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Zo moet u ook uzelf zien:
dood voor de zonde,
maar in Christus Jezus
levend voor God.
(Romeinen 6:11)

Zo moet je jezelf zien
Zo nu en dan stuit je in de brieven van Paulus op een tekst
waarin hij in een paar woorden de geestelijke waarheid, uitgelegd in een heel hoofdstuk, krachtig samenvat. Zo’n tekst is
Romeinen 6:11.
Krachtige stimulans
In deze woorden concentreert zich al
les wat we volgens Paulus geloven over
Jezus en over wat Hij in het leven van
een gelovige doet. Deze tekst functio
neert tegelijk als een scharnier, de
woorden vormen de verbinding tussen
het voorafgaande en de oproep hierna
om heilig te leven en je christen-zijn in
praktijk te brengen.
Dit patroon volgt Paulus doorgaans in
zijn brieven. Eerst presenteert hij een
geestelijke waarheid, over God en Jezus
Christus. Daarna volgt wat dit bete
kent voor het leven van een christen.
In de brief aan de Romeinen komen de
concrete en praktische toepassingen
pas aan de orde vanaf hoofdstuk 12.
Maar dat geestelijke waarheden en
praktische toepassingen niet twee los
van elkaar staande dingen zijn, zie je
duidelijk in Romeinen 6:11. Hoe ik me

als christen opstel, heeft alles te maken
met het beeld dat ik van mezelf heb.
En hoe ik mezelf zie of moet zien, heeft
alles te maken met hoe God mij, door
Jezus, ziet: levend! Dit vers vormt de
basis van vers 12: Laat de zonde dus niet
heersen over uw sterfelijke bestaan, geef
niet toe aan uw begeerten. Het kleine
woordje ‘dus’ is veelbetekenend. Als je
als christen jezelf ziet zoals God je ziet,
kun je en wil je de zonde dus niet meer
laten heersen over je leven. Dit vers is
daarmee een zeer krachtige stimulans
voor een heilig leven.

Vrij en levend
Zo moet je jezelf zien, dat wil zeggen
dat je eerst stil moet staan bij hoe
je eruitziet en wie je bent voor God.
Daarna pas volgt wat dit voor je leven
betekent. Dit is trouwens dezelfde
volgorde als bij de tien geboden. Toen

God het volk Israël de tien geboden gaf,
presenteerde Hij zichzelf eerst als de
Bevrijder. Boven de wet staat immers:
‘Ik heb jullie gered uit Egypte.’ God zegt
hiermee tegen zijn volk: Zo moeten jul
lie jezelf zien: niet meer als slaven, zoals
in Egypte, maar als vrije mensen. Ik heb
door mijn grote macht jullie bevrijd uit
het land van de slavernij. In Romeinen
6:11 schrijft Paulus niet: Jullie zijn vrij,
maar: Jullie zijn levend; levend voor
God. Als je gelooft in Jezus Christus, die
voor ons gestorven is en opgestaan uit
de dood, zoals Paulus hiervoor schrijft,
ben je levend.
De kracht van dit vers ga je pas echt
zien als je let op de kern, de middelste
woorden van vers 11: in Christus Jezus.
Deze uitdrukking, die de kern vormt
van ons christelijk geloof, gebruikt
Paulus zeer geregeld. Hij duidt hiermee
op een geestelijke waarheid of een
geloofsgeheim, waar je je leven lang
niet over uitgedacht raakt. Geloven in
de Heer Jezus is immers veel meer dan
geloven in wat Jezus, de Zoon van God,
vroeger voor ons gedaan heeft, toen Hij
stierf aan het kruis en opstond uit de
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dood. Door je geloof ben je met Hem
verbonden. Je bent in Christus, één met
Hem. Aan de buitenkant zie je dit niet.
Het is een geestelijke waarheid die je
moet aanvaarden en geloven. Paulus
formuleert het dan ook als een oproep:
‘Zo moet u uzelf zien’, vergeet nooit hoe
je eruitziet.

Spiegel
Als je wilt weten hoe je eruitziet, kijk
je in een spiegel. Meestal kijken we in
de spiegel om te controleren of we er
goed uitzien. Hoe je eruitziet bepaalt
voor een deel het beeld dat anderen
van je hebben, maar ook je zelfbeeld.
Dat zelfbeeld kan heel positief zijn, als
je jezelf geweldig vindt. Maar het kan
ook heel negatief zijn. Wie eerlijk in
de spiegel kijkt, weet dat er nog heel
veel aan mankeert: dat je iedere dag
zondigt; dat van je beste voornemens
vaak maar bitter weinig terechtkomt;
dat je je heel vaak laat leiden door ego
ïstische gedachten en dat je vaak niet
heilig leeft. Dit kan tot gevolg hebben
dat je je daar ook maar bij neerlegt,
en de strijd tegen zonde en verleiding
opgeeft voordat deze nog maar begon
nen is. Een halfslachtig christelijk leven
zonder veel geestelijke vreugde is het
resultaat. Dan vormen deze woorden
van Paulus ‘zo moet u uzelf zien’ een
krachtig middel. Om jezelf zo te zien,
dood voor de zonde en levend voor God,
moet je naar Jezus kijken. Alleen dan
kun je zien hoe God jou ziet. In Jezus
zie je wat God in je leven gedaan heeft
en doet. Jezus is gestorven aan het
kruis en opgestaan uit de dood. Wie bij
Hem hoort, één met Hem is, mag zeg
gen: Ik ben met Jezus gestorven en met
Hem opgestaan in een nieuw leven. En
daarom: Ik ben dood voor de zonde en
levend voor God. Kijk dus in de spiegel
van Christus!

Ik besta niet meer
Je eenheid met Jezus Christus bepaalt
wie je bent en wat je identiteit is. In
Jezus Christus ben je een nieuwe mens.
Je bent niet meer van jezelf, Jezus is je
Heer. Jezus is volgens Paulus (in Rom. 6)
de opgestane Zoon van God. Hij heeft
de straf gedragen, de dood overwon
nen en de macht van het kwaad verbro

ken. Hij heeft een nieuwe werkelijkheid
opengelegd en is een nieuw bestaan
binnengegaan, het koninkrijk van God,
de grote toekomst. Door het geloof
mag je als christen horen bij die nieuwe
werkelijkheid en mag je nu al gaan le
ven als nieuwe mens, in Jezus. Volgens
Paulus is deze weg de enige voor een
christen. De weg van de wet, de weg
van het Oude Testament, is doodgelo
pen en niet meer begaanbaar. En ook
de weg van de zonde loopt dood. Voor
wie tot bekering komt, is er maar één
weg; de weg van Christus, of de weg
van het leven, oftewel een nieuw be
staan in Jezus.
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Paulus gebruikt het woord ‘zonde’ hier
op een bijzondere manier: hij stelt de
zonde voor als een persoon. Zo moet je
jezelf zien: je bent dood voor de zonde.
Je mag je dit heel concreet voorstellen.
Als de zonde bij je voor de deur staat en
aanklopt, moet je hem de deur wijzen
en tegen hem zeggen: Ik ben niet thuis.
Nee, sterker nog: Ik besta niet meer. Ik
ben dood voor jou, zonde. Ik maak deel
uit van een nieuwe werkelijkheid, want
ik ben één met Jezus Christus, ik leef!
Zonde, ga weg, je hebt geen enkel recht
meer op mijn leven!
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De vraag is of je als christen dit ook zo
ervaart. Er is geloof en gebed nodig om
je deze geestelijke waarheid eigen te
maken, de zonde iedere dag opnieuw
de deur te wijzen en jezelf als levende
te zien. Denk aan Lazarus nadat hij uit
de dood was opgewekt. Jezus gaf, na
dat Lazarus uit het graf was gekomen,
de opdracht om de doeken waarin zijn
dode lichaam gewikkeld was, los te ma
ken en hem te laten gaan (Joh. 11:44).
Hij leeft en mag dus niet in die doeken
blijven rondlopen. Zo moet je ook jezelf
zien: je bent levend voor God. Blijf dus
niet in de doeken van de zonde rondlo
pen. Ze belemmeren je om als levende
te bewegen en voor God te leven.
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het waar dat God gezegd heeft dat jullie
van geen enkele boom in de tuin mogen
eten? Door die vraag met een halve leu
gen begint Eva te twijfelen. En als de
satan dan vervolgt met: Als jullie eten
zullen jullie de ogen opengaan en dan
zullen jullie als goden zijn, kijkt Eva met
andere ogen naar de boom. De vruch
ten zien er nu heerlijk en verleidelijk
uit. De tactiek van de satan wordt altijd
gekenmerkt door hele en halve leugens.
Ook als hij ons ervan wil overtuigen
dat we alleen maar zondaar zijn. Die
overtuiging gaat je zelfbeeld helemaal
bepalen. Want als de zonde je toch
de baas is, waarom zou je je dan nog
verzetten? Daarom is Paulus’ krachtige
oproep zo nodig voor ons: Bedenk hoe
je eruitziet: je bent dood voor de zonde,
want je bent één met Jezus Christus.
Kijk in de spiegel van Christus. Neem
tijd om over deze waarheid te reflec
teren. Een christen zou iedere dag mi
nimaal één keer in die geestelijke
spiegel van Christus
moeten kij
ken.

dat de strijd om weerstand te bieden
tegen zonde zinloos is.

Is dit een trucje: dat je iets heel vaak
tegen jezelf zegt zodat je er zelf van
overtuigd raakt en zo het beste uit
jezelf kunt halen? Niet als je in deze
Reminder
woorden van Paulus ook een belofte
hoort. God heeft je één gemaakt met
Romeinen 6:11 zou je moeten over
zijn Zoon, Hij wil met zijn kracht in je
schrijven en op verschillende plekken
werken. Romeinen 6:11 is een stimulans
in je huis moeten ophangen: naast de
om regelmatig en intensief te bidden
spiegel in de badkamer, bij de televi
of God datgene wat Hij
sie of je computer, op
belooft, ook waar wil
je nachtkastje, op het
Een trucje?
maken en met de op
dashboard van je auto.
standingskracht waar
Zodat deze woorden van
mee Hij Christus uit
Paulus je leven kunnen
de dood heeft opgewekt, ook in jouw
gaan doordrenken. Elke ochtend als je
leven wil werken.
opstaat, word je eraan herinnerd en
Op deze manier blijf je bewaard, ener
bedenk je wie je bent. Iedere keer als je
zijds voor de verlamming van een half
op je computer werkt en in de verlei
slachtig leven zonder echte toewijding
ding komt bijvoorbeeld om te snel een
en gehoorzaamheid aan God, en an
boze of liefdeloze mail te schrijven. Of
derzijds voor een dodelijk vermoeiend
om pagina’s op het internet te bezoe
activisme waarin je jezelf tot actie,
ken die je zondige begeerten bezorgen.
gehoorzaamheid, discipelschap of wat
Dan moet je jezelf herinneren wie je
dan ook maar, moet oppeppen. Om
bent, van wie je bent en
echt christelijk te leven is een gezond
wat je bent,
geestelijk zelfbeeld nodig, en daarvoor
en
moet je kijken in de spiegel van Chris
tus.

Realistisch en
bemoedigend

Toch
vinden
velen het moei
lijk om deze waarheid te
aanvaarden. Zou het zo kunnen zijn
dat je, door de leugens van de satan, de
geestelijke waarheid van Romeinen 6:11
simpelweg nog nooit tot je hebt laten
doordringen? Zodat je helemaal wordt
beheerst door de gedachte dat je alleen
maar kunt zondigen, en dat er zelfs –
door Gods kracht – ook nog geen begin
van gehoorzaamheid in je leven is en

tegen je
zelf zeggen: Ik ben
van Jezus, één met Hem, ik ben levend
voor God. En daarom geef ik niet toe
aan deze verleiding; daarom ga ik nu
niet veroordelen, schelden, roddelen,
te hard rijden. Ik hoor immers in Jezus
bij een nieuwe werkelijkheid en wil nu
al een begin maken met het leven dat
straks volmaakt zal zijn, in de toekomst
die Jezus brengt.

Betekent dit dat je als je
Romeinen 6:11 in je leven
toepast, de zonde over
wonnen hebt? Het ant
woord uit de brief aan
de Romeinen is wat dit
betreft helder. De lezing
van hoofdstuk 7:21-23 maakt
je een realist: de neiging om
het verkeerde te doen blijft. En
toch sta je als christen wel anders
in het leven. Omdat je gelooft dat je
één bent met Jezus. Van Hem ontvang
je moed, hoop en kracht om niet op te
geven in de dagelijkse geestelijke strijd.
Met Hem ga je een eeuwige toekomst
tegemoet. Wees een gelovig realist en
kijk minimaal één keer per dag in de
spiegel van Christus: met minder kun
je niet toe.
Ds. A.S. de Vries is predikant te Ridderkerk.
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Je suis
Christus

Toegegeven, de titel is niet
erg origineel. ‘Je suis Christus’ is een variant op het
bekend geworden ‘Je suis
Charlie’. Hoe vaak hebben
we die leus de afgelopen
maand niet gezien? Zo veel
mensen als zich erdoor identificeerden met het satirische tijdschrift Charlie Hebdo.
Ik varieer hierop, omdat ik me in onze
onrustige tijd liever dan met Charlie
met Christus identificeer. Natuurlijk
‘ben’ ik Christus niet. Maar ‘je suis’ be
tekent niet alleen ‘ik ben’. Het heeft ook
de betekenis van ‘ik volg’. En dat doe ik
wel: ik volg Christus, en ik wil dat Hij in
mij leeft en ik in Hem.

Bidden voor allen
Het Parijse drama heeft veel pennen
en potloden in beweging gebracht. Het
gebeuren is van vele kanten belicht. Het
is niet eenvoudig om de impact ervan
te analyseren. Ook de leus ‘je suis Char
lie’ heeft verschillende lagen. Ook één
die verhindert om mee te lopen onder
haar vlag.

Kroniek
Hans van der Jagt

Wat in Parijs gebeurde, is bekend. De
afschuwelijke aanslagen die werden
gepleegd, brachten miljoenen op gang,
burgers uit alle lagen van de bevolking
en overheden van de meest uiteen
lopende landen. De enorme demon
stratie van solidariteit in Parijs liet dat
zien. Het blad Charlie Hebdo werd het
kristallisatiepunt van verdriet en mede
dogen, van angst en protest, van boos
heid en verontwaardiging, van verzet
en solidariteit. Het werd symbool van
de vrijheid waar de westerse cultuur
voor staat, toegespitst in de vrijheid
van meningsuiting. En dat terwijl het
blad bij zo weinigen geliefd was, dat
het zich nauwelijks handhaven kon!
Toch wil ik geen Charlie zijn, maar er
voor uitkomen dat Christus in mij leeft
en ik in Hem.

Die moeite ligt niet in de eerste laag
die ik zie. Het is een leus waarmee men
zich identificeert met familie en col
lega’s van hen die zijn vermoord. Hun
verdriet laat je niet onberoerd. Hoe zou
dat kunnen als je Christus volgt? Hij
kwam op aarde om zich gelijk te ma
ken aan de mensen in hun nood. Het
verdriet van mensen bewoog Hem met
ontferming. Dan kun je als zijn leer
ling niet onbewogen blijven bij zo veel
mensen die lijden onder de macht van
het kwaad.
Natuurlijk staan wij in Nederland op
afstand. Wat kan praktisch gezien ons
meeleven nu eigenlijk zijn? Laten we
niet vergeten te doen wat Paulus Timo
teüs vraagt: ‘dat er voor alle mensen

gebeden wordt, dat er smeekbeden,
voorbeden en dankgebeden voor hen
worden uitgesproken’ (1 Tim. 2:1). Niet
alleen voor hen die rouwen door het ge
beuren in Parijs. Er zijn er zo veel meer
in andere delen van de wereld – het
Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Amerika –
die lijden onder het kwaad van oorlog
en terreur.

Bidden voor overheden
Als je vanuit Christus leeft, ga je ook
het tweede doen wat Paulus tegen Ti
moteüs zegt: ‘Bid voor alle koningen en
gezagsdragers, opdat we rustig en on
gestoord kunnen leven, in alle vroom
heid en waardigheid.’
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taak goed zien en in staat zijn om die
Ik denk daarbij aan de tweede laag die
waar te maken. En dat de dienst van
door de Charlieleus wordt gedekt. On
der deze vlag verenigde men zich om de de kerk kan doorgaan doordat er alle
ruimte blijft om het – je suis Christus –
vrijheid waarin Europa leeft, te verde
beeld van Christus te laten zien.
digen tegen de terreur van de radicale
islam. Dat raakt direct de taak van de
overheden. Als leerling van Christus
Vergeet de liefde niet
zien we haar in zijn dienst staan om
onderdanen te beschermen en misdaad Dan gaan de wegen wel uiteen. Ik denk
te bestraffen. Het is haar taak om voor
aan een derde laag in de leus die voor
de openbare orde te zorgen. Dus ook
Charlie kiest. Daarin gaat het om de
om veiligheid en vrijheid te bieden. Zij
vrijheid om je mening te uiten. Die
moet de dienst van de kerk beschermen vrijheid is een groot goed. Het is ook
(NGB art. 36). Dan kan de kerk rustig en een waarborg voor de vrije prediking
ongestoord leven in de stijl die bij vol
van het evangelie. Het is zeker het ver
gelingen van Christus past. Daarin gaat dedigen waard. In die vrijheid speelde
het niet om haar eigen rust. Paulus
Charlie Hebdo een bescheiden rol. Het
zegt dat het goed is in
blad kon nauwelijks
de ogen van God, die wil
meer bestaan. Maar het
Wegen gaan uiteen
dat alle mensen worden
werd in no time sym
gered en de waarheid
bool van het vrije woord
leren kennen. Want er is
en de vrije tekening. Die
één bemiddelaar tussen God en men
vrijheid werd geroemd als een vrijheid
sen, de mens Jezus Christus (vs. 4-5).
waarin zelfs voor de satirische cartoon
Het rustige leven van de kerk in vroom à la Charlie Hebdo ruimte is.
heid en waardigheid is voor Paulus
geen kerkelijk eigenbelang. Het heeft
Een goede cartoon tekenen is een
een missionaire spits: het behoud van
kunst. Satire is een vak apart. Ik be
alle mensen doordat zij Christus als de
heers dat niet en heb respect voor wie
éne bemiddelaar gaan erkennen.
daarin een meester is. Charlie Hebdo
Laten we in de onrust van onze tijd des
putte zich daarin uit en – daar gaat
te meer bidden dat de overheden hun
het me nu om – schuwde daarbij de

kwetsende tekening niet. Het blad riep
daardoor ook afkeuring op, kritiek en
verzet. Zo onomstreden was het blad
niet voordat het een symbool van de
vrijheid werd.
Maar als je kwetst – waar blijft de liefde
dan?
De liefde doet de naaste geen kwaad.
Zij is niet grof (1 Kor. 13:5, NBV), zij
kwetst niemands gevoel (NBG-’51). Wat
de liefde is, laat zich goed verbinden
met het zesde gebod van Gods wet. Ik
denk aan de uitleg die de catechismus
daarvan geeft. In dit gebod veroordeelt
God niet alleen het vermoorden van
onze naaste. Hij wil evenmin dat ik
mijn naaste van zijn eer beroof, haat of
kwets. Vergeet de liefde niet. Want dat
is wat Christus in ons wil bewerken, dat
wij onze naaste liefhebben. Liefhebben
als onszelf. Dan gaan in de ruimte van
de vrije meningsuiting onze wegen uit
een. Je suis Christus.

Geboren
uit de maagd Maria
Christus kwam op aarde en maakte zich gelijk aan de mensen in hun nood. Dat schreef ik in het voorgaande gedeelte
van deze Kroniek. Niet zo lang geleden stonden we daarbij

stil, toen we kerstfeest vierden. Daags daarvoor werden we

door het Nederlands Dagblad verrast met een artikel over zijn
geboorte. Een onaangename verrassing was het wel.

Dan hebben we het niet over een detail
in het christelijk geloof. Het Woord dat
bij God was, dat God was, is mens ge
worden en heeft bij ons gewoond. We
hebben zijn grootheid gezien, de groot
heid van de enige Zoon van de Vader
(Joh. 1). Paulus roemt zijn komst als het

grote mysterie van het geloof (1 Tim.
3:16). De diakenen worden aangespoord
om dit mysterie in een zuiver geweten
te bewaren (3:9). Het is kennelijk on
misbaar voor hun diaconale werk. Maar
dan is het natuurlijk ook onmisbaar
voor heel de kerk.

Door de eeuwen heen beleden
De kerk heeft dit mysterie ook be
waard. Ik geloof in Gods eniggeboren
Zoon, onze Heer, die ontvangen is van
de Heilige Geest, geboren uit de maagd
Maria, zoals de oudste belijdenis van de
kerk, het Apostolicum, zegt. Door eeu
wen van strijd heen is deze belijdenis
bewaard gebleven. De belijdenissen van
Nicea en Athanasius leggen daarvan
getuigenis af.
Dichter bij huis kreeg het een plaats
in de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
De Zoon van God ‘is ontvangen in de
schoot van de gezegende maagd Maria
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door de kracht van de Heilige Geest,
zonder toedoen van een man’ (art. 18).
Artikel 19 sluit daarbij aan met de be
lijdenis ‘dat de
Persoon van de
Zoon door deze
ontvangenis
onafscheidelijk
verenigd en ver
bonden is met
de menselijke
natuur’. Daarbij
(ik vat het sa
men) is de god
delijke natuur
van de Zoon
echt goddelijk
gebleven en zijn
menselijke na
tuur evenzeer
echt menselijk.
De kerk onder
wijst het in haar
catechismus: Hij
is de eeuwige
natuurlijke Zoon
van God, in on
derscheid van
onszelf als Gods
aangenomen
kinderen (HC zd.
13). Deze ‘eeu
wige Zoon van
God, die echt en
eeuwig God is
en blijft, heeft
door de werking
van de Heilige
Geest echte
menselijke natuur aangenomen uit het
vlees en bloed van de maagd Maria, om
het ware zaad van David te zijn, zijn
broeders in alles gelijk, maar zonder
zonde’ (zd. 14) Jezus Christus, echt God
en echt mens, mysterie van het geloof.

Vragen rond dogma
Tegen de achtergrond van deze eeu
wenoude belijdenis valt op wat de eind
redacteur van het Nederlands Dagblad,
Dick Schinkelshoek, in het nummer van
24 december 2014 schreef. Ik vraag even
ieders geduld om naar hem te luiste
ren. Om hem recht te doen laat ik hem
graag eerst uitspreken.
Schinkelshoek stelt zich de vraag:
‘Waarom geloof ik eigenlijk dat Jezus

geboren is uit de maagd Maria? Geloof
ik dat zelf? En is dat belangrijk? Maakt
het iets uit als ik niet langer geloof dat

duidelijk te maken dat Jezus, de Zoon
bij uitstek, niet door een mens kan wor
den verwekt. Biologisch gezien was Je
zus volgens hem
gewoon de zoon
van Jozef.

Als hij de stand
van zaken over
de maagdelijke
geboorte heeft
opgemaakt,
stelt Schinkels
hoek een paar
vragen. ‘Zou dat
erg zijn – als
Jezus eigenlijk
“gewoon” de
zoon van Jozef
was?’ Misschien
wel. Want kan
Hij dan nog
de Zoon van
God zijn? Is Hij
dan niet ook in
zonde ontvan
gen en geboren
zoals ieder
mens? ‘Zet je,
als je de maag
delijke geboorte
opgeeft (of zui
ver “symbolisch”
leest), niet de
hele verlossing
op het spel?’
Na deze vragen
volgt Schinkels
hoeks reactie.
‘Toch is dat volgens mij overdreven.
onze Heer geen biologische vader had?
Het geloof stort niet in elkaar als je de
Of – iets subtieler – als ik zou besluiten
maagdelijke geboorte opgeeft, of als
het leerstukje voortaan te verzwijgen?’
een mythe zou ontmaskeren. Zo werkt
geloven niet. God heeft zo’n route via
Volgens Schinkelshoek zijn er niet veel
de maagd Maria toch niet per se nodig
christenen die warm van dit dogma
om ons door Christus met zichzelf te
worden. Je kunt het geloven omdat het
in de Bijbel staat. Hij hoort er met kerst verzoenen?’
Het geloof stort er niet van in want het
niet vaak over preken en vermoedt dat
dit komt door missionaire verlegenheid. is niet op een dwingende theologische
redenering gebaseerd. Er zijn ‘namelijk
Het is nu eenmaal lastig uit te leggen
sterke aanwijzingen
dat Jezus geen biolo
dat er iets bijzonders
gische vader had. Hij
Lastig uit te leggen
aan de hand was met
verwijst naar H. Berk
de geboorte van Jezus,
hof. Deze theoloog
iets dat in de joodse
betreurde het dat de
wereld zelfs ongehoord was’. Het is (hij
maagdelijke geboorte een deel van de
sluit zich aan bij A. van de Beek) om
belijdenis werd. Het was alleen maar
een symbolische manier van zeggen om verschillende redenen niet plausibel
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om Jezus te zien als de zoon van Maria
en Jozef, of als kind uit een geheime
relatie van Maria. Schinkelshoek con
cludeert: ‘Het kan dus niet anders – zou
je zeggen – of er was echt iets aan de
hand, iets waar Lucas en Matteüs niet
omheen konden…’
Maar waarom heeft God gedaan wat
strikt genomen niet nodig was? ‘Mis
schien wel om ons ervan te overtuigen
dat er met die “vaderloze” Jezus écht
iets nieuws is begonnen… Misschien
zegt de maagdelijke geboorte wel
vooral dat een mens “in Christus” niet
meer samenvalt met zijn genen, zijn
achtergrond, zijn opvoeding, maar zelf
een werkelijk nieuwe schepping is.’

Tussen ja en nee
Om Schinkelshoek recht te doen liet ik
hem uitspreken. Ik wreef m’n ogen uit
toen ik zijn theologische redenering
(want dat is het) las. In drie punten wil
ik laten zien waarom.
Het is duidelijk dat Schinkelshoek voor
de maagdelijke geboorte terugvalt
op wat Lucas en Matteüs over Maria’s
zwangerschap vertellen. Inderdaad,
het geloof rust niet op een theologi
sche redenering, maar op het Woord
van God. De maagdelijke geboorte en
de gelovige erkenning daarvan gaan
aan de theologie vooraf. Denk alleen al
maar aan de gelovige aanvaarding door
Maria en Jozef van wat God door zijn
Geest deed. Die aanvaarding was er
vervolgens in de oudste belijdenis van
de kerk. Het
bijzondere
werk van
God heeft
wel veel
theologie
op gang gebracht, noodzakelijk om het
geheim van het geloof, niet ‘te vatten
in een theorie’ zoals Schinkelshoek er
gens zegt, maar om te bewaren wat is
geopenbaard.
Juist omdat het evangelie het aan ons
vertelt, is het opmerkelijk om te lezen
dat het ‘misschien’ (het is kennelijk niet
zeker) wel erg is als je de maagdelijke
geboorte niet meer gelooft, maar dat
het overdreven is om te denken dat
daarmee de verlossing op het spel

staat. Een vreemde combinatie. Als het
geloof. Maar geloof speculeert niet over
eerste waar is, dan toch het tweede
wat God had kunnen doen. Het houdt
niet. Als het tweede waar is, kun je niet
zich (Deut. 29:28) aan wat Hij heeft be
zeggen dat het erg is als je het niet
kendgemaakt. Het vertrouwt – ik denk
meer gelooft. Hier zegt Schinkelshoek
aan antwoord 21 van de catechismus –
tegen de maagdelijke geboorte ja en
op wat God in zijn Woord heeft ge
tegelijk zegt hij nee. Anders gezegd: hij
openbaard. Niet op een onzekere
creëert ruimte om te
speculatie over Gods
ontkennen dat Jezus uit
mogelijkheden, maar op
Symbolische manier
een maagd geboren is.
de vaste grond van de
van zeggen
Stort het geloof niet in
daden, de grote werken
als je de maagdelijke
die Hij heeft gedaan. In
geboorte ontkent? Als je het als een
Schinkelshoeks artikel is zijn speculatie
mythe ziet? In het verlengde daarvan:
over Gods mogelijkheden de grond
zet je de verlossing niet op het spel als
onder zijn bewering dat het niet erg is,
je (bijv. met Berkhof) de maagdelijke
als je ontkent wat God heeft gedaan
geboorte ‘symbolisch’ leest? Het is
doordat je het als mythe ziet of symbo
bekend dat Berkhofs opvatting van de
lisch opvat.
maagdelijke geboorte als ‘symbolische
manier van zeggen’ niet op zichzelf
Jezus gaat vooral over ons
staat. Hij gaf het feit van die geboorte
prijs omdat hij ontkende dat Jezus
Ik kom bij een laatste opmerking. De
de eeuwige Zoon van God is. Het is
maagdelijke geboorte was strikt geno
onderdeel van zijn ariaanse leer over
men niet nodig. Waarom deed God het
Christus. Het is de ontkenning van het
dan zo? Schinkelshoek sluit zijn artikel
geheim van het geloof. Niet voor niets
af met een antwoord op dat waarom.
heeft de kerk Arius veroordeeld. De titel Het roept de vraag op of hij zelf deze
van Schinkelshoeks verhaal bestaat uit
geboorte gelooft als de geboorte waar
deze vraag: ‘“Geboren uit de maagd
door de eeuwige Zoon van God, die
Maria” – is dat echt zo belangrijk?’ Zijn
echt en eeuwig God is en blijft, echt
antwoord is kennelijk dat deze ontken
mens geworden is.
ning niet erg is.
In zijn artikel valt al op dat hij telkens
vage aanduidingen gebruikt. Hij heeft
Speculatieve hypothese
het over aanwijzingen dat er ‘iets bijzonders’ aan de hand was. Het kan niet
Het geloof stort niet in, want zo werkt
anders of er was ‘iets’ aan de hand.
geloven volgens Schinkelshoek niet.
‘Misschien’ (weer die vervagende on
God heeft de route via de maagd Ma
zekerheid) wil God ons overtuigen dat
ria toch niet nodig om ons met zich te
er ‘met die “vaderloze” Jezus écht “iets
verzoenen? Dat laatste is blijkbaar een
nieuws” begonnen
is, “iets” wat los
staat van alles wat
bij ons nu eenmaal
zo gegroeid is’. Je
vraagt je als lezer
reden (naast de reden dat het geloof op af: waarom ‘vaderloos’ tussen aanha
lingstekens? Was Jezus dan toch niet
het evangelie teruggaat) waarom het
geloof niet instort als je de maagdelijke echt vaderloos? En ook deze vraag komt
op: wat is dan dat ‘iets’?
geboorte ontkent.
Het antwoord van Schinkelshoek is
opmerkelijk. Ik citeer het nog een keer
God had het ook anders kunnen doen.
en accentueer een paar woorden. ‘MisTja, als we ons gaan verdiepen in wat
schien (!) zegt de maagdelijke geboorte
God had kunnen doen... Dat is hypo
wel vooral (!) dat een mens “in Christus”
these. Niet meer dan dat. Een specu
niet (meer) samenvalt met zijn genen,
latieve hypothese over alternatieven
zijn achtergrond, zijn opvoeding, maar
die God voor onze verlossing had. Maar
zelf een werkelijk nieuwe schepping is.’
we spreken over het mysterie van het
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maagdelijke geboorte voor Schinkels
Erg geloofwaardig is dit niet. Zegt de
hoek zelf meer dan een symbolische
maagdelijke geboorte iets nieuws ten
aanduiding?
opzichte van genen, achtergrond en
opvoeding? Kreeg Jezus zijn genen dan
Ik wil geen vlotte vergelijkingen trek
niet van moeder Maria en zijn achter
ken. Die zijn er nog wel eens naast.
grond en opvoeding?
Maar het lijkt me dat we hier in de
Maar wat belangrijker is: met alle on
buurt van H. Berkhof zijn. Hij nam in
zekerheid (‘misschien’) die erin ligt, dit
de loop van zijn leven afstand van de
gaat niet over de Here Jezus. Dit gaat
leer van de eeuwige Zoon van God.
over ‘een mens in Christus’. Het gaat
Hij zag Jezus
over ons als
vooral en alleen
gelovigen. Het
De leer over Christus verschuift
als mens, de
gaat vooral (!)
naar de leer over de Heilige Geest
nieuwe en vol
over ons. Dus
maakte men
niet vooral
selijke partner in Gods verbond met de
(of alleen) over Jezus. De maagdelijke
Geest als trait d’ union. De maagdelijke
geboorte zegt niet iets over Jezus’ ge
geboorte was alleen een symbolische
boorte, maar over het werk van de Hei
lige Geest waardoor Hij ons tot mensen aanduiding daarvan.
‘in Christus’ maakt. De betekenis van
de maagdelijke geboorte verschuift ván Helderheid
de leer over Christus náár de leer over
de Heilige Geest. En de betekenis van
Schinkelshoek schreef in het Nederlands
het ‘iets bijzonders’ waar Lucas en Mat Dagblad. Zijn functie als eindredacteur
teüs over vertellen, ligt niet in de mens wordt expliciet vermeld. Het is geen
wording van de eeuwige en natuurlijke
ingezonden artikel waar de redactie
Zoon van God, maar in de verandering
geen verantwoordelijkheid voor neemt.
van Gods aangenomen kinderen. Is de
Dat dit in het ND verscheen, heeft mij

onaangenaam verrast. Maar misschien
verschaft het ook wel helderheid als
hierin blijkt waar de redactie van het
ND in deze dingen staat.
Afgesloten 26 januari 2015.
Ds. J.W. van der Jagt is predikant te Dalfsen
en hoofdredacteur van Nader Bekeken.

Vanuit zijn liefde voor het door de Geest geademde Woord
van God ontwikkelde Aryjan Hendriks zich in zijn bewogen
levensgang tot een theoloog van de Geest. In zijn aandacht
voor diens werk klopt een warm hart voor de gemeente
van Christus.
In deze maar liefst 240 pagina’s tellende en geheel in full
colour uitgevoerde bundel verzamelde artikelen vertelt
de auteur indringend over het betrouwbare Woord en de
wijze waarop de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich in
het Oude en Nieuwe Testament bekendmaken.
En waar dat Woord bewaard wordt, daar is de Geest.
Indringend spreekt Hendriks over de gemeente als tehuis
van prediking, pastoraat, liturgie en gebed, als leerschool
van de Geest.
Daarom krijgt ook de gelovige met zijn dringende vragen
en onzekerheden pastorale aandacht van de auteur. Maar
tegelijk laat hij zien dat God zo royaal spreekt over het
goede dat Hij bij zijn kinderen vindt.
Prijs bij abonnement € 9,-.
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 11,W
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Thema
Klaas van der Zwaag

Augustinus:
katholiek kerkvader,
altijd breder
dan je denkt
Augustinus is een van de
grootste kerkvaders. Van
grote invloed was hij op het
denken van Luther en Calvijn.
Toch was hij een katholiek
kerkvader, levend vóór het
schisma van Rome en Reformatie. Hij was een duidelijke
inspirator van de Reformatie,
zonder dat hij erdoor geannexeerd kan worden. Augustinus is altijd breder dan je
denkt.
Het werk van Augustinus spreekt nog
steeds veel lezers aan, binnen en buiten
de kerken. Zijn streven naar een exis
tentiële ontmoeting met de waarheid
en een persoonlijke, innige relatie met
God inspireert veel mensen op hun
spirituele zoektocht naar geluk en zin.
Tegelijkertijd heeft Augustinus ook
harde en rafelige kanten voor menig
modern mens. Zijn ontkenning van de
menselijke vrijheid ten gunste van het
onverdiende karakter van de genade
staat haaks op het moderne ideaal van
zelfbepaling. Augustinus wordt zelfs
de uitvinder van de erfzondeleer ge
noemd, met welhaast een obsessie voor
schuld en zonde. Is Augustinus niet een
ondoorgrondelijke paradox?

Afkomst
Augustinus werd op 13 november 354
in Thagaste geboren, het tegenwoor

dige Suk-Ahras, gelegen in Algerije. Hij
groeide op in een gezin waar de vader
heiden en de moeder christen was. Dit
was een veel voorkomende situatie in
die tijd. Het christendom had de status
van een wettelijke religie gekregen – na
een tijd van vervolging – en de Katho
lieke Kerk (ecclesia catholica) was een
gezaghebbend instituut geworden.
Augustinus groeide in een dergelijke
situatie van een ‘gemengd huwelijk’ op
met een belangrijke rol weggelegd voor
zijn moeder Monica, die hem een chris
telijke opvoeding wilde meegeven.
Augustinus komt over als een vroegrijp
intellectueel jongetje dat weetgierig
was en graag wilde schitteren in cul
tuur en wetenschap. Hij ging retorica
studeren, de kunst van de welsprekend
heid. Eerst was dat in Carthago (NoordAfrika), later volgde een baan op dit
terrein in Rome en Milaan.
Met de vraag naar de oorsprong van

het kwaad (unde malum) worstelde
hij vanaf zijn vroegste jaren. Die vraag
hing in de lucht in allerlei filosofische
stelsels, met name de gnostiek, maar
had ook te maken met het feit dat
hij een leven leidde dat alle kenmer
ken had van een kerkverlater. Hij had
weliswaar een christelijke opvoeding
gehad, maar in de praktijk van het
leven stortte hij zich op de genoegens
van dit leven. Het gevolg was een toe
nemend schuldbesef en een innerlijke
verscheurdheid.

‘Eerste bekering’
Midden in een leven vol zoeken naar
carrière, aards succes en zinnelijk
genot, bracht het lezen van het boek
Hortensius van Cicero een soort van
eerste bekering teweeg. Het boek gaat
over het ‘gelukzalige leven’ (beata
vita). Dit leven bestond volgens de Ro
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van de geest en de ziel als zaken van
wat altijd op dezelfde manier bestaat
een hoger werkelijkheidsgehalte dan de en in alle omstandigheden aan zichzelf
dingen der materiële wereld, verloste
gelijk is; het kan niet worden aangetast
Augustinus definitief van het maniche of veranderd.
ïsche materialisme dat de wereld en
Hoe meer de ziel zich wendt tot alles
ook God slechts in stoffelijke catego
wat niet God is, des te geringer wordt
rieën kon opvatten. God is het hoogste
zij en des te meer ‘nadert zij tot het
en ware Zijn en tegelijk het Goede Zelf.
niets’. De zondigende ziel verkeert in
Augustinus kwam door deze boeken
een toestand van verlatenheid en duis
ook tot een beter begrip van het kwade. ternis, van vervreemding (alienatio)
Al het zijn is goed, wist hij nu, dus het
van het leven van God. Zij bevindt zich
kwade kan geen wezenlijk en onafhan
in een staat van dood, omdat zij door
kelijk bestaan hebben buiten God om.
het ‘leven van het leven’, namelijk God,
Zonde is ten diepste een zich afkeren
is verlaten.
van God als het hoogste goed en het
Hoewel God de oorzaak is van alles wat
zich wenden tot zichzelf, tot de lagere
gebeurt, betekent dat niet dat Hij de
dingen. Het kwaad is een afval van het
oorzaak van het kwade is. De kwade
hoogste goed, een beroving (privatio)
wil komt niet van God, aangezien deze
en ontkenning van God als het ware
strijdig is met de natuur, die wel van
Zijn. Het kwaad heeft geen natuur,
Hem komt. Het blijft voor Augustinus
maar is niets anders dan ‘het verlies
vaststaan dat de menselijke natuur als
van het goede’. ‘Geen
natuur (schepping) goed
enkele natuur is immers
blijft, maar juist door
Kwaad heeft
ooit een kwaad. Het
de wil verdorven wordt.
geen natuur
woord “kwaad” duidt
‘Ook die naturen immers
alleen maar een ontbre
die, met een slechte wil
ken van het goede aan.’ Gebrek is niet
als begin, door een fout zijn bedorven,
een ‘ding’, maar het slecht functioneren zijn slecht voor zover ze door die fout
van iets wat dus geen onafhankelijk
zijn bedorven, maar goed voor zover
bestaan heeft in zichzelf. Sinds God al
ze naturen zijn.’ Toch gaat God ook
les goed heeft geschapen, is alles wat
niet buiten de kwade wilsbewegingen
is, goed. Daarom is het kwaad niet
om waarvan Hij een goed gebruik kan
‘natuurlijk’, dat is niet zoals de natuur
maken.
door God geschapen is.
De mens is kwaad voor zover zijn wil
Augustinus komt gaandeweg in zijn
kwaad is en het is deze kwade oriënta
leven steeds tot een dieper inzicht in
tie van de wil die de directe oorzaak is
het kwaad. De verdieping in de chris
van slechte daden. De mens is ‘slecht
telijke leer van zonde en genade, mede
door eigen verkeerdheid, niet slecht
op grond van intensieve studie van de
van nature’, kan Augustinus daarom
Bijbel, is hiervan de oorzaak. Maar het
zeggen, al leert hij onomwonden de
heeft bijna tien jaar geduurd voordat
erfzonde. ‘Men wordt namelijk niet
hij zijn verzet tegen God opgaf.
Doorbraak
gestraft vanwege fouten in zijn natuur, Opvallend is dat Augustinus pas de Bij
maar vanwege fouten die uit de wil
bel is gaan lezen na zijn bekering. Deze
Een geestelijke doorbraak aangaande
voortkomen.’
laatste vond plaats (in Milaan) toen
de kennis van het kwaad kreeg Augus
hij in zijn innerlijke staat van ontredde
tinus door kennisneming van de boe
ring en twijfel – besef van de waarheid
ken van ‘de platonisten’, in dit geval een Goede schepping
van het christendom én toch deze niet
stroming van christelijke neoplatonis
toelaten en voor de wereld kiezen –
ten die hij in Milaan aantrof. Uit deze
Maar waar komt dan de verkeerde wil
twee verhalen hoorde die hem met
boeken leerde hij dat God een zuiver
vandaan als zij geen ‘natuur’ heeft?
de neus op de feiten drukten. Het ene
geestelijk wezen is, onstoffelijk, onver
Augustinus spreekt van een ‘tekort
verhaal ging over een geziene neopla
anderlijk en onverganke
schietende oorzaak’. Hij
tonische wijsgeer in Rome die christen
lijk, ver verheven boven
ziet
het
kwaad
als
de
‘Tekortschietende
was geworden maar dat publiek ver
de vergankelijke wereld
omkering van de goede
oorzaak’
borgen hield. Totdat diens geestelijke
van de ruimtelijke en
‘orde’, de ondergeschikt
raadsman hem sommeerde om eerlijk
zichtbare dingen. God
heid van het tijdelijke
te zijn en niet op twee gedachten te
is het bovenwereldse Licht dat de ziel
aan het eeuwige. Het behelst een ‘ver
hinken. Het andere verhaal betrof twee
verlicht. De ontdekking van de wereld
mindering’ van zijn. ‘Zijn’ is datgene
meinse staatsman en wijsgeer niet in
uiterlijke genietingen, het najagen van
rijkdom en eer en het volgen van lage
hartstochten, maar in het zoeken naar
waarheid en wijsheid. Cicero was een
niet-christelijk wijsgeer, die de filosofie
(= liefde tot de wijsheid) verheerlijkte
als een middel om deel te krijgen aan
het onsterfelijke leven der goden.
Het geluk van de mens is volgens zijn
mening niet gegrond in uiterlijke, ver
gankelijke dingen, maar in zijn redelijk
denken, zijn streven naar innerlijke
deugd. Vandaar Cicero’s verheerlijking
van het beschouwende leven (vita
contemplativa), het activeren van de
redelijke en goddelijke ziel, om zo op
te stijgen naar het leven van de goden.
Voor het eerst was Augustinus nu ont
vankelijk geworden voor de onvergan
kelijkheid en de innerlijke rijkdom van
het geestelijke rijk der waarheid.
Het is vooral door zijn brandende vraag
waar het kwaad vandaan komt, dat
hij zijn heil zocht bij het manicheïsme.
Het betreft hier een gnostische we
reldreligie die gericht was op het zoe
ken van kennis en inzicht. Daarnaast
pretendeerde deze religie een helder
en inzichtelijk antwoord te geven op
de vraag naar het ontstaan van het
kwaad, namelijk door te stellen dat het
kwaad een zelfstandige, onpersoonlijke
macht was, afkomstig van een kwade
God. De mens is hiervoor niet verant
woordelijk. De menselijke ziel is ‘geval
len’ in het kwaad van deze materiële
werkelijkheid en moet zich door gees
telijke inzicht (gnosis = kennis) daaruit
bevrijden.
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keizerlijke gezanten die ‘toevallig’ op de
levensbeschrijving van woestijnheilige
Antonius stuitten en vielen voor de ra
dicaliteit van zijn breuk met de wereld.
Dat bracht in Augustinus alles los. Hij
beschrijft in zijn Confessiones (Belijde
nissen) op aangrijpende wijze en met
veel psychologisch inzicht hoe hij zich
tot op het laatste toe verzet tegen de
definitieve overgave aan God, Die ech
ter door zijn Geest hem steeds meer
ontvankelijk maakt om die keuze ook
werkelijk te maken. Het is een van de

meest indrukwekkende bekeringsge
schiedenissen in de kerkgeschiedenis.
Zij laat enerzijds de trekkende werking
van de Geest zien, anderzijds het gaan
deweg breken van de wil en hoogmoed
van Augustinus.
Augustinus stelt dat aan alle zonde
de hoogmoed (superbia) ten grondslag
ligt. Zonde kenmerkt zich door eigen
liefde (amor sui), liefde tot de tijdelijke
dingen, kwade begeerte (cupiditas)
en begeerlijkheid (concupiscentia). De

cupiditas is ‘de liefde die zich aan het
tijdelijke vastklampt’. Zij uit zich in de
sfeer van het zinnelijke als ongeremde
seksuele begeerte (concupiscentia). De
zonde vervreemdt de mens van God
én van zichzelf en van zijn naaste. De
zonde resulteert in een vervreemding
van God en versplintering van de men
selijke samenleving.

Vrije genade & Pelagius
Augustinus heeft het kwaad diep gepeild. Hij breekt met de
klassieke hellenistische traditie, die bekering vooral ziet als
resultaat van inzicht en bewustwording. Bij Augustinus is het
kwaad niet (slechts) een tekort, maar zonde, rebellie: bewust
verzet tegen het goede.
Thomas van Aquino denkt later opti
mistischer over de zonde: de mens is
‘noodzakelijk en natuurlijk’ op God
gericht. Hij gebruikt de rede om juist
te handelen en de weg naar God af te
leggen. Het kwaad ligt niet in een boos
aardige wil, maar is aan een handeling
gekoppeld. Het ontstaat als een hande
ling mislukt, dus meer toevalligerwijs.
Augustinus leerde dat het kwaad – de
openbaring van de verdorvenheid door
de zonde – diep in de mens huist en dat
daarom een diepgaande verandering
door de Heilige Geest nodig is. Wat de
genade doet, is juist het herstel van de
volle vrijheid (libertas plena). ‘De vrije
wil zal des te meer vrij zijn, naarmate
hij gezonder is; hij is echter des te ge
zonder, hoe meer hij aan de goddelijke
barmhartigheid en genade onderwor
pen is.’ Ware vrijheid bestaat in de
onderwerping aan God en Christus.
Daarom kan Augustinus zeggen: ‘Geen
wil is vrij, die de Bevrijder (= Christus)
niet vrijgemaakt heeft.’
Die herstelde vrijheid van de mens door
de genade is steviger verankerd dan
in het paradijs toen de mens zonder
zonde werd geschapen. Vóór de zon
deval bestond de menselijke vrijheid,
ook wel de ‘eerste wilsvrijheid’ ge

van vervolging had tot laksheid geleid.
Veel heidenen traden tot de kerk toe,
maar handhaafden hun heidense ge
bruiken en levensstijl.
Pelagius beklemtoonde tegenover
deze gang van zaken de verantwoor
delijkheid, evenwel op zo’n manier dat
noemd, uit een ‘mogelijkheid om niet
Augustinus het genadekarakter van
te zondigen’ (posse non peccare). De
de verlossing in gevaar zag komen.
wilsvrijheid van na de val bezit echter
Pelagius huldigde een optimistisch
een ‘onmogelijkheid om te zondigen’
mensbeeld dat botste met dat van Au
(non posse peccare). De genade verheft
gustinus. Hij ontpopte zich tot een van
de wilsvrijheid tot een
Augustinus’ grootste
hogere volmaaktheid en
tegenstanders. De vraag
Botsend
mensbeeld
zekerheid dan zij voor de
die wij hier moeten stel
val heeft bezeten. In het
len, is: was Augustinus
hiernamaals zal de mens
een pessimistisch den
boven elke mogelijkheid van zondigen
ker die een zwartgallige kijk had op de
verheven zijn (non posse non peccare).
mens en maakte hij genade niet tot een
noodlot, grillig product van een eeu
wige verkiezing?
Bisschop
Augustinus werd na zijn bekering bis
schop in Hippo Regius (Noord-Afrika)
en heeft tot aan zijn dood dit ambt
bekleed. In deze periode ontwikkelde
hij zich tot een veelzijdig kerkvader,
die elke zondag preekte, kerkelijke ver
gaderingen voorzat en tal van werken
schreef. We richten ons in dit artikel
vooral op zijn strijd met de Britse mon
nik Pelagius en zijn volgelingen, de
pelagianen.
Pelagius was een rigoureus ethicus
die tijdens zijn verblijf in Rome consta
teerde dat de kerk weliswaar groeide,
maar het zedelijke peil ervan steeds
meer te wensen overliet. De opheffing

Andere accenten
Augustinus zelf kreeg al tijdens zijn
leven te maken met de beschuldiging
dat hij ‘nieuwe’ gedachten huldigde
aangaande schuld c.q. (erf)zonde en ge
nade. In zekere zin zit daar een element
van waarheid in. Bij de kerkvaders vóór
hem werden de begrippen van zonde
en genade wel genoemd, maar slechts
impliciet en op de achtergrond. De ge
schiedenis van de vroegste christelijke
leer is vooral die van de christologische
en trinitarische dogma’s. De visie op de
menselijke wil en zijn rol in het heils
proces kwam niet expliciet aan de orde.
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Tegen het eind van de vierde eeuw
hadden (vooral) de Griekse kerkvaders
een visie op de menselijke vrije wil
geformuleerd die meer op filosofische
dan op bijbelse grondslagen was ge
grond. Het belangrijkste gevaar voor
de toenmalige christelijke kerk was een
heidense noodlotsleer, waarin de mens
niet verantwoordelijk is voor zijn eigen
zonden noch voor het kwaad in de we
reld. De antignostische polemiek van de
eerste christenen leidde gemakkelijk tot
het minimaliseren van de erfzonde en
legde een groot accent op de vrijheid
van de gevallen mens.
De Griekse kerkva
ders, maar ook de La
tijnse kerkvaders vóór
Augustinus, hadden
geen dwingende be
hoefte aan een theo
logische constructie
over de verhouding
tussen genade en
vrije wil. Integendeel,
de meeste kerkva
ders benadrukten
tegenover het heer
sende fatalisme
(zoals verwoord in
het stoïcisme) en het
gnostisch determi
nisme dat de mens
een vrije wil heeft.
Deze zagen zij ge
grond in de mens als
het beeld van God.
Het lag in de macht
van de menselijke wil
om vrij te reageren
op de goddelijke (al)
werkzaamheid in de
kosmos. De nadruk bij
de kerkvaders lag op de incarnatie van
Christus en Gods pedagogische doel in
het heilsproces, namelijk de verheffing
van de mens als ‘zoon van God’ en zijn
vergoddelijking (theiosis).
Bij Augustinus treffen we een theolo
gisch denken aan dat andere accenten
legt dan dat in het Oosten. In het Oos
ten heerst de gedachte dat de mens
door de zonde aan de vergankelijkheid
onderworpen is en door Christus van
de dood bevrijd is en deel krijgt aan
het leven, de onsterfelijkheid en de
goddelijke natuur. In het Westen staat

meer de relatie tussen mens en God
centraal, die een relatie van schuld is.
Even zwart-wit gezegd: in het Oosten
sluit men zich meer bij apostel Johan
nes aan, in het Westen bij Paulus.

Nieuw tijdperk
Met Augustinus breekt in zekere zin
een nieuw tijdperk aan, waarin de kerk
vader teruggrijpt op de tegenstelling
zonde en genade en hij zijn gedachten
ontvouwt over de verhouding van na
tuur en genade, de rechtvaardiging, de

predestinatie en andere verwante on
derwerpen. Genade krijgt nu een exclu
sieve betekenis en is het gevolg van een
onwederstandelijke goddelijke kracht
die in de mens uitgeoefend werd. We
kunnen dan niet meer zeggen dat heel
het (scheppings)leven genade is, maar
genade is een innerlijke werkelijkheid
geworden. Terwijl de Griekse kerkva
ders de genade beschouwden als Gods
goedgunstigheid, die in de wereld har
monieus samenwerkte met de mense
lijke vrijheid, ontwikkelde Augustinus
de leer van de genade in nauwe relatie

met zijn leer van de erfzonde en de
menselijke zoektocht naar verlossing.
Alles was nu geconcentreerd op het
menselijk individu. Niet voor niets
wordt Augustinus gezien als de denker
die de binnenruimte van de ziel heeft
ontdekt. Daarvan leggen zeker de Confessiones getuigenis af. Al bij de jonge
Augustinus is zijn denken in belang
rijke mate bepaald door de gedachte
van de werking van de goddelijke ge
nade in de mens. Vanwege zijn reflectie
op zijn innerlijkheid is Augustinus wel
eens de voorloper van de moderne
mens genoemd. Hij
zag schuld als een
persoonlijke verant
woordelijkheid die de
mens niet kon afwen
telen op een onafhan
kelijke macht. Het feit
dat het kwaad in de
mens zelf huist, be
tekent dat de schep
ping als zodanig goed
is. Schuld ontstaat
daar waar de mens
de schepping op een
verkeerde manier ge
bruikt.
Augustinus ver
woordt hiermee iets
waar de christenfilosoof Herman
Dooyeweerd later
van schrijft dat de
creatuurlijke gericht
heid van de mens is
gericht op God óf op
een afgod. Tegenover
de schuld plaatst
Augustinus de on
verdiende genade in
Christus. Hij levert
dus niet alleen het ‘probleem’ van de
schuld, maar helpt ons er ook van af, in
de verlossing van het kwaad.
Dr. K. van der Zwaag te Barneveld is journalist bij het Reformatorisch Dagblad.
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Column
Gijs Zomer

Een molensteen

Als ik de brede oprijlaan van mijn
statige pastorie uitloop, dan moet
ik even goed uitkijken. Anders
struikel ik over een molensteen.
En als ik ’m tijdig in het oog heb,
dan moet ik me vervolgens niet
alsnog vergissen: er liggen er
twee! Ze stutten de voortuin van
mijn overbuurman en ze stuiten
mijn hoogmoed. Of begrijp ik zo’n
molensteen verkeerd?
Ik herinnerde onlangs aan de
molensteen van onze Heer. Jezus
noemt ’m in zijn ontdekkende terechtwijzing aan zijn leerlingen.1
Zij maakten zich druk over de
hiërarchie in zijn koninkrijk. Jezus
zet een kind in hun midden: Word
als dit kind! En met dat Hij dit zegt,
ziet Hij – midden tussen die grote
mannen – de kwetsbaarheid van
dat kleine kind en Hij waarschuwt:
Wie een van de geringen die in
mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met
een molensteen om zijn nek in zee
geworpen worden.
Ik herinnerde aan dat woord in een
gesprek met collega’s. We hadden
’t over het nieuwe bindingsformulier. Dat formulier is nu enkel
positief getoonzet, een sanctie
ontbreekt. Ik betreurde dat. Legt
de Bijbel ons voorgangers niet nadrukkelijk met waarschuwingen,
vloeken en verwensingen de teugel
om2, en leert de Bijbel ons niet
om ook zelf de dwingende hand op
het altijd arglistige hart te leggen:
Wee mij, als ik niet het evangelie

preek.3 En toen wees ik daarbij dus
ook op de molensteen.
Een collega maakte er een grapje
van. Dus jij wilt déze tekst opnemen in het formulier: Indien wij in
strijd handelen met het oordeel
van de kerkelijke vergadering, zullen wij als gevolg daarvan terstond
met een molensteen om de hals in
zee worden afgezonken. De kring
lachte. Zelf lach ik graag in de
kring mee, maar ik zei hem dat ik
dit grapje niet goed kon waarderen. Toen zei hij te betwijfelen of
ik die molensteen wel goed heb
begrepen. Lees dat woord van de
Heer eens in de context, zei hij.

mag men zich op haar als op een
beslissende autoriteit beroepen,
en heeft ieder haar gezag te erkennen, las ik vroeger in mijn catechisatieboekje.4
Maak van de molensteen geen
aanstootsteen. Stap behoedzaam
om deze steen heen, wees beducht, en til er maar zwaar aan.
Licht is de last van de leer van de
Heer. Laten we dit kruis vrolijk
dragen. Deze last is toch een lust:
wat we belijden met de mond, geloven we met het hart, en zo zijn
we allen sámen blij5, de groten met
de kleinen.
Noten

Ik werd prompt wat narrig. Dat
beroep op de context, dat hoor ik
vaker. En ik hoor het zelfs zo vaak,
dat ik denk: probeer jij niet met
je beroep op de context van het
woord te ontkomen aan het gezag
van het woord? Zo moeten wij in
onze tijd goed begrijpen dat onze
belijdenissen contextuele geschriften zijn, het gaat om een gedachtegoed uit hun ontstaanstijd. En dan
is het de vraag of wij in onze tijd
daarmee uit de voeten kunnen op
onze geloofsweg.

1

Matteüs 18:6.

2

Handelingen 20:28-30; Galaten 1:6-8;
Openbaring 22:18,19.

3

1 Korintiërs 9:16 (NBG-’51).

4

J. van Bruggen, Het amen der kerk,
p. 8.

5

NGB artikel 1.

Ds. G. Zomer is predikant te
Waardhuizen.

Ik verbaas me over de huidige vrijmoedigheid in veler actuele spreken over onze aloude belijdenis.
Waar de confessie aan de schrift
getrouw is en haar naspreekt,
daar heeft zij wel degelijk gezag.
En binnen de kring der broederen,
waar haar gezag erkenning vond,
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In onze maatschappij vandaag wordt een mooie vrouw (of
man) al gauw positief gediscrimineerd, ook al is het onbewust
en onbedoeld. Als je een knap gezicht hebt, zijn je kansen
overal groter. Verschillende onderzoeken hebben dat aangetoond.
De vraag is nu of dat in de Bijbel ook zo
is. Af en toe staat er in de Bijbel dat ie
mand een schoonheid is. Je leest nooit
dat iemand minder mooi of lelijk is. Dat
wordt zelfs niet eens van Lea gezegd.
Maar hebben zulke knappe vrouwen
dan ook een streepje voor, in hun eigen
tijd en omgeving, of bij de bijbelschrij
vers of misschien in Gods ogen? Laten
we de Bijbel eens op die vraag nazoe
ken.

Schoonheden in de Bijbel
Ja, schoonheden zijn er in de Bijbel. Sta
tistisch ligt dat natuurlijk voor de hand,
maar belangrijker is dat bijbelschrijvers
het soms de moeite waard vinden om
dat speciaal en als een positief punt
te vermelden als het over een vrouw
gaat. Het Oude Testament waardeert
kennelijk vrouwelijke schoonheid en

maakt daarvan geregeld melding. Ik
noem het voorbeeld van Rebekka, de
latere vrouw van Isaak. De knecht van
Abraham ontmoet haar bij een water
put in Aram-Naharaïm. En dan zegt de
Bijbel van haar: ‘Ze was een heel knap
meisje’ (Gen. 24:16). Dat is informatie
die niet direct nodig is om de verhaal
lijn te kunnen volgen, maar de schrijver
zal het prettig gevonden hebben om dit
te kunnen opschrijven.
Zo zijn er meer voorbeelden te noemen:
Sarai, Rachel, Abigaïl, Tamar, Batseba,
Ester en anderen. Ik denk ook aan het
meisje dat in het boek Hooglied be
zongen wordt. Het maakt nu even niet
uit of ze echt bestaan heeft of dat ze
een fictieve persoon was, in elk geval
schaamt dit bijbelboek zich er niet voor
om hooggestemd over deze vrouw
te spreken. ‘Je bent zo mooi, vriendin
van mij, je bent zo mooi!’ (Hoogl. 4:1).

Voldoende bewijs dat de Bijbel niet
bekrompen is als het om de schoonheid
van een jonge vrouw gaat. Wat mooi is,
mag ook voluit mooi worden genoemd.
Psalm 45 is daar ook vol van, als be
schreven wordt hoe mooi de geliefde
van de koning is. Dat is al een voorproef
van de messiaanse bruiloft van straks.

Uiterlijk en innerlijk
Maar er zijn in deze wereld ook risico’s.
Voor mannen die naar zulke vrouwen
kijken, maar allereerst voor die vrou
wen zelf. Want een vrouw kan in de ver
leiding komen, te denken dat heel haar
persoonlijkheid wordt bepaald door
haar knappe gezicht en haar mooie
vormen. Dan siert ze zich op om nog
aantrekkelijker te worden en het kan
zover komen dat ze nog alleen leeft om
bewonderd (en begeerd?) te worden.
Elke vrouw moet zich realiseren dat het
uiterlijk wel belangrijk is, maar dat het
uiteindelijk gaat om het hart.
Petrus schrijft daarover in het derde
hoofdstuk van zijn eerste brief. In vers 3
staat letterlijk dit: ‘Uw schoonheid
moet niet gelegen zijn in uiterlijkhe
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Woordwaarde
Hans de Wolf

Geeft de Bijbel
mooie mensen voorrang?
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den, zoals kunstig gevlochten haar,
gouden sieraden of elegante kleding,
maar in wat verborgen ligt in uw hart,
in een zacht en stil gemoed.’ Zoiets le
zen we ook al in het slot van het Spreu
kenboek. Want na het loflied op de
sterke vrouw sluit hoofdstuk 31 in vers
30 als volgt af: ‘Charme is bedrieglijk en
schoonheid vergaat, maar een vrouw
met ontzag voor de HEER moet worden
geprezen.’
Een mooie vrouw van dertig is op haar
tachtigste lang zo mooi niet meer. En in
het graf is het helemaal afgelopen. Dan
komt het eropaan hoe je geleefd hebt
en ook wat je met je lichaam gedaan
hebt. Bij iemand als Rachel was dat
niet onverdeeld positief. Ze was mooi
en aantrekkelijk, maar ze kon het later
niet hebben dat Lea kinderen baarde
en zijzelf niet. Ze werd jaloers en dat
was een grote kras op haar schoonheid.
Je moet in je leven wel je verstand ge
bruiken en Gods beproevingen kunnen
verwerken, anders is je mooie gezichtje
niets meer waard. In Spreuken 11:22
wordt dat als volgt onder woorden
gebracht: ‘Schoonheid bij een vrouw
zonder verstand is een gouden ring in
de snuit van een varken.’

kingskracht schoonheid kan uitoefenen
op mannen, of ze nu zelf getrouwd zijn
of niet.
In het boek Spreuken wordt daar ver
schillende keren voor gewaarschuwd. Ik
noem bijvoorbeeld hoofdstuk 6:25: ‘Zet
nooit je zinnen op haar schoonheid,
laat haar ogen je niet strikken.’ Maar
soms kan een vrouw haar charmes als
wapen gebruiken, ten goede of ten
kwade. Er is een apocrief boekje, geti
teld Judit, waarin de vrouwelijke hoofd
persoon door haar indrukwekkende
schoonheid de vijand (Assyrië onder lei
ding van Holofernes) in de ban brengt
en haar volk redt door Holofernes te
ont
hoof

de indruk dat Jakob alleen maar op Ra
chel afvloog omdat ze zo mooi was. En
dat is en blijft een te smalle basis om te
willen trouwen.

Vergankelijk
Verder moeten we allemaal blijven be
seffen hoe tijdelijk ons leven is. Schoon
heid vergaat, zei Spreuken 31. En ook
schoonheidsmiddelen helpen niet eeu
wig om mooi te blijven. Het kan plotse
ling met ons gedaan zijn. In de Bijbel
kijk je dan onder andere naar het leven
van Izebel, de vrouw van koning Achab.
We weten niet of ze een knappe vrouw
was, maar ze
had in elk
geval
wel

Vaak onweerstaanbaar
Er zijn ook risico’s of gevaren voor
mannen die knappe vrouwen
tegenkomen. Zeker als het een
getrouwde vrouw betreft. David
kan ervan meepraten. Toen hij eens
van zijn rust genoot en het dak van het
paleis opging, zag hij beneden zich een
vrouw die aan het baden was. In 2 Sa
muël 11:2 zegt de schrijver het volgende
van haar: ‘Ze was heel mooi om te zien.’
We weten niet of ze daar opzettelijk
aan het baden was om de koning te
verleiden. In elk geval had David zich
niet meer in de hand en sliep hij even
later met haar. En de schuld van deze
zonde wordt door de Bijbel voor 100%
bij David gelegd.
Twee hoofdstukken later (in 2 Sam. 13)
gebeurt weer zoiets: Amnon, de oudste
zoon van David, werd verliefd op zijn
halfzus Tamar, een heel mooi meisje.
Toen ze niet direct op zijn avances in
ging, werd ze door Amnon overweldigd,
onteerd en verkracht (vs. 14). Dat zijn
er twee bewijzen van hoeveel aantrek

Rachel en Lea
den. Ik ken niet het waarheidsgehalte
van dit boekje, maar voor deze alinea is
het welsprekend.
Een bijbels voorbeeld zien we wellicht
nog in de geschiedenis van Jakob. Ik
heb de indruk dat hij toch een beetje te
vlug en te makkelijk voor Rachel koos,
want ook als je verliefd bent, moet je
nog wel je verstand blijven gebruiken.
Wie de keuze had tussen twee zus
sen en de jongste koos, moest in die
cultuur wel weten wat hij deed. Want
later merken we dat op die keuze niet
direct zegen rust, ja eerder dat God
Jakob afstraft door de kinderzegen aan
Rachel te onthouden. Genesis 29:31 laat
juist zien dat God voor Lea opkomt, als
ze door Jakob als tweederangs vrouw
wordt behandeld. De hele historie geeft

haar schoonheidsmiddelen. Toen Jehu
koning was geworden en naar Jizreël
kwam, naar het paleis, werd de situatie
voor haar heel kritiek. Dan staat er in
2 Koningen 9:30: ‘Ze zette haar ogen
aan, maakte haar kapsel op en ging
bij haar venster op de uitkijk staan.’
Maar het mocht niet baten. Ze werd uit
het raam gegooid, en later werd haar
lichaam door de honden vermorzeld,
zodat alleen wat botten van haar over
bleven. Een totale ontluistering van een
vrouw die haar hele leven in paleizen
had gewoond, maar van wie ten slotte
het lijk als een hoop mest op het land
terechtkwam. Niet iedereen treft het
zelfde lot als haar. Maar wel geldt van
ons allemaal wat Petrus zegt in zijn
eerste brief: ‘De mens is als gras en zijn
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schoonheid als een bloem in het veld:
het gras verdort en de bloem valt af...’
Alleen het scheppende en herschep
pende woord van de Heer blijft eeuwig
bestaan (1:24-25).

Ook mannen

Er zijn verder niet alleen knappe
vrouwen, maar ook knappe mannen.
Vandaag en ook in de bijbelse tijd. Ik
noem allereerst Saul, de zoon van Kis,
de latere koning. Van hem zegt 1 Sa
En toch...
muël 9:2: ‘… een lange, goedgebouwde
Veel vrouwelijk schoon kan dus een ver jongeman die met kop en schouders
boven iedereen in Israël uitstak.’ Dus
leiding zijn, voor zo’n vrouw zelf maar
een koninklijke figuur, zou je zeggen,
ook voor mannen. En het is allemaal
echt iemand die de statuur had van een
‘maar’ uiterlijk. Toch moeten we niet
vorst. Op een andere manier wordt ook
al te negatief doen. Want zoals we zijn,
David een knappe man genoemd: ‘Het
mooi of minder mooi, zijn we wel door
was een knappe jongen met rossig haar
God geschapen. En soms kan God heel
en sprekende ogen’ (1 Sam. 16:12). God
mooie mensenkinderen op de wereld
zocht voor het koningschap wel mensen
zetten. Het mooiste voorbeeld staat
uit die opvielen en er aantrekkelijk uit
volgens mij in Job 42. In het begin van
zagen. Ook Davids zoon Absalom was
dat boek waren alle kinderen van Job
buitengewoon knap (2 Sam. 14:25); dat
door een zware storm om het leven
gekomen, zeven zonen en drie dochters. zal hem vast geholpen hebben bij zijn
ambitie om zijn vader als koning op te
Aan het eind krijgt Job weer een nieuw
volgen.
gezin, opnieuw zeven zonen en drie
Ik wil eindigen met Mozes, want dat is
dochters. Met die meisjes was iets bij
nog een verhaal apart. In de geschiede
zonders aan de hand. Ze straalden een
nis van God met zijn
gratie uit als nergens
volk heeft Mozes een
ter wereld: ‘In het
Voorteken van
heel bijzondere po
hele land waren
het paradijs
sitie gekregen. Voor
geen mooiere vrou
wie dat wilde zien,
wen dan de dochters
was dat bij zijn geboorte al zichtbaar.
van Job’ (Job 42:15). Een voorteken van
Want wat van niemand in de Bijbel
het paradijs, zou je haast zeggen. Dat
gezegd wordt, zegt Exodus 2:2 van de
was natuurlijk geen ‘toeval’. Want zo
baby Mozes: ‘Het was een mooi kind.’
rijk wilde God Job zegenen na alles wat
In Exodus wordt daar verder niet op
er volgens alle vorige hoofdstukken ge
ingegaan, maar het is toch wel zo be
beurd was.

langrijk dat het Nieuwe Testament erop
terugkomt. In Hebreeën 11:23 staat dat
Mozes’ ouders hun kind erg mooi von
den. En ook Stefanus zegt in zijn rede
van Handelingen 7 dat Mozes een ‘uit
zonderlijk mooi kind’ was (vs. 20). Let
terlijk staat er zelfs: hij was mooi voor
God. Dat is een bijzondere uitspraak die
vooruitloopt op wat God met dit kind
van plan was. Het kind was opvallend
in gratie en daarom veelbelovend. De
ouders zagen daarin een hemels teken
dat dit kind hun speciale bescherming
moest ontvangen. Welschapenheid
als teken van Omhoog. God had een
aparte bestemming voor dit kind. Niet
dat God later Mozes uitkoos vanwege
zijn schoonheid. Het is juist andersom.
Hij schiep in Mozes een heel mooi kind,
omdat Hij hem al gekozen had voor zijn
bijzondere doel.
Om tot slot via Mozes bij de startvraag
van dit artikel terug te komen: mensen
krijgen bij God geen voorrangspositie
omdat ze er zo mooi uitzien, maar
omgekeerd kan God juist mensen heel
mooi maken als Hij hen voor een bij
zondere taak en positie heeft voorbe
stemd. Alles begint immers bij God.
Drs. Joh. de Wolf te Amersfoort is emerituspredikant.

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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Goud

Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling

Mijn eerste ervaring met kettingen dateert van de lagere
school. Daar gebeurde het regelmatig dat de kralenketting
van een van de meisjes brak. Tikkend vielen al die zorgvuldig
geregen kraaltjes op de grond en rolden alle kanten op. De
rust in de klas was even volledig weg.
Later zag ik in de haven van Rotterdam de robuuste anker
kettingen. Immense vrachtschepen moesten ze voor anker
kunnen houden.
Maar ik keek wel even op toen ik voor ’t eerst hoorde van ‘de
gouden keten van het heil’. Dat moest een ketting zijn van
een volstrekt ander kaliber. Onbreekbaar, gemaakt van slijt
vast materiaal, dat de tand des tijds glansrijk kon doorstaan.
Een ongelooflijk bijzondere ketting: de eerste schakel begint
bij God zelf. Via Jezus Christus legt Hij verbinding met ons
concrete aardse bestaan. De schakels van deze glanzende ke
ten leiden ons niet alleen naar het heil, maar vloeien zelf ook
voort uit het heil van God.
Die gulden ketting komt prachtig in beeld in DL I,7: Want hen
die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren
toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te
zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij
ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook
gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die
heeft Hij ook verheerlijkt (Rom. 8:29-30 HSV).
De schakels zijn stuk voor stuk duidelijk herkenbaar. De orde
van het heil, zoals dat in sommige kringen heet. De kruis
punten op de weg die God in ons leven gaat (het beeld dank
ik aan W. Dekker, Vaste grond).
Wanneer ik op catechisatie ‘de uitverkiezing’ uitleg, komt
deze tekst altijd voorbij. Dan probeer ik die even te visuali
seren door eerst de lijn te tekenen op het hemelse niveau:
uitgekozen om het evenbeeld van Jezus te worden. Dat is de
grote lijn, het einddoel waarop God focust. En om ons in die
bestemming te laten delen, roept Hij ons, spreekt Hij ons vrij
en verheerlijkt Hij ons op zijn tijd.
In onze aardse werkelijkheid krijgen wij daarmee te maken:
je wordt persoonlijk geroepen! En door geloof te hechten aan
God en je aan Hem toe te vertrouwen, ziet Hij je in Christus
en word je rechtvaardig. Zo mag ieder die in de Heer sterft,
delen in zijn luister.
De weg ontspringt uit God zelf en begint in de hemel, loopt
door ons leven, en komt uiteindelijk weer uit in de luister van
God.
Het loont de moeite om die weg eens even te volgen.
Het eerste kruispunt, waar Gods weg de onze kruist, is dat
van de roeping. Velen van ons worden al heel jong geroepen.
In onze doop worden wij vanuit de hemel geroepen! Niet dat
we dat altijd zo ervaren, je moet de stem ook leren verstaan
en begrijpen. Soms horen we de stem van God er al nauwe
lijks meer in, maar daarom is het nog niet minder werkelijk

heid. Soms moet God echt krachtig binnenbreken in je leven
om je te laten merken dat Hij je daadwerkelijk róept! Som
migen krijgen een oogverblindende ervaring, zoals Paulus.
Maar hoe dan ook, Gód zelf roept ons. Bijzonder en ingrij
pend!! Zijn stem verandert je leven. Ik wil u uitnodigen eens
even op dat kruispunt stil te staan. Wat betekent het voor u
dat God uw levensweg kruist en u oproept mee te gaan?
We vervolgen onze weg. Het tweede kruispunt is ook echt
wel hét kruispunt. We staan bij het kruis van Jezus Christus,
Gods Zoon op aarde. Waar Hij boet voor onze zonden en de
eeuwige dood en Godverlatenheid ondergaat en doorstaat,
worden wij vrijgesproken en in Gods liefde aangenomen.
Tenminste, wanneer je je toevertrouwt en overgeeft aan
Hem.
‘Toen zag ik in mijn droom, dat juist toen CHRISTEN bij het
kruis kwam, de last van zijn schouders werd losgemaakt, van
zijn rug afviel en naar beneden tuimelde tot aan de grafope
ning; daar viel hij in en ik zag hem niet meer. Nu was CHRIS
TEN vrolijk en opgewekt en met een blij hart zei hij: Hij heeft
mij rust gegeven door zijn smarten en leven door zijn dood!
Toen stond hij een ogenblik stil om dit te overdenken en zich
er over te verwonderen. Want hij kon het bijna niet bevatten,
dat één blik op het kruis hem bevrijd had van zijn last’ (ci
taat uit De Christenreis van John Bunyan, via W. Dekker).
De kwellende vraag uit de middeleeuwen, die ook in 2015
voor veel mensen nog steeds klemt: ‘hoe vind ik een gena
dige God??’, krijgt hier een antwoord.
Opnieuw een kruispunt om stil te staan… en te overdenken…
De weg loopt verder. We trekken samen met God op, en Hij
met ons. Liefdevol op elkaar betrokken. Toewijding en hei
liging vloeien eruit voort. Zonden sterven (vaak langzaam
maar zeker) af. Vruchten van de Geest bloeien op. Totdat de
weg uitmondt in de luister bij God. Wij zullen Jezus zien zo
als Hij is! (1 Joh. 3:2).
Petrus schrijft opgetogen: ‘U hebt Hem lief, zonder Hem
ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u
in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde,
omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding’
(1 Petr. 1:8-9).
We zijn onderweg. Je maakt in je leven van alles mee. De
wereld staat in brand. Maar dwars door alles heen loopt die
glanzende, gouden keten van heling.
Ik wil u uitnodigen die ketting regelmatig in handen te ne
men, langs te lopen, te overdenken, en God te aanbidden.
Het is in één woord: goud!
Ds. J. Wesseling is predikant te Putten en lid van het bestuur van
Woord en Wereld.
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Hoe je de Bijbel leest, staat in de kerken sterk in de belangstelling. Daarbij is het belangrijkste dat we zien wat de Bijbel is.
Woord van God.
De HERE vertelt zelf wie Hij is! Wat Hij gedaan heeft. Wat Hij
gaat doen. Hoe het er met de wereld voorstaat. Hij is de Schepper, Hij staat boven de schepping, boven alle mensen en boven
het heelal.
God communiceert
Hij is niet de God die veraf staat. Niet
de God die eens iets gemaakt heeft, en
er al weer genoeg van heeft en er niet
naar omkijkt. Nee, Hij is de trouwe en
liefdevolle God die echt naar zijn schep
ping omkijkt. Die ook met de mens die
Hij als zijn beeld, zijn kind op aarde ge
maakt heeft, communiceert.
Dat deed de HERE vanaf het begin, al in
het paradijs. Hij heeft als de enige en
almachtige God uit niets de hemel en
de aarde gemaakt. Het hele heelal. Hij
is de enige die ons dat als getuige kan
vertellen. Hij doet dat in de Bijbel. Dat
doet Hij al als Hij de eerste mensen ge
schapen heeft.

De Schepper laat die eerste mensen
niet rondlopen zonder dat ze het doel
van hun leven kennen. Hij spreekt hen
aan en vertelt wat hun taak op aarde
is. Kort gezegd: om onderkoning na
mens God op deze wereld te zijn. Om
deze wereld zo te ontplooien dat die tot
Gods doel zou komen (zie Gen. 1:28-30).
Je ziet daar hoe de HERE de mens aan
spreekt!
Dat doet Hij ook als Hij de mens bij de
twee bijzondere bomen in het paradijs
brengt. Dan spreekt Hij met gezag: ‘Hij
hield hem het volgende voor: “Van alle
bomen in de tuin mag je eten, maar
niet van de boom van de kennis van
goed en kwaad; wanneer je daarvan
eet, zul je onherroepelijk sterven”’

(Gen. 2:16-17). Gods gezag is vol van
liefde. Hij laat de mens zien wat een
goed leven is en hoe dat goed blijft.
Ook zodra de mens dat goede leven
heeft afgebroken door toch van de
boom van kennis van goed en kwaad
te eten, blijft de HERE communiceren.
God keert niet de mens en de wereld
de rug toe, Hij blijft niet boos zwijgen.
Nee, Hij komt in zijn genade naar de
mens toe en laat zien wat er gebeurd
is. En Hij laat zien dat Hij trouw is aan
zijn woord. De straf komt, maar met de
belofte. De HERE spreekt zowel Adam
als Eva en ook de duivel heel persoonlijk
aan!
De HERE blijft met zijn woord mensen
aanspreken door de geschiedenis heen.
Hij stuurt zo ook de geschiedenis.

De HERE spreekt met gezag
Als je de Bijbel leest, zie je wie de HERE
is. Hij is de enige God, de Almachtige
God. Hij is de enige van wie je kunt zeg
gen dat Hij in- en ingoed is! Als je wilt
weten wat goed is en wat toekomst
heeft, moet je bij Hem zijn. Hij staat
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boven alles. Hij is meer dan de hele
schepping. Hij is een en al waarheid.
Dat betekent dat zijn spreken absoluut
gezag heeft en vol autoriteit is. Of je
dat nu wilt erkennen of niet. Hij kan al
leen maar de waarheid spreken.
Zijn woorden laten zien wat de waar
heid is, ze hebben gezag, ze wijzen de
enige goede richting. Daarbij denk ik
aan Psalm 119, dat één groot loflied op
het Woord van God is.
De Here Jezus beroept zich steeds weer
op het Woord van God als de waarheid.
Bijvoorbeeld tegenover de sadduceeën
die leren dat er geen opstanding uit de
dood is. Hij zegt onder andere dat zij
de Schriften – de Bijbel voor zover die
er toen was – niet kennen. Je kunt aan
op wat de HERE in zijn Woord zegt, het
is betrouwbaar. De Heilige Geest, God
zelf, heeft immers de Bijbel als zijn be
trouwbare Woord aan ons gegeven (zie
o.a. 2 Tim 3:16-17; 2 Petrus 1:16-21). Als je
de Bijbel leest, is het de Heilige Geest
die je als het ware op schoot trekt en
met je begint te praten.

De HERE spreekt als de God
van het verbond

goed en kwaad spreekt. We zien het
in diepe ernst naar ze toe om ze terug
ook als we lezen waarom de Here Jezus
te roepen tot Hem en het echte goede
naar de wereld gekomen is. ‘Want God
leven. Zijn spreken is gericht op red
had de wereld zo lief dat hij zijn enige
ding. In de weg van bekering, geloof en
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die gehoorzaamheid.
in hem gelooft niet verloren gaat, maar Ter illustratie een voor mij altijd weer
eeuwig leven heeft. God heeft zijn
indrukwekkend gedeelte uit de Psal
Zoon niet naar de wereld gestuurd om
men.
een oordeel over haar te
vellen, maar om de wereld
door hem te redden. Over
Maar tot wie kwaad doet zegt God:
wie in hem gelooft wordt
‘Wat baat het dat je mijn geboden opzegt
geen oordeel uitgesproken,
en mijn verbond in de mond neemt?
maar wie niet in hem ge
looft is al veroordeeld, om
Je haat het als ik je terechtwijs,
dat hij niet wilde geloven
mijn woorden schuif je terzijde.
in de naam van Gods enige
Zie je een dief, je loopt met hem mee,
Zoon’ (Joh. 3:16-18).
en bij overspeligen ben je thuis.
Het luisteren naar en le
zen van het evangelie is
Je gebruikt je mond voor lastertaal
nooit vrijblijvend. De HERE
en verbindt je tong aan bedrog.
spreekt je aan en vraagt
Je getuigt tegen je eigen broer,
vertrouwen, bekering,
werpt een smet op de zoon van je moeder.
geloof, gehoorzaamheid.
Hij vraagt liefde. Wie zo
Zou ik dan zwijgen bij wat je doet,
niet leest en luistert, krijgt
je denkt toch niet dat ik ben als jij?
met Gods straf te maken.
Ik klaag je aan, ik som je wandaden op.
Het kader van het verbond
Begrijp dit goed, jullie die God vergeten,
blijft altijd staan. Voor
of ik verscheur je, en er is niemand die redt:
het volk van God dat in de
doop Gods persoonlijke be
wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer,
lofte gekregen heeft, in het
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.’
bijzonder.
Het luisteren naar Gods
Psalm 50:16-23
Woord heeft met leven
en dood te maken, omdat
de HERE in liefde persoonlijk met jou
De HERE voert een echt
spreekt.
gesprek

De Here heeft ons in de Bijbel geen the
orieboek gegeven. De Bijbel is nog min
der een boek van mensen over hun er
varingen met God. De Heilige Geest is
de grote en betrouwbare Schrijver, die
nooit anders is dan Hij heeft gezegd.
Het Woord is het levende Woord, eerst
gericht tot hoorders, later tot lezers. De
HERE spreekt de mensen in zijn Woord
aan in het kader van het verbond.
De HERE voert een gesprek
Ik ga nu niet uitgebreid schrijven over
het verbond en zoals het zich in de loop In de Bijbel voert de HERE een gesprek,
van de tijd ontwikkeld heeft. Het gaat
Hij spreekt met zijn hart mensen aan.
mij er nu om dat de hele Bijbel vanaf
Je ziet het in het paradijs, bij Abraham,
het begin staat in het kader waarin
bij Job. Je ziet hoe de Here Jezus men
de HERE ons aanspreekt en oproept.
sen aanspreekt juist om ze te laten zien
Wie naar
wie de HERE is en om hen tot het
zijn Woord
echte leven met Hem te brengen.
Geen theorieboek
luistert, zich
Je ziet het bij de apostelen die in
aan Hem toe
gesprekken, preken en brieven
vertrouwt en
mensen aanspreken, en bij de
gehoorzaam op zijn weg gaat, ontvangt Here Jezus in het boek Openbaring.
zijn zegen. Wie zijn aanspraak hoort
Dit zijn allemaal maar voorbeelden. De
of leest, maar voor zichzelf en volgens
hele Bijbel is Gods Woord, waarin Hij
eigen normen blijft leven, wordt door
ons aanspreekt om ons tot Christus als
Gods straf en oordeel getroffen.
onze Verlosser en Heer te roepen. Ook
We zien dat al in het paradijs als de
wanneer mensen ver bij Hem zijn afge
HERE over de boom van kennis van
dwaald, komt Hij met zijn Woord nog

De HERE spreekt in heel zijn Woord ons
aan. Hij spreekt zelfs de hele wereld
aan. Daarin gaat de HERE ook echt in
gesprek. Er is ruimte voor bezwaren,
voor klachten, kritiek, vragen. Zelfs
voor boosheid. Als deze reacties komen,
trekt de HERE zich niet terug, alsof Hij
niets meer met deze wereld te maken
wil hebben.
Hij is de God in wie zo veel liefde is dat
Hij luistert, dat Hij ziet wat er gebeurt
en daarop ook reageert. Ik noem enkele
voorbeelden.
a. Menselijk gezien kan onmogelijk uit
Abraham en Sara nog de beloofde zoon
geboren worden. De HERE komt in de
gedaante van een mens bij Abraham
en zegt dat over een jaar dat beloofde
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kind uit Abraham en Sara er zal zijn.
Sara hoort dit, reageert vol ongeloof en
moet erom lachen. Dit kan toch niet!
De HERE gaat niet boos weg, maar zegt:
‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt
ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel
een kind ter wereld kan brengen? Is ook
maar iets voor de HEER onmogelijk? Op
de vastgestelde tijd, over precies een
jaar, kom ik bij je terug en dan heeft
Sara een zoon’ (Gen. 18:13-14).
De HERE neemt Sara’s woorden serieus.
In zijn antwoord vraagt Hij van haar
geloof en vertrouwen.
Later op deze dag kondigt Hij aan dat
Hij van plan is Sodom te vernietigen.
Abraham denkt dan aan Lot en zijn
gezin, en pleit met diepe eerbied bij de
HERE. Wat zal Hij doen als er nog een
bepaald aantal rechtvaardigen in So
dom woont? De HERE blijft naar hem
luisteren en belooft dat Hij Sodom niet
zal vernietigen als er nog tien recht
vaardigen zijn.

HERE zijn woorden met plagen die over
het land komen. De farao laat zich niet
aanspreken en vindt uiteindelijk de
dood in de Rietzee. Ongehoorzaamheid
aan zijn Woord wordt door de HERE ge
straft. Hij is God en Hij alleen.
d. De Psalmen zijn een prachtig voor
beeld van Gods omgang met zijn volk,
en ook van zijn omgang met elke gelo
vige persoonlijk. In de Psalmen reage
ren gelovigen met hun emoties op de
omstandigheden, en op Gods woorden
en daden. Je ziet er de ontreddering, de
worsteling, de klachten en twijfels in
naar de HERE toe komen.
Een duidelijk voorbeeld is Psalm 88,
waar je ziet dat de HERE echt luistert
naar wie in vertrouwen bij Hem komt.
Het is een psalm vol klachten, die be
gint met de woorden: ‘HEER, God, mijn
redder.’

e. De Here Jezus gaat steeds weer het
gesprek aan met de mensen om zich
heen. Hij luistert, peilt de harten en
b. Een tweede voorbeeld is de geschie
denis van Job. De HERE luistert ook naar geeft antwoord. De Zoon van God geeft
Goddelijke antwoor
de klachten en zelfs
den. Hij is vol liefde en
naar de beschuldigin
Goddelijke
geduld. Waar dat nodig
gen van Job. Hij is niet
antwoorden
is, is Hij ook scherp
de harde God, die van
en verontwaardigd.
mening is dat mensen
Hij spreekt de Sadduceeën aan
Hem zomaar moeten begrijpen. Hij
op hun dwaalleer (Mat. 22).
laat ruimte voor vragen, voor kritische
Hij verwijt farizeeën en
vragen. Zo gaat Hij met zijn kinderen
schriftgeleerden dat ze
om. Hij wil dan wel dat we echt naar
zich rechtvaardiger
Hem luisteren, naar de enige God die
voelen dan anderen
als de almachtige Vader met gezag tot
(Mat. 6; Luc. 18).
ons spreekt en die in- en ingoed is. Hij
wil dat we ons dan ook door Hem laten
corrigeren en dat we Hem vertrouwen.
Lees in Job 38 - 41 Gods indrukwek
kende antwoord op Jobs klachten.
Ook voor ons in de eenentwintigste
eeuw nog steeds geweldig belang
rijk en leerzaam. De HERE spreekt
Job aan, Job belijdt zijn schuld en
stelt zijn vertrouwen op de HERE.
Dat is de weg waarin de HERE zijn
zegen geeft.

Hij spreekt de leerlingen er na zijn op
standing op aan dat ze zijn woorden
niet hebben geloofd. Hij toont ze van
uit het Oude Testament weer dat Hij
als de Verlosser gedood moest worden
en op de derde dag moest opstaan. Hij
onderwijst ze in de veertig dagen tus
sen opstanding en hemelvaart nog hoe
ze zijn Woord als het evangelie kunnen
uitdragen in de wereld. Zo spreekt de
HERE daarna door de apostelen ons
aan.
Altijd weer met dat Woord dat vol is
van zijn gezag en dat vraagt om ver
trouwen op Hem. Zijn leerlingen moe
ten na Pinksteren ook onderwijzen met
zijn gezag: ‘Toen Jezus deze rede had
uitgesproken, waren de mensen diep
onder de indruk van zijn onderricht,
want hij sprak hen toe als iemand met
gezag, en niet zoals hun schriftgeleer
den’ (Mat. 7:28-29).
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot
mijn leerlingen, door hen te dopen in
de naam van de Vader en de Zoon en
de heilige Geest, en hun te leren dat ze
zich moeten houden aan alles wat ik
jullie opgedragen heb’ (Mat. 28:19-20).
Ds. J.R. Visser is predikant te Dronten.

c. Dit brengt mij bij een heel an
der voorbeeld, de manier waarop
de HERE de farao van Egypte aan
spreekt. Door Mozes als zijn bood
schapper gebiedt de HERE de farao om
het volk Israël te laten gaan. Omdat
de farao niet luistert, onderstreept de
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Vasten voor een geestelijk doel
‘Vasten’ is: je eten laten staan voor een bepaald doel. In de Bijbel is dat altijd een geestelijk doel.
Dat komt in onze kerken niet veel voor, is mijn inschatting.
Maar daar lijkt verandering in te komen: een groeiend aantal
gemeenteleden houdt zich hier wel mee bezig. Men denkt er
in elk geval over na. Bijvoorbeeld in de veertigdagentijd vóór
Goede Vrijdag.
Vasten komen we de hele Bijbel door
tegen. Bijna altijd gaat het om een
combinatie met bidden: het is een in
tensivering van het gebed. Je neemt er
de tijd voor. Je laat je eten ervoor staan.
Omdat er belangrijker dingen zijn.
En vaak gaat het dan om het belijden
van schuld, om berouw over de zonde,
laten merken dat je die zonden erg
vindt. Niet van: even bidden, vergeving
vragen en klaar is kees. Echt berouw
betekent een verbroken hart (Ps. 51). Je
bent er kapot van. Dat wil je laten zien
door je eten te laten staan.
Vasten is dus ook een teken van ne
derigheid, van je klein maken voor de
HERE, van afhankelijkheid. Je redt het
niet zonder God.

voor de dieren. Want nu ging het om
leven of dood. Zo maakten ze zich klein
voor de HERE, ze bekeerden zich van
hun zonden, smeekten om genade.
En ja, toen vergaf de HERE hen. En Hij
strafte hen niet. Want zo is Hij, zegt
Jona: ‘een God die genadig is en liefde
vol, geduldig en trouw, en tot vergeving
bereid’ (Jona 4:2).

Profeten

Geen gebod

Profeten in het Oude Testament riepen
vaak op tot bekering. Ze riepen dan op
tot bidden en vasten om de HERE te
smeken het onheil af te wenden. Bij
voorbeeld, wanneer de HERE gedreigd
had het volk te straffen vanwege hun
zonden.
Een heel duidelijk voorbeeld vinden we
juist bij een heidense stad, namelijk Ni
nevé in de tijd van Jona. Een goddeloze
stad. Maar toen Jona hun Gods oordeel
aankondigde, riep de koning van Ni
nevé een vasten uit, een heel strenge
vorm zelfs, niet wat mínder eten, maar
helemáál niet eten. En zelfs geen drin
ken. Bedoeld voor jong en oud, en zelfs

Het gaat er dus niet om dat je hiermee
iets zou kunnen verdienen bij de HERE.
De lege maag moet juist duidelijk ma
ken dat je echt met lege handen bij
God komt. Je komt alleen smeken om
genade, vanwege je zonden.
Opvallend in het Oude Testament is dat
het vasten geen gebod is. Er is slechts
één door de HERE ingestelde vastendag,
en dat is Grote Verzoendag. Op die dag
werden elk jaar zoenoffers gebracht
om de zonden van het hele volk te ver
zoenen. Daarbij had de HERE bidden
en vasten vóórgeschreven. Maar verder
zijn het acties van mensen, op initiatief
van leiders of profeten, in een acute
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situatie. En soms sluit de HERE hierbij
aan door zelf op te roepen tot vasten
(Joël 2:12).
In Jesaja 58 blijkt het een vaste ge
woonte te zijn geworden. En daarin zit
dan meteen ook een zwakte: je doet
het omdat het zo hoort. Maar je doet
het niet met je hart. En je leven is er
mee in strijd.
Als je dan vast, heeft dat voor God
geen waarde. Integendeel zelfs.
Zoals in de tijd van Jezus. Strenge Jo
den vastten elke maandag en donder
dag. De farizeeën bijvoorbeeld. Maar
zij deden het heel opzichtig: iedereen
moest goed zien hoe vroom zij waren.
Daar deden ze het voor: om door men
sen geëerd te worden. Jezus wijst hen
streng terecht: wie zo doet, hoeft niet
te verwachten dat God zijn bidden en
vasten beloont.

Uitzien naar de Messias
Een laatste reden waarom er in het
Oude Testament gebeden en gevast
werd, was omdat ze uitzagen en
verlangden naar de komst van de be
loofde Messias. Denk aan de profetes
Anna, die in de tempel de kleine Jezus
ontmoette. Haar gebeden en vasten
waren verhoord. De Messias was
gekomen!
Dat is meteen ook de reden die
Jezus aanvoert om nu niet meer
te vasten (Mar. 2). Gods ko
ninkrijk is dichtbij gekomen. De
Messias is geboren. Jezus is zijn
werk op aarde begonnen. En zijn
volgelingen zijn als bruiloftsgas
ten die zich mogen verheugen in
de aanwezigheid van de Bruidegom.
In Marcus 2 is Jezus niet negatief over
het vasten. Hij zegt alleen dat dit niet
het goede moment is (vs. 19v). Met als
strekking: er komen nog passende ge
legenheden genoeg! Want straks wordt
de Bruidegom van jullie weggenomen.
Dan is het tijd om te vasten.
Het gaat hier niet alleen over Goede
Vrijdag: het sterven van Jezus. Het gaat
hier vooral over de tijd dat Jezus niet
meer op aarde is. Dus na zijn hemel
vaart. Sindsdien is Hij wel in de Geest
bij ons (Mat. 28:19), maar fysiek is Hij
niet meer op aarde.

Dat is een tijd waarin het past om te
vasten. De volmaaktheid van Gods rijk
moet nog komen.
We zijn onderweg. Maar onderweg
kan er nog van alles gebeuren. Ook
moeilijke en verdrietige dingen. Er is
alle aanleiding om te blijven bidden,
om geloof, om kracht, om uitredding,
om vernieuwing. En om vergeving van
zonden. Er is regelmatig ook aanleiding
om te vasten. Om dat gebed te onder
strepen. Uiteindelijk gaat het bij het
vasten om je relatie met God. Sinds het
Nieuwe Testament ook om je relatie
met Christus.

Wij vandaag
We zien dat vasten in het Nieuwe
Testament ook gebeuren: in de eerste
christelijke gemeenten, bijvoorbeeld
bij de verkiezing van ambtsdragers.
Vandaag valt het niet mee om broeders
te vinden die het ambt van ouderling
of diaken op zich willen nemen. Dat is
steeds weer een moeilijke zoektocht.
Iets om voor te bidden! Misschien ook
iets om voor te vasten?

En wie wil groeien in geloof, moet
bidden om het werk van Gods Geest
in zijn hart. Ook daar past vasten bij.
Nooit omdat het móet. En nooit alleen
voor de vorm. En helemaal niet om
aan mensen te laten zien hoe vroom
je bent. Nee, het is juist een teken van
nederigheid. Je doet het vanuit een
innerlijke drang, een vurig verlangen
naar vergeving en vernieuwing. Je doet
het vanuit je hart.

Denk ook aan momenten van ingrij
pende beslissingen of keuzes: welke
weg wijst God? Dan mag je bidden
en vasten om duidelijkheid. Dat geldt
persoonlijk of ook als gemeente. In
moeilijke dingen of periodes je ‘veroot
moedigen’, je klein maken voor God, je
concentreren op Hem, op zijn Woord.
Als kerken kunnen we een bededag
afspreken of een dag van ‘verootmoe
diging’ uitschrijven. Wanneer er iets
ingrijpends is gebeurd, in de kerk, of in
de maatschappij. Wanneer er ernstige
misstanden zijn. Om te laten zien: we
kunnen het niet in eigen kracht. We
zijn in alles van de HERE afhankelijk.
Zoals Jezus zegt: Zonder Mij kun je he
lemaal niets!

Uitzien naar de wederkomst
Jezus zelf heeft gevast: veertig dagen
in de woestijn. En Hij maakt niet alleen
de satan, maar ook ons duidelijk: een
mens leeft niet van brood alleen, maar
van alle woorden die God spreekt! En
bij het laatste avondmaal, vlak voor zijn
sterven, zei Hij tegen zijn leerlingen:
Vanaf nu zal Ik geen wijn meer drinken,
totdat ik die samen met jullie nieuw
zal drinken in het koninkrijk van mijn
Vader (Mat. 26:29). Voor Hem is het
nu in zekere zin vastentijd. Want Hij
verlangt naar onze fysieke nabij
heid: dat wij zullen zijn waar Hij
is (Joh. 14).
Dat is ook voor ons reden om
te bidden om zijn wederkomst.
Daar zien we naar uit. Daar ver
langen we naar. Dat is reden om
regelmatig ook te vasten. Omdat
dit gebed je ernst is. Omdat we
verlangen naar de Bruidegom en
naar de bruiloft van het Lam. Want
dan is alle gebrokenheid voorbij. Dan
zijn we niet meer onderweg. Dan zijn
we voorgoed Thuisgekomen, in het huis
van onze hemelse Vader.
Ds. S.M. Alserda is predikant te Hoogkerk.
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Zicht op de ouderling
en zijn werk
Gelezen
Aryjan Hendriks

Onder redactie van dr. Peter van de Kamp, docent pastoraat

aan onze Theologische Universiteit in Kampen, verscheen onlangs een handboek voor ouderlingen/oudsten. We mogen
best blij zijn met deze publicatie, want wat eerder in onze

kring verscheen – van de hand van mijzelf, C. van der Leest en
C. Trimp – behoort alweer tot de wat oudere handreikingen.
Een nieuw handboek
Intussen hebben de menswetenschap
pen veel zinnige observaties gedaan
waarvan we ook voor het werk in de
gemeente veel kunnen leren. Het boei
ende van dit nieuwe handboek is dat
daarin deze ontdekkingen worden ver
werkt en dat ze bijdragen aan een beter
zicht op de persoon en het werk van de
ouderling. Daarbij wordt het moderne
jargon niet geschuwd. Het gaat over
team, teambuilding, leiderschap, inter
visie en metacommuniceren.
Bij het lezen heb ik me afgevraagd: hoe
hebben ouderlingen eeuwenlang hun
werk – vaak toch met zegen – kunnen
doen, terwijl ze van al die moderne
wijsheden nauwelijks wisten? Was het
gezond verstand of de wijsheid die de
Heilige Geest hun bij de uitoefening van
hun ambt gaf? Ik herinner mij uit de tijd
dat ik in Delft dominee was, een laagop
geleide broeder van wie de bijdehante
studenten zeiden: Geef ons die broeder
maar op huisbezoek, hij begrijpt ons en
weet raad met onze vragen!
Dat relativeert enigszins al wat in dit
nieuwe handboek ter sprake komt.
Praktische wijsheid heeft de kerk ook
eeuwen gebouwd!
Het handboek is helder opgezet, vanuit
de visie dat de ouderling in de eerste
plaats geestelijk leider van de gemeente
is. Pas in de tweede plaats heeft hij sa
men met anderen een uitvoerende taak
in het pastoraat.
Deel I gaat over de basis: de ouderlin
gen als geestelijk leiders, deel II handelt

over hun werkzaamheden, deel III over
hun werk als pastor, terwijl deel IV
aandacht geeft aan de ouderling als
persoon.

Deze opzet waarbij het pastoraat pas
in deel III aan de orde komt, is een
winst. De ouderling is allereerst een
‘beheerder’ van het huis van God (Tit.
1:7), al zal dit ‘beheren’ voluit het zor
gen van de herder over Gods kudde
moeten zijn en dus pastoraal inge
kleurd (vgl. 1 Petr. 5:2v).

Waarom ouderlingen?
Het deed mij goed te lezen hoe in het
Nieuwe Testament echt de ouderlingen
naar voren komen als een constante
functie, wanneer het gaat om de
leiding van de gemeente. Als er een
gemeente groeide, werden er oudsten

aangesteld (Hand. 14:23), die zelfs een
‘raad’, een bestuurscollege vormden
(1 Tim. 4:14). Het is gewoon niet waar
dat de oudste christelijke gemeenten
het deden zonder leidinggevende fi
guren, maar aanvankelijk helemaal op
haar charisma’s dreef. Van meet af aan
zijn er oudsten die leiden en verzorgen!
Fijn dat het handboek dit zo nadruk
kelijk stelt. Van professor J. Kamphuis
leerde ik het collegiale van de ouderling.
Dat krijgt in dit boek veel aandacht. Je
bent niet alleen als ouderling, maar je
bent samen met je mede-oudsten. Je
vormt een team dat samen geroepen is
om geestelijk leiding te geven, voorop
te gaan en een voorbeeld te zijn.
Dat je leiding kunt geven, blijkt vooral
(vgl. 1 Tim. 3:5) in de goede leiding die je
als vader van je gezin geeft. Je huisva
derlijke kwaliteiten tellen mee voor je
werk als oudste. Het handboek vergeet
helaas daarbij dat we vandaag ook
nogal eens jonge ongetrouwde oudsten
zien verschijnen!
Ouderlingen zijn leiders van de ge
meente. Een leider loopt voorop om an
deren richting te geven. Onze cultuur
heeft invloed op wat men vandaag
van een leider verwacht. Minder voor
schrijven wat de ander moet geloven
en doen, maar meer dialoog, waarbij
het aankomt op de relatie, invoelend
vermogen, ondersteuning.
Inzicht gevend is dat het handboek vier
stijlen van leiderschap beschrijft, die
alle vier aan de orde kunnen komen in
het pastoraat van de ouderling. Daarbij
geldt dat de ene ouderling de andere
niet is. Het gaat altijd om dienstbaar
leiderschap naar het voorbeeld van de
Here Jezus.

Geestelijk leiding geven
Wil er geestelijk leiding gegeven wor
den, dan moeten de ouderlingen eerst
een helder beeld hebben van de geeste
lijke situatie van de gemeente en wat
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jonge ouderlingen niet meer weten dat
over zorg voor zuster Z en broeder IJ.
zij nodig heeft. Hier komt het collegiale
een kenmerk van de kerk ook is dat ze
Gesprekken van een-op-een. Mijn kri
in het handboek goed in zicht! Je moet
de tucht bedient (art. 29 NGB) en waakt
als kerkenraad daarover doorpraten om tiek is: waar blijft het jaarlijkse huisbe
over de heiligheid van Christus’ tafel.
zoek, met name aan de gezinnen? De
samen een oordeel te vormen. Vanuit
Om van de procedures en het verschil
kerkordes van CGK en GKv noemen het
dat overleg ga je als oudste aan het
in heimelijke en openbare zonden nu
als taak van de ouderlingen, die kerkor
werk in de gemeente.
maar niet te spreken. Wat is juist hier
des worden zelfs in Bijlage 1 geciteerd.
Goed vind ik dat het handboek zo na
nader onderwijs nodig en wat is er
Maar ik vind er niets van terug in dit
drukkelijk wijst op de voorbeeldfunctie
vaak weinig kennis hiervan in onze
handboek! Niets over de inrichting
van de oudsten (vgl. 1 Tim. 4:12; 1 Petr.
kerkenraden. Uit ervaring weet ik hoe
daarvan, niets over de aanwezigheid
5:3), zowel voor de gemeente als voor
moeilijk vermaanbezoeken zijn. Ik ging
van kinderen en de aandacht waarop
elkaar. Alle toezien op de gemeente be
vaak weg met de gedachte: ze vinden
zij dan recht hebben. Kinderen komen
gint toch met: ‘Zorg voor uzelf...’ (Hand.
mij geen aardige
nota bene nau
20:28).
dominee, maar ik
welijks voor. Ze
Wanneer je aan zo’n taak in de ge
Kinderen schijnen geen
ben wel door de
schijnen geen pas
meente begint, is het raadzaam als
pastorale zorg nodig te hebben
Here Jezus gezon
torale zorg nodig
er een inwerkperiode is, waarbij je
den om ook het
te hebben! Terwijl
begeleid wordt door een ervaren col
juist zo veel oudsten tobben: hoe bereik oordeel aan te zeggen aan wie zich niet
lega. Ik wil dat graag onderstrepen. Te
van harte bekeert (vgl. antw. 84 HC en
ik ook jongeren bij mijn huisbezoek?
veel gaan jonge oudsten alleen op pad
Jes. 3:11).
Nog ernstiger vind ik dat niet gezien
en missen zij de corrigerende bijstand
Nu in onze kerken juist het bedienen
en uitgelegd wordt dat het jaarlijkse
juist in de pastorale zorg die vandaag
van de tucht op de tocht staat, had het
huisbezoek in de gereformeerde kerken
flinke eisen stelt. Zelf heb ik als jonge
handboek ons moeten helpen. Helaas
van oudsher in relatie staat met de
pastor veel geleerd van wijze mede
doet het dit niet.
waardige viering van het avondmaal
broeders op huisbezoek.
als het centrum van ons gemeente en
Het handboek wijst er terecht op dat
christgelovige zijn. Op de heiligheid van Ten slotte
de ouderling een vrijwilliger is, maar
die geloofstafel dienen de ouderlingen
tegelijk ook meer. Hij is een door God
toe te zien en mede daartoe gaan ze
geroepene en dat onderscheidt hem
Je kunt uit dit handboek best veel leren
ook op huisbezoek.
van vele vrijwilligers. Als iemand met
over het samen optrekken, de visie op
een roeping van Godswege geeft hij
de gemeente, gespreksvoering, omgaan
geestelijk leiding. Een roeping ‘die “van
met conflicten en jezelf als ouder
Tuchtbediening
buitenaf, door mensen die je kennen”
ling. Maar ik heb toch veel erin gemist
tot je komt’ (p. 35).
wat voor de gereformeerde ouderling
Ik geef toe dat het handboek niet he
Een misser vind ik dat het handboek
belangrijk is. In Bijlage 3 (literatuur)
lemaal zwijgt over het terechtwijzen
hier niks zegt over deze weg naar het
ontbreken de voortreffelijke boeken
(1 Tess. 5:12) en weerleggen (Tit. 1:9).
ambt. Wat is juist hier veel te zeggen
van J. Kamphuis, De heiligheid van de
‘Geestelijk leidinggeven betekent dus
over de taak van de gemeente in het
gemeente (1986) en C. Trimp, Zorgen
dat je alle gemeenteleden (wie ze ook
ontdekken van be
voor de gemeente (1982). Ik vind het een
zijn) steeds weer bij
kwaamheid (vgl. Hand.
teken aan de wand en denk: Ach, dr.
een niet-geestelijke
Vrijwilliger maar ook
6:3), het opgeven van
Peter van de Kamp, wat had dit hand
manier van leven
door God geroepene
namen aan de kerken
boek meer body gekregen met deze
wilt weghalen’ (p. 31).
raad, de talstelling en
klassiekers!
Mooi gezegd, maar de
de verkiezing waarbij de kerkenraad de
moeite van vele ouderlingen vandaag
regie heeft. Het geheel is een heilig ge
N.a.v.: Peter van de Kamp (red.),
is: wat doe je als iemand in zo’n manier
beuren waarin uiteindelijk aan het licht van leven koppig volhardt?
Handboek voor ouderlingen en oudsten,
moet komen wat Bucer, de reformator
Buijten & Schipperheijn, Amsterdam,
Hier laat het handboek ons volledig in
van Straatsburg, noemde ‘de keus van
2014, ISBN 978 90 5881 746 4, 143 pag.,
de steek. Bevestigingsformulieren zeg
de Heilige Geest’. Het is voor onze tijd
€ 16,90
gen nog dat de ouderlingen over hen
veelzeggend dat vroeger de verkiezing
die volharden in hun zonde, de chris
gepaard ging met vasten en vurig ge
telijke tucht oefenen, maar ik lees hier
Dr. A.N. Hendriks te Amersfoort is emeritusbed!
niks over. Ik reken dat dr. Van de Kamp
predikant.
als redacteur aan. Juist hij had ervoor
moeten zorgen dat dit moeilijke in dit
Het huisbezoek
handboek aan de orde kwam. Nota
bene, je redigeert een handreiking voor
Er worden in het handboek vele zinnige
ouderlingen en je laat totaal buiten
tips gegeven als het gaat om een goed
zicht hoe er vandaag tucht te bedienen
pastoraal gesprek. Valkuilen worden
is! En dat terwijl de gemeente en vele
aangewezen. Helaas gaat het erg veel
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Genadig

Gedicht
Gert Slings

De arme Lazarus, onder de zweren,
gelukkig ligt hij op de stoep
bij de man in purper, niet bij mij.
En lag hij wel bij mij, ik belde snel
de GGD en stelde ondertussen
– terwijl ik hem een beker water gaf,
dat wel, en een snee brood – de vraag:
Hoe kom jij aan die zweren?
Het doet mij denken aan geslachtsziekte,
met name aids, en zei een vrome vrouw
die dagelijks de Bijbel leest en bidt
niet tegen mij: Aids, daar heb ik
geen medelijden mee: eigen schuld,
dikke bult. Goeie genade,
de eerste steen is al geworpen.
Jaap Zijlstra
Uit: Schriftgedichten
Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013

Barmhartigheid, waar begint die
en waar houdt die op?
Ik denk dat de vraag: hoe kom jij aan die zweren?
op vele manieren kan worden gesteld.
Dat mag ook.
Maar de conclusie: eigen schuld, dikke bult
heeft niets met christelijke barmhartigheid te maken.
G. Slings te Lelystad was docent Nederlands.
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Nogmaals de GS-besluiten over
M/V en NGK

Toch een verschil
Een verschil tussen beide rapporten
is, dat het DKE-rapport een meer
algemeen theoretisch karakter heeft,
zodat je je soms afvraagt wat één en
ander precies betekent voor de uitleg
van concrete bijbelteksten. Dat wordt
duidelijk in het M/V-rapport, wanneer de ‘theorie’ wordt toegepast op
de zogenaamde ‘zwijgteksten’ bij Paulus. In de ‘theorie’ zitten ongetwijfeld
allerlei waarheidselementen (de context
speelt zeker een bepaalde rol), maar
die ‘theorie’ blijkt nu dus ook ruimte te
creëren voor vrouwelijke ambtsdragers.
De context wordt dusdanig bepalend,
dat Paulus in onze situatie het tegengestelde beweerd zou hebben van wat hij
destijds schreef. Toen moest de vrouw
‘zwijgen’ in de gemeente, nu moet ze
juist spréken.
Deze toepassing is door de Synode
terecht afgewezen. Kennis van de toen-

malige context kan een Bijbeltekst wel
verhelderen, maar niet het tegenovergestelde laten zeggen! De synode heeft
kennelijk over het hoofd gezien, dat het
in het DKE-rapport om precies dezelfde
manier van Bijbeluitleg gaat als in het
M/V rapport.
Harderwijk 2011
Wat ook een rol speelt, is dat Deputaten
Kerkelijke Eenheid hun rapport in twee
gedeelten hebben geschreven. Het eerste
deel (waaruit hierboven werd geciteerd,
namelijk de bijlage ‘hermeneutische
overeenstemming’), werd al besproken
op de GS Harderwijk. Toen waren de
consequenties nog niet (zo) duidelijk. Bovendien vroegen Deputaten aan die Synode slechts om uit te spreken:

•

Dat met dankbaarheid van deze notitie kennis wordt genomen.
• Dat deze notitie een vruchtbare
grond is voor het doorgaande gesprek.
De Synode hoefde niet met alles in te
stemmen. Maar er is tenminste een
(goed) gesprek en daarin kan nog van
alles aan de orde komen. Zo is het te
begrijpen, dat deze Synode geen harde
noten gekraakt heeft over dit rapport.
Tegelijk sprak de Synode wel uit, dat het

NGK-besluit van 2004 nog steeds een
belemmering vormt!
Aanvullend rapport
Het DKE-rapport aan Ede is slechts een
kleine aanvulling op het eerdere rapport
aan Harderwijk. Op twee punten:
• Binnen de Bijbel is er sprake van
éénheid en diversiteit. Het gevolg
is dat de Bijbel verschillend wordt
uitgelegd. Zo lopen we aan tegen
spanningen in ons Schriftverstaan.
De Bijbel klinkt soms tegenstrijdig.
• Als het gaat om ‘vrijzinnigheid of
gehoorzaamheid’ kiezen we voor
gehoorzaamheid. Want de Bijbel is
het Woord van God. Onze bezinning
op het Schriftverstaan is niet
bedoeld om onder die gehoorzaamheid uit te komen. Toch stuiten we
soms op verschillen

inzake de exegese van concrete Bijbelteksten.
De vráág is: heeft dit aanvullende rapport de belemmeringen, die Harderwijk
nog zag, weggenomen? Persoonlijk
kan ik dat niet inzien. De uitgesproken
(gemeenschappelijke) intentie is daarvoor te algemeen en tegelijk is er al bij
voorbaat een soort ‘escape’ ingebouwd:
spanningen zijn niet te vermijden en
exegetische uitkomsten kunnen verschillen.
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Persrevue
Perry Storm

De discussie over de, ook in dit blad
als tegenstrijdig beoordeelde, besluit
vorming van de GS Ede inzake het
M/V-rapport en vervolgens over de
NGK zal voorlopig wel niet luwen. En
begrijpelijk, ook de vrede binnen het
kerkverband is ermee gemoeid. Daar
over schijft ds. Sipke Alserda in de Gereformeerde Kerkbode voor Groningen,
Friesland en Drenthe van 20 december
2014 (‘Vrede in en tussen de kerken…’).
Hij signaleert het merkwaardige feit
dat het M/V-rapport door de GS werd
afgewezen, maar dat dit vervolgens
niet werd gedaan met het DKE-rapport,
waarin volgens hem een schriftvisie is
verwoord die ‘vrijwel naadloos’ aan
sluit bij dat van het M/V-rapport. Ook
daarin de nadruk op de culturele kloof
tussen de context van de bijbeltijd en
de onze, die rechtstreekse toepassing
van de Bijbel moeilijk maakt. Met
volgens Alserda als gevaar dat de
gelovige mens uiteindelijk zelf mag
bepalen wat nog wel of niet van toe
passing is. Hij schrijft:
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Punt is echter, dat de exegese niet verschilt. Zelfs het VOP-rapport erkent,
dat Paulus het met gezag spreken en
onderwijzen door vrouwen in de gemeente verbiedt. Juist omdat de weg van
exegese geen duidelijke (of gewenste!)
uitkomst biedt, is men de weg van bezinning op het hele Schriftverstaan opgegaan.
En het VOP-rapport?
Is de nu bereikte overeenstemming
over het Schriftverstaan werkelijk zo
verschillend van het VOP-rapport? Volgens Deputaten heeft het VOP-rapport
zich soms ongelukkig uitgedrukt, ook
verkeerde onderscheidingen gebruikt en
daardoor vooral misverstand opgeroepen. Het VOP-rapport is dus voor verbetering vatbaar, maar bedoelde het goed!
(zie het eerste DKE-rapport pag. 60).
In Ede sprak een NGK-afgevaardigde in
dezelfde trant: ‘Het VOP-rapport heeft
ook mij niet kunnen overtuigen. Maar
dat is niet bedoeld als een negatief oor
deel. Ook u kunt met dit VOP-rapport
uw voordeel doen. Maar het kan wel
béter dan het VOP-rapport deed.’
Hetzelfde DKE-rapport is van oordeel,
dat de VOP-definitie van hermeneutiek
bezwaren heeft. Deze definitie houdt
in, ‘dat eerst de Bijbeltekst verklaard
wordt in de exegese (Schriftuitleg) en
het vervolgens aan de hermeneutiek
(Schriftverstáán) is om de kloof tussen
oude tekst en de moderne lezer te over
bruggen’. Beter is het om hermeneutiek
op te vatten als ‘de kritische bezinning
op het gehele verstaansproces, inclusief
de exegese’ (pag. 62).
In de praktijk lijkt mij dit bepaald geen
groot verschil!
De Nederlands Gereformeerde Kerken
Heel lang heeft iemand als dr. J. Douma
zich ingespannen om de kerkelijke relatie met de NGK te verbeteren. Maar
sinds het besluit van 2004 ziet hij daar
geen heil meer in. Waarom niet? Omdat
het niet alleen gaat om die vrouwelijke
ambtsdragers, maar om de Schriftvisie daarachter. Het heeft met dezelfde
Schriftvisie te maken, dat er intussen
ook ruimte is gekomen voor het accepteren van homo-relaties.
Emeritus-predikant ds. H. de Jong heeft
op een GKv-predikantencongres eerlijk
gezegd, dat hij in zijn Schriftvisie een

wissel is overgegaan: zoals het OT gedeeltelijk achterhaald is, zo is ook het
NT gedeeltelijk achterhaald. Het eerste
leiden we af uit het NT. Het tweede is
aan de verantwoordelijkheid van de
christelijke kerk overgelaten. Ds. De Jong
noemde als consequenties hiervan, dat
hij geen bezwaar meer heeft tegen vrouwelijke ouderlingen en predikanten en
tegen homo-relaties.
Dit voorjaar is er aan het NGK-seminarie
in Apeldoorn een ‘Henk de Jong-leerstoel’ ingesteld. Dat bevestigt, dat de
opvattingen van ds. De Jong in de NGK
breed gedragen worden.
Vervolgens vraagt Alserda aandacht
voor de gevolgen die dit gaat hebben
voor de verhouding met de CGK. Om
daarna weer terug te keren naar het
besluitvormingsproces ter synode.
GS-Ede
Bij de bespreking van de voorstellen van
Deputaten Kerkelijke Eenheid waren
uitgesproken voor- en tegenstanders, zo
blijkt uit de (voorlopige) Acta: ‘Enerzijds
is er grote zorg. Anderzijds is uitgezien
naar deze dag.’ Tegenstanders vroegen
naar de argumenten en verdere onderbouwing van de stelling, dat er echt
overeenstemming is in Schriftverstaan
en dat vragen van vorige Synodes werkelijk een positief antwoord hebben
gekregen.
Opvallend is dat voorstanders die onderbouwing niet gaven, maar vanuit
een heel andere invalshoek spraken: dat
het zo prachtig was, dat we elkaar nu zo
dicht genaderd zijn, een geschenk van
de Here. Die ‘vechtscheiding’ had nooit
plaats mogen vinden en het is fantastisch om nu te mogen meemaken dat
herstel van de breuk op gang komt.
Samenvatting
De beide besluiten van Ede lijken mij
duidelijk strijdig met elkaar.
Heeft de Synode iets over het hoofd
gezien? Is te gemakkelijk ingestemd
met de door Deputaten Kerkelijke Eenheid geconstateerde overeenstemming?
De toon van de bespreking lijkt erop te
wijzen, dat er een breed gedragen verlangen was om nu daadwerkelijk een
stap te doen richting kerkelijke eenwording. Zo’n verlangen is prima. Wie zou
hier niet naar uitzien? Maar het risico

is dat er dan niet meer echt geluisterd
wordt naar tegenargumenten. Men wil
één worden, ondanks de verschillen. Tegenwerpingen krijgen dan niet meer de
ruimte die ze verdienen. Ik kan mij niet
aan de indruk onttrekken, dat dit inderdaad zo gewerkt heeft.
Conclusie
Voor zover ik kan zien, zijn de NGK niet
wezenlijk dichter bij ons gekomen, sinds
de breuk. Integendeel, gezien de nieuwere besluiten. En de gesprekken tussen
deputaten hebben ons ook niet dichter
bij elkaar gebracht. Deputaten zijn juist
een stap richting de NGK gegaan. Daar
had de Synode niet mee moeten instemmen. Het levert een tegenstrijdigheid op
met het eerder genomen M/V-besluit.
Daarom ligt een revisieverzoek richting de volgende Synode voor de hand.
Die laatste zin heb ik maar even extra
dikgemaakt. Ik denk dat ds. Alserda hier
heel erg gelijk in heeft en hoop dat er
veel kerken gevolg aan zullen geven. Hij
sluit zo af:
Ten slotte
Vrede in de kerken?
De vrede met God, dankzij de komst en
het offer van Jezus Christus, is niet in
discussie. Gelukkig! Maar rondom die
kern van ons christelijk geloof en het
gereformeerde belijden nemen de verschillen toe. Die zijn door de genoemde
besluiten van Ede bepaald niet kleiner
geworden. Niet gemakkelijk om dan binnen de kerken toch de vrede te bewaren.
En vrede tussen de kerken?
Voor de relatie met zusterkerken in
binnen-en buitenland geldt hetzelfde.
De vragen en zorgen zijn er nog steeds.
Eerder toe- dan afgenomen.
Het is duidelijk nog steeds God, Die zijn
Kerk moet bewaren. Alleen Hij kan ervoor zorgen, dat we samen eens de reine
bruid van Christus zullen zijn.
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Als je kleinkinderen het thuis
niet meer meekrijgen
Een gevoelig onderwerp: je bent opa
en oma van één of meer kleinkinde
ren die thuis, bij jouw kind, het geloof
niet meer meekrijgen. Johan Timmer
schrijft daarover in Confessioneel van
18 dec. 2014 (‘Geloven en kleinkinde
ren’). Hij beschrijft de situatie zo: ‘Uw
eigen kinderen zijn de deur uit. U bent
bepaald niet de enige die dan met pijn
in het hart ziet dat er in hun leven geen
plaats is voor God. Ze gaan niet meer
naar de kerk, ze lezen de Bijbel niet
meer. Ze zeggen nog wel af en toe te
bidden. Maar u merkt er hoegenaamd
niets meer van. U blijft voor hen bid
den en hopen op verandering, maar ze
schijnen zich prima te voelen in het le
ven dat ze nu leiden.’ Hij gaat zo verder:
Gelukkig kunt u goed met elkaar overweg. De verhoudingen zijn hartelijk
gebleven. In het verleden bracht u het
geloof nog wel eens ter sprake, maar
dan ontstond er een wat geladen sfeer.
Dan dienen zich kleinkinderen aan. Met
vrienden en kennissen deelt u uw geluk.

Wellicht ook uw zorgen. Want uw kleinkinderen zijn niet gedoopt. Er wordt aan
tafel niet uit een kinderbijbel gelezen en
niet gebeden. Ook voor het slapen gaan
is er geen gebedje. Hoe leren uw kleinkinderen God kennen? In de opvoeding
zullen uw kinderen het een en ander
overdragen van wat zij zelf van huis uit
hebben meegekregen. Veel onderliggende waarden zijn ontleend aan het
christelijk geloof. En hoewel zij het daar
zelf niet mee in verband zullen brengen,
is het toch een basis waarop een beeld
van God en mens wordt aangebracht.

niet mee om daar niets van te zeggen.
Toch weet u dat het daar niet om gaat.
U zou met uw opmerkingen afbreuk
kunnen doen aan de relatie die u hebt
met uw kinderen en schoonkinderen en
die u opbouwt met uw kleinkinderen.
Zij maken hun eigen keuzes en zijn daar
zelf verantwoordelijk voor. Desgevraagd
kunt u – zonder verwijt – uw mening
erover geven. Aan de andere kant maakt
u ook uw keuzes waarbij u zich niet laat
dwingen tot activiteiten die u niet kunt
of wilt verantwoorden. Een helder standpunt daarin dwingt respect af.

Betrokkenheid en belangstelling
Het kost u geen enkele moeite om bij uw
kleinkinderen betrokken te zijn, want u
houdt van ze. Omdat u een heel andere
rol speelt dan die van de ouders kunt u
veel meer de kameraad zijn. Het spreekt
vanzelf dat u de opvoeding die uw kleinkind krijgt respecteert. Dat kost soms
moeite. Als zij ’s zondags naar het zwembad gaan of een restaurant bezoeken,
zult u daar moeite mee hebben. Het valt

Afkijken en nadoen
U bent van een generatie die niet zo
openhartig over allerlei zaken sprak.
Veel dingen werden nog op gezag
aangenomen en de wereld had iets
overzichtelijks. De rollen die mannen en
vrouwen vervulden waren afgebakend.
Over seksualiteit werd niet gesproken.
Ook over geloof werd weinig gezegd,
althans in persoonlijke termen. U hebt
het niet van huis uit meegekregen om
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uw geloof te delen met anderen. Mijn
eigen ouders baden wel hardop aan tafel, maar het waren standaardgebeden
en standaardformuleringen. Hun persoonlijke gebeden deden ze in stilte. Op
zeldzame momenten gaven ze iets bloot
van hun geloofsleven. Vaak was dat in
crisissituaties. Het was en is voor hen
moeilijk om met hun kleinkinderen te
spreken over het geloof. Maar als het al
moeilijk is om een geloofsgesprek te voeren tussen grootouders en kleinkinderen
waar beiden geloven, hoe moeilijk moet
het dan zijn om
dat gesprek te
voeren tussen
generaties waar
de jongste het
niet van huis uit
heeft meegekregen? Waar het
gesprek moeilijk
of onmogelijk is,
is er altijd nog de
praktijk! Zijn uw
kleinkinderen in
staat om te zien
wat geloven voor
u betekent in het
leven van alledag? Laat u hen
daar ook toe?
Speelbal
Bij uw kind of kinderen kan het afscheid
van geloof en kerk en alles wat daarmee
samenhangt een emotionelere lading
hebben dan bij uw kleinkind. Bij hem
of haar treft u misschien een ontvankelijker houding aan. Het vraagt van u
tact en terughoudendheid. Uw kleinkind
mag geen speelbal worden tussen u en
uw kind. En evenmin mag u een speelbal
worden tussen uw kind en uw kleinkind.
Dat zou schade toebrengen: aan mensen
die u dierbaar zijn, aan relaties, aan
uzelf en wellicht aan de zaak van het
evangelie.
Kinderbijbel
Wellicht hebt u uw kinderen toch een
kinderbijbel cadeau gedaan bij de geboorte van uw kleinkind. Misschien
lezen ze eruit voor. Wat doet u als uw
kleinkind bij u aan tafel zit of logeert of
als u de oppas bent? Wanneer het kind
opgroeit in een omgeving die niet naar
God verwijst, is het zaak een kinderbijbel

te kiezen die een kind zonder bagage
kan begrijpen. Gezegd moet worden dat
de meeste kinderbijbels ervan uitgaan
dat een kind opgroeit in een gelovig gezin. Een groot aantal kinderbijbels is ook
moraliserend. Ze dragen bij aan de socialisatie van het kind in een (bepaalde)
kerkelijke cultuur.
Timmer geeft dan een paar voorbeel
den van stukjes uit kinderbijbels uit
orthodox-bevindelijke hoek of uit juist
heel vrijzinnige hoek. Hij vervolgt:

Overzicht kinderbijbels
Er zijn een aantal sites die een overzicht
bieden van het aanbod aan kinderbijbels. Enkele voorbeelden: op de site
www.kinderbijbels.nl vindt u een compleet overzicht van Nederlandstalige
kinderbijbels. De samenstellers van de
site zijn zorgvuldig te werk gegaan en
vermijden eenzijdigheid. De site van Ouders Online is interessant. De artikelen
zijn tot stand gekomen na vragen van
ouders die zich gedistantieerd hebben
van de kerk, maar toch aan geloofsopvoeding willen doen. Dat is in wezen een
missionaire situatie. Deze invalshoek
levert veel op! Het zal u duidelijk zijn dat
bij elke leeftijdsgroep een andere kinderbijbel hoort. U moet vermijden dat kinderen geloof gaan beschouwen als iets
dat kinderachtig of achterhaald is.
Bidden met uw kleinkind
Bidden voor uw kleinkind doet u allang.
Weet uw kleinkind dat ook? Een kaartje

met een korte krabbel volstaat. In een
gesprek mag u het best eens aansnijden.
Zeg niet alleen wat u van God verlangt
voor uw kleinkind, maar vraag ook waar
u voor zou kunnen bidden. En vooral,
vertel dat u God ook dankbaar bent dat
u zijn of haar grootouder bent!
Timmer geeft vervolgens de mogelijk
heid in overweging om je kleinkind iets
cadeau te doen met een christelijke
kleur: boeken, abonnementen, muziek,
voorstellingen, vakantiekampen, festi
vals et cetera. Als
de ouders van
de kinderen dat
goed vinden. Hij
gaat zo verder:
Van jong naar
ouder
Als uw kleinkind
opgroeit, groeien
de zorgen. School
lukt niet, gepest
worden, een winkeldiefstalletje
of vernieling uit
bravoure, roken,
alcohol, softdrugs, duistere
muziek, uitdagende of rebelse
kleding, noem
maar op. Uw kinderen delen wellicht ook
hun zorgen in de opvoeding met u. Soms
krijgt u van uw ene kind te horen waar
uw andere kind mee tobt. Een goede relatie met uw kleinkind begint heel vroeg,
want vertrouwen moet groeien. De regelmaat waarmee u elkaar ziet doet er
natuurlijk toe. Maar heel wat grootouders chatten en mailen met hun kleinkind. En ook de telefoon en gewone post
blijken nog te werken. Trekt u er tijd voor
uit om iets met uw kleinkind te ondernemen? En dan niet als dekmantel voor
een ernstig of waarschuwend gesprek,
maar puur voor uw beider plezier? Is er
een gemeenschappelijke passie? U kunt
ook veel van uw kleinkind leren: hun
wereld is u volstrekt onbekend, ondanks
artikelen en documentaires.
1. Kleuter
Een kleuter leeft in een magische wereld.
Alles is mogelijk. Wat bedacht wordt,
wordt realiteit, schitterend en beang-
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stigend. Monsters onder het bed, het
alziend oog van Sinterklaas... en van
God. Onzichtbare wezens die tot alles in
staat zijn. God is gemakkelijk inpasbaar
in hun wereld. Maar Hij verdwijnt er ook
weer gemakkelijk uit. De bijbelse verhalen gaan erin als koek. Voor uw kleinkind
is er geen verschil tussen Sneeuwwitje en
Jezus. Dat onderscheid komt later. Een
kind zal u niet begrijpen als u toch verschil probeert te maken.
2. Schoolkind
‘Oma, waarom moest opa nou sterven
als God alles kan? Of kan Hij toch niet
alles?’ ‘Opa, weet God Afrika niet te
liggen? Daar gaan de mensen bij bosjes dood. Hij mag er wel eens wat aan
doen!’ ‘Die God van jullie luistert niet!
Ik vroeg of Hij me wilde helpen tegen
die pestkop, nou, mooi niet!’ Onze godsbeelden gaan regelmatig aan diggelen.
En de godsbeelden van uw kleinkind
ook. Zeker als het leeft in een omgeving
waar het zelf de informatie over God
bij elkaar moet scharrelen. Het is soms
behoorlijk schrikken van de heftigheid
waarmee kinderen God van alles kwalijk
nemen. Wat doet u dan? Verbiedt u uw
kleinkind zo over God te spreken? Hoe
moeilijk ook, het is beter ervoor te kiezen
om te luisteren en erachter te komen
waar de schoen wringt. God kan heel
goed voor zichzelf opkomen en zijn geduld is groter dan het onze. Wel mogen
we onze gevoelens tonen, want het kan
ons enorm kwetsen als onze kleinkinderen geen eerbied voor God tonen. Tegelijkertijd is gekwetstheid een blokkerende
emotie. De toon maakt hier de muziek.
Wat hier past, is vooral de menselijke
kant van geloven benadrukken. De personen uit het Oude Testament hadden
gevoelens en twijfels. Abraham, Mozes,
Jona, Elia... En laat ook uw eigen ups
en downs in geloof en leven zien. Ga in
ieder geval niet belerend tegen uw kleinkind in.

Het kan ook zijn dat u juist zijn of haar
bondgenoot wordt. Geloof staat ook bij
kerkelijke jeugd in de puberteit vaak een
poos op de tocht. Het is voor uw kleinkind heel belangrijk dat er iemand is die
het onvoorwaardelijk liefheeft. Wellicht
bent u het. Een belangrijke vraag is of
u het aankunt, want het gaat in dat
jonge leven soms heftig toe. U kunt het
voor God neerleggen, maar het kan toch
zwaar zijn. Loop er niet alleen mee rond.
Als uw man of vrouw nog leeft, dan is
dat de eerste met wie u hierin gezamenlijk optrekt. Maar u bent niet de enige
grootouder in deze positie. Een kring van
lotgenoten is een verademing. Zoiets kan
een gemeente organiseren, via een oproep in het kerkblad, via de predikant of
de kerkenraad.
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4. Jong volwassen
Uw kleinkind gaat studeren of aan
het werk. Het komt op eigen benen te
staan en bouwt een eigen leven op.
Voor u brengt de ouderdom gebreken
met zich mee. Uw kleinkind ervaart dat:
zelf vol plannen en levenslust ziet het u
aftakelen. Wat kunt u nog voor hem of
haar betekenen? U hebt uw handen vol
aan uzelf of aan uw partner. Het klinkt
wrang, maar de wijze waarop u met
uw eigen moeilijkheden omgaat, kan
een groot getuigenis zijn. ‘Zoals oma
geloofde, ja, dat moet toch wel iets heel
bijzonders zijn.’
Dergelijke zinnen horen predikanten
geregeld op begrafenissen, uit de mond
van kleinkinderen die geen enkele band
met kerk of geloof hebben. Laat dat u
tot troost zijn wanneer u het gevoel hebt
dat uw armen te kort zijn.
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3. Tiener
De puberteit is een verwarrende periode.
Een kind maakt zich los van de ouders,
trapt tegen het gezag, zoekt grenzen
op. Veel ‘bagage’ gaat overboord. Later
wordt een deel weer opgevist maar
niemand weet hoeveel en wat. Het kan
zijn dat uw kleinkind u over één kam
scheert met ‘die ouderwetse ouders’.
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In Duitsland aan het werk bij tegenwind
Kerk en zending zijn nooit zonder
beproevingen geweest. Reformatie,
Afscheiding, het begin van een Theolo
gische School, arbeid van zendelingen:
werk aangevat in geloof, en bijna altijd
zwak en onder beproevingen begon
nen. De zendeling Paulus maakt, met
de hele rij beproevingen die hij in 2 Ko
rintiërs 11:16-29 opsomt, duidelijk dat
het van meet af zo was in de kerk van
Christus. ‘Indien iemand zwak is, zou ik
het dan niet zijn?’ zegt hij in vers 29.
Wel, als ik wat vertel van het werk van
het RTS (het Reformatorisch-Theologische Seminarie) in Duitsland, dan is
het woord ‘zwak’ beslist op zijn plaats.
Maar er is ook een aangestoken zijn
door Gods heilig evangelie!
RTS staat voor Reformatorische
theologie
In kleinere kring in Duitsland en Ne
derland is al jaren gezien dat Duitsland
geen bijbelgetrouwe theologische
opleiding kende, die aan het belijden
van de Reformatie trouw was. Er zijn
individuele theologen met wie we heel
wat gemeen hebben. Maar die kunnen
zomaar weer vervangen worden door
iemand met een tegengestelde bood
schap. Een opleiding die gehoorzaam
wil zijn aan het Woord en in de lijn van
de reformatoren de opbouw van de
kerk dient, is er niet. Daarom is het RTS
gesticht.
Onze studenten kiezen voor het RTS,
ook al missen ze studiefinanciering. Er
zijn vijf studenten bijna of helemaal
afgestudeerd, die verlangen missionair
te worden ingezet op plaatsen waar
van de bestaande kerk niets uitgaat of
waar geen kerk te bekennen is. Zulke
plaatsen zijn er legio, al helemaal in de
voormalige DDR. Het atheïsme is daar
heel effectief geweest. En er zijn nog
zeven studenten in diverse fasen van
de studie. Ze genieten echt van goede

gereformeerde theologie. Enkele heb
ben een evangelische achtergrond,
waar meer gevoel dan belijdenis was.
Nu vallen bij hen de dingen op hun
plaats.
Wie draagt dat?
De Here heeft steeds mensen gegeven
die het werk hebben gesteund. Een
budget van tussen de 12.000 en 15.000
euro per maand is heel weinig voor
een academie, maar als alles van gif
ten moet komen, is het wel veel… Een
fulltime docent, diverse parttime me
dewerkers en een reeks gastdocenten,
allen met buitengewone inzet en liefde.
Een bestuur dat vrijwel geen kosten

maakt, maar veel werk verzet. En zeer
gemotiveerde studenten, die ook de
handen uit de mouwen steken als het
nodig is. Zo werkt het: in geloof, met
gebed, en met ijver.
De inkomsten kwamen tot dusver van
kleine bijdragen, uit Duitsland en Ne
derland, maar ook van gevers die met
hun giften enkele maanden aan kosten
voor hun rekening namen. Keer op
keer hebben we ondervonden dat onze
behoeften net op tijd weer werden
gedekt. Dat werd het laatste halfjaar
moeilijker. Enkele grote gevers moes
ten om diverse redenen stoppen met
bijdragen. We keken tegen een tekort
aan dat eind december tot 13.000 euro
zou kunnen oplopen. Daar is deels al in
voorzien, mede door kosten op te schui
ven naar een volgend semester, zonder
studenten tekort te doen. En intussen
komen er nieuwe aanmeldingen…
Zorgen en zegeningen gaan samen! Dat
geldt ook de ernstige ziekte van onze
rector, dr. Victor d’Assonville, die na een

longembolie voor maanden uitgescha
keld is, maar die te meer gemotiveerd is
om na een voorgeschreven rustperiode
weer aan het werk te mogen.
Uitzicht
Het bestuur begreep: als de ondersteu
ning niet breder en sterker wordt, moe
ten we sluiten. Voor een commercieel
bedrijf zou dat logisch zijn. Maar juist
nu komt het eigenlijke, missionaire,
doel in zicht! In Duitsland staat de
Selbständige Evangelisch-Reformierte
Kirche (SERK) in Heidelberg erachter, en
een kleine gemeente in Hannover die
nog geïnstitueerd moet worden, en een
aantal individuen. Dat is niet een stevig
thuisfront… Wat zou het mooi zijn als
een aantal kerkelijke gemeenten in Ne
derland, in de grensstreek bijvoorbeeld,
de handen ineen zou slaan om vanuit
ons bevoorrechte Nederland voor dat
zendingswerk een thuisfront te gaan
vormen. Niet het meest voor de finan
ciën, maar voor het kerkelijk karakter
van het werk. Er zijn gevers in beeld die
juist tot ondersteuning bereid zijn als
het werk sterker kerkelijk gefundeerd
wordt.
Wilt u twee dingen biddend overwe
gen:
-	 Kunt u het RTS steunen met een
gift? (NL91 ABNA 0547 580 800 van
Stichting Vrienden van het RTS te
Urk).
-	 Ligt hier misschien voor uw ge
meente een roeping? Er zijn wer
kers. Er zijn witte velden!
Wij zelf komen niet los van dit appel en
van de ons gegeven perspectieven!
Het bestuur:
Prof.dr. Hans W. Maris, voorzitter
Pfr. Sebastian Heck, vice-voorzitter
Drs. Adrian H. Verbree, penningmeester
Matthias Linderkamp, secretaris
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