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Over luisteren gesproken

Schriftlicht
Cees van den Berg

‘Spreek, HEER, uw dienaar luistert’
(n.a.v. 1 Samuël 3:1-9)
Luisterhoudingen heb je in soorten.
Je merkt het al gauw als je met iemand aan de praat raakt. De een
volgt je van begin tot eind en is
er helemaal bij. Een ander luistert
maar met een half oor en zit met
z’n gedachten ergens anders. Op
dat laatste kun je niet alleen een
ander maar ook jezelf betrappen.
Je luistert niet goed.

Schilderij van John Singleton Copley

In de omgang met God gaat het eveneens om luisteren. Elke keer als je je
Bijbel pakt en leest, hoor je de stem
van God. En elke keer als in de kerk
het Woord van God wordt gelezen en
bediend, spreekt God tegen je. En hoe
luister jij dan? Luister je als Samuël?

langere tijd op reis en hij laat niets van
zich horen. Dat is toch niet goed. Je belt
regelmatig naar huis om te horen hoe
het gaat. Je zoekt contact om mee te
leven met iedereen thuis. Een vader die
niets of bijna niets van zich laat horen,
dat klopt niet.

in 1 Samuël 2:12. Ze waren eropuit zichzelf te verrijken en zich te plezieren
met dames die dienst deden bij de tent
van God. En dat deed z’n lelijke werk
onder de Israëlieten. Dacht je dat die
nog graag naar het huis van de Here
gingen?

Een slechte tijd

Het zit niet goed in de jaren waarin
Samuël opgroeit. Het is de tijd van de
rechters. En die wordt in Rechters 21:25
met één zin zo getekend: in die tijd was
er geen koning in Israël; iedereen deed
wat in zijn eigen ogen goed was. Iedereen deed z’n eigen zin en niet wat de
Here graag wilde.
Op de belangrijkste plaats van heel
Israël kon je het ook merken: in Silo,
bij de tent van de Here, waar Samuël
opgroeide. Daar gingen de zonen van
Eli ook hun eigen gang. Vreselijk wat ze
daar deden met de offers voor de Here.
Een stel afpersers worden ze genoemd

Pijnlijk voor de Here. Het is zijn huis.
Het gaat om offers voor Hem. Het gebeurt bij zijn volk. Daarom is het zo stil
geworden van de kant van de Here. In
1 Samuël 2 lees je vanaf vers 27 nog een
boodschap van God, bestemd voor Eli
en zijn zonen. En die boodschap liegt
er niet om. Zo gaat de Here niet verder.
Met zulke priesters niet.
Tegen die achtergrond betekent hoofdstuk 3 een verrassing: de stem van de
Here klinkt weer. Hij laat weer van zich
horen. Via Samuël. Voor het eerst. En
straks meer. Keer op keer zelfs. En het
begon zo.

1 Samuël 3 vertelt hoe Samuël voor het
eerst in z’n leven rechtstreeks de stem
van de Here hoorde. Dat moet een
enorme belevenis geweest zijn voor
Samuël. Wie mocht toen zoiets wonderlijks meemaken? Bijna niemand. In
de jaren waarin Samuël opgroeide, liet
de Here nauwelijks van zich horen. Het
begin van het hoofdstuk vertelt het: er
klonken in die tijd zelden woorden van
de Heer.
Heel pijnlijk, die stilte. Stel dat een gezin zoiets meemaakt. Vader gaat voor
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Een nieuw begin
De nacht was bijna voorbij. Het liep
tegen de morgen. De godslamp, de kandelaar die de hele nacht bleef branden
in de tempel, ging bijna uit. Samuël lag
daar in een kamer dichtbij te slapen.
Ineens hoort hij zijn naam roepen:
‘Samuël, Samuël.’ Dat moet Eli zijn, dat
kan niet missen. Eli lag in een kamer
dicht in zijn buurt. Dus Samuël naar Eli
toe: ‘Hier ben ik, u hebt mij geroepen.’
Eli keek hem verwonderd aan: ‘Ik jou
geroepen? Dat heb je zeker gedroomd.
Ga nog even lekker slapen.’
En zo gaat het nog een keer. En nog een
keer. Bij de derde keer gaat er bij Eli een
lampje branden. Dit kan Samuël niet
gedroomd hebben. Hij hoort echt een
stem roepen. En het kan ook geen verbeelding zijn bij Samuël. Dit komt niet
in hemzelf naar boven, uit z’n eigen
hart of hoofd. Nee, het komt van buiten
hem. Het is de stem van God.
Apart dat de Here niet direct in beeld
was, al bij de eerste keer dat Hij riep. Je
bent in het huis van God, dicht bij Hem.
En dan klinkt zijn stem… maar niemand
heeft het door dat het de Here is. Dan
ben je toch ver van huis, al ben je in
Gods huis. Blijkbaar staat een mens
niet zomaar open voor de stem van
God. Samuël moet de stem van de Here
nog leren kennen en herkennen.
Na drie keer gaat er bij Eli een lampje
branden: dat moet de Here zijn. En
dan zegt Eli tegen Samuël: Als je weer
hoort roepen, zeg dan: Spreek, uw dienaar luistert. Samuël doet wat Eli heeft
gezegd. Voor de vierde (!) keer roept
de Here: ‘Samuël, Samuël.’ En Samuël
antwoordt: ‘Zeg het, Heer, uw dienaar
luistert.’

Luisteren als dienaar
Met een paar woorden leert Eli Samuël
een grondhouding in de omgang met
God. En het is de moeite waard om die
les van Eli goed op je te laten inwerken.
Ik begon de inleiding met: luisterhoudingen zijn er in soorten. Tot in de omgang met God toe. Thuis als er uit de
Bijbel wordt gelezen. En in de kerk als
het Woord van God klinkt in lezing en
preek. Hoe zit je dan te luisteren?

Je kunt luisteren zoals je naar de radio luistert of naar de televisie. Als
toeschouwer. De ene keer boeit het
je, de andere keer minder. Met de ene
uitlating in een preek ben je het best
eens, met de andere niet. Maar wat je
niet zint, laat je gewoon langs je heen
gaan. De vraag is: wil je luisteren zoals
Samuël? Klaar om aan te nemen wat
de Here zegt en vraagt? Klaar om te
dienen! Uw dienaar luistert, zei Samuël
immers.
Ik weet: vandaag klinkt de stem van de
Here niet op dezelfde manier als toen.
Niet zo rechtstreeks. Vandaag klinkt de
stem van de Here vanuit de Bijbel. In de
kerk wordt zijn Woord gelezen en ook
bediend. Maar zo klinkt wel de stem
van de Here!
Samuël kreeg rechtstreeks de boodschap van de Here. Eli niet! Maar via Samuël kreeg Eli wel dezelfde boodschap
te horen. Voor Eli klonk voor honderd
procent de stem van de Here door via
Samuël. Dat merk je aan zijn reactie.
Tot vandaag toe klinkt de boodschap
van de Here nog steeds door. Door toedoen van God speciaal voor jou en mij
opgeschreven. Niet alleen een boodschap óver de Here voor een toeschouwer. Maar vooral een boodschap ván de
Here voor mensen die klaarstaan om te
dienen.

Klant of knecht
Ik ben bang dat de luisterhouding
van Samuël vandaag flink onder druk
staat. Je kunt een preek krijgen zoals
je hem graag horen wilt. Vind je hem
hier niet dan zoek je hem elders. Je doet
hetzelfde als een klant die shopt. Dat
gebeurt vandaag volop. De een na de
ander gaat op zoek tot hij vindt wat hij
graag horen wil. Een boodschap naar
eigen smaak.
Weten wij nog wat een dienaar is?
Dat is iemand die niet over zichzelf
beschikt. Iemand die er is om te doen
wat hij te horen krijgt. Een slaaf, anders
gezegd. Wil jij naar God luisteren als
een slaaf?
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de
slavernij werd afgeschaft. En we weten
allemaal dat het boek over de slavernij
vele, vele zwarte bladzijden telt. Maar
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al met al is de denk- en gevoelswereld
van een slaaf ver van ons af komen te
staan. En dat maakt het niet makkelijk
om die paar woorden van Samuël ons
eigen te maken.
Denk bij slaaf alleen aan het punt waar
het hier om draait: die volledige overgave om te dienen. Dat kenmerkte niet
alleen Samuël in het Oude Testament,
maar ook een man als Paulus in het
Nieuwe Testament. Paulus noemt
zich vaak zo aan het begin van zijn
brieven: een dienaar van Christus. Een slaaf, dat woord gebruikt hij. Hij is eigendom van
zijn Heer en is er helemaal
voor Hem.
Onze verhouding met God
kent vele facetten. In zijn
brieven hoor je Paulus
ook over het wonder dat
we kinderen van God zijn.
Ook dat stempelt onze
verhouding met God: wij
mogen Hem onze Vader
noemen! Elke dag! Maar er
is meer wat onze verhouding
met God kenmerkt. Jezus is
ook onze Heer. En wonderlijk genoeg is dat een groot voorrecht.
Geen betere Heer dan Hij! Een Heer
die z’n eigen leven gaf om ons los te
kopen. Maar wie gekocht is, is wel slaaf!
Je beschikt niet over jezelf. Je bent er
om te dienen!

Eigen meester niemands
knecht
Een woord uit een ver verleden komt
in de Bijbel recht op ons af om ons te
leren luisteren als een slaaf. Ik kan me
voorstellen dat het tegen de borst stuit
om zo met de Here om te gaan. In onze
samenleving komt een heel andere
mentaliteit op je af. Je bent baas van je
eigen leven en beslist zelf over wat je
wel en niet wilt. Je leven heb je in eigen
hand en daar beschikt niemand anders
over. De woorden ‘uw dienaar luistert’
staan haaks op het levenspatroon van
mensen vandaag.
Dat laatste komt op meerdere punten
naar voren. Waar mensen zelf over
hun leven willen beschikken, komen ze
zelf in het middelpunt te staan. Wat
jij goed en mooi vindt, wordt regel en

maatstaf. En dat kan doorwerken tot
in de omgang met God en de kerkgang
toe. Shoppen is een bekend verschijnsel
geworden. Het brengt ons bij een klant
die op zoek gaat naar iets zoals hij het
zelf graag heeft: een mooie boodschap.

hij geen aandacht. Maar al lezend in de
Bijbel hoor je niet alleen rijke beloften,
maar ook ernstige waarschuwingen en
oordelen. Alle woorden van God moeten doorklinken. In beloften én dreigingen komt God naar je toe en spreekt
Hij je aan.
En al klinkt het niet mooi, het is wel
goed wat God zegt! Met een bewogen
hart laat Hij horen wat het Hem doet,
als je je eigen gang gaat. God wil
niet dat je je ondergang tegemoet
loopt, maar dat je rechtsomkeert
maakt en ter harte neemt wat
Hij zegt.

Een les voor
consumenten

Maar de boodschap die Samuël te horen kreeg, was niet zo mooi: de Here
ging het vonnis uitvoeren over de
priesters in zijn huis. Samuël ging met
lood in de schoenen naar Eli. Moet je
nagaan: in die tijd klonken er zelden
woorden van de Heer. En wát Hij dan
van zich laat horen, klinkt nog dreigend
ook.
Voor Samuël was het nota bene zijn
eerste boodschap. Zijn intree om zo
te zeggen. Je zult als predikant intree
doen met zo’n soort boodschap. Wie
doet dat? Je kiest een mooie boodschap
om zo te zeggen. Bij Samuël maakt God
de keus voor hem. Samuël is dienaar en
knecht.
Dat heeft ons vandaag ook wat te zeggen. Boodschappers én hoorders. Iemand die shopt, zoekt naar iets moois.
En aan wat hij niet mooi vindt, geeft

Consumentengedrag gaat
onze kerkdeuren niet
voorbij. Je gaat winkelen
als je iets hebben wilt, je
stopt als je genoeg hebt
en laat de tweede kerkdienst aan je voorbijgaan.
Maar het woord ‘consument’ komt uit een heel
andere wereld dan het woord
‘slaaf’. Eerlijk gezegd brengt het
voor ons allemaal een gevecht
met zich mee om niet voor onszelf
te kiezen en ons met de stroom te laten meedrijven. ‘Uw dienaar luistert’ is
een luisterhouding die iedereen moet
leren. En de les is: begin niet bij jezelf,
maar bij de Here. Ook als je nadenkt
over ‘genoeg’.
Wie leert luisteren als slaaf, is op de
goede weg. Bij hem of haar wordt het
beeld van Christus zichtbaar. Hij die de
gestalte van God had, nam de gestalte
van een slaaf aan en werd gehoorzaam
tot in de dood (Fil. 2:6-8). Hij heet niet
voor niets de knecht van de Here.
Je doet wijs om die les van Eli ter harte
te nemen. In de omgang met God gaat
het niet om de houding van een klant,
maar die van een knecht. Bij God is niet
de klant koning. Bij Hem wordt wel de
knecht koning! Precies zoals Hij met
Jezus deed.
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Onlangs verscheen het rapport van het deputaatschap M/V
in de kerk. Het is getiteld Mannen en vrouwen in dienst van
het evangelie.
De Generale Synode van Harderwijk benoemde deputaten
met de bedoeling om de lastige knoop rond vrouw en ambt
te helpen ontwarren. Niet om opnieuw enorme studies aan
dit thema te wijden. Er staan boekenplanken vol over man en
vrouw en ambt. De deputaten kregen expliciet de opdracht
daar hun winst mee te doen, niet om er nog een stukje aan
toe te voegen.
Het ging erom een weg te wijzen
waarop we de komende jaren als kerken met elkaar verder kunnen. Daarbij
stond in de opdracht de suggestie om
bijvoorbeeld te overwegen het ambt
van diaken onder voorwaarden open te
stellen voor vrouwen.
Binnen de kerk blijken er verschillende
inzichten te zijn, en de kwestie speelt
ook een rol in de contacten met de
NGK, waar de ambten voor zusters zijn
opengesteld naar aanleiding van het
veelbesproken VOP-rapport (Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten).

Het deputaatschap heeft nu een rapport uitgebracht. In dat rapport bepleiten deputaten dat de synode het
volgende gaat uitspreken:
De visie dat naast mannen ook
vrouwen in de kerkelijke ambten
mogen dienen, zoals die in dit rapport verwoord is, past binnen de
bandbreedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden
bestempeld.
Het al dan niet functioneren van
vrouwen als ambtsdrager mag voor
de GKv geen belemmering vormen in
de kerkelijke contacten met de CGK

en de NGK en evenmin bij gemeentestichtingsprojecten.
In een volgend besluit geeft men aan
geen heil te zien in een nieuw deputaatschap M/V in de kerk. Er dient
slechts een commissie te komen die de
kerkrechtelijke gevolgen in kaart brengt
en die met afspraken en regelingen
komt die de vrede in de plaatselijke
kerk dienen.
Een van de deputaten, br. D.A.C. Slump,
wil niet de verantwoording voor het
eindproduct dragen. In een aparte
verantwoording aan het eind van het
rapport geeft hij rekenschap van zijn
positiekeuze. Daarin breekt hij een
lans voor het klassieke verstaan van de
relevante bijbelteksten. En hij neemt
afstand van de in zijn ogen te grote en
te diffuse rol van het begrip ‘cultuur’
in de afwegingen van zijn mededeputaten. De cultuur in de dagen van de
apostelen en de cultuur van onze dagen bepalen te zeer wat vandaag de betekenis van de bijbelwoorden is. En over
dat begrip ‘cultuur’ is onvoldoende
begripsmatige duidelijkheid.
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Kroniek
Kees van Dijk

Mannen en vrouwen in
dienst van het evangelie
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Aardverschuiving
De conclusies van het deputatenrapport zijn verrassend en zeker een aardverschuiving te noemen. De GKv wisten
het altijd heel goed: het ambt komt alleen mannen toe, en kerken die het anders doen, werden daarop veroordeeld.
Het functioneren van beide geslachten
in de ambten was een breekpunt voor
de samenwerking met de NGK. Het
functioneren van zowel vrouwen als

Heel concreet: mag ik na de synode van
Ede nog steeds als gereformeerd predikant zeggen dat de Here het niet wil
hebben dat vrouwen een ambt bekleden, dat dat ongehoorzaamheid aan de
uitspraken van de apostelen is? Past die
uitspraak ook binnen de gereformeerde
bandbreedte? En wat betekent eigenlijk
dat woord ‘bandbreedte’?
We zijn denk ik niet op een punt dat we
als kerken samen de conclusies van de

deputaten willen en kunnen trekken.
Er is zo veel op te merken over het rapport, dat in dit nummer er amper een
begin mee kan worden gemaakt.
- We kunnen het naar aanleiding van
dit rapport hebben over de kwestie
vrouw en ambt op basis van de releWanneer dit rapport op deze wijze
vante bijbelplaatsen en de uitleg erwordt aangenomen, betekent dat
van, ook de uitleg ervan zoals die in
dat de kwestie vrouw en ambt van
het deputatenrapport functioneert.
de synodetafel verdwijnt en als een
In de komende nummers willen we
vrije kwestie in elke plaatselijke kerk
daarvan werk maken.
opduikt. Daarbij ligt op
In het vorige nummer
dat plaatselijke gesprek
Een vrije kwestie
werd de dissertatie van
ondertussen dan al wel
Almatine Leene besprode hypotheek dat de
ken. Eerder was er aanvisie dat mannen en
dacht voor het boekje van Myriam
vrouwen samen in alle ambten mogen
Klinker Als vrouwen het Woord doen
dienen, volgens de synode past binnen
(aprilnummer 2011).
de bandbreedte van wat als schrif- We kunnen de benadering van
tuurlijk en gereformeerd kan worden
de deputaten doormeten over de
bestempeld.
hermeneutische relatie van Schrift
Maar tegenstanders van de vrouw in
en cultuur (de cultuur waarin de
het ambt zullen toch zeggen: ‘Ik heb
bijbelschrijver werd geplaatst en de
als tegenstander van de vrouw in het
cultuur waarin de Here ons plaatst,
ambt niet genoeg aan een stukje van
spelen een rol bij de uitleg van wat
de bandbreedte van de kerk, een resereen bijbelwoord ons vandaag te
vaatje. Ik zie de vrouw in het ambt als
zeggen heeft). We merken op dat
ongehoorzaamheid aan Gods Woord!’
mannen in het ambtelijk leiderschap
bij missionaire projecten van gemeentestichting werd als een probleem
beschouwd. En daar is nu ineens, in de
visie van deputaten, alle ruimte voor.

-

op dat punt de kritiek van deputaat
Slump en die van prof. S. Griffioen
in De Reformatie van 6 september
ongeveer gelijkluidend zijn.
We kunnen het hebben over de
wenselijkheid of onwenselijkheid
de kwestie maar plaatselijk te laten
beslechten. Wat doen we dan de
kerken aan?

Rode lijn
Het blad De Reformatie van 20 september bevat een stukje van de hoofdredacteur, ds. B. Luiten.
Hij beschrijft hoe we het toelaten van
vrouwen in de ambtelijke dienst altijd
hebben beschouwd als een soort van
rode lijn waar je niet overheen mocht.
Andere kerken (NGK) die daar wel overheen gingen, waren niet meer geschikt
om verregaand mee samen te werken.
De rode lijn lag blijkbaar niet bij de verkondiging van Gods verlossing in Jezus
Christus. De rode lijn lag bij een onderwerp ‘dat daar niet toe doet en dat
vooral iets is van de eigen overtuiging’.
Luiten geeft aan dat het ambt als zodanig een nederige en tijdelijke dienst
is. En op de vraag of vrouwen in die
tijdelijke nederige dienst mogen staan,
moet een eerlijk antwoord komen.
Maar hoe belangrijk is dat in het licht
van de eeuwigheid? Het gaat om de
boodschap zelf: Jezus Christus moet
worden verkondigd, confronterend en
bevrijdend. ‘Wie die boodschap brengt
is daaraan ondergeschikt, daarover
zouden wij niet moeten strijden en al
helemaal geen ban uitspreken.’
Hij brengt hier een waardevolle onderscheiding aan: het evangelie zelf moet
worden verkondigd. En ja, als dat door
vrouwen gebeurt, kan dat nog steeds
datzelfde onversneden evangelie zijn.
Wie heeft het niet van zijn of haar
moeder gehoord?
Maar toch, is dat werkelijk een goede
voorstelling van zaken? Waarom zou je
tegen het toelaten van vrouwen in de
ambtelijke dienst zijn? Ik ben daarop
tegen. Want ik zie het als een stukje
loslaten van de wegwijzing die de Here
geeft in zijn Woord. En dat lijkt me ook
de enige reden om ertegen te zijn. Ik
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weet zo zusters te noemen die prima
ambtsdrager zouden kunnen zijn. Ik
zou niet weten waarom zusters het
niet zouden kunnen…
‘De vrouw in het ambt’ werd altijd
gezien als een rode lijn die niet overschreden mocht worden. Dat had denk
ik niet zo veel met het thema zelf te
maken. Dat er een vrouwonvriendelijke
tendens in de kerk achter zou liggen
of zo. Ik denk eerder dat het te maken
heeft met een ander omgaan met de
Schrift, dat bij dat onderwerp bovenkomt.
Hoe je de zogenaamde zwijgteksten
ook uitlegt, ze betekenen in elk geval
dat Paulus toen en daar vrouwen niet
in de leiding van de gemeenten wilde
hebben.
De discussie begint bij wat dat voor
vandaag betekent, bij een veranderde
situatie. Daarbij zoeken de deputaten
naar motieven die Paulus dreven om
het toen zo te besluiten. En de stelling
is dat diezelfde motieven vandaag ons
ertoe kunnen brengen tegengesteld te
concluderen dan Paulus deed: vrouwen
wel in de ambtelijke dienst.

deze aanwijzingen kunt gebruiken als
Is dat het perspectief dat ons naar zich
motief om af te wijken van, ja tegentoe wenkt? De deputaten schrijven dat
gesteld te concluderen aan concrete
er geen boventijdelijke waarheid is
apostolische aanwijin dit verband. We
zingen, is volgens
zijn als schepselen
Waarom fuseren we
mij een exegetische
aan tijd en plaats
dan
niet
met
de
PKN?
discussie. En aan die
gebonden en hebdiscussie willen we
ben elkaar nodig om
als blad onze bijdrage in de komende
het juiste spoor te vinden. Dat is niet
maanden geven.
maar een beperking. Het is ook een
uitdaging. De uitdaging om samen in
vertrouwen te leven.
Blijvend oneens
Als de kerk zo ruim is, waarom fuseren
we dan niet met de PKN?
Stel nu dat je het niet eens wordt… Dat
is natuurlijk niet een idiote gedachte.
Het lijkt me dat we niet moeten droGeen ban! Consensus
men dat we allemaal in de kerken gelijk
gaan denken over het thema vrouw en
Ondertussen vraagt ds. Luiten om geen
ambt. Over sabbat en zondag zijn we
ban uit te spreken. Daarin wijst hij, als
het ook niet eens geworden, maar we
ik hem goed begrijp, impliciet naar de
wisten elkaar vast te houden. Het deharde veroordelingen richting de NGK
putaatschap M/V heeft daarover nagedie er in het verleden rond dit thema
dacht. In hun laatste hoofdstuk schrijzijn geuit. Hij schrijft ook dat het onven ze over omgaan met verschillen.
derwerp vrouw en ambt niet samenvalt
Het valt mij op dat ze daarin vooral
met Gods verlossing in Jezus Christus
gebruikmaken van publicaties uit de
en ‘vooral iets is van de eigen overtuiPKN, waar men heeft moeten leren
ging’.
omgaan met pluraliteit in de kerk (René Twee opmerkingen daarover. De eerste
de Reuver, Een in meervoud. De ecclesio- is dat hier ‘Gods verlossing in Jezus
logische waarde van pluraliteit; Marius
Christus’ geïsoleerd van het totaal van

De moeite zit hem bij mij dat het blijkbaar mogelijk wordt geacht op gedragsniveau tegengesteld te concluderen aan
de door de apostel aangewezen weg:
‘geen vrouwen’ wordt ‘wel vrouwen’.
Dat ervaar ik als een heersen van onze
redeneringen boven de Schrift. En dan
ga je in mijn ogen een rode lijn over.
Natuurlijk ga je nog veel verder de rode
lijn over als je een kerk hebt met alleen
mannelijke ambtsdragers die in alle
vroom gekrakeel vergeten Christus te
verkondigen. Dat is een groot punt van
gelijk bij collega Luiten.
Het is een spannende vraag of er werkelijk exegetisch ruimte is om achter de
aanwijzingen van de apostelen door te
schuiven naar hun motieven, en met
behulp van die motieven andere aanwijzingen te formuleren dan de apostelen doen.
Ds. Luiten wijst op een parallel in de
Bijbel waar het gaat over het wel of
niet eten van vlees. Beoordeel niet op
gedrag, maar op achterliggende overtuiging (1 Kor. 8 en 10). Of en hoe je

Noorloos, Leven uit de Bron. Groeien bij
de Bron; Piet Schelling, Mijn gelijk en
ons geluk. Omgaan met verscheidenheid
in de gemeente).

de Schrift lijkt te worden voorgesteld.
Een soort laatste schans die wel het
verdedigen waard is. Tegenstanders
van de vrouw in het ambt zijn nu juist
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zo scherp omdat naar hun oordeel het
bijbelgebruik zodanig verandert, dat er
nog niet te overziene gevolgen zullen
zijn die het totaal van de Schrift zullen raken. En die Schrift is het gewaad
waarin de boodschap van Gods verlossing in Jezus Christus ons heeft bereikt.
De tweede opmerking is dat in dit
schrijven van Luiten het lijkt alsof het
voorgestelde besluit van het rapport
eigenlijk al is genomen. Het gaat om
een ondergeschikt punt waarin we
elkaar vrij moeten laten. Daar zijn we
mijns inziens als kerken in gezamenlijkheid niet aan toe. Collega Luiten heeft
het over het uitspreken van een ban
over elkaar. De Here beware ons ervoor.
Maar als je ervoor moet waarschuwen,
illustreert dat naar mijn idee duidelijk
dat we nog ver zijn van een consensus.
Nee, we kunnen als kerken niet als één
man (m/v) achter dit rapport staan.

Synoderapport of
discussienota?
Nu kun je zeggen: laten we dan maar
wachten wat de vergadering die er
wat over moet gaan vinden, de GS van
Ede, ervan vindt. En eigenlijk is me dat
het sympathiekst. De ene GS geeft een
opdracht. De andere GS ontvangt het
resultaat en handelt ermee. Goede kerkelijke praktijk.
Maar inmiddels is het zo dat deputatenrapporten meer kerkelijke discussienota’s aan het worden zijn. En in
dat besef worden ze ook geschreven.
Op de dag dat het rapport verscheen,
lag er een nummer van De Reformatie
in mijn bus, een themanummer over
vrouw en ambt. De redactie had duidelijk voorinzage in het rapport gehad
(zij het dat nergens bleek dat er ook een

Discussies onder het kleedje vegen is geen oplossing

tegengeluid in het rapport klonk van
deputaat Slump). Ik heb mij daarover
verbaasd. Waarom kreeg De Reformatie
hier een voorkeursbehandeling boven
andere landelijke en regionale kerkelijke
bladen?
In elk geval was er zo de aftrap voor
een kerkbrede discussie.
Daar kun je blij mee zijn of niet. Hoe
dan ook, de discussie is er gewoon, en
laten we die dan ook maar voeren. Discussies onder het kleedje vegen is geen
oplossing.
En we hopen dat de broeders die in Ede
geroepen worden om besluiten te nemen, hun winst doen met de discussies
op fora en in bladen. In die discussie tekent zich op dit moment nog geen eenstemmigheid af. En datzelfde geldt voor
de contacten met buitenlandse kerken
en met een kerkgenootschap als de
CGK: de eenheid en de vrede worden
behoorlijk op de proef gesteld bij een
debat over vrouw en ambt. Is het dan,
met de vrede van de kerk voor ogen,
niet beter om af te zien van conclusies
zoals de deputaten ons voorleggen?
De broeders synodeleden hebben veel
te overdenken. We dragen hen op in het
gebed, dat ze zich mogen laten leiden
door de Geest van de Here, die spreekt
in zijn levende en blijvende Woord.
Afgesloten 7 oktober 2013.
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Is ons sterven winst?

Thema
Aryjan Hendriks

Men spreekt vandaag nogal eens over verlies- en winsituaties. Voor veel moderne mensen is het sterven bij uitstek een
verliessituatie. Je leven hier eindigt, alles ontvalt je, zelfs van
je dierbaren moet je afscheid nemen. Je gaat uiteindelijk van
alles beroofd de dood in.
Opvallend is dat we in het Nieuwe Testament heel andere
klanken horen.

Kleine en grote horizon

terstond tot Christus wordt opgenomen. Gods kinderen gaan bij het sterven naar de hemel en zijn daar bij de
Here Jezus in afwachting van de dag
waarop Hij alles nieuw zal maken. Zo
hebben wij het op de catechisatie geleerd en in preken gehoord.
Maar dit belijden is niet onweersproken
gebleven. Allereerst is er bezwaar tegen
gemaakt vanuit de eschatologie (= de
leer van de laatste dingen). Antwoord
57a richt de aandacht ten onrechte op
de ‘kleine horizon’ van ons sterven,
terwijl in het Nieuwe Testament alles
gericht staat op de ‘grote horizon’ van
Christus’ terugkomst. Eerst dan breekt
de heerlijkheid aan en is er de verlossing voor mensen samen met heel de
kosmos. Er is in antwoord 57a sprake
van een gevaarlijke verenging van de
bijbelse toekomstverwachting.1

In antwoord 57a van onze Catechismus
belijden we dat onze ziel na dit leven

Bezwaar is ook gemaakt vanuit de antropologie (= de leer van de mens). In

De ‘doden die in de Here sterven’
worden gelukkig geprezen (Op. 14:13).
De apostel Paulus noemt het sterven
‘winst’ (Fil. 1:21) en verlangt zelfs zijn lichaam te verlaten om bij de Heer intrek
te nemen (2 Kor. 5:8).
Onze Catechismus spreekt over ‘de
enige troost in leven en sterven’. Het
sterven is voor Gods kinderen niet
enkel verlies. Er is integendeel ‘winst’.
En daarom kunnen wij getroost ook
sterven.
Over deze troost gaat dit artikel. Wat
voor geluk wacht ons bij het sterven?
En hoe zijn we nadat we ons verblijf
in het lichaam verlaten hebben? Is er
bewust doorleven en hoe kan dit dan,
wanneer onze hersenen op aarde achterblijven?

het spreken van de Catechismus meldt
zich een dualistisch mensbeeld, waarbij
een ‘ziel’ los van het ‘lichaam’ tot Christus wordt opgenomen. Maar de Bijbel
kent zo’n scheiding niet. Hij leert ons
duidelijk de eenheid van de mens. Als
het sterven wordt, dan sterft de hele
mens.
In de jaren zestig van de vorige eeuw
verweet ds. B. Telder de Catechismus
een ‘onbijbels mensbeeld’ en kwam hij
vanuit zijn visie op de mens volgens
de Schrift tot felle kritiek op antwoord
57a.2 Onze gestorven geliefden zijn
niet in de hemel. De Schrift zegt dat
zij die in Christus ontslapen zijn, ‘met
alle andere gestorvenen slapen in het
stof der aarde, uit welke slaap zij weer
gewekt zullen worden op de dag van
Christus’ wederkomst’.3 Zij blijven wel
in de gemeenschap met Christus, maar
deze gemeenschap wordt niet bewust
beleefd. 4
Voor hen vallen sterven nu en opstaan
straks ‘feitelijk samen’. Voor hun bewustzijn is het een direct met het ander verbonden.
Belangrijk is erop te letten in welk kader
de Catechismus over het geluk direct na
ons sterven spreekt. In zondag 22 gaat
het over wat het Apostolicum belijdt
ten aanzien van de opstanding van het
vlees en het eeuwige leven. De ‘kleine
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Prediker roept ons toe nu te genieten
weet dat Lazarus zal opstaan bij de
horizon’ van ons sterven komt hier niet
van wat God ons geeft, ‘want er is geen opstanding ten jongsten dage’): ‘Wie
ter sprake ten koste van de ‘grote horiwerk of overleg of kennis of wijsheid in
in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
zon’ van de jongste dag. Integendeel,
het dodenrijk, waarheen gij gaat’ (Pred. gestorven’ (Joh. 11:25) en belooft de
vanuit de laatste valt troostrijk licht op
9:10).
bandiet aan het kruis: ‘… heden zult gij
de eerste! Vanuit Christus’ toekomst
Job spreekt over zijn sterven als een
met Mij (niet: in het dodenrijk!, maar)
wordt er belijdenis gedaan over de geheengaan, ‘zonder terug te keren, naar
in het paradijs zijn’ (Luc. 23:43). Paulus
lovige op weg naar die toekomst. Die
het land van donkerheid en diepe duisziet zijn sterven als winst: hij is dan
gelovige kent nu reeds in de gemeenternis’ (Job 10:21).
‘met Christus’ (Fil. 1:23) en verlangt het
schap met Christus ‘het begin van de
verblijf in het lichaam te verlaten om bij
eeuwige vreugde’. Die vreugde wordt
We ontkomen niet aan de constatering
de Here intrek te nemen (2 Kor. 5:8).
door het sterven niet afgebroken. De
dat Gods kinderen onder het oude
Het gevoelen van ds. B. Telder is voor
Heidelberger koppelt de verwachting
verbond nog weinig weten van heerlijk- het forum van het Nieuwe Testament
bij ons sterven onmiskenbaar aan de
heid direct na het sterven. Zij hebben
dan ook niet te handhaven.6 Gods kinopstanding van ons vlees (vgl. het ‘niet
een beperkte horizon en zien het steralleen … maar ook’). Dat betekent dat
deren gaan niet slapen in het graf om
ven eigenlijk uitsluitend als verlies.
hij het opstandingsleven ziet als een
wakker te worden bij Christus’ terugHad Israël dan geen enkel perspectief
voortzetting van het leven dat Gods
komst. Er is heerlijkheid direct op ons
bij dood en graf? Het
kinderen na het sterven
sterven. Het sterven is – dankzij ChrisOude Testament getuigt tus’ overwinning! – een doorgang, zoals
bij Christus genieten. De
Opstandingsleven
dat er wel degelijk uitCatechismus gaat hier
antwoord 42 HC zegt, een passage, om
als voortzetting
zicht was. Israël mocht
in het spoor van Calvijn,
‘met Christus’ te zijn en ‘bij de Here’
weten van Gods overdie de eenheid van de
onze intrek te nemen.
macht op de dood. Wat Mozes daarvan
twee slotartikelen van het Apostolicum
juist tegenover de doperse idee van een mocht doorgeven, reisde met Israël de
Wat dit concreet inhoudt, blijft veelseeuwen door mee: ‘Ik dood en doe her‘zielenslaap’ zo krachtig poneerde. Je
zins nog een geheimenis. Het Nieuwe
leven, Ik verbrijzel en Ik genees’ (Deut.
mag ze niet van elkaar losmaken, zoals
Testament is sober over ‘de tussentoe32:39). Israël mocht zijn God kennen
de wederdopers deden.
stand’. Wij horen over een ‘rusten van
als de God die ‘doet neerdalen in het
Want Christus belooft ons twee dinhun moeiten’ (Op. 14:13). Gods kindedodenrijk en daaruit opkomen’ (1 Sam.
gen: het eeuwige leven en de verrijzeren mogen uitrusten van al wat ze op
2:6) en als de God die zijn kinderen
nis. De wederdopers nemen het laatste
aarde om Jezus’ wil doorstaan hebben.
‘niet prijsgeeft aan het dodenrijk’ (Ps.
wel, maar laten het eerste met hun
Na alle verdrukking volgt direct op hun
16:10). In Jesaja 25 horen we dat de Here
‘zielenslaap’ los!
sterven (vgl. het ‘van nu af’!) hemelse
verkwikking. We horen ook hoe de
‘voor eeuwig de dood zal vernietigen’
‘zielen’ van bloedgetuigen van onder
en in Jesaja 26 klinkt zelfs de jubel:
Israëls verwachting
het hemels (reukoffer)altaar roepen
‘Herleven zullen uw doden – ook mijn
om wraak (Op. 6:10). Wij lezen zelfs dat
lijk –, opstaan zullen zij. Ontwaakt en
Het wordt tijd dat we de Schrift laten
Gods gestorven kinderen priesters van
jubelt, gij, die woont in het stof!’
spreken. Ik geef eerst aandacht aan het
God zijn en met Christus als koningen
Oude Testament.
heersen (Op. 20:6).
De conclusie mag wel zijn dat Gods
Wanneer we dat doen, rijst de vraag:
Dit alles wijst op een bewust en actief
kinderen onder het oude verbond het
is er onder Israël sprake geweest van
leven na onze dood en getuigt van een
sterven toch vooral als een verlies zien
enige verwachting van leven na het
te beleven geluk. Wie in
ten aanzien van hun
sterven? Kende men toen enig perspecomgang met de Here,
tief in de duisternis van de dood?
Bewust en actief leven de Zoon gelooft, heeft
eeuwig leven (Joh. 3:15),
maar tegelijk vasthielEr zijn tal van uitingen die de indruk
na onze dood
is uit de dood overgewekken dat hier een negatief antwoord den dat God hen eens
gaan in het leven (1 Joh.
uit dood en graf zou
moet klinken. Ik wijs op wat koning
3:14). En dat leven raken Gods kinderen
redden. Hij is immers de God die doodt
Hizkia zegt in zijn danklied: ‘Want het
en doet herleven, die hun leven redt van bij het sterven niet kwijt. Integendeel,
dodenrijk (...) prijst U niet; wie in de
het mag rijker beleefd gaan worden,
het dodenrijk (Ps. 49:16).5
groeve zijn neergedaald, hopen niet op
zonder ‘moeiten’ (Op. 14:13), in een nog
uw trouw. De levende, de levende, hij
niet gekende weelde (Op. 20:6) en gelooft U…’ (Jes. 38:18-19). Verschillende
Nieuwtestamentisch
meenschap met Christus (Fil. 1:23). Hier
psalmdichters voeren als argument aan
op aarde zijn we ‘in Christus’ (2 Kor.
dat de Here zijn lof moet missen, wanHet valt op dat het Nieuwe Testament
5:17). Na het sterven zijn we ‘met Chrisneer het voor hen sterven wordt (vgl.
zo klaar getuigt van winst bij ons stertus’ (Fil. 1:23), ‘bij de Here’ (2 Kor. 5:8). Er
Ps. 6:6; 30:10). Heman bindt de Here
ven en van leven dat niet verbroken
is dan geen gemeenschap op afstand
op het hart: ‘Wordt in het graf uw goewordt in de dood.
meer. Daarom kan Paulus het sterven
dertierenheid verkondigd, uw trouw
De Here Jezus verzekert Marta die al‘winst’ noemen!
in de plaats der vertering?’ (Ps. 88:12).
leen kijkt naar de ‘grote horizon’ (‘ik
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Persoonlijk voortbestaan
Wij zagen al dat ds. Telder hevige kritiek had op het spreken over een ‘ziel’
die tot Christus wordt opgenomen. De
Catechismus zou hier duidelijk beïnvloed zijn door Griekse filosofie. Maar
Telder gaat te kort door de bocht. Het
spreken over ‘mijn ziel’ in zondag 22a
is heel goed te verdedigen vanuit het
spraakgebruik van de Schrift. Laat het
waar zijn dat gereformeerde theologen de ‘ziel’ soms te
sterk contrasteerden
met het ‘lichaam’ en
zodoende er te weinig
oog voor hadden hoezeer de Bijbel de mens
als een eenheid ziet,
dat noodzaakt nog
niet geheel af te rekenen met het spreken
van de Catechismus.
Dit spreken sluit zich
aan bij wat de Here
Jezus zegt in Matteüs
10:28 over ‘lichaam’
en ‘ziel’: mensen
kunnen het lichaam
doden, maar de ziel
niet. De ‘ziel’ wordt
door Hem hier duidelijk genoemd als iets
dat door het lichamelijke sterven heen
bewaard blijft. Het ‘niet doden’ wijst
op voortbestaan, ook als het lichaam
gedood is.
Wat er voortbestaat, wordt door Christus hier ‘de ziel’ genoemd. We komen
deze aanduiding ook tegen wanneer
gesproken wordt over ‘de zielen’ van de
bloedgetuigen (Op. 6:10) en ‘de zielen’
van hen die onthoofd zijn (Op. 20:4).
Het Nieuwe Testament sluit hierin aan
bij het oudtestamentische woordje nefesj (ziel), dat een breed betekenisveld
heeft. Het kan staan voor ‘levensadem’
(1 Kon. 17:21), voor ‘levenskracht’ (Lev.
17:11), voor het innerlijk van de mens
(Deut. 11:18), maar ook voor de mens zelf
(Ez. 18:4).7
Het spreken van de Heidelberger vindt
ook grond in de aanduiding ‘geest’
als iets dat onderscheiden is van het
lichaam. De Here Jezus beveelt zijn
‘geest’ in de handen van zijn Vader (Luc.

23:46) en Stefanus bidt: ‘Here Jezus,
ontvang mijn geest’ (Hand. 7:59). In Hebreeën 12:23 horen we over ‘de geesten
van de rechtvaardigen’ die behoren bij
Gods hemel en aarde omspannende
gemeente.
Het is dus helemaal niet zo vreemd
dat de Heidelberger het woordje ‘ziel’
gebruikt om aan te duiden wat er bij
het sterven tot Christus wordt opgenomen. Het gaat om een persoonlijk
voortbestaan bij Christus, om het ‘ik’

dat in het sterven bewaard wordt. Heel
duidelijk blijkt dat, wanneer in Lucas 23
‘mijn geest’ (vs. 46) staat voor ‘Mij’ (vs.
43). Ons ‘ik’, onze ‘persoonlijkheid’, leeft
dankzij Christus’ overwinning door. Op
dit persoonlijke doorleven wijst ook het
woord: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven’ (Joh. 11:25) en
wat Paulus zegt over ons intrek nemen
bij de Heer (2 Kor. 5:8).

mensch) te geven, wat de knecht (de
engel) ontving?’8

‘Geestelijk lichaam’?
In zijn commentaar op 2 Korintiërs,
die in 2009 verscheen, laat dr. T.E. van
Spanje over dit laatste een opmerkelijk
geluid horen. Hij stelt namelijk dat
gestorven gelovigen tot de tijd van
Christus’ wederkomst niet ‘lichaamloos’
zijn. Van Spanje schrijft: ‘In 2 Korintiërs 5,1 geeft Paulus
in slechts enkele
bewoordingen weer
wat er met hem en
uiteraard ook met alle
gelovigen gebeurt in
hun stervensuur: dan
ontvangen zij een gebouw in de hemel. Dat
wil zeggen: zij ontvangen reeds dan het
zogenaamde sooma
pneumatikon (= het
geestelijk lichaam,
ANH) waarover Paulus in 1 Korintiërs 15
heeft geschreven. Dat
sooma pneumatikon
hoeft nooit meer te
worden verlaten: het
wordt vergeleken
met een gebouw. Eens zal dit sooma
pneumatikon tijdens Jezus’ terugkomst
lichamelijk worden opgewekt (1 Kor.
15).’9 Die opwekking ziet Van Spanje dan
als de lichamelijke ‘voltooiing’ van dit
‘geestelijk lichaam’.

Ik besef dat er altijd weer gestreden is
over de vraag: gaat het in 2 Korintiërs
5:1v over wat we krijgen bij het sterven
of over wat wij ontvangen bij Christus’
Het Nieuwe Testament onthult ons
terugkomst? De uitleg blijft moeilijk.
niet hoe er een ‘ik’ kan blijven, terwijl
Er pleit mijns inziens veel voor dat het
onze hersenen sterven. Het
‘gebouw van God’ vanwege
blijft een geheimenis hoe
het contrast met ‘de aardse
Het blijft een
er toch bewust voortleven
tent waarin wij wonen’
geheimenis
mogelijk is, terwijl dat op
slaat op het verheerlijkte
aarde niet los te maken is
bestaan dat ons deel zal
van neurologische en fysieke kaders.
zijn bij Jezus’ terugkomst.
Hoe kan men zijn (Fil. 1:23) zonder brein, Maar al zou met dat ‘gebouw van God’
roepen (Op. 6:10) zonder mond, heersen bedoeld zijn het huis dat wij bij het
(Op. 20:6) zonder lijf?
sterven ontvangen, dan nog blijf ik van
Hier mogen we ons het woord van
mening dat Van Spanje dit gebouw ten
K. Schilder herinneren: ‘Zou het voor
onrechte identificeert met het ‘geesteGod te wonderlijk zijn, den zoon (den
lijk lichaam’ waarover Paulus het in
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1 Korintiërs 15 heeft. Ik geloof er niets
van dat Gods kinderen in hun stervensuur dat ‘geestelijk lichaam’ ontvangen.
De apostel handelt in 1 Korintiërs 15
over ‘hoe doden worden opgewekt en
met wat voor lichaam komen zij?’ (vs.
35). Het gaat onmiskenbaar over wat er
plaatsvindt bij de wederkomst (vs. 52).
Het is in dat kader dat Paulus jubelt
over het ‘geestelijk lichaam’ dat Gods
kinderen dan ontvangen en schrijft: ‘Er
wordt een natuurlijk lichaam gezaaid
en een geestelijk lichaam opgewekt’
(vs. 44).

Geen ‘geestelijk lichaam’

voltooid maar opgewekt
Het ‘geestelijk lichaam’ staat duidelijk
in contrast met het lichaam dat in de
aarde begraven wordt als een zaad
waaruit eens een verheerlijkt lichaam
opgewekt wordt. Het is hetzelfde lichaam, maar toch geheel anders (vgl.
vss. 52-53). Er wordt geen ‘geestelijk
lichaam’ voltooid, zoals van Spanje
meent, maar opgewekt!
Ik kan het niet anders zien dan dat
Gods gestorven kinderen inderdaad
‘lichaamloos’ bij Christus zijn en uitzien (zoals Paulus ons in Fil. 3:21 leert)
naar de dag waarop Christus ‘ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat
het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt’. Dat we ‘lichaamloos’
bij Christus na het sterven zijn, zie ik
ook aangeduid als er gesproken wordt
van ‘de zielen’ onder het hemelse altaar
(Op. 6:9), ‘de zielen’ van hen die onthoofd zijn (Op. 20:4), ‘de geesten’ van
de rechtvaardigen (Heb. 12:23).

Verhuizing
Het is waar dat in het Nieuwe Testament onze blik gericht wordt op de
dag van Christus’ terugkomst en onze

‘vereniging’ met Hem (2 Tess. 2:1). Heel
sterk komt dat tot uitdrukking wanneer
Paulus zegt dat de Tessalonicenzen zich
tot God bekeerd hebben ‘om uit de hemelen zijn Zoon te verwachten’ (1 Tess.
1:10). Maar op weg naar die toekomst is
er ook troost bij ons sterven, de troost
van het zijn ‘met Christus’: de winst
van een intensere gemeenschap met
Hem. De tijd voor Gods kinderen na het
sterven is echt een ‘tussentijd’, zij wachten op ‘de volmaaktheid’ (Heb. 11:40),
op de ‘voleinding’ (Mat. 28:20). Pas
wanneer ook ons vernederd lichaam zal
opstaan uit de dood, zijn wij helemaal
gered.
Deze tussentijd kan getypeerd worden
door de woorden ‘heerlijkheid’ en ‘verwachting’. Tegelijk moeten wij erkennen dat we hier antropologisch met de
mond vol tanden staan. We kunnen
het ‘zijn met Christus’ niet theoretisch
doorzichtig maken of minder: ons er
een voorstelling van maken. G.C. Berkouwer heeft gelijk wanneer hij zegt:
‘… men zal hier zonder aarzelen van
Gods geheim mogen en moeten spreken’.10

Noten:

1

Christus I, Kampen 1961, p. 43.
2

Vgl. B. Telder, Sterven… waarom?, Kampen 1963, p. 105; B. Telder, Sterven… en
dan?, Kampen 1960, p. 154: ‘Het is dan
ook in gehoorzaamheid aan de Schrift,
dat we de platonische dichotomie (tweedeling) en de verzelfstandiging van de
ziel als een eigen substantie tegenover
het lichaam afwijzen. Op grond daarvan
(cursief van mij, ANH) is het, dat we
met vrijmoedigheid uitspreken dat onze
Ned. Geloofsbelijdenis in Art. 37 en onze
Catechismus in Vr. 57 de waarheid inzake onze gestorvenen en hun toestand
vóór de dag van Christus’ wederkomst
Schriftgetrouwer hadden kunnen formuleren.’

3

B. Telder, Sterven… en dan?, p. 199.

4

B. Telder, Sterven… en dan?, p. 97.

5

Psalm 73:24, ‘en daarna in heerlijkheid
opnemen’, lijkt te tenderen naar heerlijkheid direct na het sterven. Maar hier
is niet met zekerheid te spreken. De NBV
heeft: ‘Dan neemt U mij weg, met eer
bekleed.’ Dit tendeert naar een sterven
nadat de dichter tot eer is gebracht.

6

Voor een grondige weerlegging zie J.R.
Wiskerke, Léven tussen sterven en op-

Antropologisch met

standing, Goes 1963, die een toelichting

de mond vol tanden
Maar wat ons begrip te boven gaat,
mogen en moeten we wel geloven. Wie
in Jezus gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven (Joh. 11:25). Het sterven is een
‘doorgang’ voor Gods kinderen geworden, een intrek nemen bij de Heer, een
verhuizing naar een hemels bestaan,
dat ‘winst’ is ten opzichte van ons verblijf in het lichaam. Wat het Nieuwe
Testament in sobere bewoordingen ons
over dat bestaan zegt, doordringt ons
van de geweldige diepte van Paulus’ jubel dat niets (ook de dood niet!) ons zal
kunnen scheiden van de liefde van God,
welke is in Christus Jezus, onze Heer
(Rom. 8:38-39)!

Vgl. G.C. Berkouwer, De wederkomst van

geeft op de veroordeling van de leer
van Telder door de particuliere synode
van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
1962-’63.
7

Vgl. voor het spraakgebruik van de
Schrift inzake ‘ziel’ J.R. Wiskerke, a.w.,
p. 207v; M. Rotman, ‘ziel’ in: Woordenboek voor bijbellezers, red. A. Noordegraaf e.a., Zoetermeer (2005), p. 746v.

8

K. Schilder, ‘Is er een “tusschentoestand”?’, in: De Reformatie, jrg. 21, p. 303.

9

T.E. van Spanje, 2 Korintiërs. Profiel van
een evangeliedienaar, Kampen (2009),
p. 147.

10 G.C. Berkouwer, a.w., p. 63.
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Een eerlijk gesprek

Aanvankelijk werd het rapport in
de pers ‘binnengesleept’ als: deputaten zijn vóór. Sommige koppen
in de pers riepen de suggestie op
dat de GKv alle ambten vanaf heden openstellen ook voor zusters.
Terwijl het in het rapport alleen
nog maar om een advies gaat en
deputaten juist op het punt van
de praktijk nogal terughoudend
zijn. Ook blijkt een van de deputaten zich niet te kunnen vinden in
het advies, hij krijgt (terecht) alle
ruimte in het rapport om zijn overtuiging toe te lichten.
We kunnen in onze tijd niet meer
zonder de media. Zij zijn het die
ons attenderen op het uitkomen
van zo’n belangrijk rapport. Zij gieten het nieuws daarover wel in een
bepaalde vorm, maar geven tegelijk aan ieder die wil, de gelegenheid te reageren. Zo ontstaat er

een soort gesprek waarmee ieder
die zich een mening wil vormen,
zijn (m/v) winst kan doen. Jammer is natuurlijk wel dat het echt
inhoudelijke gesprek vervolgens
gevoerd gaat worden in de diverse
bladen die lang niet door iedereen
gelezen worden.
Niemand zal bestrijden dat het,
zeker ook binnen de kerk, om
een eerlijk gesprek moet gaan.
Een gesprek waarin serieus en
aandachtig geluisterd wordt naar
elkaar. Die intentie zal er bij ieder
ook wel zijn, alleen in de praktijk
valt dat niet altijd mee. Dat heeft
in dit geval te maken met het feit
dat de meesten van ons al stevig
voorgesorteerd staan en ook blijkt
dat het onderwerp ons persoonlijk
raakt. Sommige zusters vinden het
heel moeilijk te verteren dat ze wel
iets kunnen, maar het niet mogen.
En er zijn broeders die het moeilijk
vinden zo’n boodschap te ‘verkopen’ aan zusters. Ik denk dat ieder
wel begrijpt dat in een gesprek
over het onderwerp m/v in de kerk
de emoties zomaar een grote rol
kunnen gaan spelen. En meestal
komt dat een eerlijk gesprek niet
ten goede. Het is daarom ook goed
rekening te houden met de gevoelens van degenen die een ander
standpunt innemen. Laat ieder
zich, om te beginnen, eens bewust
zijn van het feit dat een heel grote
groep mensen in de kerk helemaal niet om dit gesprek gevraagd
heeft. Uiteraard moeten deze mensen wel bereid zijn, terwille van
hun broeders en zusters, het gesprek aan te gaan, maar zij moeten
zich niet gedwongen voelen. En
zo’n gevoel voed je zomaar door
het eeuwenoude kerkelijke standpunt van de tafel te vegen door

even op te merken: ‘Dat is toch
niet meer van deze tijd.’ Afgezien
van het feit dat de tijd en vooral
deze tijd niet een echt betrouwbare
gids is, is zo’n opmerking nogal
denigrerend naar degenen die in
alle oprechtheid menen zich met
de kerk tot anno nu te kunnen
baseren op de Schrift. Zulke opmerkingen vervuilen de discussie.
Dat gebeurt ook, waarschijnlijk
onbedoeld, als het rapport van
deputaten gekenschetst wordt als
een moedig rapport. Dat wekt op
z’n minst de indruk dat het je aan
moed ontbreekt als je het standpunt van deputaten niet deelt.
Als kerken staan wij voor een uitdagende opdracht. En de aanpak
van deze opdracht zal van grote invloed zijn op het resultaat. Als wij
een standpunt innemen op grond
van tijd, cultuur, gevoel, emotie of
angst, zal vanaf datzelfde moment
de Bijbel in dienst komen te staan
van onze standpunten. We gaan
zoeken naar teksten die onze mening bevestigen. De vrede in onze
kerken kan daardoor nooit gediend
zijn. Maar als wij kans zien, met
hulp van de Here, om onze eigen
mening krijgsgevangen te geven
aan de gehele Schrift als actueel
Woord van God, dan kunnen we
een boeiend en opbouwend gesprek tegemoetzien dat maar één
winnaar kent en dat is de Here, die
onze onderlinge liefde blijft voeden
vanuit zijn onvoorstelbare liefde
voor mensen (m/v) die van zichzelf
niet luisteren kunnen en toch zijn
stem horen. Hij is een Goede Herder en wijst zijn schapen nooit een
weg die het kostbare leven van de
kudde in gevaar brengt.
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Column
Rufus Pos

Deputaten M/V in de kerk hebben
een finaal rapport met advies aan
de GS 2014 uitgebracht. Dit rapport komt niet uit de lucht vallen.
De GS van Harderwijk (2011) heeft
daartoe een opdracht gegeven en
in die opdracht duidelijk gemaakt
dat de volgende GS op grond van
dit rapport een beslissing zou
moeten kunnen nemen. Ik denk dat
velen hadden verwacht dat deputaten een weg zouden wijzen in de
richting van: het ambt van diaken
wel open voor zusters, het ambt
van ouderling niet. Het rapport
ziet er verrassenderwijs anders
uit. Heel kort komt het erop neer:
zowel het standpunt dat de ambten
alleen openstaan voor mannen, als
het standpunt dat ook zusters een
kerkelijk ambt mogen bekleden,
past binnen de bandbreedte van
wat de Schrift ons leert.

Woordwaarde
Rob van Houwelingen
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‘Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan,
opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat
u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.’
(2 Petrus 1:4)

Delen in de goddelijke natuur?
Deel krijgen aan de goddelijke natuur. Gaat het daarbij
om een vereniging met God, een soort vergoddelijking
van de mens via zijn onsterfelijke ziel? Dat doet ons nogal
boeddhistisch aan: door meditatie verlichting zoeken en
opgaan in het goddelijke. Verwacht de mens dan niet te veel
van zichzelf en van zijn eigen mogelijkheden? God is toch
totaal anders dan wij?
Men heeft dan ook beweerd dat de
gedachtewereld van 2 Petrus hier sterk
beïnvloed zou zijn door allerlei Joodshellenistische verwachtingen over de
bevrijding van de mens uit de materiële wereld, een vorm van gnostiek. Deel
krijgen aan de goddelijke natuur moet
dan zoiets betekenen als: opgaan in
God en bevorderd worden tot een hogere werkelijkheid.

Ontsnappen aan de dood
Toch is dit niet wat de apostel Petrus
bedoelt. Waar het hem uiteindelijk
om gaat, is dat gelovige mensen onsterfelijk worden gemaakt, zodat zij
door Gods genade aan de macht van
de dood kunnen ontsnappen. Dat deze
zienswijze het meeste recht doet aan
de bedoeling van Petrus, blijkt wel als
we wat nauwkeuriger naar de tekst
kijken.

Allereerst denkt Petrus aan de totale
mens, en niet alleen aan de menselijke
ziel als een soort goddelijke vonk die
gevangen zit in dit lichaam en daaruit
bevrijd moet worden. Bovendien gaat
het hem niet puur om een betere toekomst voor de mens, maar om de vervulling van Gods beloften aan wie in
Hem gelooft. In dát kader houdt Petrus
zijn lezers voor dat ze deelgenoten zullen worden van de goddelijke natuur.
Nu betekent het woord ‘deelgenoot’
(Grieks: koinoonos) eigenlijk: ‘metgezel’,
‘compagnon’ of ‘kameraad’, zoals Jakobus en Johannes de vaste vissersmaten
van Simon Petrus waren (Luc. 5:10).
Verder kan iemand volgens Petrus ook
‘metgezel’ zijn in het lijden van Christus of in de toekomstige glorie (1 Petr.
4:13; 5:1). Deelgenoten hebben wel veel
dingen gemeenschappelijk, maar niet
zodanig dat zij geheel in elkaar opgaan
of samensmelten tot één wezen.

Petrus heeft het dus niet over opgaan
in God of vergoddelijkt worden. Daarvoor zijn de menselijke en de goddelijke
natuur te veel verschillend van aard en
kwaliteit. De menselijke natuur is sterfelijk en vergankelijk (1 Kor. 15:53; in Jak.
3:7 staat ‘de menselijke natuur’ voor de
mensheid als geheel). Gewone stervelingen zijn van nature kwetsbaar. Daarentegen is de goddelijke natuur onsterfelijk (1 Tim. 6:16). God heeft het leven
immers in zichzelf. Wanneer echter gelovige mensen in zijn omgeving komen,
gaan ze participeren in het goddelijke
leven. Ze krijgen een aandeel in Gods
hemelse glorie en onvergankelijkheid.
Alle menselijke beperktheid valt weg, ze
bezitten voorgoed het eeuwige leven.
En God was altijd al van plan hun dat
cadeau te doen, aldus Petrus; Hij heeft
het lang geleden beloofd. Onvergankelijkheid geldt in de Bijbel niet als natuurlijke eigenschap van de mens, maar
als een royale gave van de Eeuwige.

Nieuwe relatie...
Nog belangrijker dan het vorige punt
is de vraag: wanneer en hoe gaat dit
‘deel krijgen aan de goddelijke natuur’
gebeuren? Petrus spreekt letterlijk over
ontvluchten van het bederf dat in de
wereld heerst. Veel uitleggers inter-
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... in een nieuwe wereld

preteren ‘bederf’ (Grieks: phthora) in
de morele betekenis: bederf van goede
zeden in het heidendom. Door zich te
bekeren en zich te laten dopen is men
geen slaaf meer van het verderf en
raakt men de vervuiling van de zonde
kwijt; als gelovige kom je in een nieuwe
relatie tot God te staan (2:18 en 20). In
de spiritualiteit van de oosters-orthodoxe kerk speelt het begrip ‘theosis’
een belangrijke rol: door directe en
persoonlijke communicatie één worden
met de Schepper in de zin van ‘meer op
God gaan lijken’. Hierbij dreigt echter
de natuurlijke grens tussen Schepper
en schepsel te vervagen. De uitdrukking ‘goddelijke natuur’ (Grieks: theia
phusis) duidt op wat karakteristiek is
voor God. Daarin delen is eerder iets
met Hem gemeenschappelijk hebben
dan met Hem versmelten.

Maar hier gaat het over de mens en zijn
eeuwige toekomst. Petrus spreekt over
deelgenoot worden (Grieks: genèsthe)
en hij ziet alles in het perspectief van
het eeuwige koninkrijk van Jezus Christus (1:11). Voor Petrus staat ‘bederf’
tegenover ‘onvergankelijkheid’ (1 Petr.
Gelovige mensen
1:4,18,23; vgl. 2 Petr.
worden dus onster2:12), zoals bij Paulus
Voorgoed ontheven aan
felijk gemaakt door
‘bederfelijk’ tegengede macht van de dood
de Eeuwige, zodat
steld is aan ‘onsterfehun natuur voorlijk’ (Rom. 8:21; 1 Kor.
goed ontheven is aan de macht van
9:25; 15:42,52-54; Gal. 6:8). Dit betreft
de dood. Zij verlangen ernaar dat hun
het probleem van de gestage ontbinarmzalige lichaam veranderd wordt en
ding van het mensenleven. Heel deze
gelijkvormig zal zijn aan het verheerwereld ademt dood en verderf. Een
lijkte lichaam van Christus, zoals Paulus
mens is maar kwetsbaar en van jezelf
schrijft (Fil. 3:21). Zodra zij hun entree
ben je niet onsterfelijk. Onze vatbaarmaken in het eeuwige koninkrijk van
heid voor ziekte en pijn, de slijtage van
onze Heer en Redder Jezus Christus, zal
ons lichaam, het voortwoekerende verouderingsproces: alles wijst erop dat de hun leven vereeuwigd worden.
menselijke natuur grondig bedorven is.
Bederf is voor Petrus echter niet inherent aan de materiële wereld. Het
Dit artikel zal worden opgenomen in Ongeis niet het aardse zelf, maar een toemakkelijke teksten van de apostelen (red. Rob
stand van het aardse. Begeerte (zie ook
van Houwelingen en Reinier Sonneveld), dat
2:10,18; 3:3) is de wortel van alle verval.
half november verschijnt bij uitgeverij BuijDe paradijsmens verlangde ernaar
ten & Schipperheijn te Amsterdam.
als God te worden en werd als gevolg
daarvan veroordeeld om een sterfelijk
wezen te zijn. Het bederf van de dood
blijft aan de menselijke natuur onherroepelijk allerlei grenzen stellen. Maar
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Bedoelt Petrus dan een soort partnerschap tussen God en mens die met
elkaar omgaan in het verbond? Dan
zou de uitdrukking ‘goddelijke natuur’
een alternatieve omschrijving voor God
zijn, die zijn bondgenoten tot partners maakt. Bij zo’n omschrijving zou
men in het Grieks echter een lidwoord
verwachten, zoals verderop in dit
hoofdstuk, waar we lezen over ‘de stem
van de majesteitelijke luister’ (1:17; ‘de
majesteitelijke luister’ is een plechtige
aanduiding van God).

door

dat is niet het einde van het verhaal.
Deelgenoten van de goddelijke natuur
zullen aan die beperkingen worden
ontheven (apophugontes, anders dan
in 2:18,20 geconstrueerd met een genitief, betekent hier: ‘ontslagen [worden]
van’). Dat gaat gebeuren in de nieuwe
wereld die God heeft beloofd.
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Close-up

Rondblik
Johan Plug

Mariëtte

Close-up. Of zo u wilt: nader
bekeken. Wat u ziet, is herkenbaar.
En toch anders. Een tandpastatube, bijna vol. Mooie gezichten met een natuurlijk stralende lach. Maar het zijn Afrikaanse gezichten. En draait u de tube om, dan ontdekt u dat
het niet meer gaat om een westers exportproduct, maar het
is fabriqué en Afrique.
Nieuwe fase kerkelijk
opbouwwerk in Bénin
Sinds 1996 ondersteunen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van Gouda
en Waddinxveen, namens de kerken
van de PS-Holland Zuid, de ontwikkeling van de Église Reformée Confessante
au Bénin (ERCB). Die ondersteuning
gaat, met de repatriëring van Richard
en Wianne Havinga (afgelopen zomer)
en de onze dit najaar, een nieuwe fase
in. Het mag in zendingsland bijzonder heten dat zulke ondersteuning zo
spoedig de afbouwfase ingaat – en dat
zonder ruzie tussen de samenwerkende
partners. Het is deze keer niet: missionary, go home! De ERCB hebben aangegeven met minder begeleiding verder
te willen, opdat ze meer zelfstandig

kunnen bouwen aan de kerk van Jezus
Christus. Om oprecht dankbaar voor te
zijn!

Fabriqué en Afrique
Want ik zie in het arme West-Afrikaanse land Bénin gereformeerde
kerken met gereformeerde structuren
en gereformeerde leer. Kerkenraden
in de stad Cotonou, waar het allemaal
begon, maar ook in het buitengebied
van de Mono-Couffo: daar zijn inmiddels veertien gemeentegroepen, met
zondagsschool en catechisaties, programma’s voor kerkbouw en voor evangelisatie, een gereformeerde kerkorde
en een basisopleiding voor toekomstige
leiders. Herkenbaar. En toch anders,
want het zijn Afrikaanse gezichten die

voortaan het beeld bepalen. Naast ouderlingen en diakenen, een eigen predikant, en een tweede die binnenkort
bevestigd wordt, als alles goed gaat.
Fabriqué en Afrique.
Maar, zegt u, het gaat om meer dan
de verpakking. De structuren, de leer
kunnen gereformeerd zijn, zij het met
een Afrikaans gezicht. Maar wat is de
inhoud? Wat komt eruit als de tube
onder druk staat? Zijn deze jonge kerken niet ontzettend kwetsbaar, zijn de
jonge leden – sommigen nog maar net
vanuit het heidendom toegetreden –
wel voldoende geworteld in Christus
om het straks zonder toeziend oog van
de Nederlandse kerken te redden?

Existentieel wantrouwen
Terechte vragen. Want nog afgezien
van leeftijd van de ERCB, het is ook de
leefwereld die hen kwetsbaar maakt.
Vergeet al uw romantische idealen van
een Afrikaanse cultuur waar mensen
weliswaar arm zijn, maar veel voor el-

272

kaar overhebben, waar relaties belangrijker zijn dan materiële zaken, waar
familieverbanden een hecht netwerk
vormen, zodat niemand uit de boot
valt… Het is een angstige, onveilige
wereld, waar gezinsverbanden verpest
worden door polygamie en ontrouw,
waar corruptie en machtsmisbruik de
norm zijn, waar de vodoun – de Beninse
variant van het animisme – oorzaak en
gevolg is van existentieel wantrouwen.
Wantrouwen is wat mij betreft het
bepalende begrip van de leefwereld
waarin onze broers en zussen daar kerk
willen zijn. Relaties zijn alles, dat is
waar; maar relaties definiëren zichzelf
in termen van belang: what’s in it for
me? En: waar is die ander eigenlijk op
uit? En denk maar niet dat dat binnen
de kerken geen rol speelt. Ook het kerkelijke onafhankelijkheidsproces kan
daar zomaar mee besmet zijn.

De Almachtige
Twee maanden geleden kwam een van
de kerkleiders bij me langs. Goed opgeleid, westers georiënteerd, en overtuigd
christen. Hij had slecht nieuws, zei
hij. Er was een complot gaande, tegen
hem en tegen mij. Een aantal van zijn
collega’s was in het geheim bij een feticheur geweest, een vodoun-priester.
Ze hadden sacrifices gebracht aan een
legba, op een lokale offerplaats, met als
doel ons uit te schakelen. Ze wilden namelijk de gelden van De Verre Naasten
die straks rechtstreeks naar de kerken
gaan, naar zich toe trekken. En hij, als
enige, stond dat in de weg. Hij was
bang.

Legba

Vanzelfsprekend vroeg ik door. Hoe
kwam hij aan die informatie? Hoe betrouwbaar waren zijn bronnen? Wat
had hij zélf gemerkt of gehoord in de
gesprekken van de kerkenraden? En
toen alles door de zeef van de waarheidsvinding was geschud, bleef er
uiteindelijk heel weinig over. Behalve
die houding van wantrouwen. Uitgangspunt: niemand heeft zomaar iets
over voor een ander. Niemand opereert
zonder eigenbelang, ook kerkelijk niet.
Daar konden we goed over doorpraten,
in een fundamenteel geloofsgesprek.
Wat zeggen we eigenlijk als wij bijvoorbeeld belijden: Ik geloof in God
de Vader, de Almachtige, Schepper van
de hemel en de aarde? Geloof is niet
zeggen dat Hij bestaat. Het is ons vertrouwen in Hem stellen. Uitgaan van
het besef dat God er geen eigenbelang
op nahoudt. Als Schepper van hemel
en aarde heeft Hij daar ook geen reden
voor. Wat kunnen wij voor Hem doen
waar Hij beter van wordt? Legba heeft
mensen nodig die hem verzorgen,
voeden, beschutten tegen de regen, en
in ruil voor die offers wil hij wel eens
kracht verlenen. Maar God heeft niets
van ons nodig. Hij is, zoals zijn Zoon in
deze wereld toonde, belangeloos uniek.
En zoals Jezus in deze wereld was,
mogen zijn volgelingen zijn. Betrouwbaar, ook onder druk. Geloofwaardige
mensen in een wereld vergeven van
wantrouwen. Mensen vervuld van genade, niet van eigenbelang. Voorzien
van een nieuwe inhoud door de Geest
van Christus. Als erin geknepen wordt,
komt dat eruit.

Maak kennis met Mariëtte...
En als het over zulke volgelingen van
Jezus gaat, dan laat ik u graag kennismaken met Mariëtte, die elke donderdagmorgen naar Madjrè gaat. Naar een
opvang voor psychisch en verstandelijk
beperkte mensen, met veertig à vijftig
patiënten die daar onder uiterst primitieve omstandigheden worden geherbergd. Om met ze te praten, te zingen,
een bijbelverhaal te delen, te bidden,
lief te hebben. Belangeloos. Als Jezus te
zijn, juist voor deze mensen, die in de
leefwereld van Bénin gemeden worden
uit wantrouwen. En omdat je er toch
niets van terug kunt verwachten.

Joseph

... en Joseph
Of met Joseph, die zich ontfermt over
Exaucé, buurjongetje uit een polygaam
gezin, waar geen vader naar omkijkt.
Die dan maar ‘vader’ voor hem wordt,
iemand om als voorbeeld te nemen, iemand die hem laat zien hoe het koninkrijk voor kinderen opengaat, iemand
die zaait waar hijzelf niet zal oogsten.
Dáár danken we voor als we denken
aan de ERCB. Wat er close-up te zien is.
Kleine kwetsbare kerkjes die bestaan
uit kleine kwetsbare mensen. In een
wereld overwoekerd door wantrouwen.
Met uw gebeden en uw steun zullen
zij een verschil maken. Daar zorgt God
wel voor!
In aanloop naar Dankdag (woensdag 6
november 2013) vraagt De Verre Naasten aandacht voor de zusterkerken in
Bénin. Want de kerk in Bénin maakt
grote stappen in zelfstandigheid: reden
tot dankbaarheid, daar én hier! In korte,
dagelijkse dankfilmpjes lichten Mariëtte,
Johan en Marijke Plug en anderen hun
dankbaarheid toe. Laat uw gegevens
achter via www.deverrenaasten.nl/
dankdag2013 en ontvang van 31 oktober
t/m 6 november een dankfilmpje in uw
mailbox. En leef zo een week lang bewust toe naar Dankdag. Dank mee en
geef voor de kerk in Bénin. Uit dankbaarheid!
Foto’s: Johan Plug, Jurrien Jongman en
De Verre Naasten
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Rondblik
André van Leeuwen

Geldzucht en godsvrucht
In deze tijd waarin over
allerlei vormen van crisis
wordt gesproken,
horen we, vooral
bij de bankencrisis,
al snel de opmerking dat geld de
wortel is van alle
kwaad.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog was
er een liedje dat je vaak op de radio
hoorde. Vooral het refrein herinner ik
mij nog. Wellicht herinneren sommigen
van u zich dat liedje ook. Money is the
root of all evil, take it away, take it away,
take it away. Geld is de wortel van alle
kwaad, dus neem het maar mee, neem
het maar mee, neem het maar mee.
Dat was de boodschap van het lied.
Mijn vraag is dan al snel: is dat wel zo?
Is het geld de wortel van alle kwaad?

zijn. De bedragen in dollars
worden erbij genoemd.
En dan komen de vragen. Zoals:
wat begrijpen multimiljonairs van hun
‘gewone’ landgenoten, van die miljoenen medeburgers die gewoon hun
dagelijks werk doen in de fabriek of op
het kantoor of wat dan ook? Wat begrijpen die ‘multi’-miljonairs van hun
werkloze medeburgers? Onlangs werd
vrijgegeven dat de rijkste en armste
Amerikanen vorig jaar naar een recordRijk en arm
verschil zijn gegroeid. De top-verdienenden in de VS (20%) verdienden bijna
Als u vandaag rondkijkt in de wereld
50% van alle inkomsten in het land in
van de snelle ontwikkelingen en ver2009. De inkomstenkloof is sinds 1968
anderingen op allerlei gebied – via de
in Amerika bijna verdubbeld. Van alle
krant, via tijdschriften met artikelen
geïndustrialiseerde landen in de wereld
over economische groei en rijkdom, of
zoals tegenwoordig te doen gebruikelijk is daar de inkomensongelijkheid het
grootst.
via googelen op internet – dan ontdekt
Ook onze voormalige koningin keek
u dat er veel onderzoek wordt gedaan
scherp rond, zo kennen wij haar uit
naar de verschillen tussen arm en rijk.
haar soms inTussen rijke en
drukwekkende
arme landen,
De armste en de rijkste wijk
kersttoespraken.
met name tussen
(buurt) van Nederland liggen
En altijd trachtte
noordelijke en
slechts
acht
kilometer
uit
elkaar
zij in te spelen
zuidelijke landen.
op de grote proLaatst las ik dat
de armste en de rijkste wijk (buurt) van blemen die er wereldwijd zijn of op de
wereld afkomen, en waaraan wij in ons
Nederland slechts acht kilometer uit
land niet voorbij mogen gaan. Dit bleek
elkaar liggen. Namelijk respectievelijk
ook uit een van haar laatste kersttoein Den Haag en in Wassenaar.
spraken. Zij sprak toen over ‘geldzucht
In de Verenigde Staten van Amerika
en zich verrijken’: het ‘vervormt’ het
worden vele dingen op het gebied van
doel van de economie. En zij sprak, welde rijkdom met elkaar vergeleken. Men
iswaar in wat andere woorden, over de
heeft daar berekend dat 47 van de 435
grote verschillen tussen ‘arm en rijk’.
leden van het congres miljonair zijn.
Gepubliceerd wordt wie de drie rijksten En er ‘kan niet voorbijgegaan worden

aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen’.

De zondige mens
Blijkt dan toch dat geld de wortel is
van alle kwaad? Of is geld in de wereld
van vandaag en ook van gisteren een
neutraal hulpmiddel? Of gaat het er alleen maar om hoe je erop reageert en
wat je ermee doet? En mijn antwoord is
dan: Niet het geld als doodgewoon betaalmiddel, maar de mens, de zondige
mens, de geldzucht die de mens (rijk of
niet rijk) beheerst, die is zoals de Bijbel
ons leert in 1 Timoteüs 6:10, de wortel
van alle kwaad. Ja, van alle kwaad, niet
alleen van hebzucht, gierigheid of allerlei andere geldzaken. Maar ook van
diefstal, prostitutie, fraude, geweld,
afgunst, bedrog, misbruik van mensen
en noem het allemaal maar op, al die
zaken die met het veronachtzamen van
de wet van onze God te maken hebben,
vallen hieronder.
En begrijp me goed, ik bedoel niet
te zeggen dat er iets mis is met rijke
mensen. Zoals die rijken die op de zogenaamde ‘quote’ staan, die vijfhonderd
rijksten van Nederland. Ook de Schrift
kent vele rijken, namen te over. Denk
aan de aartsvaders, aan Job en Salomo.
Die laatste was rijk en werd nog rijker

274

door Gods zegeningen op zijn verzoek
om wijsheid. Met rijkdom is niets mis.

Bron van ellende
Er zijn andere informele lijsten, waarnaar de wereld geen onderzoek doet
en waarop vele duizenden, wat zeg
ik, honderden miljoenen voorkomen.
Zeker, op die lijst kunnen ook mensen
van de quote staan, maar niet omdat
zij op die quotelijst staan. Wat echt
zondig en verkeerd is op die grote lijst,
is dat die mensen alleen maar rijk willen worden, of nog rijker dan ze al zijn.
Want zodra geld niet slechts als betaalmiddel wordt gebruikt, maar als middel
om rijk te worden, wordt het een bron
van ellende. Ellende die geworteld is
in de menselijke hebzucht, of zoals de
Schrift daarover spreekt: geldzucht.
Als wij goed om ons heen kijken, is de
eerste (en ook de tweede) indruk dat
wij mensen, vanwege onze verdorven
zondige aard, geld- en hebzuchtig zijn.
Hebzuchtig naar geld en dingen, naar
status, aanzien, roem, macht, seks en
wat al niet meer. Hebzuchtig naar het
pertinent willen hebben van dingen.
Die hebzucht zie je al snel bij kinderen.
Zomaar een voorbeeld. Een mobiele
telefoon is zeker voor de jeugd van deze
tijd (en niet alleen voor hen) pas een
‘goeie’ telefoon als er heel veel mee
gedaan kan worden. Dingen die ze niet
nodig hebben en waarschijnlijk niet
eens gebruiken. En ik ben bang dat ook
onze kinderen vandaag, vaak zonder
opzet, met die hebzucht worden opgevoed en vertrouwd gemaakt. Eerlijk
gezegd hoeft hiernaar niet eens onderzoek gedaan te worden. Je neemt het
op veel plaatsen waar, thuis op de bank,
in het openbaar vervoer, op de tribune
van de sporthal en ook na afloop van
de kerkdienst wordt het ‘internetleesplankje’ ter hand genomen. Komt er
een nieuw model op de markt, dan
moet het gekocht worden.
Ik noem dit ‘jeugdspeeltje’ vooral als
voorbeeld, maar die hebberigheid
houdt bij het volwassen worden niet
op, ben ik bang. Zelf kunt u daar wellicht ook voorbeelden van bedenken.
Gandhi, de grote Indiase politicus uit
de vorige eeuw, maakte in zijn tijd een
scherpe opmerking, die vandaag een

‘tweet’ genoemd zou worden. Hij zei
kernachtig: De aarde biedt voldoende
om ieders behoefte te bevredigen maar
niet ieders hebzucht.

ren. En in zekere zin veranderen wij
mee. Ook wij zijn kinderen van deze
tijd. En wij weten dat de hebzucht,
de wortelzonde in ons hart, van alle
tijden is. Op die zonde (oorzaak van
alle kwaad) mag ons leven niet geWortelzonde
baseerd worden. Daarom hebben wij
godsvrucht nodig en leren we die onze
Hebzucht (geldzucht dus) is ook een
kinderen. God is de oorsprong van ons
grote vorm van egoïsme, met de bedoeleven en Hij
ling om jezelf te
geeft er leiding
bevoordelen en/
De aarde biedt voldoende
aan. Zijn wil is
of te profiteren
om ieders behoefte te bevredigen
niet verouderd of
van een ander.
maar niet ieders hebzucht
ouderwets. Zijn
Het raakt aan
wetten, ook die
onze dieper gelevan 1 Timoteüs 6, gelden net zo goed
gen lusten en driften. En de vraag die u
in 2013. Bedenk dat wij in zonde onten ik, wij christenen, ons elke dag moeten stellen, is duidelijk. Hoe sta ik hierin? vangen en geboren zijn en leven uit genade, de genade ons geschonken door
het bloed van onze Heiland en Heer
De apostel Paulus spreekt niet over zomaar een zonde, voor zover die bestaat, Jezus Christus.
‘Wie op de akker van zijn zondige namaar over een wortelzonde. Het raakt
tuur zaait, oogst de dood, maar wie op
direct aan het ‘gij zult niet begeren’ uit
het tiende gebod. In vele gevallen raakt de akker van de Geest zaait, oogst het
eeuwige leven’ (Gal. 6:8). Daarvoor is
het ook aan andere geboden, zoals

gehoorzaam zijn aan hen die over ons
gesteld zijn. Denk ook aan het negende
gebod: een loopje nemen met de waarheid, bij het invullen van het belastingbiljet bijvoorbeeld.

godsvrucht nodig en zeker geen geldzucht. Want bedenk dat wie afwijkt
van deze godsvrucht terechtkomt in
de duisternis van zijn eigen zondige
gedachten.

Godsvrucht
Als wij om ons heen kijken, zien we de
wereld in razendsnel tempo verande-
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Gemeentebreed
Pieter Niemeijer
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Lucas 15:
weg…
en weer
terecht!
Gemeentebrede
bijbelstudie
over kerkverlating

Drie gelijkenissen rond Christus’
omgang met tollenaars en zondaars
(vs. 1-3). Tollenaars en zondaars zijn
geen heidenen van oorsprong, maar
Israëlieten die een verkeerde weg zijn
opgegaan, los van God. Afvalligen of
kerkverlaters zouden wij ze noemen.
Lucas vertelt dat ze overal Christus
opzoeken om naar Hem te luisteren.

276

Een avond bijbelstudie waarin de generaties met elkaar in gesprek gingen:
dat was wat we in Den Helder deden. In gemengd samengestelde groepen
(van jongeren én ouderen) spraken we door over het onderwerp kerkverlating. Fijn was dat ook een aantal broeders en zusters van de CGK ter plaatse,
met wie we kanselruil kennen, meedeed. Het werd een avond waarop we
positief terugkijken, en vervolgens kwam er een thema-avond over kerkverlating met behulp van materiaal van het Kerk Maatschappelijk Werk van De
Driehoek. Daar kwam met name de vraag aan de orde hoe we elkaar concreet kunnen helpen in de gemeente.
Het bijbelstudiemateriaal dat we gebruikten, nemen we hier op. Het is een
licht bewerkte versie van een bijdrage die eerder verscheen op de jongerensite www.gjp-online.nl. Dit materiaal gaat terug op vier preken over Lucas 15
die in Waarheid en Recht (2010, nrs. 5-8) verschenen.

Hij ontvangt ze en eet met hen. De farizeeën en schriftgeleerden zijn diep verontwaardigd. Wat de Here Jezus doet,
dat kán toch helemaal niet?! Daarop
vertelt de Here drie gelijkenissen, die
verschillende facetten belichten van de
omgang met hen die de kerk verlaten
hebben en weer terugkomen.

Het verloren schaap
De eerste gelijkenis gaat over een
kudde van honderd schapen, waarvan
één schaap verloren is geraakt. Het is
bij de kudde weggedwaald. Daarmee
is het ten dode opgeschreven. Want Israël was geen land van groene weiden
en stille heides, maar van rotskloven
en steile hellingen, en ook van wilde
dieren die het op schapen gemunt hadden. Als enkel schaap, los van de kudde
en zonder herder, overleefde je niet.
Dit beeld is een waarschuwing om de
Here en zijn kudde niet los te laten. De
Bijbel spreekt nergens lichtvaardig over
dwalende schapen, over tollenaars en
zondaars. Ze zijn ten dode opgeschreven, tenzij ze terugkomen bij de herder
om weer naar hem te luisteren!
De herder, die zijn schapen kent, mist
het ene dier dat hij kwijt is. Hij zegt
niet: ik heb er genoeg over. Hij zegt ook
niet: stom schaap, het heeft het aan
zichzelf te wijten. Nee, elk schaap is er
één. Hij heeft al zijn schapen één voor
één lief. Hij gaat op zoek. En als hij het
dier vindt, is hij dolblij. Hij geeft het
geen trap na, hij laat het niet zichzelf
redden. Hij pakt het op en draagt het
het hele eind op zijn schouders. Een
schaap kan zich niet bekeren. Het kan
ook niet op eigen kracht terug. Het is

de herder die het moet zoeken en terug
moet brengen. Op die herder en zijn
liefde valt dan ook alle aandacht. Zo’n
herder is de Here Jezus!
Er valt nog wat op. De herder die op
zoek gaat, laat de andere 99 schapen
achter. Kan dat zomaar? Heeft hij eerst
een vervanger geregeld? Dat staat er
niet! Waren die 99 in veilig gebied? Ze
werden achtergelaten ‘in de woestijn’: levensgevaarlijk terrein.
Maar hoe moesten die 99
dan overleven? Hadden die
geen herder nodig? Dat
is een goede vraag! En de
vraag die die 99 zichzelf
moesten stellen! Kunnen wij
eigenlijk wel zonder de herder?
Zonder Christus?
Helaas, de farizeeën en schriftgeleerden – zij zijn die 99! –
maken zich over hun eigen
situatie totaal geen zorgen. Zij
voelen zichzelf rechtvaardigen
die geen bekering (en ook geen
Christus!) nodig hebben (vs. 9). Zij blijven natuurlijk wel in leven, denken ze.
Zij zijn toch de ware kudde?! Ze maken
zich nergens zorgen over. Zij zijn toch
al binnen?

niet teruggebracht in de kudde, maar
de herder gaat ermee naar huis en
viert daar feest. Kennelijk zonder de 99
andere schapen. Ja, die kwamen niet
op het feest. Ondanks het feit dat de
herder daar was. Ze zijn als de gasten
die voor het koninklijk feestmaal waren
uitgenodigd, maar niet kwamen (Luc.
14:16-24).
De hemel viert feest: ben jij er zelf ook
bij?

De verloren munt
De tweede gelijkenis gaat over een
verloren drachme. Dat was een Griekse
munt.
In het onderwijs van de Here Jezus
spelen niet alleen mannen een rol,
maar ook vrouwen. In deze gelijkenis gaat het over een vrouw die een
drachme verloren is. Vrouwen beschikten in Israël amper over geld. Waren
ze getrouwd, dan ging de man erover.
Waren ze weduwe, dan hoorden ze bij
de allerarmsten. Als een vrouw tien
drachmen heeft en ze raakt er één
kwijt, dan is dat een rib uit haar
lijf. Die mist ze echt. Daar kan
ze niet simpel zonder. Die
munt vertegenwoordigt voor
haar een kostbare waarde.
Bij ieder kerklid dat ons verlaat, raken we echt wat kwijt.
Weten we eigenlijk wel wát
we dan kwijtraken? Als
het goed is, denken we
daar niet pas over na
als ze weg zijn, maar
hebben we dat al eerder
onderkend en hebben we
hun capaciteiten tijdig ingeschakeld. Hoeveel gaven blijven er niet
onopgemerkt? Hoe vaak zijn we er niet
in geslaagd kerkleden aan de gemeente
te verbinden en leidt dat tot vervreemding?

Nee, dat zijn ze niet! Zij zijn ‘in de
De kwijtgeraakte drachme is iets bijwoestijn’ (vs. 4). En nog niet in het huis
zonders in Lucas 15. Een schaap dwaalt
van de herder. Terwijl de herder daar
zelf weg van de kudde. De verloren
wel is. Met het ene
zoon koos er bewust
verloren en weer terugvoor bij zijn vader weg
Een drachme
gevonden schaap. En
te gaan, ver weg zelfs.
heeft
geen
pootjes
met zijn vrienden en
Maar een drachme
buren. Zij vieren feest
heeft geen pootjes.
(vs. 6). Het is iets wat opvalt in de gelijDie loopt niet zelf weg. De vrouw heeft
kenis: het teruggevonden schaap wordt die munt zelf verloren! Het was haar
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eigen schuld dat ze hem kwijt was. Dat
kan kennelijk ook! Kerkverlating kan
haast ongemerkt gaan: je dwaalt
langzaam weg. Het kan ook
een eigen keus zijn van de
kerkverlater. Maar het kán
ook aan de vrouw, aan de
gemeente, liggen!

maar dat hebben laten vervuilen: het
is iets waarvoor elke kerk op haar
hoede moet zijn. We kunnen
kerkleden kwijtraken
doordat we niet
bereid zijn met

Een verloren zoon kan zelf
terugkeren. Een verloren schaap
kan blaten zodat je weet waar het
zit. Maar naar een verloren
drachme moet je echt zelf
op zoek. Zo’n munt helpt
op geen enkele manier
mee om gevonden te
dingen te breken die in
worden. Daar moet je heel
ons kerkhuis niet thuishoren.
veel geduld voor hebben.
Dan heb ik het niet over noodEn je moet bereid zijn om een
zakelijk meubilair (belijdenis, ambt,
heleboel te investeren zonder dat zo’n
kerkorde, bijbelstudie), maar over stof
munt ook maar de geringste eigen
en vuil door onze laksheid, bitterheid,
inzet toont om teruggevonden te worzurigheid, strijdlust, zelfzucht, materiaden.
lisme, werelds vermaak enz.
Er is nog iets wat opvalt in deze gelijDe hemel viert feest. Toch ook met jou?
kenis. Het verloren schaap verliet de
kudde. De verloren zoon verliet zijn
vaderland. Maar de drachme is in huis
De verloren zoon
zoekgeraakt. Je hoeft om afscheid te
nemen, niet heel ver weg te trekken.
De derde gelijkenis gaat over een vader
Er zijn kinderen van God die hun hart
met twee zonen. De jongste vraagt zijn
voor God hebben afgesloten terwijl ze
vader niet om een schenking of om een
‘gewoon’ in de kerk gebleven zijn. Instartkapitaal voor een eigen bedrijf
nerlijke vervreemding, die soms al een
in Israël. De jongen wil zijn deel van
hele lange tijd geduurd heeft, voordat
de erfenis. Dat is voor oosterse oren
het in een onttrekking resulteert. Ook
onthutsend: deze zoon heeft niets met
kerkverlating heeft een incubatietijd,
zijn vader, was zijn vader maar dood!
schreef ooit eens iemand.
Hij wil het geld gebruiken om een heel
De vrouw moet op zoek in haar eigen
eind bij zijn vader uit de buurt te kohuis. Wij vinden het niet zo vreemd dat men: in een ander en zelfs ver land. Hij
je in een huis soms lang moet zoeken
krijgt zijn geld en vertrekt. Daar leidt
om iets terug te vinden. Wij hebben
hij een losbandig leven en jaagt zijn
grote huizen die vol staan met van alles vermogen erdoor. Als zijn geld op is,
en nog wat. We welaten zijn vrienden
ten soms amper wat
hem zakken. Hij
Ook kerkverlating
er in onze kasten en
zoekt geen hulp bij
heeft
een
incubatietijd
laden zit. Maar een
een synagoge of bij
huis in Israël was
een medemigrant
klein en overzichtelijk. Daar stond maar uit zijn oude volk, maar bij iemand die
heel weinig in. Als je daar een munt
varkens hoedt: voor een Jood onreine
kwijt was, dan lag hij ergens onder
dieren! Op een gegeven moment is hij
het vuil of onder het stof. Dan had je
weggezonken tot onder het niveau van
je huis niet goed schoongehouden. De
de varkens. Dan blijkt dat God hem niet
vrouw steekt dan ook een lampje aan
uit het oog verloren is. Waar hij ook is,
en begint te vegen. Ze vindt de munt
hij bevindt zich onder de hemel van
die ze verloren had. Blij nodigt ze haar
God. Hij is ook niet buiten het bereik
buren en viert feest.
van Gods hand. En hij draagt ook de
Het eigen huis niet op orde hebben,
herinnering aan thuis mee. God brengt

hem tot inkeer. De jongen moest indertijd niets van zijn vader hebben. Nu
wil hij weer terug. Al is hij het
niet waard om zoon te zijn,
bij zijn vader in de buurt is
het beter dan in het leven
dat hijzelf gekozen heeft.
Hij keert met berouw naar
zijn vader terug.
Wij zijn vaak geneigd om het accent te leggen op het slechte
leven dat deze jongen
geleid heeft. Zijn broer
heeft het daar ook over:
die zoon van u heeft uw
vermogen verkwanseld
aan de hoeren. Maar de
wortel van zijn kerkverlating
zat ergens anders: zijn afscheid van
zijn vader. Dat was de wortel van zijn
zonde. En het kwaad van de kerkverlating wordt dan ook overwonnen wanneer het verlangen naar zijn vader hem
weer in de greep krijgt.
De vader heeft zijn zoon laten gaan.
Met bloedend hart. Maar hij houdt
niemand vast tegen diens eigen wil. Hij
manipuleert zijn zoon ook niet. Hij laat
hem gaan. Er staat niet dat hij op zoek
naar zijn zoon is gegaan. De herder en
de vrouw deden dat wel in de vorige
gelijkenissen. Bij deze gelijkenis is het
de zoon die zonder hulp van buitenaf
de weg naar vader weer inslaat. Dat de
vader elke dag op de uitkijk zou hebben
gestaan, staat ook nergens. Deze vader
heeft zich niet door zijn verdriet laten
beheersen.
Als de jongen terugkomt, ziet zijn
vader hem komen. Wat de zoon gedaan heeft, was een diepe schande,
waarover de buren ongetwijfeld hebben gesproken. Zo’n zoon kon je niet
gewoon weer in huis nemen, alsof er
niets gebeurd was. Daar zou de hele
buurt kwaad van spreken, zoals de
farizeeën en schriftgeleerden kwaadspraken van Christus’ ontvangst van
tollenaars en zondaars. Maar de vader
loodst zijn zoon niet ongezien via
een verborgen gangetje het huis in.
Hij holt op hem af en valt hem om de
hals. Voor ieders oog. De zoon valt niet
voor zijn vader op de knieën. Nee, de
vader valt die smerige jongen om de
hals. Wat zouden de keurige buren
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daarvan gezegd hebben? Een vader
die het vuil van zijn zoon deelt. En die
hem schone kleren laat aandoen, sandalen aan zijn voeten en een ring om
zijn vinger. Mijn zoon is weer terug. De
schuld is weg. En de schande ook. Er
wordt feest gevierd.
De oudste zoon weet intussen nergens
van. Hij heeft zijn geld niet uitgegeven
aan hoeren en aan uitgaan. Maar wat
is er een afstand tussen deze brave jongen en zijn vader. Letterlijk: hij is niet
op het feest terwijl de voorbereiding
daarvoor toch wel enige tijd gekost
heeft. Maar ook geestelijk is de afstand
groot. De oudste zoon kan niet blij zijn
zoals zijn vader over de terugkeer van
zijn broer. Hij is briesend om wat zijn
vader doet. Wat een verschil in houding! Wat zijn ze uit elkaar gegroeid.
Hoe kwam dat nou? Het kwam doordat
de oudste zoon weliswaar altijd bij zijn
vader was, maar hem niet als vader zag
maar als baas bij wie hij onder contract
stond. Hij heeft nooit in de gaten gehad
dat alles van zijn vader ook van hem
was. Vreugdeloze dienst in plaats van
oprechte en hartelijke liefde.
Ook deze zoon wordt door zijn vader
opgevangen. Anders dan de jongste
zoon gaat de oudste niet naar zijn

Voor bespreking
• In deze bijbelstudie zijn de gelijkenissen uit Lucas 15 gekoppeld aan de
zaak van de kerkverlating. Sta je zelf sterk? Herken je situaties uit je eigen omgeving?
• Herken je het verschil in oorzaken van kerkverlating?
• Herken je het verschil in terugkomen?
• Herken je de verschillende reacties van de omgeving?
• Kun je kerkverlating voorkomen?
• Het gaat in deze gelijkenissen om terugkeer, teruggevonden worden. Zijn
wij daar genoeg op uit? Wat is er nodig om die terugkeer van onze kant
mogelijk te maken?
• Welke lering trek je voor jezelf uit deze gelijkenissen? Welke boodschap
zou je hebben voor kerkverlaters? En voor hun familie? Wat zou je in de
kerkelijke gemeente kunnen doen?

vader toe. De vader komt naar hem
toe. Hij verlaat het feest om zijn bokkende zoon tot rede en tot vreugde te
brengen. Of het gelukt is? De gelijkenis
zwijgt erover. De vraag komt daarmee
op óns bordje liggen: wat zou ik doen?
Lucas 15 kent een prachtige opbouw:
van één van de honderd (schapen) gaat
het via één van de tien (drachmen)
naar één van de twee (zonen) en uiteindelijk loopt het uit op de vraag aan mezelf: ken ik die vreugde van het verloren
zijn en weer terug zijn?
De hemel viert feest: doe jij ook mee?
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Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling

Onmacht
Als je wilt weten hoe je er aan de buitenkant uitziet, ga je
voor een spiegel staan. Gewoon, thuis in de badkamer. Of in
de kledingwinkel. Voordat jongeren gaan stappen, kunnen
ze uren voor de spiegel doorbrengen, lijkt het wel. Als je haar
maar goed zit…
Een mens heeft ook een binnenkant. Tegenwoordig kun je
die ook met behulp van ingewikkelde technieken in beeld
brengen. Een röntgenfoto of mri-scan doorziet je tot op het
bot. De uitkomst van zo’n doordringende scan is lang niet
altijd geruststellend.
Je hebt als mens ook een binnenkant die moeilijker in beeld
te brengen is. Hightechapparatuur lukt dat niet. Daarvoor
heb je de scan van Gods Woord nodig. Dat ‘dringt diep door
tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in
staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden’
(Heb. 4:12).
Het resultaat van die scan is niet bepaald geruststellend.
Ooit was de mens een schitterend beeld van God. Maar sinds
dat beeld is stukgevallen, liggen de brokstukken voor het
oprapen. Hun blik is kortzichtig, hun inzicht beperkt, hun wil
gedesoriënteerd en hun gevoel bedorven (DL III/IV,1).
Confronterend! Bij het horen van deze uitslag kun je pijn in
je buik krijgen: ‘Ben ik dat? Zit dat in mij?’ Eerlijk gezegd wil
ik dat helemaal niet horen. Je krijgt meteen de neiging het te
ontkennen. Af te zwakken. Een second opinion te vragen om
te kijken of er niet ergens bij de diagnose iets fout gegaan is.
Vorige keer keek ik naar de gevolgen van deze val op wereldschaal. Deze keer wil ik even wat meer inzoomen op onszelf.
Waar is dit goed voor? Krijg je zo niet als vanzelf een negatief zelfbeeld aangepraat? Alsof er niks aan je deugt. Soms
hoor je dat op die manier ook een vraag uit de Catechismus
geciteerd wordt: ‘De mens is onbekwaam tot enig goed en
geneigd tot alle kwaad.’ Zo’n aanhaling dient zomaar om
duidelijk te maken hoe negatief eigenlijk de gereformeerde
leer insteekt, waardoor we dat onwillekeurig en onnodig
zwartgallige beeld krijgen van onszelf. Zo hulpeloos en schuldig zijn we toch niet…?
Is dat wat de Catechismus en de Leerregels ons willen bijbrengen? Zwartgallig, negatief, gedeprimeerd geloven? Mij
valt op dat de vraag zomaar gemakkelijk wordt omgebouwd
tot een bewering. De reactie op de vraag blijft vaak buiten
beeld. Het kader waarin de vraag gesteld wordt, ook. Het
gaat over de mens die zich van God heeft losgerukt en in
zonde is gevallen. Is hij in staat zichzelf weer daaruit omhoog te werken? Kan hij zichzelf aan eigen haren uit het
moeras trekken? Worden we voor onze redding op onszelf
teruggeworpen?
Antwoord: nee. God zij dank: nee.

Het antwoord op de vraag is
daarom ook geen koud en onaangedaan ‘nee’. Dan zou je terecht
je afgekeurd en afgewezen kunnen voelen. Teruggeschopt in je
eigen onmacht. ‘Jij kunt ook helemaal niks.’ En meer niet.
Maar het antwoord biedt een
uitweg: ‘Nee, tenzij…’ Tenzij God
ons tegemoetkomt en ingrijpt.
Onze menselijke neiging tot allerlei kwaad breekt gelukkig
niet altijd bij iedereen ongeremd naar buiten. Soms wel,
soms zie je dat tot je afgrijzen gebeuren: ongeremd seksueel
misbruik, onbeteugelde agressie, een tomeloze hebzucht of
ongebreidelde machtswellust. Het huist in mensen en kan
hen tot beesten van mensen maken... Maar in zijn goedheid
zet God er gelukkig vaak de rem op. Je hoeft niet per se God
in zijn liefde te kennen om toch fatsoensnormen te hebben.
Ook zonder de bron van Jezus’ liefde kun je hart voor je medemens hebben. Ook ‘heidenen’ hebben de werken van de
wet in hun hart geschreven staan (Rom. 2:14).
Het diepe besef van je eigen onmacht is niet bedoeld om ons
een hopeloos en uitzichtloos bestaan binnen te leiden. Zowel
de Catechismus als de Leerregels willen ons leren af te zien
van onszelf en alles te verwachten van God. Geneigd tot allerlei kwaad? Ja, wanneer God mij aan mijzelf zou overlaten.
Nee, wanneer zijn Geest vanuit de hemel ingrijpt en mijn
bestaan opnieuw gaat vormen.
Opgewekt en ge-reform-eerd in de diepste zin van de woorden, dat groeit niet op uit mijzelf, maar uit God. Daarop
duidt het woord ‘gereformeerd’ ook ten diepste. Leven vanuit een gezond wantrouwen tegenover jezelf en een groot
vertrouwen in God. Niet mijn woord, maar zijn Woord, niet
mijn beperkte mening, maar zijn goddelijk inzicht, niet mijn
onzuiver gevoel, maar zijn zuiver gevoelen, niet mijn ontspoorde wil, maar zijn heilige bedoeling.
Als ik mij niet vergis, is ons thema razend actueel. We leven
in een postmoderne tijd, waarin ieder zijn eigen waarheid
heeft, zijn eigen mening, zijn eigen leefwereldje, en zomaar
zelf op de troon van zijn eigen bestaan zit. Het besef van
je eigen onmacht snijdt zomaar in je eigen vlees. ‘Ik denk…’
Nou, en...? ‘Ik vind…’ Ja, wat? ‘Voor mijn gevoel… en ik wil…’
Vertel eens…
De Geest uit God moet ook mijn verstand verlichten en mijn
gevoel zuiveren en mijn wil vormen, wil het weer wat worden: een beeld van God in wording.
Sola Scriptura en sola fide.
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Een vluchteling
verklaart zich nader

Van de levensomstandigheden van De
Brès kunnen wij ons vandaag de dag
nauwelijks meer een voorstelling maken. Voortdurend was hij op de
vlucht. Dat begon al met een
verblijf van enkele jaren in Engeland. En toen hij uiteindelijk
terugkeerde naar de Zuidelijke
Nederlanden om er het evangelie te verkondigen, was hij
zijn leven nog steeds niet zeker. Noodgedwongen werd hij
rondreizend prediker met de
plaats Rijsel als uitvalsbasis, en
enkele jaren later moest hij opnieuw de wijk nemen. Dit keer
naar Frankfurt, en later zelfs
naar Lausanne en Genève.
In de twee laatste plaatsen
wijdde hij zich aan studie.

gemeente daartegen in verzet kwam,
en de overheid tartte door publiekelijk
berijmde psalmen te zingen.

Nadere
verantwoording

Noodzaak voor
verantwoording
De Brès’ verzet tegen de wederdopers had alles te maken
met het leven dat hij leidde.
Toen hij in 1559 naar de Nederlanden terugkeerde, werd
hij er opnieuw rondreizend
prediker. Uitvalsbasis was
dit keer Doornik, waar het evangelie
in goede aarde viel. Een groot deel
van de bevolking behoorde er tot de
Gereformeerde Kerk, maar desondanks
moesten er in het geheim kerkdiensten
worden gehouden. Tot een deel van de

toch al niet geringe misverstanden
bij de overheid alleen nog maar zouden vergroten. Destijds leefde bij de
overheid namelijk het idee dat gereformeerden al net zulke oproerlingen
waren als de wederdopers.
In een poging de schade nog enigszins
te beperken, liet De Brès in de nacht
van 1 op 2 november 1561 een pakketje
bij het kasteel van Doornik over de
muur gooien. Daarin zat onder meer
een exemplaar van wat later de Nederlandse Geloofsbelijdenis zou gaan
heten, en waarin De Brès duidelijk het
verschil tussen gereformeerden en
wederdopers laat zien als
het gaat om de visie op de
overheid. Maar ook op andere punten van de leer.

Toen de landvoogdes ervan hoorde en
een onderzoek liet instellen, werd De
Brès als aanstichter van de provocatie
aangewezen. En dat, terwijl hij zich er
juist tegen had verzet! Zijn angst was
namelijk, dat een dergelijke actie de

De Brès had dus een heel
praktisch belang om het
verschil tussen gereformeerden en wederdopers
helder uiteen te zetten.
Maar er waren ook geestelijke belangen, die hij
zo mogelijk nog zwaarder
vond wegen. Heel duidelijk
blijkt dat uit een lijvig boek
dat hij in 1565 aan de wederdopers wijdde. Opnieuw had
hij de wijk moeten nemen,
nu naar het Noord-Franse
Sedan. Daar vond de vluchteling rust voor nadere verantwoording.
Deze nadere verantwoording
verscheen in het Frans, met
als titel La racine, source et fondement
des anabaptistes ou rebaptisez de nostre temps. In 2011 bracht de Stichting
Heruitgave Werken Guido de Brès een
moderne Nederlandse vertaling op de
markt, die (ook) dit werk van De Brès
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Gelezen
André Bas

‘Op dit punt wijzen wij de wederdopers en andere oproerige
mensen af en in het algemeen allen die overheid en gezag
verwerpen, de rechtsorde omver willen werpen door het
invoeren van gemeenschap van goederen, en die de goede
zeden die God onder de mensen heeft ingesteld, verstoren.’
In deze passage uit artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis keert Guido de Brès zich met kracht tegen de wederdopers. En daar had hij ook alle reden voor.
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toegankelijk maakt voor geïnteresseerden die het oud-Frans van de oorspronkelijke editie niet voldoende beheersen.
Hoezeer dit initiatief valt toe te juichen,
hoop ik hier duidelijk te maken met een
kort overzicht van de inhoud.
De Brès begint zijn werk met een brief
aan de kerk van Jezus Christus in de
Lage Landen, waarin hij verantwoording aflegt van zijn motieven. ‘Omdat
de sekte van de wederdopers sterk
vermeerdert’, schrijft hij, ‘en ieder
ogenblik nieuwe dwalingen voortbrengt, is mij al sinds lang dringend
verzocht, ja, ben ik er nadrukkelijk
toe aangezet om iets te schrijven tot
weerlegging van de argumenten die ze
gewoon zijn naar voren te brengen om
de harten van de eenvoudigen
te verleiden’ (p. 28).
Duidelijk blijkt hier hoe De
Brès het geestelijk belang
van zijn werk vooropzet. Tegelijk
verliest hij daarbij het praktisch belang
niet uit het oog. Even later brengt hij
het gerucht ter sprake ‘dat wij allen
wederdopers zijn, oproerlingen en
verstoorders van de openbare rust. Dit
boek zal dienen om het tegendeel te
doen blijken’
(p. 29). Wat daarbij opvalt, is dat De
Brès nadrukkelijk voor de Here betuigt
door geen enkele boze hartstocht tegen
iemand ter wereld gedreven te worden.
Dus ook niet tegen de wederdopers!

Oorsprong

Brès Thomas Müntzer aan, omdat de
wederdopers zelf weigeren om vroegchristelijke sekten als hun voorlopers

Guido de Brès
te beschouwen. Daarmee zijn ze dus
nog maar dertig jaar oud, en voor De
Brès is dat alleen al voldoende reden
om hen te veroordelen. Argument hiervoor is Christus’ belofte dat Hij al de
dagen met zijn kerk zou zijn. ‘Bewijst
ons daarom dat er sinds de hemelvaart
van Christus altijd wederdopers zijn
geweest. Of belijdt dat u de kerk van de
satan bent, die zijn begin heeft gehad’
(p. 84). Een stellingname, die niet voor
tweeërlei uitleg vatbaar is!

ter door een goot loopt. Anders gezegd:
Hij was wel mens in Maria, maar niet
mens uit Maria.
In dit opzicht zit er nog wel het nodige
verschil tussen de wederdopers met
wie De Brès te maken had en de verdedigers van de geloofsdoop met wie
wij vandaag te maken hebben. Toch
komt ook het verschil in het leerstuk
van de doop nadrukkelijk en uitvoerig
aan de orde. Daarbij argumenteert De
Brès steeds op basis van de Schrift, wat
zijn werk tot op de dag van vandaag
zijn waarde en betekenis heeft doen
behouden.
Na het bovenstaande moge duidelijk
zijn, dat ik het werk van De Brès ook
vandaag vele lezers toewens.
Zoals we na de eerder verschenen delen inmiddels gewend zijn, heeft de Stichting
Heruitgave Werken Guido de
Brès ook dit werk keurig uitgegeven.
Als u het boek via de Stichting bestelt,
steunt u deze in de financiering van
de vertaalkosten. U kunt bestellen (bij
voorkeur) via e-mail: st.gdb@kliksafe.nl
of telefonisch: 0186-611836.
N.a.v.: Guido de Brès,
Oorsprong en weerlegging van de wederdopers, Stichting Heruitgave Werken
Guido de Brès, Barneveld, 2011,
ISBN 978 90 5551 614 8, 726 pag.,
prijs € 47,90

Na zich verantwoord te hebben, begint
De Brès zijn eigenlijke werk met een
overzicht van de geschiedenis van het
ontstaan van de wederdopers en hun
opvattingen. Wat daarbij opvalt, is dat
Weerlegging
hij deze geschiedenis niet afstandelijk
en objectief beschrijft, maar betrokken
Het grootste deel van De Brès’ werk is
en profetisch. Als voorbeeld hiervan
gewijd aan de uitvoerige weerlegging
kan de typering dienen die hij geeft
van de dwaalleer van de wederdopers.
van Jan van Leiden: ‘dit was een schran- Wat opvalt, is dat hierbij niet het leerdere man, welbespraakt, slim en achstuk van de doop maar dat van de verterbaks en op en top
lossing vooropgaat.
vermetel, maar hij
De wederdopers
Betrokken en profetisch
had de Schrift weikonden namelijk
nig gelezen. Hij wist
niet geloven dat
zijn hele handel heel
Christus uit een
goed te verbergen. Kortom, hij was een
zondige vrouw geboren was. Ze geloofware en volslagen wederdoper’ (p. 55).
den daarom dat Christus door Maria
Als oorsprong van de sekte wijst De
naar de aarde gekomen was zoals wa-
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Die os

Hoe rustig stap hy aan
die edel jukgediert!
hoe waggel hy die kop
met horings swaar gesierd,
en stewig ingestrop!

Gedicht
Gert Slings

Hoe rustig stap hy aan
so sonder tuiggetooi,
met natte dowwe plof;
syn vel trek plooi op plooi
rondom die breë skof.
So stap hy rustig aan
vol kalme majesteit
en ongesmukte prag –
beeld van stilswyendheid
én selfbewuste krag.
Steeds stap hy rustig aan
met rustelose drang,
by kou en sonnegloed;
maar snags versnel syn gang
om dagversuim te boet.
Nog stap hy rustig aan
als dage kommervol
doen bleek en krul syn gras;
hy skeer die hardste pol
en suip die modderplas.
Stap, stap dan rustig aan
en deel die trekkerslot;
die skaarste en owervloed,
daar in die land, waar God
ook is vir osse goed!
Totius (1877-1953)
Verse van Potgieter’s Trek, 1910

Het Zuid-Afrikaans van Totius is prachtig.
Hier een vers over een os die een boerenkar trok
tijdens de grote Trek rond 1840. Zie Wikipedia.
In het metrum hoor je de rustige tred terug.
De os is een echte doordouwer, getuige de herhaling in de eerste regels.
Schitterend dat slot!
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Persrevue
Gert Schutte
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Vreemd of normaal?
Koning Willem Alexander heeft zijn
eerste Troonrede uitgesproken. Het was
ook de eerste Troonrede onder politieke
verantwoordelijkheid van het VVDPvdA-kabinet Rutte-Asscher. Inmiddels
kijken we terug op een parlementair
jaar waarin de christelijke politiek een
bijrol speelde. Vooral vanwege de politieke verhoudingen in de Eerste Kamer
had deze rol soms ook inhoudelijke
betekenis. Maar het totaalbeeld is toch
dat de niet-christelijke coalitiepartijen,
aangemoedigd door soortgelijke partijen uit de oppositie, de koers bepalen. De snelle afbraak van de publieke
zondagsrust is er slechts één voorbeeld
van.
In de pers komt regelmatig de vraag
aan de orde hoe we zo’n situatie moeten taxeren en wat dit betekent voor
kerk en christelijke politiek. Met name
in reformatorische kringen was het
aantreden van het kabinet aanleiding
om op te roepen tot gebed om terugkeer naar Gods geboden en verzoening

van de zonden van land en volk, en
ook om vergeving van de eigen schuld.
Anderen spraken over ‘christenpesten’
door seculiere partijen die hun kans
schoon zagen.

Normale situatie
Het was opvallend dat in eigen kring
– bij alle begrip die men hiervoor kon
opbrengen – soms afstand werd genomen van dit soort reacties. Prof.dr. Ad
de Bruijne deed dit in zijn column in
het ND onder meer als volgt:
Ze gaan ervan uit dat het eigenlijk normaal zou moeten zijn dat Nederland
zich richt naar Gods geboden. Ze spreken
vanuit de context van het ‘christelijke
Nederland’ van vroeger. De huidige ontkerstende situatie ervaren zij eigenlijk
als iets vreemds dat teruggedraaid zou
moeten worden. Dit nostalgische en in
de kern theocratische sentiment blijkt
ook uit het feit dat men frasen die in de

Bijbel betrekking hebben op het volk Israël, zonder meer toepast op Nederland
als natie. Het gaat over ‘terugkeer naar
Gods heilzame geboden’ en ‘verzoening over de zonden van land en volk’.
In de zinsnede over het ‘belijden van
onze persoonlijke schuld’ herken je zelfs
Daniëls voorbede voor Israël, waarbij
hij ook zichzelf niet buiten schot hield.
Maar in de nieuwtestamentische tijd is
de ‘normale’ situatie dat christenen een
minderheid vormen in een samenleving
die zich van God niets aantrekt. Niet
zo’n samenleving is ‘vreemd’, christenen
zelf zijn de ‘vreemdelingen’ en daarvoor
moeten zij niet weglopen.
Op een wat andere manier deed ook ds.
Matthijs Haak dit in een indringend artikel in De Reformatie van 31 mei 2013:
Er ontstond in het najaar van 2012 een
klimaat waarin er in rap tempo allerlei
zaken aan de orde werden gesteld die als
‘christelijke voordeeltjes’ werden gezien,
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met als onderliggende gedachte: eindelijk kunnen dit soort zaken worden afgeschaft. Er is immers geen christelijke partij die dit nu nog kan tegengaan. Vooral
D66 werd ervan verdacht christenen te
willen benadelen, te ‘pesten’. Zo ontstond de term ‘christenpesten’. (…) Het
aparte is dat christenen zelf even hard
aan deze discussie mee gingen doen. Op
verschillende manieren: de een protesterend: wat gebeurt er hier, wat wordt ons
aangedaan? De ander relativerend: het
valt reuze mee; er is nog ruimte genoeg
voor christenen, zeker in vergelijking met
andere situaties.
Zoals gezegd is het op zich niet vreemd
om deze discussie te voeren. Maar dat
christenen zich ervoor leenden om er zelf
even hard aan mee te doen, is wel merkwaardig; zij hebben namelijk een andere
maatstaf: de winnende liefde van Christus. De evangeliën vertellen ons van de
redding die God ons geeft in zijn lieve
Zoon Jezus Christus. Zijn kruisdood lijkt
voor vriend en vijand het einde te zijn.
Maar juist op die onverwachte manier
heeft God, geheel naar zijn eigen plan
(Hand. 2:23), ons vergeving van zonden
en nieuw leven gegeven. God keert alles
om als de Gekruisigde ‘de levende’ (Luc.
24:5b) blijkt te zijn.
Deze opgestane Heer ontbiedt zijn leerlingen ‘naar de berg waar Jezus hen had
onderricht’ (Matt. 28:16-20), om aan
te geven dat Hij wil dat zijn leerlingen,
eenmaal op pad gestuurd met het evangelie, bij het door
Hem gegeven
onderwijs blijven.
Dat onderwijs
(Mat. 5; Luc. 6)
noemen we vaak
‘de zaligsprekingen’ of ‘de
Bergrede’. Dát
onderricht wil de
Heer blijkbaar bekendmaken aan
de wereld. Dát is
wat de leerlingen
in Jezus’ naam te
zeggen en te doen
hebben. (…)
Zet dit onderwijs eens af tegen de discussie over christenpesten. Hoe is het mogelijk dat christenen zich in die discussie
begeven en spreken over de mate waarin
wij wel of niet gepest zouden worden?

Waarom voeren wij, vaak onderling, dit
soort gesprekken? Hoezo roepen wij diegene die ons pest ter verantwoording of
nemen we afstand van de discussie als
zodanig? Christus vraagt Hem centraal
te zetten en Hem alleen te volgen, ongeacht het klimaat en de omstandigheden
waarin we verkeren. In het licht van de
Bergrede kun je zelfs stellen dat de situatie in het seculiere Nederland anno nu
eindelijk een beetje normaal begint te
worden. (…)
De Bruijne trekt in zijn column een vergelijkbare conclusie:
Die nieuwe context van een geseksualiseerde samenleving, met doorgeschoten
gelijkheidsdenken, afbrokkelende onderwijsvrijheid, minder beschermwaardigheid van het leven, een hardere houding
tegenover zwakkeren en een vollopende
zondag moet je niet alsnog willen terugdraaien. Het wordt juist tijd dat christenen dat alles als gegeven aanvaarden
en zich daarop bewuster instellen dan
tot nog toe vaak gebeurt. Dan zullen ze
vooral om iets anders bidden. Dat God
ook in die nieuwe context geduld met
Nederland houdt. En dat christenen
zelf nu meer dan ooit de levensstijl van
het koninkrijk in praktijk brengen, het
evangelie wervend uitdragen en zich intussen nog steeds constructief inzetten
voor maatschappelijke vrede. Dat is pas
vreemd.

Vreemdelingschap
In deze reacties van De Bruijne en Haak
zitten in ieder geval enkele waardevolle elementen. We herkennen er de
woorden van de apostel Petrus in, als

hij over het christelijk leven onder meer
zegt: Spreekt iemand, laten het woorden
zijn als van God; dient iemand, laat het
zijn als uit kracht, door God verleend,
opdat in alles God verheerlijkt worde
door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid.
Amen.
Dan volgen de bekende woorden: Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof
u iets vreemds overkwame. Integendeel,
verblijdt u naarmate gij deel hebt aan
het lijden van Christus, opdat gij u ook
met vreugde zult mogen verblijden bij
de openbaring zijner heerlijkheid (1 Petr.
4:11-13, vert. NBG-51).
Als we ons dit realiseren, kijken we niet
vreemd op bij wat kerk en christenheid
in Nederland overkomt en zullen woorden als ‘christenpesten’ niet over onze
lippen komen. Maar is daarmee gezegd
dat de context zoals de Bruijne en Haak
die schetsen, ‘normaal’ genoemd kan
worden en dat we er goed aan doen
deze als een gegeven te aanvaarden? Ik
begrijp dat zij hiermee vooral bedoelen
aan te geven dat een situatie waarin
christenen in de samenleving op problemen stuiten, past bij hun vreemdelingschap. Maar betekent dit ook, dat
zij dit als een gegeven moeten aanvaarden en zich in hun bidden en werken
vooral op iets anders moeten richten?
Wat betekent dit voor onze politieke
verantwoordelijkheid die wij als christenen in Nederland
hebben? Moeten
we het gelegaliseerd doden
van ongeboren
leven als gegeven aanvaarden
en ondertussen
vooral bidden om
geduld met onze
overheid en ons
volk? Of behoort
het ook tot onze
taak dit en ander
maatschappelijk
kwaad in onze
samenleving aan de kaak te blijven stellen en naar vermogen te werken aan
terugdringing ervan?
In dit verband is het goed het woord
‘normaal’ eens tegen het licht te houden. Als het goed is, zit hier ook een
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normatief element in, zodat niet alleen
normaal gevonden wordt wat past
bij een bepaald gedragspatroon van
mensen, maar ook wat beantwoordt
aan Gods geopenbaarde wil. Tussen
die twee zal in een door de zonde beheerste samenleving een forse spanning zitten, maar dat mag ons er niet
toe brengen de vraag naar Gods wil in
een concrete situatie buiten beschouwing te laten.
Het is een beetje te gemakkelijk het
gebed en de oproep tot terugkeer naar
Gods geboden in de publieke samenleving af te doen als nostalgisch en in de
kern theocratisch. De Bijbel zelf spreekt
daar anders over. Al in het Oude Testament werden koningen en volken
van de aarde, die de God van Israël niet
aanvaardden en voor wie een leven
zonder God dus ‘normaal’ was, opge-

roepen de naam van de Heer te loven:
Koningen van de aarde en alle naties,
vorsten en alle leiders van de aarde, (…)
laten zij loven de naam van de Heer, alleen zijn naam is hoogverheven (Ps. 148;
vgl. ook Ps. 2). Het Nieuwe Testament
vertelt over koning Herodes, die nadat
hij Jakobus ter dood had gebracht en
Petrus gevangen had genomen, zich op
een bijeenkomst met afgezanten van
Tyrus en Sidon als een god liet vereren.
Onmiddellijk werd Herodes geveld door
een engel van de Heer omdat hij God
niet de verschuldigde eer had bewezen
(Hand. 12:23). Ook overheden die de
Christus niet erkennen, kunnen niet
ongestraft God de eer onthouden die
Hem toekomt.
De tweede bede van het gebed dat
Christus ons zelf geleerd heeft, luidt:
Uw koninkrijk kome. Dat betekent zeker

dat wij zelf ‘meer dan ooit de levensstijl
van het koninkrijk in praktijk brengen’.
Maar zondag 48 van de Catechismus
voegt er in één adem aan toe: Verbreek
de werken van de duivel en alle macht
die tegen U opstaat; verijdel ook alle
boze plannen die tegen uw heilig Woord
bedacht worden.
Onze vreemdelingschap zullen we ons
terdege bewust moeten zijn. Maar
dat mag ons er niet van weerhouden
plannen die tegen Gods heilig Woord
bedacht worden, aan de kaak te stellen
en daartegen te strijden, in bidden en
werken. In die zin zijn publieke zonden,
ook van ongelovigen, nooit normaal.

Politieke moraal
De stelling dat je de geschiedenis niet
moet willen terugdraaien, leidt soms
ook tot de conclusie dat restanten van
ons christelijk verleden eigenlijk geen of
weinig waarde meer hebben. Dus waar
zou je je druk om maken? Zo stelde
Stefan Paas in De Nieuwe Koers 2013/1,
dat de kerk prima zonder christelijke
restanten in de wet kan. In Denkwijzer
(orgaan van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie) van april
2013 keert Herman Sietsma zich tegen
deze opvatting.
Misschien is dat zo – een contrasterende
kerk lijkt me bijbelser dan een kerk van
het establishment – maar het omgekeerde interesseert me nu vooral: kan de
samenleving zonder ‘christelijke restanten’? Doen we land en volk niet tekort
als we denken dat het morele leven
alleen op onszelf en op onze kerkelijke
gemeenschap betrekking heeft?
Sietsma illustreert dit aan de hand van
publicaties van de politiek filosoof Michael J. Sandel, die in de VS en Europa,
maar ook daarbuiten, populair is en
in 2011 in China werd uitgeroepen tot
‘invloedrijkste buitenlander’. In zijn pu-

blicaties komt vooral het liberale zelfbeschikkingsrecht aan de orde en legt
hij bloot dat de liberale westerse democratieën een groot manco vertonen als
ze menen de moraal buiten de politiek
te kunnen houden.
Sandel geeft praktische voorbeelden van
de manier waarop de liberale theorie
vastloopt. Zo zijn er in de VS veel echtparen met kinderwens die een draagmoeder zoeken. In eigen land is dit een
dure onderneming, maar in India zijn er
vrouwen genoeg die voor een fractie van
dit bedrag het draagmoederschap willen
vervullen. Praktijk is dus dat deze echtparen draagmoeders zoeken (en vinden)
in India. Iedereen blij, zou men denken,
want de echtparen zijn goedkoop uit en
Indiase vrouwen verdienen in korte tijd
beduidend meer dan anders mogelijk
zou zijn.
Iedereen blij; en toch voelt iedereen ook
dat er iets niet klopt. Je lichaam verhuren of verkopen voor het materiële
belang van een ander, dat overschrijdt
een grens. Zoals het ook niet klopt als
welgestelden zich kunnen vrijkopen van
militaire dienstplicht waardoor het leger
vooral bestaat uit arme ‘vrijwilligers’.

Zoals het ook niet klopt dat in de prostitutie in Amsterdam honderden en waarschijnlijk duizenden prostituees ‘vrijwillig’ aan het werk zijn. Het klopt niet, zegt
Sandel, omdat de hypothese dat mensen
gelijk en vrij zijn niet klopt. (…)
De oorzaak ligt in het systeem dat wij
met z’n allen organiseren voor de ruil
van menselijke behoeften: de markt. De
markt is geschikt voor de ruil van goederen en diensten onder condities die
vrije keuze en beslissing mogelijk maken.
De markt leent zich niet voor zaken die
de integriteit van het menselijk lichaam
raken; zoals we niet zouden willen toestaan dat mensen in geldnood hun organen gaan verhandelen of reclame op
hun lichaam tatoeëren. Evenmin leent
de markt zich overigens voor transacties
die leiden tot het ruïneren van het ecosysteem. De markt is immoreel en haar
logica is die van het (financieel-economisch) sterkste belang.
De grondslag voor de politiek kan dus
nooit alleen de menselijke vrijheid zijn.
Weliswaar corrigeert het moderne liberalisme de absolute, primitieve vrijheid
met het uitgangspunt van de grond- en
mensenrechten, maar bovenstaande
voorbeelden tonen aan dat, ook als men-
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sen uit ‘vrije wil’ transacties aangaan
– en dus van aantasting van grond- en
mensenrechten in formele zin geen
sprake is – een overstijgende moraal
noodzakelijk is.
Het goede leven
Sandel pleit er vervolgens voor dat er een
cultuur wordt gecreëerd waarin de betekenis van ‘het goede leven’ voorwerp van
debat is en waarin meningsverschillen
kunnen worden opgelost. De politieke

Michael J. Sandel
arena is niet een amoreel domein, maar
juist een gebied waar opvattingen, overtuigingen en religie hun legitieme plaats
hebben. Het streven naar rechtvaardigheid kan niet worden losgekoppeld van
de visie op ‘het goede leven’. Sandel
ontmaskert de zogenaamde neutraliteit
van de staat met het voorbeeld van de
abortus. Wie de beslissing over abortus
aan de vrouw wil laten onder het mom
van de ‘neutrale staat’ heeft al lang positie gekozen, namelijk dat het ongeboren kind geen persoon is. Pleidooien om
abortus toe te staan zijn niet neutraler
dan pleidooien om abortus te verbieden.
Hetzelfde geldt ten aanzien van het homohuwelijk; het is onzin om te denken
dat het een uiting van neutraliteit is om
elke zich aandienende samenlevingsvorm gelijk te behandelen. Kernvraag is
of het homohuwelijk de waardering en
erkenning van de gemeenschap verdient,
zoals de staat dit traditioneel beoogd
heeft ten aanzien van het ‘gewone’ hu-

welijk. Invoering van het homohuwelijk
is geen uiting van een neutrale staat,
maar een toekenning door de staat van
de waarden die aan het huwelijk worden toegekend. (…)
Sandel eindigt met een vraag: willen we
een maatschappij waarin alles te koop
is? Of zijn er bepaalde morele en sociale
waarden die op de vrije markt niet worden gerespecteerd en die niet te koop
zijn? Zijn antwoord is duidelijk: die morele vragen moeten worden beantwoord
en de enige plaats waar
dat gezaghebbend
gebeuren kan is de politiek.
In het Nederlandse
openbare leven is de
discussie over deugden
niet populair. Het lijkt
een achterhoedegevecht
van orthodoxe christenen die de moderne tijd
niet kunnen of willen
bijhouden. Maar Sandels benadering maakt
duidelijk dat het debat
over publieke deugden
geen achterhaalde zaak
is, maar de kern van
politiek die ‘rechtvaardigheid’ centraal wil
stellen. Daarmee is dan
niet bedoeld de ‘rechtvaardigheid’ van de laatste procenten
inkomsten- en lastenverdeling, zoals het
begrip in Nederland doorgaans wordt
opgevat, maar gaat het over de vragen
hoe de politiek in deze tijd de grote
levensvragen tegemoet kan en moet
treden. Deze vragen gaan over leven
en dood, over vrijheid en slavernij, over
ecologische rampen of duurzaam scheppingsbeheer.
Sietsma realiseert zich dat Sandel met
zijn betoog geen christelijke politiek
propageert. Sandel pleit voor een eerlijk
debat over de publieke moraal – onder
erkenning van de betekenis van levensbeschouwelijke en religieuze argumentaties – zonder in dat debat zelf positie
te kiezen. Vanuit de christelijke politiek
kunnen en moeten we volgens Sietsma
een stap verder gaan dan Sandel doet.
Sandel bepleit een proceswaarborg; er
moet in de staat een adequaat debat
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over de moraal zijn. Procesverantwoordelijkheid is het sleutelwoord van de
moderne staat. Maar het voldoen aan
de eis van proceswaarborgen geeft nog
geen garantie dat er inhoudelijk ‘goede’
resultaten ontstaan. Een goed proces
van morele meningsvorming garandeert
nog geen goede invulling van het begrip.
Daarom is de inhoudelijke oriëntatie
op wat wij christelijke politiek noemen
van blijvend belang. We hebben het dan
inderdaad over rechtvaardigheid als
richtsnoer voor het overheidshandelen.
Rechtvaardigheid betreft dan de wijze
waarop de opdracht van de Schepper,
die ook tot overheden komt, vertaald
wordt in wetgeving en beleid.

Gods wet voor overheden
Sietsma gaat in dit verband kort in op
een pleidooi dat Rienk Janssens eerder
in Denkwijzer hield om als belangrijkste
taak voor de overheid te zien het ‘borgen van variëteit’. Echte vrijheid voor
burgers zou dan zijn ‘dat je, binnen de
grenzen van de wet, je leven kunt inrichten volgens je eigen overtuiging’.
Dat klinkt prachtig, maar Sandel toont
aan dat dit ons niet veel verder helpt,
omdat het juist gaat om die wettelijke
condities. Welke keuzes worden wel,
welke keuzes worden niet toegestaan?
De door Sandel bepleite aandacht voor
de deugd ontbreekt; de staat wordt ‘leeg’
en het is toeval hoe de belangenstrijd
om het publieke domein uitpakt. De
notie dat Gods wet voor overheden kenbaar is, ontbreekt hierin. (...)
Als het al waar is dat de kerk kan leven
zonder christelijke restanten in de wet
(…), de samenleving kan naar mijn vaste
overtuiging niet zonder de christelijke
moraal. Sandel laat namelijk zien waartoe het neoliberalisme zonder die christelijke moraal leidt.
Het is pijnlijk en gênant om te zien hoe
Nederland met een beroep op de ‘lege
staat’ inhoudelijke oordelen over ver-

werpelijke en schadelijke zaken heeft
ontweken. De economische pressie om de
zondagsrust op te heffen leidt tot sociale
dwang voor kleine zelfstandigen. Legalisatie van de prostitutie heeft geleid tot
– alleen al in Amsterdam – duizenden
gevallen van moderne slavernij. De vrijheid die in ons land bestaat om allerlei
verdovende middelen te gebruiken en
te verhandelen leidt tot grote schade
aan gezondheid van velen en aan de
publieke financiën. De uitbuiting van de
aarde leidt door ons ongegeneerde economisch liberalisme tot genetische modificatie van de kleinste levensvormen
in de oceaan. Er is werk aan de winkel
voor christelijke politiek. Wie denkt dat
de moderne mens de grote problemen
– ideologieën, oorlogsdreiging, slavernij,
uitbuiting – achter zich heeft gelaten
heeft het grondig mis. Er zijn zelfs
nieuwe problemen bijgekomen: uitputting van de aarde, toenemende sociale
ongelijkheid, verslaving en zinloosheid,
vereenzaming. De politiek kan die problemen niet oplossen maar aan de oplossing ervan wel bijdragen. Omgekeerd
kan een politiek waarin voor moraal
geen plaats is die problemen in stand
houden of verergeren. Sandels pleidooi
kunnen we dan ook beschouwen als
aanmoediging om de boodschap van de

dienst aan Schepper en medeschepsel,
ook door de overheid, in praktijk te brengen. Er is namelijk veel behoefte aan.
Vermoedelijk zullen de meesten onder ons de genoemde problemen wel
herkennen. Het ligt ook voor de hand
ze te zien in de context van de ontkerstening in Nederland en daarbuiten.
Maar als dat ertoe zou leiden veel van
deze problemen als een gegeven te
aanvaarden en ondertussen vooral te
bidden om Gods geduld met Nederland
en de wereld, zouden we als kerk en
kerkleden ernstig tekortschieten. Laten
we daarnaast ook voorbeden doen voor
‘alle koningen en gezagsdragers’, ja
voor ‘alle mensen’ (1 Tim. 2:1-2), opdat
ieder op eigen plaats bijdraagt aan een
samenleving waarin de goede wet van
God wordt gerespecteerd. Daar hebben
we in ons vrije Nederland als kerk en als
politiek alle ruimte voor. Die adeldom
verplicht, ook in Gods koninkrijk.
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