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Schriftlicht
Pieter van den Berg

Let op Jezus in de hemel

De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel
plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die
de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door
mensenhanden is opgericht.
(Hebreeën 8:1-2)

Het is verwarrend als oude zekerheden wegvallen. Als overtuigingen die zo stellig waren, toch niet zo zeker lijken of blijken te zijn. We maken het als kerken ook mee. De stelligheid
over de ware kerk is verdwenen.
Veranderende tijden, veranderende
inzichten. Dat is niet uniek voor de kerk.
Massaprotesten tegen kernwapens uit
de jaren ’80 worden door voorlopers
van toen nu achteraf gezien als zinloze
romantiek. Wat komt er voor oude zekerheden in de plaats?

Onzekerheid bij de Hebreeën
Het is een sprong naar de eerste eeuw,
naar de mensen aan wie de Hebreeënbrief is geschreven. Maar het wegvallen
van oude zekerheden kom je ook in die
brief tegen. De schrijver bemoedigt zijn
lezers met nieuwe zekerheid: let op Jezus in de hemel. De brief is geschreven
aan Joden die christen zijn geworden.
Mogelijk vormen ze een gemeente in
en rond Jeruzalem. Het is nog voor
het jaar 70, de tempel in Jeruzalem is
nog niet verwoest. De Jodenchristenen

hebben geen gemakkelijke verhouding
tot hun volksgenoten die Jezus niet als
Messias erkennen. Eerder waren ze vervolgd. Ze worden gezien als verraders
van de wetten van Mozes. De wet, de
tempel, de priesters, de offers – voor
de Jodenchristenen is het allemaal van
betekenis veranderd. Zij volgen Christus. Maar nu dreigt er terugval, achteruitgang, onzekerheid. ‘Eerder hadden
we de tempel als echt centrum waarop
we ons konden richten. We konden
naar de priesters voor de offers. Zeker,
de Romeinen bezetten het land, maar
de tempel staat. Wat hebben wij nu
eigenlijk als volgelingen van Christus
om ons op te richten? We staan met
lege handen… alleen met ons geloof,
wij hebben alleen Jezus.’ Mogelijk is
de brief geschreven tijdens de Joodse
Opstand tegen de Romeinen vanaf het
jaar 66. De oorlog die zou uitlopen op

de verwoesting van de tempel in het
jaar 70. Het volk wordt bedreigd, de
tempel loopt gevaar! Wat nu? Zonder
tempel – alleen met Jezus?!

Meer, niet minder
De boodschap van de Hebreeënbrief is
dan de aansporing én de bemoediging:
blijf op Jezus letten. Met Jezus alleen,
met het geloof in Hem, heb je niet
mínder maar méér! Hij is meer dan de
profeten, Hij is de Zoon: luister naar
zijn stem. Hij is meer dan de priesters
van Levi en de hogepriesters van Aäron,
Hij is de hogepriester à la Melchisedek,
een eeuwige Hogepriester. Zijn offer is
meer dan alle offers van de priesters en
meer dan het offer van de hogepriester op Grote Verzoendag. Zijn offer is
volmaakt, eenmalig en voor eeuwig
genoeg. Jezus is meer dan Mozes, Hij
is de Middelaar van het nieuwe, betere
verbond. Met Jezus alleen heb je niet
minder, maar meer. Blijf letten op Jezus
in de hemel. Het accent ligt niet alleen
op ‘let op Jezus’, maar ‘let op Jezus die
in de hemel is’ – als ware hogepriester.
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Zo formuleert de schrijver het expliciet
in Hebreeën 8:1-2 en hij noemt de kern
van zijn betoog: let op Jezus de hogepriester in de hemel, die dienst doet in
het hemelse heiligdom (zie ook: Heb.
9:11-12,24; 10:21; 12:1-2).

De tempel een kopietje!
De schrijver trekt steeds een vergelijking tussen de priesters en Jezus. Priesters doen dienst in de aardse tempel,
maar Jezus in de hemelse. Op aarde
zou Jezus niet eens priester zijn, want
er zijn al priesters naar de wet: ‘Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het
hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon
met het oprichten van de tabernakel:
“Let erop,” staat er immers, “dat je alles
vervaardigt volgens het ontwerp dat je
op de berg getoond is”’ (Heb. 8:5). Dat
is nog eens een gedurfde conclusie uit
een bijbeltekst (Ex. 25:8-9).
In Exodus krijgt Mozes de opdracht
van God om de tabernakel te bouwen
precies naar het model in de hemel.
Het hemelse model staat garant voor
de heiligheid van de aardse tabernakel.
God zelf gaf opdracht tot de bouw van
dit heiligdom. Dit is zijn heilig huis. God
zelf wilde op aarde in dit huis aanwezig zijn. En nu, eeuwen later, trekt de
schrijver van de Hebreeënbrief de conclusie uit dezelfde tekst dat de aardse
tempel van mínder waarde is. Eigenlijk
is de tempel maar een slap aftreksel
van het ware heiligdom, een kopietje
van het origineel! Dat is nog eens een
nieuwe hermeneutiek. Het is te begrijpen dat de Joden dit godslasterlijk vonden. Heel het heiligdom met alle heilige
personen en alle heilige voorwerpen
worden hier in de Hebreeënbrief gerelativeerd en als voorlopig en tijdelijk
neergezet. Het heilige huis van de heilige God wordt gedegradeerd tot een
heilig huisje van de Joden.

Nieuwe lijn hermeneutiek
Hoe durft de schrijver dit te doen?
Het is te danken aan Jezus Christus.
De schrijver heeft alles opnieuw
doordacht nu Jezus is verschenen: dé
Profeet, dé Priester, hét offer in hét
heiligdom. Vanuit Christus leest hij de

Schriften opnieuw. Na Goede Vrijdag,
Pasen en Hemelvaart – de beslissende
stappen die God in Christus heeft gezet. Hij weet van Jezus’ offer aan het
kruis en hij leest de teksten over de
Grote Verzoendag en ziet de vervulling ervan in Jezus Christus. Hij weet
van Jezus die naar zijn Vader is teruggegaan en nu in de hemel zit aan zijn
rechterhand. Zo leest hij Exodus opnieuw, over het model voor de aardse
tempel. Nu licht deze tekst opnieuw op
en de schrijver concludeert: Jezus doet
nu dienst in het ware heiligdom! Die
aardse tempel is nu niet meer nodig,
kan verdwijnen.
Had Jezus niet over zichzelf en zijn
lichaam gesproken als over de tempel?
Zijn lichaam is de tempel die zal worden afgebroken en die Hij in drie dagen
weer opbouwt (Joh. 2:19-22). Had Hij
niet de verwoesting van de tempel
aangekondigd (Mat. 24:1-2)? De schrijver ziet mogelijk de Romeinse legers
de stad al naderen. Maar Jezus stond
op uit de dood en doet dienst in het
hemelse heiligdom. De schrijver denkt
alles vanuit Christus opnieuw door. Hij
ziet de voorlopigheid en betrekkelijkheid van het oude verbond oplichten:
alles riep om het definitieve, de ware
Verlosser, de Zoon, de Hogepriester.
Eerder had Stefanus al in deze lijn zijn
afscheidspreek gehouden (Hand. 7). In
Jeruzalem, voor de Joodse leiders. En
ze waren woedend geworden. Zo woedend dat ze aan het eind van de preek
hem stenigen. Wat maakt hen toch zo
kwaad? Stefanus vertelt alleen maar
de geschiedenis van de Joden opnieuw.
Wat is er mis mee? Totdat je doorhebt
dat hij de geschiedenis vertelt zónder
het belang van de wet, het land en de
tempel: God kan zonder. En altijd al
hebben de Joden de van God gegeven
leiders afgewezen. Geloof in Jezus, de
Messias. Stefanus ziet Hem staan aan
Gods rechterhand – in het hemelse
heiligdom (Hand. 7:55-56). Hij volgt de
nieuwe hermeneutiek van Christus.
En op die lijn staat de Hebreeënbrief.
Zoals Jezus zei: elke schriftgeleerde die
leerling is van het koninkrijk, lijkt op
een schatbewaarder die telkens nieuwe
en oude dingen tevoorschijn haalt
(Mat. 13:52).
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Blijf geloven
Hierin zit een enorme confrontatie met
het jodendom. Alle zekerheden van het
Sinaï-verbond, van eeuwen verbondsgeschiedenis waarin de tempel centraal
stond, vat hij samen: uiteindelijk was
het slechts een oefening, een schaduw,
een kopietje. Wat een confrontatie met
z’n Joodse volksgenoten. Maar tegelijk
wat een bemoediging: de vervulling is
gekomen. Jezus is in de hemel! Het gaat
niet meer om de aardse tempel. Blijf
letten op Jezus de hogepriester in het
hemelse heiligdom.
Bij alle relativering van de tempel, de
priesters, de offers, blijft de schrijver
volop verbonden met het vólk van het
oude verbond. De tempel en de priesters zijn dan wel afgeschreven, maar
de voorouders blijven voorgangers op
de geloofsreis. God vond vreugde in
hun geloof en volharding (Heb. 11). Ook
als oude zekerheden wegvallen, blijft
de zekerheid van Gods plan, Gods doel,
Gods Woord. Blijf geloven!
Telkens wisselen bemoediging en aansporing elkaar af in deze brief. Nooit
wordt het gearriveerd, nooit wordt het
vanzelfsprekend. De auteur spoort zijn
lezers juist aan om Christus niet kwijt

te raken. Telkens is de aansporing gebaseerd op wat God heeft beloofd, op
wat Christus heeft gedaan. Maar nooit
verliest dat z’n kracht doordat het een
mededeling wordt. Altijd is het gekoppeld aan een oproep om de hoop vast
te houden, om te volharden in het geloof. Nooit wordt het activistisch alsof
het van ons afhangt. In de aansporing
om steeds op Jezus te blijven letten
klinkt juist door: het blijven vertrouwen
op wat Hij deed, doet en belooft. De
hoofdstukken over Jezus’ priesterschap
(Heb. 5:1 - 7:28) en zijn priesterdienst
(Heb. 8:1 - 10:18) kennen die afwisseling
minder, zij benadrukken het méérdere
van Jezus ten opzichte van de priesterdienst van het Oude Testament. Maar
de aansporing klinkt daarna: Hebreeën
10:19-39 en in de slothoofdstukken
11 - 13. Laten we omhoogkijken, dankzij
Jezus’ bloed zonder schroom het heiligdom binnengaan. Let op Jezus in de
hemel.

Verbondsspiritualiteit
In onze vrijgemaakte geschiedenis
heeft het verbond een belangrijke
plaats ingenomen. De Vrijmaking van
1944 kun je zien als een poging tot een
bijbelse herijking van het denken over
het verbond, en als een ontworsteling
aan historisch gegroeide dilemma’s
over verbond en uitverkiezing. Dat past
bij de Hebreeënbrief, met z’n aandacht
voor het oude en het nieuwe verbond,
de kracht van Gods spreken, de plek van
Christus als Middelaar. Vrijgemaakten
benadrukten zowel de belofte als de
eis van het verbond. Dat past bij de
Hebreeënbrief met z’n afwisseling van
bemoediging en aansporing gebaseerd

op Christus’ werk. Toch werd op de een
of andere manier het spreken over het
verbond vlak. Het preken over belofte
en eis kwam over als een schema. Alsof
je met de ene hand neemt wat je met
de andere gaf. Veel accent op Christus’
werk aan het kruis, maar minder op
zijn werk in en aan ons. De Hebreeënbrief verbindt beide met het accent op
Jezus als de hogepriester in de hemel
die voor ons pleit, in wie wij mogen
naderen tot de troon van de genade om
hulp. Door geloof en hoop zijn we met
Hem verbonden. Die hoop trekt ons
vooruit. De vrijgemaakte spiritualiteit
en ons denken over het verbond mogen
vanuit Hebreeën meer toekomstgericht
worden. Geloof en hoop zijn sterk verbonden. Kijk vooruit, blijf hopen, blijf
onderweg naar de hemelse stad.

Let op Jezus in de hemel
Pasen wordt in de Hebreeënbrief vooral
voorondersteld, accent krijgen Goede
Vrijdag: de Hogepriester brengt zichzelf
als volmaakt offer, en Hemelvaart: de
Hogepriester gaat met zijn bloed het
hemelse heiligdom binnen. Let op Jezus
in de hemel. Hij komt terug vanuit het
heiligdom. Zoals de hogepriester op
Grote Verzoendag het zoenbloed op
het zoendeksel van de ark brengt, en
dan weer naar buiten komt. Dan is het
offer geaccepteerd, dan zijn de zonden
verzoend. Zo moeten wij het volhouden, Jezus verwachten. Denk aan de
gelovigen die wachtten op de terugkeer
van de priester Zacharias die bij het
reukofferaltaar bad voor het volk (Luc.
1:8-10,22-23). Zo verwachten wij Jezus.
Als Hij komt, gaat het niet meer om de
zonde, maar om het oordeel (Heb. 9:2328). Hij komt met redding, vrede en zegen voor wie gelooft en volhardt.
Bij alle aardse onzekerheden, ook bij de
gang van de kerk op aarde, zelfs bij de
uitleg en toepassing van Gods Woord
in andere tijden en culturen, is dit de
geloofszekerheid op aarde: Jezus in de
hemel. Door geloof en hoop zijn we
vast aan Hem verbonden en naar zijn
doel op weg. Let op Jezus in de hemel!
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Kroniek
Hans van der Jagt

Kerkenkoepel?
De laatste Nationale Synode is alweer een tijdje geleden.
Deputaten kerkelijke eenheid van de Gereformeerde Kerken
hebben eraan meegedaan. Het is ze goed bekomen. Ze vertellen erover in hun rapport aan de generale synode. Deze
besloot op voorstel van deputaten inmiddels de komende tijd
aan de Nationale Synode deel te blijven nemen. Valt er ook
iets te zeggen over de tijd die komt?
Het blijft geen forum
De Nationale Synode presenteert zich
op haar website met de ondertitel ‘Protestants Forum’. Ze wil dus een forum
zijn. Het neemt de indruk weg die de
gangbare betekenis van het woord ‘synode’ geeft, alsof het een vergadering
zou zijn die kerkelijke besluiten neemt.
Daar gaat het de stuurgroep niet om.
Ze beoogt ‘de versterking van onderlinge contacten en een aanmoediging
tot meer eenheid als christenen in het
publieke domein’. Zo werd het gezegd
bij de start van het project. Voor dat
doel heeft de laatstgehouden synode
ingezet op het onderlinge geloofsgesprek. De eenheid van de kerk moet
van onderop komen. De ontmoeting in
het geloof en het gesprek daarover ziet
men als geschikt medium om het onderlinge vertrouwen te bevorderen.

Deze opzet maakte het makkelijker
om mee te doen. De Generale Synode
van Harderwijk 2011 koos een insteek
waarbij ‘het contact met andere (protestantse) kerken vrijmoedig en onbekommerd wordt aangegaan, zonder dat
kerkelijke eenheid direct als doel wordt
nagestreefd, en waar mogelijk een
recht getuigenis van de waarheid gegeven kan worden’. Deputaten moesten
waar mogelijk deelnemen aan activiteiten die de Nationale Synode organiseert, met inachtneming van de eigen
identiteit en verantwoordelijkheid van
de Gereformeerde Kerken. Ze kregen de
opdracht mee om ‘het katholiek-gereformeerde belijden naar de Schriften in
te brengen’.
De Nationale Synode wil een forum
zijn. Maar de stuurgroep wil meer. Al
in 2010 gaf zij aan hoe zij de toekomst

ziet. Ze keek vooruit naar 2018, het
herdenkingsjaar van de Nationale
Synode van Dordrecht uit 1618/1619.
Haar doel is ‘om in 2018 een echte
synode te beleggen die ook besluiten
zal nemen’ (kerknieuws.nl, 10-12-2010).
Daar streeft ze nog steeds naar. Vorig jaar zei de stuurgroepvoorzitter,
ds. G. de Fijter: ‘Alles wat we nu doen,
dient in het perspectief gezien te
worden van 2018 en 2019, waarbij we
een protestantse variant destilleren
uit het rooms-katholieke bisschoppenmodel’ (CIP.nl, 12-09-2013). Als het aan
de stuurgroep ligt, zal de synode dus
geen forum blijven. Ze wil in 2018
worden wat ze nu nog niet wil zijn.
Zal dat verschil gaan maken voor de
insteek die de Gereformeerde Kerken
kiezen?

Sony Center-kerk
Hoe het in de toekomst precies zal
worden, is nog niet bekend. De Fijter
noemde namelijk niet alleen een variant op het roomse bisschoppenmodel.
Hij schetste ook het beeld dat hij bij
onze oosterburen ziet: het federatieve
kerkverband van de Evangelische Kirche
in Deutschland (Nederlands Dagblad,
28-10-2013).
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Op de website van de EKD is de nodige
informatie te vinden. Het is een federatie van twintig kerken uit de verschillende Duitse Bundesländer. Dat zijn lutherse kerken, gereformeerde kerken en
verenigde lutherse/gereformeerde kerken. In deze federatie nemen de kerken
gezamenlijk hun verantwoordelijkheid
tegenover de samenleving, zonder dat
het hun eigen zelfstandigheid inperkt.
Ze hebben alle hun eigen synode, hun
eigen bestuur en inrichting. Dat ziet
De Fijter als voordeel: ‘behoud van zelfstandigheid en toch één gezicht naar
buiten’ (id.). Het roept natuurlijk wel
de vraag op hoe het kan dat ieders zelfstandigheid niet wordt ingeperkt als
je gezamenlijk je verantwoordelijkheid
neemt. Hoe dat zij, het doet denken
aan een kerkelijke eenheid – als we toch
naar onze oosterburen kijken – à la het
Sony Center.
Het is te vinden aan het Potsdamer
platz. Een plein, jarenlang een kale
open vlakte, waar de Berlijnse muur
Oost scheidde van West. Inmiddels
staat het vol moderne architectuur die
bezienswaardig is. Eén complex aan dat
plein wordt gevormd door een groep
van zeven gebouwen bij elkaar. Ze zijn
onderling zelfstandig. Een eigen in- en
uitgang en een eigen dak. Er zit van
alles in. Kantoren om te werken. Appartementen om te wonen. Winkels om te
shoppen. Cultuur en amusement. Over
geeft. Wat hij laat zien, daar word je
het geheel welft zich een immense
niet vrolijk van.
koepel van stof en staal en glas. Onder
dat dak geeft de horeca op het binnenOm er iets van te noemen: Maris wijst
plein volop plaats voor ontmoeting en
erop dat het centrale gezag van de
gesprek. Het Sony Center, fascinerend
EKD op een ‘politieke’ manier besluiten
meeting point in een
neemt die ‘weinig
moderne stad. Zo
rekening houden met
Meeting point
indrukwekkend als
Gods Woord en de
in een moderne stad
dit bouwwerk is, zo
belijdenis van de kerk’.
aantrekkelijk lijkt de
De kerken hebben hun
toekomst naar EKD-model die De Fijter
belijdenis, maar in de praktijk is het
voor de Nederlandse kerken ziet.
centrale gezag belangrijker dan de belijdenissen van de lidkerken.
Met de aanvaarding van de zogeOnder het koepeldak
noemde Leuenberger Konkordie uit
De koepel fascineert. Hoe zou het leven 1973 is een ‘tendens tot oecumenische
relativering van de geloofsbelijdenis
onder die koepel zijn?
(…) karakteristiek geworden’. Volgens
Reacties op het idee van De Fijter bleeen uitspraak van het centrale gezag
ven niet uit.
van de EKD zijn alle samenlevingsvorIk las er één van Hans Maris (Nedermen van man en vrouw, gehuwd of
lands Dagblad, 15-11-2013), die een inongehuwd, homoseksuele relaties, al of
druk van het leven onder het EKD-dak

niet in een huwelijk, volkomen gelijkwaardig aan elkaar. Wie dat bestrijdt,
kan rekenen op kerkelijke vermaning.
Volgens het overkoepelend gezag is het
ketters en kerkscheidend om kritiek te
hebben op de bevestiging van vrouwen
in het ambt. Beslissingen over ethische
zaken worden zonder principiële voorbereiding genomen bij meerderheid
van stemmen.
Maris noemt nog meer. Maar dit laat
al zien dat het leven onder een koepel
à la de EKD geestelijk gezien niet aantrekkelijk is. Wat voor gezicht laten de
kerken onder deze ene koepel aan de
samenleving zien? Maris stelt terecht
de vraag: ‘Op wat voor manier zou een
soort EKD in Nederland de eenheid van
de kerk dienen – een eenheidsstructuur
die boven een brede confessionele verscheidenheid staat? Aan welke normen
zal die structuur dan gebonden zijn?’
Zijn overtuiging is ‘dat de eigenlijke

166

het evangelie. Gaat het beide keren niet
Beek (Nederlands Dagblad, 2-12-2013).
Geen onbelangrijke stem voor de Natio- over de inhoud van wat we geloven en
nale Synode. Hij zou de laatstgehouden verkondigen? Eenheid is méér dan een
dak. Het moet gaan om een eenheid in
synode hebben toegesproken, als hij
Christus, zegt Van de Beek. Nader ingeniet verhinderd was geweest.
vuld: de Christus zoals Hij in de SchrifVan de Beek is niet tegen een overkoeten tot ons komt: zijn Persoon, zijn
pelende synode, maar het gaat ‘niet
werk en zijn onderwijs. Wat zegt dan
alleen om organisatorische eenheid.
de instructie die de Nationale Synode
Het gaat om eenheid in Christus en
voor het voeren van het geloofsgesprek
daar moeten we elkaar ook aan hougeeft: ‘In het geloofsgesprek gaat het
den. We kunnen geen eenheid hebben
niet om discussies over geloofswaarals er geen synode is die verantwoorheden’? Kennelijk beoogt het gesprek
delijk is voor kwaliteitsbewaking van
een verschuiving van de inhoud van het
het kerkelijk leven en vooral van haar
ambtsdragers. Een kerk kan niet zonder geloof naar de beleving ervan.
Ik kan me daar goed iets bij voorstellen
tucht over leer en leven. Als we elkaar
als het gaat om het
daarop niet willen
individuele geloofsgeaanspreken, zijn we
Als kerk geen knip
sprek. Het is ongetwijals kerk geen knip
voor de neus waard
feld een middel om
voor de neus waard.
onderling vertrouwen
Vervolgens zijn er binte bevorderen. Maar toch, neemt dat
nen die ene gemeenschap in Christus
het inhoudelijke geloofsverschil weg?
wel heel verschillende expressies en
belevingen. Die hebben niet zozeer met Of wordt dat vanuit de beleving gerelativeerd? En het wordt anders wanneer
het fundament te maken, als wel met
geestelijke cultuur.’ Wat hem voor ogen je als kérken eenheid zoekt. Waar wordt
met het oog op die eenheid het gesprek
staat, zal niet helemaal hetzelfde zijn
over de waarheden van het geloof dan
als wat Maris wenst, maar beiden vrawel gevoerd? Er zijn verschillende redegen waar men zich onder het koepelnen voor die vraag.
dak aan bindt, wat het fundament van
die fascinerende koepel is.

Eenheid is meer dan een dak
Zowel Maris als Van de Beek herinneren eraan dat kerkelijke eenheid meer
is dan een overkoepelend dak boven
ieders hoofd. Daar is De Fijter het vast
mee eens. Als hij de EKD-koepel noemt
als model, zal hij wel niet bedoelen
dat hij dit eenvoudig wil kopiëren. Er
is meer nodig dan een dak. Maakt de
Wat zou het waardevol zijn, schrijft
synode zich niet sterk
Maris, ‘als er onder de
voor het gesprek over
paraplu van de NatioHet moet van
het geloof? Het terras
nale Synode een waaronderop komen
onder de koepel van
achtig confessioneel
het Sony-dak is geesberaad op gang kon
telijk gezien functioneel. Zonder ontkomen, waarin geen politieke constelmoeting en vertrouwen geen eenheid.
latie, ook geen “grootstegemenedelerHet moet van onderop komen.
constructie”, maar een ootmoedig thematisch luisteren naar de Schriften kon
Toch blijft de vraag naar de aard van de
plaatshebben, buigend voor de Koning
eenheid staan. Volgens onze belijdenis
van de kerk.’
vergadert Christus zijn kerk in de eenheid van het geloof. Precies gezegd: de
Maris vraagt dus aandacht voor de
eenheid van het ware geloof. Volgens
aard van de eenheid van allen die ononze belijdenis wordt de katholieke kerk
der de koepel worden samengebracht.
gekend aan de zuivere prediking van
Hij werd bijgevallen door Bram van de
hantering van de eenheid van de kerk
in een duidelijke confessionele grondslag gelegen moet zijn. Een wegwijzer
voor leer en leven, voor belijdenis en
ethiek, ontleend aan de Schriften.’

Dwaling en waarheid onder
één dak

Een eerste reden ligt natuurlijk al in de
confessionele verschillen tussen hen
die onder één dak moeten worden gebracht. De Fijter zei: ‘We willen terug
naar de belijdenis van Nicea, waarbij
de verscheidene gelovigen één God
beleden. We moeten als eenheid naar
buiten treden’ (CIP.nl, 12-09-2013). Hij
betitelt het als ‘een grote zonde’ als
je steeds je eigen winkeltje verdedigt.
Hij noemt dan zaken als het opheffen van je handen of discussies over
wat je zingt in de kerk. Het gaat over
hoofdthema’s, zegt hij. En dat is waar.
Maar hoezo dan Nicea? Dan kun je net
zo goed teruggaan naar het Apostolicum. En de nadere ontvouwing van
het Apostolicum en van het Nicaenum
in de belijdenissen van de Reformatie
dan? Zijn het niet de hoofdthema’s
die daarin nader worden ontvouwd?
Het ziet ernaar uit dat de koepel boven de kerken door reductie van de
belijdenis wordt geconstrueerd. De
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gereformeerde leer wordt op z’n best
een plaatsje vergund in een van de
gebouwen onder het koepeldak. Is die
leer dan niet katholiek? Of ben ik nu
ook m’n eigen winkeltje aan het verdedigen, en een grote zonde aan het
begaan?
In het verlengde hiervan is er nog een
reden om te vragen naar de aard van
de eenheid onder het Sony-dak. Ik herinner aan een interview dat De Fijter
op 8 december 2010 gaf. De komende
zeven jaren – er zijn er bijna vier van
om – moest toegewerkt worden naar
een officieel excuus aan de Remonstrantse Broederschap. In 2018 moet
– er moet dan een echte synode zijn
die officieel besluiten neemt – ‘sorry’
gezegd worden voor wat de Dordtse

Synode vierhonderd jaar geleden de
remonstranten heeft aangedaan. Ik
schreef daarover in de Kroniek van januari 2011. Er is bij mijn weten nooit op
gereageerd. Ik denk daarom dat ik de
bedoeling goed weergaf. In 2018 moet
dus de veroordeling van de remonstrantse leer worden veroordeeld.
Dat is natuurlijk ook de teneur van de
uitsmijter waarmee dr. C. van der Kooi
op 26 oktober 2013 zijn toespraak tot
de laatste Nationale Synode besloot:
‘Dordt had een slechte naam. De beroemde kerkhistoricus Heiko Oberman
heeft ooit de synodebesluiten van
Dordt een bedrijfsongeval genoemd.
Hoe dan ook, Dordt heeft bij mij dezer
dagen een goede naam gekregen.’ De
toespraak is te vinden op de website

van de Nationale Synode. Zo’n ongeval
ruim je uit de weg. Er is voor de waarheid die de dwaling bestrijdt, onder het
overkoepelend dak geen plaats.
Ik vroeg naar de aard van de eenheid.
Wat is de architectuur van het koepeldak dat zo fascineert? De wensen van
Maris en Van de Beek zullen wel niet
in vervulling gaan. Niet alleen wordt
onder de Sony-synode de belijdenis gereduceerd. Ook wordt de dwaling met
de waarheid gecombineerd. Het wordt
koud op het terras onder het Sony-dak.
En welk gezicht laat je dan als kerk in
de samenleving zien? Dat je fundament
en pijler van de waarheid bent, of een
januskop?

Katholiek-gereformeerde
inbreng
De deputaten kerkelijke eenheid hebben over de Nationale Synode gerapporteerd. Hun rapport zegt niets over
de plannen die er voor de toekomst
zijn. Daarover zal vermoedelijk hun
volgende rapport gaan. De eerstkomende generale synode zal in 2017 zijn,
een jaar voordat het forum een echte
synode moet worden. Voor de tijd die
komt, wensen we deputaten – en wie à
titre personnel bij de Nationale Synode
betrokken is – kracht en wijsheid toe
van de Here om ‘het katholiek-gereformeerde belijden naar de Schriften in
te brengen’. Ook wat dat belijden zegt
over de kerk en haar eenheid.
Afgesloten 30 mei 2014.
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Waar brengt het ons verder?
In een vorig artikel schreef ik over hermeneutiek. Ik plaatste

toen met name kanttekeningen bij het meerderheidsrapport
‘Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie’ van het

deputaatschap M/V in de kerk en gaf daarbij aan waar in dit
rapport wordt meegegaan met de zogenaamde nieuwe hermeneutiek (zie novembernummer 2013).
Ik was me ervan bewust dat ik toen een
en ander kort moest formuleren en ben
daarom blij dat ik nu ruimte krijg om
nog eens dit onderwerp, maar dan uitgebreider, onder de aandacht te brengen. Want naar mijn idee is het een wezenlijk onderwerp waar we als kerken
genoodzaakt zijn over na te denken, en
meer nog, ons standpunt over te bepalen. De vraag die ik in twee artikelen
wil beantwoorden, is: wat is hermeneutiek? Wat wordt daarmee bedoeld? En
vooral: waar brengt het ons verder? In
een tweede artikel ga ik in op de vraag:
waar geeft het verwijdering als het
gaat om ons gereformeerd belijden?

Spraakverwarring
Wanneer we nadenken over hermeneutiek en ons afvragen wat hermeneu-

tiek precies is, stuiten we meteen al
op een probleem. Tegenwoordig wordt
namelijk onder de naam ‘hermeneutiek’ iets anders verstaan dan wat die
eeuwenlang gedekt heeft. De bekende
kerkvader Augustinus schreef als een
van de eersten een uitgebreid handboek over de hermeneutiek. In dit boek
wordt uitgegaan van de gedachte dat
hermeneutiek te maken heeft met het
opstellen van regels die de uitleg van
de bijbeltekst dienen. Deze opvatting
is ook onder ons tot het eind van de
vorige eeuw nog volop verdedigd. Ze is
te vinden in de boeken van F.W. Gros-heide (Hermeneutiek ten dienste van de
bestudeering van het Nieuwe Testament
uit 1929), S. Greijdanus (Schriftbeginselen ter Schriftverklaring uit 1946) en
J. van Bruggen (Het lezen van de Bijbel
uit 1981). Zij allen behandelen met

name de vraag aan welke regels de exegeet gebonden is, wil er sprake zijn van
een goede uitleg van de Bijbel.
Echter, tegenwoordig wordt onder hermeneutiek heel iets anders verstaan.
Kort gezegd is het zo, dat hermeneutiek
niet meer gezien wordt als alleen maar
beperkt tot het opstellen van regels
voor de uitleg van een bijbeltekst, maar
als een discipline die zich bezighoudt
met de vraag wat interpreteren zelf
eigenlijk is: wat houdt verstaan in? wat
betekent begrijpen? (Aan het begin
van deze verandering wordt meestal de
naam Schleiermacher verbonden.)
Deze verandering van opvatting is in
twee stappen verlopen. In de eerste
plaats trad er een verbreding op van
specifiek het uitleggen van bijbelteksten naar het uitleggen van teksten
in het algemeen. Oftewel, in de oude
opvatting ging het om het opstellen
van regels voor de uitleg van met name
de Bijbel. Maar dat veranderde dus in
de aandacht voor het uitleggen van
andere teksten; en dat bracht de vraag
met zich mee: wat betekent het dat ik
een tekst begrijp? De tweede stap die
hiermee samenhing, was dat er een

169

Thema
Pieter Boonstra

Moderne hermeneutiek

Jaargang21
21no
no66juni
juni2014
2014
Jaargang

verbreding optrad van het uitleggen
en begrijpen van teksten naar het verstaan in het algemeen. Wat gebeurt
er wanneer ik tot verstaan kom? Hoe
gaat dat proces in z’n werk? Oftewel, in
de nieuwe opvatting gaat het niet om
het opstellen van regels voor de uitleg,
maar om wat genoemd wordt: het verstaansproces.
Daarmee is hermeneutiek een onderdeel van de filosofie geworden. Immers,
in de filosofie denkt men na over vraagstukken die te maken hebben met onze
dagelijkse werkelijkheid; en filosofie wil
dan met name doordringen tot de kern.
En op zich is daar niets mis mee. Dat
geldt ook van het nadenken over wat
verstaan nu eigenlijk precies is.
Maar het levert wel een spraakverwarring op. De één verstaat onder hermeneutiek de oude opvatting van regels
voor de uitleg van de Bijbel. De ander
bedoelt met hermeneutiek de nieuwe
opvatting waarin het gaat over ons verstaan en begrijpen van een tekst.
Maar ook de termen ‘oud’ en ‘nieuw’
kunnen weer voor misverstand zorgen. Want het is dus niet zo dat het
‘nieuwe’ in de plaats gekomen is van
het ‘oude’, alsof het ‘oude’ heeft afgedaan. Ondanks de ontwikkeling die de
naam hermeneutiek heeft ondergaan,
kunnen we nog steeds spreken over
‘regels voor de uitleg’ en is het goed om
daarover na te denken. Maar daarbij
kunnen we niet net doen alsof bovengenoemde ontwikkeling niet heeft
plaatsgehad. We zullen juist de vraag
moeten beantwoorden: hoe verhouden
wij ons ten opzichte van deze ontwikkeling? Wat vinden wij daarvan? Wat
doen we met de resultaten die de moderne hermeneutiek op tafel heeft gelegd? Kunnen we als gereformeerde gelovigen deze resultaten zo overnemen
en gebruiken? (In het vervolg gebruik ik
de term ‘bijbelse hermeneutiek’ in de
opvatting van ‘het nadenken over de
regels voor de uitleg van de Bijbel’ en
de term ‘moderne hermeneutiek’ voor
de opvatting van ‘het nadenken over
het verstaansproces’.

Belangrijk inzicht
Het nadenken over het verstaansproces, dus de vraag wat er gebeurt

wanneer ik tot verstaan kom, heeft als
belangrijk inzicht opgeleverd dat we in
ons verstaan altijd te maken hebben
met een ‘voorverstaan’. Dat wil zeggen:
we treden nooit blanco de werkelijkheid tegemoet. Hoe wij de dingen zien
en verstaan, heeft te maken met een
idee die al in ons hoofd zit van hoe
dingen zijn en wat ze zouden kunnen
betekenen. Datzelfde geldt voor het
verstaan van een tekst, ook daar speelt
een bepaald ‘voorverstaan’ een rol. In
een beeld gezegd: we hebben allemaal
een bepaalde bril op als we een tekst
lezen. Deze opvatting blijkt inderdaad
ook toe te passen op het lezen van de
Bijbel. Iedereen
leest de Bijbel
met een bepaalde bril op.
Een duidelijk
voorbeeld
om dat aan
te tonen is te
lezen in een
interview met
Maarten van
Rossum, dat
stond in het
Nederlands
Dagblad (7
november
2013). Hij vertelt daarin
dat hij met
een leesgezelschap de Bijbel
heeft gelezen.
Hij vond het
hoogst interessant, maar
meer ook niet.
Natuurlijk had hij gelezen over God en
over Jezus, maar het bracht hem niet
verder. Waarom niet? Omdat hij de
Bijbel las met een bepaalde bril op. En
aan het eind van het interview vertelt
hij ook welke bril. Hij zegt daar tegen
de interviewer: ‘De God waarmee u
spreekt, is een projectie van uw eigen
gedachten, gesteund door een lange
traditie. Je geeft namelijk zelf betekenis
aan je leven.’ Ja, als je met deze bril op
de Bijbel leest, is het niet verwonderlijk
dat je niet veel verder komt. Aan de
andere kant, wíj lezen de Bijbel dus ook
met een bril op. Want wij gaan er niet
van uit dat God een verzinsel is van

mensen, maar Iemand die buiten ons
bestaat en die leeft.
Het inzicht van de moderne hermeneutiek is dus belangrijk, omdat we nu begrijpen hoe het komt dat die ene Bijbel
soms zo verschillend gelezen wordt. Dat
heeft dus te maken met een verschillend ‘voorverstaan’.

Hoe onze bril eruitziet
Het belangrijke inzicht van het ‘voorverstaan’ dat de moderne hermeneutiek ons heeft gegeven, vraagt om
nadere verantwoording als het gaat om
het lezen van de Bijbel. Immers, wan-

De apostel Paulus
neer het beslissend is met welke bril je
de letterlijke tekst van de Bijbel leest, is
het van enorm belang om deze bril, dat
is dus het ‘voorverstaan’ waarmee je
naar de Bijbel gaat, nader te omschrijven. Hoe ziet onze bril eruit?
Nu, om dit ‘voorverstaan’ te omschrijven blijkt het nodig te zijn antwoord te
geven op drie vragen.
In de eerste plaats presenteert de
Bijbel zich als een bundel boeken die
bestaat uit twee testamenten: een
oud en een nieuw testament. Juist dat
feit noodzaakt om na te denken over
de vraag wat precies de verhouding is
tussen deze twee testamenten. Wat
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onderscheidt deze testamenten en wat
verbindt ze aan elkaar? Wat is ‘oud’ aan
het Oude Testament? Betekent ‘oud’
hetzelfde als ‘verouderd’? En betekent
‘nieuw’ hetzelfde als ‘beter’? Als dat zo
is, dan kunnen we het Oude Testament
als niet meer geldend aan de kant
schuiven. Maar als het niet zo is, hoe
moeten we het dan zien? Het antwoord
op deze vragen bepaalt hoe je de Bijbel
leest en hoe je teksten interpreteert.
Heel duidelijk blijkt dat bijvoorbeeld
als het gaat over de doop. Als je uitgaat van de eenheid van het Oude en
Nieuwe Testament, interpreteer je de
woorden uit Marcus 16:16 ‘wie gelooft
en zich laat dopen’ heel anders, dan
wanneer je uitgaat van een breuk tussen het Oude en Nieuwe Testament.
In de tweede plaats heeft een belangrijke vraag voor iedereen die de Bijbel
leest, te maken met wat datgene wat
in de Bijbel beschreven staat, te maken
heeft met ons leven hier en nu.
Oftewel: wat heeft datgene wat je in de
Bijbel leest, te maken met jouw leven
vandaag? Even toegespitst op het lijden
en sterven en de opstanding van Jezus
Christus: we lezen dit niet enkel als een
geschiedenis uit het verleden, maar als
iets wat betrekking heeft op ons. Dat
komt vooral bij Paulus vandaan, die
dingen zegt als: ‘we zijn door de doop
in Christus’ dood met Hem begraven
om, zoals Christus door de macht van
de Vader uit de dood is opgewekt, een
nieuw leven te leiden’ (Rom. 6:4). Of:
‘God heeft Christus die de zonde niet
kende voor ons één gemaakt met de
zonde, zodat wij door hem rechtvaardig
voor God konden worden’ (2 Kor. 5:21).
Het zijn deze woorden van Paulus, die
ons vrijmoedigheid geven om datgene
wat er met de Here Jezus gebeurde, te
zien als een gebeuren dat betekenis
heeft voor ons vandaag. Voor het lezen
van de Bijbel maakt het nogal verschil
wanneer je deze woorden van Paulus
nazegt of niet.
In de derde plaats is een vraag waar je
een antwoord op moet hebben, het feit
dat de Bijbel tot ons komt via geschriften, dat is een verzameling teksten. Hoe
moeten we dit zien? Zijn het heilige
teksten? En zo ja, wat betekent dat
dan? Kunnen auteurs van de verschil-

lende boeken elkaar tegenspreken? Mogen wij tegen deze teksten ingaan?
Het antwoord op deze drie vragen is
beslissend ten aanzien van het lezen
van de Bijbel. En het is belangrijk om
je op dit punt te verantwoorden. En
precies dat blijken wij, als gereformeerde kerken, te doen in ons belijden.
In de drie formulieren van eenheid, de
Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB),
de Heidelbergse Catechismus (HC) en
de Dordtse leerregels (DL), leggen wij
als kerken verantwoording af van onze
leesbril. Op bovengenoemde vragen
kun je in deze drie formulieren een antwoord vinden.
Om wat willekeurige voorbeelden te
noemen. Lees voor een antwoord op
de eerste vraag wat het Oude en het
Nieuwe Testament met elkaar te maken
hebben: HC zondag 6 (vr./antw. 19) en
NGB artikel 25. De vraag of en wanneer
je kunt zeggen dat Jezus Christus voor
je zonden gestorven is, wordt beantwoord in: DL hoofdstuk II (art. 5-7). Op
de laatste vraag, over hoe wij aankijken
tegen de Bijbel als een verzameling teksten, geeft NGB artikel 5 antwoord.

Winst
De moderne hermeneutiek brengt ons
dus verder op het punt dat we ons nu
bewust zijn van het feit dat we altijd
met een bepaalde bril op de Bijbel lezen. Dit inzicht betekent naar twee kanten toe winst. In de eerste plaats behoedt het je voor de naïeve gedachte of
suggestie dat we de Bijbel blanco lezen
en dat daarom de term ‘gereformeerd’
inwisselbaar is voor ‘bijbelgetrouw’ of
‘bijbels’ (je komt dit o.a. tegen als alternatieve term in documenten die het
gereformeerd onderwijs aangaan).
Om het heel kort te zeggen: gerefor-

meerd is wel bijbels, maar bijbels hoeft
niet gereformeerd te zijn. Met ‘gereformeerd’ geef je aan hoe je de Bijbel
leest, en dat doe je met de term ‘bijbelgetrouw’ of ‘bijbels’ niet; dan kun je
nog alle kanten op. In de tweede plaats
betekent het bewust zijn van een ‘voorverstaan’ dat het ook goed is om dat
te omschrijven en aan te geven welke
bril je op hebt, zoals wij dat doen in de
belijdenisgeschriften.
We hoeven ons niet minderwaardig te
voelen wanneer we onszelf ‘gereformeerd’ noemen om daarmee aan te geven dat we op een bepaalde manier de
Bijbel lezen. In die zin is het misschien
voor misverstand vatbaar wanneer we
deze belijdenisgeschriften omschrijven
als ‘samenvatting van wat er in de
Bijbel staat’. Het probleem met deze typering is dat je over een samenvatting
van gedachten kunt verschillen en dat
dat niet zo erg is. Of dat er een nieuwe
samenvatting moet komen omdat in
de oude toch wel enkele zaken ontbreken. Of dat je over datgene wat er ontbreekt, je eigen invulling mag geven.
Het is dan ook beter om deze geschriften vooral te zien als hermeneutische
geschriften waarin verantwoording
wordt afgelegd van ons ‘voorverstaan’.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
van ambtsdragers gevraagd wordt, en
van predikanten in het bijzonder, hun
handtekening te zetten onder deze geschriften. Iedereen weet nu welke bril
zij op hebben als ze de Bijbel lezen en
daarmee onze huizen binnenkomen of
onze kansels bestijgen.
Afgesloten 10 mei 2014.

Voor wie verder wil lezen…
Een goede eerste inleiding is te vinden bij: A. Noordegraaf, Over het verstaan
en vertolken van de Bijbel, Kampen, 1991.
Voor een schets van de ontwikkeling van de hermeneutiek: Paul Ricoeur, ‘De
taak van de hermeneutiek’, in: Paul Ricoeur, Tekst en betekenis. Opstellen over
de interpretatie van literatuur, Baarn, 1991, p. 21-46.
De drie vragen zijn gebaseerd op: Paul Ricoeur, ‘Inleiding tot Bultmann’, in:
Paul Ricoeur, Kwaad en bevrijding. Filosofie en Theologie van de hoop, Rotterdam, 1971, p. 42-48.
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Onttrekking: met droefheid
deelt de kerkenraad
u mee...
Rond de problemen in Oekraïne werd
duidelijk dat president Putin en de
westerse regeringsleiders bepaald
niet dezelfde taal spreken. En ze
denken ook niet op dezelfde manier.
Gevolg: Oost en West begrijpen elkaar niet.
In een analyse van de oplopende
spanningen tussen Oost en West las
ik dat dit te maken heeft met een
niet gedeeld stuk geschiedenis. In
Rusland heeft de Verlichting van de
achttiende eeuw nauwelijks invloed
gehad. De westerse landen zijn daarentegen als het ware door de Verlichting heengegaan.
De Verlichting, die uitliep op de Franse Revolutie, heeft het denken in het
Westen sterk beïnvloed. De aandacht
verschoof van het collectief naar het
individu. Terwijl in Oost-Europese
landen het belang van het collectief
nog altijd voorgaat op dat van het
individu, wordt in West Europa veel
meer rekening gehouden met de belangen van individuele burgers.
Het zal duidelijk zijn dat deze verschillende uitgangspunten van invloed zijn op de beoordeling van wat
er gaande is in Oekraïne. Putin zegt
vanuit zijn ‘niet-Verlichte’ principes:
‘Wat ze ook willen, daar in Oekraïne,
doet niet ter zake. Ze horen gewoon
bij Rusland. Punt uit.’ Het Westen
roept: ‘Als de mensen in Oekraïne
niet bij Rusland willen horen, dan
moet Putin zich er niet mee bemoeien.’
Op een heel ander gebied komen we
het verschil tussen individueel en collectief ook tegen. In de zendingsgeschiedenis bijvoorbeeld. In Indonesië
waren vroeger inheemse stammen
die zo sterk als een collectief dachten
en leefden, dat op het moment dat
het stamhoofd zich tot het christendom bekeerde, de hele stam daarmee
automatisch christen geworden was.

Niemand had daar enig probleem
mee, behalve de zendelingen die uit
West-Europa kwamen en daarom van
mening waren dat ieder lid van de
stam zelf de keus moest maken.
Weer op een andere manier werd
mij duidelijk hoe het collectieve denken bijvoorbeeld in Zuid-Afrika nog
steeds heel gewoon is: een zwarte inwoner van Kaapstad werd bij de laatste verkiezingen gevraagd op welke
partij hij zou gaan stemmen. Daar liet
hij geen twijfel over bestaan: natuurlijk het ANC. Geconfronteerd met de
enorme corruptie binnen deze partij,
ontkende hij deze ook voor hemzelf
pijnlijke zaken allerminst. Niettemin
gaf hij aan wel op deze partij te gaan
stemmen. Hij voelde zich verbonden
en nam daarom al die negatieve zaken op de koop toe. Partijbelang voor
individueel belang.
We moeten ons niet op het verkeerde
been laten zetten door de uitkomst
van het collectieve denken zoals
hiervoor geschetst. Heel opmerkelijk
is namelijk dat we eenzelfde soort
denken tegenkomen in heel het
Oude Testament. En het is nog maar
de vraag of deze vorm van denken
werkelijk achterhaald en primitief is.
Natuurlijk: de wereld, vooral de westerse wereld zal er niets van begrijpen als wij als kerk belijden op grond
van Gods eigen Woord dat wij allen in
Adam hebben gezondigd! ‘Wat hebben wij met Adam te maken, zo deze
mythologische figuur ooit geleefd
heeft?’, wordt ons smalend voor de
voeten geworpen.
Maar laat deze belijdenis, die uitgaat
van een collectief (corporatief) denken, los en je bent daarmee direct
ook de genade kwijt dat je in Christus
(de tweede Adam) gerechtvaardigd
bent.
Het is een kostbare gedachte, rechtstreeks afkomstig uit de beloften
van de Here aan Abraham, dat God

een verbond sluit met een volk. God
sluit niet een verbond met losse
individuen, een collectief van losse
individuen. God maakt zijn verbond
met Abraham en zijn nageslacht. Met
Pinksteren verdeelde zich daarom
ook het ene vuur van de Geest op de
hoofden van de honderdtwintig mensen die bij elkaar vergaderd waren.
Hoe ze door dat ene vuur verbonden
werden en bleven, bleek uit hun werkelijk gedeelde leven in de eerste
gemeente in Jeruzalem.
Als kerken en gemeenten zouden we
veel verliezen als we onszelf, onder
invloed van de Verlichting, gaan beschouwen als niet meer dan een optelsom van gelovigen. Helaas sluipt
dat denken wel de kerk binnen. Je
merkt om je heen hoe het individuele
belang gaat bepalen hoe vaak men
z’n gezicht laat zien. De vreugde van
het deel mogen zijn van een gemeente wordt afgemeten aan het al of
niet vreugdevolle gevoel dat je er als
gelovig individu aan beleeft. Dan doe
je mee zolang het je wat oplevert. En
als de baten niet meer opwegen tegen de lasten, zeg je je lidmaatschap
gewoon op.
Je kunt wel zonder kleerscheuren
uit een collectief stappen, maar niet
uit een gemeente. Wie eens door zijn
doop in de gemeente is ingevoegd
(geïncorporeerd), kan zich alleen
maar losmaken door iets te scheuren. Of je dat nu zelf ervaart of niet.
De schade is er niet minder om. Immers, waar juist het geloof in de ene
Heer broeders en zusters aan elkaar
bindt, kun je nooit die band verbreken
zonder een deuk te slaan in je eigen
geloof en dat van degenen die je achterlaat. Daar past droefheid bij.
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Leven van de geef

Niet altijd is het prettig om iets gratis
te krijgen. Als mensen zich bijvoorbeeld
aanmelden bij de voedselbank om wekelijks een voedselpakket op te halen,
hebben ze meestal heel wat schaamte
moeten overwinnen. Wij zeggen niet
graag dankjewel, wij lusten geen genadebrood.
In de middeleeuwen waren er verschillende christelijke bedelorden, met
monniken (zelden nonnen) die afzagen
van persoonlijk eigendom en voor hun
levensonderhoud een beroep deden op
andermans liefdadigheid. Deze orden
bestaan niet meer en hun principes
leven alleen voort in de marginale traditie van de zogeheten ‘christelijke anarchisten’, die ook nog wel zonder geld
op zak reizen ondernemen. Tegenwoordig vallen vooral de boeddhistische
bedelmonniken op, die met kaalgeschoren hoofd, gehuld in een driedelig
geelrood of bruin gewaad, rondtrekken
en om een gift vragen. Maar dat zijn
uitzonderingen. Leven van de geef is
voor de meeste mensen een bizarre
gedachte.
Toch is dat precies wat het evangelie
ons wil vertellen: dat we leven van
Gods genade. Hoe vertrouwd die boodschap doorgewinterde kerkgangers
ook in de oren klinkt, wij hebben daar
moeite mee. Daarom nu een tweetal
geliefde teksten van Paulus die ons leren leven van de geef.

‘Door zijn genade bent u nu immers gered,
dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet
aan uzelf; het is een geschenk van God.’
(Efeziërs 2:8)

Mozes uitgelegd
In Romeinen 10 geeft Paulus een citaat
van Mozes, die tegen Israël zegt: ‘De
geboden die ik u vandaag heb gegeven,
zijn niet te zwaar voor u en liggen niet
buiten uw bereik. (…) Nee, die geboden
zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze
volbrengen’ (Deut. 30:11-14). Maak geen
bezwaar, lig niet dwars, had Mozes
gewaarschuwd, openlijk met je mond
of stiekem in je hart. Gods geboden
zijn niet te zwaar, wat Hij van mensen
verwacht, is een lichte last. Het ligt voor
de hand, niet buiten ons bereik. Paulus
voegt daaraan toe: dat de geboden inderdaad zo dicht bij ons gekomen zijn,
heeft Jezus Christus bewerkt.
Paulus geeft dus een nieuwtestamentische uitleg bij het citaat van Mozes.
In plaats van bezwaar te maken met
je mond of in je hart: belijden met
je mond en geloven met je hart. Dan
hoeft een mens niet langer hemel en
aarde te bewegen om Gods geboden te
volbrengen, want Jezus Christus brengt
ze naar je toe. Hij zelf is het doel en
de vervulling van de Thora. Heeft Hij
aan het kruis niet alles volbracht? ‘Het
woord is dicht bij u’, zeggen Mozes én
Paulus (Deut. 30:14 en Rom. 10:8), net
zo dichtbij als het Woord gekomen is
door een mens van vlees en bloed te
worden. Wie het evangelie aanneemt,

volmondig en ruimhartig, maakt zich
eigen wat God gezegd heeft.
Dat is uw redding, houdt Paulus alle
nieuwtestamentische gelovigen voor.
Geen mens hoeft zichzelf te redden, je
wordt gered. Laten we dankbaar erkennen dat we leven van de geef, oftewel:
van wat God ons geeft in Jezus Christus. Als de nood het hoogst is, is de Redder nabij. Erkennen met mond en hart,
door te geloven en te belijden. Meer
heeft een mens niet nodig om rechtvaardig te worden voor God – waarmee
Paulus bedoelt dat God ons ondanks
onze zonden wil accepteren.

Geloofsbelijdenis
Paulus formuleert hier een korte geloofsbelijdenis, met ‘Jezus is Heer’ en
‘God heeft Hem uit de dood opgewekt’,
die volgens de meeste exegeten al vroeg
moet zijn ontstaan, want deze elementen komen in het Nieuwe Testament
vaker voor. Aan het begin van zijn brief
had Paulus die combinatie al op een iets
andere manier verwoord (Rom. 1:3-4).
Mogelijk werden zulke kernachtige
confessies door de eerste christenen
gebruikt tijdens de liturgie van hun
zondagse samenkomsten, ook in de gemeente van Rome. Wie gelooft dat Jezus
Heer is, denkt blijkbaar meteen aan zijn
opstanding – op basis daarvan ontving
Jezus immers de wereldheerschappij.
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Woordwaarde
Rob van Houwelingen

‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en
uw hart gelooft dat God Hem uit de dood
heeft opgewekt, zult u worden gered.’
(Romeinen 10:9)
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Deze geloofsbelijdenis was een struikelblok voor zowel Joden als niet-Joden.
Joden waren gewend uitsluitend de
God van Israël als HEER te erkennen.
En bij ‘opstanding’ dachten zij niet aan
Jezus op Pasen, maar aan de opstanding van de rechtvaardigen op de
laatste dag. Niet-Joden betitelden
de Romeinse keizer als Heer. En zij
konden zich wel indenken dat hun
ziel zou voortbestaan, maar niet
dat een menselijk lichaam ooit weer
heelhuids uit het graf tevoorschijn
zou komen – ook niet dat van Jezus.
Er is dus geen onderscheid tussen
Joden en andere volken (Rom. 10:12):
iedereen die belijdt dat Jezus Heer
is en dat God Hem uit de dood
heeft opgewekt, zal gered worden.

natuurlijk niet buiten de Heer om (zie
ook Hand. 16:14). Geloven betekent dat
wij Jezus Christus ‘aangrijpen’, zoals
Maarten Luther het plastisch uitdrukte;
wij zijn geen louter passieve ontvangers maar klampen ons aan Hem vast.

Wij zijn bedelaars

Onverdiende gunst
In een andere geliefde tekst over
genade, Efeziërs 2:8, zegt Paulus
expliciet dat onze redding te danken is aan Gods onverdiende gunst
(Grieks: charis, ook al in vers 5). Dat
God ons goedgezind is, laat zich
niet verklaren doordat wij bij Hem in
de smaak vallen of doordat wij ons verdienstelijk hebben gemaakt. Niemand
kan zich erop laten voorstaan. Het welt
uit God zelf op. En die genade is de reden waarom Hij ons redt van de dood,
aldus Paulus. Dat hebben we dus voor
honderd procent aan God te danken.
Maar vervolgens is er nog wel een stap
nodig om die redding ook echt te verkrijgen: geloof. De NBV vertaalt ‘dankzij
uw geloof’, maar dat is wat verwarrend,
alsof het toch aan ons te danken zou
zijn. In het Grieks staat eenvoudigweg:
‘door geloof’. De geloofsbeslissing – de
Deense christenfilosoof Kierkegaard
zou zeggen: geloofssprong – ligt dus
wel degelijk bij onszelf, al gaat zoiets

dezelfde omschrijvende constructie als
in vers 5, geeft een blijvend resultaat
aan). Met andere woorden: zie dát als
een geschenk, afkomstig van God, dat
uw leven nu veilig is. Hoe zou het overkomen, als een drenkeling, eenmaal op
het droge, maar nog druipnat en
de reddingsboei met beide handen
omklemmend, beweerde zichzelf
gered te hebben?

Nu een exegetische kwestie die belangrijk is om te begrijpen wat Paulus
bedoelt. De apostel schrijft: ‘dat dankt
u niet aan uzelf.’ Waarnaar verwijst
het woordje ‘dat’ eigenlijk? Onwillekeurig denk je meteen aan ‘geloof’, dat
er vlak voor staat. Alleen, de Griekse
term voor geloof is grammaticaal niet
onzijdig (zoals ‘dat’) maar vrouwelijk.
Paulus zegt hier dus niet, wat er in
de reformatorische traditie soms van
gemaakt is, dat het geloof ons gegeven
moet worden. Het woordje ‘dat’ kan
ook niet terugslaan op ‘genade’, want
deze term is eveneens vrouwelijk in het
Grieks. Taalkundig is de enige mogelijkheid dat Paulus wil verwijzen naar ‘u
bent gered’ (Grieks: este sesooismenoi,

In de macrostructuur van Romeinen 9 - 11 is naar algemene overtuiging
9:30 - 10:21 het centrale gedeelte. N.T. Wright denkt aan een chiastische opbouw van het geheel, waarbij het paradoxale patroon van ‘Gentile inclusion
and Jewish incomprehension’ zich telkens herhaalt. Het middelpunt van het
chiasme is 10:5-13, een passage over Jezus en over geloof en redding. Daaruit
blijkt dat er geen onderscheid bestaat tussen de Joden en de andere volken,
want zij hebben allen dezelfde Heer. En volgens 10:9 – het hart van hoofdstuk 9 - 11 – dus ook dezelfde geloofsbelijdenis (Paul and the Faithfulness of
God, p. 1162-1165).

Over het ‘wanneer’ van de redding
is er enig accentverschil tussen de
twee besproken teksten. In Romeinen 10 schrijft Paulus dat wij nog
gered zullen worden, in Efeziërs 2
dat wij al gered zijn. Deze uitspraken sluiten elkaar echter niet uit.
Redding kan verschillende fasen
bevatten. In het verleden zijn de
beslissende stappen gezet; wij zijn
als veroordeelden die gratie hebben gekregen (Ef. 2:1-5; vgl. Rom.
8:24). Maar dat zal in de toekomst
gerealiseerd worden, wanneer wij
dankzij Gods genade vrijuit gaan in
het eindgericht (1 Tess. 1:10; vgl. Rom.
5:9-10). Redding uit het verleden anticipeert op wat komen gaat, toekomstige
redding voltooit wat ooit begonnen
was. Groter dan het verschil is de overeenkomst tussen beide teksten: wij
leven van de geef.
Bij het sterfbed van Maarten Luther
vond men een briefje dat hij kort voor
zijn dood geschreven moet hebben. Er
stonden maar een paar regels op, een
combinatie van Duits en Latijn, en zijn
laatste geschreven woorden waren:
‘Wir sind Bettler. Hoc est verum’ (Wij
zijn bedelaars. Dat is waar). Luther had
geleerd te leven van de geef, zonder
zich daarvoor te schamen. Hij verklaarde zich afhankelijk van Gods hulp,
bij het begrijpen van de Bijbel en in
heel zijn leven. En zo is het. Wij zijn bedelaars bij de gratie Gods.
Het bovenstaande zal worden opgenomen
in: Onschatbare teksten. Een top-25 van geliefde passages uit het Nieuwe Testament
met ongekende zeggingskracht, dat naar verwachting dit najaar verschijnt bij uitgeverij
Buijten & Schipperheijn te Amsterdam.
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Ondoorgrondelijk

Ondoorgrondelijk. Je slaagt er niet in de werkelijkheid te peilen, te ontrafelen en te ontraadselen tot op de bodem. Mensen steken er bizar veel tijd en energie in om grip te krijgen
op de werkelijkheid waarin zij leven, tot in de borrelpraat
toe. Situaties willen verklaren, mensen proberen te begrijpen, verbanden trachten te doorzien.
Wat geldt voor de schepping, voor het heelal en de aarde,
dat is helemaal van kracht voor de Schepper zelf: ondoorgrondelijk. Het staat er zo rechttoe rechtaan, zo onomwonden (DL I,6): God geeft geloof. Aan de één wel. Maar aan de
ander niet. Daarachter zit zijn bewuste keus.
Ja, maar… is dat niet oneerlijk? Waarom aan de één wel, en
aan de ander niet? Daar kun je in vastlopen, je hersens op
breken, ’s nachts van wakker liggen. Wanneer je kind van
God vervreemdt. Wanneer jongeren in de kerk volslagen
onverschillig blijven voor Jezus’ liefde. Wanneer Nederland
snel ontchristelijkt en seculariseert. Laat het christendom de
grootste wereldgodsdienst zijn, even zo goed zijn er zo’n vijf
miljard (5.000.000.000!!) wereldbewoners andere godsdiensten toegedaan.

God maakt zijn keus. Niet omdat je er aanleg voor hebt. Niet
omdat je al fatsoenlijk leefde. Niet omdat je in een al aardig
ontwikkeld land leeft of het goed aansluit bij de cultuur.
Geen enkele aanleiding in ons (DL I,9). Puur zijn keus. Zijn
welbehagen. Genade.
Ja maar, is dat wel eerlijk? Ademt dat geen willekeur? Heeft
niet ieder mens ergens recht op? Op geloof, op Gods liefde.
Recht op redding. Recht op…
Of ben ik dan te veel geneigd te denken vanuit dat ‘recht
hebben op’? Zit het in me om God zomaar onrechtvaardig te
vinden? Vind ik het lastig te accepteren dat ik als mens alle
rechten verspeeld heb?
God meet zich het recht aan onderscheid te maken tussen
mensen die van origine allemaal zondaren zijn. Hij kiest ervoor het zo te doen: barmhartig, rechtvaardig, maar vooral:
ondoorgrondelijk.
Dat kan moeilijk zijn. Moeilijk om te beseffen dat God groter, wijzer, machtiger en rechtvaardiger is dan ik ooit kan
beseffen. Om te aanvaarden dat wij vanaf de aarde wel onze
vragen hebben, maar de hemel daar niet altijd antwoord op
geeft. Onbegrip kan ook zomaar boos maken, verbitterd, of
mopperig.
Tegelijk kan het je ook opluchten, geruststellen, ruimte geven. Ik hóef ook niet alles te weten en er hoeft ook niet overal
een antwoord op te zijn. Hoe meer ik God leer kennen, hoe
beter ik besef niet alles te weten. Ik probeer daarbij altijd een
voorbeeld te nemen aan Paulus. Deze moeite was uit zijn
leven gegrepen. Hij werd door Jezus vanuit de hemel in de
kraag gepakt om apostel te worden voor de heidenen. Heel
wat mensen reageerden ongelovig op zijn boodschap. Zouden daar ook familieleden tussen gezeten hebben? Of heel
goede vrienden? Hoezeer het hem aan het hart ging, liet hij
merken: ‘Ik ben diepbedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders
en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden
zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn.’
Toch hoor je hem niet verbitterd reageren. Integendeel. Hij
blijft God vol respect aanbidden: ‘Hoe onuitputtelijk zijn
Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn
oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.’
Geloven is ook: God zijn ondoorgrondelijk geheim gunnen.
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Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling

Hoe meer we weten, hoe meer we ook beseffen niet te weten. Misschien kent u die uitspraak wel. Voor een kind is z’n
kleine leefwereld nog te overzien. Kleinschalig. Het hele leven
is vanaf dat moment ergens een ontdekkingstocht. Dat begint al in de wieg. Het contrast tussen de haargrens en het
gezicht boven je. De ogen, met licht en donker. Iets later de
rammelaar, die je zelf met je handjes in beweging kunt brengen. Daarna houdt het nooit meer op eigenlijk.
Wetenschappers hebben er hun vak van gemaakt. Ze onderzoeken en ontdekken. Maar aan de randen van de razendsnel
uitdijende kennis doemen steeds weer nieuwe vragen op.
Omdat onze kennis steeds omvangrijker wordt, nemen ook
de randen in omvang toe. Dus ook de vragen. De onzekerheden. A. van den Beukel, een christennatuurkundige, schreef
ooit eens dat ook atheïstische natuurkundigen moesten
toegeven dat op de bodem van de elementaire natuurkunde
grote, onopgeloste vragen lagen. ‘De dingen hebben hun
geheim.’ Feitelijk is ook geloof in de wetenschap een geloof.
Lang niet alle geheimen van de ons omringende werkelijkheid zijn doorzien.
Dat merk ik in de loop der jaren ook bij mijzelf. Hoe ouder ik
word, hoe ingewikkelder het leven soms lijkt. Steeds minder
begrijp ik mijn eigen menselijke geest. Steeds weer kan ik
versteld staan van mijn verweven zijn met mijn voorgeslacht.
Elke keer weer kan ik mij verbazen over de sterke wisselwerking tussen kerk en maatschappij.
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Synode 2014
Gijs Zomer

De bandbreedte van een
gereformeerde synode
Wat past binnen de bandbreedte van wat als schriftuurlijk
en gereformeerd kan worden bestempeld? Met die vraag
heeft de synode zich in de bespreking van meerdere dossiers
beziggehouden. De vraag op zichzelf bevreemdde mij reeds.
En dat gevoel had ik ook in verschillende bespreekrondes en
besluitvormingen.

Liturgie
Een eerste kennismaking met het rapport van Liturgie &
kerkmuziek stemde me vrolijk. Blij ben ik met de doorgaande
uitbreiding en de vernieuwing van het kerklied. Zing en jubel, heeft Paulus ons ooit geleerd, zing met elkaar psalmen,
hymnen en liederen die de Geest u ingeeft (Ef. 5:18-19; zie ook
Kol. 3:16). Wel, de Geest geeft ons veel te zingen. Ik heb deze
ontwikkeling in onze kerken vanaf – weet u nog – de proefbundel van harte toegejuicht. Ik was ook opgetogen over de
selectie Liedboekliederen. Lastig was de manier waarop we
die hebben binnengehaald, dat heeft ook veel moeite en verdriet gegeven. En ik snap daarom het voorstel van deputaten
om het niéuwe Liedboek anders te bejegenen. Maar om nu
ongecensureerd heel dat Liedboek in handen van de kerken

te geven… Daarmee dienen we elkaar niet. Althans, niet als
het gaat om onze eerste opdracht om elkaar bij te staan in
het onderscheiden van
waarheid en leugen.
Bovendien – waar nu
elke kerk haar eigen
selectie zal maken –
lopen we opnieuw het
risico van lokale problemen, die de eigen
gemeente en het regionale kerkverband onnodig kunnen
belasten.

Kerkelijke relaties
Met buitenlandse kerken zijn hun zogenaamde grieven
doorgesproken. In een broederlijke sfeer zijn stevige dingen
gezegd. Voor meerdere kerken in het buitenland zijn de ontwikkelingen van onze kerken bevreemdend. Er is eerlijk gevraagd naar elkaars context. Is iedere situatie niet verschillend? Immers, de ontwikkelingen in onze samenleving gaan
wel erg snel, en kerk en wereld leven meer en meer in een

De Ontmoetingskerk in Ede, waar de synode vergadert
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open verhouding tot elkaar. Maar moet
dat hier leiden tot een minder strikte
schriftopvatting?, zo vroeg het buitenland. Tegen dat verwijt hebben we ons
in onze besluiten geweerd. Enkele buitenlanders waren daar blij mee: ik ga
met minder zorgen weg dan waarmee
ik ben gekomen. Anderen zeiden dat
onze besluiten te weinig hadden gerekend met de ingebrachte kritiek. Mogelijk heeft dat voor een enkele kerkelijke
relatie gevolgen.
Ook had ik een bevreemdend gevoel
in de bespreking over de binnenlandse
relaties en contacten. DKE vroegen om
verlof een bezinning te mogen starten om de criteria voor het aangaan
van contacten te verruimen. Voor een
heuse relatie is binding aan de drie
formulieren van eenheid nodig. Voor
een contact zou misschien kunnen worden volstaan met een
verwijzing naar de belijdenis van Nicea. Mogelijk is daarmee
het risico van vrijzinnige invloed te voorkomen.

Belijdenis
Het meest bevreemdend vond ik de bespreking van het
nieuwe bindingsformulier. Niemand pleitte voor handhaving
van de oude, constateerde het ND nogal droog. Het huidige
ondertekeningsformulier met die volgens sommigen lastige
zin: ‘in alle delen geheel’ en de sanctie die er zo dwingend
in staat opgenomen. Dat is nu allemaal weg, en bovendien
is de nieuw voorgelegde tekst op twee punten onduidelijk.
Is de uitspraak dat de drie formulieren van eenheid de leer
van de Schrift belijden, afdoende? Ik probeerde een voorstel
om het woord ‘belijden’ aan te vullen met ‘en samenvatten’.
Naar de taal van HC antwoord 22, om aan te geven dat we
ons met de belijdenis binden aan héél de leer van de Schrift.
Met stakende stemmen werd dit voorstel verworpen. Een ander legde de vinger bij de uitdrukking ‘op gepaste wijze’. Zo
zou een eventueel bezwaar tegen de leer aan de orde gesteld
moeten worden. Dat had ook de kritiek van twee adviseurs:
dr. Karlo Jansen uit Canada en ds. Dingeman Quant van de
CGK. Deputaten zegden toe nog eens naar die uitdrukking
te kijken. Wat mij betreft hebben de kerken hierop scherp te
zijn. Al te zeer worden de drie formulieren van eenheid als
historische documenten bezien, die we dus vooral vanuit
hun tijd en de toenmalige bedoeling moeten lezen, en relativerend spreekt men wel van onze gereformeerde traditie,
of ook, dat wij met onze belijdenissen een eenzijdige kijk op
de veelzijdige Christus hebben. Gereformeerde kerken, let op
uw dure zaak!

breedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan
worden bestempeld? Een gesprek onder velerlei druk van alle
kanten, intern en ook van buiten.
Er werd met veel gevoel gesproken, en soms moest een
moeilijk gevoel ook even goed worden uitgesproken. Er
werden scherpe woorden gesproken, die later werden teruggenomen. Intussen begrepen deputaten – vooral ook toen er
kritiek kwam van meerdere adviserende hoogleraren – dat
hun rapport niet als basis onder hun voorgelegde besluit kon
dienen. En wat gaat het nu worden?
Als u dit leest, zal er inmiddels een besluit zijn genomen. Ik
schat in, dat de voorgelegde besluittekst het niet haalt, maar
dat aan deze indrukmakende zaak wel een bepaald gevolg
zal worden gegeven.

Nieuwe kerkorde
Historisch was het besluit om de nieuwe kerkorde nu formeel
te aanvaarden en haar invoeringsdatum te bepalen. Velerlei
in die kerkorde stemt me vrolijk, ook al heb ik bij onderdelen
mijn vraag naar de bandbreedte van ons kerkverband. Maar
ik bid God of deze kerkorde kan dienen als een heus akkoord,
waarmee we elkaar royaal en onbekrompen onderdanig zullen zijn. Deputaten kregen een stevig applaus, ze verdienen
een geweldig compliment: er is door hen onder Gods zegen
iets groots verricht.
Afgesloten 29 mei 2014.

Ambten
En wat te zeggen van de bespreking van het voorstel om te
verklaren dat de visie dat naast mannen ook vrouwen in
de kerkelijke ambten mogen dienen, past binnen de band-
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Rondblik
Frans Wisselink

Geloofwaardig over M/V
Zijn we geloofwaardig
als we het prima vinden dat er vrouwelijke
rechters zijn, maar
bezwaar maken tegen
vrouwelijke ouderlingen en predikanten?
De deputaten M/V in
de kerk vinden van
niet.
In hun rapport Mannen en
vrouwen in dienst van het
evangelie (aan de synode van
Ede 2014) signaleren ze dat
door kerkleden steeds meer
een spanning ervaren wordt
tussen de mogelijkheden voor
vrouwen in het maatschappelijke leven en de in vergelijking daarmee beperkte
ruimte voor vrouwen in het
kerkelijke leven.

rukte citaten van Paulus met dit probleem niet klaar is en dat een nieuwe
bezinning op de diensten, die de vrouw
kan verrichten dringend nodig is.’ Huls
Verlegenheid
betreurt het dat de kerk achteraan hobbelt. Hij had liever gezien dat de kerk in
Al in 1951 maakt Gerh. Huls (in zijn
deze belangrijke zaak het voortouw had
proefschrift De dienst der vrouw in de
kerk) duidelijk dat er een verband is tus- genomen.
Bijna vijftig jaar later verwoordt Gesen de situatie in de maatschappij en
rard den Hertog zijn verlegenheid met
in de kerk. Huls stelt in de inleiding op
het onderwerp als volgt (in de bundel
zijn proefschrift dat de verhouding van
Vrouwen op een zij-spoor?, gepubliman en vrouw in de kerk vroeger een
ceerd in 1998): ‘Een kerk die de Bijbel
afspiegeling was van de verhouding
serieus neemt, zal zich niet mogen bevan man en vrouw in de samenleving:
perken tot de vraag
‘De maatschappelijke
positie der vrouw
Mijn vrouw, mijn dochters, van de vrouw in het
ambt, maar die in
gold als een vanzelfmijn
moeder,
mijn
zussen
een breder kader
sprekende norm voor
plaatsen. Het heeft
de plaats, die zij ook
iets gewrongens om de vrouw in het
in de Kerk behoorde in te nemen.’ Maar
maatschappelijk leven een volstrekt gede maatschappij is ingrijpend veranlijkwaardige positie in vergelijking met
derd. ‘De ingetreden wijzigingen in de
de man toe te kennen, maar een grens
structuur der samenleving hebben ook
te trekken op het punt van de vraag of
de Kerk niet onberoerd gelaten. Zij gaat
vrouwen kunnen en mogen dienen in
begrijpen, dat zij met een paar losge-

het bijzondere ambt.’
Mijn persoonlijke verlegenheid met dit
onderwerp is dat het hier niet over de
vrouw in het algemeen gaat, maar over
allemaal concrete vrouwen, als bijvoorbeeld: mijn vrouw, mijn dochters, mijn
moeder, mijn zussen, en verder een
aantal vrouwen in de gemeente, die ik
op heel veel adressen in positieve zin
tegenkom omdat ze ongelooflijk actief
zijn in pastoraat en diaconaat, vrouwen
met gaven die ze op allerlei terreinen
inzetten, vrouwen die ik respecteer en
waardeer.

Huisvrouw en kostwinner
In de jaren zestig van de vorige eeuw
was voor velen in onze kerken nog duidelijk wat het recht van een getrouwde
vrouw was. Ze zorgde thuis voor haar
gezin en het was de bedoeling dat
ze dat deed vanaf dag één van haar
huwelijk. Een onderwijzeres die ging
trouwen, nam met het oog op haar
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Nieuwe norm

werd opgesteld, werd daar heftige
kritiek op geleverd, ook op het punt
van de taakverdeling tussen man en
Maar dit is er helemaal uit. Het huwevrouw. De eerste generale synode van
lijksformulier dat nu in onze kerken geDe Gereformeerde Kerken (hersteld)
bruikt wordt, is ingrijpend veranderd.
heeft het nieuwe
Het is niet meer: de
huwelijksformulier
man heeft taken
Man en vrouw dragen
dan ook in 2005 aan
in de samenleving
samen verantwoordelijkheid de kant geschoven,
en de vrouw moet
omdat daarin volzorgen voor het gegens deze synode onvoldoende recht
zin. Het is verschoven. Man en vrouw
gedaan wordt aan ‘de door de Here al
dragen samen de verantwoordelijkheid
bij de Schepping ingestelde verhouding
en de zorg voor het gezin. Ze moeten
tussen man en vrouw met de daaruit
trouw zijn in de uitoefening van de
voortvloeiende onderscheiden taken
taken die God aan hen geeft en zo tot
(Spreuken 31; 1 Kor. 11:7-10; 1 Kor. 14:34;
een zegen zijn in de gemeente en in
Ef. 5:22-33; 1 Tim 2:13-15; Titus 2:4; 1 Pede samenleving; daarbij wordt geen
trus 3:1-7)’. Het verrast me daarom niet,
onderscheid gemaakt tussen man en
in De Bazuin van 19 juni 2013 een opvrouw. Het sleutelwoord is nu de gezaroep te lezen aan meisjes van 12 tot 16
menlijkheid.
jaar: Houd bij je studiekeuze rekening
Die gezamenlijkheid kom ik regelmatig
met het moederschap. Kies voor een
tegen in gesprekken met christelijke
praktische studie op mbo-niveau waar
jongeren die willen trouwen. Ik laat
je wat aan hebt bij de opvoeding van je
ze meestal een enquête invullen over
kinderen.
de taakverdeling in het huwelijk. Wie
doet wat? (Wie maakt het huis schoon?
Andere christenen vinden het juist een
Wie doet de boodschappen? Wie doet
positieve ontwikkeling dat mannen
reparaties en kleine klusjes in huis?
Tegen de achtergrond hiervan was
en vrouwen naast elkaar komen te
Wie houdt de financiële administratie
het ook begrijpelijk dat ouders hun
staan in het huwelijk en in de samenbij? Wie zorgt voor het inkomen? Wie
prioriteiten stelden. Als ze meerdere
maakt de wc schoon? Enzovoorts). Ieder leving. Zie bijvoorbeeld wat Jochem
kinderen hadden, dan mochten de jonDouma daarover schrijft in Vrede in de
krijgt een papier en mag daarop aangens doorleren. Meisjes moesten maar
maatschappij (gepubliceerd in 1985).
kruisen of een bepaalde taak gedaan
aan het werk. Mijn vader is wel eens
Hij bespreekt op pag. 56-66 van die
moet worden door de man of door de
gaan pleiten bij ouders van intelligente
publicatie de vraag waar de taak van
vrouw of samen. Spannend is het dan
meiden dat ze hun dochter de kans
de gehuwde vrouw ligt. Voor de beantom de resultaten te vergelijken. Soms
zouden geven haar talenten verder te
woording van die vraag gaat Douma
ontwikkelen. Hij kreeg dan te horen dat is zij diep verontwaardigd dat hij een
terug naar de taak die God in het begin
bepaalde taak aan haar toewijst. Soms
het doorleren van meisjes weggegooid
aan de mens opgedragen heeft. Uit
is hij verbaasd dat zij
geld was. Ze gingen
Genesis 1:28 leidt hij af dat man en
een
bepaalde
taak
immers toch trouwen
Doorleren van meisjes
vrouw samen de schouders moeten zetvoor zichzelf reseren wat hadden ze dan
weggegooid geld
ten onder de gemeenschappelijke opveert. De verschillen
nog aan hun studie?
dracht kinderen te krijgen en de aarde
zijn soms aanleiding
De samenleving zag
te onderwerpen. Vanuit Genesis 2:18
tot een stevig gesprek. Maar vaak zijn
er vrij duidelijk uit: mannen verdievult hij dat als volgt aan: ‘De vrouw is
de geliefden het behoorlijk met elkaar
nen buiten de deur de kost voor hun
geen “hulpje” in de huishouding, maar
eens en is het aantal kruisjes in de
gezin; getrouwde vrouwen zijn thuis
helper van de man, zodat zij samen de
derde kolom overheersend. Alles moet
en zorgen dat het huishouden op rolveelomvattende taak binnens- en buisamen gebeuren; dat lijkt de nieuwe
letjes loopt en dat de kinderen er goed
tenshuis – het gaat uiteindelijk om heel
norm.
verzorgd uitzien; vrouwen die onverde wereld! – kunnen aanvatten.’
hoopt niet trouwen, werken in typisch
Na de zondeval is er in de verhouding
vrouwelijke beroepen. Zo was het en zo
Goede ontwikkeling
tussen man en vrouw een hoop ellende
hoorde het, want zo wilde God het. In
gekomen. Maar Douma noteert dankde medische sector was de rolverdeling
Dat is een behoorlijke verschuiving.
baar: ‘Ook al in de bijbelse tijd zien we
heel duidelijk. De dokter was een man
Sommige christenen vinden het jamen de verpleging werd door vrouwen
mer dat deze verschuiving heeft plaats- dat man en vrouw hun gemeenschappelijke taak harmonisch kunnen uitvoegedaan. Het was vanzelfsprekend en
gevonden, omdat ze het een slechte
ren, zonder dat de vrouw in een nedewenselijk dat mannen de leiding hadontwikkeling vinden. Toen in onze
rige positie geplaatst wordt.’ Hij leidt
den.
kerken het nieuwe huwelijksformulier
huwelijk ontslag. En als ze het zelf niet
deed, werd wel voor haar beslist dat ze
haar huwelijkse staat niet kon combineren met een verdere loopbaan in het
onderwijs. Onderwijzeressen waren
niet de enigen die het zo deden; ook in
andere beroepen was vrij duidelijk dat
een vrouw moest kiezen tussen een
loopbaan thuis en een loopbaan in de
maatschappij.
Dit sloot aan bij het huwelijksformulier
dat tot het eind van de vorige eeuw
in onze kerken gebruikt werd. In dat
huwelijksformulier was sprake van
een duidelijke rolverdeling tussen man
en vrouw. Aan de man werd voorgehouden dat hij moest zorgen voor zijn
huisvrouw en flink moest werken om
zijn huisgezin te onderhouden; aan de
vrouw werd voorgehouden dat ze zich
vlijtig met de huishouding bezig moest
houden. Dit waren de voorschriften van
God en het bruidspaar moest hiermee
instemmen. Ze moesten verklaren dat
ze het oprechte voornemen hadden om
zich aan deze voorschriften te houden.
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uit Efeziërs 5 af dat er een rangorde
in het huwelijk is waarbij de man het
hoofd van de vrouw heet, zoals Christus het hoofd is van zijn gemeente.
‘Deze rangorde betekent echter niet
dat de gehuwde vrouw alleen maar
haar plaats in het gezin zou hebben,
terwijl dan het hele economisch bedrijf
verder aan de man moet worden toevertrouwd.’

vol kunnen worden aangezien en niet
in moderne economische verbanden?
Waarom zou wel de man en niet ook de
vrouw in allerlei organisaties functies
kunnen bekleden? We moeten uitgaan
van de regel dat zoveel mogelijk gelijke
kansen worden geboden aan man en
vrouw.’ Maar hoe zit het dan met Titus
2:5? Daaruit krijg je de indruk dat de
taak van de vrouw in het gezin ligt, in

nieuwe ontwikkelingen worden dan
afgedaan als afval van het vertrouwde
Woord van God. Daardoor is met name
aan vrouwen onrecht aangedaan, met
de Bijbel als rugdekking. Misschien is
het gebeurd met de beste bedoelingen
van de wereld en in het oprechte verlangen om gehoorzaam te zijn aan de
aanwijzingen van onze God, maar je
moet toch ook niet uitsluiten dat mannen hun redeneringen hebben opgezet
ter wille van hun eigen gemak en ter
bescherming van hun eigen positie.
Het heersen in de zin van overheersen
zit ons mannen in het bloed. Voor dat
overheersen waarschuwt Douma in
hoofdstuk 1 van Seksualiteit en huwelijk (gepubliceerd in 1993). Hij wil aan
vrouwen alle ruimte geven in de maatschappij en hij vindt het belangrijk dat
man en vrouw zo veel mogelijk gelijke
kansen hebben. In die zin schrijft hij
dan ook: ‘In allerlei taken zullen ook
vrouwen over mannen regeren, en dan
niet bij gebrek aan beter.’

Apostolisch gezag

Voor een mooi voorbeeld van het tegendeel verwijst Douma naar Spreuken 31. ‘Veel wat wij vandaag typisch
mannelijk vinden, wordt hier door een
vrouw verricht.’ En ‘ook in ons eigen
verleden zien we dat de vrouw vaak
arbeid verrichtte die later tot de mannelijke beroepsarbeid gerekend werd.
(…) Maar langzamerhand ontwikkelde
zich de scheiding tussen het werk van
de man als kostwinner buitenshuis en
dat van zijn vrouw die het huishoudelijk werk verrichtte.’ Douma betreurt
deze strikte scheiding en hij juicht het
toe dat allerlei functies in het maatschappelijk leven tegenwoordig voor de
vrouw zijn opengesteld, want hij is van
mening dat betere en bredere ontplooiing van de vrouw in de samenleving
bevorderd moet worden. ‘Waarom zou
zij wel in het vroegere kleinschalig economisch proces (gezinseconomie) voor

het grootbrengen en opvoeden van de
kinderen. Maar volgens Douma is dit
een onjuiste indruk. Het ligt voor hem
in de aard der zaak dat jonge kinderen
vooral de moeder aan huis binden.
Maar ook van de vader wordt gevraagd
dat hij zijn huis en zijn kinderen goed
bestuurt; Douma verwijst daarvoor
naar 1 Timoteüs 3:4 en 12. Voor Douma
is het bijbelse sleutelwoord: samen.

Geen overheersing
Bij dit betoog van Douma voel ik me
thuis. Daarom vond ik het waardevol
om zijn betoog dat nu bijna dertig jaar
geleden gepubliceerd is, breed weer te
geven. Uit Douma’s woorden van destijds wordt duidelijk wat het risico van
een christen is: dat je wat je gewend
bent (het nabije verleden of je eigen
tijd), direct terugleest in de Bijbel;

Maar op deze regel formuleert Douma
(in 1993) één belangrijke uitzondering.
In de kerk gelden volgens hem andere
regels, want binnen de gemeente van
Christus is de leiding van het kerkelijk
leven toevertrouwd aan mannen. Daarvoor verwijst Douma naar 1 Korintiërs
14 en 1 Timoteüs 2. Paulus spreekt hier
met apostolisch gezag en daarom mag
je je niet van deze teksten afmaken
met de opmerking dat het hier om een
tijdgebonden visie van Paulus gaat.
Douma vindt het niet gemakkelijk dit
standpunt te verdedigen tegenover
hen die binnen de kerk naar een gelijkwaardiger positie van man en vrouw
streven. Hij verwijst naar Debora (in
het Oude Testament). Hij stelt ‘dat het
vrouwelijk aandeel in het gemeentelijk
leven van het Nieuwe Testament duidelijker was dan in een doorsnee gereformeerde kerk van vandaag’. Hij laat
blijken dat hij ervan baalt dat er geen
diaconessen meer zijn en dat er zoveel
jaren moeten verlopen voordat aan
vrouwen eindelijk stemrecht wordt verleend bij de verkiezing van ambtsdragers. Hij erkent dat er vragen openblijven, maar ondanks dat wil hij buigen
voor het apostolische woord over de
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verschillende taken van man en vrouw
binnen de gemeente van Christus.

Groeiende verlegenheid
Ook ik wil buigen voor het apostolische
woord. Maar de vragen waar Douma in
1993 op zinspeelde, zijn in de loop der
jaren steeds klemmender geworden.
Het lijkt er steeds meer op dat het water (van de gelijke kansen en de gelijke
taken in de samenleving en de politiek
waarbij ‘ook vrouwen over mannen
regeren, en dan niet bij gebrek aan beter’) zo hoog komt te staan dat het over
de dijk (van 1 Kor. 14 en 1 Tim. 2) klotst.
Hoe je ook aankijkt tegen het rapport
Mannen en vrouwen in dienst van het
evangelie, we hebben een gezamenlijk
probleem.

Het apostolische woord
Zeker als vrouwen op allerlei plaatsen
in de samenleving en de politiek onderwijs geven en gezag over mannen
hebben, wordt het steeds moeilijker
te begrijpen dat dat in de kerk niet
goed zou zijn. Ik persoonlijk snap dat
niet en ik ben niet de enige. Het is niet
zo dat vrouwen in de kerk geen goed

onderwijs zouden kunnen geven of
geen goed gezag over mannen zouden
kunnen hebben. Maar wat zit er dan
achter dit verbod? Ooit hoorde ik zeggen: als naast mannen ook vrouwen
ambtsdrager zouden worden, laten de
mannen het in de kerk in no time afweten. Dat zie je inderdaad gebeuren
in diverse gemeenten waar de ambten
ook voor vrouwen zijn opgesteld. Maar
dit is toch geen bevredigend argument
tegen de toelating van vrouwen tot alle
ambten. Ik probeer de achtergrond van
het verbod te begrijpen, maar ik kom er
niet uit.
Beslissend is voor mij wat Paulus aan
Timoteüs schreef: ‘Een vrouw dient zich
gehoorzaam en bescheiden te laten
onderwijzen; ik sta haar dus niet toe
dat ze zelf onderwijst of gezag over
mannen heeft; ze moet bescheiden zijn’
(1 Tim. 2:11-12). Dit is het apostolische
woord. Ook al begrijp ik niet waar het
goed voor is, dat is voor mij nog geen
reden om het dan maar naast me neer
te leggen. Ik aanvaard het en ik wil het
opvolgen. En ondertussen bid ik om
meer duidelijkheid.
Dit woord van Paulus is niet bedoeld als
een algemeen voorschrift voor het hele
leven, maar alleen als een voorschrift

voor het kerkelijk leven. Dat blijkt uit
1 Timoteüs 2:8: het gaat om voorschriften die van toepassing zijn op ‘iedere
samenkomst’.
Dit woord van Paulus heeft niet betrekking op specifieke omstandigheden in
Efeze, maar krijgt een algemene strekking. Dat blijkt uit 1 Timoteüs 3:15: wie
de voorschriften van Paulus gelezen
heeft, weet ‘hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen: de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid’.
Alleen als we ons laten gezeggen door
dit apostolische woord, zijn we geloofwaardig.

www.woordenwereld.nl

Kijk eens op onze website!
Niet alleen over de laatste nummers van Nader Bekeken, maar ook over de nieuwste cahiers is de nodige informatie te
vinden. Uit het nieuwste nummer van Nader Bekeken kun je zelfs direct een (deel van een) artikel downloaden. Verder
zijn de nummers die langer dan een jaar geleden zijn verschenen, als pdf beschikbaar. Ook is er een uitgebreide zoekfunctie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.
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Gemeentebreed
Aryjan Hendriks

De Heilige
Stoel

Het zal de meeste lezers wel bekend zijn dat men met ‘de
Heilige Stoel’ het hof van de paus in Rome bedoelt en in
het bijzonder de paus zelf die als plaatsvervanger van Jezus
Christus de pretentie voert zeggenschap te hebben over wereldlijke en kerkelijke zaken.
Het is deze Stoel die zijn nuntii heeft
als ambassadeurs bij vele regeringen,
maar die ook het mega-instituut van de
Rooms-Katholieke Kerk vanuit Rome bestuurt en bij de les probeert te houden.
Hij heeft de universele macht over leer
en leven en aan hem zijn de sleutels
van het hemelrijk toevertrouwd. Het is
dan ook niet toevallig dat in de koepel
van de Sint-Pieter in Rome de woorden
staan: ‘Ik geef u de sleutels van het koninkrijk der hemelen’.
Dat priesters in de biechtstoel zonden
kunnen vergeven, danken zij in wezen
aan de paus die hun als opvolger van
Petrus via het sacrament van de wijding daartoe bevoegdheid verleent.
Hoe groot de macht van de paus zich
maakt, zien we met name wanneer op
het Sint-Pietersplein zalig- en heiligverklaringen plaatsvinden. Het is alsof
de rechterstoel van onze Heiland al op

aarde staat. Een méns doet nota bene
uitspraak over wie behouden is en wie
(als heilige) in de hemel voor ons voorspraak kan doen.
De nieuwe paus Franciscus verdient zeker respect: hij treedt nederig op en is
wars van de pompa die velen al zo lang
ergert. Maar wij dienen tegelijk niet
te vergeten dat de pretenties van de
Heilige Stoel nog altijd vigeren. Je ziet
die pretenties als buitenstaander het
duidelijkst in die zalig- en heiligverklaringen op het Sint-Pietersplein.
Hoe durft een mens in zo’n bevoegdheid te treden! Deze bevoegdheid is
naar het onmiskenbare getuigenis van
het Nieuwe Testament juist aan onze
Verlosser toevertrouwd. Paulus zegt in
Athene dat God het oordeel zal laten
vellen ‘door een man die hij voor dit
doel heeft aangewezen. Het bewijs

dat het om deze man gaat, heeft hij
geleverd door hem uit de dood te doen
opstaan’ (Hand. 17:31). U zult begrijpen
dat het hier om Jezus Christus gaat, om
Hem die gezegd heeft: ‘De Vader zelf
velt over niemand een oordeel, maar hij
heeft het oordeel geheel aan de Zoon
toevertrouwd’ (Joh. 5:22). Daarom kan
Paulus ook schrijven: ‘Want wij moeten
allen voor de rechterstoel van Christus
verschijnen...’ (2 Kor. 5:10).

Witte troon
Er is inderdaad een Heilige Stoel. Alleen, die staat niet in Rome, maar in
de hemel. Daar zit onze Heiland, die
bezig is terug te komen om te oordelen
de levenden en de doden. Eens komt
het grote oordeel. En is daar die witte
troon waarvoor ‘de doden, jong en oud’
staan, terwijl boeken geopend worden
(Op. 20:12). Het is niet het Sint-Pietersplein waarop het oordeel klinkt, maar
de troon van Hem die alle macht kreeg
in hemel en op aarde!
Naar die Heilige Stoel zijn wij op weg.
Er zal eens geoordeeld worden. Alle onrecht zal vergelding ontvangen. De beu-
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len winnen het niet! De grote Rechter
zal Gods uitverkorenen recht verschaffen (Luc. 18:7). En Hij zal het bidden van
de martelaren verhoren (Op. 6:9-10).
Moeten Gods kinderen bang zijn voor
die Heilige Stoel? Het heeft mij altijd
weer getroffen dat de Heidelberger
in zondag 19 zo positief spreekt over
het laatste oordeel. Hij houdt ons nota
bene de troost voor van Christus’ terugkomst! Gods kinderen behoeven niet
bang te zijn. Want de Rechter is hun
lieve Heiland die hen zal herkennen en
erkennen als kinderen die deden de wil
van zijn hemelse Vader (Mat. 7:21).

Vrijmoedig
Wanneer een kindje gedoopt wordt,
bidden wij dat het op de jongste dag
‘met vrijmoedigheid voor Christus’
rechterstoel zal verschijnen’. Wat een
geweldig woordje, dat woordje ‘vrijmoedigheid’! Daar is alle angst voor de
Heilige Stoel uit weg. De oude tekst van
het klassieke doopformulier heeft hier
‘sonder verschricken’, de oorspronkelijke Duitse tekst is
nog sterker: ‘unerschrocken’. Ik vind het jammer
dat dit krasse uit ons
formulier verdwenen
is en vervangen door
‘met vrijmoedigheid’.
Maar dat ‘met vrijmoedigheid’ is wel te
verdedigen, als we het
maar nemen in de betekenis die het in de brieven
van Paulus heeft. Het gaat
daar om openheid naar
God en de mensen toe. De
apostel schrijft dat wij in
Christus de vrijmoedigheid
hebben en de toegang (tot
God) met vertrouwen (Ef.
3:12, Herziene Statenvertaling). Hij handelt dan ook in
‘in alle openheid’ (2 Kor. 3:12). In het
Grieks staat er het woordje dat op andere plaatsen wordt weergegeven met
‘vrijmoedigheid’.
Dat deze vrijmoedigheid, deze openheid naar God toe bij het christen-zijn
mag behoren, lezen we vooral ook in
de brief aan de Hebreeën. Wij moeten
‘de vrijmoedigheid’ onwrikbaar tot

het einde toe vasthouden (Heb. 3:6)
Judas :25 horen wij zelfs over een ‘juien haar niet wegwerpen (Heb. 10:35).
chend van vreugde voor zijn majesteit’
Ja, wij mogen ‘met vrijmoedigheid’
verschijnen. Gods kinderen behoeven
naderen tot de troon van de genade
niet bang te zijn voor de Heilige Stoel.
(Heb. 4:16), omdat wij ‘vrijmoedigheid’
Integendeel, zij kunnen er met vrijmoehebben om in te gaan
digheid, ja zelfs met
in het heiligdom door
blijdschap voor staan!
Hun vuile
het bloed van Jezus
Want ín Christus hebzondaarspak wassen
(Heb. 10:19).
ben zij vrijmoedigDe apostel Johannes
heid (Ef. 3:12), door
verbindt deze vrijmoedigheid zelfs
zijn bloed (Heb. 10:19). Wanneer zij hier
duidelijk met de Heilige Stoel waarop aarde hun vuile zondaarspak wasvoor wij allen zullen verschijnen. Hij
sen in het bloed van het Lam (Op. 7:14;
schrijft immers: ‘En nu, lieve kinderen,
22:14), kunnen zij onbevreesd voor Hem
blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid
verschijnen die het grote oordeel zal
hebben, wanneer Hij geopenbaard zal
vellen.
worden, en niet door Hem beschaamd
Wat wij hier al op aarde mogen horen,
gemaakt worden bij zijn komst’ (1 Joh.
zal dan openlijk door onze Heiland
2:28, HSV) en ook: ‘Hierin is de liefde bij
beleden worden voor zijn Vader (Mat.
ons volmaakt geworden, dat wij vrij10:32) en zijn engelen (Op. 3:5). Het
moedigheid mogen hebben op de dag
is de vrijspraak die elke zondag ons
van het oordeel’ (1 Joh. 4:17, HSV).
wordt verkondigd (vgl. antw. 84 HC). De
goede Herder zal zijn schapen ‘kennen’
(Joh. 10:14) in de zin van herkennen en
erkennen. En hen openlijk noemen bij
hun naam (Op. 3:5).
Ja, je kunt met vrijmoedigheid straks
voor de Heilige Stoel verschijnen,
maar alleen ‘door geloof in
Hem (Christus)’ (Ef. 3:12) en
door ‘in Hem te blijven’
(1 Joh. 2:28). Wie die weg hier
op aarde gaat, mag weten: ‘Over wie in Hem gelooft, wordt geen oordeel
uitgesproken’ (Joh. 3:18).
Hij mag in al zijn falen en
zondig tekort vasthouden
aan die stralende woorden van
antwoord 60 van de Heidelberger: ‘Hij rekent mij die (de
gerechtigheid en heiligheid
van Christus) toe, alsof ik nooit
zonde had gehad of gedaan, ja,
alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had, die Christus voor mij volbracht heeft.’
Zonder vrees voor de Heilige
Stoel, het kan voor wie het in dit
leven Maarten Luther in geloof nazegt:
‘Gij, Here Jezus, zijt mijn zonde en ik
ben uw gerechtigheid’!

Vrijspraak

De bede bij de doop van een kindje,
dat het ‘met vrijmoedigheid zal verschijnen voor de rechterstoel van
Christus’ is voluit naar de Schrift. In
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Gelezen
Harm Boiten

Kroongetuigen
Hoe betrouwbaar zijn de evangeliën? Petrus schrijft: Toen
wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels
– integendeel, wij hebben het met eigen ogen zijn grootheid
gezien! (2 Petr. 1:16).
Er blijken kroongetuigen te zijn. In
het boekje Kroongetuigen van het
evangelie komen er twaalf tot leven. Het verrast dat niet gewoon de
twaalf leerlingen worden genoemd,
maar dat twaalf mannen en vrouwen
naar voren worden gebracht die het
begin van het evangelie zelf meemaakten, onder wie ook enkele leerlingen. Maria, de moeder van Jezus,
Maria, de zus van Lazarus, Johannes
de Doper en Johannes de discipel, en
acht anderen, ieder met een eigen
verhaal.
Kroongetuigen is een schitterend
boekje van Jakob van Bruggen, emeritus hoogleraar Nieuwe Testament. Op
drie plaatsen in Nederland heeft hij
een cursus Nieuwe Testament verzorgd
en het boek is er een vrucht van, met
een brede website (zie onder).

Het begin van het evangelie
Waarom willen we graag weten hoe
het is begonnen? Omdat anders ons
geloof geen houvast heeft buiten onszelf en onze eigen tijd.
Wie hebben vanaf het begin alles meegemaakt? Een visser uit Galilea, Simon
Barjona, een kind uit het Judese bergland, Johannes, en Maria, de moeder
van Jezus. Er zou nu eenmaal een tijd
komen zonder ooggetuigen en zonder
tijdgenoten. Daarom hebben ze het
doorverteld.
Simon Petrus liet Marcus zijn verhaal
opschrijven. Johannes maakte een
begin met de reddingsactie: bekeer je
en laat je dopen, en met Pinksteren
klinkt nog steeds datzelfde evangelie.
En Maria bewaarde het evangelie van
de engelen en anderen in haar hart en
zo kon het allemaal worden opgeschreven.

Het evangelie en Israël
Er veranderde wel iets voor de Israëlieten als ze volgeling werden van een in
Jeruzalem aan het kruis geslagen Messias. Voor Saulus, afkomstig uit ZuidTurkije, was het ondenkbaar volgeling
te worden van die mens uit Nazaret.
Maar er gebeurde een wonder, en hij
werd apostel niet alleen onder Joden,
maar vooral onder de volken. En het
bleef niet bij dat ene wonder. Velen
kwamen tot geloof, ook heidenen
die de Geest ontvingen. En nog een
wonder: Joodse christenen gingen onbesneden medechristenen ontvangen
als volksgenoten in de Messias. Van
dichtbij heeft Barnabas, opgegroeid
op Cyprus, dat gevolgd, een kroongetuige vol van de Geest. Een derde
getuige was Jakobus, de oudste broer
van Jezus. Jezus verscheen na zijn opstanding aan hem persoonlijk.
Drie ooggetuigen die laten zien wat
het evangelie betekent voor Joden en
voor mensen uit alle volken.

Het evangelie en de volken
Het evangelie van het
hemelrijk
Het evangelie begon met het hemelrijk,
de werkelijkheid van God in woord en
daad. De nabijheid ervan had alles
te maken met de persoon van Jezus.
Hij liet een gezagvolle hemelse leer
opklinken en een golf van wonderen
overspoelde Israël. Veel zieken werden
genezen, doden opgewekt, stormen
gestild, brood vermenigvuldigd en zelfs
de vissen zwommen gehoorzaam in
het net. Van de genezenen werd Bartimeüs een getuige van Jezus, de Messias. Van de schriftgeleerden gaf rabbi
Nikodemus zich aan Hem gewonnen.
En Maria, de zus van Lazarus, getuigde
van Jezus door Hem al voor zijn begrafenis te zalven. Van Bruggen laat zien
hoe het evangelie van het hemelrijk
vanaf het begin over mensen straalt.

Het evangelie ging naar de volken. Dat
was ongelooflijk, dat heidenen niet
door besnijdenis, maar door Christus
Jezus gingen delen in de erfenis, en
deel kregen aan de belofte op grond
van het evangelie. Van Bruggen wijst
op Dionysius, een van de culturele
leiders van de niet-Joodse wereld in
Athene die tot geloof kwam. Aan hem
kun je zien wat geloven betekent voor
een nieuwkomer. Een tweede getuige
is Titus, een Griekse medewerker van
Paulus. En ten slotte is er een apostel
die zo lang leefde, dat hij de verbreiding van het evangelie onder volken
met eigen ogen zag gebeuren: Johannes.

Website
Voor verdere bijbelstudie is bij dit
boekje de site www.meeroverkroongetuigen.nl ontwikkeld. De site is uit
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de cursus gegroeid. Er staan twaalf
bijbelstudies op, die gebruikt kunnen
worden in combinatie met de twaalf
hoofdstukken van Kroongetuigen van het evangelie. Een
wegwijzer geeft uitvoerig
aan op welke manieren de
bijbelstudies persoonlijk of
gezamenlijk gebruikt kunnen
worden. Er zijn ook prachtige
bijlagen, die bij de bijbelstu
dies horen. En onder extra
kunnen we bijvoorbeeld
kennismaken met een lezing
over de manier waarop het
hele evangelie in de prediking kan doorklinken. Ten
slotte zijn al de beschikbare
cursuslessen te downloaden
of in een audiocursus te beluisteren.
Graag kondig ik boek en website aan.

Een prachtig boek, een boeiende cursus, die trouw aan het evangelie en
op eigentijdse wijze helpt je geloof te

steren: een mooi belijdenisgeschenk en
een cadeau voor nieuwe ouderlingen
en diakenen.
N.a.v.: Jakob van Bruggen,
Kroongetuigen van het evangelie, Kok, Utrecht, 2014,
ISBN 978 90 435 2279 3,
100 pag., prijs € 12,90

Dr. Jakob van Bruggen
verdiepen en je leven uit het geloof te
versterken. Voor iedereen en rond Pink-

Basics van de Bijbel

Het boek is bedoeld voor een brede
doelgroep, voor kerkmensen én voor
hen die nog niet zo lang geleden tot geloof kwamen, bijvoorbeeld deelnemers
aan een Alpha-cursus. Het is te gebruiken voor bijbelstudiegroepen en voor
de belijdeniscatechisatie, niet alleen als
lesboek voor de catechisanten maar ook
als instructieboek voor de catecheet.
Voor de praktische verwerking heeft
de auteur aan elk hoofdstuk een keur
aan gespreksvragen en doe-opdrachten
toegevoegd. Maar het is ook geschikt
voor persoonlijke bijbelstudie.
Allerlei vragen die er kunnen bestaan
bij het lezen van de Bijbel, komen aan
de orde: over de functie van de wet, of

het gebed effect heeft, waarom de kinderen gedoopt moeten worden, of de
hel bestaat enzovoort.
De besproken bijbelse thema’s worden
steeds geplaatst in het grote kader van
de bijbelse boodschap, uitgewerkt in
vijftien hoofdstukken. Die beginnen
elk met een bijbelleesrooster voor een
week, zodat meteen vanuit de Schrift
het onderwerp onder de aandacht
wordt gebracht.
Tussen de tekst door staan tal van
citaten, die (meestal) een passende
illustratie bij de tekst vormen (van Augustinus tot C.S. Lewis en van Maarten
Luther tot Tim Keller, maar ook worden
mensen als Anne Frank, Moeder Teresa
en Wim Sonneveld geciteerd).

Het eerste hoofdstuk is een inleiding
op het boek en behandelt het grote verhaal van de Bijbel. Het is wat apologetisch van toon – dat constateerde ik al
lezende vaker – en laat tegelijk zien hoe
je de Bijbel moet lezen. We hebben heel
Gods Woord te gehoorzamen, ook al
gaan sommige passages tegen ons gevoel in. ‘De culturele afstand tussen de
Bijbelschrijvers en ons is soms zo groot,
dat het moeite kost om de boodschap
naar ons leven vandaag te vertalen. Het
grootste probleem is volgens mij echter
niet dat we sommige gedeelten niet
begrijpen. Het grootste probleem is dat
we ons soms niet voor kunnen stellen
dat de gedeelten die we wel begrijpen
werkelijk Gods bedoeling met ons leven
duidelijk maken’ (p. 21). En wat verderop over het scheppingsverhaal: of je
antwoord krijgt of de aarde werkelijk
in zes dagen is geschapen, is niet het
belangrijkste, maar realiseer je dat de
scheppingsfeiten jouw visie bepalen op
de wereld en hoe je in het leven staat.
Uit het hoofdstuk over de zondeval,
met de titel ‘Wat ging er mis?’ ook een
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Gelezen
Marja Zwikstra-de Weger

In zijn twee vorige boeken over de Bijbel (Het goede nieuws
van het Oude Testament en Beter nieuws uit het Nieuwe Testament) liep ds. Jasper Klapwijk in grote stappen de hele Bijbel door, zo schrijft hij in het Woord vooraf van dit nieuwste
werk. ‘Dit boek doet eigenlijk hetzelfde, maar dan aan de
hand van belangrijke Bijbelse thema’s.’ Het is dan ook te zien
als het logische vervolgdeel.
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citaatje: ‘Zonde is geen kwestie van zo
nu en dan een fout maken, maar van
structurele ongehoorzaamheid en ontrouw aan God. Zonde is dat je iets anders dan God in het middelpunt van je
leven zet, waardoor je vervreemd en
verslaafd raakt’ (p. 50). En dan zegt
Klapwijk in de laatste paragraaf: ‘Ik
ben blij dat je het eind van dit hoofdstuk gehaald hebt. Want ik weet niet
hoe jij het ervaart, maar ik houd er
niet van om zo uitgebreid stil te staan
bij (…) mijn zondigheid.’ Dat het toch
moet, is omdat het je nederig, realistisch en hoopvol maakt!

Gelezen
Aryjan Hendriks

Waarom het kruis nodig was, en over
de spanning tussen Gods rechtvaardigheid en zijn liefde worden behartigenswaardige woorden geschreven:
vergeving is altijd kostbaar, maar toch
vaak de enige weg naar verzoening.
Gods liefde en genade kunnen voor
mensen die denken in termen van verdienen en recht-hebben-op, een bron
van irritatie zijn; genade is immers
onverdiende gunst. In dat kader staat
ook het ‘mysterie’ van de uitverkiezing.
Wat is het voor ons moeilijk om tegelijk
Gods soevereine keuze én onze verantwoordelijkheid te erkennen.
Je bekering is een gevolg van het geloof, geen voorwaarde ervoor. Speel

met het oog hierop Paulus en Jakobus
niet tegen elkaar uit: ‘Om het nog
maar een keer te herhalen: je wordt
gered door geloof alleen en niet door
je daden (Paulus), maar het geloof

essentieel is voor zowel dit als het toekomstige leven om dit verhaal te kennen en je erin mee te laten nemen. (...)
Hij was dood en Hij leeft. Zijn naam is
Jezus en Hij is de hoofdpersoon van het
verhaal van de Bijbel. Laten we naar
Hem luisteren!’
Ik heb min of meer willekeurig een en
ander uit de rijke inhoud aangehaald.
Om te laten zien om wat voor boek het
gaat, en vooral om te laten zien dat
en waarom ik er enthousiast over ben.
Het leest heel plezierig doordat de auteur je als het ware bij de hand neemt,
en dat kunt u zelf uit de letterlijke
citaten wel constateren. Het kan niet
anders of ook dit boek van ds. Jasper
Klapwijk vindt zijn weg wel weer!
N.a.v. Jasper Klapwijk,
Basics van de Bijbel, Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2013,
ISBN 978-90-5881-669-6, 270 pag.,
prijs € 18,50

blijft nooit zonder gevolgen, het zal
zich altijd in daden uiten (Jakobus)’
(p. 125).
Klapwijk heeft, zo besluit hij, met dit
boek ‘niets anders willen doen dan dat
Bijbelse verhaal toelichten. Dat heb
ik gedaan in de overtuiging dat het

Zicht op het diaconaat
Van paus Benedictus XVI is de uitspraak: ‘Het wezen van de
Kerk komt tot uitdrukking in een drievoudige opdracht: het
verkondigen van het Woord, het vieren van de sacramenten,
de dienst van de liefde.’ Over de laatste opdracht verscheen
een lijvig boek dat een nieuwe gids wil zijn in de wetenschap
van het diaconaat.
Het is geen populaire verhandeling
over wat diakenen vandaag te doen
staat, maar het presenteert zich als een
studieboek voor studenten en beroepskrachten in de diaconale praktijk. Voor
de gemiddelde diaken onder ons is het
minder geschikt. Het vraagt van hem te

veel aan tijd en interesse. Gelukkig kunnen onze diakenen ruimschoots terecht
in wat in onze kring de laatste jaren
over hun dienstwerk geschreven is.
Maar wie dieper wil afsteken, vindt in
dit handboek heel veel informatie over
de geschiedenis van het diaconaat,

vanaf de Vroege Kerk tot heden. Ook
wordt uitvoerig gehandeld over het
diaconaat in hedendaagse context,
waarbij globalisering, verzorgingsstaat
en leed aandacht krijgen.
Dit handboek bestaat uit een aantal
opstellen van diverse auteurs waarin
op aangelegen thema’s nader wordt
ingegaan. Ik vond niet elk opstel even
boeiend. Wel trof me hoezeer in het
oosterse deel van de kerk reeds zeer
vroeg vrouwelijke diakenen werden
ingezet. Nieuw voor mij was dat het
Concilie van Chalcedon (451) al de voorwaarden voor hun wijding vastlegde.

186

de ambten bij Martin Bucer. En dat
Calvijn hem daarin volgde, waag ik te
betwijfelen. Calvijn kent twee soorten
mannelijke diakenen, uitdelers en beheerders, maar heeft het wanneer hij
handelt over de
ambten in de
kerk, niet over
vrouwen (vgl.
Institutie, IV,3,9).
Als hij later
spreekt over ‘diaconessen’ (Institutie, IV,18,1819), doelt hij op
de ‘weduwen’
waarover Paulus schrijft in 1
Timoteüs 5 en
handelt hij over
de ‘geloften’ die
zij aflegden.

In het Westen zijn er hier en daar ook
wel vrouwelijke diakenen geweest
(rond 500), maar er bleef verzet tegen
Chalcedon met name in de Latijnsprekende regio’s van de kerk. De voornaamste oorzaak
was de invloed
van het Romeinse
recht volgens
welke de vrouw
geen leidinggevende positie kon
bekleden en geen
toegang had tot
openbare functies
en rechten.
De Reformatie
van de zestiende
eeuw geeft de
diaken (naast zijn
liturgische functie)
ook zijn sociale rol
terug. Heeft hij bij
Luther die nog niet,
Bucer en Calvijn geven hem in dit opzicht de volle ruimte
en zien hem als een ambtsdrager naast
de predikant en de ouderling.

N.a.v.: Hub Crijns e.a., Hanneke ArtsHonselaar (eindred.),
Diaconie in beweging. Handboek diaconiewetenschap, uitgeverij Kok, Utrecht,
2011, ISBN 9789043504539, 461 pag.,
prijs € 34,90

Ten slotte: nu
de rol van de
kerken in onze
samenleving een ‘hot item’ aan het
worden is, kan dit handboek bijdragen
aan de bezinning. Of het daarbij moet
komen tot een ‘publieke theologie’,
vraag ik me af. Wel kan het diaconaat
de theologie ad rem houden door de
noden en problemen van onze tijd in te
brengen!
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De apotheker
Mijnheer de apotheker,
twee druppels in een beker,
drie poeders in een vat,
als ’t regent word ik nat.

Gedicht
Gert Slings

Temidden zijner flesschen,
vergift, delicatessen,
gelijk de oude Faust
verzint en smelt en saust
hij onkruid tot triakel,
metalen tot mirakel.
Hij distilleert, hij brandt
rozijnen weer tot zand.
De hand op toovernamen,
Bengaalsch vuur in zijn ramen,
helpt hij Mevrouw en meid
in één barmhartigheid.
Zij gaan om medicijnen,
’s nachts als de sterren schijnen,
en eischen met de bel
kinine en narcosél.
A.W. Grauls (1889-1968)

Er is in de apotheek de laatste decennia veel veranderd.
Vroeger was het inderdaad een en al bereiding.
Je ziet het voor je: de apotheker als de oude Faust,
scharrelend tussen flessen, vergift en delicatessen.
Tegenwoordig is er weinig romantiek te bespeuren in de apotheek:
zorgverzekeraars zitten aan de knoppen en de robot ruist.
Ik ben blij dat mijn vrouw (apotheker) zich nu thuis met mij vermaakt.
Ik geef toe: dat is voor haar wel saaier dan vroeger met kinine en morfine,
maar voor mij heel aangenaam.
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Pleidooi voor een ‘gewone’
dominee

Persrevue
Perry Storm

In het Reformatorisch Dagblad van 19
april 2014 schrijft prof.dr. A. Baars over
de predikant. Dat is op zich niet opzienbarend. Over het ambt van predikant
wordt al jaren enorm veel geschreven.
Is het nog wel van deze tijd om de predikant een fulltimer te laten zijn? Met
een baan in de maatschappij heeft hij
toch veel meer feeling met de samenleving? Moeten we niet toe naar gespecialiseerde predikanten die niet meer aan
één gemeente verbonden zijn? Er wordt
ondertussen wat afgesleuteld aan profielen waaraan een predikant in deze
tijd heeft te voldoen. Baars roeit wat
tegen deze stroom in met een pleidooi
voor, zoals de titel van zijn artikel luidt,
‘Een “gewone” predikant’. Ik vraag er
graag aandacht voor. En dat, eerlijk gezegd, omdat ik zelf graag zo’n ‘gewone’
predikant zou willen blijven en van het
nut daarvan nog altijd overtuigd ben.
Baars vertelt eerst over de reactie die
iemand kreeg toen deze, een cum laude
gepromoveerde natuurkundige met
een dik betaalde baan, aankondigde
theologie te gaan studeren. Hij was
voornemens predikant te worden. Die

reactie was: ‘Jij gewoon dominee worden? Jij kunt toch veel meer?’ Dan gaat
Baars zo verder:
De kernvraag is natuurlijk: Wat is een
‘gewone’ predikant? Die vraag roept fundamentele andere vragen op. Uiteraard
zijn die hier niet allemaal te benoemen.
Het gaat dit keer om enkele van de belangrijkste.
Predikant worden betekent vandaag de
dag in veel kerken de nodige rolonduidelijkheid. Zo denkt de gemeente dat je
in elk geval goed moet kunnen preken,
trouw bent in je pastorale bezoeken en
een bevlogen catecheet bent die vooral
goed met de jongeren weet om te gaan.
In de conceptberoepsbrief die in de
kerkorde van onze kerken is opgenomen,
staan ook nog een paar andere dingen:
het leiden van begrafenissen en het
bevestigen van huwelijken bijvoorbeeld.
Dat alles wordt dan in dit concept afgesloten met het toetje: en voorts alles wat
tot het werk van een dienaar des Woords
behoort.
Eerlijk gezegd heb ik me sinds ik – nu
bijna veertig jaar geleden – predikant

werd, altijd stevig geërgerd aan de
laatste uitdrukking. Als je wilt dat een
predikant altijd het gevoel heeft dat hij
niet genoeg doet, moet je zo’n uitdrukking jaar en dag laten staan. Het wordt
een soort boze dreun in het hoofd van
de predikant, vooral zaterdagsavonds
of zelfs zondagsmorgens op de kansel:
Alles wat, alles wat... Je bent hier niet
geweest, je bent daar niet geweest. Dat
soort gedachten kan je zelfs hinderen
in de vrijmoedigheid waarmee je op die
zondag het Woord bedient.
Om deze reden is het volstrekt begrijpelijk dat er de laatste tijd in nogal wat
kerken een gedetailleerdere profielschets
voor predikanten is geformuleerd. Ook
in de Christelijke Gereformeerde Kerken
zingt zo’n document rond. De vraag die
zich dan weer voordoet is: worden dergelijke schetsen van de weeromstuit niet
al te gedetailleerd?
Ik herinner me ook nog levendig de discussie rond een profielschets binnen het
curatorium van onze theologische universiteit. Een van de curatoren, die zijn
sporen als voorganger, pastor en zeker
ook binnen het geheel van het kerkelijke
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leven verdiend heeft, zei toen: ‘Als mijn
kerkenraad dit allemaal van mij zou
vragen, zou ik vandaag nog stoppen!’
Hij had het gelijk volstrekt aan zijn kant.
De profielschets zette namelijk niet maar
een portret neer van het befaamde
schaap met vijf poten, maar er bungelden minstens nog twintig andere poten
aan dit zielige dier. De conclusie van dit
alles is dan ook onontkoombaar: hoe komen we uit de rolonzekerheid of rolonduidelijkheid van de ‘gewone’ predikant?
Daar is geen standaardoplossing voor.
Mogelijk kunnen de volgende opmerkingen helpen in de bezinning die – zeker
binnen kerkenraden – broodnodig is.
Specialisatie
In de recente literatuur rond het predikantschap wordt er nogal eens voor gepleit dat predikanten zich meer specialiseren op hun kerntaken en daardoor ook
sterker in teamverband gaan werken. In
vrij verstrekkende vorm zou het beeld er
dan zo kunnen uitzien. Een groep van
(dorps)gemeenten beroept drie predikanten. De een is belast met de zondagse
bediening van het Woord; de volgende is
gespecialiseerd in de pastoraal-psychologische zorg voor de gezinnen en ook het
enkele gemeentelid; de derde houdt zich
vooral bezig met het pastoraat onder
jongeren en de catechese.
Op het eerste
gezicht lijkt deze
werkvorm veel
voordelen te bieden. In elk geval
kan de dienaar
van het Woord
zich zo concentreren op de kerntaak waarvoor hij
ook is opgeleid.
Dat voorkomt
het gevaar van
‘ministeriële fladderaars’ die wel
preken, pastoraat
bedrijven en catechisatie geven, maar er op geen van
deze terreinen iets van terechtbrengen.
Dat soort dienaren van het Woord is
er in het verleden wel geweest, maar is
– naar ik vrezen moet – ook vandaag
niet uitgestorven.
Toch is een verregaande vorm van specialisatie niet gewenst. In de eerste plaats

gaat deze opvatting uit van een, wellicht postmoderne, versplintering van
het ambt van dienaar van het Woord.
We kunnen natuurlijk een hele boom
opzetten over de oorsprongen van de
gereformeerde ambtsgedachte. Daarin
spelen niet alleen Bijbelse motieven een
rol, maar ook de vorm zoals die destijds
in het Genève van Calvijn gestalte kreeg.
Toch denk ik dat mijn leermeester Van
’t Spijker het gelijk aan zijn kant heeft
als hij zegt: ‘Alles overwegend, denk ik
dat de ambtsopvatting van Calvijn het
meeste recht doet aan de Bijbelse gegevens.’
Een belangrijk punt hierin is dat het
ambt van dienaar van het Woord een
eenheid is die zich beweegt tussen de
drie polen van prediking, pastoraat en
catechese. Dat is onopgeefbaar. Zelf heb
ik sinds 1996 aan den lijve – en aan de
ziel – ervaren hoe arm het kan worden
als je van preekplaats naar preekplaats
reist, zonder in pastoraat en catechese te
horen wat de prediking ‘doet’. Gelukkig
heeft de Heere ervoor gezorgd dat het
weleens anders was. Maar met name de
verstrengeling van prediking en pastoraat is mijns inziens onopgeefbaar.
Vluchtgedrag
Er is natuurlijk ook nog een andere
uitweg uit de problematiek van de
overbelasting
die het gewone
predikantschap
met zich meebrengt. Daarmee
komen we op
glad ijs. Maar een
mens moet ook
de moed hebben
om op glad ijs te
willen schaatsen.
Het punt is namelijk dat met
name de laatste
jaren studenten
zeggen dat ze ertegen opzien om
‘de gemeente in te gaan’. Dat heeft natuurlijk allerlei oorzaken. Ze horen over
conflicten in gemeenten waardoor een
predikant losgemaakt wordt van zijn ge
meente – welke gereformeerde theoloog
heeft dat trouwens ‘uitgevonden’? – of
‘met vervroegd emeritaat wordt gestuurd’. Ze weten ook van ingrijpende

pastorale problemen die beduidend
zwaarder wegen dan veertig jaar geleden. De aarzelingen die dat met zich
meebrengt, zijn volstrekt begrijpelijk.
Maar hoe los je dit op?
De meest aangewezen weg is deze. Dat
we biddend met deze vragen op de
knieën gaan en smeken: Heere, wat wilt
U dat ik doen zal? Dat lost natuurlijk
niet meteen alle problemen op. Maar
het is wel de basis voor de aanvaarding
van het ‘wondere ambt’. Waar ik veel
meer moeite mee heb, is dat studenten
het gaan zoeken in zogenaamde andere
functies. Natuurlijk kan het legitiem
zijn dat men zich geroepen weet tot de
functie van godsdienstleraar, zendeling,
missionair werker, Bijbelvertaler, legerpredikant of desnoods functionaris op
een bepaald kerkelijk bureau. Maar als
dat dienen moet om de oorspronkelijke
roeping tot de ‘volle bediening van het
Woord’ te camoufleren of zelfs te ontlopen, word ik innerlijk erg onrustig. Het is
te hopen dat dit volstrekt ten onrechte is,
maar dat is nog maar de vraag.
Waar de kerk van vandaag behoefte
aan heeft, is niet zozeer de missionaire
bevlieging van de dag. De gemeente
ziet uit naar ‘gewone’ predikanten die
grondig Bijbels, geestelijk en eenvoudig
preken. Zij heeft behoefte aan dienaren
van het Woord die – zonder quasi-missionair-theologische hoogstandjes – trouw
pastoraat bedrijven en hart en oog hebben voor hun jongeren. Dit is nog altijd
het hart van de zaak.
Voor de soms echt onbehoorlijke werkdruk van predikanten heb ik geen sluitende oplossing. Maar in feite moet de
dienst van de Heere ons wel alles waard
zijn. Misschien is dit eenzijdig. Dat zij
dan zo. Ik laat het voorlopig wel recht
overeind staan, tenzij iemand mij een
wijs socratisch woord voorschotelt waardoor ik een nieuw stukje kan schrijven
over ‘de gewone predikant’.
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Steun gereformeerde
theologie in Duitsland!
Niet alleen in Nederland zijn goede gereformeerde predikanten nodig en dus
een goede, confessioneel betrouwbare
opleiding voor hen. Ook bijvoorbeeld
in Duitsland, onze buurman. Een land
waar de theologische opleidingen al
vele decennia merendeels zware inhoudelijke schade hebben opgelopen door
rigoureuze schriftkritiek en nieuwe
hermeneutiek. Vrijmoedig ruim ik in
deze Persrevue wat plaats in voor een
ongegeneerd verzoek om financiële
steun. Onder de titel ‘Een dringend
verzoek’ schrijft prof.dr. J. Douma over
de steun die heel hard nodig is voor
het kunnen voortbestaan van het Reformatorisch Theologisches Prediger
Seminar (RTS) te Heidelberg. Het artikel
is te vinden op de website www.gereformeerdekerkblijven.nl. De RTS is een
voortzetting van het werk dat in het
jaar 2000 onder de naam Akademie
für reformatorische Theologie (ART) in
Marburg begonnen werd en later naar
Hannover verhuisde. Er zijn in de jonge
geschiedenis van deze opleiding heel
wat moeilijkheden geweest. Ook rond
bepaalde docenten. Die is men gelukkig
te boven gekomen. Graag vraag ik aandacht voor wat Douma schrijft over de
reële dreiging ‘dat het huidige Seminar
in Heidelberg gedoemd lijkt z’n deuren
te moeten sluiten’.
Niet wegens gebrek aan studenten en
evenmin wegens onderling geharrewar. Want onder leiding van dr. Victor
d’Assonville en de predikant Sebastian
Heck wordt in Heidelberg eenstemmig
en enthousiast gewerkt. Thans dus in
Heidelberg, de stad die wij allen van
naam kennen vanwege de Heidelbergse
Catechismus. En met een kleine gereformeerde kerk waar de genoemde ds. Heck
predikant is.
Eens waren de gereformeerde kerken in
Duitsland duidelijk aanwezig naast de
Lutherse kerken. Nu zijn er nog slechts
enkele restanten van over, als we onder
‘gereformeerd’ denken aan wat de drie
formulieren van eenheid eronder ver-

staan. Het verdient vermelding dat de
genoemde ds. Heck – financieel daarbij
gesteund vanuit Nederland – deze drie
formulieren (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en
Dordtse Leerregels) opnieuw in het Duits
heeft uitgegeven.

Dr. Douma en dr. Huntemann
Het restje aan gereformeerde opleiding
in Duitsland dreigt nu te verdwijnen.
Wat de bedoeling van de gereformeerde
werkers in Heidelberg is, zal ieder duidelijk kunnen zijn. Men wil daar predikanten vormen, kerken stichten en kerken
dienen waarin het onverkorte evangelie
van Jezus Christus verkondigd wordt.
Daarvoor is geld nodig en voorlopig zal
het grootste deel daarvan nog uit Nederland moeten komen. De eerlijkheid
gebiedt mij te vertellen dat het vandaag
al de grootste moeite kost om mensen
warm te krijgen voor dit doel.
Huntemann
Na dit korte artikel vindt u van mijn
hand een uitvoerig ‘In memoriam’ over
prof.dr. Huntemann, die onlangs in Bremen is overleden (op de genoemde site
te vinden, PLS). Voordat u zou kunnen
klagen over de lengte van mijn verhaal
over dr. Huntemann, wil ik graag dat
u in elk geval het volgende over deze
strijdbare dienaar van Christus leest.
In mijn archief bevindt zich een brief
van hem uit 1983. Hij vertelt daarin dat
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zijn pogingen om een congres tussen
Duitse en Nederlandse gereformeerden
te beleggen voor de bevordering van
het reformatorische christendom in
Duitsland mislukt waren. Zo had hij
met twee commissies uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) prachtige
gesprekken. Maar... voor een missionaire
taak in Duitsland hadden ze geen oog.
Terwijl Duitsland,
zo schreef HunteHeidelberg
mann, een missionair land is.
Ik begreep zijn verzuchting. Hij moest
zich erbij neerleggen en voelde zich
eenzaam. Vooral
toen hij er nog bij
vertelde dat hij
een telefoontje
had gekregen uit
Bonn van een
(vrijgemaakte)
broeder, die er zijn
verbazing over
uitsprak dat zijn
kerken in Indonesië
en Afrika zending
dreven, terwijl ze dit werk op veel kortere
afstand ook in Duitsland zouden kunnen
verrichten.
Ik ga in 2014 geen kritiek leveren op
wat vrijgemaakten al of niet hadden
kunnen doen voor Duitsland in 1983.
Maar ik zeg wel dat zo’n brief van
dr. Huntemann mij en anderen er destijds toe gebracht heeft in Duitsland
een reformatorisch-theologische opleiding van de grond te krijgen. En ik zeg
het hier vrijmoedig hardop dat ik het als
een grote misser zou beschouwen als er
vanuit gereformeerde kerken in Nederland, die vandaag tonnen uitgeven voor
allerlei missionaire werkzaamheden,
geen mogelijkheid en bereidheid zou zijn
minimaal één ton op te brengen voor
missionair werk in Duitsland. Een taak
die even duidelijk gereformeerd als missionair mag heten.

Ik span dr. Huntemann na zijn dood niet
voor het karretje van het verzoek dat ik
nu doe. Hij wist van de moeiten die wij
hadden op onze prille opleiding in Duitsland. Hij had ook bezwaren tegen de
gang van zaken, die ik deels wel en deels
niet begreep. Maar ik beroep mij nu niet
op dr. Huntemann persoonlijk. Ik beroep
mij op zijn kerkelijke strijd die hem naar

onze mensen in de zeventiger en tachtiger jaren toe had gedreven. In de lijn
van die strijd zijn wij in het jaar 2000
tot de oprichting van een reformatorische theologische opleiding in Duitsland
gekomen.
Steun!
Nu rijst de vraag of het vlammetje dat
destijds ontstoken werd, weer gedoofd
moet worden. Ik heb begrepen dat er
nauwelijks nog kerken in beweging zijn
te krijgen voor het ondersteunen van dit
gereformeerde werk, dicht bij huis. En
in een land waaraan wij ook kerkelijk
wegens de grote Reformatie zo veel te
danken hebben.
Dat stemt droevig. Maar ik weiger nog
te geloven dat er geen gereformeerde
kerkleden genoeg zouden zijn om hun
schouders financieel onder dit werk te

zetten. Daarom doe ik zonder aarzelen
op allen die dit stuk lezen het verzoek
om op korte termijn het Reformatorisch
Theologisches Prediger Seminar in Heidelberg te helpen.
Dat kan als volgt. Breng een offer op
rek. no. NL91 ABNA 0547 5808 00 van de
Stichting Vrienden van het RTS, te Urk.
Voor de belasting zijn de giften aftrekbaar (ANBI).
Wilt u informatie
van mensen die vanuit Nederland in het
curatorium zitting
hebben, dan kunt u
terecht bij de voorzitter prof.dr. J.W. Maris,
tel. 055 3557719 en
bij drs. A.H. Verbree,
tel. 0524 561440. Zij
zouden ook graag in
contact komen met
broeders of zusters
die bereid zijn een
forse bijdrage te
leveren. Wij zijn blij
met elk bedrag dat
binnenkomt. Maar er
is een groot bedrag
per jaar nodig. Vanaf het jaar 2000 zijn
wij vaak met grote giften gesteund door
mensen die uit hun overvloed ons hebben geholpen. Deze mensen moeten ook
nu te vinden zijn!
Voor meer informatie over het RTS in
Heidelberg kunt u terecht op de website www.rtsonline.de. Verder vindt
u op www.reformationheute.de het
tijdschrift dat het RTS op ruime schaal
verspreidt. Ook zonder veel kennis van
het Duits kunt op beide websites wel
proeven waarvoor onze broeders in Heidelberg zich inzetten.

U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten op rekening NL42 RABO 0324 6259 01 ten name
van de Stichting Woord en Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testamentair willen gedenken, kunnen
gebruikmaken van de volgende formulering: Ik legateer (... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en Wereld, statutair gevestigd te Haarlemmermeer. Wij zijn een ANBI-instelling.

@NaderBekeken

www.facebook.com/naderbekeken.woordenwereld
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