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Je bent geliefd. Je hoort bij de 
mensen die door God gescha-
pen zijn. Op al die mensen 
heeft God z’n best gedaan. 
Van al die mensen samen 
zegt God: mijn hart gaat naar 
je uit. God heeft de wereld 
lief. God heeft de mensen 
lief. Je bent geliefd.

Het staat in Johannes 3:16. Het is een 
prachtige tekst om bij stil te staan in 
de adventstijd. Misschien heb je deze 
tekst vroeger uit je hoofd geleerd. Het 
zou kunnen dat je er toch wel moeite 
mee hebt. Waaruit zou moeten blijken 
dat je geliefd bent? Je kunt niet zeg-
gen dat je leven compleet mislukt is, 
maar het gaat toch niet zo leuk als je 
gehoopt had. Bovendien zijn er altijd 
mensen die kritiek op je hebben. Je 
doet het nooit goed. Zelfs als je je best 
hebt gedaan, zegt niemand: dat heb je 
goed gedaan! Vanuit je omgeving krijg 
je alleen maar kritiek omdat je werk 
te laat af was, of omdat er een kleinig-
heid aan ontbreekt. Eigenlijk hebben 
de mensen om je heen wel gelijk met 
hun kritiek. Je doet het inderdaad niet 
goed. Het is nog erger dan ze denken. 
Daarom kun je het niet goed hebben 
dat iemand zegt: je bent geliefd. Dat is 
veel te gemakkelijk en dat klinkt veel te 
goedkoop.

Te goedkoop?

Iemand als Nikodemus zou dat ook 
kunnen zeggen. Als de zon is onderge-
gaan, komt hij met Jezus praten want 
hij merkt dat Jezus met heel goeie 
dingen komt. Nikodemus raakt ervan 
overtuigd dat Jezus een leraar van God 
is, iemand die machtige dingen doet 
omdat God Hem helpt. Speciaal tegen 
hem zegt Jezus dat God de mensen lief-
heeft: Gods liefde gaat naar de wereld 
uit. Dat is voor Nikodemus een moeilijk 
verhaal. Want Nikodemus heeft altijd 
geleerd dat God van Israël houdt. Al-
leen Gods volk is bij God geliefd. Met 
de anderen heeft God niets. God heeft 
maar één zoon en dat is Israël. En nu 
begint Jezus over Gods liefde voor de 
mensen, en dat God uit liefde voor de 
mensen zijn enige Zoon gegeven heeft. 
Dat kan toch niet kloppen! Dit moet 
wel gehaakt hebben bij Nikodemus, dat 
Jezus zomaar van alle mensen zegt: je 
bent geliefd.

Zo kan het ook bij christenen vandaag 
haken. Hoezo, iedereen geliefd?! Al-
leen als je naar de kerk gaat, ben je 
geliefd! Alleen als je regelmatig in de 
Bijbel leest, ben je geliefd! Alleen als 
je een paar keer per dag bidt, ben je 
geliefd! Alleen als je keurig binnen 
de lijntjes van Gods wet blijft, ben 
je geliefd! Alleen als je doet wat God 
wil, ben je geliefd! Als je dat niet doet, 

wil God niets van je weten. Dan heeft 
Hij een hekel aan je, sterker nog: dan 
haat Hij je. Zie bijvoorbeeld de website 
www.godhatestheworld.com. Het is 
een website met daarop de wereld-
kaart. Als je op de kaart van Nederland 
klikt, krijg je een afbeelding te zien 
van een polder inclusief molen en een 
man die triomfantelijk een bordje om-
hoog houdt met de tekst: God hates 
the Dutch.

Dat christenen zich hatelijk opstellen 
tegen ‘de wereld’ en daarbij de in-
druk wekken dat ook God zich hatelijk 
opstelt tegen ‘de wereld’, dat vind ik 
vreselijk. Dat doet me denken aan Jona 
die naar Nineve moest. Hij had er geen 
zin in en hij probeerde weg te lopen, 
maar hij moest echt naar Nineve. In 
Nineve doet hij zijn werk maar half: hij 
roept alleen maar rond: ‘Nog veertig 
dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’ 
en na één dag vindt hij het wel ge-
noeg. Als de stad vervolgens niet wordt 
weggevaagd, is hij boos op God. Hij 
baalt ervan dat God zo genadig is, en 
liefdevol, en geduldig, en trouw, en tot 
vergeving bereid. Maar God zegt tegen 
hem: ‘Jona! In Nineve wonen toevallig 
mensen en die mensen gaan Me aan 
het hart (en ook al die dieren die daar 
wonen). Het zou Me verdriet geven als 
Ik de stad met iedereen die daar woont, 
zou wegvagen!’ Zo laat God zich in zijn 
hart kijken.

Jaargang 22 no 12 december 2015

322

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon  
heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet  
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)
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Doorbraak

God houdt van de mensen! Ik hoop dat 
je er niet overheen leest en dat je het 
ook niet probeert weg te redeneren! 
Jezus zegt zelf dat God van de mensen 
houdt. Neem het dankbaar in je op! 
Misschien vind je het schokkend om 
dit te horen, maar dat is het voor Ni-
kodemus ook. Zo breed is hij het niet 
gewend. Hij weet dat God van Israël 
houdt. Maar nu zegt Jezus notabene 
dat God van alle mensen houdt. Het 
gaat daarbij niet om mensen van goe-
den wille, maar om mensen die God 
afweren. God houdt van zulke mensen. 
Jezus is daar heel duidelijk over. Het 
gaat om mensen die het liefst in het 
donker hun slechte dingen doen. Van 
zulke mensen houdt God.
Wat ze doen, vindt Hij vreselijk. Hij 
praat het niet goed en dat doet Jezus 
ook niet! Hij veroordeelt slechte daden 
en Hij veroordeelt slechte gedachten 
en Hij veroordeelt zelfs wat daar nog 
achter zit: een verlangen dat ineens bij 
je opkomt om iets verkeerds te doen, 
iets wat zomaar pardoes naar boven 
komt, iets waarvan je walgt maar wat 
er toch wel is. Dat alles veroordeelt 
Jezus. Daarin is Hij een echte Zoon van 
zijn Vader.

Maar God zorgt persoonlijk voor een 
doorbraak. Hij stelt zijn Zoon beschik-
baar voor mensen die niet op Hem 
zitten te wachten. Bedenk wel dat het 
gaat om zijn enige Zoon! Zijn enige 
Zoon stelt Hij beschikbaar. Dat is pure 
liefde van God voor de mensen. Het 
is geen liefde die met de armen over 
elkaar wacht tot de ander begint. Het 
is liefde die begint vanuit zichzelf, 
zomaar, die de ander raakt en die de 
ander treft, en die de ander aansteekt 

en die de ander verwarmt, en die de 
ander vernieuwt, en die de ander in 
beweging zet en die de ander helemaal 
blij maakt: ‘Ik ben geliefd; ik hoef niet 
te sterven want ik mag leven en Gods 
liefde is eindeloos.’ Dat is waar God 
naartoe wil en dat is wat God bereikt 
omdat Hij begint. Dat is waar God ook 
met jou naar toe wil. Dat is waar God 
misschien met jou al is: bij de door-
braak naar een nieuw leven.

Kijk naar de slang

Jezus herinnert daarbij aan de slang 
die omhoog gestoken werd. Nikodemus 
kent dat verhaal wel. Jezus hoeft hem 
niets uit te leggen. Het verhaal komt 
immers voor in de wetten van Mozes 
(Num. 21) en daar wordt regelmatig uit 
voorgelezen in de tijd dat Jezus met 
Nikodemus in gesprek is. Nikodemus 
weet direct waarover het gaat.
Het gaat over Israël in de woestijn. 
God heeft ze bevrijd uit Egypte en toen 
ze bevrijd waren, waren ze helemaal 
blij. Maar ze vinden het leven in de 
woestijn lastig. Steeds is er gebrek aan 
eten en drinken. Op den duur worden 
de mensen boos op God en boos op 
Mozes. Ze mopperen erop dat God hen 
uit Egypte heeft gered! Echt waar! Ze 
zijn verontwaardigd omdat God hen 
heeft bevrijd! Ze waren heel blij toen 
ze eindelijk weg konden want het leven 
in Egypte was vreselijk, maar da’s verle-
den tijd. De blijdschap over hun bevrij-
ding is helemaal verdwenen. Ze krijgen 
heimwee naar Egypte, want daar had je 
tenminste fatsoenlijk eten en drinken.

God stuurt giftige slangen op hen af. 
Dat is zo eng! Zo’n slang ligt ergens en 
je hebt het misschien niet eens in de 
gaten dat hij daar ligt omdat je denkt 
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dat het een tak is. Hij ligt daar heel stil-
letjes, en in één keer schiet hij met zijn 
kop naar voren en hij bijt je. Daar schrik 
je vreselijk van. Die slangenbeet doet 
pijn. Maar het is nog erger, want het 
gaat niet om één slang maar om heel 
veel slangen. En het gaat niet om ge-
wone slangen maar om giftige slangen. 
Mensen die gebeten worden, voelen de 
pijn van het vergif in hun lijf. Het trekt 
naar boven; het 
verlamt hen; het 
doodt hen. Vre-
selijk.
In paniek komen 
de mensen bij 
Mozes. Ze heb-
ben zo’n spijt van 
hun gemopper. 
Ze vragen of Mo-
zes voor hen wil 
bidden. Want ze 
kunnen niks be-
ginnen tegen de 
slangen. Ze heb-
ben God nodig. 
Via Mozes roepen 
ze God te hulp.
Mozes zet een 
slang op een 
paal. Dat is wat 
God wil. Hij 
laat de slangen 
niet in één keer 
doodgaan of zo. 
Ze blijven bijten, maar er komt toch 
een uitweg. Mozes moet van koper een 
slang maken. Ze steken hem de lucht 
in. En wie gebeten is door een slang, 
hoeft maar te kijken naar die koperen 
slang en hij wordt weer beter. Je moet 
niet opgaan in je pijn als een slang je 
gebeten heeft. Je moet niet angstig 
proberen om andere slangen van je af 
te slaan. Je moet niet proberen om je 
vrouw en je kinderen tegen slangen-
beten te beschermen. Wie gebeten is, 
moet naar die koperen slang kijken, die 

slang die boven op een paal is beves-
tigd. Wie anderen ziet die gebeten zijn, 
moet hen laten kijken naar die koperen 
slang die hoog boven de mensen te zien 
is.

Kijken is leven. Dat lijkt heel gemak-
kelijk, maar het is tegelijk heel moeilijk 
omdat het voor je gevoel te simpel is. 
En toch is dat de uitweg. Je moet erop 

vertrouwen dat 
kijken naar die 
slang je helpt. 
Vanuit de pijn en 
de paniek... ver-
trouwen op God; 
en je zult merken 
dat het werkt!
Geloven is leven. 
Dat lijkt ook heel 
gemakkelijk, 
maar het is toch 
ook heel moeilijk. 
Kun je erop ver-
trouwen dat het 
echt goed komt? 
Misschien wil 
je liever allerlei 
andere dingen 
proberen. Waag 
het er maar op 
met Jezus; en je 
zult merken dat 
het werkt! Er zijn 
zo veel mensen 

die gemerkt hebben dat het bevrijdend 
werkt, als je vertrouwt op Jezus!

Samen oefenen

Kijk naar jezelf vanuit de liefde van 
God. Misschien snap je niet waar je die 
liefde aan verdient. Dat heb je verdiend 
aan Jezus! Gods enige Zoon van wie Hij 
zo veel houdt, maar die Hij toch gege-
ven heeft om de wereld te redden – ook 
jou! – omdat Hij zo veel van je houdt!
Wie zo naar zichzelf kijkt, is niet langer 

genadeloos maar leeft van genade en 
wil anderen laten delen in die genade. 
Een geliefd kind van God gedraagt zich 
tegenover anderen als een geliefd kind 
van God, en kan daardoor voor anderen 
vriendelijk zijn en zacht en liefdevol.
Laten we ons daarin samen oefenen. 
Kritiek leveren is prima! Maar eerst 
maak je een compliment! Laten we 
dat afspreken! Dat kan gaan over hoe 
we in de kerk met elkaar omgaan. Als 
je teleurgesteld bent over iets, mag je 
dat best zeggen; we zijn met z’n allen 
bepaald niet volmaakt. Maar kom eerst 
eens met iets waar je blij over bent; dat 
hebben we nodig want we zijn met z’n 
allen bepaald niet volmaakt. Misschien 
mis je iets; dat mag je onder woorden 
brengen. Maar noem eerst eens iets 
wat er al wel is. Kunnen we dat niet 
afspreken?
Dat is oefenen in het delen van Gods 
liefde. Dat kun je meenemen naar huis, 
en naar je werk, en naar school. Let 
op wat goed gaat. Let daar eerst maar 
eens op. Dan kun je daarna vertellen 
wat nog beter kan. Daarmee bemoedig 
je de ander en dat is ook voor jezelf veel 
fijner.
Zo raak je steeds meer geworteld in 
Gods liefde. Dat je geliefd bent, dat 
maakt je blij, dat maakt je sterk, dat 
geeft je als het ware vleugels. Je leeft 
naar God toe, naar God die zegt: Je bent 
geliefd!

Jaargang 22 no 12 december 2015

Nader Bekeken – speciale abonnementen
Neem een proefabonnement op Nader Bekeken! U ontvangt het blad dan drie maanden voor maar € 5,-.

 Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenk abonnement op Nader Bekeken. 
Het kost u slechts € 17,- en hij/zij ontvangt het blad dan een jaar lang!
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Als we terugkijken, zien we een jaar 
vol angst. Een piloot die met al zijn 
passagiers doelbewust aanstuurt op 
de dood. Een vliegtuig dat in de lucht 
wordt opgeblazen door een terroris-
tische bom. Een verwoestende oorlog 
waarvoor mensen doodsbang vluchten. 
Angst dat de overvolle rubberboot 
kapseist in volle zee. Telkens die Afri-
kaanse terreur. De aanslag op Charlie 
Hebdo aan het begin van dit jaar. En als 
die weer uit de aandacht raakt, slaat 
de terreur opnieuw toe in Parijs. Al 
die slachtoffers. Zo veel leed. Een stad 
in angst. Een land. Een continent. De 
angst voor herhaling. Waar dan ook. 
Toeslaan kunnen ze overal. En telkens 
de verborgen dreiging in berichten over 
de noodtoestand of een substantieel 
veiligheidsrisico. Het is een wereld om 
bang te zijn.

Niet voor het eerst

Indringend komt het op je af. De (soci-
ale) media laten je ooggetuige zijn. De 

beelden hechten zich aan je netvlies. 
Laat dat indringende iets bijzonders 
zijn van onze tijd, angst door dood en 
terreur is er niet nu voor het eerst. Ter-
reurbewegingen zijn er vaak geweest. 
In elke oorlog zijn terreurdaden ge-
pleegd.

Terreur komt ook in het kerstevangelie 
mee. Wat zullen de jongetjes van Betle-
hem, hun moeders, vaders, hun broer-
tjes en zusjes, bang geweest zijn onder 
de aanslag die Herodes bedacht! Werd 
Israël al niet in Egypte geterroriseerd? 
En wat ging er door Abel heen in zijn 
laatste ogenblikken, toen hij doorkreeg 
wat Kaïn met hem deed? En waarom? 
Zijn daden waren goed. Die van Kaïn 
slecht. Die was uit de boze (1 Joh. 3:12). 
Dat wijst Gods Woord als je afkomst 
aan, wanneer je als Kaïn en Herodes 
doet. Noemt de Heer niet zelf de duivel 
een moordenaar vanaf het begin en 
een leugenaar (Joh. 8:44)? Het is valse 
profetie die mensen tot moordenaar 
maakt.

Wees niet bang

In deze wereld vol angst brengt een en-
gel de boodschap dat Christus geboren 
is. ‘Wees niet bang’, is het eerste wat 
hij zegt. Hij zegt het niet alleen omdat 
zijn hemelse heerlijkheid in het duister 
van de nacht de herders laat schrikken. 
Het is vooral omdat zijn boodschap 
vreugde brengt. ‘Wees niet bang’ – de 
engelen zeggen het later weer tegen 
de vrouwen die in het graf vergeefs 
zoeken naar het lichaam van de Heer. 
Lees je het niet telkens in de Bijbel? 
‘Wees niet bang’, zegt God zelf als Hij 
aan Abram verschijnt (Gen. 15:1). Hij 
bemoedigt Jakob ermee voor deze naar 
Egypte verhuist (Gen. 46:3). Hij zegt het 
tegen Jozua die Ai veroveren moet (Joz. 
8:1). Jesaja mag het zeggen met het 
oog op Gods volk dat in ballingschap is. 
Weggevoerd uit hun thuisland vormen 
ze een onbeduidend volkje dat door de 
Perzische wereldmacht wordt gedomi-
neerd. Er is geen kijk op dat ze ooit hun 
eigen land terugzien. Ze hebben alle 
reden om bang te zijn. Maar Jesaja mag 
zeggen: ‘Wees niet bang, want ik ben 
bij je’ (Jes. 43:5). God belooft dat Hij zijn 
volk uit ballingschap verlost. Al moeten 
ze door het water gaan, of door het 
vuur, niets zal hen schaden (vs. 2), God 

Het is eind 2015. Het zijn de dagen voor Kerst. Een paar dagen 
nog, dan luisteren we in de kerk samen naar het evangelie 
dat voorgelezen wordt, over de Redder van de wereld die ge-
boren is. Het is een zégen om die boodschap te horen.
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brengt zijn volk uit alle windstreken 
(vs. 5-7) veilig thuis.

Ik ben bij je

Die belofte krijgt in de kerstnacht een 
gezicht: Gods Zoon die als Messias 
geboren wordt. Profeteerde Jesaja niet 
over de jonge vrouw die de zoon die 
zij zou baren, Immanuel zou noemen: 
‘God met ons’? Een bemoedigende 
profetie in (toen ook) een bange tijd. 
Door heel het evangelie heen komt een 
bemoediging naar ons toe. Zeker ook 
in Christus’ afscheidsgroet: ‘Ik ben met 
jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.’ Als Hij jaren later aan 
Johannes komt laten zien wat voor die 
voltooiing allemaal gebeuren moet, 
valt de apostel als dood voor zijn ma-

jesteit neer. Maar Hij geeft weer die 
moedgevende groet: ‘Wees niet bang.’ 
Hij is de eerste en de laatste en de Le-
vende. Hij heeft de dood overwonnen. 
Alles wat Hij laat zien – hoeveel angst-
aanjagende gebeurtenissen maakt Hij 
in het vervolg niet openbaar! – het is in 
zijn hand. Hij is de Zoon van God, ver-
schenen om de daden van 
de duivel teniet te doen 
(1 Joh. 3:8). Hij werd mens 
van vlees en bloed ‘om 
door zijn dood definitief 
af te rekenen met de heerser over de 
dood, de duivel, en zo allen te bevrijden 
die slaaf waren van hun levenslange 
angst voor de dood’ (Heb. 2:14-15). De 
overwinning die Hij heeft behaald, 
wordt voltooid, door de eeuwen heen, 
tot de laatste dag.

De Heer geeft hoop

Kerst 2015, aan het einde van een jaar 
vol angst. Steekt angst je niet gemakke-
lijk aan? Die grijpt om zich heen en legt 
zich als een kille hand zomaar om je 
hart. Wat een zégen om samen te luis-
teren als het evangelie van Kerst gele-

zen wordt. Een bemoe-
digend evangelie. Gods 
Zoon werd mens. De 
Redder van de wereld 
is gekomen. Hij geeft 

hoop. Hij regeert. De dood is overwon-
nen. De duivel wordt verslagen. Terreur 
heeft nooit het laatste woord. God wil 
in Christus met ons zijn. Immanuël. 
‘Wees niet bang, Ik ben bij je.’
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Onze Heer leert ons te bid-
den om Gods koninkrijk. De 
toestand van de wereld geeft 
er elke dag ook alle aanlei-
ding voor. Of is dat gebed 
achterhaald? Moeten we het 
aanpassen aan de tijd waarin 
wij leven?

Rikko Voorberg opperde dat laatst  
(17 oktober 2015) in het Nederlands 
Dagblad. Wij leven na het sterven, de 
opstanding en de hemelvaart. Daarmee 
is er wat veranderd. Hemelvaart is een 
soort troonsbestijging. ‘Waarom bid-
den we dan in vredesnaam nog dat zijn 
koninkrijk moet komen?’ Hij doet sug-
gesties om het gebed dat de Heer ons 
leerde, aan te passen aan de stand van 
zaken van het gekomen koninkrijk.
Is daar werkelijk reden voor?

Laat ik van de suggesties een paar 
doorgeven: ‘“Onze Vader, die in de he-
mel is, (…) Uw koninkrijk is gekomen, 
Uw wil heeft plaatsgevonden, zoals dat 
allang gebeurde in die hemel, nu ook 
eindelijk op aarde.” Eventueel “Fijn” of 
“Dank” nog toevoegen aan het einde 

van de laatste zin. Dan: “Dank voor het 
dagelijks brood, en dat onze schuld 
vergeven is, net zoals wij soms anderen 
hun schuld niet aanrekenen. (…) U hebt 

ons uit de verzoeking gehouden (…) 
en ons verlost van de almacht van het 
kwaad.”’ Tot zover het wijzigingsvoor-
stel van Rikko. Het is voldoende om te 
zien waar het hem om gaat. Wat de 
Heer onderwijst als een bede tot onze 
hemelse Vader, vertaalt Rikko in de 

verleden tijd: God heeft het al gegeven. 
Het vragen wordt danken.
Natuurlijk erkent Voorberg dat er nog 
veel gebeuren moet. We moeten van 

het kwaad verlost worden. Maar het 
kwaad is allang niet meer almachtig. 
De mentaliteit die Jezus uitgedragen 
heeft, is invloedrijk. Rikko noemt als 
voorbeeld de vluchtelingen, de oude-
renzorg, omgang met leven, met elkaar. 
Met andere woorden: laten we het 

‘Laat komen, Heer, uw rijk’

Terreur heeft nooit het 
laatste woord

Onze Vader in Aramees



Onze Vader aanpassen aan de positieve 
invloed van het geloof in Jezus Chris-
tus.

Dat is wel heel optimistisch

Rikko’s column prikkelt tot nadenken 
over het gebed. En over de wereld 
waarin we leven.
Neem zijn voorbeelden eens. Een chris-
telijke mentaliteit tegenover vluch-
telingen? Je ziet daar inderdaad iets 
van. In de inzet van een Angela Merkel 
bijvoorbeeld, of bij veel vrijwilligers die 
actief zijn in de opvang. Maar in de po-
litiek scoort vreemdelingenhaat hoger. 
Christelijke omgang in de ouderenzorg? 
Jawel, in de prachtige inzet van veel 
werkers in de zorg. In het ouderenbe-
leid zie je het niet terug. De mentaliteit 
van Christus in de omgang met het 
leven? En abortus dan, of het recht op 
vrije beschikking over het levenseinde? 
Dan hebben we het nog niet over de ka-
pitalistische hebzucht in de wereld, het 
geweld, alles wat er mis is op seksueel 
gebied. En hoe zou een christen in een 
moslimland deze invloed zien?
Christus’ mentaliteit ‘invloedrijk’? Dat 
lijkt me heel optimistisch gesteld.

Dat denk ik ook bij de wijzigingen die 
Rikko voorstelt.
Hij oppert het gebed om brood te ver-
anderen en voor ons brood te dánken. 
Danken is zeker op z’n plaats, elke dag. 
Dat het de béde om brood kan vervan-
gen, kunnen wij – welvarend als we 
zijn – ons (ten onrechte) misschien ver-
beelden. Maar hoe moet Gods kind dat 

honger lijdt en in armoede leeft, het 
Onze Vader dan bidden?

Kunnen we het gebed om vergeving 
sinds hemelvaart veranderen in danken 
dat onze schulden al vergeven zijn? 
Waarom schrijft Johannes dan dat God 
ons zal vergeven wanneer wij onze 
zonden belijden (1 Joh. 1:9)? Paulus 
schrijft in Romeinen 8:34 over de Heer 
die gestorven is, meer nog, die is opge-
wekt en aan de rechterhand van God 
zit. Sterven, opstanding en hemelvaart, 
er is heel wat veranderd. Rikko zegt het 
terecht. Maar de apostel zegt dat de 
Heer aan Gods rechterhand voor ons 
pleit – tegenwoordige tijd. Zouden wij 
dan niet meer in de tegenwoordige tijd 
hoeven te vragen om vergeving van 
onze schulden?

De weg van het kruis

Zal het koninkrijk van God in deze we-
reld invloedrijk zijn? De Heer noemt 
zijn volgelingen het zout van de aarde 
en het licht van de wereld (Mat. 5). 
Het is een oproep om 
als christen te leven en 
van heilzame betekenis 
te zijn in de wereld van 
vandaag. Vergeet niet om 
de Heer te danken waar je ziet dat die 
invloed doorwerkt. De Heer vertelt óók 
die gelijkenis over het koninkrijk waarin 
de boze onkruid tussen het graan zaait 
(Mat. 13). Hij kondigt aan dat het volgen 
van Hem kruisdragen is en vervolging 
geeft. De wereld zal je haten zoals ze 
Hem haat (Joh. 15). En deze haat zal 

tot een climax groeien. De heilige stad 
wordt door de heidenen vertreden 
(Op. 11) en de twee getuigen die in 
naam van God profeteren, worden ver-
moord. Hoezo invloedrijk? Het konink-
rijk komt niet via de glorie van invloed 
en macht, maar langs de weg van het 
kruis.

Lees de catechismus

Er is geen reden om het Onze Vader 
aan te passen nu Christus als koning 
regeert. Inderdaad, Hij regeert. Zijn he-
melvaart is de kroon op de overwinning 
die Hij heeft behaald. Onderschat de 
betekenis daarvan niet. Maar het is het 
einde niet. Hij moet koning zijn totdat 
God alles aan Hem onderworpen heeft. 
Als het zover is, zal de Heer het koning-
schap aan God de Vader overdragen op-
dat God over alles en allen zal regeren 
(1 Kor. 15:24-28).
Ik zou zeggen: lees de catechismus. Die 
vat (met o.a. een verwijzing naar 1 Kor. 
15) treffend samen wat het gebed om 
Gods koninkrijk is: ‘Regeer ons zo door 

uw Woord en Geest, dat 
wij ons steeds meer aan 
U onderwerpen; bewaar 
en vermeerder uw kerk; 
verbreek de werken van 

de duivel en alle macht die tegen U 
opstaat; verijdel ook alle boze plannen 
die tegen uw heilig Woord bedacht 
worden; totdat de volmaaktheid van 
uw rijk komt, waarin U alles zult zijn in 
allen.’
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Vlees en vis en veganisme

Het koninkrijk 
invloedrijk? 

Is het interessant om hierbij stil te 
staan? Niet heel erg, todat je leest:  
‘Jezus at vlees en vis. Ik had dat graag 
anders gezien.’ Dat zei de theoloog 
Hans Bouma, veganist, op 3 novem-  

ber jl. in het dagblad Trouw. Hij is op-
richter van een werkgroep van vega-
nistische theologen. Het gaat kennelijk 
om serieuze theologie. Er bestaat, blijkt 
in het artikel in Trouw, ook een ‘Vegan 

Church’ – een platform voor christenen 
die veganist zijn.

Wat veganisme is? Je ziet het in de 
ontwikkeling die Hans Bouma heeft 
doorgemaakt. In 1970 koos hij voor een 
vegetarische leefstijl. Een paar jaar ge-
leden werd hij veganist. Toen werden 
voor hem eieren, honing, melk en kaas 
taboe. Hij eet alleen nog plantaardig 
voedsel. Hij voelt zich zelfs schuldig dat 

Wat at de Zoon van God toen Hij op aarde was? We weten er 
niet veel van. Hij at het vlees van het pesachlam en vis met 
zijn leerlingen. Natuurlijk at Hij brood. Verder zal Hij niet 
veel anders dan zijn tijdgenoten hebben gegeten.



De laatste synode vertrouw - 
de de vrouwelijke ambts-
drager aan twee deputaat-
schappen toe. We zijn in 
afwachting van hun rapport. 
Intussen worden er nieuwe 
stappen gezet.

Oudstenraad en kerkenraad

In Oegstgeest zijn ze eruit. Uit het 
Nederlands Dagblad van 17 november 
maak ik op dat de zorg voor de ge-
meente zo is geconstrueerd: de geeste-
lijke leiding ligt bij een raad van oud-
sten die uit twaalf broeders en zusters 
bestaat. Vijf broeders (een minderheid 

dus) uit deze raad vormen de kerken-
raad. Die is, samen met twee diakenen, 
eindverantwoordelijk. Ook het opzicht 
en de tucht zijn een taak van de ker-
kenraad. Achter deze constructie ligt 
de gedachte dat iedereen die de Heilige 
Geest ontvangen heeft, gees-
telijk leiding mag geven. En 
er wordt recht gedaan aan 
de uitspraak van de synode, 
dat rekening gehouden moet 
worden met het verschil in verantwoor-
delijkheid van mannen en vrouwen.

Verwarring

In Oegstgeest is een nieuwe stap gezet. 
Worden we er als kerken mee gediend? 
Ik betwijfel het. Ik zie wel verwarring 

ontstaan. In de Bijbel is de oudste de 
broeder die opzicht over de gemeente 
heeft. In Oegstgeest is het de broeder 
of zuster die geestelijk leiding geeft. En 
wat is bijbels gezien eigenlijk het ver-
schil tussen opzicht over de gemeente 

en het geestelijk leiding 
geven aan de gemeente? 
En als er een relatie tussen 
geestelijk leiden en tucht 
oefenen bestaat, wie oefent 

dan in werkelijkheid de tucht als de 
kerkenraad een minderheid binnen de 
raad van oudsten vormt? Trouwens, 
hoe houdbaar is het onderscheid tus-
sen oudstenraad en kerkenraad nog als 
het uitgangspunt is dat iedereen die de 
Geest ontvangt, geestelijk leiding kan 
geven?

hij als vegetariër nog jarenlang kaas 
at en melk dronk. Als je de Bijbel goed 
leest, kies je volgens hem voor een ve-
ganistische leefwijze, al pleit de Bijbel 
helemaal niet voor het veganisme. Je-
zus at vlees en vis.

Ethische ontwikkeling

Dat vindt Bouma dus jammer. In de 
Bijbel ziet hij geen veganisme. Wel ziet 
hij een ethische ontwikkeling. Van het 

‘oog om oog’ naar het ‘toekeren van 
de linkerwang’. Die ethische progressie 
past hij toe op bijbelse grondwoorden 
als ‘gerechtigheid’ en ‘vrede’. ‘Als je die 
echt goed begrepen hebt, dan zeg ik: 
we zijn weer tweeduizend jaar verder, 

nu zijn de dieren aan de beurt. Het is 
tijd om over de grenzen van de men-
selijke soort heen te stappen. Ik denk 
dat Jezus dat ook zou zeggen als hij nu 
geleefd had.’

Tja, die ethische ontwikkeling. Daar zijn 
wel wat vragen bij. Kun je een ontwik-
keling die je in de Bijbel ziet, doortrek-
ken over een periode van tweeduizend 
jaar naar vandaag? En hoe gaat die 
ontwikkeling verder? Komt straks het 
moment dat we in naam van Jezus over 
de grens van de fauna moeten stappen, 
om ook gerechtigheid aan de flora te 
doen?
Is deze ontwikkeling positief? Dat vindt 
Bouma wel. Hij oefent zelfs kritiek op 
de Heer. Maar waarom is die ontwik-
keling positief? Me dunkt, doordat de 
Heer vlees en vis at, laat Hij zien dat 
dit niet in strijd met gerechtigheid en 
vrede is. Het past bij God die zelf de 
dieren aan de mens tot voedsel gaf 
(Gen. 9).
Natuurlijk is er veel meer over deze 
zaken te zeggen. Het gaat me niet om 
een discussie over veganisme. Ik stip 
het aan omdat deze veganistische theo-
logie laat zien wat er hermeneutisch 
gebeurt: moderne inzichten kleuren de 
Bijbel in en leveren kritiek op de Heer 
zelf.
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Houdbaar
onderscheid?

Nieuwe stappen met M/V



Het is waar, de synode gaf aan dat 
er verschil in verantwoordelijkheid is 
tussen man en vrouw. Dat was een 
handwijzer voor de verdere bezinning 
die voor de gezamenlijke kerken op 
de agenda staat. Bij mijn weten was 
het niet bedoeld om als plaatselijke 
gemeente er alvast een eigen invulling 
aan te geven. Tenslotte leven we in een 
kerkverband en zijn we als gemeente 
geen einzelgänger.

‘Vrouwelijke ambtsdrager is 
bijbels’

Een tweede nieuwe stap slaat een 
andere richting in. Voorstanders van 
de vrouwelijke ambtsdrager hebben 
een werkgroep gevormd, meldt het 
Nederlands Dagblad van 16 oktober. Zij 
willen geen actiegroep voor vrouwe-
lijke ambtsdragers zijn, maar de kerken 
dienen met hun studie. Ook bereiden 
ze een verzoek aan de komende synode 
voor om de uitspraak over de verschil-
lende verantwoordelijkheid van man 
en vrouw te herzien. Zij argumenteren 
niet vanuit de cultuur waarin wij van-
daag leven. Dat is hun kritiek op het vo-
rige M/V-rapport, waar de cultuur wel 
een grote rol in speelt. De werkgroep 
meent dat de vrouwelijke ambtsdrager 
bijbels is. Een kerngegeven uit Gods 
Woord is daarbij dat de Geest van de 
Heer over de zonen én over de dochters 
is uitgestort.
We kunnen het alleen maar waarderen 
dat de werkgroep zich op grond van 
Gods Woord bezint. Wie dat doet, mag 
worden gehoord. En als het goed recht 
van de zuster als ambtsdrager toch 
schriftuurlijk blijkt te zijn, zal ze er ook 
komen. Maar het laatste woord is er 
niet over gezegd. Iets van de problema-
tiek wordt duidelijk wanneer we de 
insteek van deze werkgroep vergelijken 
met de stap die in Oegstgeest is gezet. 
Aan de ene kant vecht de werkgroep 
de uitspraak aan waar Oegstgeest 
rekening mee houdt: het verschil in ver-
antwoordelijkheid van man en vrouw. 
Als het aan de werkgroep ligt, houdt de 
constructie van Oegstgeest geen stand 
en verdwijnt het onderscheid tussen 
oudstenraad en kerkenraad. Hoe dat 
komt? Doordat de werkgroep aan de 
andere kant als uitgangspunt déélt dat 
Oegstgeest neemt: de zalving met de 

Heilige Geest. Ook de dochters profe-
teren. In Oegstgeest zeggen ze: wie de 
Geest ontvangt, kan geestelijk leiding 
geven.

De Geest strijkt het reliëf niet 
glad

De discussie over M/V loopt al een 
poosje. Ze gaat nog wel even door. Ook 
in ons blad is een-en-andermaal aan 
de discussie bijgedragen. Een over-
zicht daarvan voeg ik bij deze Kroniek. 
Voor deze keer een opmerking bij het 
gedeelde bijbelse uitgangspunt van 

de werkgroep en Oegstgeest. Ook de 
dochters profeteren. Jawel. Kijk naar de 
dochters van Filippus (Hand. 21:8). Zij 
waren profetessen. Geen ambtsdrage-
ressen, voor zover ik weet. Dat geldt ook 
van andere kerkelijk actieve zusters die 
we in de Bijbel ontmoeten. De zalving 
met de Heilige Geest strijkt kennelijk 
het verschil in bediening niet glad. Hij 
neemt ook (ik denk aan 1 Kor. 11:7-15 en 
Ef. 5:22-33) het reliëf tussen man en 
vrouw niet weg.
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Aldus de inmiddels overleden (syno-
daal) gereformeerde hoogleraar kerk-
recht H.B. Weijland.2 De signalering 
van Weijland is opmerkelijk. 
P.L. Voorberg noemt het dona-
tisme ‘het zwaarste kruis in 
Augustinus’ leven’. Hij vertelt 
dat de kerkvader Augus-
tinus (354-430) vanaf het 
jaar 392 jaarlijks een 
traktaat of verhandeling 
tegen het donatisme 
verzorgde en zich vanaf 
401 nagenoeg geheel 
concentreerde op het 
bestrijden van deze 
stroming.3 En dan zou 
juist deze dwaling in de 
belijdenis geen sporen 
hebben nagelaten…?
De opmerking van 
Weijland triggerde me. 
Gaandeweg werd me 
duidelijk dat het al dan 
niet antidonatistische ka-
rakter van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis niet zozeer 
uit historisch oogpunt interes-
sant is4, maar dat de verwerping 
van het donatisme van groot belang 
is voor ieder die aan de kerk lijdt en 
zich bezwaard voelt door alle gebreken 
en onvolkomenheden die er in de kerk 
zijn. Ik hoop dat dat belang duidelijk 
wordt in twee artikelen die ik schreef.

Het donatisme5

2. Het donatisme is een beweging in 
Noord-Afrika. Het vindt zijn concrete 
bron in een omstreden bisschopsbe-
noeming, maar op de achtergrond 
speelden al langer bestaande tegen-
stellingen tussen de Berbers in Numi-
dië enerzijds en Rome/Carthago an-
derzijds op politiek, etnisch en sociaal 
gebied.

Wat 
de ker-
kelijke kant 
betreft: aan het eind van de derde en 
het begin van de vierde eeuw had de 
kerk een tijd van vervolgingen gekend 
van de kant van de Romeinse keizer. Tot 
de vervolgingsmaatregelen behoorde 
dat de overheid kerken dwong hun hei-
lige boeken in te leveren bij de autori-
teiten, zodat die ze konden vernietigen. 
Anders dreigde de doodstraf. Velen 
gingen in die tijd door de knieën en 
leverden op bevel van de overheid de 
heilige boeken van de kerk in. Traditores 

werden zulke mensen genoemd: over-
leveraars, verraders.
Het christendom in Noord-Afrika kende 
al sinds lang afsplitsingen van groepe-

ringen die zich kenmerkten 
door radicaal en in-

dividualistisch 
enthou-

siasme 
en verheerlij-

king van het mar-
telaarschap, tegenover de hiërarchisch 
geïnstitueerde en tot compromis 
bereid zijnde ‘katholieke’ kerk. In die 
strenge groeperingen moest men wei-
nig van traditores hebben. Afvalligen 
waren dat, die door hun daad zichzelf 
en hun omgeving bevlekt hadden. Het 
ging hier veelal om etnische Numidi-
ers.6

Toen in 311 de bisschop van Carthago 
(in het huidige Tunesië) stierf, werd in 
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Naar een zuivere kerk?1

1. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis worden allerlei kette-
rijen en dwalingen uit de eerste eeuwen van de kerkgeschie-
denis verworpen, maar er is één ketterij die er niet expliciet 
wordt veroordeeld: het donatisme.

Donatus



312 buiten de Numidiërs om een op-
volger benoemd door een vergadering 
waartoe ook iemand behoorde van 
wie (naar later uit keizerlijk onderzoek 
bleek: ten onrechte) werd aangenomen 
dat hij een traditor was. De benoeming 
werd om die reden door een deel van 
de kerk nietig geacht en beantwoord 
met de benoeming van een tegenbis-
schop. Deze tegenbisschop stierf al 
gauw en werd opgevolgd door Donatus. 
Naar hem zijn de donatisten genoemd. 
Er ontstaat mee door de houding van 
de inmiddels tot het christendom over-
gegane Romeinse keizer een ‘donatis-
tische’ kerk (Numidië) naast en tegen-
over de ‘katholieke’ kerk (Carthago en 
Rome). Machtsperioden van donatisten 
en katholieken wisselen elkaar af. Ka-
tholieken vinden over het algemeen 
steun bij het zwaard van de keizer, de 
donatisten worden volgens Augustinus 
vooral terzijde gestaan door de terreur 
van ontevreden en revolutionaire boe-
ren, de circumcellionen.7

Het laatste decennium van de vierde 
eeuw vormt het hoogtepunt van het 
donatisme. Ze krijgen dan ook steun 
van de overheid: de regent van Noord-
Afrika die zich onafhankelijk van Rome 
opstelt. Dat is de tijd dat Augustinus 
de strijd met hen aangaat vanuit de 
belijdenis van de eenheid en de katho-
liciteit van de kerk. Hij vindt het vanaf 
399 vanwege de toekomst van de Afri-
kaanse kerk de plicht van de overheid 
om de valse godsdienst te bestrijden. 
‘Na een periode van liefdevolle verma-
ning gold nu het woord van Lukas 14:23: 
“Dwingt ze in te komen!” De doodstraf 
voor ketters en afvalligen wees Augus-
tinus echter af. De mogelijkheid tot 
bekering moest altijd opengehouden 
worden.’8

Wat de donatisten leerden

3. Hoewel de onwettigheid van de 
doopbediening door een traditor in de 
praktijk het belangrijkste strijdpunt 
was tussen de donatisten en de katho-
lieke kerk, is bij de donatisten toch hun 
leer over de kerk allesbeheersend. Hun 
leer over de sacramenten steunt op 
hun leer over de kerk.9 We geven van 
hun kerkleer een aantal kenmerken.10

a. De donatisten hanteren een exclu-
sief kerkbegrip: de kerk is bij hen 
en niet elders.11 Hun kerk beperkt 
zich verder uitdrukkelijk tot Noord-
Afrika en zou volgens henzelf alleen 
daar levenskracht bezitten.12

b. De kerk is geen gemengd lichaam 
dat bestaat uit gelovigen en ongelo-
vigen, het is geen akker waar koren 
en onkruid samen opgroeien tot 

de oogst, maar het is een gemeen-
schap van uitsluitend heiligen, een 
bruid zonder vlek of rimpel. Voor 
een (voormalige) traditor is geen 
plaats in het ambt of in de kerk. Het 
laatste oordeel heeft zich al voltrok-
ken in de scheiding tussen de dona-
tisten en de rest van de wereld.

c. Belangrijk voor de donatistische 
kerkleer is het 
zogenaamde be-
smettingsmotief. 
Zonde is – net als de 
mozaïsche onrein-
heid – een besmettelijke macht. Elk 
contact met een zondaar maakt 
iemand onrein. Een ‘katholiek’ 
groet je daarom niet, en de plaats 
waar hij gestaan heeft, was je met 
pekelwater. Tijdens een dispuut ga 
je niet zitten bij die spotters, maar 
blijf je staan (Carthago 411). Dona-
tisten gebruiken termen als ‘zonde 
tegen de Heilige Geest’, ‘mozaïsche 
onreinheid’, ‘besmetting’ en ‘bevlek-
king’ door elkaar. Het leidt tot een 
absolutisme dat door Weijland als 

oudtestamentisch en wetticistisch 
is bestempeld (in navolging van de 
typering ‘nieuw Joods’ die F. van der 
Meer eraan verbond).13

d. Afscheiding van de zonde is we-
zenlijk voor de kerk. Waar dat door 
tucht niet mogelijk is, behoor je je 
af te scheiden van alle kwaad. Dit 
beginsel leidt ook binnen het dona-
tisme tot voortgaande scheuring, 

repeterende afsplitsing en versplin-
tering.14

e. De kerk is de kerk van de Heilige 
Geest, van enthousiasme, open-
lijke vijandschap tot de wereld en 
intolerantie. Men sluit geen enkel 
verbond met de staat, zelfs niet met 
de staat die het christendom erkent: 
wat heeft Jeruzalem gemeen met 

Athene! De donatisti-
sche kerk is de vervolgde 
kerk, de kerk van de 
martelaren.
f. Een ambtsdrager 

die niet tot de ware, van traditores 
gezuiverde kerk van de donatisten 
behoort of die zelf niet vrij van 
doodzonde is, kan geen heilige ver-
richtingen doen. Een doop door 
hem bediend, is niet wettig. Hoe 
kan iemand die zelf dood is en in 
schuld gebonden is, de Geest over-
dragen? Het enige waaraan hij deel 
kan geven, is schuld en bederf.15

Kort samengevat in de woorden van 
Weijland: de donatisten zijn ‘de zuive-
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Het zogenaamde 
besmettingsmotief

Een zuivere kerk?
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raars, die alsmaar het onkruid uit het 
koren wilden halen, ook als de kerk er 
eindeloos door werd verscheurd’.16

Zuiverheid

4. Zoals uit de korte omschrijving van 
Weijland blijkt, speelt het begrip ‘zui-
verheid’ een centrale rol in de leer van 
de donatisten over de kerk. Het is goed 
om eerst wat in te zoomen op dit be-
grip.

5. De Nederlandse Geloofsbelijdenis 
spreekt in artikel 29 niet over de ‘zui-
vere’, maar over de ‘ware’ kerk. Het 
woord ‘waar’ is een kwalificatie die 
betrekking heeft op haar wettigheid 
en die haar van buiten, zelfs van Chris-
tuswege, wordt toe-
gekend. De ware kerk 
onderscheidt zich van 
de ‘valse’, die zich ten 
onrechte kerk noemt. 
De aanduiding ‘waar’ is 
dus iets anders dan het 
donatistische begrip 
‘zuiverheid’ dat iets wil 
zeggen over het feite-
lijke leven van de leden 
en dienaars van de kerk.

6. Dat de kerk in de 
Apostolische Geloofs-
belijdenis ‘heilig’ heet, 
is ook iets anders 
dan de donatistische 
‘zuiverheid’. Is die laatste een rituele 
zuiverheid in de mozaïsche zin van 
het woord, het woord ‘heilig’ vraagt 
aandacht voor het werk van Christus 
en zijn Geest. ‘Heilig’ geeft aan dat de 
kerk niet voortkomt uit de mensen, 
zelfs niet uit heilige mensen, maar iets 
unieks is: het werk van God, van Chris-
tus en van zijn Geest. ‘Heilig’ ziet erop 
dat de kerk door God apart gezet is en 
in dienst van God staat, aan Hem is 
toegewijd en daarom op de eer van zijn 
naam gericht behoort te zijn. De heilig-
heid waarom het bij de kerk gaat, is 
geen werk van mensen, maar geschenk 
van God die in en door de kerk aan het 
werk is en zijn heil gestalte geeft in de 
gehoorzaamheid van het geloof.17 Van 
Genderen bestempelt de zuiverheidseis 
van het donatisme terecht als verwet-
telijking.18

7. Bij een woord als ‘zuiver’ zou je ook 
al gauw kunnen denken aan iets als 
‘uniform’. Maar ook dat is niet wat de 
belijdenis op de kerk van toepassing 
acht. De kerk is een lichaam dat uit vele 
verschillende leden bestaat (1 Kor. 12:12). 
De genade die God schenkt, is velerlei 
(1 Petr. 4:10). Die veelvormigheid in 
gaven, diensten, werken, karakters en 
culturen is juist iets moois aan de kerk: 
waar vind je zo’n gevarieerd en divers 
geheel als in de wereldwijde kerk van 
Christus? Niet de verscheidenheid maar 
de verdeeldheid is het gevaar dat de 
kerk bedreigt.

8. Soms wordt het begrip ‘eenstemmig’ 
voor de kerk gebruikt (Rom. 15:6). Ook 
dat moet niet worden misverstaan. De 

kerk kenmerkt zich door de eendracht 
van het ware geloof (Ef. 4:5; vgl. HC, 
antw. 54). Er is maar één geloof, zoals 
er ook maar één Heer is. De kerk is niet 
pluraal.19 Maar die eendracht is wat 
anders dan koekoek-één-zang (zie Rom. 
15:6 ná Rom. 14). De calvinistische tra-
ditie kenmerkt zich door een verschei-
denheid aan belijdenisgeschriften, die 
alle op eigen wijze de ene leer van de 
Schrift vertolken. Daarin onderscheidt 
ze zich van de lutherse traditie, die wel 
gestreefd heeft naar een confessionele 
harmonie.20

9. Als de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
het woord ‘zuiver’ gebruikt, dan is dat 
in de uitdrukking ‘de zuivere verkondi-
ging van het evangelie’ en ‘de zuivere 
bediening van de sacramenten’.21 Daar-

bij gaat het om een verkondiging en 
sacramentsbediening die het woord 
en de instelling van Christus niet ver-
mengt met wat daartegen ingaat. In 
de kerk heeft alleen Christus en heeft 
alleen zijn Woord primair, goddelijk ge-
zag. Niemand moet doen alsof Christus 
zijn positie met iets of iemand anders 
zou moeten delen. Alle hinken op twee 
gedachten is contrabande. Wat heeft 
Christus gemeen met Beliar, of geloof 
met ongeloof?22

10. In de Bijbel worden woorden als 
‘zuiver’, ‘smetteloos’, ‘onberispelijk’ ge-
bruikt voor de christenen (o.a. Fil. 1:10; 
Jak. 4:8; 1 Petr. 1:22; Op. 14:5). Daarmee 
wordt niet gesuggereerd dat ze zon-
der zonde zouden zijn. Het gaat om 

mensen die zich willen 
richten op de Here al-
leen en die hun heil 
zoeken in de dienst van 
de verzoening waar 
alles op en top moest 
zijn: onberispelijke of-
ferdieren, priesters zon-
der gebrek, altaren en 
offers naar Gods eis. In 
het Nieuwe Testament 
zijn het de mensen die 
in verbondenheid met 
Christus leven en put-
ten uit de verdiensten 
van Hem, het Lam van 
God zonder smet of 
gebrek (1 Petr. 1:19). Zijn 

onberispelijkheid is de hunne, door het 
geloof.23 Ze weten zich onderweg en 
verlangen naar de volkomen zuiverheid 
in de toekomstige gemeente van de 
uitverkorenen (doopformulier).

Zonder vlek of rimpel?

11. De donatisten stelden zich een zui-
vere kerk voor, die bestond uit heiligen 
die niet in zonde leefden, een bruid 
zonder vlek of rimpel.

12. In Matteüs 13 wordt de kerk vergele-
ken met een akker waarop zowel koren 
als onkruid groeit. Als knechten van 
de boer het onkruid willen uitrukken, 
houdt hun heer hen tegen: dat komt op 
de dag van de oogst. De donatisten zeg-
gen dat deze akker volgens Christus de 
wereld is, en ze leggen ‘wereld’ dan uit 

Augustinus
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als: de wereld om de kerk. Augustinus 
zegt daartegenover dat deze akker het 
koninkrijk van God is, dat in de wereld 
en over heel de wereld verspreid is.24 
Bij Calvijn vinden we een vergelijkbare 
uitleg van deze gelijkenis25, en De Brès 
volgt hem daar kennelijk in. Dat de 
kerk niet alleen uit gelovigen bestaat, 
ziet De Brès ook in het woord van Pau-
lus dat niet alle Israëlieten werkelijk 
tot Israël behoren (Rom. 9). In de kerk 
zijn hier en nu goeden en slechten 
gemengd, en slechts God weet wie de 
zijnen zijn (2 Tim. 2).

13. Aan de ene kerk van Chris-
tus zoals die nu bestaat, 
onderscheidt Augustinus 
drie concentrische cir-
kels: de binnenste is 
de gemeenschap van 
de uitverkorenen, de 
tweede daaromheen 
is de gemeenschap der 
heiligen (de kerk als 
gemengd lichaam), en 
de ruimste is de kring 
van hen die deelhebben 
aan de sacramenten (ooit 
gedoopt, zelfs door een 
ketter).26 Binnen de kerk zijn 
bozen en goeden terdege onder-
scheiden. Koren blijft koren, en on-
kruid blijft onkruid. Bozen hebben in-
derdaad een plek in het lichaam, maar 
wel als boze sappen, kwaad slijm, ziek-
tekiemen.27 Ze hebben geen deel aan de 
liefde die bepalend is voor het wezen 
en de gezondheid van het lichaam.
Bij Augustinus leidt het gemengde 
karakter van de kerk dan ook niet tot 
een tuchtloze kerk. Zondaren worden 
niet ongemoeid gelaten, maar met lief-
devolle vermaning en tucht tegemoet 
getreden: ter genezing van henzelf en 
van het lichaam van de kerk. Daarbij 
trad Augustinus op met oog voor de 
omstandigheden waaronder en de 
intensiteit waarmee 
gezondigd was.28

In zijn twist met de 
donatisten viel de kerk-
vader ook niet in de 
kuil van een kerk zonder grenzen. Zoals 
destijds in de kerk gebruikelijk was, 
was er ook bij Augustinus voor hen die 
zich bezondigden aan de doodzonden 
van afgoderij, moord en overspel, geen 

plaats in de kerk. Hij kende het ver-
schijnsel van de buitensluiting uit de 
kerk bij onbekeerlijkheid van bewuste, 
de kerk bedervende zonden. Terugkeer 
en verzoening bleven in die gevallen 
weliswaar mogelijk, maar voor wie 
daarna weer tot zo’n zonde verviel, was 
er geen plaats meer in de kerk. De twist 
met de donatisten deed Augustinus 
dus niet vervallen in een tuchtloze re-
actiehouding.

14. De Nederlandse Geloofsbelijdenis 
kent geen kerk ‘zonder vlek of rimpel’ 
zoals de donatisten. Artikel 29 spreekt 
over de huichelaars, die zich – kennelijk 
waarneembaar – in de kerk bevinden 
en toch niet bij de kerk horen, al zijn 
zij voor het oog wel in de kerk. De kerk 
van nu valt niet samen met de kerk van 
straks, na de jongste dag. De Brès ver-
wijst daarbij naar Matteüs 13, 2 Timo-
teüs 2:18-19 en Romeinen 9:6.29

Net zomin als Augustinus laat De Brès 
zondaars in de kerk 
ongemoeid. Artikel 30 
roept ertoe op ‘dat de 
overtreders op geeste-
lijke wijze gestraft en in 

toom gehouden worden’, terwijl arti-
kel 32 spreekt over ‘de uitsluiting uit 
de gemeenschap van de kerk overeen-
komstig Gods Woord, en wat daarmee 
verbonden is’.30

15. Kerk zonder vlek of rimpel? Arti- 
kel 29 van de Nederlandse Geloofs-
belijdenis zegt van de echte christenen 
die tot haar behoren: Zij hebben de 
enige Heiland Christus aangenomen, 
ontvluchten de zonde en jagen de ge-
rechtigheid na, hebben de ware God en 
hun naaste lief, wijken niet naar rechts 
of links en kruisigen hun oude mens 
met zijn werken. Maar dat wil niet zeg-
gen dat er geen grote zwakheid meer 
in hen zou zijn. Hun leven blijft een 
leven vol strijd door de Geest, en ze blij-
ven het nodig hebben hun toevlucht te 

nemen tot het bloed, de dood, het 
lijden en de gehoorzaamheid 

van de Here Jezus, in wie zij 
vergeving van hun zonden 

hebben door het geloof 
in Hem. Hun onberispe-

lijkheid hebben ze niet 
in zichzelf, die ligt in 
Hem.31

16. Weijland stelde dat 
het donatisme niet 

expliciet door de Neder-
landse Geloofsbelijdenis 

wordt verworpen. Laat 
het niet expliciet gebeuren, 

impliciet gebeurt het wel de-
gelijk. En niet onhelder!

Volgende maand verder, DV.

Noten:
1 Met dank aan Bart van Egmond en 

Paul Voorberg, die een eerste versie van 
commentaar voorzagen. Uiteraard zijn 
zij niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van mijn artikelen.

Deze en alle volgende noten zijn te vinden 
op www.woordenwereld.nl, zie bij dit decem-
bernummer van Nader Bekeken.
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Wat een jeugdboek over topnerd 
Tycho al niet teweeg kan brengen! 
Ongetwijfeld bedoeld om de door 
sommige jongeren ervaren span-
ning tussen geloof en wetenschap 
weg te nemen. Er hoeft (gelukkig?) 
niet gekozen te worden tussen 
een historische schepping of een 
geleidelijk ontstaan van de mens-
heid. Wat een opluchting voor deze 
jongeren! Maar de opinierubriek 
van het ND maakte duidelijk dat 
ook volwassen gelovigen nog heel 
vaak behoren tot de doelgroep die 
klaarblijkelijk bevrijd moet worden 
van een al te naïef bijbellezen.

Er zullen evenwel toch maar wei-
nig bijbellezers zijn aan wie het 
ontgaat dat de schepping van de 
aarde bepaald niet van minuut tot 
minuut beschreven wordt. Maar 
ook al beseffen ze dat we in Ge-
nesis niet te maken hebben met 
een ‘live’ verslag, de summiere 
beschrijving van de schepping door 
God doen ze niet af als een ‘bij 
wijze van spreken’. Het zou dan im-
mers zijn alsof Mozes een beetje 
een geloofwaardige fundering 
nodig had voor een aantal essen-
tiële regels. Alsof hij daarom het 
ontstaan van de aarde met haar 
bewoners beschreven heeft als 
een geconcentreerde schepping 
door God in een reeks van zes op-
eenvolgende dagen, gevolgd door 
een rustdag. Maar wie kan zich 
voorstellen dat het vleesgeworden 
Woord (de Here Jezus), door Wie 
alles geschapen is, in zijn predi-
king zou meegaan in deze poging 
om een aantal (nuttige) regels van 
een achteraf geconstrueerd funda-
ment te voorzien?

Maar is het dan niet zo dat je een 
belangrijke gebeurtenis heel goed 
op twee verschillende manieren 
kunt beschrijven? Zoals je een ge-
boorte kunt beschrijven als het ter 
wereld brengen van een kind door 
een reeks opeenvolgende weeën, 
maar ook als het ontvangen van 
een langverwachte zoon of doch-
ter? Beide beschrijvingen zijn even 
waar, al benadrukken ze ieder een 
eigen aspect van de werkelijkheid.

Mozes geeft ons in opdracht van 
de Here een soort verslag van de 
schepping. Iedereen kan zien dat 
het zeker niet om een uitputtend 
verslag gaat. We mogen als het 
ware door een nogal smal venster 
kijken, uitgehouwen in een muur 
van onwetendheid. Ook al doen we 
een stap naar links en vergroten 
we daarmee ons zicht op rechts, 
we verkleinen daarmee tegelijk 
ons zien van wat er links aan de 
hand is. Wat we ook proberen, we 
zullen echt nooit méér te zien krij-
gen dan het licht dat het venster 
doorlaat. En wetende dat het de 
Here zelf is geweest die onder an-
deren door Mozes dit venster heeft 
laten uithakken, kunnen we daar 
rust bij vinden.

Wij leven echter in een tijd die ons 
door alle wetenschappelijke voor-
uitgang gemakkelijk overmoedig 
maakt. Maar evengoed is het hele-
maal niet ondenkbaar dat de we-
tenschap ons ook behulpzaam kan 
zijn in het beter begrijpen van be-
paalde aspecten van bijvoorbeeld 
de schepping. Een apparaatje dat, 
door het smalle venster naar bui-
ten gebracht, ons blikveld op de 

schepping vergroot, waarom zou 
dat niet kunnen? Maar ik heb grote 
moeite met de gedachte dat onze 
Schepper ons vandaag door de 
wetenschap een ruimere blik geeft 
op zijn scheppingswerk. Zodanig 
dat we moeten concluderen dat 
hetgeen Hij ons tot nu toe door het 
venster van zijn Woord heeft laten 
zien, weliswaar niet helemaal on-
waar is, maar toch in werkelijkheid 
zo niet echt gebeurd.

Eerlijk gezegd mis ik bij medege-
lovigen die zich hard maken voor 
een correctie op het Genesisver-
haal, de bescheidenheid die past 
bij mensen die beseffen dat God 
Schepper is en dat wij het nooit 
verder zullen brengen dan schep-
sel. De werkelijkheid van wat er 
‘in den beginne’ gebeurd is, hangt 
daarom niet af van onze waarne-
ming of bewijsvoering, maar van 
Gods openbaring.

Openbaring
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Zo kunnen ze het water desnoods diep 
uit de grond halen en zelfs op rots-
achtige bodem vruchten produceren. 
Olijfbomen hebben een buitengewoon 
lange levensduur, ze worden soms 
meerdere eeuwen oud.

Drie uitspraken

Zo’n eeuwenoude olijfboom is het volk 
Israël, een prachtexemplaar dat in de 
wereld staat te pronken (Jer. 11:16; Hos. 
14:7). Paulus schildert die boom in beel-
dende bewoordingen, wanneer hij in 
Romeinen 11 speciaal zijn niet-Joodse 
lezers uit de gemeente van Rome 

aanspreekt. ‘Ik spreek nu tot degenen 
onder u die uit heidense volken komen’ 
(vs. 13). Hij doet dat trouwens op een 
zeer persoonlijke manier: ‘u’ is in de 
Griekse tekst van vers 17-24 steeds een 
enkelvoud. Het gaat over jou, als niet-
Joodse lezer. Jij bent dan ook de ik-fi-
guur, die volgens vers 19 tegensputtert: 
‘Die takken zijn toch afgebroken zodat 
ik geënt kon worden?’ Wie in Rome 
deze perikoop las of hoorde voorlezen, 
ging zich als vanzelf een olijftak voelen.
Paulus vestigt de aandacht van zijn 
lezers speciaal op het wortelstelsel van 
de olijfboom. Déze boom kan men blijk-
baar ook kennen aan zijn wortels. Zoals 

bekend, vertakt een boom zich onder-
gronds ongeveer net zo wijd als boven-
gronds. De kracht van boomwortels 
is ongelooflijk: zelfs steen kan erdoor 
gespleten worden. Paulus spreekt over 
één wortel, generaliserend en samen-
vattend, omdat hij een bepaalde toe-
passing wil maken. Dit roept de vraag 
op: wat is met die wortel van Israël be-
doeld, over wie gaat het? Romeinen 11 
bevat een drietal uitspraken:
• Als de wortel heilig is, dan ook de 

takken (vs. 16b).
• U mag delen in de vruchtbaarheid 

van de wortel (vs. 17b).
• Niet u draagt de wortel, maar de 

wortel draagt u (vs. 18b).

Heilig

Het is een heilige wortel. Israëls heilig-
heid, de toewijding van het volk aan 
God, is niet te danken aan de takken, 

Aan de wortel kent men 
de (olijf)boom
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Olijfbomen mogen in Nederland zeldzaam zijn, de hellingen 
in het gebied rond de Middellandse Zee zijn ermee bezaaid. 
Karakteristiek voor olijfbomen is de knoestige, diep gegroefde 
stam en de weelderige, zilvergroene kruin. Ze groeien lang-
zaam en maken lange wortels.
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‘[Dan] moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u.’ (Romeinen 11:18b)
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maar aan de heilige God zelf. Zijn 
heiligheid straalt af op de boom die 
dan ook stevig verworteld is. Dat staat 
voorop, als Paulus het beeld van de 
olijfboom gaat toepassen. Israël is een 
edele, dus gecultiveerde, olijfboom. 
Maar sommige takken zijn afgebroken; 
daardoor is er plaats gekomen voor 
nieuwe takken, afkomstig van een 
wilde, dus ongecultiveerde, olijfboom. 
Takken verwisselen van boom! En dat 
allemaal door de machtige hand van 
God (de passieve werkwoordsvormen 
wijzen op goddelijke actie): Hij is de-
gene die sommige takken heeft afge-
kapt en in hun plaats andere takken op 
de oorspronkelijke stam heeft geënt.
Met dit beeld maakt Paulus duide-
lijk wat hij onder het Joodse volk ziet 
gebeuren. Het evangelie is tot Israël 
gekomen, Jezus werd geboren als Jood. 
Veel van zijn volksgenoten hebben ech-
ter geweigerd Hem te erkennen als de 
door God gezonden Messias. Zo raakten 
ze hun plaats kwijt. Die plek wordt in-
genomen door niet-Joodse gelovigen, 
afkomstig uit de volken die Jezus Chris-
tus wel aanvaarden als hun Redder. 
Als gevolg van de missie van Paulus, 
apostel voor de volken, krijgen ze een 
rechtmatige plaats bij de Heilige van 
Israël. God gaat niet met een andere 
olijfboom verder, maar laat door een 
speciale operatie de oude boom herle-
ven. Zo vormen ook die andere takken 
een vertakking van de éne boom. Hei-
ligheid komt van God, dankzij de wortel 
die heilig is. Hij heeft zijn volk niet ver-
stoten (Rom. 11:1)!

Vruchtbaar

Het is een vruchtbare wortel. Letterlijk: 
‘saprijk’ (Grieks: piotès: zie Re. 9:9 in de 
Septuagint), dat wil zeggen: deze wor-
tel haalt voedingsstoffen uit de grond 
die uiteindelijk een rijke kwaliteit olijf-
olie zullen opleveren. Paulus en zijn 
Romeinse lezers waren ongetwijfeld 
bekend met de agricul-
tuur van olijfgaarden. 
Als regel wordt een 
gecultiveerde tak geënt 
op een wilde stam, om 
te profiteren van een sterker wortelstel-
sel en grotere ziektebestendigheid. In 
de beeldspraak van Romeinen 11 is het 
proces echter doelbewust omgekeerd: 

de stam (het Joodse volk) is edel en 
de toegevoegde takken (niet-Joodse 
gelovigen) zijn wild. Dat zou geen en-
kele boomkweker doen. In vers 24 valt 
dan ook het woord ‘tegennatuurlijk’ 
(Grieks: para phusin). Dat niet-Joden bij 
de God van Israël mogen horen, is geen 
natuurlijk gegeven, maar uitsluitend 
te danken aan zijn genade.
Waar haalt die boom dan zijn 
groeikracht vandaan? Uit een 
bijzonder vruchtbare wortel 
(de genitief tès piotètos is 
niet appositioneel, maar 
explicatief, en geeft 
dus nadere informatie 
over de wortel). De 
meeste uitleggers 
denken daarbij aan 
de aartsvaders, die 
in vers 28 worden 
genoemd, speciaal 
Abraham. Was hij niet 
de stamvader van het 
volk Israël, ontvanger 
van Gods beloften? Maar 
kunnen de aartsvaders 
heel die boom dragen? 
Johannes de Doper had de 
Israëlieten gewaarschuwd dat 
een beroep op hun afstamming van 
Abraham hen niet overeind kon hou-
den. De bijl ligt al aan de wortel van 
de bomen, profeteerde hij, klaar om ze 
met wortel en tak uit te roeien (Mat. 
3:7-10; Luc. 3:7-9; vgl. 13:6-9 en Jes. 
10:33-34). Zonder berouw en bekering 
ga je voor de bijl – niemand ontkomt 
aan het eindgericht. In diezelfde lijn 
had Paulus zijn lezers in hoofdstuk 4 
voorgehouden dat Abrahams nazaten 
herkenbaar zijn aan hetzelfde geloofs-
vertrouwen als hun voorvader, niet 
aan dezelfde etnische afkomst (Rom. 
4:11-12).

De vruchtbare wortel omvat dus meer 
dan Abraham of de aartsvaders. Net als 
de Joodse christenen horen zij eerder 

bij de takken van de 
boom. Het gaat niet al-
leen om ondersteuning 
van Israël, maar ook om 
levenskracht en voeding 

voor de ‘onnatuurlijke’ takken. Daarom 
kan bij de wortel beter aan Christus 
gedacht worden, een uitleg die al bij 
een vroege kerkvader als Origenes van 

Alexandrië te vinden is. In hoofdstuk 
15:12 citeert Paulus de profetie van 
Jesaja over een wortel-
scheut: ‘Uit de 
stronk 
van 

Isaï 
schiet 
een telg (let-
terlijk: “wortel”) op, een 
scheut van zijn wortels komt tot bloei’ 
(Jes. 11:1; vgl. Sir. 47:22). Wanneer een 
olijfboom oud is geworden en zijn 
maximale productie heeft bereikt, 
wordt hij omgehakt, maar men laat 
vaak een stomp staan, waaraan weer 
nieuwe twijgen kunnen ontspruiten. 
Vandaar dat zonen, als vertegenwoor-
digers van de volgende generatie, wor-
den voorgesteld als ‘olijfscheuten’ (Ps. 
128:3b). Jezus is een scheut uit de afge-
houwen stronk van Jesse, Davids vader. 
Hij blijkt ook degene te zijn door wie de 
stamboom van David diep wortel kon 
schieten.
De verheerlijkte Christus krijgt in het 
boek Openbaring tot tweemaal toe 
de titel: ‘de wortel van David’ (Op. 5:5; 
22:16). Hij is niet alleen voortgekomen 
uit Israël, maar Hij zit er ook onder. 
Door alle eeuwen heen was Hij de ver-

De vruchtbare wortel 
omvat meer
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borgen krachtbron van dit volk. Onder 
de oppervlakte van de geschiedenis is 

God bezig geweest zijn 
Zoon ter wereld 

te bren-
gen. 

Deze 
wortel heeft zo 

veel vruchtbaarheid, dat 
ook wilde takken welkom zijn en uit 
Hem kunnen leven.

Dragend

Het is een dragende wortel. Paulus wil 
voorkomen dat een niet-Joodse lezer 
zich boven de Joden gaat verheffen, 
vanuit de gedachte: ‘Die takken zijn 

toch afgebroken om ruimte te maken 
voor mij?’ (vs. 19). Maar ten eerste: 
evenmin als de positie van de Joden 
is jouw positie een vanzelfsprekend 
gegeven. Wees niet hoogmoedig, 
maar heb ontzag voor God. Als Hij de 
oorspronkelijke takken al niet heeft 
gespaard, zou Hij jou dan wel sparen? 

Wie Hem niet trouw blijft, wordt 
net zo goed weggekapt (vs. 20-

22). Ten tweede, en hier loopt 
de beeldspraak over in de 

werkelijkheid: als de Is-
raëlieten hun ongeloof 

opzijzetten, is God bij 
machte deze takken 
opnieuw te enten (vs. 
23-24). Een onwaar-
schijnlijke operatie 
voor een boomkwe-
ker, maar God doet 
het onmogelijke. Hij 

schrijft Israël niet af. 
Daarom hoopte Paulus 

zijn volksgenoten tot 
jaloezie te prikkelen, zo-

dat zij die er ‘van nature’ 
(Grieks: kata phusin) bij 

hoorden, alsnog de gekomen 
Messias zouden erkennen. Dan 

wil God hen ‘opnieuw aanvaarden’, 
zoals vers 15 had gezegd, en kunnen zij 
weer aangesloten worden op het voe-
dingskanaal van de dragende wortel. 
Het is nooit de bedoeling geweest dat 
christenen uit de volken de oude olijf-
boom gingen overnemen.

Helaas is dat tegenwoordig wel de fei-
telijke situatie in de christelijke kerk. 
Messiasbelijdende Joden vormen er een 
vrijwel vergeten minderheidsgroep. Af-
gezien van de massale moordpartijen 
die vooral tijdens de kruistochten en 
de holocaust het Joodse volk hebben 
getroffen, heeft deze situatie twee oor-

zaken. Enerzijds stuitte het erkennen 
van Jezus als de Messias van Israël bij 
veel Joden op hardnekkige weerstand. 
Anderzijds hebben niet-Joodse chris-
tenen zich tegenover Joden doorgaans 
eerder hoogmoedig dan uitnodigend 
opgesteld.
Op de draagkracht van de éne wortel 
komt het dus aan. Bedenk, zegt Paulus: 
het zijn niet de takken die de boom 
ondersteunen, maar het omgekeerde 
is waar. De boomwortel Christus heeft 
zo’n grote vitaliteit, dat Hij niet alleen 
jou (ver)draagt maar evengoed al die 
andere vertakkingen. Terwijl de boom 
blijft staan, worden onvruchtbare tak-
ken zonder pardon weggekapt, maar 
God kan altijd opnieuw takken inplan-
ten. Niet welke plek je inneemt, maar of 
je leeft vanuit de wortel is van belang. 
Anders gezegd: het gaat erom steeds 
meer met de Heer vergroeid te raken 
(Rom. 6:5). Waar liggen de ‘roots’ van 
een christen? Of je nu afkomstig bent 
uit de Joden dan wel uit de volken, 
laat je geloofsvertrouwen in Christus 
geworteld zijn. Dan zul je door de Heer 
gedragen worden.
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De Olijfberg, vlak ten oosten van Jeruzalem gelegen, heeft zijn naam te 
danken aan de talrijke olijfbomen die er in de bijbelse tijd groeiden. Aan de 
voet van deze heuvel bevindt zich de zogeheten hof van Getsemane (‘olie-
pers’), waar Jezus werd gearresteerd in de laatste nacht voor zijn kruisiging. 
Die olijfboomgaard was een bekende ontmoetingsplek voor Jezus en zijn 
leerlingen, zodat Judas – de verrader – hen daar wist te vinden (Joh. 18:1-2). 
Tegenwoordig wordt Getsemane, inclusief de eeuwenoude olijfbomen die er 
staan, als ‘heilige plaats’ beheerd door franciscaner monniken. Zie: http://
servus.christusrex.org/www1/ofm/san/GET04gar.html.
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Voor veel mensen heeft God iets van Sinterklaas. Die strooit 
cadeautjes en pepernoten in het rond alsof het niets is. 
Graaien maar. Of je een relatie met de goedheiligman hebt, 
doet er niet toe. Hoe het met hem gaat na zijn vertrek terug 
naar Spanje, interesseert je ook niet echt. Het gaat toch om 
wat je krijgt. Verkapt eigenbelang, eigenlijk.
Zo kunnen mensen ook op God reageren. Als Hij maar goed 
voor je zorgt. Als je maar elke dag vergeving kunt krijgen. Als 
Hij maar… voor jou…
Natuurlijk zou ik niet durven beweren dat Gods liefdevolle 
zorg en zijn genadige vergeving niet van levensbelang zijn. 
De catechismus noemt ze ergens ‘de weldaden van Christus’. 
Geschenken, dus. Maar wat is de innerlijke houding waarmee 
je ze in ontvangst neemt?

Het verwijt is al oud. Zekerheid leidt onherroepelijk tot ge-
makzucht. Het maakt mensen hoogmoedig. Gearriveerd. Het 
verleidt ze tot zorgeloosheid. Alsof het niet uitmaakt hoe je 
voor God leeft. Binnen is binnen.

Wanneer ik om me heen kijk, of mijn oor te luisteren leg, of 
met mezelf even voor de spiegel ga staan, dan merk ik dat het 
risico niet denkbeeldig is. Royale genade, onverdiende goed-
heid kan je nonchalant maken. Vrijgemaakten hebben ook 
nogal eens het verwijt van ‘verbondsautomatisme’ gekregen. 
Je bent met God verbonden, je bent zijn kind, je mag altijd 
vergeving vragen, je mag er zijn zoals je bent… Het klinkt als 
de vaststelling van een feit. Je status, waaraan niemand iets 
veranderen kan. Maar de relatie wordt kil, de liefde ebt eruit 
weg, de afstand wordt voelbaar.
Ik kom de laatste jaren nogal wat jongeren tegen die zich ook 
nauwelijks iets bij God kunnen voorstellen. Je schijnt er van 
huis uit in te moeten geloven, de kerk lijkt er warm voor te 
lopen, maar om nou te zeggen dat het je eigen hart raakt en 
verwarmt en je eigen leven beheerst..., nee.

Ik voel daarin ook iets van de doorwerking van wat we ‘secu-
larisatie’ noemen. Je horizon is deze wereld. Hier en nu moet 
je zien gelukkig te worden en je goed te voelen. God zit niet 
meer in de lucht. Het klimaat is aan alle kanten god-loos ge-
worden. Hij is niet alleen uit Jorwerd verdwenen, maar ook uit 
ons eigen leven. Zo lijkt het.
Voor mij was dat een van de meest indringende ervaringen, 
toen ik voor het eerst in India kwam. Hindoes hebben duizen-
den, misschien wel honderdduizenden goden. Voor je gevoel 
zweefden ze aan alle kanten om je heen. Zeker in de scheme-
ring van de nacht, met de wat mysterieuze muziek rond de 
godentempels. Wat daar overal om je heen hangt, is in West-
Europa uit de lucht verdwenen.

Tegen die achtergrond tekenen de Dordtse 
Leerregels een prachtige profielschets van 
een echte christen (DL V,12). Niks onverschil-
lig en afstandelijk. Dat verwijt is alle eeu-
wen door gemaakt, maar ook altijd weer 
ontzenuwd.
Realiseer je je goed hoe genadig je ervan 
afkomt? Zonder dat je het ook maar voor 
één procent verdiende, koos God je liefde-
vol uit; met het oog op de nieuwe aarde. 
Hij liet zijn Zoon je schuld betalen. En door Hem jouw 
leven alvast volmaakt overdoen. Hij is zo goed en zo ge-
duldig je elke dag in het geloof te bewaren.
Moet je eens kijken hoe de Geest van Christus je leven dan 
gaat profileren. Wat roept Hij in je op?
- nederigheid
- kinderlijke eerbied
- Gódvrezend leven
- vurige gebeden
- standvastig in alle strijd
- standvastig bij het ‘kruisdragen’
- standvastig in het uitkomen voor Gods waarheid
- blijvende blijdschap in God
- het overdenken van Gods weldaden
- het serieus en voortdurend trainen in dankbaarheid en 

goed leven

Laat elke karaktertrek maar even op je inwerken en bezinken, 
zou ik zeggen. Herken ik mijzelf daarin? In welke trekken wel 
en in welke niet? En hoe komt dat dan? Wat zou ik eraan wil-
len doen? Of, misschien beter gezegd: wat kan de Geest van 
Christus daaraan doen? Gelukkig, denk ik vaak, gelukkig was 
Jezus daarin volmaakt. Het is allereerst zijn karakter, dat gete-
kend wordt.

Zo’n bespiegeling laat mij ook zien hoe Gods liefde en genade 
mij niet onverschillig mogen laten. De Geest wil daardoor mij 
en mijn karakter vormen. Als ik ervan overtuigd ben dat mijn 
leven hier uitloopt op de ontmoeting met Jezus zelf in Gods 
nabijheid en luister, dan doet dat wat met me.
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle men-
sen. Zij leert ons dat we in deze wereld vroom moeten leven 
(Tit. 2:12). Vroom, godvruchtig – wat ouderwets, maar in dit 
verband wel mooi gezegd: vruchtbaar voor God. Allereerst 
door vanuit een goede houding in een liefdevolle relatie met 
Hem om te gaan.
Door karakter te tonen.
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Ongetwijfeld heeft Jezus hierbij ook 
vanuit zijn woonplaats Kafarnaüm het 
nabijgelegen Magdala bezocht. In deze 
stad woonde Maria Magdalena. De sy-
nagoge van Magdala werd vanaf 2009 
door archeologen blootgelegd en werd 
vorig jaar voor toeristen toegankelijk.

Magdala onderging in de tweede 
helft van de eerste eeuw een vreselijk 
lot. Toen de Joodse Oorlog tegen de 
Romeinse bezetter in het jaar 66 be-
gon, benoemden de opstandelingen 
Flavius Josephus tot hun bevelhebber 
in Galilea. Deze beschrijft in zijn latere 
boek over deze oorlog hoe hij Magdala 
versterkte met verdedigingswallen. De 
stad was een belangrijke basis van de 
fanatieke zeloten. Keizer Nero stuurde 
generaal Vespasanius met zijn leger 
om de rust in Palestina te herstellen. 
Nadat diens zoon Titus zich met zijn 
troepen bij hem had gevoegd, be-
schikten ze over een leger van 60.000 
soldaten. Zij veroverden in Galilea de 
ene stad na de andere. Na het beleg 
en de inname van Magdala begon de 
uitmoording van de plaats. Veel inwo-
ners vluchtten in paniek naar de haven 

en voeren met vissersboten de zee op. 
Josephus spreekt over 230 scheepjes die 
in de haven van Magdala lagen. De Jo-
den bekogelden de Romeinen met ste-
nen. Deze beschoten hen met pijlen en 
enterden hun boten met het zwaard in 
de hand. Romeinse schepen vernietig-
den de boten van de opstandelingen en 
de zee kleurde rood van hun bloed en 
was vol lijken. Er waren 6500 inwoners 
omgekomen en 30.000 werden daarna 
als slaven verkocht. De stad herstelde 
zich nooit van deze ramp.

De stad

Toen Jezus rondtrok in Galilea, was 
Magdala nog een bloeiende vissers-
plaats aan de westkust van het Meer 
van Galilea. De plaats lag dicht bij de 
Via Maris, de internationale handels-
route die vanuit Egypte naar Syrië 
liep. Magdala had geen goede naam 
en werd door vrome Joden gemeden. 
Flavius Josephus vertelt dat de stad be-
kendstond om haar ‘verdorvenheid en 
verloedering’. In de hellenistische plaats 
bevonden zich meerdere Romeinse 
vermaakcentra. Er waren een drukke 

markt, een theater, een renbaan voor 
paarden en een aquaduct.
De naam van de plaats is afgeleid van 
het Hebreeuwse woord Migdal, dat 
‘toren’ betekent. De Grieken noemden 
haar Tarichae. Dit woord stamt van 
een Grieks werkwoord dat ‘inzouten’ of 
‘conserveren’ betekent. In visconserven-
bedrijfjes werden grote hoeveelheden 
vis gerookt of gepekeld. Ze werden 
in vaten verpakt door het hele land 
verzonden. Voordat de grote pelgrims-
feesten in Jeruzalem begonnen, wer-
den daar honderden visvaten naartoe 
vervoerd. Andere inwoners werkten bij 
de bouw van vissersboten aan de kust 
van het meer.

Magdala lag enkele kilometers ten 
noorden van Tiberias, waar zich een pa-
leis van Herodes Antipas bevond. Maria 
Magdalena werd een trouwe volgelinge 
van Jezus, die haar van zeven boze 
geesten had verlost. Samen met andere 
genezen vrouwen verzorgde zij Jezus 
en zijn leerlingen op zijn rondreizen. Zij 
betaalden dit uit eigen middelen (Luc. 
8:2v). Maria werd hierbij een vriendin 
van Johanna uit Tiberias, de vrouw van 
de rentmeester van Herodes.
Op zijn route vanuit Kafarnaüm zuide-
lijk naar het gebied in Beneden Galilea, 
waar onder andere Nazaret en Kana 
lagen, kwam Jezus na zeven kilometer 
langs Magdala. Evenals elders zal hij 
ook hier de synagoge hebben bezocht.

Magdala
Matteüs vertelt dat Jezus, toen hij zijn verkondiging begon, 
door heel Galilea rondtrok en onderricht gaf in de synagogen. 
Hij bracht er het goede nieuws van het koninkrijk en genas ie-
dere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem 
verspreidde zich in heel Syrië (Mat. 4:23v).
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Opgravingen

In Magdala (het huidige Migdal) zijn 
belangwekkende vondsten uit de eerste 
eeuw gedaan. Zo werd in het centrum 
een Romeins badhuis met warmwater-
gebruik ontdekt en een fraaie mozaïek 
van een zeilboot. Men vond ook de 
haven die een stenen pier met aanleg-
stenen had.

De meest interessante ontdekking is de 
synagoge, die al bestond in de tijd van 
Jezus. Deze werd opgegraven door de 
archeologen Dina Gorni en Arfan Najar. 
Van de zeven ontdekte synagogen uit 
de eerste eeuw is dit de vroegste. Dat 
blijkt onder andere uit een munt van 
het jaar 29 die er werd gevonden. De 
grootste ruimte in de synagoge is een 
vertrek van 11 bij 11 meter, die stenen 
zitbanken langs drie wanden heeft. 
Deze komen ook voor in enkele andere 
synagogen. Op de muren en de pilaren 
in deze ruimte waren gekleurde fresco’s 
aangebracht. Delen van de vloer waren 
versierd met mozaïeken met geometri-
sche figuren.

Het meest opvallende in dit vertrek was 
een rechthoekige steen die in het mid-
den van de ruimte stond. Op de steen, 
die 60 cm. lang is, 50 cm. breed en 40 
cm. hoog, zijn aan beide zijkanten en 

op de boven- en achterkant afbeeldin-
gen gebeiteld. Waarschijnlijk verwijzen 
deze naar de ver afgelegen Tempel in 
Jeruzalem. De religieuze rol van de 
synagogen groeide nadat de Tempel in 
het jaar 70 werd verwoest. Op de zuide-
lijke voorzijde (richting Jeruzalem?) van 
de steen bevindt zich een kandelaar 
met zeven armen tussen twee kruiken 
en zuilen die bij elke hoek staan. De 

kandelaar is identiek aan de afbeelding 
van de kandelaar op de triomfboog 
van Titus, die na de verwoesting van de 
Tempel in 83 in Rome werd opgericht. 
Deze menora op de steen in Magdala 
is de enige die in een synagoge uit de 
eerste eeuw bekend is. Het vierkante 
object dat onder de kandelaar is afge-
beeld, kan een weergave zijn van de 
bovenzijde van het reukofferaltaar dat 
in het heilige voor de kandelaar stond. 
De beide kruiken ernaast zijn bestemd 
voor de olijfolie van de kandelaar. De 
pilaren aan beide uiteinden zijn een 
symbolische weergave van de voorkant 
van de Tempel. Deze voorzijde levert 
kennelijk een inkijk in de Tempel.
De beide zijkanten vertonen een weer-
gave van een wierookbrander en een 
zuilengang naar de achterzijde. Ver-
moedelijk is de brander een symbool 
van het heilige met het reukofferal-
taar. Tussen pilaren op de achterkant 

van de steen zijn twee wielen met zes 
spaken afgebeeld onder schematische 
vuurvlammen. Dit kan een symboli-
sche weergave zijn van de goddelijke 
troonwagen van de oude wijze uit 
Daniël 7: ‘zijn troon bestond uit vuur-
vlammen, de wielen uit laaiend vuur.’ 
Deze afbeelding zal verwijzen naar het 
allerheiligste in de Tempel, waar de ark 
van het verbond met het verzoen deksel 
stond als de troonzetel van Jahwe. Uit 
de vijfde eeuw voor Christus is een 
munt bekend waarop Jahwe is afge-
beeld op een gevleugelde troon met 
wielen. In het boek 1 Enoch wordt een 
groep engelen genoemd die Ofanim he-
ten, wat het Hebreeuwse woord is voor 
‘wielen’ (vgl. ook Ez. 1:16).

Op de bovenzijde is een rozetmotief 
met twaalf bloembladen te zien. Ro-
zetten zijn vaak aanwezig op Joodse 
beenderkisten (ossuariums). Dit cen-
traal gebeitelde motief op de steen 
kan het hemelse uitspansel verbeelden 
met het stelsel van de twaalf symbolen 
van de zodiac, de dierenriem. Op de 
tafel voor de toonbroden lagen twaalf 
broden in het heilige. Flavius Josephus 
legt verband tussen de kosmos en de 
broden: ‘de twaalf broden op de tafel 
verbeeldden de cirkel van de zodiac en 
het jaar.’ Volgens de Joodse onderzoe-
ker professor Mordechai Aviam van het 
Kinneret College, aan wie ik elementen 
van deze uitleg ontleen, zijn de beide 
boomachtige figuren naast het rozet 
heilig gereedschap (in Hebreeuws raks) 
dat gebruikt werd om as en verkoolde 
beenderen van het brandofferaltaar te 
verwijderen. De stelen zijn omwonden 
handvatten waaraan takjes zijn beves-
tigd voor het vegen. Onder en boven 
het rozet bevinden zich tweemaal zes 
kleinere figuren die volgens Aviam de 
twaalf toonbroden symboliseren.
Op de vier hoeken van de steen zijn 
vaag cirkelvormige indrukken te ont-
waren. Aviam gelooft dat dit sporen 
zijn van de poten van een leeslessenaar 
die op de steen stond tijdens de voor-
lezing van de Wet en de Profeten. Deze 
lezing was een centraal element tijdens 
de synagogedienst.

De steen laat dus zien dat er een sterke 
samenhang was tussen de eredienst in 
de synagoge en de Tempel in het verre 
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Jeruzalem. Hij is een symbolische 
weergave van de Tempel. Het lijkt 
mij daarom ook mogelijk dat de 
steen pas na het jaar 70 in de sy-
nagoge is geplaatst om de herin-
nering aan de verwoeste Tempel 
met de verdwenen offerdienst in 
leven te houden. Na de verdwij-
ning van de Tempel werd de rol 
van de rabbijnen belangrijker. In 
de synagogen bleef het judaïsme 
bewaard en werd het vernieuwd. 
Zij werden ook talrijker, vooral 
in het noorden. In Galilea en 
Golan werden meer dan vijftig 
synagogen ontdekt uit de latere 
Romeinse periode.

Meer functies

Omdat de synagoge in Magdala de 
enige uit de eerste eeuw is met fresco’s 
en mozaïeken, rees bij sommige des-
kundigen de vraag of er hier wel sprake 
is van een synagoge. Deze versieringen 
zijn immers gevonden in huizen en pa-
leizen, maar niet in andere toenmalige 
synagogen. De aanwezigheid van de 
steen met de kandelaar en overige reli-

gieuze symbolen, en de inrichting met 
stenen banken geven echter de door-
slag voor de identificatie als synagoge. 
Bovendien zijn er aanwijzingen voor 
een latere restauratie, waarbij deze ver-
sieringen kunnen zijn aangebracht.

Er is verschil van mening over of deze 
synagoge naast de religieuze functie 
ook voor andere doelen werd gebruikt. 
Het gebouw had een zijvertrek dat dit 
mogelijk kon maken. In de Bijbel wordt 

het Griekse woord sunagoge 
op twee manieren gebruikt: als 
woord voor een samenkomst of 
voor een plaats van de samen-
komst. De betekenis moet wor-
den afgeleid van de context. In 
toenmalige inscripties en eerste-
eeuwse geschriften, waaronder 
die van Flavius Josephus, worden 
ook andere functies van synago-
gen genoemd, zoals een plaats 
van studie en onderwijs van 
heilige teksten, als archief, voor 
het verzamelen van giften, voor 
het behandelen van juridische 
zaken en politieke disputen. De 
synagogen in de tijd van Jezus 

blijken een meervoudig gebruik te heb-
ben gehad, waarbij de eredienst met de 
thoralezing ongetwijfeld het belang-
rijkste was.

J. Knigge te Haren was docent geschiedenis; 
na zijn pensionering is hij zich in Bijbel en 
archeologie gaan verdiepen.

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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In de eerste profetie (Jes. 42:1-4) lezen 
we dat ‘mijn dienaar’ alle volken het 
recht zal doen kennen. Het recht zal hij 
zuiver doen kennen. Vol vuur zal hij het 
recht op aarde vestigen (Jes. 42:1,3,4). Al 
eerder hadden we bij Jesaja gelezen dat 
God zal rechtspreken tussen de volken 
(Jes. 2:4).
De ‘knecht van de Heer’ had een die-
nende taak. Deze dienaar geniet de on-
dersteuning en liefde van zijn Zender. 
Hij is Gods uitverkorene. God vindt in 
hem vreugde (Jes. 42:1). Hij is Gods oog-
appel. En Hij is vervuld van Gods Geest. 
Deze knecht is zondeloos en wordt 

gestraft om de zonden van zijn volk 
(Jes. 53:5). Jesaja heeft eeuwen voor de 
komst van Jezus op aarde al heel beel-
dend en indringend over Jezus’ komst 
en werk gesproken.

Recht

In de eerste profetie van de ‘knecht van 
de Heer’ valt het woordje ‘recht’ op. Hij 
zal alle volken het recht doen kennen. 
Ook in de drie andere profetieën van 
de knecht van de Heer valt het woord 
‘recht’ op: Jesaja 49:4: De Heer zal me 
recht doen…; Jesaja 50:8: Hij die me 

recht verschaft is nabij…; Jesaja 53:11: 
Mijn rechtvaardige dienaar verschaft 
velen recht. Overigens trof hem een on-
rechtvaardig vonnis (Jes. 53:8). Hij had 
nooit onrecht gedaan. Toch droeg hij de 
schuld van velen.
Deze dienaar zal alle volken dus het 
recht doen kennen. Dat betekent dat 
er veel onrecht op aarde is. Jezus komt 
dat kennelijk rechtzetten. De verste 
eilanden zien daar zelfs naar uit (Jes. 
42:4). Deze knecht wordt een Licht voor 
de volken, in die zin dat hij het recht 
zal herstellen. Zijn redding reikt tot 
aan de einden van de aarde. Deze heer 
deelt zijn majesteit niet met een ander 
(Jes. 42:8). Kennelijk is hij als redder en 
rechtspreker exclusief.

Een klein uitstapje: vaak lees je ook in 
de Psalmen dat God het recht zal her-
stellen. ‘Machtigen, spreekt u werkelijk 

Kerst: God zal recht doen

Met kerst bezingen we de liefde van God: God had de wereld 
zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven (Joh. 3:16). 
Als we letten op de profetieën over de knecht van de Heer in 
Jesaja (beschreven in Jes. 42, 49, 50 en 52/3) dan valt op dat 
God recht zal doen op aarde.

‘Hij zal alle volken het recht doen kennen.’ (Jesaja 42:1b)
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recht, beoordeelt u de mensen eerlijk?’ 
(Ps. 58:2). ‘In uw hart bedrijft u onrecht 
en overal op aarde geeft u vrij spel aan 
het geweld van uw handen’ (Ps. 58:3). 
De psalm sluit af met: ‘Er is een God die 
recht doet op aarde.’ God zal zeker recht 
verschaffen aan zijn uitverkorenen 
die dag en nacht tot Hem roepen (Luc. 
18:7). En de zielen onder het altaar (ze 
waren geslacht omdat ze over hun God 
hadden gesproken) roepen: Wanneer 
doet U recht en wreekt U ons bloed en 
straft U de vervolgers? (Op. 6:10v).

Bemoediging

De ‘dienaar’ van Jesaja 42 zal alle volken 
het recht doen kennen. Laat dat tot 
bemoediging zijn vandaag. Onrecht 
wordt gewroken door Hem die gezegd 
heeft: Mij komt de wraak toe (Rom. 
12:19; Heb. 10:30). Het onrecht dat Hit-
ler bedreef, wordt eens gewroken. Het 
onrecht dat de Papoea’s is aangedaan, 
wordt gewroken. Het onrecht van IS 
wordt gewroken. Ook in Syrië zal recht 
worden gedaan. En aan pater Frans 
(in 2014 vermoord in Syrië) wordt eens 
recht gedaan. Het recht 
zal zegevieren, ook in 
de gevangenissen van 
Noord-Korea. En ook in 
Guantanamo Bay. Hij zal 
alle (!) volken het recht 
doen kennen. Ik denk nog 
aan Pol Pot, Idi Amin en 
Mandela. Jezus zal de 
mensen het recht zuiver 
doen kennen. Ook het on-
recht van overspel in een 
huwelijk wordt gewroken. 
En die onrechtvaardige 
behandeling op je werk 
door je collega’s. Wie 
mocht denken dat het 
evangelie soft en lievig is, 
komt bedrogen uit. Jezus 
laat zeker niet alles op 
zijn beloop. Integendeel: Hij doet recht. 
Voor ons vandaag is de vraag: wil-
len we als rechtvaardigen bij Christus 
horen? Of doen we mee met onrecht, 
ellebogenwerk, elkaar beduvelen en die 
ander een pootje lichten?
Ook in de kerk mag je erop hopen dat 
er recht gedaan wordt. Niet voor niets 
kennen we het vak kerkrecht. Hoe 
belangrijk is het dat bij kwesties God 

en mensen recht wordt gedaan. Dat is 
een zaak van integriteit en eerlijkheid. 
Het dient de vrede in de kerk. In het 
huis van de Heer zetelt het gerecht (Ps. 
122:5). De rechterstoelen staan daarbin-
nen.

Vervulling

Heel wat oudtestamentische profetieën 
vonden al een begin van vervulling: 
ogen en oren van mensen gingen open, 
doden werden opgewekt toen Jezus 
op aarde was. Lammen konden weer 
lopen. Maar niet alle ogen en oren gin-
gen open en niet alle lammen kunnen 
vandaag weer lopen. En er wordt dage-
lijks begraven. God heeft nog veel ver-
vulling van beloften voor ons in petto!
Vooral veel beloften die spreken over 
God die recht zal doen, vonden hun ver-
vulling nog niet. We moeten nog een 
korte tijd geduld hebben, zo leert ons 
Openbaring 6:11. Dus: nog even geduld. 
Dan zal voor alle mensen zichtbaar 
worden dat God mensen en situaties 
recht doet. En alles zal worden gemeten 
aan de opstelling van de mensen ten 

opzichte van Jezus Christus. Jezus is 
het Licht. Maar je moet wel in dat Licht 
gaan staan! En je laten verlichten. Wil 
je zelf ook recht doen en rechtvaardig 
handelen? Kies je voor de afgoden of 
voor het Licht? Wil je wedergeboren 
worden of niet? De wereld leeft in het 
duister. Als wij op onszelf zijn aangewe-
zen, leven wij ook in het duister. In dat 
duister ging/gaat een heerlijk Licht op!

Licht

Jesaja heeft in de verte Jezus Christus 
mogen zien in de profetie. Maar Jesaja 
was het licht niet. Ook Johannes de 
Doper was het licht niet. Ze getuigden 
van het licht. Jezus is het Licht! En Hij 
zal recht doen. In de chaos van de we-
reldgeschiedenis zal Hij recht doen. 
De kwijnende vlaspit (het flikkerende 
vlammetje) wakkert Hij aan. Hij ont-
fermt zich over zijn gebroken volk: die 
geknakte rietjes. Die gekneusde men-
sen. Het werk van de ‘knecht van de 
Heer’ voorziet in de nood van de volken, 
hoewel ze zich die nood misschien he-
lemaal niet bewust zijn. Zelfs de verste 
eilanden in de grootste oceanen zullen 
delen in Jezus’ redding en rechtdoen. 
Die eilanden worden in het Licht gezet.
De ‘dienaar van de Heer’ heeft een uni-
versele, wereldwijde boodschap voor 
ieder die gelooft. Let er ten slotte ook 
op hoe deze dienaar te werk gaat (Jes. 
42:2): Hij schreeuwt niet luid in het pu-
blieke domein. Hij zet geen grote toeter 
aan de mond. Bij Hem vind je niet veel 
bombarie. Bescheiden gaat Hij zijn weg. 

Hij verbood zijn leerlin-
gen nadrukkelijk bekend 
te maken wie Hij was, 
toen Hij al die stumperds 
oprichtte. Wanhopigen 
geeft Hij hoop, moede-
lozen verkwikt Hij en 
geknakte rietjes zet Hij 
weer rechtop. Het mieze-
rige vlammetje gaat weer 
fel branden.

Jezus kwam niet met 
geweld en tamtam. Niet 
met geweldige reclame-
campagnes. Hij bazuinde 
het aantal genezingen 
en dodenopwekkingen 
niet rond. Hij kwam 
met waarheid, liefde en 

recht. Mensen ontmaskerend. En Hij 
gaf hoop: Ga heen, zondig van nu af 
niet meer. Zie Hem in je moeite, ziekte 
en verdriet. Ook in het onrecht dat je 
aangedaan wordt. Hij zal rechtdoen. 
Alles zet hij recht. Ik hoef mezelf niet te 
wreken. Alzo lief heeft God de wereld… 
en ook u en mij.
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Zo zelfs dat ik me als dominee specia-
liseerde in de Ambtelijke Vakken die 
Veenhof jarenlang (vanaf 1946) do-
ceerde.
Met zijn beide zonen, Jan en 
Klaas, zat ik in senaten van het 
studentencorps, zodat de weg 
naar huize Veenhof niet moeilijk 
was.
Ik genoot van de preekcolleges en 
van het feit dat Veenhof met zijn 
enorme belezenheid en kennis 
toch altijd de pastor bleef die ons 
de zorg voor Christus’ schapen op 
het hart wist te binden. Dankzij 
die teneur van zijn onderwijs heb 
ik uit Kampen de aandacht voor 
het wel en wee van de gemeente 
echt meegekregen.
Onder zijn leiding begon ik in de 
pastorie aan het doctoraal exa-
men, waardoor onze contacten zich 
vermenigvuldigden. Wat heb ik 
vaak in de salon van huize Veenhof 
gezeten, soms wat zwetend, want 
Veenhof gaf het je niet cadeau! Hij 
tenteerde heel uitvoerig en zaagde 
je behoorlijk door.
Die doctorale studie was gelukkig 
voor mij niet zo’n via dolorosa als mijn 
enige medestudent, de christelijk-
gereformeerde ds. T. Brienen, helaas 
moest ervaren. Van Langevelde doet 
er verslag van. Zij het dat ik het eerste 
jaar opgezadeld werd met een dik 
Duits handboek over filosofie en met 
wat de Wijsbegeerte der Wetsidee aan 
de VU Amsterdam leerde. Ik dacht dat 
jaar: wat heeft dat nu van doen met 
Ambtelijke Vakken? Maar ik schikte me 
als jong broekje in de wijsheid van mijn 
hoogleraar.

Later kwamen die Ambtelijke Vakken 
goed aan bod en heb ik er veel van 
opgestoken. Ik denk wel dat ook mijn 
studiegang een treurspel was gewor-

den, als ik niet het wijze advies van 
de bibliothecaris, A.B. Roukema, had 
opgevolgd: ‘Vertoon je niet meer in 
Kampen, want als Veenhof je ziet, zegt 
hij: lees ook die boeken nog!’

Wie was Veenhof?

Onze oudere lezers zullen hem onge-
twijfeld zich nog herinneren. Hij nam 
zo’n prominente plaats in onze kerken 
in. Maar voor de jongere garde zal wel-
licht zijn naam al onbekend zijn.

Veenhof was de zoon van een bakker 
in Doorn en groeide op in de warme 
bevindelijke sfeer van zijn ouderlijk 
huis. Of die sfeer ‘piëtistisch’ was, zoals 
Van Langevelde stelt, daarover kun 
je debatteren. Ik noem het liever de 
veelszins gezonde bevindelijkheid die 
ik zelf ook ken uit mijn voorgeslacht. 
En die vandaag nog velen in de CGK 
voorstaan.
Opmerkelijk is daarbij dat in het bak-
kersgezin ook volop aandacht was 
voor A. Kuypers inzet op politiek en 

maatschappelijk terrein. Dat be-
vindelijke en kuyperiaanse heeft de 
jonge Veenhof gevormd. Hij was 
een mengsel van A (Afscheiding) 
en B (Doleantie). En hij is dat mijns 
inziens zijn leven lang gebleven, 
waarbij soms A het won, dan weer 
B.
Je kunt alleen maar respect heb-
ben voor de moeizame weg die 
deze bakkerszoon moest gaan om 
uiteindelijk in 1933 predikant te 
worden.
Het kuyperiaanse deed hem reeds 
als student en later als jonge do-
minee vechten voor een beginsel-
vast gereformeerd leven op alle 
terreinen van het leven. Dan zie 
je dat B het in die tijd bij Veenhof 
van A won!

Netwerker

In zijn jonge jaren was Veenhof 
al volop wat wij vandaag zouden 

noemen: een netwerker. Wat werden er 
toen veel brieven geschreven! Nu, daar-
aan deed hij flink mee. Hij correspon-
deerde met voormannen als A. Janse,  
K. Schilder en D.H.Th. Vollenhoven. En 
zij werden al meer zijn leermeesters, 
zelfs zijn vrienden. Daarbij probeerde 
hij volhardend bruggen te slaan tussen 
deze broeders, die alle drie zich inzet-
ten voor een reformatorische vernieu-
wing van de Gereformeerde Kerken.
Ze hebben inderdaad Veenhof sterk 
beïnvloed. Janse met zijn aversie tegen 

Cornelis Veenhof, de bakkerszoon 
die professor werd
Onlangs promoveerde aan onze TU Kampen Ab van Langevelde 
bij professor George Harinck op een biografie over C. Veenhof 
(1902-1983), een proefschrift dat ik met grote interesse gelezen 
heb. Ik heb als student in Kampen Veenhof volop meegemaakt 
en het was deze hoogleraar die op mij de meeste indruk 
maakte.
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zelfbeschouwing, Schilder met zijn ver-
togen over de heilshistorie en over de 
kerk, Vollenhoven in filosofisch opzicht. 
Het viel mij op dat Veenhof zelfs zijn 
vriend Schilder soms duidelijk afremde.
Had Veenhof daarbij iets eigens? Ik 
denk van niet, misschien was het dit: 
dat hij verenigen wilde, en hartstochte-
lijk stond voor een samen optrekken en 
daar veel energie in stak. Daarbij over-
stelpte hij zijn pleidooi met vele citaten 
van Kuyper en Bavinck en later ook uit 
de geschiedenis van de afgescheiden 
kerken die aanvankelijk ook zo veel 
strijd kenden. Veenhof was ‘een groot 
handelaar in citaten’, zegt Van Lange-
velde en dat is waar. Met die citaten 
beoogde hij, knap bijeen gezocht, de 
vrede te dienen.
K. Schilder sprak eens over ‘de afgod 
van de vriendelijkheid’. Nu, die afgod 
diende hij zeker niet in zijn polemisch 
schrijven, al was hij in persoonlijk ver-
keer een vriendelijk mens.
Veenhof stond voor een ‘milde vroom-
heid’, zoals in de CGK, maar in de Ge-
reformeerde Kerken 
voor en na de Tweede 
Wereldoorlog werd het 
kerkelijk klimaat steeds 
meer ‘harde vroom-
heid’. Daar leed Veenhof onder, hij was 
zo gesteld op harmonieuze relaties.

Weifelaar

Door dat laatste kon Veenhof flink 
weifelen. Moest hij met de Vrijmaking 
meegaan en zijn Utrechtse gemeente 
loslaten? Gingen Schilder en de zijnen 
niet te vlug en was de schade nog te 
herstellen? Uiteindelijk was het ouder-
ling Jac. van Oord, die hem de duw gaf 
om zich toch vrij te maken. Dat weifel-
achtige zie je terug in de jaren na de 
Vrijmaking. O, wat was hij vaak weinig 
doortastend, juist als beslistheid werd 
gevraagd!
Van Langevelde laat dat zien in de 
conflicten rond de redactie van De Re-
formatie, in de moeiten rond de Open 
Brief in de jaren zestig en de problemen 
die die Brief gaf in de kring van de pro-
fessoren in ons Kampen.
De zwakte van Veenhof was dat hij 
graag leunde op sterke karakters. In de 
jaren zestig, zo vol conflicten in onze 
kerken, werd dat al meer H.J. Jager, de 

hoogleraar Nieuwe Testament.
Ik heb als student aan de voeten van 
Jager gezeten, hij was echt een adept 
van A. Janse: ‘Heren, laten we het maar 
eenvoudig houden!’, terwijl ik dacht: 
‘Mijn vader betaalt mijn studie om het 
juist niet eenvoudig te houden!’

Slachtoffer?

Ik ben met zevenmijlslaarzen door het 
proefschrift van Van Langevelde ge-
gaan. Ik kon niet anders 
voor ons blad. Interes-
seren jongere lezers 
de conflicten die in de 
jaren zestig onze kerken 
beroerden en de rol die Veenhof daarbij 
speelde? Ik denk het niet. Dus ik moet 
me erg beperken.
Mijn kritiek op de biografie is met 
name dat Veenhof in de laatste jaren 
toch te veel als slachtoffer wordt gete-
kend, slachtoffer van professor J. Kamp-
huis en de zijnen. Van Langevelde ge-
bruikt dan typeringen als ‘het net rond 

Veenhof’ sluit zich, 
‘uitgerangeerd worden 
door oud-leerlingen’, 
‘afgerekend worden’ 
op zijn weifelende 

houding bij de Vrijmaking (p. 600, vgl. 
p. 535).
Hier overschrijdt de biograaf mijns in-
ziens zijn grenzen en wordt hij te veel 
een verdediger van die arme hoogleraar. 
Veenhof deed telkens met zijn collega 
Jager keuzes en was in zijn schrijven 
over onze synodes en wat hij zag als 
‘drijvers’, bepaald niet lijdelijk. Integen-
deel, ondanks al zijn pleiten om elkaar 
te verdragen kon hij er ook wat van!
Het siert de kerken dat zij hem in 1969 
eervol met pensioen lieten gaan, waar-
bij mijn vader, als voorzitter van depu-
taten-financieel, zich nog heeft ingezet 
voor een betaald pensioen.

Terugblik

Ik heb veel respect voor al het onder-
zoekswerk dat Van Langevelde heeft 
gedaan. Wat dat betreft is de promotor, 
professor George Harinck, ook te com-
plimenteren. Het boeiende van deze 
studie is dat je Veenhof volop ziet func-
tioneren in de strijd voor en na de Vrij-
making en dat die strijd veel aandacht 

krijgt. Je ziet decennia van onze kerken 
voorbijgaan. Vaak dacht ik: wat waren 
de leidsmannen toch hard voor elkaar 
en waar was de ‘milde vroomheid’? 
Toch denk ik ook aan het woord van de 
hervormde professor Van Ruler: ‘Je kunt 
beter om de waarheid vechten dan om 
de centen.’
En om die waarheid van Gods Woord 
ging het, zij het met veel lek en gebrek. 
Bij de Vrijmaking om verbond en doop, 
in de jaren zestig om de binding aan de 

belijdenis en het gere-
formeerde karakter van 
de kerken.
Een apart punt vind ik 
dat citeren uit brieven, 

vaak van persoonlijke aard. Is dat niet 
een beetje ‘gluren bij de buren’, wat in 
mijn Amersfoort een jaarlijks project 
is? Wisten de schrijvers van weleer dat 
latere biografen ze zouden gebruiken? 
Is dit procedé wel kies? Wat dat betreft, 
zullen biografen het na ons moeilijk 
hebben: weinig correspondentie, veel 
via telefoon en internet! Daar blijft 
weinig van over.

Veenhof heeft veel geleden. Maar hij 
bemoeide zich ook met alles wat op 
kerkelijk en politiek terrein (de moeiten 
in het GPV!) speelde. Onze professoren 
in Kampen doen dat nu stukken min-
der, zijn meer dan Veenhof geconcen-
treerd op hun leeropdracht. Ik moet 
daar nog steeds wat aan wennen, maar 
visitatiecommissies kijken niet naar 
wat Veenhof allemaal deed, zij oorde-
len over wat docenten op hun vakge-
bied presteren.
In 1983 ging Veenhof naar zijn Heiland 
en mocht gaan rusten van al zijn ge-
zwoeg.
Ik ben nog altijd dankbaar voor wat 
Veenhof mij leerde en houd diep res-
pect voor die bakkerszoon die professor 
werd en op zijn manier het werk van 
Christus wilde dienen.

N.a.v.: Ab van Langevelde, In het klimaat 
van het absolute. C. Veenhof (1902-1983), 
leven en werk, Vuurbaak, Barneveld, 
2015, ISBN 978 90 5560 506 4, 658 pag., 
prijs € 24,75

Gesteld op 
harmonieuze relaties

Met veel lek en gebrek
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Een psalm voor de kerstnacht

De toekomst is ophanden.
Het licht licht dichterbij.
Nieuw heimwee vult de landen
met ongekend getij.
De dromen worden waar.
Méér dan wij konden wensen.
De nacht loopt uit op daar
waar vrede woont bij mensen.

‘Messias’ wil Hij heten,
die mens voor mensen is.
Door Hem leren wij weten
wat lichtend leven is.
Zijn nacht her-ijkt de norm.
Zijn komst herschept de waarden.
Zodat, ondanks de storm,
straks vrede bloeit op aarde.

Wij, Messiaanse mensen,
wij zijn de nieuwe loot,
bevrijd van oude grenzen,
voorbij het land van dood.
Godsvolk, heradem weer!
Vaar uit naar nieuwe stranden!
De morgen van de Heer,
Zijn toekomst, is ophanden.

Alfred C. Bronswijk

Uit: Schriftgedichten

Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013

Een gedicht met een duidelijke vorm:
drie keer acht regels met rijm.
De inhoud spreekt ook voor zichzelf.
Het is een psalm om met kerst te overwegen.
En als aansporing om te herademen.
De morgen van de Heer is aanstaande.
Wij kijken er verlangend naar uit.
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In het vorige nummer van ons blad 
heeft ds. Hans van der Jagt uitgebreid 
aandacht geschonken aan de grote 
wisseling van de wacht aan de TU in 
Kampen. Hij signaleerde als een van 
de opvallende punten dat het beleid 
ten aanzien van de vakken Kerkge-
schiedenis en Kerkrecht nog niet goed 
doorzichtig is voor de kerken. Twee 
fulltime hoogleraren (F. van der Pol en 
M. te Velde) zijn vervangen (tot nu toe 
althans) door één hoogleraar (E.A. de 
Boer) en dat dan nog in deeltijd, omdat 
hij ook verbonden is aan de VU. Is dit 
tijdelijk? Of permanent? Hopelijk het 
eerste. Want het is niet te wensen dat 
de TU meegezogen zal worden in een 
tendens, die onlangs gesignaleerd werd 
door de Gereformeerde Bonder prof.dr. 
H. van den Belt. In twee artikelen in De 
Waarheidsvriend (van 16 en 23 oktober 
2015) wordt door hem de zorg verwoord 
dat de belangstelling voor kerkge-
schiedenis als academisch vak ernstig 
tanende is. In het eerste artikel schetst 
hij diverse ontwikkelingen in het vak 
zelf en vraagt vervolgens aandacht 
voor de redenen van wat hij noemt ‘de 
belabberde belangstelling voor de kerk-

geschiedenis’. Een klein stukje daarover 
uit het eerst artikel, dat als titel ‘Minder 
historisch besef’ heeft.

Onverschilligheid
De tanende belangstelling voor het leven 
en strijden, het sterven en lijden van 
christenen in andere tijden zou wel eens 
veel te maken kunnen hebben met een 
postmoderne levenshouding. Kerkge-
schiedenis is niet interessant, omdat het 
niet relevant is en het is niet relevant 
omdat het moeilijk is mee te maken 
dat waarheid iets is waarvoor je moet 
vechten en desnoods strijdend voor ten 
onder moet willen gaan.
Was er in de vorige eeuw sprake van een 
verabsolutering van de Reformatie, nu 
slaat de slinger wel heel ver door naar 
de relativering van de opvattingen uit 
andere tijden. In ieder geval lijkt het 
historisch bewustzijn in hervormd-
gereformeerde kring te verdwijnen. Dat 
zou een symptoom kunnen zijn van een 
verdampende waarheidsvraag. Onver-
schilligheid over de waarheid, verpakt in 
de postmoderne jas van de tolerantie, 
is de doodsteek voor de interesse in de 
geschiedenis.

Directe relevantie
Als laatste mogelijke oorzaak voor de 
tanende interesse in de geschiedenis 
van de kerk en de theologie noem ik de 
te grote nadruk van theologen op de 
directe relevantie van hun studie voor 
de praktijk. Niet dat die relevantie onbe-
langrijk is, terecht wordt bijvoorbeeld bij 
de permanente educatie benadrukt dat 
predikanten net als dokters en apothe-
kers bij moeten blijven met betrekking 
tot de praktijk van hun ambtelijke werk.
De bestudering van de kerkgeschiedenis 
lijkt op het eerste gezicht niet zoveel aan 
die praktijk toe te voegen. Uit het over-
zicht van het aanbod aan cursussen in 
het door de PThU aangestuurde deel van 
de permanente educatie nemen (dog-
men)historische cursussen een zeer mar-
ginale plaats in. Op het eerste gezicht 
lijkt dat logisch. Van je arts verwacht je 
ook niet dat die zich vooral verdiept in 
de middeleeuwse geneeskunde.

Interpretatie
Toch is het heel belangrijk om als pre-
dikant discussies en standpunten uit de 
kerkelijke praktijk te kunnen verbinden 
met en relateren aan vergelijkbare po-

Kerkgeschiedenis:  
een belangrijk theologisch vak!
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sities die christenen vroeger innamen. 
Bovendien is het hele werk van een 
predikant eigenlijk in één woord samen 
te vatten: interpretatie. Zowel voor de 
prediking als voor het pastoraat is het 
belangrijk om goed te kunnen luisteren 
en om dat wat je gehoord hebt juist te 
interpreteren.

Confrontatie
De bestudering van de kerkgeschiedenis 
is alleen irrelevant als zij bestaat uit een 
reproductie van feiten en meningen uit 
het verleden. Maar dat is kerkgeschiede-
nis allang niet meer, als dat al ooit zo 
geweest is.
Als confrontatie met het leven en belij-
den van christenen uit andere tijden is 
de bestudering van de kerkgeschiedenis 
juist heel relevant. 

In zijn tweede artikel, getiteld ‘Een 
belangrijke studie’, schetst hij de te-
ruggang van het vak kerkgeschiedenis 
onder andere zo:

Onder druk
De professionele beoefening van de 
kerkgeschiedenis aan de academische 
instellingen staat sterk onder druk. 
Vijfentwintig jaar geleden werd het vak 
‘kerkgeschiedenis’ gedoceerd aan dertien 
verschillende academische instellingen. 
Er waren aan elke instelling experts 
– vaak leerstoelhouders – per tijdvak: 
patristiek, Middeleeuwen, Reformatie, 
moderne tijd.
Nu zijn er nog maar drie universiteiten 
met onderwijs en onderzoek in theologie 
en religiewetenschappen (de Rijksuniver-
siteit Groningen, Radboud Universiteit 
in Nijmegen en Vrije Universiteit in 
Amsterdam), en vier academische instel-
lingen voor confessionele theologie (de 
Protestantse Theologische Universiteit, 
de rooms-katholieke theologie-opleiding 
in Tilburg en Utrecht, en Kampen en 
Apeldoorn, die een fusietraject zijn in-
gegaan).
Aan de andere universiteiten (Utrecht, 
Leiden en de Universiteit van Amster-
dam) is alleen nog maar religieweten-
schap overgebleven. Daar is de geschie-
denis van de kerk en de theologie een 
onderdeel van de bredere bestudering 
van religies. Erger is echter dat aan elke 

instelling nog maar één of 
hoogstens twee leer-

stoelen verbonden 
zijn en dat kerkge-
schiedenis steeds 
meer verschuift 
naar bijzondere 
leerstoelen.

Even later schijft 
prof. van den 
Belt:

Nachtmerrie
Als de ontwikke-
ling echt doorzet, 
is het de vraag of 
het academische 
vak kerkgeschie-
denis over 25 jaar 
nog bestaat. De 
nachtmerrie – en 
er is helaas geen 

garantie dat het slechts om een droom 
gaat – is het volledig verdwijnen van een 
specifieke academische discipline.
Bij bezuinigingen is de kerkgeschiedenis 
een gemakkelijke prooi, omdat wij ons 
tussen de wal van de empirische gods-
dienstwetenschap en het schip van de 
theologie bevinden. Aan alle instellingen 
is in de afgelopen jaren meer bezuinigd 
op de bestudering van de geschiedenis 
van het christendom dan op enige an-
dere discipline.
Als dat doorzet, zullen de vele enthousi-
aste amateurs het moeten stellen zonder 
de vruchtbare wisselwerking met de ex-
pertise van de academici. Er zullen geen 
promoties meer zijn, omdat er niemand 
is om bij te promoveren. De geschiedenis 
van kerk en religie in de Nederlanden zal 
alleen nog door belangstellenden uit het 
buitenland op academisch niveau bestu-
deerd worden, maar geen gastheer of 
-vrouw zal hen kunnen ontvangen.

Verschuivingen
Er zijn intussen ook dingen verschoven 
in de praktijk van de bestudering van 
de kerk- en theologiegeschiedenis. Door 
het internet is er een bijna onbeperkte 
beschikbaarheid van bronteksten, terwijl 
er vroeger een beperkte hoeveelheid 
bronnen beschikbaar was waar alleen 
de experts overzicht over en toegang tot 
hadden. Tegelijk zijn er steeds minder 
studenten in staat de inhoud te duiden 
(vanuit een algemeen kader van kennis 
van het christendom) of de teksten in de 
oude gotische druk te lezen, om maar te 
zwijgen over het Latijn.
De digitale revolutie beïnvloedt ook de 
methodiek van onderzoek, omdat het 
mogelijk is om specifiek woordgebruik in 
grote databestanden te onderzoeken.

Nieuwe glans
De kernvraag is vooral wat er gedaan 
kan worden om het tij te keren. Een 
analyse van de ziekte is één ding, maar 
herstel van de patiënt is nog iets anders. 
Wat is er aan te doen om aan het prach-
tige vak weer nieuwe glans te geven? 
Waarom zou elke predikant geïnteres-
seerd moeten zijn in de geschiedenis van 
de kerk? Waarom zouden sommigen zich 
geroepen moeten weten om een groot 
deel van hun kostbare tijd te besteden 
aan een promotieonderzoek in de kerk-
geschiedenis? Vaak begint het gewoon 
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Van tanende belangstelling voor de 
kerkgeschiedenis was de afgelopen 
maanden even geen sprake toen de 
biografie van prof. C. Veenhof ver-
scheen, waarop dr. A.P. van Langevelde 
op 23 september 2015 promoveerde in 
Kampen. Zijn fascinerende boek (In het 
klimaat van het absolute) is in ditzelfde 
nummer besproken, dus ga ik dat niet 
voor de voeten lopen door uitgebreid 
uit andere recensies te citeren. Maar dit 
boek maakt ook onvermijdelijk gedach-
ten los over vandaag. Veenhofs naam is 
nauw verbonden aan de scheuring van 
de jaren zestig. Net als de naam van 
prof. J. Kamphuis. Hoe moet je, terug-
kijkend, over die scheuring oordelen? 
Waren er toen zaken in geding die nog 
altijd waard zijn om ook vandaag voor 
te strijden? Of moet je met de biograaf 
toch zeggen: de GKv ademde toen in 
een klimaat dat (gelukkig) passé is? Het 
klimaat van het absolute. Nu wordt de 
beoordeling van die vragen natuurlijk 
ook weer beïnvloed door het klimaat 
waarin je vandaag ademt. Het klimaat 
bijvoorbeeld van postmodern relati-
visme, waarvan naar mijn indruk Van 
Langevelde bepaald niet vrij gebleven is 
(hij is niet voor niets lid van de Neder-
lands Gereformeerde Tehuisgemeente 
in Groningen). Laat ik een paar stem-
men doorgeven van scribenten die op 
basis van dit boek nogal verschillend de 
genoemde vragen beantwoorden.
Aad Kamsteeg valt in het november-
nummer van De Nieuwe Koers Van 
Langevelde bij. Kernprobleem was 
inderdaad de absolutistische houding 
van hen die het kerkelijk leven toen do-

mineerden en Veenhof tegenover zich 
vonden. Hij tekent hen als volgt (p. 51):

Ze verkondigden dat er uiteindelijk 
slechts één uitleg van de Schrift mogelijk 
was, dat mogelijke goede bedoelingen 
van de ander er niet zoveel toe deden en 
dat het in geschillen in de eerste plaats 
om de zaak en niet om de persoon ging. 
De zwakte van zo’n houding is evident. 
Is het absolute wel zo gemakkelijk vast 
te stellen? Door heel de kerkgeschiedenis 
heen hebben ‘bijbelgetrouwe’ gelovi-
gen over allerlei kwesties verschillend 

gedacht. Dat heeft te maken met de 
beperktheid van de mens, maar ook met 
het feit dat God zich niet over alles met 
boekhoudkundige precisie heeft uitge-

sproken. Tegenwoordig zijn we misschien 
wat te weinig stellig met ‘zo zegt de 
Here’, maar destijds gingen vrijgemaak-
ten daarin veel te ver.

Kamsteeg vindt het wel jammer dat 
Van Langevelde geen aandacht eraan 
geeft dat de vrijgemaakten toen onder-
deel waren van een brede maatschap-
pelijke cultuur waarin het klimaat ab-
solutistisch en polariserend was.
Voorzichtiger oordeelt ds. Jan Kuiper 
in de Gereformeerde Kerkbode voor het 
noorden. In het nummer van 7 novem-
ber plaatst hij een artikel met als titel: 
‘Ruimte in de kerk’. Hij schrijft daarin 
op een gegeven moment dat het lezen 
van het boek van Van Langevelde be-
hoefte aan relativering bij hem opriep. 
Veenhof en zijn medestanders in de 
jaren zestig komen goed en sympathiek 
uit de verf (bij alle kritiek die zij ook 
krijgen).

Maar hoe zit het met die anderen? 
Waarom kwam bijvoorbeeld prof. 
J. Kamphuis tot zijn felle positiekeuze? 
Je kunt met prof.dr. J. Douma afstand 
nemen van bepaalde publicaties van 
hem (dat deed prof. Douma onlangs nog 
op zijn website in een boekbespreking 
van de dissertatie van Van Langevelde). 
Maar wat dreef Kamphuis en anderen? 
Is het voldoende om de bevindelijkheid 
van Veenhof te stellen tegenover het 
klimaat van het absolute? Ging het al-
leen maar om machtsspelletjes van de 
latere binnenverbanders? Ook Kamphuis 
schreef op latere leeftijd een ‘bevindelijk’ 
boekje: Godsvrucht, een kracht. En wat 

bij belangstelling voor de bronnen die 
gelovigen uit andere tijden hebben na-
gelaten, voor de overtuigingen waar zij 
soms heel veel voor overgehad hebben. 
Er moet een vonk zijn die overslaat, er 
moet enthousiasme zijn voor het voor-
werp van de studie.
Ik doe mijn uiterste best om mijn eigen 
bevlogenheid op de nieuwe generatie 
studenten over te dragen en hoop vurig 
dat predikanten, godsdienstdocenten, 
geschiedenisdocenten en ouders dat ook 

zullen doen. Het is gaaf om intensief 
met de geschiedenis van kerk en theolo-
gie bezig te zijn.

Van den Belt werkt dit nader uit met 
een paar voorbeelden om dan zo te 
eindigen:

Liefde
Het belangrijkste motief voor de bestu-
dering van de geschiedenis van de kerk 
en van de theologie is echter de liefde. 

Zonder de intrinsieke motivatie, zonder 
het enthousiasme voor het vak zijn alle 
externe motieven krachteloos. Liefde 
voor de kerk is niet in de eerste plaats 
liefde voor onze kerk, maar liefde voor 
de kerk van alle tijden en plaatsen, voor 
de bruid van Christus, het lichaam van 
Christus en dus ook voor de geschiedenis 
van kerk en christendom.

GKv een halve eeuw geleden en nu

Prof. C. Veenhof
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ik las over de manier waarop Veenhof 
spreekt over de Bijbel als Gods Woord 
herinnerde mij aan de colleges indertijd 
van… J. Kamphuis.
Ik houd er een dubbel gevoel aan over. 
Aan de ene kant verbazing en schaamte 
over wat er gebeurd is in de jaren zestig. 
Voor de kerk beslist geen gouden jaren. 
Ik besef de noodzaak om daar grondig 
naar te kijken en zo mogelijk dingen 
recht te zetten. Plaatselijk gebeurt dat 
soms ook. Landelijk nog niet, al heeft de 
vraag daarnaar wel op een synode ge-
diend. Maar aan de andere kant blijft de 
vraag naar een biografie van die ande-
ren: J. Kamphuis bijvoorbeeld. Of D. Ded-
dens en J. Kok. Hoe kwamen zij vanuit 
hun geloof tot hun positiekeuze?

Even verderop in zijn artikel wijst Kui-
per erop dat een actuele vraag die van-
uit de jaren zestig op ons afkomt, is:

Welke ruimte is er om de dingen anders 
te leren dan in de belijdenis en kun je 
daarbinnen onderscheiden tussen fun-
damentele en niet-fundamentele artike-
len? Een van de elementen was toen dat 
je als predikant of theoloog binnen de 
kerken de ‘gewone’ gelovigen niet moest 
blootstellen aan allerlei onbekookte op-
vattingen, die waarschijnlijk even snel 
verdwijnen als ze opgekomen zijn.

Juist dit punt (de ruimte voor publiek 
ingaan tegen de belijdenis) krijgt bij 
prof.dr. J. Douma extra accent in het 
artikel waarnaar Kuiper verwijst (op 
www.jochemdouma.nl). Douma’s be-
spreking is zeer uitvoerig. En natuurlijk 
extra interessant omdat Douma een 
van de weinige nog levende theologen 
is die in die jaren een rol van betekenis 
hebben gespeeld. Douma uit kritiek 
op de weinig heldere en aanvechtbare 
invulling die het begrip ‘het absolute’ 
bij Van Langevelde krijgt. Desondanks 
heeft ook Douma de nodige kritiek op 
de toon en inhoud van wat toen aan 
‘binnenverbandse’ kant geschreven is. 
Hij noemt verschillende voorbeelden 
en namen. Tegelijk zegt hij ook: ‘Maar 
ik sta beslist naast al de genoemde 
broeders, die in het absolute klimaat 
van “ja is ja, en nee is nee” van geen 
wijken wisten, toen het aankwam op 
het nakomen van wat iemand beloofd 
had. De mentaliteit van wolven, die er-

opuit zijn te verscheuren, heb ik bij hen 
niet bespeurd. Telder is niet geschorst 
en afgezet, ook al deed hij niet wat van 
hem geëist mocht worden. Ik besef wat 
zgn. doorgaande reformatie en ook ker-
kisme aan kwaad gesticht heeft. Maar 
ik ben dankbaar dat door krachtig op-
treden van kerkelijke vergaderingen de 
vrijgemaakte kerken na de scheuring 
in 1967 nog tientallen jaren als gerefor-
meerde kerken konden blijven functio-
neren.’ Wat later schrijft hij:

Kijk ik tegen die tijd nu heel anders aan? 
Dat we die periode verschillend kun-
nen waarderen, is bv. duidelijk uit de 
recensie die Willem Bouwman van het 
boek gaf in het Nederlands Dagblad. Ik 
citeer: ‘Het is een pijnlijk, schokkend en 
verbijsterend boek, bijna elke bladzijde 
geeft aanleiding tot plaatsvervangende 
schaamte, over samenzwering, achter-
klap, verdachtmaking, overspel en nog 
een reeks dingen die gewoonlijk niet tot 
de gereformeerde zede worden gere-
kend. Geen wonder dat in deze bodem 
geen duurzame traditie heeft kunnen 
wortelen en de kerken die eruit voort-
kwamen, van hun verleden losgeslagen 
zijn.’
Ook ik schaam mij voor wat er vroeger, 
hier en daar ook met mijn instemming 
en onder mijn verantwoordelijkheid, 
gebeurd is. Toch maak ik onderscheid. 
Naar de vrijgemaakt-gereformeerde we-
reld van toen verlang ik niet terug. Maar 
mijn verlangen om bij de gereformeerde 
religie te blijven is mijn hele leven sterk 

geweest. Ik heb met overtuiging belijde-
nis afgelegd van mijn gereformeerde 
geloof en heb dat geloof ook verdedigd 
tegenover kerkgenoten en tegenover 
mensen van buiten, als ik de woorden 
vond om voor het ‘absolute in het con-
crete’ uit te komen.
Altijd wens ik weer aan te knopen bij 
de ‘duurzame traditie’, om Bouwmans 
woorden te gebruiken. Die traditie ligt 
al eeuwen vast in drie belijdenisgeschrif-
ten, waaraan ik vanaf mijn jeugd mij 
gebonden wist. Met overtuiging voelde 
ik mij daaraan ook verbonden.
Ik besef dat de huidige kerkelijk-vrijge-
maakte generatie van haar verleden is 
losgeslagen.
Maar dat heeft met meer te maken dan 
alleen met de afschuw over wat zich in 
de naoorlogse vrijgemaakte kerken heeft 
afgespeeld.
De tegenwoordige jeugd weet – generaal 
gesproken – niets meer van het kerkelijk 
verleden. Ook niet meer van Schilder, 
Veenhof en Kamphuis. Maar zelfs de 
oudere generatie raakt steeds meer van 
haar confessionele verleden vervreemd. 
Wat ik blijf verdedigen, is niet het vrij-
gemaakte verleden, maar het gerefor-
meerde leven. Daartoe hebben zich alle 
gereformeerde dominees en hoogleraren 
verplicht door hun instemming met de 
Drie Formulieren van eenheid. Die bin-
ding beschouw ik niet als een ‘moeten’ 
verkeren in een absoluut klimaat. Mijn 
gereformeerd geloof is mijn vrijheid en 
vreugde. Ik beschouw de ondertekening 
van de genoemde formulieren daarom 
niet als een handtekening op papier, 
waarover je vandaag je schouders mag 
ophalen.

Vervolgens uit Douma uitvoerig zijn 
respect voor K. Schilder, vanwege zijn 
wars zijn van kerkelijke diplomatie en 
zijn oprechte inzet voor de gerefor-
meerde religie. Ten slotte staat hij stil 
bij de meer recente ontwikkelingen in 
de GKv (die hijzelf vorig jaar verliet) in 
relatie tot de inzet van de strijd in de 
jaren zestig.

De koers die de vrijgemaakt-gerefor-
meerde kerken (GKv) insloegen vanaf 
(ruw geschat) het jaar 2000, volgde wel 
de lijn van Veenhof, maar niet meer die 
van Schilder. Strijd is er nauwelijks meer, 
en juist het zwijgen zegt vandaag heel 

Dr. A.P. van Langevelde
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veel. Het kerkelijk belijnd leven heeft 
plaatsgemaakt voor oecumenische 
openheid. Drukte is er genoeg, maar niet 
meer over de leer. Op de website van een 
vrijgemaakt predikant kan men lezen 
dat we geen leerregels, maar een leefre-
gel nodig hebben. Op de leer komt het 
kennelijk niet meer aan. Toen ik eens iets 
las van een predikant, van wie ik vond 
dat hij zijn eigen ondertekening van de 
gereformeerde confessie als predikant 
niet serieus nam, en hem dat ook be-
richtte, was de boot aan.
Het kost tegenwoordig enige moed zo-
iets nog aan de orde te stellen. Sinds ik 
mij onttrokken heb aan de GKv, voel ik 
ook niet meer de noodzaak afwijkingen 
van de leer bij een GKv-predikant of bij 
een hoogleraar in Kampen te melden. 
Juist omdat men alleen maar boos kan 
worden, of alleen nog maar zwijgt, heb 
ik mij aan de GKv onttrokken. Dat zwij-

gen is opvallend voor kerken die vroeger 
nog warm liepen om hun confessie en 
die handtekeningen onder deze confessie 
ernstig te nemen.
Een bijzondere vorm van zwijgen trof 
mij in de volgende woorden van prof. 
B. Kamphuis in het Nederlands Dagblad 
van 29 augustus jl.:
‘We moeten de waarheid wel dienen, 
maar niemand kan die omver halen. 
Als je gelooft dat er niets krachtigers is 
dan het Woord van God, mag je daarop 
vertrouwen. Paulus zegt: wij kunnen 
niets ondernemen tegen de waarheid, 
wel voor de waarheid. Ik ben daar steeds 
meer van doordrongen geraakt. Veront-
rusting vind ik daarom een ongelovige 
houding. Als je gelooft dat de Schrift 
het Woord van God is, en krachtig als 
een tweesnijdend zwaard, komt het 

wel goed. Vanaf het eerste begin heeft 
het evangelie zijn kracht bewezen. Nu 
opeens bang zijn dat het misgaat, dat 
hoeft helemaal niet.’
Inderdaad, wij ondernemen niets tegen 
de waarheid. Maar wel tegen de leugen, 
tegen ontrouw, ketterij, etc. Anders was 
Paulus niet zo tekeergegaan tegen de 
Galaten en had hij geen opdracht aan 
Titus hoeven te geven scheurmakers af 
te wijzen, nadat zij een en andermaal 
vermaand waren. Wat Kamphuis ons 
hier aanbeveelt, lijkt meer op Gamaliël 
dan op Paulus. Gamaliël vond ook dat 
de Joodse raad waarin hij zitting had, 
niets tegen de apostelen moest doen, 
want als hun streven uit mensen voort-
kwam, zou dat vanzelf wel blijken. En als 
het uit God was, kon de raad het niet 
vernietigen (Hand. 5,38v). De Bijbelse 
Gamaliël is mij overigens in zoverre 
sympathiek, dat hij het nog open hield, 
of de apostelen gelijk of ongelijk hadden. 
Kamphuis weet bij voorbaat al dat ver-
ontrusting van een ongelovige houding 
getuigt.
Kamphuis zal zwijgen en de verontrus-
ten in de GKv niet steunen. Zo zwijgen 
velen die emeritaat genieten. Onder hen 
zijn er die zich feller hebben uitgelaten 
dan ik in de tijd rond 1967 en jaren 
daarna. Zij hebben mij destijds bekriti-
seerd omdat ik hier en daar een beetje 
anders over de kerk dacht dan Schilder. 
Dat ze vandaag zwijgen, valt op als ik 
aan hun luide roepen van toen denk, 
o.a. over doorgaande reformatie, de vrij-
making als ‘werk van God’, en over de 
‘ene ware kerk’.

Bovenstaande impressie van de uiteen-
lopende reacties illustreert nog maar 
eens het gelijk van prof. Van den Belts 
pleidooi voor grondige beoefening van 
de kerkgeschiedenis. Ik herinner aan 
wat ik al van hem aanhaalde: ‘Als con-
frontatie met het leven en belijden van 
christenen uit andere tijden is de be-
studering van de kerkgeschiedenis juist 
heel relevant.’

Dr. J. Douma
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Gereformeerde evangelisatie

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT 

VERSTERKING VAN HET 

GEREFORMEERDE LEVEN

Zaaien

Dit is het eerste deeltje van een tweeluik over een 

missionaire gereformeerde kerk.

Zaaien gaat over het missionaire werk. Planten & Groeien 

gaat over de missionaire kerk.

Het missionaire werk gaat voorop, want daaruit is de kerk 

geboren. En die afkomst van de kerk heeft ook alles te 

maken met haar toekomst. De kerk blijft alleen op Christus’ 

weg als ze missionair is: van harte gereformeerd én van 

harte missionair!

De auteur maakt duidelijk dat de combinatie gereformeerd 

en missionair sterk is. In de praktijk lijken ze niet zo goed 

samen te gaan. Gereformeerde kerken zijn vaak nog 

behoorlijk introvert met weinig visie op evangelisatie. Je 

krijgt aan de andere kant ook wel eens de indruk dat je 

– wil je echt missionair overkomen – het gereformeerde 

overboord moet zetten.

In deze beide boeken wordt een bijdrage geleverd om het 

missionaire denken en werken in de Gereformeerde Kerken 

op te warmen vanuit de warme leer van de genade.

Voor verwerking en bespreking is materiaal opgenomen.

Ds. H. Drost is predikant van de GKv Zwijndrecht-Groote 

Lindt. Daarvoor was hij zeven jaar werkzaam als missionair 

predikant in Oekraïne; in de jaren ’90 had hij in Venlo ook een 

speciale evangelisatieopdracht.
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Ds. Henk Drost

Gereformeerde gemeenteopbouw

Planten &
Groeien

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT 

VERSTERKING VAN HET 

GEREFORMEERDE LEVEN

Planten & Groeien

Dit is het tweede deeltje van een tweeluik over een 

missionaire gereformeerde kerk.

Na Zaaien over het missionaire werk gaat Planten & 

Groeien over de missionaire kerk.

In het onderdeel Planten wordt geschreven over 

kerkplanting, zoals het stichten van nieuwe gemeenten 

wordt genoemd. De evangelisten heten kerkplanters. 

Er zitten risico’s aan deze manier van spreken, maar in dit 

boek wordt aangesloten bij het bestaande woordgebruik. 

Voor de auteur is de inhoud ervan belangrijker.

Gereformeerd en missionair is een sterke combinatie. Het 

gaat in de Gereformeerde Kerken om de groei in Christus. 

Dan kan er veel barmhartigheid zijn in de omgang met 

elkaar, terwijl er tegelijk aandacht blijft voor het feit dat de 

kerk heilig moet zijn in deze wereld. Die kerk is een licht in 

het donker.

In deze beide boeken wordt een bijdrage geleverd om het 

missionaire denken en werken in de Gereformeerde Kerken 

op te warmen vanuit de warme leer van de genade.

Voor verwerking en bespreking is zowel achter het 

onderdeel Planten als achter het onderdeel Groeien 

materiaal opgenomen.

Ds. H. Drost is predikant van de GKv Zwijndrecht-Groote 

Lindt. Daarvoor was hij zeven jaar werkzaam als missionair 

predikant in Oekraïne; in de jaren ’90 had hij in Venlo ook een 

speciale evangelisatieopdracht.
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Een tweeluik over een missionaire gereformeerde 
kerk. Zaaien gaat over het missionaire werk. Planten & 
Groeien gaat over de missionaire kerk.

Het missionaire werk gaat voorop, want daaruit is de kerk 
geboren. En die afkomst van de kerk heeft ook alles te maken 
met haar toekomst. De kerk blijft alleen op Christus’ weg als 
ze missionair is: van harte gereformeerd én missionair! 

De auteur maakt duidelijk dat de combinatie gereformeerd 
en missionair sterk is. Gereformeerde kerken zijn vaak nog 
behoorlijk introvert met weinig visie op evangelisatie. Je krijgt 
aan de andere kant ook wel eens de indruk dat je – wil je echt 
missionair overkomen – het gereformeerde overboord moet 
zetten.

In deze boeken wordt een bijdrage geleverd om het missio-
naire denken en werken in de Gereformeerde Kerken op te 
warmen vanuit de warme leer van de genade.
Voor verwerking en bespreking is materiaal opgenomen.

Prijs bij abonnement € 9,-. 
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 11,-

Bestel via www.woordenwereld.nl 
(ook voor een abonnement)

Een tweeluik over een missionaire gereformeerde 
 gaat over het missionaire werk. Planten & 

 gaat over de missionaire kerk.

Het missionaire werk gaat voorop, want daaruit is de kerk 
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