzing of afsluiting daarvan. Het is
een uitspraak die de liturgie betreft.
Onze conclusie kan zijn dat het gezag
van de vier evangeliën niet rust op een
uitspraak van de kerk, maar op Christus’ autorisatie van de getuigen van
het eerste uur, die in de christelijke kerk
van meet af erkend is. Daarom zijn hun
geschriften gezaghebbend.
In artikel 5 NGB wordt zo treffend
gezegd: ‘Wij ontvangen al deze boeken, als heilig en canoniek…’ Zo is het
precies. Wij ontvangen… niet omdat
de kerk ze geautoriseerd heeft, maar
omdat ze ons door de Heilige Geest gegeven zijn en wij in het voetspoor van
de eerste christenen gaan, die wisten
van Christus’ volmacht aan de getuigen
van het eerste uur!

De Parakleet getuigt
De kerk heeft de geschriften van het
Nieuwe Testament uit de hand van
haar Heer ontvangen. Hij zorgde voor
haar redding, Hij zorgde ook voor de betrouwbare boodschap van die redding.
Het gezag van de canon is niet ecclesiologisch van aard, maar christologisch!7
Het is Christus die zijn gemeente
bouwt op het apostolisch getuigenis
(Mat. 16:18; Ef. 2:20) en die door zijn
Geest mensen heeft bekwaamd om zijn
getuigen te zijn.
In dit verband moeten altijd weer de
woorden over de Parakleet ter sprake
komen, zoals we die vinden in Johannes 14 – 16.8 De NBV geeft het Griekse
paraklètos weer met ‘pleitbezorger’. Een
in elk geval betere weergave dan het
overoude ‘Trooster’. De Heilige Geest
is als Parakleet degene die de beoogde
getuigen te hulp komt en maakt dat zij
hun taak voor de kerk van alle eeuwen
kunnen vervullen.
Hij zal immers de leerlingen ‘alles duidelijk maken’ (Joh. 14:26), hun ‘de weg wijzen naar de volle waarheid’ (Joh. 16:13),

Marcion als
knagende muis…

hun ‘alles in herinnering brengen wat Ik
tegen jullie gezegd heb’ (Joh. 14:26).
Er was veel onkunde en misverstand
bij de leerlingen (vgl. Joh. 2:22; 12:16). Er
waren ook dingen die hun nog te hoog
gingen (vgl. Joh. 16:12). Maar Christus
belooft een hemelse Docent die aan dat
alles een eind zal brengen en de leerlingen tot betrouwbare getuigen van
hun Heer zal maken (Hand. 1:8). Hun
getuigenis zal zijn getuigenis zijn (Joh.
15:26-27). Typerend is dat de apostelen
verklaren: ‘Daarvan getuigen wij, en
daarvan getuigt ook de Heilige Geest,
die God geschonken heeft aan wie Hem
gehoorzamen’ (Hand. 5:32).
Wat van de oudtestamentische Schrift
geldt, is ook waar voor de vier evangeliën: ‘mensen die namens God spraken,
werden daartoe altijd gedreven door de
Heilige Geest’ (2 Petr. 1:21).

Noten:

1

Breder hierover A.N. Hendriks, ‘En God
heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen…’, in:
F.H. Folkerts e.a. (red.), Ambt en aktualiteit. Opstellen aangeboden aan prof.dr.
C. Trimp, Haarlem 1992, p. 37v.

2

Vgl. J. van Bruggen, Ambten in de apostolische kerk, Kampen 1984, p. 82v.

3

Ik volg de vertaling van J. van Bruggen,
Christus op aarde, Kampen 1987, p. 55.

4

Vgl. J. van Bruggen, Lucas. Het evangelie
als voorgeschiedenis, Kampen 1993, p. 18.

5

J. van Bruggen, Wie maakte de bijbel?,
Kampen z.j., p. 59.

6

J. van Bruggen, Wie maakte de bijbel?,
p. 46.

7

Vgl. Herman Ridderbos, Heilsgeschiedenis
en Heilige Schrift, Kampen 1955, p. 91.

8

Breder hierover A.N. Hendriks, Die in de
waarheid leidt. Bijdragen over de Heilige
Geest en zijn werk, Heerenveen 2002,

Betrouwbare ontmoeting

p. 143v.

Nee, we hebben van Jezus zelf geen geschrift. Maar Hij zorgde ervoor dat we
nog altijd op betrouwbare wijze Hem
kunnen ontmoeten in de evangeliën.
De afstand tussen zijn leven op aarde
en ons wordt overbrugd door de door
Hemzelf gevolmachtigde getuigen.
Zij verkondigen ons wat zij ‘met eigen
ogen aanschouwd en wat hun handen
hebben aangeraakt: het Woord dat
leven is’ (1 Joh. 1:1). Zo zijn we met hen
verbonden. En verbonden zijn ‘met ons’,
schrijft Johannes, ‘is verbonden zijn
met de Vader en met zijn Zoon Jezus
Christus’ (1 Joh. 1:2).
Dat is het wonder van de Pleitbezorger
die de Geest van Jezus Christus is!
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Column
Rufus Pos

Goed Nieuws

Als u dit leest, is het inmiddels
2013 geworden. Maar tijd kent een
continuïteit en daarom zal er voldoende aansluiting zijn met 2012.
U en ik plukken ook vandaag de
vruchten, al of niet wrang, van gebeurtenissen die het nieuws van
het afgelopen jaar domineerden.
Nu is mijn eigen ervaring dat
zelfs groot nieuws snel vervaagt.
Ik haal daarom even wat weinig
vreugdevolle zaken op. Niet om te
somberen, maar om het ‘goede’
van het ‘goede nieuws’ te kunnen
onderstrepen.
De afgelopen tijd is het woord
‘crisis’ door velen in de mond genomen. Meestal ging het dan om
onze Europese munteenheid: de
eurocrisis. Een financieel drama,
dat zich ook nationaal vertaalt in
verschillende crises. Ik denk dan
aan de woningcorporaties die op
een riskante manier speculeerden
en daarmee hun doelgroep en ook
de belastingbetaler weinig plezier
deden. En wat te denken van de
pensioenfondsen die als echte
financiële experts niet wisten te
voorkomen dat gespaarde miljarden in rook opgingen. Intussen
durf ik de stelling aan dat ook banken er niet echt op uit waren om u
en mij financieel gewin te berokkenen. En datzelfde geldt ook voor
een invloedrijke bedrijfstak als de
geneesmiddelenindustrie die, zo
wordt langzamerhand duidelijk,
haar eigen portemonnee heel vaak
belangrijker lijkt te vinden dan uw
en mijn gezondheid.
Maar volgens mij past het woord
‘crisis’ ook bij andere zaken die

in het nieuws van afgelopen jaar
een prominente rol mochten
spelen. Ik denk aan de politiek:
Geert Wilders die de stekker uit
het kabinet-Rutte trok. Een heuse
Haagse crisis waardoor de politiek geweldig aan gezag inboette.
Verder beleefden we een crisis in
de wetenschappelijke wereld:
dr. Stapel, befaamd socio-psycholoog, die jarenlang de wetenschappelijke wereld en ook ons voor de
gek kon houden met theorieën
over vleesetende kinderen en volwassen zoetekauwen. Dan had je
nog een crisis in verschillende ziekenhuizen van naam: het VU Medisch Centrum in Amsterdam waar
de longen in de knel kwamen, het
Ruwaard van Putten Ziekenhuis
in Spijkenisse dat leed aan een
ernstige aandoening van het hart
en het Medisch Spectrum Twente,
waar dr. Ernst Jansen-Steur met
zijn verzonnen diagnoses zijn afdeling een herseninfarct bezorgde.

waagt zijn vlag omhoog te steken?
In onze catechismus staat een
vraag waar buiten en binnen de
kerk heel schamper over gedaan
wordt: ‘Zijn wij zo verdorven, dat
we helemaal onbekwaam zijn tot
iets goeds en uit op alle kwaad?’
Antwoord: ‘Ja!’ Maar dat is toch
vreselijk negatief!!? Nee, helemaal
niet. Het is de werkelijkheid. Kijk
maar in de spiegel die God ons
elke zondag voorhoudt in zijn wet.
Maar wat is het goede nieuws daar
dan van? Het goede nieuws is dat
het antwoord op de vraag niet
ophoudt na het ‘ja!’ Er staat nog
iets: ‘volledig onbekwaam, behalve
wanneer wij door de Geest van God
opnieuw geboren worden.’ En die
Geest, nodig voor een nieuwe geboorte, is in rijke mate aanwezig.
Zelfs in een land geteisterd door
crises. Goed nieuws! Als je het
maar wilt horen!

Ook in de sport was het trouwens
crisis op crisis. Symbolisch daarvoor was de val van wielrenner
Lance Armstrong. Hoeveel jaren
heeft hij de zaak niet geflest?
En dan de kleine sportertjes uit
Amsterdam die eigenlijk geen
grensrechter nodig hadden omdat
ze zelf wel beslissen konden wie
er buitenspel stond. Vind je het
gek dat als volwassen BN’ers de
hoofdredactrice van het Katholiek Nieuwsblad via Twitter met
de dood bedreigen vanwege haar
abortusstandpunt, dat voetballertjes van C3 zo’n eigen geveld
vonnis daadwerkelijk ook uitvoeren aan een grensrechter die het
14

Is Jezus geboren
in het jaar nul?
Woordwaarde
Rob van Houwelingen

‘Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling
aan.’

(Lucas 2:6)
‘In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius
(…) richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon
van Zacharias.’

(Lucas 3:1-2)

De christelijke jaartelling, die internationaal als standaard

wordt gehanteerd, rekent met het aantal jaren voor of na de
geboorte van Jezus Christus. Merkwaardig genoeg geeft de
Bijbel echter geen informatie over zijn geboortejaar. Wanneer precies viel de dag van Maria’s bevalling waarnaar
Lucas in zijn evangelie verwijst?

direct gevolgd door het jaar 1 n.Chr. De
Het enige jaartal uit het Nieuwe Tesjaarwisseling daartussen geldt dus als
tament staat in Lucas 3. Daar lezen we
het nulpunt, niet een bepaald tijdstip.
over het vijftiende regeringsjaar van
Deze christelijke jaartelling is bovenkeizer Tiberius, dat moet tussen 19 audien pas vijf eeuwen later, omstreeks
gustus 28 en 19 augustus 29 van onze
525 n.Chr., geïntroduceerd door de
jaartelling zijn geweest. Dit jaartal
monnik en tijdrekenaar Dionysius Exidateert echter niet Jezus’ geboorte in
Betlehem, maar geeft het begin van het guus, met de term Anno Domini: in het
jaar van onze Heer. Hij rekende terug
optreden van Johannes de Doper aan.
naar Jezus’ geboorte en stelde diens beMassaal stroomden de mensen toe,
snijdenis (geteld als de achtste dag na
ze gaven gehoor aan zijn boodschap
25 december) op 1 januari van het jaar 1.
en lieten zich door hem dopen in de
Alleen weten we uit
Jordaan. Zo werd het
andere bronnen dat
openbare optreden
In feite bestaat er
de Joodse koning
van Jezus voorbehelemaal geen jaar nul
Herodes de Grote is
reid. Ook Hij liet zich
gestorven in de lente
dopen en toen Hij
van het jaar 4 v.Chr. Jezus moet vóór die
vlak daarna zijn verkondiging begon,
tijd ter wereld gekomen zijn, want zijn
was hij ongeveer dertig jaar (Luc. 3:23).
geboorte viel nog tijdens de regering
Meer vertelt de Bijbel niet.
van Herodes (Mat. 2:1). Blijkbaar heeft
Dionysius Exiguus zich ergens verreAnno Domini
kend!
Is Jezus dan niet geboren in de winter
van het jaar nul? In feite bestaat er heAnder keerpunt
lemaal geen jaar nul. Tot in de vroege
middeleeuwen kende men dit getal
De associatie van kerstnacht en winter
niet eens (Latijn: ‘nullus’ = geen). Het
geldt natuurlijk niet internationaal. In
jaar 1 v.Chr. wordt in onze jaartelling
Australië bijvoorbeeld is het hoogzo-

mer in december en zodoende heeft
de kerstman het daar nogal warm.
Lucas vertelt over de geboortenacht,
dat de herders ’s nachts met hun schapen in het veld van Efrata bleven, dus
daar was het toen vast geen winter.
Dat kerst op 25 en 26 december wordt
gevierd, heeft te maken met de winterzonnewende. Nadat het christendom
de overheersende godsdienst geworden
was in het Romeinse rijk, streefde men
naar de kerstening van allerlei heidense
tradities. Zoals het feest van de onoverwinnelijke zon, die opnieuw geboren
wordt zodat de dagen weer beginnen
te lengen, wat gevierd werd op 25 december. Christenen gedenken op die
dag een totaal ander keerpunt: de geboorte van Jezus Christus als de zon die
gerechtigheid brengt (Mal. 3:20), of als
het hemelse licht dat over ons is opgegaan (Luc. 1:78-79).

De ster
Wanneer is Jezus dan wel geboren?
Waarschijnlijk in de lente van het kalenderjaar dat aan de dood van Herodes voorafging: in 5 v.Chr. Dit komt
overeen met de verschijning van de
ster van Betlehem. Het ging volgens
Matteüs 2 om een nieuw fenomeen
dat zich voor het oog van de magiërs
uit het Oosten langzaam verplaatste
langs de sterrenhemel en uiteindelijk
tot stilstand kwam boven de plaats
waar het pasgeboren kind zich bevond.
Veel hedendaagse onderzoekers menen
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het begin van zijn optreden in de dertig was.
Als Jezus na een openbaar optreden
van vier jaren gestorven is op 3 april
van het jaar 33 n.Chr., zoals meestal
wordt aangenomen, zou hij dus ongeveer 37 jaar oud geworden zijn.

Heilsgeschiedenis
Waarom kunnen we het leven van Jezus niet exacter dateren met behulp
van bijbelse gegevens? De Bijbel beschrijft geschiedenis, maar niet door
feiten en cijfers te inventariseren. Wat
ons wordt verteld, is ‘heilsgeschiedenis’, het verhaal van de hemelse Redder
die op zekere dag ter wereld werd gebracht. Zoals de engel het nieuws van
zijn geboorte aankondigde: ‘U is heden
de Heiland geboren’ (NBG-1951). Heden,
meer niet. Toch betekende dat ‘heden’
een absoluut keerpunt en schrijft Jezus Christus geschiedenis. Doordat de
christelijke jaartelling tot op heden als
standaard geldt, wordt heel de wereldgeschiedenis beheerst door zijn naam.
Wij leven in de regeringsjaren van onze
Heer.

pergod, Saturnus zijn vader. Wanneer
die beide planeten eerst samenvielen
en zich daarna van elkaar losmaakten,
kan dat zijn opgevat als aanwijzing
voor de geboorte van een godenzoon.
Een conjunctie van Jupiter en Saturnus
werd door de magiërs dus mogelijk
geïnterpreteerd als voorteken voor wat
enkele jaren later in Israël zou gebeuren, zeker in combinatie met die komeet. Moeten we eigenlijk spreken over
de komeet van Betlehem?

daarom dat de ster van Betlehem een
komeet moet zijn geweest. De waarneming van zo’n komeet, die meer dan
zeventig dagen zichtbaar was, is door
Chinese astronomen gerapporteerd in
5 v.Chr. Zeventig dagen is lang genoeg
voor een reis op kamelen vanuit een ver
land.
Een andere en met het voorgaande
goed verenigbare theorie is dat het
ging om een zeldzame samenstand van
twee planeten, Jupiter en Saturnus.
Bij zo’n conjunctie lijken ze samen een
heldere ster, omdat ze vanaf de aarde
gezien in een lijn achter elkaar staan.
Dat gebeurde in 7 v.Chr. maar liefst drie
keer, telkens binnen het sterrenbeeld
Vissen, dat vaak met Israël werd geassocieerd. Jupiter was de Romeinse op-

Jezus zal door Johannes gedoopt zijn
enige tijd nadat deze tot profeet geroepen werd en veel mensen naar de
woestijn kwamen, dat wil zeggen in
29 of 30 n.Chr. Dit stemt overeen met
de mededeling van Lucas dat Jezus bij
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Luister
Hebreeën 12:18-25
Waarom naar de kerk?
Pieter Niemeijer

In het oude verbond kon God zijn volk op een
indrukwekkende manier samenroepen. De wolk van
zijn heerlijkheid verscheen dan. Als God zijn volk op die
manier ontbood, dan liet je het wel uit je hoofd om niet
te komen.
Hoogtepunt was natuurlijk Gods verschijning op de Sinai.
Indrukwekkend moet dat geweest zijn met laaiend vuur,
dreigende duisternis, woeste wind, bazuingeschal en stemgedonder. Ja, als je zoiets mee kon maken, dan was je er wel.
Maar de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt: idealiseer het gebeuren bij de Sinai niet. Het volk was doodsbang.
Ze smeekten Mozes om in hun plaats naar God te gaan en
met Hem te spreken. Zo aantrekkelijk was het niet.
Bovendien, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën,
weet u wel wat er in uw kerkdiensten gebeurt? Dat mag minder spectaculair lijken, maar wat u daar aantreft, gaat het
gebeuren op de Sinai te boven. De luister van toen is niets
vergeleken met de luister van nu. De geschiedenis is verdergegaan. U staat elke zondag voor de Sionsberg, voor de stad
van de levende God, niet maar in het aardse Jeruzalem, maar
in het hemelse. U bent samen in het gezelschap van duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. U bent er als mensen
met eerstgeboorterechten in Gods hemels testament. En u
nadert er tot God, de rechter van allen, die omgeven wordt
door de geesten van de gestorven gelovigen die de eindstreep hier op aarde bereikt hebben, en nu bij God hun loon
ontvangen. U bent genaderd tot méér dan Mozes en Aäron
en David, tot de Here Jezus, de Middelaar van het nieuwe
verbond, wiens bloed krachtiger spreekt dan dat van Abel.
Er is heel wat gebeurd. In het oude verbond daalde God neer
op de berg Sinai en sprak Hij via Mozes. Hier op aarde. Later
woonde Hij op de Sionsberg in Jeruzalem en sprak Hij door
de profeten. Ook weer hier op aarde. Maar nu, in het nieuwe
verbond, richt God onze harten op de hemel. Daar zit zijn eigen Zoon aan Vaders rechterhand. Het evangelie komt uit de
hemel. En dat evangelie is méér dan de luister die van Mozes’
gezicht straalde als hij van de berg kwam (vgl. 2 Kor. 3). Het
centrum van de eredienst is verhuisd: van een plek op aarde
naar de troon van God in de hemel! Wij naderen tegenwoordig maar niet tot een berg op aarde, maar tot Gods hemelse
troon en tot de Priester die de hemelen is doorgegaan. Toen
Christus ten hemel opvoer als onze grote Hogepriester, toen

verhuisde het heiligdom naar de hemel. Dáár staan nu onze
stoelen. Daar hebben we een plaats en burgerrecht gekregen.
Als we kerkdienst houden, treden we binnen in een geweldige gemeenschap. We naderen voor de troon van God in
de hemel. We begeven ons in het gezelschap van duizenden
opgetogen engelen. We voegen onze stem bij hun lof en aanbidding. Tot ons spreekt God niet vanaf een berg op aarde,
maar vanaf de troon van Hem en van Christus in de hemel.
In de hemel spreekt maar niet het bloed van stieren en bokken dat geen verzoening brengen kon. Ook geen bloed dat
schreeuwt tot God om wraak. Maar het bloed van het Lam,
dat zijn werk op aarde heeft volbracht en door God verhoogd
is. En rondom zijn troon weten we ons vrome voorgeslacht
uit al de eeuwen die verstreken zijn. Op hen kijken we niet
neer. We weten ons met hen verbonden en we kennen onze
plek in de kerk van daarboven en hierbeneden.
Een kerkdienst hier op aarde mag er simpel en sober uitzien,
je staat in een ruimte die die van de grootste kathedraal
overtreft. Je maakt deel uit van een gemeenschap die hoger
en dieper en breder is dan welke andere gemeenschap ook.
Heimwee naar de Sinai? Het geheim van de gemeente van
Christus is dieper en haar rijkdom veel groter.
Het maakt onze verantwoordelijkheid des te indringender.
Als zij al niet ontkomen zijn die Hem afwezen die hen vanaf
de Sinai onderrichtte, hoeveel te minder zullen wij ontkomen
als wij ons afkeren van Hem die uit de hemel spreekt. Let dus
op dat U geen verstek laat gaan als God verzamelen laat blazen en Hij in de heerlijkheid van de prediking verschijnt. Wijs
Hem niet af!
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Rondblik
Huib van Leeuwen

Erfenis of opdracht?

Elke ouder vraagt zich af wat de beste manier van opvoeden
is. Een nieuwe generatie groeit op en neemt op zeker moment het stokje over. Wat hebben zij nodig om dat goed te
kunnen doen? Hoe gaan zij om met wat ze van hun voorgangers krijgen?
Deze vraag heeft diverse lagen. Er is
een heel praktische laag: je moet de
dingen van deze tijd kunnen hanteren,
de mogelijkheden die er zijn, benutten. Daarmee komt meteen ook een
ethische laag in zicht; wanneer maak je
op een goede manier gebruik van al die
mogelijkheden? Er is ook een religieuze
laag: christelijke ouders zijn zich ervan
bewust dat ze met hun kinderen leven
in Gods koninkrijk. In dit artikel wil ik
die vraag beschouwen, met als onderwerp het gereformeerd onderwijs.
We kennen sinds de jaren 50 van de
twintigste eeuw gereformeerde scholen. Die zijn vanaf de oprichting sterk
verbonden met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Al veel langer zijn er
‘Scholen met de Bijbel’, waar serieus en
gewetensvol werk gemaakt wordt van
echt christelijk onderwijs. Bij veel hedendaagse PC-scholen moeten we vaststellen dat er van een christelijke identiteit niets meer over is. En nu maken
diverse gereformeerde scholen zich in
hun beleid min of meer los van de Gereformeerde Kerken van waaruit ze gesticht zijn, zo lijkt het. Het Nederlands
Dagblad berichtte er twee keer over.
Eerst onder de kop ‘GSR zet “kerkeis”

niet langer bovenaan bij benoeming’
(28 juni 2012), en onlangs een breder
artikel over ‘Welke vrienden maakt m’n
kind op school, dát is belangrijk’ (3 november 2012). Wat is hier aan de hand
en wat moeten we ervan vinden?

Bijna honderd jaar later
In Nederland kennen we de unieke situatie van ‘eigen scholen’. Ouders hebben
alle vrijheid om zelf een school te stichten. Ze kunnen daar onderwijs laten
geven aan hun kinderen; zo kun je
samen ervoor zorgen dat er onderwijs
gegeven wordt dat aansluit bij wat je
in je opvoeding belangrijk vindt. Deze
vrijheid van onderwijs is zo’n honderd
jaar geleden bevochten en vastgelegd in de pacificatiewet van 1917. In
de maatschappij van vandaag, anno
Domini 2013, zijn de omstandigheden
heel anders. Jonge ouders zijn niet de
enigen die zich met de opvoeding van
hun kind bemoeien. Al vrij snel na de
geboorte gaat het kind naar de kinderopvang, want vader en moeder werken
allebei in een betaalde baan; dat verwacht ‘de maatschappij’ nu eenmaal.
En dus zijn er anderen die een stuk van

de dagelijkse zorg overnemen. Vooral
kwaliteit is dan belangrijk, in die eerste
jaren vooral zorg van goede kwaliteit.
En terecht, alle feiten over misbruik,
zelfs binnen de kinderopvang, zijn
schrijnend duidelijk.

Kiezen voor je kind
Dan komt de dag waarop het kind
leerplichtig wordt. Er moet een school
gekozen worden, vaak met de mogelijkheid van aansluitende (voor- en naschoolse) opvang. Ook dan is zorg een
belangrijke overweging. We weten heel
veel over mogelijke stoornissen en wat
je kunt doen om daar verstandig mee
om te gaan. Dat stelt veel eisen aan
scholen. Ouders zijn daarin kritisch; en
ze hebben groot gelijk, want niet passend onderwijs kan veel kapotmaken.
Een ander belangrijk aspect is het niveau, speciaal van de kennis: leert m’n
kind voldoende, haalt ’ie het hoogst
mogelijke diploma? Met behulp van allerlei kanalen kun je daar tegenwoordig
informatie over verzamelen; er bestaat
zelfs een echte vergelijkingswebsite
voor scholen voor voortgezet onderwijs
(www.schoolkompas.nl). Scholen besteden heel wat tijd en geld aan publiciteit
en aan leerlingenwerving.

Onderwijs vormt
Naast zorg en kennis is er nog een
derde aspect dat bij scholen speelt.
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Overal waar kinderen (in elk geval in de
leeftijd van 4 tot 16 jaar) door ouderen
worden begeleid, worden ze gevormd.
Dat heeft met gedrag te maken; of je
nu met een kind alleen of in een groep
te maken hebt, er zijn altijd regels. De
manier waarop die regels gehandhaafd
worden – of juist niet! – is heel vormend voor kinderen.
De vorming heeft ook met opvattingen
te maken. Waarom zijn er bepaalde
regels, wat moet je van dingen vinden, wat is belangrijk in het leven? U
begrijpt: hier komen we op het terrein
van de levensovertuiging. In elk geval:
als het over vorming gaat, wordt de levensovertuiging expliciet. Want laat ik
hierover duidelijk zijn: ik noemde drie
aspecten – zorg, kennis en vorming – die
bij scholen aan de orde zijn. En bij elk
van deze drie speelt de levensovertuiging een bepalende rol.

klasgenoten, waren gekomen naar die
feestavond. Natuurlijk, het was immers
hún school?!

derwijs onder woorden te brengen. Ik
vind het een mooi beeld. Je maakt er
de opeenvolging van generaties mee

Waardevol of uit-de-tijd?

duidelijk, en dat we waardevolle dingen hebben gekregen van onze (voor)
ouders. Maar je kunt ook zomaar dat
andere effect meemaken. ‘De gereformeerde school, dat is zó 1944!’; het
heeft z’n tijd nu wel gehad. Anno 2013
gaat het om andere dingen, we leven
in een andere maatschappij. De nieuwe
generatie ouders is op een andere manier betrokken bij de school. Het is de
plek waar je naartoe gaat met je kind;
op bepaalde momenten loop je er binnen en bespreek je hoe het met jouw
kind gaat. Dat is al lastig genoeg te
organiseren. Tijd voor meer algemene
activiteiten rond de school is nauwelijks te vinden. De plekken voor ouders
in een medezeggenschapsraad zijn
niet gemakkelijk te vullen en ledenvergaderingen worden nauwelijks meer
bezocht.

Een erfenis kan je heel rijk maken. Je
erft een kostbaar familiestuk en je
zoekt er een mooie en veilige plek voor
in je huis. Je bent er zuinig en ook best
School - gemeenschap
trots op. En je doet er alles aan om er
goed voor te zorgen, want het zou toch
Herkent u bovenstaande beschrijving,
mooi zijn wanneer het te zijner tijd kan
in grote lijnen? Sluit het aan bij de maworden doorgegeven aan een volgende
nier waarop jonge ouders-van-nu op
generatie. Zo gaat het met erfstukken
zoek gaan naar een goede school voor
waarmee je blij bent en waarvan je de
hun kind? Mijn ouders deden het iets
waarde inziet.
anders, als ik het goed heb begrepen.
Het kan ook heel anders
Elke dag 6,5 kilometer dwars door Rotterdam, gaan. Uit een soort van
respect voor je ouders
van Schiebroek naar Delfshaven
bewaar je het, maar je
hebt er zelf niets mee.
Ze wisten dat ik naar de gereformeerde Je vindt het eigenlijk lelijk, je snapt de
zin en de waarde er niet van. Je bergt
lagere school zou gaan. Die begon toen
het ergens op; jaren later kom je het
nog met een eerste klas voor kinderen
weer tegen. ‘Zullen we het nu maar
die 6 jaar waren. Daarvóór was je naar
wegdoen, ik wist niet eens meer dat
een aparte kleuterschool geweest; die
Ander perspectief
we het hadden.’ Schandalig? Ik weet
was toen (nog) niet gereformeerd,
het niet; de eerlijkheid gebiedt me te
maar wel algemeen christelijk. Maar
Betekent dit nu dat ouders van nu hun
vermoeden dat het mij ook zou kunnen verantwoordelijkheid tegenover de
daarna – ik was nog net geen 6 jaar
overkomen. De waarde zit soms vooral
oud – ging ik naar de gereformeerde
gereformeerde school verzaken? Is het
in de verbinding
lagere school. Het was misschien geen
net als met die niet
met een persoon
gemakkelijke keus, want ik moest elke
zo gewaardeerde
Verbinding met
aan wie je warme
dag 6,5 kilometer dwars door Rottererfenis? Ik ben niet
warme herinneringen
herinneringen hebt.
dam, van Schiebroek naar Delfshaven.
toe aan die zwartNa verloop van tijd
Maar ze stonden er wel achter, en
wit conclusie. Het
wordt dat minder. En als ik het nalaat
het voelde heel vertrouwd en vanheeft mijn voorkeur om de positie van
aan mijn kinderen, wat hebben die er
zelfsprekend. Ik herinner me nog een
de school te bekijken vanuit die school
dan nog mee?
feestavond, waarschijnlijk vanwege
zelf. Anders gezegd: bij het bepalen
het 10-jarig bestaan van de school. We
van de positie voor de gereformeerde
kwamen er allerlei mensen tegen die
school, wil ik proactief te werk gaan.
Andere tijden
mijn ouders bleken te kennen. Ze waren
‘De school’ heeft de verantwoordelijknamelijk allemaal lid van dezelfde kerk.
heid om duidelijk te maken waarvoor
Het begrip ‘erfenis’ kun je gebruiken
Al die mensen, al die ouders van mijn
zij staat. Die identiteit behoeft niet
om de waarde van gereformeerd on-
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formeerde traditie willen leven. En dan
waarbij de drie poten opnieuw staan
heb je elkaar ook voor wat betreft het
voor gezin, school en kerk. Met elkaar
onderwijs hard nodig.
ondersteunen ze het opgroeiende kind
dat op dat krukje zit. De drie poten zijn
stevig met elkaar verbonden; daarmee
Erfenis voor de toekomst
wordt voorkomen dat het kind, als
het zwaarder wordt, door z’n gewicht
We moeten vooral niet opgeven wat
de poten uit elkaar drukt en de boel
we hebben ontvangen. In de gereforinstort. Welk beeld je
meerde scholen hebben
ook gebruikt – van een Welk beeld ook – triangel, we een kostbaar bezit,
triangel, een krukje of
waarmee we zorgvulkrukje of iets anders
nog iets anders – dát
dig zullen omgaan. We
drievoudig snoer is
hebben het gekregen
van groot belang. Een opgroeiend kind
om het te delen met ieder die hetzelfde
heeft behoefte aan volstrekte duiwil: een school met een evenwichtig
delijkheid over normen en waarden.
programma. Of – zo u wilt – een school
Daarover moeten thuis, kerk en school
met de Bijbel. Een school waar niet het
Volwassen school
niet verschillen. Die verbindende factor
kind centraal staat, maar de Schepis, dat in alle drie de sferen waarin het
per van die kinderen en van de wereld
Zo beschouwd is de gereformeerde
waarin ze opgroeien. Opdat ze kennis
school dus volwassen geworden. De
vergaren, inzicht verkrijgen en leren om
scholen hebben hun zelfstandige plek
hun Vader in de hemel te dienen en te
in de samenleving. De nieuwe generaeren. Dat stelt eisen aan wat de school
tie ouders is werkelijk geïnteresseerd
doet. Je bent niet zomaar ‘een gereforin wat ze te bieden hebben. Ze erkenmeerde school’. Daarvoor gelden hoge
nen ook absoluut de waarde van goed,
standaarden. Daarvoor is een krachtig
gereformeerd onderwijs. En daarbij
beleid nodig, waarvoor de basis ligt in
zijn ze kinderen van hun tijd, de eenende papieren van de school (grondslag,
twintigste eeuw. Dus bevragen ze schostatuten). Op die basis kan de school in
len op wie ze zijn en wat ze voor hun
goede banen geleid worden, door midkind kunnen betekenen. De identiteit
del van een kritische selectie van peris daarbij een aspect, naast andere die
soneel. Vooral docenten moeten identize ook belangrijk vinden. Binnen de geteitsdragers zijn en dat moet blijken uit
loofsgemeenschap van de kerk moeten
hun gedrag voor de klas en in heel hun
kind opgroeit – gezin, school en kerk –
we elkaar daarin scherp houden. Aan
de school daarom de uitdaging om over gedacht en gewerkt wordt op een gere- leven. Daarvan moet je werk blijven
maken, door gesprekken, toerusting
formeerde manier.
die identiteit volstrekt helder te zijn.
en beoordeling. Dat vereist een goede
Dat betekent vooral dat er geloof in
Vertel dan maar hoe je omgaat met die
uitwerking; die kan ik nu niet maken.
en vertrouwen op God is; dat er besef
drie aspecten waarin ouders zo geïnteHet gebeurt trouwens al: gaat u maar
van genade is, vanuit kennis van elresseerd zijn: zorg, kennis en vorming.
eens een kijkje nemen bij die scholen
lende en verlossing. En het betekent
En vertel het verhaal zo, dat ze het gewaar ze gereformeerd onderwijs geven.
dat Gods Woord het
voel krijgen: ‘een beDat kan tegenwoordig gemakkelijk: elke
laatste
woord
heeft
tere school dan deze
De nieuwe generatie ouders
school heeft wel een website waarop
bij het zoeken naar
kan ik waarschijnlijk
is werkelijk geïnteresseerd
heel wat informatie te vinden is. Dat
antwoorden en inniet vinden. Want ze
biedt vast niet het hele verhaal, maar
zichten. Daarom is
praten op dezelfde
het is wel een goede eerste kennismamanier over de kern van het leven als ik het niet willekeurig over welke kerk het
king. En een goede aanleiding voor een
gaat. Je kunt die kerkelijke achtergrond
dat gewend ben.’
nader gesprek in een persoonlijke ontprima duidelijk maken door te vermoeting. Zo veel is de toekomst van je
wijzen naar de ‘vrijgemaakte’ kerken;
Krukje met drie poten
kind je toch wel waard?
daaruit zijn gereformeerde scholen
voortgekomen. Tegenwoordig leven we
Is daarmee een hoekpunt van de triangel verdwenen? Is er een poot onder het kerkelijk in een situatie van herkenning
en erkenning; het exclusieve denken,
krukje weggezaagd? Dat betwijfel ik.
dat de vrijgemaakten niet geheel
Volgens het beeld van de triangel vorvreemd was, is verleden tijd. Niet, ommen gezin, school en kerk een hechte
dat we onverschilliger geworden zijn!
eenheid als het om onderwijs gaat.
In dankbaarheid herkennen christenen
Diezelfde gedachte kun je weergeven
elkaar als mensen die allen in de geremet het beeld van een driepootkrukje,
afgeleid te worden van wat de ouders
willen of vragen. Dat lag ruim zestig
jaar geleden – toen de eerste gereformeerde scholen gesticht werden – net
andersom. De ouders hebben toen,
samen met andere kerkleden, scholen
gesticht en in stand gehouden. Je kunt
die situatie tot norm verklaren, en dan
kom je al gauw tot een sombere houding. Want het heeft er toch alle schijn
van dat de hedendaagse ouders niet
meer op die manier in actie komen.
Misschien komt dat ook wel doordat zij
opgegroeid zijn met het gegeven van
gereformeerd onderwijs.

20

Gemeentebreed
Aryjan Hendriks

Blijf ik wel ik?
Misschien denkt u: wat is dat nou voor een vraag! Je blijft
toch wie je bent, je wordt toch niet iemand anders? Laat ik
maar direct zeggen dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend
is dat we onszelf blijven. Wat verandert er in de loop van de
jaren niet aan een mens!
Als je je kleinkinderen foto’s uit je kinderjaren laat zien, is de reactie meestal:
‘Opa, bent u dat?’ In een stokoud mevrouwtje herkennen we moeilijk het
knappe meisje dat ze vroeger was. En
toch is dat oude mevrouwtje dat meisje
van vroeger en opa die kleuter op dat
hek.
Je kunt gerust stellen dat deze continuïteit een wonder is. Door alle veranderingen heen blijft er iets bewaard
zodat we kunnen zeggen: de oude Piet
is Piet gebleven, is niet iemand anders
geworden.
Dit aanloopje wil duidelijk maken dat
er best een probleem rijst wanneer
we nadenken over het veranderende
en vernieuwende werk van de Heilige
Geest. Een christen is opnieuw geboren,
is een ander mens geworden. Maar blijf
ik als christen ‘ik’, blijf ik bij dit alles
toch mezelf? Het probleem spitst zich
mijns inziens toe doordat men vandaag
zo vaak zegt dat onze identiteit als gelovigen in Christus ligt. Homofiele medechristenen bemoedigt men door ze

voor te houden: weet dat je je identiteit
in Christus mag vinden!
Ik vind dat een aanvechtbaar spreken.
Je identiteit is volgens het woordenboek je eigenheid, je persoonlijkheid,
datgene wat bij alle verandering blijft
en jou tot deze mens maakt. Dat eigene is ons met onze geboorte door
de Schepper gegeven en dat gaat niet
verloren bij het vernieuwende werk van
de Geest. Het is niet goed doorgedacht
wanneer we zo gemakkelijk zeggen:
onze identiteit ligt in Christus. Het
komt op mij zelfs wat dopers over. Alsof
de herschepping een totaal nieuwe
schepping is, terwijl de gereformeerden altijd hebben gesteld: geen nieuwe
schepping, maar herstel van wat door
de zonde bedorven is!

heid, sneeuwt die niet onder en gaat ze
niet verloren? Is de bekeerde Piet nog
wel echt de Piet van vroeger?
De Bijbel spreekt over ‘de nieuwe mens’.
Hij doet dat, als ik het goed zie, allereerst heilshistorisch. Onze ‘oude mens’
is met Christus gekruisigd (Rom. 6:6)
en met Hem gestorven (Rom. 6:8). We
hebben in en met Hem de oude mens
‘afgelegd’ (Kol. 3:9).
Met Christus zijn wij opgewekt tot een
nieuw leven (Kol. 3:1) en ‘nieuwe mens’
geworden (Ef. 2:15; 4:24).

Is de bekeerde Piet nog wel
echt de Piet van vroeger?

Oud en nieuw

Datgene wat wij nu in Christus hebben
en zijn, mogen wij door het werk van
de Geest ook al meer worden. Op het
heilshistorische volgt het heilsordelijke
dat onze catechismus noemt wanneer
hij in antwoord 43 zegt: door Christus’
kracht wordt onze oude mens met
Hem gekruisigd, gedood en begraven,
en wanneer hij in antwoord 86 belijdt:
Christus vernieuwt ons door de Heilige
Geest tot zijn beeld.

Ziet u hoe die vraag blijf ik wel ik? zo
vreemd nog niet is? Want als wij door
de Heilige Geest radicaal en uiteindelijk
ook totaal veranderd worden, hoe gaat
het dan met mijn identiteit, mijn eigen-

Onze bekering of wedergeboorte bestaat dan ook in het afsterven van de
oude en het opstaan van de nieuwe
mens (antw. 88 HC). Het is één proces
met twee kanten waarbij er ook voort-
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gang behoort te zijn, denk aan het
‘steeds meer’ van de Heidelberger in
Zondag 44 en 48! Paulus spreekt van
een ‘meer en meer’ veranderd worden
naar het beeld van de Heer (2 Kor. 3:18).
Wij moeten al meer worden wat we
in Christus mogen zijn. En naar dat
laatste worden we in het Nieuwe

zichtig te maken. We hebben een nieuw
hart en tegelijk roert zich ‘de slechtheid
die nog altijd in ons is’ (antw. 126 HC).

leven als ‘mens Gods’ (vgl. 1 Tim. 6:11)
volgens onze eigenheid, als die unieke
persoonlijkheid.

Recht op de benen

Ik blijf

Ik wees er al op dat de gereformeerden
Van A.A. van Ruler, vermaard hervormd
tegenover de dopersen altijd hebben
theoloog uit de vorige eeuw, heb ik
gezegd: de Heilige Geest herstelt wat
geleerd dat je over de mens christolodoor
de
zonde
bedorven
is.
Hij
doet
gisch en pneumatologisch verschillend
Oude Piet is nieuwe Piet
Gods scheppingswerk niet over. Intemoet spreken. Bij het werk van Christus
geworden
gendeel, als de Geest die ook van de Va- is het: voor u, over u, maar zonder u.
der uitgaat, respecteert Hij dat schepBij het werk van de Geest is het niet
pingswerk. Zijn werk doet dat van de
zonder u, maar in u en met u. Het kaTestament als gelovigen ook steeds
Vader niet teniet, maar verlost het van
rakteristieke van het werk van de Geest
genoemd. Oude Piet is nieuwe Piet
het bederf door de zonde en herstelt
is juist dat Hij ons in dienst neemt en
geworden, opnieuw geboren ‘uit onals die unieke mens doet functioneren
vergankelijk zaad’ (1 Petr. 1:23), heeft ‘de het naar Gods bedoeling. Piet wordt
een nieuwe mens, maar hij blijft de
naar Gods bedoeling. Hij is het die bij
oude mens afgelegd’ (Kol. 3:9) en ‘de
oude Piet in al het eigene en persoonons ‘zowel het willen als het handelen
nieuwe mens aangetrokken’ (Kol. 3:10).
teweegbrengt’
Calvijn en de oude gereformeerde theo- lijke dat hij bij zijn
geboorte meekreeg.
logen dachten in dit verband aan een
Piet wordt een nieuwe mens, (Fil. 2:13).
Bij alle vernieuwing
‘wedergeboren deel’ en een ‘onwedermaar blijft de oude Piet
blijft er iets continu.
geboren deel’ bij Piet. A. Kuyper sprak
Mijns inziens ligt
De Dordtse Leerover een wedergeboren ‘kern’ en een
onze identiteit niet
nog te vernieuwen ‘omtrek’. Maar zulke regels honoreren dat in wat zij zeggen
in Christus. Dat spreken doet geen
over wat er met onze wil gebeurt bij
onderscheidingen vinden geen grond
recht aan het eigene van het werk van
onze wedergeboorte. De Geest maakt
in de Bijbel. De hele Piet wordt verde Geest. Mijn ‘ik’ ligt niet in Christus.
nieuwd, ‘wij’ worden opnieuw geboren. die wil van dood levend, van slecht
Dat miskent het eigene dat mij door
goed, van weerbarstig gehoorzaam
Ons hart wordt veranderd (Rom. 2:29;
de Schepper meegegeven is. Ik word
(III/IV,11). En zij wijzen erop dat de godHeb. 8:10), ‘onze gedachten zijn die van
wel anders, maar ik blijf wel ‘ik’. Piet
delijke genade de wil met haar eigenChristus’ (1 Kor. 2:16).
blijft Piet met alles wat hem tot die
schappen niet
unieke persoonlijkheid maakt. O zeker,
vernietigt,
Christus neemt in Piet gestalte aan
maar gees(Gal. 4:19) en Christus leeft in Piet (Gal.
telijk levend
2:20). Maar in Piet, in deze unieke mens
maakt en hermet zijn aanleg, begaafdheden en kastelt (III/IV,16).
rakter. Niet Christus is Piets identiteit,
Wat de Leermaar Piet mag Piet zijn op de manier
regels zeggen
van de Heilige Geest, veranderd en gevan onze wil,
richt op Christus, naar zijn beeld, en hij
geldt voor
mag al meer in zijn doen en laten op
heel onze perHem lijken.
soonlijkheid.
Als ons ‘ik’ verdwijnt, is er geen echte
‘Piet’ blijft gewoon ‘Piet’
H. Bavinck
verlossing. Ik moet vernieuwd en verDeze radicale omzetting van Piet wordt zegt dat de continuïteit van ik, van onze anderd worden, wil er van echte verloshele menselijke natuur met al haar versing sprake zijn. En als ik straks geen ik
ook zichtbaar in zijn leven. We gaan
mogens en krachten gehandhaafd blijft ben, is het evangelie een zoethoudertje.
wandelen naar de Geest, leven uit de
(Gereformeerde Dogmatiek IV, p. 69) en
Maar Abraham en Lazarus (Luc. 16),
Geest (Rom. 8) en zijn vrucht wordt in
Mozes en Elia (Mat. 17) waren in de heons doen en laten openbaar (Gal. 5:22v). dat de genade niet het natuurlijke onderdrukt en doodt, maar juist bevrijdt
mel, Piet kan gerust zijn: hij zal er ook
Daarbij blijft de strijd tussen de Geest
van zijn zondige bedorvenheid om het
zijn, totaal vernieuwd naar het beeld
en onze oude mens (Gal. 5:27) en het
weer echt natuurlijk te doen zijn (G.D.,
van zijn Heer!
conflict dat de wedergeboren Paulus
IV, p. 417).
zo aangrijpend beschrijft in Romeinen
7:14v. Maar er is in dat gevecht de troost De Heilige Geest verzwelgt ons ‘ik’ niet,
maar doet ons ‘ik’ juist weer functiovan Hem die ons steeds weer overwinneren naar Gods bedoeling! Hij zet ons
ning geeft (Rom. 7:24).
weer recht op de benen, versterkt ons
Menskundig is de problematiek van
in onszelf-zijn, maakt dat we kunnen
‘nieuw’ en ‘oud’ in één hart niet door-
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Gelezen
Harm Boiten

Ondergraaft het bestaan van allerhande zinloos kwaad niet

de belijdenis dat God een almachtige en barmhartige Vader

is? Handicaps, slopende ziektes, uitzichtloos psychisch lijden,

miljoenen slachtoffers van concentratiekampen, soldaten die

zwangere vrouwen opensnijden, of dat ene kind dat verdronk
in de vijver van de buren…

van het christelijke geloof ook inzake
Kunnen we niet beter zwijgen? Hoe
het probleem van het kwaad.
wijs dat pastoraal ook kan zijn, toch
willen mensen weten waarom God het
kwaad toelaat. Als de theologie ervarin- Is het kwaad wel echt kwaad?
gen als van Auschwitz geen plaats kan
geven in een theologisch denkkader,
Het probleem van het kwaad bestaat
kun je de theologie zelf wel afschrijecht. Als God almachtig is én volmaakt
ven. Dr. A.H. van Veluw, predikant te
goed, waarom is er dan kwaad? En is
IJsselmuiden binnen de PKN, ging op
het kwaad wel echt kwaad? De Bijbel
zoektocht naar de grote vraag naar de
laat zien dat het kwaad bestaat, zonoorsprong van het kwaad en deed er
den die er niet hadden moeten zijn.
verslag van in zijn studie Waar komt
het kwaad vandaan?
In de moderne literatuur is veel twijfel
Van Veluw maakt direct duidelijk dat
over de goedheid van God. Elie Wiesel
hij niet op de manier van de Verlichting twijfelt niet aan Gods bestaan, maar
God voor de rechtbank van de rede wil
na Auschwitz wel aan zijn goedheid.
dagen. Dan maak je
Dostojevski laat Ivan
het verstand, de rede
Verschillende stemmen deze wereld niet als
tot rechter en God tot
Gods wereld acceptein
de
Bijbel
verdachte, die verdacht
ren. Een God die het
wordt verantwoordelijk
afschuwelijke lijden van
te zijn voor het bestaan van het kwaad. onschuldige kinderen laat gebeuren, is
Maar theo-logie blijft wel mensenwerk
geen liefdevolle maar een wrede God.
en daarom moet je je spreken over
Maarten ’t Hart spreekt over God die
God willen verantwoorden. Met passie
mensen zo intens haat dat hij keelschreef Van Veluw zijn boek als een ver- kanker voor ze heeft uitgevonden. Van
dediging van de vastheid en stevigheid
Veluw ziet verschillende stemmen in

de Bijbel. Naast de psalm: Loof de Heer
want Hij is goed, zegt Amos: Geschiedt
er ooit onheil in een stad, zonder toedoen van de Heer?
De geschiedenis van de theologie toont
een langdurige worsteling rond de
vraag omtrent de goedheid van God in
relatie met de aanwezigheid van het
kwaad in de wereld. Van Veluw laat het
zien aan drie figuren. Met Marcion uit
de oude kerk kom je uit bij een strikt
dualisme, een tweegodendom, een
wrede scheppergod en de liefdevolle
Vader van Christus. Bij de reformator
Calvijn komt alle kwaad niet van het
noodlot, maar van God, met als gevolg
dat er dan eigenlijk geen echt kwaad
meer is. Bij de hedendaagse theoloog
Van de Beek zit de dualiteit in God zelf,
die nu anders kiest.
Een profeet als Amos laat zien dat de
Here het onheil als middel in zijn hand
gebruikt om zijn ontrouwe volk te
straffen. Maar kun je dat aanvoeren
als bewijs dat God de oorsprong van
alle kwaad is? God heeft geen kwade
kanten. Hij is goed. In Hem is geen
duisternis. Maar als God goed is, hoe en
waarom is er dan kwaad in de wereld?
Of is het kwaad er buiten God om en is
God dus niet almachtig?

Is God dan niet almachtig?
Als Harold Kushner op een dag te horen
krijgt dat zijn zoontje Aäron progeria
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heeft en niet veel ouder zal worden
dan 12 jaar, valt zijn beeld van God als
een alwijze en almachtige vaderfiguur
in stukken. Hoe kan God juist hun dit
aandoen? Ze waren toch vroom en
oprecht? En in zijn bekende boek Als
het kwaad goede mensen treft laat hij
weten: God is er niet verantwoordelijk
voor. Hij kan het ook niet helpen.
Want Hij is niet almachtig. Maar
als God niet de macht heeft over
het kwaad en de dood, zo vraagt
Van Veluw, dan hebben juist die
toch het laatste woord?! Blijft
dan ook het evangelie van kruis
en opstanding zonder betekenis?
Van Veluw wijst op het spreken
van de Bijbel over Gods macht.
Hij is de ‘sterke en grote God’, de
‘machtige Israëls, groot van raad
en machtig van daad’. ‘Zou voor
de Here iets te wonderlijk zijn?’
God is zelfs ‘bij machte uit deze
stenen Abraham kinderen te
verwekken’.
Is God dan een ‘alleskunner’?
Denk aan de bekende paradox
van de steen: kan Hij een steen
maken die Hij niet kan optillen?
God kan een aantal dingen niet.
God kan niet zweren bij iemand
hoger dan Zichzelf. God kan niet
liegen. Want dat zou toch geheel
in strijd zijn met zijn wezen.
Anders gezegd: zijn almacht
staat ten dienste van zijn volmaakte
goedheid.

Is de vrije wil oorzaak?
Nadat Van Veluw onderscheid gemaakt
heeft tussen het morele kwaad (door
de mens) en het natuurlijke kwaad
(niet door de mens), komt eerst de
vraag aan de orde: is de vrije wil oorzaak van het morele kwaad? Als God
een God van liefde is die ervoor kiest
die liefde met anderen te delen, dan zal
Hij wezens moeten scheppen met een
vrije wil omdat liefde nu eenmaal iets
is wat alleen uit vrije wil gegeven kan
worden. Je kunt een computer zo programmeren dat elke morgen een lieve
stem klinkt: ‘ik houd van jou’, maar
niemand denkt toch dat die machine
echt liefheeft. Mensen zijn geen robots,
geen ‘stokken of blokken’. God wil en

maakt dus geen marionetten. Maar
als God mensen schept met een vrije
wil, dan is het mogelijk dat mensen de
liefde voor God afwijzen en het kwade
kiezen. Anders gezegd: God schept niet
de actualiteit van de zonde, maar wel
de mogelijkheid om kwaad te doen.
Het zijn mensen die kwaad doen en het

natuurlijke kwaad vandaan? Over die
cruciale vraag gaat het grootste deel
van het boek, zo’n driehonderd pagina’s. Kan het kwaad een noodzakelijk
element in de kosmos zijn om daarmee
tot een hoger doel te komen? We denken dan aan zinvol en niet aan zinloos
kwaad. Bijvoorbeeld: pijn is noodzakelijk als waarschuwingsmechanisme (je trekt je hand terug
als die op een hete verwarming
ligt). Of er is natuurlijk kwaad
als een bijeffect van de natuurlijke orde (water kun je drinken,
maar je kunt er ook in verdrinken). Er is natuurlijk kwaad als
noodzakelijk voor de menselijke
creativiteit (alleen een wereld
waarin nog wat te verbeteren
valt, daagt mensen uit). Van
Veluw wijst er terecht op dat je
een wereld met zinvol kwaad
niet ‘de best mogelijke wereld’
kunt noemen. Een christen
mag verlangen naar een wereld
waarin pijn en verdriet niet bestaan.

Kan het natuurlijke kwaad van
God afkomstig zijn? In een
wereld waarin sinds de Renaissance aards geluk de standaard
is geworden, verwensen sommigen Zondag 10 van de catechismus, waarin de kerk belijdt dat
Dr. A.H. van Veluw
gezondheid én ziekte, rijkdom
én armoede niet bij toeval maar uit
God, elkaar en zichzelf aandoen.
Gods vaderhand ons toekomen. Nu lees
Een volgende vraag is dan: waarom
je de Bijbel verkeerd als je God ziet als
mensen ervoor kiezen om kwaad te
de auteur van alle kwaad en zonde (p.
doen? Een mens heeft toch alle reden
170). En je komt evenmin in de Bijbel de
om met God voor het goede te kiezen.
gedachte tegen dat God zijn kinderen
Je leest in de Bijbel: ‘ze hebben Mij
‘stevig knuffelt’ door middel van lijden
zonder reden gehaat’. Het kwaad komt
om zijn liefde te
uiteindelijk zonder
laten voelen.
motief, zonder
Dat God zijn kinderen ‘stevig
Maar zou God
grond uit het hart
knuffelt’
door
middel
van
lijden
geen bepaalde
van de mens. Maar
bedoeling met het
als de mens zonder
leed kunnen hebben om ons te straffen
reden voor het kwaad kan kiezen, hoe
of om ons op te voeden? Ook al zijn
kan het dat er nog zo veel goeds is in
de wereld? In het geloof mag je zeggen: deze gedachten in onze tijd niet populair, je leest toch in de Bijbel dat God
omdat God zijn wereld niet loslaat.
zijn toorn zendt en ook straft als vergelding en opvoedkundige tuchtiging. Van
Waarom het natuurlijke
Veluw bespreekt deze vragen en denkt
kwaad?
dat op deze wijze wel een deel, maar
lang niet al het lijden in de wereld
De voornaamste en lastigste vraag die
wordt verklaard.
Van Veluw zich stelt, is: waar komt het
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Wie is verantwoordelijk?

te vertellen dat er al dieren waren die
malig gymleraar Bert van Veluw, nu
doodgingen door ziektes en ongelukken hervormd predikant, zijn lezers mee op
voordat de mens er was. Bovendien
een intense zoektocht in de Bijbel en in
Achtereenvolgens bespreekt Van Veluw
lijken ook aardbevingen, vulkaanuitde doolhof van vele eeuwen theologie,
de vraag wie er dan verantwoordelijk
barstingen en meteorietinslagen al
om een antwoord te vinden op de faskan zijn voor het natuurlijke kwaad: de
aanwezig te zijn geweest. Valt dat te
cinerende vraag Waar komt het kwaad
duivel, de materie of de mens? Van Vevandaan? In zeven jaar studie groeide
luw ziet de duivel vooral als de verleider rijmen met de visie dat de mens verhet boek uit tot een pil van bijna 500
die nodig is om de mens een echte keus antwoordelijk is voor het natuurlijke
kwaad? Van Veluw
bladzijden met meer dan 2000 voette geven.
bespreekt
hierbij
een
noten.
Kan er wellicht ook
De mensheid is
aantal vragen. Wat
Uit de hierboven weergegeven lijn van
in de materie, in de
de schuld van het kwaad
is de betekenis van
het boek wordt duidelijk hoe Van Veluw
materiële schepping
de (om)tuin(ing) van zijn boek heeft bedoeld. Hij gaf zijn
een kwade tegenEden? Hoort het doodgaan van indivistudie een apologetisch karakter: het
macht huizen die verantwoordelijk
duele dieren altijd al bij de geschapen
is een verdediging van het christelijk
is? Uitvoerig gaat de auteur in op de
wereld? Als we pas over kwaad kunnen
geloof over de vraag naar de oorsprong
evolutietheorie, ook in zijn historische
spreken wanneer wezens vrijheid en
van het kwaad. Want als God machtig
ontwikkeling.
een bepaald bewustzijn hebben, is
én goed is, waar komt het kwaad vanIs de mens dan misschien verantwoorhet ontstaan van wezens met een bedaan? Maakt dat het geloven niet uiterdelijk? Na een intensieve bespreking
wustzijn dan een aparte schepping van mate lastig? Vanuit het geloof ging Van
van de eerste hoofdstukken van de BijGod?
Veluw al denkend in debat met heel
bel laat Van Veluw zien hoe het verhaal
Boeiend is vooral de vraag: hoe komt
veel theologische opvattingen.
van de goede schepping uitloopt op
het toch dat ook alle nakomelingen die
Genesis 6:6, waar staat dat het de Here
uit de eerste voorouders voortgekomen Nu roept een onderzoek naar kwaad
berouwde dat Hij de mens gemaakt
zijn, steeds weer zondigen en kwaad
en lijden in de wereld afgrijzen op.
had. Niet de slang of de engelen of de
blijven doen? Op welke wijze wordt het
Maar hoe tegenstrijdig het ook klinkt,
materiële schepping! Er staat alleen dat
kwaad dat door de eerste mens in de
Van Veluw geeft aan dat hij bij zijn
God berouw had van het maken van de
wereld is gekomen, doorgegeven? Van
onderzoek ook geloofsvreugde heeft
mens. Volgens Van Veluw wil hiermee
Veluw doet zelf een aanzet voor een
ervaren. Niet vanwege het onderwerp,
gezegd zijn dat de mensheid de schuld
maar vanwege
is van het kwaad en niet iemand of iets ‘geestelijke’
visie, waarin
anders (p. 310).
Een onderzoek naar kwaad en lijden het feit dat hij
de geneigdheid
denkend mag
roept in de wereld afgrijzen op
geloven. En dat
Deze conclusie lijkt me het hart van het tot het kwaad
vanaf de eerste
is het boek ook
boek!!! Maar daarmee is het nog niet
mens via ‘memen’ (een geestelijk zongeworden: een geleerde en indrukwekaf. Want Van Veluw wil dan vervolgens
de-gen) wordt doorgegeven.
kende, vooral gelovige denkoefening.
nagaan hoe wat Genesis zegt over de
Als je God liefhebt, dan ook met geheel
relatie tussen het begin van de mensje verstand.
heid en het bestaan van lijden en dood, Kwaad tot liefde
in overeenstemming is te brengen met
Ik heb ook wel wat vragen bij dit boek.
de gegevens van de historische biologie, Van Veluw concludeert dat God de
Van Veluw oordeelt met Bavinck dat de
de geologie en de paleontologie. Anders wereld goed schiep en dat het kwaad
visie van engelen als oorzaak van nagezegd: is de zondeval van de mens
erbij is gekomen. Er is kwaad in de wetuurlijk kwaad heidens bijgeloof was.
in het verleden de oorzaak geweest
reld, omdat God wezens met een vrije
De duivel is niet de grote veroorzaker
van een verval in de schepping? En zo
wil heeft geschapen met als doel zijn
ja, hoe vond dat verval dan plaats? Er
liefde te kunnen laten ervaren. Daarom van chaos in de natuur. En een leer van
gevallen engelen acht hij niet nodig.
komen pittige vragen aan de orde. Uitis er naast een almachtig en volmaakt
eindelijk blijkt dat de gedachte aan een goede God toch een wereld met kwaad, In zijn samenvattende conclusies presenteert hij de opvatting dat het nagoede schepping die daarna in verval
aldus de slotconclusie van Van Veluw
tuurlijke kwaad (vulkaanuitbarstingen
is geraakt, niet op voorhand afgewezen
(p. 429).
e.d.) tot de goede schepping behoort en
moet worden. Het natuurlijke kwaad
Na deze slotconclusie volgt nog een
eerst kwaad wordt wanneer het menkun je zien als een gevolg van het ackorte epiloog (nog geen vijf pagina’s)
sen doodt. Tegelijkertijd presenteert hij
tieve kwaad.
over de goede gevolgen van kwaad en
daarnaast als alternatieve visie dat het
lijden – het ‘waartoe’.
natuurlijke kwaad aanvankelijk veroorEvolutie en zondeval
zaakt wordt door gevallen engelen. Dus
Apologetisch karakter
toch, zij het als alternatief, ‘heidens
Van Veluw vraagt zich af of evolutie
bijgeloof’? Dat begrijp ik niet.
en zondeval te verenigen zijn. Want
Ik heb het boek met plezier gelezen. Op
In dit verband heb ik nog een andere
fossielen en dateringsmethoden lijken
een enthousiaste manier neemt voor-
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vraag. Van Veluw acht de basis om op
slechts twee bijbelteksten een leer van
de engelenval te bouwen te smal. Maar
als het aantal teksten een criterium
wordt of iets bijbels is, gaat er dan niet
iets mis? Hoeveel teksten heb je nodig
voordat een leer bijbels is? In dit verband wijs ik erop dat Van Veluw ook
niet uitsluit dat de eerste hoofdstukken
van Genesis als mythische teksten moeten worden verstaan, al handhaaft hij
wel een historische zondeval (p. 269).
Het grootste deel van het boek betreft
de vraag naar de oorsprong van het
natuurlijke kwaad. Uiteindelijk trekt
Van Veluw de conclusie dat we de term
natuurlijk kwaad moeten vermijden.
Alle kwaad is moreel van aard. Zonde
en kwaad zijn een schepping van het

menselijk hart (p. 421). Toch blijven hier
nog diepe vragen liggen: hebben mensen dan vulkaanuitbarstingen, aard- en
zeebevingen bedacht? Kunnen er toch
niet ook andere verklaringen gevonden
worden voor het zogenaamde natuurlijke kwaad?
Verder stelt Van Veluw dat zinvol
kwaad eigenlijk geen kwaad genoemd
mag worden. Toch geeft hij allerlei
voorbeelden waaruit de zin van kwaad
blijkt, zoals pijn als noodzakelijk als
waarschuwingsmechanisme. Kennelijk
is er verschil in kwaad. Of beschermt
hier een betrekkelijk gering kwaad tegen een groter kwaad?
Bij de bespreking van Calvijn sluit Van
Veluw zich aan bij de visie van Graafland en spreekt over Calvijns opvatting
alsof alles in het kader
van de uitverkiezing komt
te staan, waarmee determinisme niet meer kan
worden voorkomen. Wat
ik hier miste, is een weergave van J. Kamphuis’
uitvoerige weerlegging
van Graaflands visie op
Calvijns uitverkiezing.*
Deze vragen doen echter
niets af aan de waardering voor Van Veluws
intensieve en spannende
zoektocht naar de oorsprong van het kwaad.
Het is een boeiend en
waardevol boek. Niet
alleen bedoeld voor
predikanten en studenten, maar ook geschikt
voor belangstellende
gemeenteleden om te
bespreken in bijbelstudiegroepen.

N.a.v.: dr. A.H. van Veluw,
Waar komt het kwaad vandaan?
Over God, schepping, evolutie en de
oorsprong van het kwaad, Groen,
Heerenveen, 2010,
ISBN 978 90 5829 996 3, 496 pag.,
prijs € 29,95
Noot:
*

Zie J. Kamphuis, Met Calvijn in de impasse? Betekent de gereformeerde leer
van de uitverkiezing en evangelieprediking een blokkade voor de prediking van
het evangelie?, Ermelo 1989. Ik miste niet
alleen wat Kamphuis schreef, maar in
verband met wat Van Veluw schreef over
het ‘waartoe’ van het kwaad en lijden,
miste ik namen als Hendriks en Trimp.
Dr. A.N. Hendriks schreef over God en ons
lijden in Groeien in kennis. Thema’s uit de
geloofsleer, Bedum 2005 en dr. C. Trimp
schreef indringend over dit thema in
zijn Klank en weerklank. Door prediking
tot geloofservaring, Barneveld 1989. Van
Veluw weet ontzaglijk veel te citeren,
daarvoor alle lof. Toch lijkt het alsof
grosso modo auteurs uit een bepaalde
kring buiten de boot vallen. Is er soms
sprake van een blinde vlek?

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

Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.
Voor wie vechten
met wat dreigt en opdoemt,
dodelijk onzeker maakt:
dat nooit de nacht zo diep kan zijn
of Gij zijt daar.
Wanneer het uur komt
van onze dood,
dan bidden wij
dat wie ons lief zijn
ons als uw engelen begeleiden;
dat wij het leven dat wij waren
aan U terug kunnen geven
in het licht, waarmee
Gij het zo lang gezegend hebt.
Amen.
Sytze de Vries
(uit: Dienstboek II, p. 204)
M’n 150ste gedicht is een aangrijpend gebed.
Er wordt gebeden in de wij-vorm.
Het zijn ouderen en zieken die zich richten tot de Almachtige God.
Het is een roep om liefde, zorg en houvast.
Met een ontroerend slot. Schitterend.
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Gedicht
Gert Slings

Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.
Laten er mensen zijn
die ons vasthouden;
doe zelf uw Naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.
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Persrevue
Perry Storm

Prediking en dogmatiek
In de titel zijn twee woorden aan elkaar
verbonden die heel veel mensen niet
graag verbonden zien. Toch neemt prof.
dr. G. van den Brink het ervoor op in
een drietal artikelen in De Waarheidsvriend onder de verzameltitel: ‘Triniteit
en prediking’. Uit de eerste twee artikelen (verschenen op 11 en 18 oktober
2012) neem ik een paar gedeelten over.
In het eerste artikel (titel: ‘Steeds dezelfde loopjes’) begint Van den Brink
met te signaleren dat zowel de prediking als het dogma tegenwoordig aangevochten grootheden zijn, vanwege de
gezagscrisis die onze cultuur kenmerkt.
Vervolgens signaleert hij een ook in
zijn kringen (die van de Gereformeerde
Bond) toenemende scepsis tegen de
prediking als monoloog en de eredienst
als ‘eenmansbediening’. Geen onbekende geluiden voor ons, me dunkt. Hij
gaat dan zo verder:
Starheid
Verder vertel ik niets nieuws als ik zeg
dat ook het dogma onder grote druk
staat. Voorheen was dat natuurlijk ook
al zo, maar toen kwam de kritiek vooral
uit de hoek van de liberale theologie. Die
was er altijd op uit om het dogma meer
of minder grondig te herzien.
Vandaag komt daar het nodige wantrouwen vanuit evangelicale hoek bij.
Allereerst is daar de bekende oneliner
dat we aan de Bijbel wel genoeg hebben.
Daarachter gaat het misverstand schuil
dat het dogma iets anders of iets meer
zou zeggen dan de Bijbel, terwijl het in
werkelijkheid slechts de samenhangen in
de Bijbel tot uitdrukking wil brengen.
Vervolgens geldt vaak dat wat de Geest
mij aan inzichten ingeeft over een bepaald thema, vele malen spannender
is dan wat er in de kerk altijd, overal en
door iedereen over dat thema geleerd is.
Het wóórd dogma alleen al ademt een
sfeer van vroegere tijden, van starheid en
onaangepastheid. Dat is niet alleen het
geval bij de schare die de wet niet kent.
Authentiek
Ook een gedegen onderzoeker als de
Canadese filosoof Charles Taylor ziet te

midden van alle levensbeschouwelijke
pluraliteit nog wel enige toekomst voor
het christendom, maar dat zal dan wel
een minder dogmatisch christendom
zijn. Want elk vaststaand dogma staat
op gespannen voet met één van de kernwaarden van de hedendaagse westerse
cultuur: die van de authenticiteit.
Je zou paradoxaal genoeg kunnen
zeggen dat er vandaag nog maar één
dogma is: wees authentiek. Praat geen
anderen na, en zeker niet een heleboel
anderen, maar spreek voor eigen rekening, wees jezelf. Ook bijvoorbeeld
een preek kan ons vandaag vooral nog
raken, wanneer de voorganger er iets in
vertelt over zichzelf, over eigen ervaringen en inzichten.
Wie nadenkt over de verhouding van
het dogma van de triniteit tot de prediking, heeft dus te maken met een
dubbele aanvechting. Of eigenlijk met
een driedubbele, want over de specifieke
problemen en ergernissen die de drieeenheidsleer met zich meebrengt, heb
ik het dan nog niet eens gehad. Zelfs
dogmatici hebben het er vaak niet zo op.

‘Aan de Schrift vreemd en voor het gelovige denken onverteerbaar,’ oordeelde
bijvoorbeeld H. Berkhof (Christelijk geloof, p. 327).
We staan dus al met al niet voor een
eenvoudige taak, wanneer we willen
aangeven wat de betekenis van het trinitarisch dogma voor de prediking is.
Onopgeefbaar
Niettemin behoren zowel de prediking
als het trinitarisch dogma wezenlijk
bij wat het inhoudt om kerk te zijn.
We kunnen op geen van beide dus beknibbelen of bezuinigen. Het dogma is
onopgeefbaar, omdat het de bijbelse
samenhangen verwoordt op een manier
die individuele voorkeuren overstijgt, en
instemming gevonden heeft in de kerk
der eeuwen.
Niet minder is de prediking onopgeefbaar, omdat, zoals Paulus schrijft, het
‘God behaagd heeft om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die
geloven’ (1 Kor. 1:21). Zo eenvoudig is het
in feite. Dat preken dwaasheid is, gekkenwerk, vond men in Paulus’ tijd ook al.
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En Paulus spreekt het niet eens tegen, hij
erkent het veeleer.
Maar hij zegt er wel iets bij: het heeft
God behaagd om nu juist door de
dwaasheid van al dat gepreek zalig te
maken wie geloven. Zo heeft God het
gewild. Hij heeft zich niet kenbaar willen
maken langs de weg van menselijke wijsheid, via wetenschap en filosofie, maar
langs de weg van de verkondiging. Kort
en bondig gezegd: zonder verkondiging
geen geloof. Paulus schrijft erbij, dat
God dat in Zijn wíjsheid gedaan heeft.
Want als God ervoor gekozen had om
Zich wel te laten benaderen via de route
van menselijke wijsheid, via wetenschap
en filosofie, dan zouden de mensen met
het hoogste IQ de hoogste ogen gooien.
En daar heeft God dus een stokje voor
gestoken, zoals ook Christus zelf al aangaf (Matt. 11:25v).
In plaats daarvan heeft God voor de
weg van de prediking gekozen. Niet erg
opzienbarend en verheffend, zo’n mannetje dat staat te praten, maar dat past
wel precies bij diens thema, namelijk het
kruis van Christus. Ook dat gold en geldt
maar als een vreemd en dwaas verhaal.
Niet erg subtiel, elegant en diepzinnig,
maar eerder nogal cru.
Inhoud
Hoe dan ook – het heeft God behaagd
om door de dwaasheid van díe prediking
zalig te maken die geloven. Preken dus
– maar wat en hoe dan? Wat zal dan de
inhoud van de prediking zijn? Nou dat
staat er dus bij in 1 Korinthe 1: de heilsbetekenis van het kruis van Christus.
Hierna waarschuwt Van den Brink voor
saaiheid en voorspelbaarheid in de prediking wanneer in elke preek hetzelfde
dogmatische raamwerk van de werken
van de Vader, Zoon en Heilige Geest
aan de orde zouden moeten komen,
omdat anders iets gemist zou worden
(vandaar zijn titel ‘Steeds dezelfde
loopjes’).
Daarop borduurt hij door in zijn
tweede artikel (titel: ‘Speelruimte van
de prediker’), om vervolgens duidelijk te
gaan maken hoe het dogma dan wel te
functioneren heeft in de prediking. Hij
noemt dogma’s de spreekregels voor de
prediking. Al tekent hij bij die uitdrukking aan dat daarbij dan wel staande
gehouden moet worden dat dogma’s

doen. Kruis en opstanding zijn nooit
een achterhaald stadium dat we
(zoals de Korinthiërs en andere gnostisch-beïnvloede christenen dachten)
weer gewoon achter ons kunnen
laten in een moment van mystieke
verrukking en rechtstreekse kennis
van God.
Jezus is de weg tot God, maar niet op
de manier van de reiziger die de weg
waarlangs hij reist, vergeet, zodra hij
het doel bereikt heeft. Integendeel:
‘Men zal nooit een plek kunnen vinden in het hart van de Vader waar
de gekruisigde en opgestane niet ook
aanwezig is’ (Mike Higton).
Wie er anders over denkt, heeft het
over een ander dan de ‘God en Vader
van onze Heere Jezus Christus’ die
het Nieuwe Testament ons verkondigt. God is nooit enkel gebod of
enkel manifestatie van macht, maar
altijd de Vader van Hem die gekomen is tot ons behoud.

dan ook erkend worden als feitelijke
waarheidsaanspraken. En hij illustreert
dat dan fraai met hoe het trinitarisch
dogma (dus wat we belijden over de
Drie-eenheid) moet functioneren in de
prediking. Hij schrijft:
Wat de triniteitsleer betekent voor de
christelijke prediking kan duidelijk worden wanneer we zien naar welke opties
op de spirituele markt zij de christelijke
geloofsbeleving afbakent. Dat zijn er
welgeteld zes. Alle zes zijn het oude,
maar tot op de dag van vandaag levende opties, die dus daadwerkelijk en
soms zelfs massaal voorkomen. Maar
alle zes doen ze onrecht aan de nauwe
verbondenheid tussen Vader, Zoon en
Geest in het heilsgebeuren zoals dat in
het Evangelie beschreven wordt.
De drie-eenheidsleer is dus bedoeld om
de wacht te houden rond dit kostbare
en unieke verhaal van het Evangelie,
waarin God gekend wordt via Christus
en de Geest. Dat leidt tot de volgende
spreekregels.

•

Spreek nooit zo over de Zoon dat Hij
losstaat van de Geest.
Het is naar christelijk besef niet mogelijk om een relatie met Christus te
hebben die niet door de Geest gelegd
en bemiddeld wordt. Zonder de Geest
blijft Jezus voor ons ofwel opgesloten
in het verleden, als een weliswaar
belangrijke maar toch tamelijk mysterieuze historische figuur, ofwel op
onbereikbare afstand in de hemel.
Het is slechts de Geest die de brug
slaat over de weerbarstige kloof
tussen het verleden met zijn wirwar
aan feitelijke gebeurtenissen en het
heden. Hij doet dat door te laten zien
hoe allesbeslissend Jezus voor ons is.
Het is ook de Geest die Jezus vanuit
de hemel in het mensenhart brengt,
door dat mensenhart er innerlijk
van te overtuigen dat er niemand is
in hemel of op aarde die het meer
bemint dan juist deze Jezus (NGB
art. 26).
Zonder de Geest blijft Jezus op afstand, en is Hij niet de levende Christus die vanuit het Nieuwe Testament
op ons afkomt.

•

Spreek nooit zo over de Geest dat
Hij losstaat van de Zoon.
Een christen is dus vervuld met de
Geest – maar die Geest doet ons

Spreekregels
• Spreek nooit zo over de Zoon dat Hij
losstaat van de Vader.
Christenen kunnen zich er niet tevreden mee stellen Jezus te zien als
een historische figuur die ons allerlei
belangrijke waarheden leerde en/of
goede morele voorbeelden gaf.
Wie het Nieuwe Testament recht wil
doen, kan in Hem onmogelijk slechts
een profeet of wijsheidsleraar zien.
Want Zijn enige intentie was ons in
contact te brengen met Degene die
Zijns inziens altijd en overal de belangrijkste persoon is, namelijk Zijn
God en Vader. Daarom is er eenvoudig geen navolging van Jezus mogelijk zonder omkeer tot en gerichtheid
op God.
Wie anders over Jezus denkt, heeft
het niet over de Jezus van het Nieuwe
Testament, de geliefde Zoon van God.
Jezus navolgen kan dus nooit los van
geloof in de God van Israël.
•

Spreek nooit zo over de Vader dat
Hij losstaat van de Zoon.
Volgens het christelijk geloof kunnen
we nooit op zo’n manier in contact
staan met God, dat persoon en werk
van Jezus er niet wezenlijk meer toe

29

Jaargang 20 no 1 januari 2013

nooit zozeer vallen of lachen en
brengt ons nooit zózeer in hoger
sferen dat we geen boodschap meer
hebben aan het kruis waaraan Jezus stierf. Een geestelijk mens raakt
nooit zover in hemelse sferen, dat de
zelfovergave en het offer van Jezus
niet langer zouden bepalen wie we
zijn en wat we doen.
Want de Geest geeft vreugde en
troost vanuit kruis en opstanding
van Christus. Hij bewerkt dus geen
feel good-geloof waarin alles draait
om zelfbevestiging en positief denken. Elke vorm van spiritualiteit
waarin ik God in mezelf of mezelf in
God aantref zonder dat Jezus eraan
te pas komt, is subchristelijk: men
kan er misschien een spiritueel mens
mee zijn, maar daarmee nog geen
christen.
Wie op spirituele wijze aan Jezus
voorbij denkt te kunnen komen,
heeft het over een andere Spiritus
dan de Geest van de Vader en de
Zoon.
•

Spreek nooit zo over de Vader dat
Hij losstaat van de Geest.
Christelijk in God geloven, is nooit
geesteloos. Het gaat in het christendom niet om een verre, afstandelijke
God, die ooit als een intelligente horlogemaker de wereld in elkaar gezet
heeft, maar zich verder niet meer
met haar bemoeit. In zo’n deïstische
God kan men op een puur rationele
manier geloven, maar men kan er
nauwelijks toe bidden.
Christelijk in God geloven betekent
dat we door de Geest van Christus
opgenomen zijn in een relatie met
de Vader. De Bijbel gebruikt daar
grote woorden voor, zoals ‘opnieuw

geboren’ of ‘levendgemaakt worden’
door de Geest.
De gemeenschap met de Vader kan
slechts gekend worden als we erin
ingeleid zijn door de Geest – of het
moet een andere Vader zijn dan
degene die volgens het Nieuwe Testament Zijn Geest zond.
•

Spreek nooit zo over de Geest dat
Hij losstaat van de Vader.
Ten slotte voert de Geest nooit
voorbij aan de concrete plannen en
bedoelingen van God met deze harde
aardse werkelijkheid. Hij brengt ons
via Christus namelijk weer terug bij
het hart van de Vader. Hij doet dus
nooit voorbijgaan aan Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Hij doet
ons juist met de schepping meezuchten zolang dat Koninkrijk nog niet
voltooid is (Rom. 8:26).
Het was immers dezelfde Geest die
Jezus al inspireerde tot diens verkondiging van dat Koninkrijk. Die Geest
laat christenen niet toe zich terug te
trekken in een sfeer van religieuze
zelfbevrediging, maar rust hen
toe voor een leven in getuigenis en
dienstbaarheid.
Er anders over denken betekent dat
je het over een ander hebt dan de
Geest van het Koninkrijk van de Vader.

Coördinatenveld
Zo zet de drie-eenheidsleer om zo te zeggen het coördinatenveld af waarbinnen
christelijk geloof kan gedijen. Duidelijk
mag zijn dat het niet om het even is hoe
wij ons God denken. Het woord ‘God’ is
zeer vaag en algemeen en staat open
voor de meest uiteenlopende invullingen.

Bepaald niet elke invulling is christelijk,
en het is dus de vraag of je al blij moet
zijn als iemand het tegenwoordig nog
over God heeft. Want daarmee is feitelijk nog niet zoveel gezegd – het kan van
alles betekenen. Vandaar de noodzaak
van het trinitarisch dogma.
Mogelijk vallen de meeste preken die we
gehoord hebben, ruimschoots binnen de
richtlijnen die ik hierboven heb weergegeven. Dat is dan natuurlijk fijn. Het laat
namelijk zien hoe ruim dat veld is. Men
denkt vaak dat het dogma krap en strak
is, dat het slechts één visie toelaat. Historisch gezien is dat echter niet het geval.
Het dogma bakent veeleer een ruimte
af, waarin verschillende visies mogelijk
zijn, maar waarbinnen men wel moet
blijven. Het gaat in het dogma dus niet
om één en dezelfde manier waarop
de dingen altijd weer gezegd moeten
worden, omdat er anders misschien iets
‘gemist’ wordt. Het beste antwoord op
de spreekwoordelijke kritiek dat iemand
iets ‘gemist’ heeft in de preek is nog
altijd: dat hoort u dan hopelijk in een
volgende preek.
Elke preek legt immers z’n eigen accen
ten, afhankelijk van de accenten die
gelegd worden in de tekst waarover
gepreekt wordt. Maar de spreekregels die
ingegeven worden door het dogma van
de Drie-eenheid geven wel het domein
aan waarbinnen preken zich moeten
afspelen om voluit christelijk te kunnen
heten en te klinken binnen de ruimte
van de catholica.
En de prediker die zich er iets aan gelegen laat liggen, stuurt zijn gemeente
niet het bos in met zijn private inzichten,
maar leidt en bewaart haar in de ruimte
van de kerk der eeuwen.

De onvergelijkbaarheid van de canon
In de Gereformeerde Kerkbode voor Groningen enz., publiceerde prof.dr. J. van
Bruggen in twee artikelen een tweetal
lezingen die hij hield voor ‘Het Kruispunt’ in Rotterdam over het thema ‘De
Boeken van de Christenen’. Het ging
om de vraag of Bijbel en Koran vergelijkbaar zijn als heilige boeken voor

respectievelijk christendom en islam.
In het eerste artikel, waaruit hieronder
geput is, geeft hij daarop een ontkennend antwoord door aandacht te vragen voor het unieke, onvergelijkbare
karakter van de Bijbel als canon en de
manier waarop die canon is ontstaan.
Het artikel verscheen in het nummer

van 26 oktober 2012 onder de titel:
‘Bijbel en Koran’. Eerst benadrukt Van
Bruggen dat de Bijbel (anders dan de
Koran) in feite een bibliotheek is van
canonieke boeken, die samen anderhalf
millennium omspannen. Wanneer je
het historische karakter van de bijbelse openbaring vergeet, raak je het
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zicht kwijt op de heilsgeschiedenis. Hij
schrijft vervolgens:
Geschiedenis van heilige mensen van
God
De gezaghebbende openbaringen van de
God van Abraham, Isaak en Jakob hebben namelijk allereerst te maken met
personen, niet met pen en papier.
Het heeft God behaagd om sommige
personen te kiezen die dragers werden
van zijn Stem en Woord. Een heel duidelijk voorbeeld is wel de grote profeet Mozes. De Heere heeft hem – na een 80-jarige voorbereiding – tot het middelpunt
gemaakt van een onvoorstelbaar grote
en wondervolle uitredding uit Egypte.
De Israëlieten zagen de machtige hand
van de Heere en ‘Israël geloofde in de
Heere en in Mozes, zijn dienaar’ (Exodus
14:21). Zo kom je tot Mozes: via de werken van zijn God.

Prof.dr. J. van Bruggen
Mozes, intieme vriend
Wie niet steeds weer begint met verwondering over de uittocht uit Egypte, komt
bij de latere wetten moeilijk onder de
indruk. Niet voor niets gaan de psalmen
die geschiedenis nog vaak weer ophalen.
Het gezag van de grondleggende boeken
Genesis tot en met Deuteronomium is
het gezag van Mozes, de man van God.
Met niemand ging de Heere zo vertrouwelijk om als met hem. En wij mogen
meeluisteren. De Pentateuch krijgt zo
voor ons gezag: hier spreekt toch niemand minder dan Mozes, die intieme
vriend van de Schepper en Bevrijder!
Heilig
Niet geïnspireerd papier, maar geïnspireerde personen staan aan de voet van
het gezag van de Schrift. Zo zegt Petrus
dat ‘de profetie destijds niet is voortgebracht door de wil van een mens, maar

heilige mensen van God, door de Heilige
Geest gedreven, hebben gesproken’
(2 Petrus 1:21). Onze vaderen spraken
terecht vaak over ‘de heilige apostel’ of
‘de heilige profeten’. Het gezag van de
Bijbel is persoonlijk!
Dat geldt ook voor wat wij het Nieuwe
Testament noemen. Johannes de Doper
en Jezus hebben niets opgeschreven.
Hun daden en woorden hebben gezag
als zodanig. En de overleveraars van
hun woorden en daden zijn door Jezus
zelf aangewezen: het zijn de apostelen
die betrouwbaar zijn gemaakt door de
Geest. Zo wordt de kerk niet gebouwd
op papier, maar op het fundament van
apostelen en profeten.
In de tijd dat veel gelovigen analfabeten
waren, waren de wanden van de kerken
volgehangen met mozaïeken of beelden
van profeten en apostelen. Wie in de
kerk kwam, kwam thuis bij hen allen.
Omringd door deze getuigen beleed en
zong men. De beelden als herinneringen zijn weg uit de protestantse kerken,
maar het geestelijk oog moet ze elke
zondag willen zien en ze gedenken. Dat
is de gemeenschap der heiligen. De Bijbel
staat niet droog! Als wij maar niet zelf
geïsoleerd zijn geraakt.
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De Bijbel is nooit ingebonden
In die kerkgebouwen vol mozaïeken of
beelden stond als regel ook een lezenaar.
Met daarop een gekozen boekrol van
een profeet of later een gekozen deelcodex (evangelie of brief of Openbaring)
en nog later een dik boek met zelfs alle
profeten en apostelen in één band stijf
op elkaar gedrongen.
Deze boekband bij de Bijbel is verantwoord voor zover al deze Geschriften
nuttig zijn voor onze zaligheid: dit is het
ons toevertrouwde pand! De ene band
kan ook bevestigen dat al deze boeken
voor ons gelijkwaardig zijn in gezag.
Maar is deze band niet illegaal te noemen omdat ze andere boeken discrimineert? Sommige geschriften zijn erin
opgenomen, andere niet. Zo ontstaat
wat men een ‘canon’ noemt. Maar er is
nooit een canoniseur door God benoemd
geweest! Hebben de kerken dan later zelf
hun keuze gemaakt en daarmee hun
voorkeuren en afkeuren opgelegd aan
het nageslacht? Ontstond de canon pas
in 325 door het concilie van Nicea. zoals
vaak wordt beweerd?
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Deze gedachte leeft bij velen binnen de
islam en sinds enkele eeuwen ook binnen het christendom. Daardoor is het
woord canon verdacht geworden en
wordt de werkelijkheid van de canon in
een kwaad daglicht gesteld.

Canon
Hoe is die canon dan toch tot stand
gekomen? Kort gezegd: de canon is
voorwaarts ontstaan, niet met terugwerkende kracht gemaakt. Zij is gestold,
niet gemaakt. Er zijn geen concilies aanwijsbaar waar men achteraf door selectie een canon zou hebben samengesteld.
1. De zogenaamde joodse synode in
Jabne (eerste eeuw van onze jaartelling) wordt wel vaak genoemd als
beslissende factor voor het afgrenzen
van het Oude Testament, maar dit
is historisch onjuist. Je kunt dit zelf
als bijbellezer ook wel nagaan. In de
tijd van Jezus is er al geen discussie
meer over de vraag wat behoort tot
de wet van Mozes, de Profeten en de
Psalmen (Lucas 24:44). Dat de wet
van Mozes zelfs al veel langer was
afgesloten, kun je daaruit afleiden
dat de Samaritanen deze wet aanvaarden. De Samaritanen zijn de
opvolgers van het tienstammenrijk.
Daar eerde men niet de profeten van
de Heere, maar men had er wel de
Tora van Mozes. Zodoende gaat die
ook over op de Samaritanen, die hem
echt niet aan Juda ontleend hebben.
Met andere woorden: de Tora is al
afgesloten en aanvaard in de tijd van
David of eerder. Deze gelding van de
Pentateuch bij de Samaritanen en

dus ook eerder in het tienstammenrijk, is een doorslaggevend argument
tegen de moderne bronnenkritiek die
de Pentateuch pas ziet afgerond na
de ballingschap.
2. Dit geldt ook voor de bijzondere impact van Johannes de Doper en van
de Messias Jezus. Geen wonder dat
men die periode heeft vastgelegd en
bewaard. En dat men de brieven van
de wonderdoende apostelen al heel
vroeg bijeenbracht en bundelde. De
canon is voorwaarts ontstaan: de
stuwende kracht van heilige mannen
Gods leidt tot het bewaren van de
neerslag in hun geschriften.
3. Is dan alles bewaard? Nee. Hoe kan
het dat God bijvoorbeeld brieven
van apostelen verloren liet gaan?
Dat is geen goede vraag. Een betere
vraag is hoe het kan dat God zoveel
heeft bewaard voor ons ondanks
nalatigheid van velen en ondanks
vijandschap van anderen. En dan is
de volgende vraag of het bewaarde
voor ons nu niet genoeg is, misschien
zelfs meer dan genoeg!
4. Is de canon op maat? Nee, ze loopt
over. Omdat Gods woorden herhaaldelijk overvloeiden. Hoe vaak heeft
Hij niet Israël willen terugroepen en
Jeruzalems kinderen willen bijeenbrengen!

5. Is er dan toch niet een afgrenzend
moment geweest? Ja, in zoverre dat
men in de eerste drie eeuwen in
toenemende mate het gegroeide en
overgeleverde is gaan beschermen.
Men heeft het veiliggesteld tegen het

binnensluipen van latere en soms
dubieuze geschriften en heeft zich
gehouden aan de norm van de apostolische herkomst. Het gezag van de
Messias autoriseerde de apostelen.
Dat is de maat. Die maat werd canon.
Geen maakwerk
Zo is het gegroeid. Zo was het al beklonken in de tijd van Marcion, die in het
midden van de tweede eeuw ingreep in
de brieven van Paulus. Men herkende die
ingrepen en benoemde ze direct als ‘verknippen en verscheuren’. Maar hoe kun
je verknippen en verscheuren wanneer
er nog geen overeenstemming zou zijn
geweest over de omvang en de inhoud
van de paulinische briefverzameling?
Kortom: de canon is het resultaat van
de openbaringsgeschiedenis, zij is geen
maakwerk van lateren. Juist het feit dat
reeds in de tweede eeuw de canon functioneert, bewijst dat het concilie van Nicea in 325 de nieuwtestamentische canon
niet vaststelde: zij handhaafde die alleen
maar tegenover ketters en vervalsers.
Conclusie
De Bijbel is niet een boek dat je zomaar
kunt vergelijken met een ander boek,
zelfs niet met een religieus boek als
de Koran. Bijbel en Koran lijken beide
boeken te zijn, maar ze zijn zo verschillend in ontstaan en bedoeling en opzet
dat het geen enkele bijdrage zal leveren
aan het onderling begrip wanneer men
beide boeken in elkaars licht gaat zetten.
We moeten ons daar ook niet toe laten
verleiden. Beter kunnen we getuigen van
ons geloof dat wil aansluiten bij alle profeten en apostelen die ons voorgingen.
Achter de Heiland aan moeten we ons
niet laten afleiden door onvruchtbare
vergelijkingen tussen een islamitisch
boek en de bijbelse geschriften.

U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten op rekening 32.46 25.901 ten name van de Stichting Woord en Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testamentair willen gedenken, kunnen gebruikmaken
van de volgende formulering: Ik legateer (... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en Wereld, statutair
gevestigd te Haarlemmermeer. Wij zijn een ANBI-instelling.

@NaderBekeken

www.facebook.com/naderbekeken.woordenwereld
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