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Johan Vos

God regeert de wereld

‘Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote zee in beroering brachten. Vier
grote dieren rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte.
(…) Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle
koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het
volk van de heiligen van de hoogste God. Zijn koningschap is
een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem dienen
en gehoorzamen.’
(Daniël 7)
Het jaar 2014 is een veelbewogen jaar geweest. We herinneren
ons de onlusten in Oekraïne, de ramp met MH17, de dreiging
vanuit de barbaarse wreedheden door IS in Noord-Irak en Syrië, en de uitbraak van de vogelgriep in ons eigen land. En dat
is nog maar een greep uit alle gebeurtenissen van 2014.
Soms klonk de vraag: Stevenen we niet
af op de jongste dag? De gebeurtenissen in 2014 lijken wel apocalyptische
kenmerken te vertonen. Hoe zal het
gaan in 2015?

Een profetie over de toekomst
God regeert de wereld. In Daniël 7 lees
je over de toekomst. Daniël 7 vertoont
een verwantschap met Openbaring 13.
Want net als daar gaat het in Daniël 7
over de dreiging van machten die te-

genover God staan. Uiteraard zijn de
profetieën niet bedoeld om als een liniaal langs de tijd te leggen. Alsof je, met
de profetie in de hand, precies kunt
aanwijzen wat er en wanneer het allemaal gaat gebeuren. De Bijbel is geen
puzzelboek. Toch, de profetieën wijzen
wel de grote lijnen aan waarlangs de
geschiedenis zich beweegt. Denk maar
aan de rede van de laatste dingen (Mat.
24), waar we de opdracht krijgen om
de les van de vijgenboom te leren (vs.
32-33). In Daniël 7 lezen we over strijd

tussen verschillende wereldrijken en
het rijk van God. Antichristelijke machten zullen verschijnen. Maar, en dat is
tegelijk het centrale thema van het bijbelboek Daniël, de overwinning is aan
God. Wereldrijken zullen vergaan, maar
Gods heerlijkheid is blijvend.
De eerste zes hoofdstukken van Daniël
zijn bekend. Wie kent niet de geschiedenis van het beeld van Nebukadnessar
en van de drie vrienden van Daniël in
de brandende oven en de geschiedenis
van Daniël in de leeuwenkuil?
De laatste hoofdstukken van Daniël zijn
minder bekend. Daniël krijgt een aantal
visioenen. Deze visioenen laten zien
waarop de geschiedenis zal uitlopen.
Er is een strijd die niet ophoudt tussen
Gods rijk en het wereldrijk.
Over deze strijd gaat het overigens in
heel Daniël. In de eerste hoofdstukken,
maar ook in de laatste hoofdstukken
met hun visioenen. De belichting is anders, maar het onderwerp is hetzelfde.
Daniël is 70 jaar oud als hij een visioen krijgt. Het is in de tijd van koning
Belsassar. Daniël is voor de wereld met
pensioen, maar God heeft nog een taak
voor hem. God verschijnt. Als de Koning
der koningen en als de Rechter die zal
oordelen.
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Een woelige zee vol dreiging
Daniël staat aan de oever van de zee.
De zee is in de Bijbel vaak een aanduiding voor het geweld van de volken
(vgl. Ps. 93; Jes. 17:12; 57:20). De zee
wordt geteisterd door een storm zodat
er één grote bruisende massa is. Een
woest opgezweepte zee, met torenhoge
golven die alles op hun pad vernielen.
Daniël ziet een angstaanjagend beeld
en wordt er bijna ziek van. De zee is een
beeld van de volkerenwereld, waarin
van alles met elkaar botst en waar van
alles in beweging is.
Vanuit de zee komen vier grote dieren,
die na elkaar verschijnen. Die vier dieren
beelden wereldrijken uit. Er is een leeuw,
een beer, een panter en nog een vreemd
vierde dier. En vooral dat laatste dier is
angstaanjagend en geweldig sterk.
Welke rijken worden er precies met
deze vier dieren bedoeld? Voor de hand
ligt dat het dezelfde rijken zijn als de
vier wereldrijken uit de droom van
Nebukadnessar uit Daniël 2. Het rijk
van goud, van zilver, van koper en van
ijzer en leem. De vier rijken worden
hier als roofdieren voorgesteld. Als
machten van geweld, als vernielende
beesten met scherpe klauwen. Het ene
nog erger dan het andere. Een brullende leeuw, een verslindende beer, een
springende panter en een vierde beest.
De profetie waarschuwt ons hier. Deze
wereldrijken gaan immers in tegen de
gemeente, tegen de heiligen. Het zijn
antigoddelijke machten. Christus waarschuwt ons ervoor dat we zullen worden gehaat door de volken, vanwege
de naam van Christus (Mat. 24:9). God
bepaalt de tijden en de grenzen van de
wereldmachten. God troont boven het
rond van de wereld. God blijft regeren.
Maar dat neemt niet weg dat de vier
beesten die hier verschijnen, eropuit
zijn om te verslinden en te verwoesten.
En om God te lasteren en Gods wetten
opzij te schuiven. Ze spreken godslasterlijke taal. De wereldrijken erkennen
God niet als de Koning van hemel en
aarde. Men is van God vervreemd. Er is
een felle strijd gaande in Daniël 7 tussen God en de duivel, tussen goed en
kwaad, tussen de slang en de vrouw
(vgl. Gen. 3) en de draak en de vrouw
(vgl. Op. 12). Daniël opent ons de ogen

ervoor: het komend wereldeinde gaat
gepaard met strijd en onderdrukking.
Daniël ziet de wereldrijken niet in hun
schoonheid of grootsheid, niet in hun
ontwikkeling op het gebied van cultuur,
amusement, techniek of beschaving.
Nee, hij ziet de rijken in hun slechtheid,
vernielzucht en geweld. Niet voor niets
worden de wereldrijken voorgesteld
als vernielende beesten met scherpe
klauwen.
Er zijn vier beesten, die elkaar opvolgen.
Het eerste dier is een leeuw met vleugels als van een adelaar. De leeuw is
de koning der dieren en de adelaar is
de koning van de vogels. Beide dieren
komen we verder ook wel tegen in de
Bijbel en dan wordt de Here ermee
aangeduid. Denk maar aan de leeuw
van Sion. Maar hier is de leeuw met
vleugels als een adelaar dus een beeld
van een duivels rijk, met religieuze
karaktertrekken. De leeuw is zeker niet
ongevaarlijk, al wordt hij wel vleugellam gemaakt, en is zijn rijk dus tijdelijk
en vergankelijk.
Het tweede dier lijkt op een beer die
als zeer agressief en roofzuchtig wordt
voorgesteld. Met de restanten van half
afgekloven ribben nog tussen de tanden. Agressie kenmerkt dit rijk.
Het derde dier is een panter met vier
vleugels en vier hoofden, wat erop wijst
dat dit dier zich snel kan verplaatsen en
zijn prooi vliegensvlug kan aanvallen
en onverwachte bliksemoorlogen kan
voeren.
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beschrijving in Daniël doet denken aan
die over het beest uit de zee in Openbaring 13. Dit beest lijkt immers op een
panter, en heeft poten als een beer en
een muil als een leeuw (Op. 13:2).

22

24

• Gelezen
Zonen van de goden en dochters
van de mensen
25
Hans de Wolf
• Gedicht
Ochtendgebed,
Alfred C. Bronswijk
Gert Slings
• Persrevue
IS in 2015
Een kritische stem binnen de
NGK
Het wonder van de preek:
de HERE spreekt!
Perry Storm

Dreiging van het vierde dier
Deze drie rijken brengen dreiging en
strijd. Maar ze zijn niet het ergste en

3

28

29
30
31

Jaargang 22 no 1 januari 2015

vragen in Daniël 7 ook niet de meeste
aandacht. Want het beest dat na deze
eerste drie beesten komt, is het ergste
en meest godslasterlijke. Het wordt niet
voorgesteld als een beest dat we kennen uit de dierenwereld, maar als een
beest met grote ijzeren tanden en met
tien koppen. Het is een eng dier, angstaanjagend en ook nog eens geweldig
sterk. Het vierde dier verwoest en
vreet en vermaalt alles. Tussen de tien
horens van dit dier komt een andere
horen op, waarvoor drie andere horens
moeten wijken. Deze elfde horen heeft
iets van mensenogen en ook een mond
vol grootspraak. De beschrijving van dit
dier heeft iets sciencefiction-achtigs.
De elfde horen komt in opstand tegen
God en zal de gelovigen onderdrukken
(vs. 25). In dat woord ‘onderdrukken’
zit iets van: uitwringen. Er zit iets in
van ziften als de tarwe en van verbranden wat niet vuurvast is, van het verstrooien van de kudde, van de heiligen
erdoorheen jagen en verslijten. Het lijkt
dus een donkere toekomst voor Gods
volk te worden.
Van de elfde horen wordt zelfs gezegd
dat hij de heiligen overwon (vs. 21),
dat hij de feesten van de heiligen
en hun wet zal veranderen. Verandering is het sleutelwoord van de
politiek van dit vierde dier. Niet
afschaffen, maar veranderen. Niet
de godsdienst afschaffen, maar
die naar eigen inzicht veranderen.
Er zijn veel overeenkomsten tussen Daniël 7 en
Openbaring 13. In de
elfde horen, die met
geweld drie andere
horens opzij drukt,
zie je het rijk van
de antichrist, het
rijk dat probeert
om Gods wetten te veranderen.
De invloed van dit
vierde dier is groot.
In Openbaring
13 lees je dat alle
mensen het beest
op aarde zullen
aanbidden
(Op. 13:8).
We lezen dat

we aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één tijd, een dubbele tijd
en een halve tijd. Zowel in Daniël 7 als
in Openbaring 13 lees je over strijd en
over het overwonnen worden van de
heiligen (vs. 7). De tijdsduur van de
godslastering van het beest uit de zee
is 42 maanden.
Wat betekent de aanduiding één tijd,
een dubbele tijd en een halve tijd
uit Daniël 7, die je ook op plaatsen in
Openbaring tegenkomt? Er wordt heel
verschillend over gedacht. Sommigen
denken aan een letterlijke tijdsaanduiding, alsof de bange tijd van onderdrukking drieënhalf jaar zal duren:
één en een dubbele (= twee) en een
halve is immers samen drieënhalf jaar.
En is drieënhalf niet hetzelfde als de
42 maanden die in Openbaring 13 genoemd worden?
Een andere verklaring is dat drieënhalf
de helft is van zeven. En
zeven is het getal van
de volheid van God.
Het rijk van het vierde
dier, het rijk van het
beest uit de zee, komt
dus maar halverwege.
Het haalt het niet bij
de macht en
de kracht van
God. Het rijk
van het vierde
dier wordt
halverwege
afgebroken.

Tijd, een dubbele tijd en een halve tijd
laten hoe dan ook een intensivering
van de verdrukking zien. Er is op het
laatst sprake van een halve tijd. De verdrukking en vervolging op aarde in de
laatste dagen zullen immers ingekort
worden vanwege de uitverkorenen (vgl.
Mat. 24:22).

Finale
Je zou bang worden van de visioenen
uit Daniël 7 en Openbaring 13. Hoe blijf
je in het geloof overeind? Hoe houd je
je staande in het geweld van de zee?
Boven de rumoerige zee, boven de wereld, is de troon van God gevestigd. De
macht en de heiligheid die van de troon
van God uitgaan, worden uitgebreid
in Daniël 7 beschreven. Er is sprake van
vuur vanuit de troon van God. God
regeert de wereld. Boven de rumoerige
zee bevindt zich de troon van God. De
oude wijze, zoals God in Daniël 7 genoemd wordt, is omringd door vele engelen. Gods verschijning gaat gepaard
met vuur. Er zijn vuurvlammen en de
wielen van Gods troon bestaan uit
laaiend vuur. Vuur is in de Bijbel vaak
teken van Gods heiligheid en van Gods
aanwezigheid.
God houdt de tijd in zijn hand. Hij omspant de eeuwen. God stelt grenzen
aan de tijd en aan de macht en invloed
van de vier rijken uit Daniël 7.
Daniël ziet in zijn visioen iemand met
de wolken van de hemel verschijnen
die eruitziet als een mens (vs. 13). Hem,
Hij is Jezus, werden macht, eer en het
koningschap verleend en alle volken
dienden hem. Te midden van alle geweld in de wereld geeft ons dat rust,
ook in 2015.
Ds. J.A. Vos is predikant te Hoofddorp.
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Die tijd is voorbij
Kroniek
Balten Pieter Hagens

Het jaar 2015 is inmiddels een paar weken oud. Wat gaat dit
jaar ons brengen? ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.’ Voor het pas begonnen jaar geldt ook
dat onze toekomst in Gods hand ligt. Toch dragen wij verantwoordelijkheid voor die toekomst.
Ook als het gaat om de toekomst van
de GKv-zuil. ‘De GKv-zuil wordt afgebroken – ik ben er blij mee – maar wat
komt er voor in de plaats?’ (ds. Henk
Siegers in: Gereformeerd Kerkblad, 7 november 2014).

Verbinden
Houdt u nog bij wat er vandaag niet
meer van deze tijd is? Er was een tijd
dat een christelijke organisatie een
christelijke grondslag had, maar die
tijd is nagenoeg voorbij. Wat ons vandaag samenbindt, is een doel dat ons
aanspreekt en perspectief biedt. Geen
afbakening van wat christelijk is langs
formele (statutaire) lijnen; wel een
persoonlijk commitment van de mensen die de organisatie dragen. Het doel
moet het hart raken, bezielen (Jan Westert). Een grondslag benadrukt vooral
de afgezonderde identiteit, onze eigenheid, terwijl wij juist verbinding moeten zoeken met anderen in onze samenleving. Christelijke activiteit mag niet
naar de rand van onze samenleving
worden gedrongen, maar zal midden
in de samenleving moeten plaatsvinden, zegt Kars Veling in zijn Groen van
Prinstererlezing uit 2013 (‘Ankers Los’).

Wij moeten onze christelijke grondslagen dus inruilen voor inspirerende,
christelijke doelen. Wat opvalt, zijn de
enthousiaste bewoordingen waarmee
dit inruilen wordt aangekondigd, zoals
‘een perspectief van hoop’ (Veling). Na
het verzuilde Egypte en de woestijn van
de ontzuiling komt de intocht in het
nieuwe land, het land van de ‘verbinding’. Samen de schouders eronder!

Zuil
De werkelijkheid achter dit verhaal is
dat wij betrokken zijn bij een sluipend
identiteitsverlies (interne secularisatie). Grondslagen zijn opgerekt om de
achterban uit te breiden. Je bent blij
wanneer een van oorsprong confessioneel-gereformeerde krant zich vandaag
‘christelijk betrokken’ noemt. De ChristenUnie maakt nu een achterwaartse
beweging van de drie formulieren van
eenheid naar de veel oudere Apostolische geloofsbelijdenis en schrapt zo als
het ware vier eeuwen kerkgeschiedenis.
Kwalijk is dat deze achteruitgang nogal
eens wordt gepresenteerd als vooruitgang, wat doet denken aan de overheid
die bezuinigingen ‘verkoopt’ als kwaliteitsimpuls.

‘Verzuiling’ – met ‘blokvorming’ volgens levensbeschouwing – is begonnen
in de tweede helft van de negentiende
eeuw als antwoord op (externe) secularisatie. Christelijke ouders wilden
hun kinderen niet naar een ‘neutrale’
staatsschool sturen en stichtten zelf
een school-met-de-Bijbel. Onder leiding
van Abraham Kuyper is dit vervolgens
uitgebouwd tot een groot netwerk van
christelijke organisaties (een ‘zuil’). In
onze tijd zien we juist het omgekeerde
gebeuren: de oude christelijke zuil is
van binnenuit uitgehold en valt om
(= ontzuiling).

Belijdenis
De kerkelijke Vrijmaking (1944) heeft
ook geleid tot een breuk met de christelijke zuil. Een eigen, vrijgemaakte ‘zuil’
werd opgezet vanuit de kerk als energiecentrale voor christelijke actie in de
samenleving. Juist de kerk heeft een
Woord voor de samenleving, samengevat in haar belijdenis (de apologetische
functie van een belijdenis). En dat werd
nu ook vastgelegd in de grondslag van
gereformeerde organisaties. Wat Veling
‘afgezonderde identiteit’ noemt, was
bedoeld als principiële bijdrage aan het
politiek-maatschappelijk debat. Dit veranderde in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De betekenis van het evangelie voor het sociale en politieke leven
krijgt minder aandacht en de interesse
gaat vooral uit naar persoonlijk geloof
en persoonlijke ethiek. Nadat uit onder-
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zoek (1989) bleek dat de vrijgemaakten,
sociologisch gezien, de kern waren van
een (grotere) orthodox-gereformeerde
stroming, ging het roer om en werden
gereformeerde organisaties omgezet
in orthodox-protestantse organisaties
(breed-kerkelijk). De gereformeerde
scholen worden gereformeerdegezindtescholen (blijven dus ‘gereformeerd’
als door de overheid erkende en gesubsidieerde richting).

Christelijke hoop
Afscheid van de gereformeerde organisaties, daarmee verliest de kerk haar
contact met het maatschappelijk mid-

denveld. Andere kerkverbanden waren
daarin al voorgegaan, wat vandaag ook
duidelijk zichtbaar is bij de zorghervorming: ‘Kerken en kerkverbanden zijn
minder betrokken bij zorginstellingen,
maar meer bezig met de vraag hoe zij
als christenen present kunnen zijn in
de samenleving’ (Thijs Tromp). Christenen gaan voor flexibele projecten en
staan niet op de bres voor het behoud
van christelijke zorgorganisaties. ‘Straal
als christen zelf wat uit’, is het motto.
De kerk als kerk is buiten beeld. Wel
doet de overheid in het kader van de
participatiesamenleving een beroep
op onder andere kerken ‘als bron van
sociaal kapitaal’ (James Kennedy); dan

is ‘de’ kerk dus voornamelijk dienstverlenend bezig. In de christelijke
kerk ‘wordt de hoop gevierd’ (Veling).
Maar de kerk geeft ook publiek rekenschap van die christelijke hoop in haar
geloofsbelijdenis, bestemd voor heel
de samenleving, om daar te worden
vertolkt via mensen en organisaties
die zich publiek met deze hoop willen
verbinden. Mensen doen openbare
geloofsbelijdenis, organisaties hebben
een grondslag.

Niet meer van deze tijd
Op het Greijdanus in Zwolle (gereformeerde middelbare
school) kunnen nu ook docenten werken die lid zijn van een
evangelische gemeente. ‘Maar iemand is niet evangelisch omdat hij in een evangelische gemeente zit. Net zomin als iemand
gereformeerd is omdat hij in een gereformeerde kerk zit.
Het is niet meer van deze tijd om mensen op deze manier te stempelen. Wij
willen niet afhankelijk zijn van het oordeel van een kerkenraad, maar
in een persoonlijk gesprek
kunnen beoordelen of iemand
bij onze school past’ (in: Neder
lands Dagblad, 1 december
2014).

kerkelijk isolement? – wordt die vrouw,
de kerk, achtervolgd door de draak. Die
heeft het met name voorzien op haar

Afgebroken
Uit mijn studentenjaren herinner ik mij nog een preek over
Openbaring 12 (‘De vrouw en
de draak’), met als spits vers
6: ‘de vrouw vluchtte naar de
woestijn…’ (in mijn beleving
was er in die tijd zoiets als
een hausse in preken over het
laatste bijbelboek). De (gast-)
predikant gaf in die preek een opsomming van onze ‘zuil’-voordelen: een
‘eigen’ school, een ‘eigen’ krant, een
‘eigen’ politieke partij met Jongeling
in de Tweede Kamer toen enz. Maar
in de woestijn – was dat zoiets als een

nageslacht, ‘die de geboden van God
bewaren en het getuigenis van Jezus
hebben’ (vs. 17, NBG-1951). Dit betekent
dat ook die woestijnzegeningen ons
worden afgenomen: geen school meer,
geen krant meer, geen partij meer enz.

Dat alles zal van ons worden afgepakt
in de komende verdrukking, die eigenlijk al begonnen is (einde herinnering).
Inmiddels hebben we gezien dat de
werkelijkheid wranger is: de ontmanteling kwam niet van buitenaf, maar
van binnenuit. Wij hebben zelf die vrijgemaakte ‘zuil’ afgebroken. Waarom?
Omdat we anders zijn gaan denken!

Zelfbepaling
‘De cultus van de keuze’, zo
luidt de typerende titel van
een boekje over ‘Christenen
in een consumptiecultuur’
(2000), geschreven door de Engelse predikant John Benton.
Zelfbepaling en eigen keuze
staan voor postmoderne mensen centraal: ik ben een uniek
persoon en ik maak zelf een
authentieke keuze. De herontdekking van de individualiteit
(= het authentiek-zijn) gaat
terug op de jaren ’60 van de
vorige eeuw en was een ‘opleving’ van de romantische
denkwijze. De naoorlogse jaren van
soberheid en wederopbouw waren
praktisch voorbij en de vrijheidsdrang
barstte uit de voegen van een rationele
beheersingsdwang. Met name de jongere generatie rook het avontuur. ‘Zelf-
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ontplooiing’ was het ideaal van mondige mensen en gezag was verdacht,
want onderdrukkend. Ook het geloof
in God – in de christelijke en in de
rooms-katholieke zuil nog steeds vanzelfsprekend – is dan problematisch. De
secularisatie kreeg een andere vorm:
geloven in God wordt een omstreden
keuzemogelijkheid in een postchristelijke samenleving (Charles Taylor). De
‘kijk’ op de wereld verandert compleet,
mensen kregen een nieuw ‘denkraam’
(Marten Toonder). En dat ging ook de
kerkdeuren niet voorbij.

jonge mensen op zoek naar een vorm
van leven en/of geloven waar ‘ik’ me
goed bij voel. Zoeken ‘naar een persoonlijke, authentieke vorm van leven
en/of geloven, of dat nu in de kerk is of
daarbuiten’ (Lammert Kamphuis). Als je
hiervoor een kerk zoekt, wordt dat toch
een kerk die bij jou past?

Mensen met een nieuw denkraam
kijken vaak wat meewarig naar de
mensen die het ‘licht’ nog niet gezien
hebben (‘behoudend’). In zijn Groen
van Prinstererlezing 2013 spreekt Kars
Veling ook over een nieuw denkraam
(‘paradigma’) als hij wil overstappen
van het grondslagmodel voor christe-

Vrijgemaakt
Het ‘nieuwe denken’ leidde bij de grote
kerkgenootschappen tot flinke interne
spanningen en een forse afstroom van
kerkverlaters. In eerste instantie ging
dit aan de vrijgemaakte ‘zuil’ voorbij.
Wel komt er in de kerk vanaf de jaren ’80 meer belangstelling voor een
persoonlijker ervaren geloof met veel
aandacht voor beleving en met minder
aandacht voor de leer van de kerk. De
verschillen tussen de diverse kerken (en
gemeenten) werden op gevoelsniveau
gerelativeerd door een romantische ‘oecumene van het hart’ (gepromoot door
de Evangelische Omroep).
Over het leven in die vrijgemaakte ‘zuil’
schreven recent enkele dertigers in de
bundel Vrijgemaakt? (2014). Enerzijds
is het beschamend te zien hoe intelligente, jonge mensen kunnen stuklopen
op onbegrip en bekrompenheid in de
kerk van hun jeugd. Anderzijds lees je
ook over zelfbepaling en eigen keus:

De boot gemist

Subjectief
Bepaal ‘ík’ als christen ook zelf waar ‘ik’
voor kies? Bijbelgetrouwe christenen
maken bijvoorbeeld een verschillende
kerkkeuze. Zoiets heet vandaag een
verschil in ‘toepassing’. Bijbelse normen
worden door ons (mensen) subjectief
toegepast. Via die subtiele omweg ontstaat er een soort speelveld waar ‘ik’
als bijbelgetrouw christen zelf bepaal
waar ‘ik’ voor kies (‘gereformeerd’ is
een optie geworden). Met dit ‘anders
denken’ wordt de vrijgemaakte ‘zuil’
eerst opengebroken en vervolgens afgebroken. Ook binnen de kerk groeien
mensen zo uit elkaar.

lijke organisaties naar een perspectiefmodel (= doelmodel). Mijns inziens
betekent dit een verschuiving van de
norm, de boodschap, naar een – min
of meer van de boodschap losgekoppelde – doelgerichte presentie van
christenen in de samenleving. Veling
ziet die overstap als een soort ‘paradigmawisseling’, een nieuwe (vruchtbaarder) manier van ‘kijken’, zoals vroeger
het nieuwe inzicht dat de aarde om de
zon draait in plaats van andersom. Wie
dit niet ziet, heeft kennelijk de boot gemist. Dat is geen probleem als die boot
(de nieuwe zienswijze) ondeugdelijk is.

Een woord op zijn tijd
‘De GKv-zuil wordt afgebroken’, ds. Henk Siegers is er blij mee.
Ook wanneer ik de emotionele context van deze uitspraak in
rekening breng – hij bespreekt de bundel Vrijgemaakt? – kan
ik toch niet goed volgen hoe je hier blij mee kunt zijn. En wat
komt er dan voor in de plaats?
‘Hoe meer de zelfgebouwde muren
(de zuil, BPH) afbrokkelen, hoe meer
blijkt dat er maar één fundament

overblijft, dat van Gods Woord. Niet de
leer, maar het Woord moet het doen’
(ds. Siegers).

Klont
Ds. Siegers beschrijft hoe de auteurs
aangelopen zijn tegen een klont ‘leer’
– een totaalpakket uit de jaren 50/60
van belijdenis, traditie en kerkorde –
waarover binnen de zuil geen kritische
vragen mochten worden gesteld. Voor
de meeste auteurs slaat dit, gezien hun
geboortejaar, op de vrijgemaakte kerk
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rond de eeuwwisseling. Was die toen al
niet behoorlijk veranderd? Ds. Siegers
start zijn verhaal met een dertiger
die, volgens z’n ouders, aan de (vrijgemaakte) kerk geen boodschap meer
had omdat er zo veel verandert in de

normatief. Wat eerst vanzelfsprekend
was, blijkt achteraf een keuzemogelijkheid te zijn. ‘Waarom gereformeerd
als het ook anders kan?’, vraagt een
(nieuwe) generatie die de invloed van
het ‘nieuwe denken’ heeft ondergaan.

Gods Woord zelf bij veel gelovigen een
probleem geworden, omdat ze niet
meer weten hoe ze met de Bijbel moeten omgaan. Bij het subjectief denken
kan de Bijbel alleen maar subjectief
worden verstaan. Door de historische
afstand tussen schrijvers en lezers denken mensen in de Bijbel iets anders te
lezen dan wat oorspronkelijk bedoeld
werd. Zonder theologische hulp wordt
het dan erg lastig om de Bijbel te kunnen verstaan. Zo is wat Paulus schrijft
over vrouwelijke ouderlingen (mag
niet) gerelativeerd door aandacht te
vragen voor wat hij ermee zou kunnen
bedoelen (geen aanstoot geven). Wat
‘ik’ zie als bedoeling van Paulus, pas
‘ik’ toe in mijn situatie. Dat is dubbel
subjectief. Een bijbeltekst ‘bestuderen’
(masseren) totdat het lastige eruit is.
‘Het Woord van God moet het doen’
houdt in: aandacht voor de duidelijkheid van de Bijbel. Onze vragen onder
ogen zien bij de lamp van Gods Woord
die helder licht geeft: de Bijbel verklaart
zichzelf.

Bijbel

kerk en veel wat vroeger vaststond, nu
twijfelachtig is geworden. Jammer dat
ds. Siegers hier verder niets mee doet.
Het valt nooit goed te praten wanneer
kritische vragen van jonge mensen
niet serieus genomen worden. Maar ik
lees ook dat, als er (oude) antwoorden
gegeven zijn, die antwoorden vrij gemakkelijk afgeserveerd worden: het is
allemaal zo waar, zo vast en zeker, zo

Duidelijkheid
‘Niet de leer, maar het Woord moet het
doen’ (‘leer’ is dus de klont leer die ons
door de strot wordt geduwd), dat is
voor ds. Siegers de enige uitweg. Terug
naar het echte fundament, dat is het
Woord van God. Gods Woord moet ‘het’
doen, maar wat is ‘het’? Waar bidden
wij dan om? In onze cultuur is juist

In het Nederlands Dagblad (ND-Gulliver)
van 7 november 2014 stond een paginavullende bijdrage van Rien van den
Berg over Tim & Tom: de theologen
Tim Keller (een Amerikaan) en Tom
Wright (een Brit). Bij Wright vind je
veel achtergrondkennis van het Nieuwe
Testament, zoals hoe de boodschap
van bijvoorbeeld de evangelisten of
Paulus landde in de wereld van hun
lezers. Direct na deze informatie volgt
de passage: ‘Dat is essentieel: alleen als
je probeert te begrijpen hoe de bood-

Zwerfkei
Het plotselinge vertrek van onze emeritus-hoogleraar
dr. Jochem Douma naar de (afgescheiden) Gereformeerde
Kerken Nederland voelt niet goed. Onverteerbaar voor
Douma is dat onze generale synode van Ede 2014 wel ‘de
vrouw in het ambt’ vooralsnog afwijst, maar tegelijk ‘de
vrouw in het ambt’ bij de Nederlands Gereformeerde Kerken niet langer ziet als een belemmering om te komen tot
kerkelijke eenheid. Volgens de synode was er – ondanks
verschil in praktische uitkomsten ten aanzien van de
vrouw in het ambt – overeenstemming over de hermeneutiek. Hoe een en ander met elkaar te rijmen valt, is mij

niet duidelijk. Maar nu konden de echte samensprekingen
gericht op kerkelijke eenheid gaan beginnen. Het blad De
Reformatie loopt inmiddels voor de muziek uit en is per
januari 2015 samengegaan met het NGK-blad Opbouw. Samen heten ze nu OnderWeg. Die intensievere samenwerking past, huns inziens, ‘bij de landelijke ontwikkelingen
in beide kerkgenootschappen’. De gesprekken over kerkelijke eenheid zijn amper begonnen, de kerken moeten ook
nog besluiten in een generale synode, maar de kerkelijke
‘smaakmakers’ weten het al. Ligt het aan mij als ik dit niet
begrijp? Wordt die synode een soort toneelstuk?
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schap in de tijd van de Bijbelschrijvers
bedoeld kan zijn en kon landen, kun je
bepalen welke conclusies je aan de teksten wel of niet kunt verbinden voor je
leven vandaag. Wright zoekt die actua
liteit en dat persoonlijke waar hij kan,
maar nooit vóórdat hij je eerst grondig
heeft ingewijd in de wereld van de eerste christenen.’
Ik heb niks tegen achtergrondkennis.
Maar hier komt wel een dringende
vraag op: heeft God zichzelf in de Bijbel
alleen aan de mensen (lezers) in de tijd
van de bijbelschrijvers geopenbaard
of is heel de Bijbel ook met het oog op
ons (!) geschreven? Christus zorgde ervoor – door zijn Heilige Geest – dat wij
Hem in de heilige Schrift ook nu nog
altijd op betrouwbare wijze kunnen
ontmoeten.

Eigen verantwoordelijkheid
Contrario, vereniging voor christelijke
homo’s en lesbiennes, bestaat nu vijfentwintig jaar. Haar wortels liggen
in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Al die tijd heeft Contrario nooit
een standpunt willen innemen over
homoseksuele relaties. Zij wil een in-

houdelijk gesprek over de Bijbel voeren,
maar ziet een homoseksuele relatie
als ‘ieders eigen verantwoordelijkheid’
(in: Nederlands Dagblad, 29 november
2014).
Als gereformeerden beoordelen wij
onze situatie bij het licht van Gods
Woord, maar in onze omgang met de
Bijbel gebeurt vaak het omgekeerde en
verstaan we de Bijbel in het licht van
onze situatie. Homoseksuele relaties
worden zo aanvaardbaar. Een brief in
het ND wijst een andere weg (4 dec.
2014): Kan het zijn dat God ‘in zijn oneindige liefde voor mensen met homogevoelens’ die relaties verbiedt ‘omdat
dit beter voor ons is?’ ‘We moeten op
zoek naar Gods liefde in zijn verbod.’ De
geboden van God – hoe zwaar die soms
ook voor ons zijn – werken nooit in ons
nadeel (einde brief). In onze ik-gerichte
belevingscultuur zal ‘men’ dit nooit
kunnen begrijpen. Laat als kerk maar
zien dat God het laatste Woord heeft:
een Woord van liefde en genade.

ieders eigen verantwoordelijkheid.
Eigenlijk is dat niets anders dan een
gedoogcultuur. Heeft dat iets te maken
met het godsbeeld: God als de grote
gedoger (‘God is liefde’) die veel door de
vingers ziet?
Afgesloten 15 december 2014. Met dank
aan mijn vrouw!
Drs. B.P. Hagens te Soest was docent econo
mie en is secretaris van de redactie cahiers
van Woord en Wereld.

Vraag
Bijbelgetrouw met subjectieve toepassing, de praktische toepassing is voor

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
&
W

Onder redactie van Harm Boiten
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Begrensde
verdraagzaamheid

Column
Rufus Pos

TOLE RA N
Het is van alle tijden. Maar soms
neemt het volume toe waarmee
tolerantie gepredikt wordt. En dat
gaat haast altijd samen met een
nogal onverdraagzame houding
jegens mensen die een andere
mening hebben. Het zijn overigens
niet alleen christenen die vanwege
meningen die niet ‘tolerantieproof’ zijn, uit naam van de tolerantie voor de rechter gesleept
worden.
Bijna altijd zijn de predikers van
totale tolerantie heel nette types,
die hun eigen onverdraagzaamheid verpakken in het gewaad van
de liefde voor een selecte groep
medemensen. Deze waarneming is
wel subjectief voor wat betreft de
nette uitstraling van deze promotors van verdraagzaamheid. Maar
ze lijkt in ieder geval enigszins
gesteund te worden door de logica.
Ieder begrijpt immers dat de uitstraling van een persoon van grote
invloed is op zijn of haar geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid
is heel hard nodig als je je eigen
overtuiging wilt verkopen als de
enige maatstaf voor tolerantie.
Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de
scherp aangezette overtuiging dat
onze homofiele medemens ernstig
lijdt, niet zozeer onder onbegrip,
maar onder het feit dat niet ieder
ander volledig instemt met de
door hem/haar uitgedragen ‘leer
en leven’. En het einde van dit lijden komt pas in zicht als letterlijk
alle andere medemensen volledig
instemmen met wat deze minder-

heid als normaal beschouwt.
En precies dat mag je, als je tolerant bent tenminste, eisen van je
medemens. Het zal duidelijk zijn
dat mensen die opkomen voor deze
bedenkelijke vorm van tolerantie,
wel wat extra overtuigingskracht
nodig hebben. Deze vinden zij in
hun keurige uitstraling als echte
en pure medemensen. Mensen
die heel breed zijn, iedereen in z’n
waarde laten, en echt alleen maar
in het uiterste geval eisen zullen
stellen, en dan alleen nog maar als
de tolerantie hen ertoe dwingt.
Opvallend is dus dat mensen die
ruimte claimen voor zaken waar
velen nog steeds een ‘afwijkende’
mening over hebben, nooit tevreden blijken te zijn met de ruimte
die ze krijgen. Dat hun door andersdenkenden geen strobreed in
de weg wordt gelegd, telt niet als
ware tolerantie. Het is nog maar
het begin. Want echte vrijheid en
echte tolerantie is er naar hun
mening pas als iedereen ook van
harte instemt met datgene waarvoor de tolerantie ruimte schept.
Ik krijg de indruk dat bij dergelijke
verdraagzame lieden het besef
ontbreekt dat de tolerantie zichzelf
opblaast op het moment dat uit
haar naam mensen gedwongen
worden deze tolerantie te omarmen. Want waarom zou ik mijn
buurman nog tolereren als deze
mij ertoe verplicht en daarmee het
zelf vertikt om mij te tolereren met
als argument dat ik weiger hem

TIE

te tolereren? Onze maatschappij
is dan veranderd in een slagveld
waar tolerantie langzamerhand
samenvalt met het recht van de
sterkste.
Het recht van de sterkste? Maar
dat is natuurlijk niet de bedoeling
van de echt tolerante mens. Nee,
de bedoeling van deze echt tolerante mens is slechts dat u en ik
ons aanpassen aan de enig ware
overtuiging die door hem gepredikt
wordt. En hier komt dus de aap
uit de mouw: achter de keurige en
vriendelijke façade van hem die tolerantie eist, schuilt een kleine en
wellicht ook een grote dictator.
Maar behoren wij dan niet tolerant
te zijn? Het is maar wat je eronder
verstaat. Paulus schrijft ergens:
‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.’ Christus was vol
liefde voor zijn medemens. Maar
dat weerhield Hem er niet van
foute daden en gedachten radicaal
af te wijzen. Hij leerde daarmee
geen onverdraagzaamheid. Hij liet
slechts zien dat liefde nooit een
alibi kan zijn voor de dwang van
onbegrensde tolerantie.
Ds. R.Th. Pos is predikant te Rijnsburg.
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M/V en huwelijk

Het Joodse Bruidje
(Rembrandt)

Thema
Pieter Niemeijer

‘1 Kor. 14:34-36 geeft geen absoluut zwijggebod voor de vrouw
in de gemeente, maar verbiedt haar het beoordelend en met
gezag spreken tijdens de eredienst;
1 Tim. 2:11-15 bevat een verbod voor vrouwen om leidinggevend
onderwijs te geven tijdens de eredienst en zo gezag te oefenen
over de man;
uit deze Schriftgegevens valt terecht af te leiden dat de vrouw
geen leer- of regeerambt mag vervullen in de gemeente.’
Synodes aan het woord
Bovenstaande overweging van de
Generale Synode van Ommen 1993 in
het kader van de onderbouwing van
het vrouwenstemrecht (Acta, art. 24) is
voor velen de klassieke gereformeerde
opvatting als het gaat om de vrouw
in het ambt: wat de apostel Paulus in
1 Korintiërs 14 en 1 Timoteüs 2 schrijft,
leidt regelrecht tot de afwijzing van de
mogelijkheid dat vrouwen dienen in
een leer- of regeerambt. Wie voor dat
laatste toch het pleit voert, bezondigt
zich aan schriftkritiek.
Op de tafel van de Generale Synode
van Berkel en Rodenrijs 1996 lag een
verzoek om ‘de stellige uitspraak van de
Generale Synode van Ommen, dat de
vrouw geen leer- of regeerambt mag

vervullen, in te trekken’. De synode
wees dat verzoek af met als grond: ‘de
synode (van 1993, PN) heeft in de gronden aangetoond dat het toekennen van
stemrecht aan de zusters niet automatisch leidt tot het leer- en regeerambt
van de vrouw. Zij heeft geen besluit ten
aanzien van het leer- en regeerambt
van de vrouw genomen, omdat daarover geen verzoek aan haar was voorgelegd. Wanneer appellanten menen
dat deze zaak aan de orde moet komen
zullen zij daarvoor, naar art. 30 KO, de
kerkelijke weg moeten gaan’ (Acta, art.
29).
Terwijl de synode van 1996 aan de ene
kant een bijstelling van de formulering
van de synode van 1993 afwijst, legt ze
er aan de andere kant wel de vinger bij
dat van de overweging van de synode
van Ommen geen uitspraak gemaakt

mag worden over de vraag of het leerof regeerambt voor de vrouw mogelijk
is. Die intentie had de synode van Ommen niet. Wie de Ommer grond zo gebruikt, overvraagt wat door de synode
van 1993 is uitgesproken.
De Generale Synode van Ede 2014 vond
op haar tafel een deputatenrapport dat
uitliep op de conclusie dat het past binnen de bandbreedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden
bestempeld, wanneer naast mannen
ook vrouwen in de kerkelijke ambten
mogen dienen. De synode wees de onderbouwing in het deputatenrapport
af, maar sprak wel uit dat de visie dat
behalve mannen ook vrouwen in de
kerkelijke ambten mogen dienen, vrij
bespreekbaar moet zijn zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt.
De synode voert als grond voor haar
tweeërlei uitspraak aan: het doorlopend spreken van de Schrift laat twee
lijnen zien. De ene lijn is die van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw – de
andere die van het verschil in verantwoordelijkheid die God aan man en
vrouw heeft gegeven; deze beide lijnen
dienen verdisconteerd te worden.
Er vallen aan dit besluit een paar zaken
op:
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1.

de visie dat vrouwen kunnen dienen in het ambt, wordt niet op
voorhand als onmogelijk op de
Schrift te funderen afgewezen;
2. in het oorspronkelijke voorstel werd
in de grond voor de twee lijnen
(die van ‘gelijkwaardigheid’ en van
‘verschil in verantwoordelijkheid’)
verwezen naar 1 Korintiërs 14 en
1 Timoteüs 2;
3. die verwijzing werd in de uiteindelijk aangenomen tekst verwijderd.

Opmerkingen vooraf

dan de onze, voor wie dingen soms bekend of zelfs vanzelfsprekend waren die
ons nu niet meer bekend zijn. Gelukkig worden hierdoor geen zaken voor
ons onduidelijk die nodig zijn om God
te kennen, lief te hebben en te dienen
naar zijn wil.
2. Hoe je een tekst leest, heeft vervolgens ook te maken met je eigen situatie als lezer. Ooit hoorde ik iemand
vertellen dat hij als docent in Afrika
1 Korintiërs 7 met zijn (mannelijke) stu-

Voordat ik wat specifieker inga op
de genoemde teksten, maak ik
een paar algemene opmerkingen die me van belang
lijken.
1. Om teksten te begrijpen moet
je kennis hebben van de situatie
waarin de teksten spelen. Om een
voorbeeld te geven: als ik tegen iemand
met beperkte kennis van de kaart van
Nederland zou zeggen dat een van
mijn familieleden levenslang heimwee
had naar het Groningse Wassenaar,
zou zo iemand kunnen denken dat ik
er ten onrechte van uitga dat het ene
Wassenaar dat er is, in Groningen ligt,
of dat ik ervan zou uitgaan dat er naast
het Zuid-Hollandse Wassenaar ook een
Wassenaar is dat in Groningen ligt.
Maar wie de kaart van Nederland kent,
snapt dat hier een metafoor gebruikt
wordt voor de welvarende vlakbij de
stad Groningen liggende gemeente
Haren. De Bijbel is geschreven voor
mensen in een andere tijd en cultuur

De Bijbel flonkert als een diamant
denten las. Paulus leert daar dat man
en vrouw elkaar moeten geven wat de
ander toekomt, en elkaar de echtelijke
gemeenschap niet mogen onthouden.
Uit vers 4 las de docent voor: Een vrouw
heeft niet zelf de zeggenschap over
haar lichaam, maar haar man. Instemmend geknik van de aanwezige mannen. Inderdaad, een vrouw moet de
zeggenschap van haar man erkennen.
Maar toen las de docent door: en ook

De teksten waarom het gaat (in de versie van de Nieuwe
Bijbelvertaling 2004).
Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen.
Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven,
zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten
ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande
voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt
(1 Korintiërs 14:34-35).
Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingeto
gen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige
haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede
daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God

een man heeft niet zelf de zeggenschap
over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Een
hevig protest steeg op: ongehoord,
dat een vrouw zeggenschap over jouw
lichaam zou hebben! In ons eenentwintigste-eeuwse Nederland met zijn
gelijke rechten voor ieder individu lees
je haast gedachteloos over zo’n tekst
heen: de wederkerigheid in 1 Korintiërs
7 klopt met hoe wij het vandaag in
West-Europa beleven. Maar in Afrika
met zijn heel andere verhoudingen
tussen mannen en vrouwen steekt een
storm van verontwaardiging op. Kennelijk draag je iets met je mee dat je
lezen van de Bijbel beïnvloedt.
Een ander voorbeeld van
tijd en cultuur die je ogen
ergens voor kunnen openen. Eeuwenlang zijn de
teksten over man en vrouw
in jodendom en christendom
gelezen op een manier die de
vrouw achterstelde bij de man. Tegenwoordig doen we ons uiterste best
om te benadrukken dat we ons onderscheiden van SGP’ers en moslims als
het gaat om de positie van de vrouw.
De een wijst er daarbij op dat de Bijbel
geen voorschriften voor de maatschappij geeft (alsof Adam en Eva alleen
leefden in kerk en huwelijk), de ander
wijst erop dat het in de Bijbel geëiste
ontzag van de vrouw voor haar man
per se geen ongelijkwaardigheid impliceert. Waar komt het vandaan dat we
oog kregen voor het genuanceerde onderwijs van de Schrift en voor plaatsen
in de Bijbel waar ‘vrouwvriendelijker’
gesproken wordt en dat we dat vandaag zo sterk benadrukken? De ontwik-

vereren. Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden
te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf on
derwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden
zijn. Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna
Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij over
trad Gods gebod. Ze zal worden gered doordat ze kinderen
baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en
een heilige, ingetogen levenswandel (1 Timoteüs 2:9-15).
Iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert, maakt
zijn hoofd te schande. Maar een vrouw maakt haar hoofd
te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profe
teert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaal
geschoren vrouw (1 Korintiërs 11:4-5).
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kelingen in onze maatschappij spelen
daarin, denk ik, een rol.
Het blijft zaak om jezelf als lezer telkens
kritisch te beproeven. De Bijbel is een
diamant. In het licht van tijd en cultuur
flonkert nu eens deze dan gene zijde.
Maar je kunt als mens ook bepaalde
zijden verdonkeren.
3. Teksten staan in een verband. 1 Korintiërs 11 en 14 staan in een gedeelte
van de brief waartoe het evangelie van
Christus op zich geen aanleiding gaf,
maar waarin Paulus ingaat op concrete
vragen en specifieke omstandigheden van de gemeente in Korinte. In
wat Paulus hier schrijft, gaat het niet
om het evangelie van de gekruisigde
Christus, maar om de door de apostel
waargenomen praktijk. Daar richt het
zich ook op. De punten die de apostel
in de onderhavige gedeelten aansnijdt,
liggen – zouden wij zeggen – niet op
heilsnoodzakelijk maar op kerkordelijk niveau. Het gaat om de concrete
vormgeving van en het leven in de
gemeente. Ook belangrijk, maar op een
ander niveau dan het kloppend hart
van het evangelie.*
Ook in 1 Timoteüs 2 gaat het over ‘hoe
men zich moet gedragen in het huis
van God’. Niet voor niets worden de
hoofdstukken 2 en 3 door velen aangeduid als een ‘kerkorde’. Dat maakt het

gezag van deze teksten niet minder,
maar is wel van betekenis voor de wijze
van toepassing van wat hier staat.
Inzake de concrete gang van zaken en
de inrichting van de kerk spelen historische omstandigheden en culturele
ontwikkelingen een andere rol dan als
het gaat om de inhoud van het ‘eeuwig evangelie’. Er worden niet – heel
clean en los van de situatie – een paar
eeuwige waarheden gedumpt, maar er
worden voorschriften gegeven die toegesneden zijn op de werkelijkheid en
een verbinding aangaan met de werkelijkheid van dat moment. Ze nemen de
kleur aan van de omstandigheden van
dat moment. Zo pleit onder ons niemand voor de handhaving van allerlei
samenlevingsbepalingen uit het Oude
Testament (vgl. art. 25 NGB) of voor een
verplichte heilige kus. Dat onze ambten
van predikant, ouderling en diaken niet
rechtstreeks uit de Bijbel komen weglopen maar gevolg zijn van bewuste
keuzes in de tijd van de Reformatie,
is ook algemeen bekend en aanvaard.
Wat Paulus schrijft over de onderlinge
hulp in de familie en de diaconale ondersteuning, is geen reden geworden
om in onze tijd de sociale wetgeving
in haar geheel af te wijzen. Iedere tijd
kent zijn eigen vormen waarin het gezaghebbend onderwijs van de Schrift
inzake inrichting en vormgeving van

het concrete kerkelijke leven met door
de Geest geschonken wijsheid moet
worden toegepast. Daarin speelt de
concrete werkelijkheid van dat moment
een rol. Als oudere gereformeerden
denken we dan bijna meteen aan de
omschrijving van K. Schilder van ethiek
als de wetenschap die de constante rationes, de wisselende bedelingen en de
actueel-concrete bepaaldheid van de
wil van God verwerkt.
Laten we dus niet doen alsof de Bijbel
ons één concreet kerkmodel voor alle
tijden oplegt. Dat is de intentie van de
Bijbel ook niet. Het is beter de wijsheid
te honoreren die in art. E70.1 van de
nieuwe kerkorde is verwoord, dat we in
oecumenische betrekkingen met kerken buiten Nederland ‘de eigen historie
en context van elke kerk’ respecteren.
Noot:
*

B. Kamphuis schreef ooit over het reliëf
van de Schrift (De Reformatie, 64 [198889], 1-4). De Bijbel is geen verzameling
eeuwige waarheden, maar is boek van
het verbond. Het leven in het verbond
kent allerlei verschillende zaken, omstandigheden en ontwikkelingen. De hele Bijbel is Woord van God, met gezag van de
Auteur, maar dat maakt niet alle teksten
van gelijke aard en van gelijke diepte.

Orde van het huwelijk
Hoe de gemeenten van Korinte en Efeze precies waren georganiseerd en hoe hun erediensten precies verliepen, is ons nog
steeds niet bekend. We kunnen dat ook niet tot in detail opmaken uit wat Paulus aan Korinte en aan Timoteüs schrijft.
Kerkelijke context
Terwijl voor de toenmalige lezers ongetwijfeld meteen duidelijk was waarop
de apostel doelde toen hij het had over
de inbreng van vrouwen en over wat
vreemd en schandelijk was, en over
vrouwen die ‘dus’ moesten zwijgen
en zich gehoorzaam en bescheiden
moesten laten onderwijzen, moeten

wij daarnaar op zoek en worden allerlei
verschillende opvattingen ten beste
gegeven. Als Paulus verwijst naar de
wet, breken wij ons het hoofd waarop
hij toch kan doelen1, maar voor zijn
lezers zal dat duidelijk geweest zijn. De
informatie die 1 Korintiërs en 1 Timoteüs bieden, was voor de lezers toen
voldoende, maar is voor ons te summier
om er precies een vinger achter te krij-

gen, en moet ons bescheiden maken en
ervoor behoeden al te stellige en al te
vérgaande conclusies te trekken.
Wat we in ieder geval wél weten, is dat
de inrichting van de kerk in Paulus’ tijd
anders was dan de ons vertrouwde. De
ambtelijke drieslag van predikant, ouderling en diaken kende men niet; die
dateert uit de tijd van de Reformatie.
Ook zoek je in de Bijbel tevergeefs naar
een equivalent of begripsbepaling van
ons woord ‘ambt’. De kerkdiensten verliepen in ieder geval in Korinte op een
andere manier dan bij ons. We horen
van de inbreng van velen: met een lied,
een onderwijzing, een openbaring, een
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uiting in een andere taal. We horen van
twee of drie die profeteren en daarna
beoordeeld worden. We horen van
mensen die op bepaalde momenten
moeten zwijgen en van vrouwen die
hun vragen niet in de kennelijk interactieve samenkomsten moeten stellen.
Alles wijst erop dat het kerkelijk leven
in de tijd van Paulus heel anders gestructureerd en georganiseerd was dan
bij ons. Ook dat moet ons ervan weerhouden om al
te vlot en eenop-een conclusies te trekken
voor vandaag.
Je kunt niet
zomaar een
onderdeel uit
een klassieke
Fiat 500 overzetten in een
KIA Sorento.
In 1 Korintiërs 11 horen we de apostel
spreken over vrouwen die moeten bidden en profeteren met bedekt hoofd.
Er is veel voor te zeggen dat het daarbij
om bidden en profeteren in de samenkomsten gaat. Profeteren is immers een
charisma: een voor de opbouw van de
gemeente geschonken gave. En Paulus
roept aan het begin van 1 Korintiërs 14
allen op de liefde na te jagen, te streven naar de gaven van de Geest, vooral
die van de profetie. Het lijkt voor ons
vreemd dat Paulus dit aan vrouwen
toestaat, omdat wij bij ‘bidden’ in samenkomsten geneigd zijn te denken
aan het voorgaan van de gemeente in
gebed, en bij het profeteren aan het
gezaghebbend doorgeven van een directe boodschap van God. Maar het is
de vraag of dat voor Paulus ook gold.
Hoe het precies met het bidden en profeteren ging, weten we niet, maar ook
zonder die kennis is het niet vreemd
om te veronderstellen dat voor Paulus
het bidden een nederig en vertrouwend vragen aan God zal zijn geweest,
en een grootmaken van de Here. Niet
de bidder heeft status, een bidder weet
zich juist klein voor God en legt alle
hoogmoed en trots af. En het profeteren blijkt in 1 Korintiërs 14 niet iets verhevens te zijn geweest dat klakkeloos
geaccepteerd moest worden, maar iets
dat beoordeeld moest worden (1 Kor.

14:29) en onderzocht om er het goede
uit te halen en het verkeerde uit weg
te doen (1 Tess. 5:20v; vgl. 1 Joh. 4:1).
Degene die profeteerde, was onder
worpen aan hen die dat in een kennelijk koersbepalend
gesprek beoordeelden
(1 Kor. 14:32,
NBG-1951).

Daarin
was de
profetie
van indertijd dus
iets anders
dan onze praktijk met de ene prediker
aan wie voor die kerkdienst volmacht is
verleend om in de prediking de sleutelmacht te bedienen.

Vrouwen en (hun) mannen
Als Paulus de vrouwen niet toestaat dat
ze onderwijzen of gezag over mannen
hebben, over welke vrouwen en mannen heeft hij het dan? Over vrouwen
en mannen in het algemeen of over
gehuwde vrouwen die hun eigen mannen niet mogen domineren? Als hij het
heeft over vrouwen die met bedekt
hoofd moeten bidden en profeteren
en mannen die dat juist met onbedekt
hoofd moeten doen, gaat het dan om
elke man en elke vrouw of gaat het ook
daar om gehuwde vrouwen en hun
echtgenoten?
Er wordt op die vragen verschillend
geantwoord. In 1 Korintiërs 14, waar
vrouwen de opdracht krijgen om hun
man thuis om opheldering te vragen,
lijkt het duidelijk: daar gaat het over
gehuwde vrouwen en hun mannen.
Maar in 1 Korintiërs 11 en 1 Timoteüs 2
lijken de bepalingen algemener en generieker. Het gaat over ‘de vrouw’ voor
wie kort haar een schande is en over ‘de
man’ voor wie lang haar een schande
is. In 1 Timoteüs 2 wordt verwezen naar
‘de vrouw’ in het paradijs en ‘de vrouw’

die werd misleid en Gods gebod overtrad.
Laten we eerst weer even kijken naar
onze eigen achtergrond. Wij denken
in individuen en seksen. We hebben
oog voor ieders (gelijke)
rechten. Je ziet dat bijvoorbeeld in het voor
ons heel herkenbaar
geformuleerde besluit
van de synode van 2014.
Maar de manier waarop
de synode spreekt over
‘twee lijnen’ – van gelijkwaardigheid en verschil
in verantwoordelijkheid
– zul je met deze termen
letterlijk nergens in de
Bijbel tegenkomen. In zulke termen
redeneren wij. Zo dacht men vroeger
niet. Wie zo spreekt, verraadt dat hij
bezig is met een moderne verwerking
van wat de Bijbel leert. Een moderne
verwerking waar het draait om de
verschillen en verhoudingen tussen de
seksen.
Wij maken verder een scherp onderscheid tussen vrouwen in het algemeen
en gehuwde vrouwen. Wat voor een
gehuwde vrouw geldt, hoeft niet voor
ongehuwde vrouwen op te gaan, en
omgekeerd. Soms worden beschouwingen helemaal opgehangen aan het feit
dat Paulus het alleen over gehuwde
vrouwen en over het huwelijk zou hebben, en ‘dus’ niet over andere verhoudingen in kerk en samenleving.2 Wij
zijn als moderne westerlingen gewend
hier scherp analytisch te onderscheiden
en vinden dat dat zeker bij regelgeving
moet. Maar terwijl wij het cruciaal
vinden om de vraag te beantwoorden
of Paulus het nu heeft over gehuwde
vrouwen en hun echtgenoten, of over
de vrouw en de man in het algemeen,
zien we Paulus veel ‘losser’ schrijven in
1 Korintiërs 11. Hij heeft het daar over de
vrouw die de luister is van de man en
omwille van de man geschapen is (haar
eigen man, denk je dan als westerling),
en anderzijds over de vrouw door wie
de man er is (zijn moeder, denk je dan
als westerling). Kennelijk liggen bij de
apostel ‘vrouw’ en ‘gehuwde vrouw’
veel dichter bij elkaar dan bij ons en is
er geen waterdichte scheiding tussen
beide. Uitleggers wijzen erop dat in de
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wereld van Paulus dit onderscheid niet
zo scherp lag en ook niet zo relevant
was. Zowel in het jodendom als in de
hellenistische wereld waren vrijwel alle
vrouwen gehuwd.3
Mijn conclusie: zet wat Paulus schrijft
over gehuwde vrouwen, niet apart en
maak het spreken over ‘mannen’ en
‘vrouwen’ niet los van het door God
gegeven huwelijk. Het zijn geen twee
gescheiden werelden, hoe we in het
huwelijk leven en hoe we in kerk en samenleving zouden moeten optreden.

Houd het huwelijk hoog!
Het heeft mij verbaasd dat de synode
van 2014 zich in haar besluit beperkt
tot het noemen van de twee lijnen van
gelijkwaardigheid en verschil in verantwoordelijkheid tussen man en vrouw.
Dat spoort met ons denken in individuele en generieke categorieën. Maar
in de Bijbel bestaat mijns inziens zeker
zo veel aandacht voor de categorie
van het huwelijk. Ik mis in het besluit
van de synode een aanduiding van het
belang van het huwelijk, van de structuur daarvan en van de verbondenheid
daarin van man en vrouw. Is dat dan zo
belangrijk in dezen?
Laat me er allereerst op wijzen dat ik
in ons huwelijksformulier de manier
waardeer waarop daarin wordt gesproken over de verhoudingen in het
huwelijk. Het formulier zegt: als het om
de onderlinge verhoudingen in het huwelijk gaat, komt allereerst de eenheid
naar voren. De eenheid! Vaak wordt
dat gelezen als: de gelijkheid, maar
dat staat er niet! Niet de gelijkheid,
maar de eenheid staat voorop: man en
vrouw zijn één in het huwelijk. Die eenheid is vervolgens een gestructureerde
eenheid, met de man als hoofd en de
vrouw als complementair helper. De
eenheid in het huwelijk wordt bewaard
als de man de vrouw liefheeft en zichzelf wegcijfert, en als de vrouw hem
bijstaat, de positie van haar man erkent
en hem aan zijn verantwoordelijkheid
houdt om voorop te gaan en de obstakels op te ruimen.
Maar dat is ons huwelijksformulier.
Hoe zit het in de Bijbel?
De manier waarop ze het huwelijk
taxeerden en daarin leefden, was voor

christenen in de wereldhavenstad
Korinte een aangelegen punt, blijkt
in de eerste brief van Paulus aan hen.
Behalve met een concreet geval van
ontucht in hoofdstuk 5 houdt de apostel zich in hoofdstuk 6 bezig met de
kennelijk veel voorkomende en zelfs
goedgeprate hoererij. In hoofdstuk 7
besteedt hij een heel hoofdstuk aan het
op de juiste waarde schatten van huwelijk en huwelijkstrouw. Op het punt van
het huwelijk is er dus nogal wat aan de
hand in Korinte.
In 1 Korintiërs 11 schrijft Paulus over
vrouwen met al dan niet onbedekt
hoofd. Over de inhoud en achtergrond
van deze bepaling bestaan tal van
verklaringen. Vaak wordt gezocht naar
algemeen maatschappelijke verschijnselen in de hellenistische wereld (New
Roman Wives bijvoorbeeld 4), maar
onduidelijk is of die verschijnselen zich
ook voordeden in de kerk te Korinte.
Zou het daar niet evengoed om iets
hebben kunnen gaan wat kleinschaliger, dichter bij huis en veel herkenbaarder was? Iets wat men in Korinte
meemaakte, waarvan iedereen wist en
wat Paulus dus zonder nadere uitleg
kon aanduiden?
Zonder op alle verschillende opties en
opvattingen in te gaan, zou ik in dit
artikel aandacht willen vragen voor
een mogelijke verklaring die niet meer
is dan een hypothese, maar wel een
waarvan ik hoop dat daar eens verder
over doorgedacht wordt.
De gemeente in Korinte vond haar bakermat in de synagoge, en ze heeft ook
heel wat joodse leden geteld. In de door
Paulus gestichte gemeenten waren Joden nadrukkelijk aanwezig. Hun levensstijl liet zich niet zomaar wegpoetsen
en had niet zelden ook op autochtone
instromers invloed. In het jodendom
heeft de hoofdbedekking een duidelijke
betekenis. Een vrouw laat daarin uitkomen dat ze eerbaar gehuwd is.5 Een
mooie illustratie biedt de roman De ne
derzetting van Assaf Gavron.6 Daar valt
te lezen wat het afdoen van de hoofdbedekking in het traditionele jodendom inhoudt. Eén van de in de roman
beschreven vrouwen beseft definitief
dat haar man niet de man voor haar is.
Ze wil niet langer haar leven met hem
doorbrengen. Ze besluit zich van hem

los te maken en een scheiding door te
zetten. ‘Morgen zou ze met onbedekt
hoofd naar de synagoge gaan, besloot
ze, daarmee verkondigde ze openlijk
wat haar nieuwe status was, zodat
iedereen het wist, en zij ook, dat het
definitief was’ (p. 410). Een vrouw met
onbedekt hoofd en de haren los deed
alsof ze ongehuwd was. Ze gaf zichzelf
te kennen als vrij en ‘in’ voor een huwelijkskandidaat.
We weten dat in de gemeente van Korinte vreemde opvattingen bestonden
over de combinatie van huwelijk en
christen-zijn. Zo waren er kennelijk ook
vrouwen die in de gemeente kwamen
en daar actief waren, en die om wat
voor reden dan ook dachten dat hun
getrouwd-zijn daar los van stond of
geen rem op mocht zetten. Zij stelden
zich in de samenkomsten op als ongehuwde vrouwen, zelfstandig, los van
hun man. Was het omdat hun man
geen kerklid was? Of vonden ze het huwelijk als aards en lichamelijk staan onder het geestelijk niveau van de dienst
van God? In ieder geval deden ze alsof
ze in de kerk hun huwelijk even opzij of
tussen haakjes konden zetten: ze deden hun hoofdbedekking af. De apostel
waarschuwt dat vrouwen die zich zo
opstellen, zich niet onderscheiden van
vrouwen die om hun overspel worden
kaalgeschoren. Zoals je je als christin
niet mag bezondigen aan overspel, zo
kun je ook niet in de kerk doen alsof je
niet getrouwd bent. Zoals mannen zich
niet los kunnen maken van hun vrouwen7, zo vrouwen niet van hun mannen. Ook in de kerk ben je getrouwd
en vorm je samen een eenheid. Een
eenheid die je als man en vrouw hebt te
honoreren en vertonen.
Meer dan een denken in individuele
en generieke categorieën lijkt me in
1 Korintiërs 11 het verdisconteren van
het huwelijk en zijn structuur aan de
orde.

Denken vanuit het huwelijk
Verdisconteren van het huwelijk is ook
in 1 Korintiërs 14 niet vreemd.
Zoals gezegd weten we niet precies hoe
het in de samenkomsten in Korinte toeging. Er werd gebeden en geprofeteerd
en in talen gesproken. Daaraan mocht
iedereen meedoen, ook de vrouwen.
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zelfs de les. Vrouwen ‘met de broek
Als Paulus de gemeente aanspoort de
aan’.
liefde na te jagen en vooral te streven
Paulus staat niet toe dat een vrouw
naar de gave van de profetie, zondert
onderwijs geeft en gezag heeft over
hij hen namelijk niet uit. Het profetede man. Ze moet zich gehoorzaam en
ren op zichzelf was ook niet gezaghebbescheiden laten onderwijzen. Voor ‘gebend. Het moest beoordeeld worden.
hoorzaam’ gebruikt Paulus een woord
In die beoordelingsgesprekken werd
dat we ook kennen uit zijn onderwijs
de koers voor de gemeente uitgezet
over het huwelijk. Het betekent iets
en aangegeven waaraan men zich te
binden had. In die gesprekken vielen de als: laat men de orde, de verhoudingen
respecteren die in het huwelijk gelden.
beslissingen voor de gemeente.
Myriam Klinker heeft geopperd dat de
Kennelijk hadden vrouwen ook de
werkwoorden ‘onderwijzen’ en ‘gezag
neiging om bij die koersbepalende
hebben’ hier betrekking hebben op
beoordelingsgesprekken hun duit in
één activiteit: door onderwijzen gezag
het zakje te doen. Wellicht met nog
uitoefenen.8 Laat mij de beide werkniet eens meer dan vragen. Maar de
apostel wijst erop dat ze
getrouwd
woorden mogen samenlezen als: de les
zijn. Wat maakt
het
lezen. De apostel wil niet dat vrouwen
voor indruk, als
publiek hun man en anderen op hoge
zij het voortouw
toon toespreken.
nemen of het
Dat past niet.
woord doen terDan staan in
wijl hun man
de kerk de
zwijgt?
huwelijksverKlopt dat
houdingen
met de
zoals die
orde en
golden, op
verhouz’n kop.
dingen
Zoals
in het
voor
huwelijk?
een
Hoort in het huwelijk
man die opziener
De les lezen
de man niet voorop
of diaken was, zijn
te gaan en het voortouw te nemen? Is
optreden in huwelijk en gezin van behij het niet die zowel in de kerk als in
lang was (1 Tim. 3), zo was ook voor een
de volksvergadering namens man én
publiek optreden van een vrouw haar
vrouw spreekt? Paulus wil dat de orpositie in het huwelijk maatgevend.
dening van het huwelijk ook in de kerk
Die moest je doortrekken in haar puserieus genomen en doorgetrokken
blieke optreden.
wordt. Laat een vrouw daarom zo nodig thuis om opheldering vragen als ze
Met zijn rabbijnse achtergrond wijst
iets niet begrijpt. Dan toont ze respect
de apostel zijn lezers erop dat dit een
voor de positie van haar man. Houd het opstelling is die geen recht doet aan
huwelijk hoog en je man in ere.
wat de Bijbel vertelt over het eerste
echtpaar: kijk naar de schepping van
Ook in 1 Timoteüs 2 zou de verhoueerst Adam en daarna Mannin, en kijk
ding tussen een gehuwde man en zijn
naar wat er gebeurde toen de vrouw
vrouw goed de drijfveer van de apostel
het voortouw nam en het gesprek met
kunnen zijn. We krijgen de indruk dat
de slang aanging los van haar man. Dat
er in Efeze vrouwen waren die zich
zijn de verhoudingen: de vrouw heeft
bijzonder lieten gelden. Ze besteedniet als roeping haar man te passeren
den veel zorg en tijd aan hun uiterlijk,
of te overvleugelen. Maakt dat haar tot
het waren dames die nadrukkelijk
sloofje? Haar eretaak als dochter van
aanwezig waren en hun charmes in de
Eva, moeder van alle levenden (Gen.
strijd wierpen. Ze deinsden er niet voor 3:20), is vanaf Genesis 3: de kardinale
terug prominent hun zegje te doen en
zorg voor de vorming van nieuwe gestelden zo hun mannen in de schaduw.
neraties in de kerk onder de zegen van
Ze lazen hun eigen en andere mannen
Hem die Eva’s grote Zoon is (Gen. 3:15).

Wat het voorgaande voor de praktijk
betekent, duid ik aan in een artikel in
de rubriek Rondblik: ‘M/V in de praktijk’.
Noten:

1

Doelt de apostel met ‘de wet’ op de Thora
(waarop hij zich al eerder in 1 Korintiërs
11 beriep) of op het gevoelen dat zijn
neerslag vond in Sirach 25:25 (laat aan
het water niet de vrije loop en aan een
boosaardige vrouw niet de vrijheid van
spreken) of op de wet die in de samenleving gold, bijv. inzake het spreekrecht
in de volksvergadering (vgl. Piet Dorland,
Ambtsdrager M/V. Mogen vrouwen
een kerkelijk ambt bekleden?, Soest,
Boekscout.nl, p. 116)?

2

Vgl. bijv. George en Dora Winston,
Vrouwen in de gemeente van Christus.
Een exegetische theologie, Apeldoorn,
Novapres, 1996.

3 Myriam Klinker-De Klerck, Als vrouwen
het Woord doen. Over schriftgezag,
hermeneutiek en het waarom van de
apostolische instructie aan vrouwen
(TU-Bezinningsreeks nr. 9), Barneveld,
Vuurbaak, 2011, p. 53.
4 Vgl. Bruce W. Winter, Roman Wives, Roman
Widows. The Appearance of New Women
and the Pauline Communities, Grand
Rapids/Cambridge, Eerdmans, 2003.
5

In Numeri 5:18 waar de priester een
vrouw haar hoofdhaar los laat hangen, is
ook het eerbaar gehuwd zijn in geding.
Een verwijzing naar deze tekst vond ik
bij R. Dean Anderson, 1 Korintiërs. Orde op
zaken in een jonge stadskerk (Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde
Serie), Kampen, Kok, 2008, p. 153.

6

Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2014.

7

Het is de vraag of Paulus in dit gedeelte
van 1 Korintiërs 11 alleen een appeltje
schilt met de vrouwen of ook met de
mannen. Myriam Klinker kiest voor correctie van alleen de vrouwen (a.w., p. 52).

8

A.w., p. 93v. Anders: J.J. Schreuder, Dienen
de mannen en vrouwen, in het huwelijk
en in de kerk, Bedum, Woord en Wereld,
2010, p. 61 nt. 9.

Ds. P. Niemeijer is predikant te Rijnsburg.
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Beweging
Bekering
Beleving
Eigen wijs. Een overcompleet
Liedboek
Een incompleet Kerkboek
Een complete koerswijziging
De vloek in Amsterdam en
Staphorst
Moeilijke vragen
Paas over Keller
Gaande en komende mannen
Zwaardmacht
Een tegenstrijdige synode
Bijbelvertaling
(Weer) een nieuwe liedbundel
Douma’s afscheid

jan
jan

5
7

feb
feb
feb
mrt

37
38
41
68

apr

101

mei

133

Van wie is de zegen?
Wij roepen God aan als Vader
De Heidelbergse Catechismus
en het christelijk leven
Wat dan wél? Over de plaats
van vrouwen in de gemeente
van Christus
Gebedsargumenten in de
psalmen
Moderne hermeneutiek. Waar
brengt het ons verder?
Moderne hermeneutiek. Waar
geeft het verwijdering?
(S)preken over Gods toorn
Geen geloof zonder de belijdenis van de kerk

jun
165
jul/aug 197
jul/aug 198
jul/aug 200
sep
229
sep
sep
okt

231
232
261

okt
okt
okt
nov
nov
dec
dec
dec

262
263
264
293
294
326
328
329

jan
feb
mrt

10
43
72

apr

105

mei

137

jun

169

Marc ten Brink
Aryjan Hendriks
Column
Gijs Zomer
Rufus Pos
Gijs Zomer
Rufus Pos
Gijs Zomer
Rufus Pos
Gijs Zomer
Rufus Pos
Gijs Zomer
Rufus Pos
Gijs Zomer
Woordwaarde
Hans de Wolf
Rob van
Houwelingen
Egbert Brink
Rob van
Houwelingen
Hans de Wolf
Rob van
Houwelingen
Egbert Brink
Rob van
Houwelingen
Hans de Wolf

nov

297

dec

332

Tumult bij de uitgang
Kwetsen(d)
Een stal stinkt niet
Vraag en antwoord
Hebt u een brilletje bij u?
Onttrekking: met droefheid
deelt de kerkenraad u mee…
Buiten schot
Een onvergetelijke zomer
Lachen in Amsterdam
Compassie
Kerst met moeder Rebekka

jan
feb
mrt
apr
mei
jun

13
47
77
109
141
172

Reageer verstandig op onverstand (Spreuken 26:4-5)
Een dienaar die de losprijs
betaalt
Het levensbelang van de
boekrol
Gast wordt gastheer

jul/aug 205
sep
237
okt
278
nov
303
dec
335
jan

14

feb

48

mrt

78

apr

110

Is grijsheid niet een teken van mei
wijsheid?
Leven van de geef
jun

142

Gedenkstenen
De vruchtbaarheid van de
Geest
Gaat God op de plaats van
mensen staan?
Het uitnodigende slot van de
Bijbel
HEER, vanouds of voor het
eerst?

173

jul/aug 206
sep
238
okt

271

nov

300

dec

336

Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling
Stil
Onrecht
Goed
Omhelzen
Nieuws
Ondoorgrondelijk
Zandloper
Glorieus
Klein
Verlangen
Radicaal

jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul/aug
sep
okt
nov
dec

17
51
81
112
145
175
208
240
270
307
338

Rondblik
Gert Schutte
Paul Voorberg
Jakob v Bruggen

jan
feb
mrt

18
52
82

apr

113

mei

147

jun

178

Rob van
Houwelingen
Egbert Brink

jul/aug 202

Hans de Wolf

sep
okt

Joop de Jong

233
265

Paulus, N.T. Wright en rechtvaardiging
De Redder van mens en dier

Frans Wisselink

Vrijheid van onderwijs
Recht doen?
The blind man sat by the road
and he cried; over zien en niet
zien
Vreemdelingschap: een vergeten kenmerk van christenen?
Als dát zijn gezag is, dan wil ik
ook bij Hem horen
Geloofwaardig over M/V
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Harm Veldman
Johan Knigge
Adrian Verbree
André v Leeuwen
Anne vd Sloot
Lucius de Graaff
Martin de Boer
Synode 2014
Gijs Zomer

Gemeentebreed
Ferdinand Bijzet
Dinand Krol
André Bas
Dick Dreschler
Jan Bollemaat
Aryjan Hendriks
Sipke Alserda
Jaap Burger

Jan Blok
Gelezen
Harm Boiten
Jacko Holtland
Jacko Holtland
Anne van der
Sloot
Harm Boiten

Marja Zwikstrade Weger
Aryjan Hendriks
Harm Boiten
Hans van Pelt
Aryjan Hendriks
Hans de Wolf

Cyprianus en het Onze Vader
Een voet in Gilgal
Pornoverslaving
Een tweehonderdjarige slapende Grondwet?
Hervormden en gereformeerden over de eenheid van de
kerk
IS – een islamitisch doods
eskader
Aansporing tot christelijk leven op aarde
Sterkte, dominee, en houd de
boel een beetje bij elkaar!
Wij zouden Jezus wel willen
zien
Papoea’s als buren
De bandbreedte van een gereformeerde synode
Een kerkverband van vier miljoen
‘Zo kunnen we toch niet het
avondmaal vieren?!’
Contacten met de Hersteld
Hervormde Kerk
De klank van de zegen
Als je niets aan de preek hebt…
Trage vragen van snelle mensen
De Heilige Stoel
Bidden is naderen
Ga met je twijfel naar Jezus!
Een nieuwe bijbelvertaling:
de BGT
Het grote gebed in de kerkdienst
Kracht en zwakte van Opwekking
De satan, een noodzakelijk
kwaad (Bert van Veluw)
De evangelische beweging
(J.M.D. de Heer), I
De evangelische beweging
(J.M.D. de Heer), II
Samen dansen in de kerk (Almatine Leene)
Nieuwe en oude dingen (Koert
van Bekkum e.a., red.)
Kroongetuigen van het evange
lie (Jakob van Bruggen)
Basics van de Bijbel (Jasper
Klapwijk)
Diaconie in beweging (Hub
Crijns e.a., Hanneke Arts-Honselaar, eindred.)
Belijden in zevenvoud (A. Baars
en A. Groothedde)
Ambtsdrager M/V (Piet Dorland)
Horen naar de stem van God
(Kees de Ruijter)
In den beginne en verder
(G. Kwakkel en P.H.R van Houwelingen)

jul/aug 209
jul/aug 213
sep
241
sep
244
okt

274

nov

304

dec

339

mrt

88

apr

117

mei
jun

146
176

jul/aug

215

jan

22

feb

55

mrt
apr
mei

86
118
150

jun
182
jul/aug 216
sep
247
okt
279
nov

308

dec

342

jan

24

feb

57

mrt

89

apr

120

mei

152

jun

184

jun

185

jun

186

jul/aug

218

sep

249

okt

282

nov

310

Piet Houtman
Rob Visser
André Bas
Gedicht
Gert Slings

Persrevue
Perry Storm

Gert Schutte

Perry Storm

Gert Schutte

Perry Storm
Gert Schutte
Perry Storm

Stervende vrijheid…
(Japke de Kraker)
De begrafenis van Mandela
(Pieter Boon)
Vernieuwing en verwarring
(M. Golverdingen)
Oudervergadering, Armand
van Assche
Een gebed, Koos Geerds
Die handen, Leo Vroman
De gelijkenis van de verloren
vader, Henk Vreekamp
Tussen het zingende kerkvolk,
Guillaume van der Graft
De apotheker, A.W. Grauls
Ouwerwets, C.A. Zaalberg
Belijdenis, Alfred C. Bronswijk
Eilandspolder, Hans Tentije
De rijke dwaas, Menno ter
Beek
Ode aan Jozef, Hilbrand
Rozema
CGK en homoseksualiteit
Het voorlezen van de wet
– geen buikspreek-act
Het euthanasiedebat – schuivende grenzen
Selfies
Geloofsgesprek en traditie
Lang leve de Heidelberger!
De zin of onzin van het
‘kindermoment’
Christelijke ethiek
De stijl van de gereformeerde
eredienst
De betrouwbaarheid van de
canon
Leven… ik ben er klaar mee
Zou het nog zonder beamer
kunnen?
Pastoraat aan mensen die niet
kunnen praten
Pleidooi voor een ‘gewone’
dominee
Steun gereformeerde theologie in Duitsland!
‘Ik heb voor heel mijn leven in
God mijn bondgenoot’
Film en seksualiteit
Geloof verdampt zonder kerk
Evangeliën zijn geen kronieken
De canon van het Nieuwe
Testament
Is het geloof niet te ingewikkeld?
M/V en de GS Ede, een andere
terugblik
Ruimte voor geweten op de
werkvloer
Feminisering van de kerk?
Ouweneel enthousiast over de
Heidelberger
Hoe Mak terugkeerde in
Jorwerd

II

nov

311

nov

313

dec

344

jan

27

feb
mrt
apr

59
92
123

mei

156

jun
188
jul/aug 220
sep
251
okt
285
nov
315
dec

346

jan
jan

28
29

jan

31

feb
feb
mrt
mrt

60
62
93
95

apr
apr

124
125

apr

126

mei
mei

157
158

mei

159

jun

189

jun

191

jul/aug

221

jul/aug 223
sep
252
sep
254
okt

286

okt

287

nov

316

nov

320

dec
dec

347
348

dec

350

Trefwoordenregister
ambt(sdragers)

37-38,38-40,41-42,68-71,
105-108,249-250,294-296,
316-319
antithese
113-116
archeologie
213-214
avondmaal
22-23,110-111,134
beamer
158-159
beeld van God
120-122,149
belijdenis
218-219,265-269,329-331
Betel
206
bidden
43-46,66,76,137-140,216-217,
261-262,308-309
boekrol
78-80
Bijbel in Gewone Taal
279-281
bijbelonderzoek
152-155
bijbelvertaling
279-281,326-327
canon
126-128,286-287
catechismusprediking
93-95
Christelijke Gereformeerde Kerken 28-29,
105-108
cultuur
38-40,41-42,265-269
deputaten M/V in de kerk
37-38,38-40,
41-42,316-319
dieren
332-334
doop
90-91
Dordtse Leerregels
17,51,81
Drie-eenheid
121-122
duivel
24-26
eenheid
5-7,55-56,101-104,165-168,
274-277,294-296
eindtijd
5-7
eredienst
10-12,29-30,95-96,125-126,
158-159,200-201
ethiek
124-125,339-341
euthanasie
31-32,157-158
evangelie(ën)
81,254-256,290-292
evangelische theologie
57-58,89-91
evolutieleer
82-85
film
223-224
gastvrijheid
110-111
gebed
43-46,66,76,137-140,209-212,
216-217,261-262,308-309
gedenkstenen
206-207,213-214
Geest, Heilige
238-239,338
geloof
62-64,72-76,81,82-85,112,175,
252-254,265-269,287-288,307
gemeente
68-72,133-136
genade
51,73-74,173-174,175,226-228,
270,300-302
gereformeerd
125-126,169-171,191-192,
202-204,274-277
Gereformeerde Gemeenten
344-345
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 101-104
gewetensvrijheid
320
gezag
147-149,178-181
Gilgal
206-207,213-214
Godsnaam
336-337
godsvrucht
138
Grondwet
18-21,244-246
Heidelbergse Catechismus
72-76,93-95,
348-349
Heilige Geest
238-239,338
heiliging
75-76
hermeneutiek
169-171,202-204

hervormd
274-277
Herziene StatenVertaling
326-327
homoseksualiteit
28-29,221-223
IS, ISIS
293-294,304-306
Jahwe
336-337
jongeren
62-64
Jozef (en Maria)
322-325
kerk
52-54,55-56,101-104,165-168,
252-254,265-269,329-331,347-348
Kerkboek
231-232,328-329
kerkdienst
10-12,29-30,95-96,125-126,
158-159,200-201,308-309,
342-343
kerkelijke eenheid
5-7,55-56,101-104,
165-168,274-277,294-296
kerkgeschiedenis
209-212,267,339-341
kerkverlating
258-260,329-331,335
kindermoment
95-96
kringen/miniwijken
133-136
kwaad
24-26
Lam
78-80
leiding (van God)
2-4,237,240,271-273
Liedboek
229-230,328-329
liefde (van God)
17,175,208
liturgie
232
maatschappij
178-181,194-196
man-vrouwverhouding 37-38,38-40,41-42,
105-108,109,120-122,
147-149,178-181,316-319
media
303
miniwijken/kringen
133-136
Mispa
207
missionaire kerk
262-263,263-264
Nationale Synode
7-9,165-168
Nederlands Gereformeerde Kerken 101-104,
294-296
navolging
47,52-54
offer
98-100
onderdanigheid
147-149
ondertekeningsformulier
68-72
onderwijs
18-21
onderwijsvrijheid
18-21
onrecht
51
onttrekking
172
Onze Vader
210-212
oordeel
182-183,233-236
opstanding
145
opvoeding
258-260
opwekkingsliederen
200,342-343
ouderdom
142-144
overheid
194-196,293-294
overwinning
24-36
pastoraat
133-136,159-160
Paulus
297-299
paus
182
PKN
274-277
pornoverslaving
241-243
predikant
189-190
prediking
60-62,118-119,233-236,282-284
preekbespreking
62-64
psalmen
43-46,137-140
rapport M/V in de kerk 37-38,38-40,41-42,
178,198-200,316-319
rechterstoel
182-183

rechtvaardiging
297-299
satan
24-26
schepping
82-85,332-334
scheppingsorde
37-38,38-40
schriftgezag
126-128
schriftkritiek
271-273
schriftonderzoek
152-155
schuld
17
secularisering
350-351
seksualiteit
223-224
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157-158
synode, GS Ede 2014 5-7,37-38,38-40,41-42,
68-72,88,101-104,117,146,
165-168,176-177,197-198,
198-200,215,229-230,
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toorn (van God)
233-236
Triniteit
121-122
twijfel
247-248
tijdgeest
194-196,197-198
uitverkiezing
175,208,270
Vader (God als)
43-46
verantwoordelijkheid
48-50
verbond
43-46
verdorvenheid
338
verkondiging
290-292
verlangen
300-302,307
verlossing
48-50,72-73
vernieuwing
338
verslaving
241-243
vertrouwen
112
verzoening
48-50
vloeken
261-262
vreemdelingschap
113-116
vrouw en kerk 37-38,38-40,41-42,105-108,
109,120-122,147-149,178-181,
198-200,249-250,294-296,
316-319,347-348
vrucht van de Geest
238-239
vrijheid van onderwijs
18-21
vrijspraak
182-183
werkdruk
150-151
wet
29-30,74-75,226-228
wetenschap
82-85
wijsheid
14-16,130-132,142-144
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M/V in
de praktijk
Rondblik
Pieter Niemeijer

In de rubriek Thema werd aandacht gegeven aan een paar

eeuwse vragen over m/v en ambt,
hanteert een andere invalshoek dan
teksten en hun betekenis voor de zaak van m/v. Ik trek daaruit
waaruit Paulus schreef. De individude volgende conclusies.
ele en generieke manier waarop wij
regelingen en bepalingen opstellen en
lezen, verschilt van de manier waarop
zeggen. Het is ook niet bedoeld om een
Een paar conclusies
uitgangspunt te zijn voor een complete dat in de wereld van Paulus gebeurde.
In dit artikel is naar voren gebracht dat
en naar alle kanten uitwaaierende,
1. Wie de brieven van Paulus leest om
Paulus niet beoogde een m/v-discussie
westers-rationeel uitgewerkte leer
daarin een uitgewerkte blauwdruk te
te beslechten, maar wilde aangeven
over de onderlinge verschillen en overvinden voor de hedendaagse inrichting
hoe je als christen ook binnen de kerk
eenkomsten tussen de seksen, maar
van de kerk, gebruikt zijn onderwijs
huwelijk en gehuwd-zijn serieus hebt
wordt door hem gebruikt om in een
voor een ander doel dan de apostel het
te nemen, tegen in zijn dagen optreconcrete situatie zijn onderwijs over
gaf. De Bijbel bedoelt geen handleiding
dende ontsporingen. Daarbij hoefde hij
de opstelling van bepaalde vrouwen te
voor kerkrecht in welke tijd dan ook te
zich niet te verliezen in
onderbouwen. Om dat
schrijven, dan moeten wij hem zo ook
laatste gaat het in 1 Tiniet willen gebruiken. Kijk uit voor het
Als christen gehuwd- allerlei specificerende en
specifieke situaties die
moteüs 2. Wie vanuit de
opkloppen van bijbelteksten.
zijn serieus nemen
wij in onze rationele en
orde van het begin een
‘sluitende’ regelgeving
totaalbeeld wil schetsen
2. Wie wat Paulus in 1 Korintiërs 14 en
– daarin gaat de Schrift ons voor: naast wel zouden willen regelen. Dat is een
1 Timoteüs 2 schrijft over m/v, linea
zaak van nader onderzoek, dat niet an1 Timoteüs 2 ook bijvoorbeeld Matteüs
recta denkt over te kunnen zetten
ders verricht kan worden dan biddend
19, 1 Korintiërs 11 en Efeziërs 5 –, moet
naar vandaag, gaat eraan voorbij dat
zich ervan bewust zijn dat 1 Timoteüs 2 om de leiding van de Heilige Geest.
de situatie en de ambtelijke inrichting
in dat kader staat, en niet het enige is
van de kerk in Paulus’ dagen anders
5. Voor de actualiteit van Paulus’ onwat de Bijbel over de verhouding van
waren dan nu. Bepalen wat de Bijbel
derwijs in 1 Korintiërs 11 en 14 en van
man en vrouw zegt. De ontdekking van
‘letterlijk’ zegt, vergt nauwgezet lezen
1 Timoteüs 2 zijn we niet afhankelijk
Adam dat de vrouw die geschapen is,
en grondig overdenken van de verhouvan een voor ons nog steeds niet duidingen vroeger en nu. Het onveranderd gelijk is aan hem en als helper naast
delijk maatschappelijk verschijnsel
hem staat en één met hem wordt,
en een-op-een overzetten van teksten
waarop de apostel dan op een door
naar vandaag en naar onze ambten kan hoort er ook bij. Ook een tekst als 1 Tions veronderstelde wijze zou reageren.
moteüs 2 mag je dus niet uit z’n vertot ernstige kortsluiting leiden.
Belangrijker is voor ons de welomband halen en dingen laten zeggen die
schreven eenheid en ordening van het
niet bedoeld zijn.
3. Wat Paulus in 1 Timoteüs 2 schrijft
huwelijk zoals God ons dat gegeven
over Adam en Eva in het paradijs en
heeft, waarbij de apostel aansluit. Het
4. Wie het onderwijs van de apostel
bij de zondeval, is niet alles wat vanuit
leest vanuit westerse, eenentwintigste- zal zaak zijn dat wij vandaag in onze
Genesis 1 - 3 over man en vrouw valt te
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inrichting van de kerk recht doen aan
het huwelijk en de orde en eenheid
daarbinnen. In het huwelijk vinden we
een prachtige structuur van ontzag en
liefde, van eigenheid en samenbinding.1
Man en vrouw horen zo nauw bijeen
als een hoofd en een lichaam, en hun
posities zijn – hoewel naast elkaar –
niet verwisselbaar: nergens wordt de
vrouw ‘hoofd’ genoemd, en de apostel
schrijft uitdrukkelijk dat de vrouw
er is om de man en niet omgekeerd,
en dat de vrouw er is uit de man, en
de man door de vrouw. Mannen
die gemakkelijk het samenleven
bederven met ruzie en rivaliteit
(1 Tim. 2:8), moeten juist in het
huwelijk leren wat liefhebben
is (Ef. 5:25-28). En vrouwen ‘met
de broek aan’, die op hoge
toon hun mannen toespreken
(1 Tim. 2:12), moeten juist
in het huwelijk leren hoe
de verhoudingen liggen (Ef.
5:22-24). Waar een man niet
bang hoeft te zijn voor zijn positie, kan hij liefhebben. En waar
een man liefheeft, hoeft zijn vrouw
niet de eerste viool te spelen. Laten
we daar ernst mee maken en geen
structuren ontwikkelen waarin man
en vrouw los van elkaar of zelfs tegen
elkaar in kunnen opereren, en ook
geen structuren waar de posities
van man en vrouw in het huwelijk
worden omgekeerd. Laat het patroon
dat in het huwelijk zichtbaar wordt,
ook zichtbaar worden in de wijze
waarop de gemeente van Christus gestructureerd is.

Elders in de Bijbel
Dat het ernst maken met getrouwdzijn en de doorwerking daarvan in het
verdere leven niet bijbelvreemd is maar
een structuurelement in het bijbelse
spreken over de dienst van mannen en
vrouwen, kan blijken uit een selectie
van bijbelgegevens.
Als God in het paradijs constateert dat
het niet goed is dat de mens alleen is,
loopt dat uit op het geschenk van het
huwelijk tussen man en vrouw (Gen.
2:24). Het maakt duidelijk hoe fundamenteel deze verbondsrelatie is voor
ons als mensen.

De vrouwelijke rechter Debora (Re. 4:4)
en de profetes Chulda (2 Kon. 22:14)
worden niet als op zichzelf staand individu neergezet, maar als vrouw van
Lappidot respectievelijk van Sallum.
Debora trad op als een echte moeder
in Israël en sprak de rechter Barak uitdrukkelijk aan op zijn mannelijke ver-

Prachtige structuur:
naast elkaar – niet verwisselbaar
antwoordelijkheid. Van Chulda lezen
we niet dat ze als profetes erop uittrok,
maar dat men naar haar toeging om
raad te vragen. Is het raar dat ik bij
deze vrouwen wel eens aan onze voormalige koningin Beatrix moet denken?
Die was (erfelijk en constitutioneel)
vorstin, maar ze was in haar optreden
niet alleen op en top vrouw, het respect waarmee ze sprak over en omging
met haar man, prins Claus, was onmiskenbaar. Als je de koningin en haar
zonen over hem hoorde praten, had je
als buitenstaander de indruk dat hij
het was die het gezin leidde. Koningin
Beatrix trad bepaald niet op alsof ze
‘ongehuwd’ was.
Als Paulus in zijn onderwijs over het
nieuwe leven in Christus de gemeente

in Efeze oproept om zich in de onderlinge verhoudingen te schikken naar de
orde van het evangelie (Ef. 5:21), wijst
hij prominent op het samenleven in
het huwelijk (5:22-33). Hij zet het huwelijk op een hoog niveau als afschaduwing van de band tussen Christus
en zijn gemeente. Juist in het huwelijk
gaan liefde en ontzag samen in een
wonderschoon geordende structuur.
Dat huwelijk hebben we hoog en in ere
te houden. Laat die structuur verder
doorwerken in je leven.
In zijn schrijven over jonge en oudere weduwen (1 Tim. 5) en over
oudere vrouwen en jonge vrouwen (Tit. 2) valt ook op hoe belangrijk het huwelijk is. De jonge
weduwen en vrouwen krijgen
de opdracht te (her)trouwen en
hun plek in te nemen in een
christelijk huwelijk en gezin.
Laat ze werk maken van de
goede verhoudingen thuis en
in hun huwelijk.
In de brieven van Paulus vinden
we zo nu en dan echtparen die als
man en vrouw samen actief waren in de gemeente en in het rijk
van God (Rom. 16:3,7,15; 1 Kor. 9:5;
1 Tim. 3:112). Ik zeg niet dat die
mannen en vrouwen in hetzelfde
ambt stonden.3 Zo’n conclusie
is te vlot. Maar kennelijk kun je
als echtpaar, als man juist ook
samen met en dankzij je vrouw, veel
betekenen in de kerk en in de kring van
ambtsdragers.

Uitwerking
De gewenste inrichting van de kerk
vergt meer dan ik tot nu toe bood.
Maar ik wil wel iets zeggen over de
richting waarin ik het zoek.
Als gezegd, denk ik, dat we oog moeten
hebben en met wijsheid gebruik mogen maken van hedendaagse omstandigheden. De inrichting van de kerk is
niet overal en altijd dezelfde.
Elders, in een korte bijdrage over opzieners en diakenen in Filippenzen 14,
heb ik aangegeven dat de kern van het
leidinggeven aan de gemeente van
Christus volgens mij ligt in de ambtelijke verkondiging van het evangelie
(bediening van de sleutelmacht5) en
in het beslissen over de toegang tot
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Op dit moment wordt de inbreng van
de sacramenten en de kansel.6 Dit zou
vrouwen node gemist in een aantal sikunnen worden toevertrouwd aan een
tuaties: het pastoraat bij door vrouwen
raad van oudsten. Als ik 1 Korintiërs 14
ondergaan seksueel misbruik, het pasen 1 Timoteus 2 goed begrepen heb,
toraat bij huwelijk en echtscheiding (de
dan zou in dit koersbepalende orgaan
betrokken vrouw krijgt
het vooropgaan en
te maken met drie
verantwoordelijkheid
Inbreng van vrouwen
mannen: haar eigen
nemen van de mannen
node gemist
man plus de twee man(desnoods in imponelijke ambtsdragers),
pulaire maatregelen)
het pastoraat aan vrouwelijke singles
zichtbaar moeten zijn. De verkondiging
(juristen en politiemensen raden het
van het evangelie in zijn huidige vorm
bezoeken van een zuster door één
– monologisch en met volmacht tot
broeder sterk af, het bezoek van twee
bediening van de sleutelmacht – komt
broeders is niet prettig voor een zuster
vanuit die hoofdstukken ook niet aan
alleen), het contact met (ex-)moslima’s.
vrouwen toe, niet vanwege een al dan
Het is niet verkeerd wanneer in beniet discriminerend denken over de
paalde situaties echtparen met specivrouw, maar vanuit een bijbelse waardering van het huwelijk waarin de orde fieke gaven voor iets, meer dan tot nu
toe het geval is, als echtparen samen
van Efeziërs 5 heerst.
zouden kunnen optreden.
In de praktijk van het pastoraat en diKortom: het lijkt me de moeite waard
aconaat kunnen mannen en vrouwen
om in de m/v-discussie niet alleen
beiden en samen actief zijn onder veraandacht te geven aan de twee door de
antwoordelijkheid en aansturing van
synode genoemde lijnen, maar ook verde oudsten. Ook allerlei hulpdiensten,
der door te denken over wat huwelijk
in vorming, organisatie en beheer, kunen getrouwd-zijn in en voor het werken
nen verricht worden door mannen en
in de kerk kunnen betekenen, zowel als
vrouwen. Die laatsten hebben vaak
het gaat om het voortouw en verantspeciale gaven c.q. hun eigen complewoordelijkheid nemen door de man als
mentaire inbreng.
om de vraag wat je als man en vrouw
De nieuwe kerkorde van onze kerken
nu juist wél of juist niét samen zou
kent diakenen en kerkelijk werkers met
moeten doen. Laat niet de onderlinge
een status en takenpakket dat het mogelijk maakt dat die functies door vrou- verhouding c.q. rivaliteit tussen de seksen, maar de bijbels geordende samenwen worden bekleed (B24, B29, B31).
gang en samenbinding in het door God
De kerkorde maakt het mogelijk dat de
gegeven huwelijk ons structurerend
ouderlingen zich laten assisteren door
principe zijn.
gemeenteleden (B23.4).

Noten:
1 J.J. Schreuder, Dienende mannen en
vrouwen, Bedum, Woord en Wereld, 2010,
hoofdstuk 3.
2

Vgl. voor de samenwerking in 1 Timoteüs
3:11 P.H.R. van Houwelingen, Timoteüs en
Titus. Pastorale instructiebrieven (Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde Serie), Kampen, Kok, 2009, p. 90-92.

3

Romeinen 16:7 vertelt dat Andronikus en
Junia in aanzien waren onder de apostelen. Als wij zeggen dat de oude professor
en mevrouw Kamphuis in hoog aanzien
stonden of gezag hadden in de kring van
de predikanten, betekent dat nog niet
dat mevrouw Kamphuis predikant was.

4

P. Niemeijer, De kerk: de moeite waard!
Wat Paulus schreef en Zacharia zag, Haarlemmermeer, Woord en wereld, 2012,
p. 36-39.

5

De Gereformeerde Kerken kennen de
bevoegdheid tot het spreken van een
stichtelijk woord door niet-ambtsdragers, maar niet duidelijk is waarin dit
stichtelijk woord zich in de praktijk
onderscheidt van de ambtelijke verkondiging.

6

Er is in de loop van de tijd wel erg veel
aan het ambt vastgekoekt onder ons. Dat
de Generale Synode van Ede 2014 besloot
onderzoek te doen naar de ambtelijke
structuur van onze kerken, taxeer ik dan
ook positief.

Ds. P. Niemeijer is predikant te Rijnsburg.

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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Woordwaarde
Frans Wisselink

Jezus en zijn vader

Jezus in de tempel,
William Holman Hunt

‘Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten’ (Lucas 2:43b).
Voor de wet is Jozef de vader van Jezus. Hij had van God zelf
de opdracht gekregen om die taak op zich te nemen (Mat.

1:21). Blijkbaar heeft hij die met verve vervuld, want in zijn tijd
wordt algemeen aangenomen dat Jozef de vader van Jezus is

(Luc. 3:23). Vandaar dat Jezus bekendstaat als de zoon van de
timmerman (Mat. 13:55) en ook als de timmerman (Mar. 6:3).
Maar Jozef is niet de natuurlijke vader
van Jezus, want hij heeft Jezus niet verwekt. Wat de engel daarover tegen Maria gezegd heeft, is volstrekt duidelijk:
‘De heilige Geest zal over je komen en
de kracht van de Allerhoogste zal je als
een schaduw bedekken. Daarom zal het
kind dat geboren wordt, heilig worden
genoemd en Zoon van God’ (Luc. 1:35).

gewoon mee teruggereisd is met anderen uit het reisgezelschap. Maar aan
het eind van de dag kunnen ze Hem
niet vinden. Vreselijk is het. Ze gaan op
zoek en ze maken drie moeilijke dagen
door waarin ze zweven tussen hoop en
vrees. Ze zoeken zich dol en wat is het
een opluchting als ze Hem na drie dagen eindelijk vinden.

Onbegrip

Ze zijn blij dat ze Hem terug hebben,
maar ze zijn ook boos. Maria zegt verontwaardigd tegen Jezus: ‘Kind, wat
heb je ons aangedaan? Je vader en ik
hebben met angst in het hart naar je
gezocht.’ Ze krijgen van Jezus een verwarrend antwoord. Hij zegt: ‘Waarom
hebt u naar me gezocht? Wist u niet
dat ik in het huis van mijn Vader
moest zijn?’ Dat wisten ze dus niet; ze
snappen er niets van. Van wie moest

Het is voor Jozef en Maria niet gemakkelijk om daar goed mee om te gaan.
Dat zie je heel duidelijk aan het eind
van Lucas 2.
Jezus is mee naar het pesachfeest in
Jeruzalem, maar als iedereen teruggaat, blijft Hij in Jeruzalem hangen.
Jammer genoeg hebben zijn ouders
dat niet in de gaten. Zij denken dat Hij

Jezus daar zijn? En waarom hadden ze
dat eigenlijk moeten weten? Met zijn
verwijtende vragen maakt Jezus iets
duidelijk. Hij maakt duidelijk wie zijn
eigenlijke vader is: dat is niet Jozef,
maar dat is God! En hij laat merken
wat zijn eigenlijke thuis is: dat is niet
het huis van Jozef en Maria in Nazaret,
maar dat is het huis van God in Jeruzalem!

Opvallende voetnoten
In dit verband is de voetnoot bij Lucas
2:43 in de NBV opvallend. Daar staat:
‘zijn ouders – Andere handschriften
lezen: “Jozef en zijn moeder”.’ En de
voetnoot bij Lucas 2:33 is vrijwel gelijkluidend: ‘Zijn vader en moeder – Andere
handschriften lezen: “Jozef en zijn moeder”.’ Wat is hier aan de hand?
Het gaat in deze twee voetnoten over
oude Griekse handschriften van het
Nieuwe Testament. Het lijkt erop dat in
sommige oude handschriften argeloos
gesproken wordt van de ouders van
Jezus, net of Jozef en Maria gewoon
zijn ouders zijn; in andere handschriften wordt die uitdrukking zorgvuldig
vermeden, want daar wordt steeds
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uitdrukkelijk Jozef genoemd naast de
moeder van Jezus.
Metzger en anderen proberen dit
verschil te verklaren (in A textual com
mentary on the Greek New Testament).
Volgens hen hebben sommige overschrijvers van oude handschriften hun
tekst al overschrijvend aangepast aan
hun dogma. Ze hadden een tekst voor
zich liggen waarin gesproken werd
van ‘zijn vader en moeder’ of van ‘zijn
ouders’. Maar dat vonden ze niet goed.
Immers: ze geloofden in Jezus’ maagdelijke geboorte en dan past het niet
om Jozef gewoon als vader van Jezus
aan te duiden. Daarom schreven ze
niet klakkeloos over wat ze lazen, maar
verbeterden ze de tekst zodat de tekst
ging kloppen met het dogma. Vandaar
dat ze schreven: ‘Jozef en zijn moeder’.
Ze wekten daarmee de indruk dat ze
dat hadden aangetroffen in het handschrift waaruit ze aan het overschrijven
waren. Daarom denken Metzger en zijn
medeauteurs dat de variant ‘Jozef en

In Lucas 2 wordt op vijf momenten
gesproken over de ouders van Jezus;
zie het overzichtje in de tabel op deze
pagina.
Uit dit overzichtje blijkt het volgende:
* In vrijwel alle Griekse handschriften vind je één of twee keer de
uitdrukking ‘Jozef en zijn moeder’.
* In alle Griekse handschriften vind je
de uitdrukking ‘Jezus’ ouders’ en ‘je
vader en ik’.
Daarom is mijns inziens de verklaring
van Metzger en zijn medeauteurs
onwaarschijnlijk. Als overschrijvers
hun tekst hebben aangepast aan hun
dogma, dan zijn ze heel dom bezig geweest door wel vers 33 en vers 43 aan te
passen, maar vers 27 en vers 41 (en ook
vers 48) ongewijzigd over te nemen.
Het is veel logischer dat overschrijvers
de tekst ‘Jozef en zijn moeder’ vonden
en daarin een schrijffout vermoed hebben die ze bij het overschrijven hebben
weggewerkt. Bij ‘Jozef en zijn moeder’
denk je immers spontaan aan Jozef en

verschil is tussen Jozef en Maria. Het
gezin van Jozef en Maria is voor het oog
heel gewoon: met Jezus als oudste zoon
en daarna nog een hele sliert kinderen
(Mar. 6:3). Maar Jezus en zijn buitengewone afkomst moet je niet uit het oog
verliezen. Jezus vraagt daar zelf om, in
de eerste woorden die ons bekend zijn
van Jezus als mens onder de mensen.
Het gaat hier om een detail, maar de
discussie is veel breder. Voor Metzger
en zijn medeauteurs is dit detail een
duidelijk voorbeeld van de onbetrouwbaarheid van heel veel overschrijvers.
Ze menen dat de kerk van vroeger de
tekst van het Nieuwe Testament naar
haar hand heeft willen zetten door
krampachtig alle onderlinge verschillen
tussen de vier evangeliën weg te poetsen en door de tekst van het Nieuwe
Testament aan te passen aan de kerkelijke dogma’s. Dat is een van de redenen
waarom ze geen vertrouwen hebben
in de grote meerderheid van de Griekse
handschriften, maar de voorkeur geven
aan een paar Griekse handschriften die

Lucas 2

lezing volgens de NBV

vers 27

‘Jezus’ ouders’ (volgens alle Griekse handschriften)

vers 33

‘zijn vader en moeder’ (volgens enkele Griekse
handschriften)

‘Jozef en zijn moeder’ (volgens de overgrote
meerderheid van de Griekse handschriften)

vers 41

‘zijn ouders’ (volgens vrijwel alle Griekse
handschriften)

‘Jozef en Maria’ (volgens één Grieks handschrift)

vers 43

‘zijn ouders’ (volgens enkele Griekse handschriften)

‘Jozef en zijn moeder’ (volgens de grote meerderheid
van de Griekse handschriften)

vers 48

‘je vader en ik’ (volgens alle Griekse handschriften)

zijn moeder’ niet de oorspronkelijke
lezing is, al spreken ze daarbij wel een
lichte aarzeling uit.
In de NBV wordt de mening van Metzger en zijn medeauteurs gevolgd. Hun
lichte aarzeling heeft er waarschijnlijk
toe geleid dat je in de NBV de variant
‘Jozef en zijn moeder’ als voetnoot bij
de tekst krijgt.

Stand van zaken
De situatie lijkt vrij duidelijk. Maar laten we eens wat secuurder kijken.

lezing die afwijkt van de NBV

de moeder van Jozef. Het vraagt het nodige denkwerk om deze uitdrukking te
doorzien. Juist dat pleit ervoor dat dit
de oorspronkelijke tekst is.

Mooi detail
Hoe belangrijk is dit eigenlijk?
Je stuit hier op een mooi detail waardoor deze geschiedenis des te meer
gaat spreken. Jozef mag zijn vaderrol
op zich nemen. Hij is belangrijk als vader van Jezus naast Maria als moeder.
Maar tegelijk laat Lucas voelen dat er

onderling nogal van elkaar afwijken.
Dit wantrouwen is ongegrond en dat
heb ik willen laten zien aan de hand
van een mooi detail uit de geschiedenis
van Jezus en zijn vader.
Dr. W.F. Wisselink is predikant te Almelo.
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Gemeentebreed
Jan Blok

Meer over kracht en
zwakte van Opwekking

In het vorige nummer maakte ik al een aantal opmerkingen
over het gebruik van opwekkingsliederen in onze kerkdiensten, waarin ik afwisselend iets van de kracht en de zwakte
ervan liet zien. Nu enkele concretiseringen.
Waarom worden velen door deze liederen geraakt? Ik denk dat dit komt
door de persoonlijke toonzetting, de
verwoording van gevoelens, het gebruik van eigentijdse melodieën en van
eenvoudige woorden. Er is vaak sprake
van herkenbare geloofsbeleving! Er is
dus veel goeds in Opwekkingsliederen
te vinden.
Soms zijn de gebruikte beelden in een
opwekkingslied minder geslaagd. Een
topper is Opwekking 488: ‘Heer ik kom
tot U…’ Maar dan het refrein:
Houd mij vast
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Te vragen is: stijg ik inderdaad op als
een arend? En zweef ik echt op de
wind? Ik zweef in een zweefvliegtuig
en als ik op een elektrische fiets zit en

de wind mee heb, dan lijkt het ook of ik
zweef op de wind. Maar in het geloof
zweven op de wind, gedragen door
Gods Geest en de kracht van zijn liefde?
Waar vind ik dat allemaal in de Bijbel?
Misschien vindt u dat ik spijkers op laag
water zoek. Het zij zo. Ik ben inderdaad
al veertig jaar bezig met het analyseren
van teksten: wat staat er nu precies? En
wat is de boodschap van wat er staat
voor de hoorder? Misschien word je dan
wel eens een beetje al te kritisch. Maar
ik blijf erbij: dat gezweef op de wind is
me veel te zweverig. Ik zou me kunnen
voorstellen dat juist ongelovigen zeggen: waar zijn die christenen in vredesnaam al zwevend mee bezig?

Scherp
Het is misschien een beetje flauw om
te zeggen dat onze Heiland geen opwekkingsliederen, maar psalmen op de
lippen nam toen Hij er vreselijk aan toe
was. Maar het is wel waar! Waarom?

Omdat het verbond in geding was.
Daarom Psalm 22 en Psalm 69! Omdat
het in zijn leven om hemel en hel ging.
En om de aanvechting. Vergis ik me als
ik zeg dat de strijd en de aanvechting
van het geloof een te geringe plaats
hebben in menig opwekkingslied?
Ik besef dat het niet nodig is dat de hele
dogmatiek of belijdenis in een lied terug te vinden zijn. Maar een lied moet
wel bijbels verantwoord zijn. Prachtig is
Gezang 73 uit het Gereformeerd Kerkboek: ‘Ik zag de hemel nieuw en nieuw
de aarde.’ Indringend is dat zevende
vers:
Wie overwint zal deze dingen erven;
maar wie in zonden leeft en
niet gelooftzijn deel is ’t vuur dat nimmer
wordt gedoofd:
dit is de tweede dood,
dien z’ eeuwig sterven.
Scherp? Ja, het is de scherpte van Psalm
1. En de scherpte van Jezus zelf, die zei:
‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig
leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten’
(Joh. 3:36).
Deze bijbelse scherpte vind ik te weinig
in het opwekkingslied. Daarom houd
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toorn. Alleen door Christus zijn we
ik niet van kerkdiensten waarin alleen
levend gemaakt. Het geloof in Chrismaar uit Opwekkingsliederen gezongen
wordt. Ik wil niet evangelisch zijn, maar tus dankt u niet aan uzelf, het is een
geschenk van God. ‘Want wij zijn Zijn
gewoon gereformeerd. In het gereformaaksel, geschapen in Christus Jezus
meerde zit het volle evangelie! Laat er
om goede werken te
een goede combi
doen, die God van
zijn van psalmen,
In het gereformeerde
tevoren bereid heeft,
gezangen en opwekzit het volle evangelie!
opdat wij daarin
kingsliederen! En
zouden wandelen’
zorg in ieder geval
(Ef. 2:10, HSV). Dat eens dode mensen
altijd voor een stijlvol geheel in de eredienst! En voor goede muziek. Een band tot God komen, is een werk van God
zelf!
is (soms) prima in de kerk, maar een
keiharde band is dat niet, als u begrijpt
wat ik bedoel.
Triomfalistisch

Arminiaans
In het vorige artikeltje gaf ik ook al
aan dat de bundel naast veel goeds
eenzijdigheden kent. Dwalingen kunnen ook zingend de kerk binnenkomen!
Mag ik nog een paar dingen noemen?
Degene die zingt wordt vaak getekend
als moe, bang, hulpeloos en onzeker.
Er is dan hulp nodig en geborgenheid.
Maar Christus is niet alleen gekomen
om onze pijn te dragen en ons kracht
te geven. Hij stierf in de eerste plaats
voor onze zonde en schuld. Zeker, Gods
Woord bemoedigt en troost, maar
roept ook op tot bekering.
Arminianisme is de Opwekkingsbundel niet vreemd. Opwekking 11 (‘Jezus
sprak hier op aarde’) en 599 (‘Kom tot
de Vader’) bijvoorbeeld bezingen dat
God alles gedaan heeft wat Hij kon en
nu wacht Hij op de keuzes die wij zullen gaan maken. Ik las ergens: Als God
op ons moest wachten, bleef de hemel
leeg! De opwekking tot geloof is uiteraard een bijbelse zaak, maar de manier
waarop verraadt dat de totale onmacht
en onwil (ook om te geloven!) niet
goed is doordacht in sommige opwekkingsliederen. Zie vooral Efeziërs 2:1-10:
we waren dood (!) door de misdaden
en zonden, we stonden bloot aan Gods

Sommige opwekkingsliederen stralen
een triomfalisme uit dat ik zo in de
Bijbel niet vind. Zie Opwekking 10, 299,
301, 435, 445, 468, 514, 522, 632. Waar is
hier de afhankelijkheid van God en het
besef dat de volle overwinning (en de
genezing van ziekte!) pas zal worden
gezien na Christus’ wederkomst? Hier
wreekt zich een stuk pinkstertheologie.
Dat klinkt door in het ‘claimen van de
overwinning’ en ook in het ‘zegenen
met gezondheid’ (‘Wij zegenen jou in
Jezus’ naam’, Opw. 736). En het klinkt
door in de stellige verwachting van
wonderen, in de doop met de Heilige
Geest:
O, die zaal’ge vreugd,
in dat heilig uur,
toen ’k gedoopt werd
met Gods Geest,
en ’k in nieuwe tongen
mijn Heiland prees
op dat heilig Pinksterfeest
(Opw. 211) en in perfectionisme
(‘Ik wandel in het licht met Jezus’,
Opw. 214).
Het geloofsleven kent ook twijfel, angst,
zonde en aanvechting. Vandaar dat het
Psalmenboek (naast de lof- en dankliederen) voor een derde uit klaagpsalmen
bestaat! Waarom zingt de Opwekkingsbundel hier zo weinig over? De opwek-

kingen tot persoonlijke schuldbelijdenis
zijn aanwezig, maar schaars.
Ik kom tot een conclusie: laten we
dankbaar gebruik maken van de Opwekkingsbundel, maar wel op een
sympathetisch-kritische manier! Laten
psalmen, gezangen en opwekkingsliederen met een blij en dankbaar hart
gezongen worden. En laten wij en onze
(klein)kinderen ze eens mogen zingen
voor Gods troon!
Voor deze artikelen gebruikte ik:
G. van den Brink, ‘Zijn Opwekkingsliederen kerkliederen?’, in: De liturgie in
hervormde gemeenten, uitgave vanwege het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in
Nederland, 2012, p. 43v.
Ad de Bruijne, ‘Vrome magie’, column
in Nederlands Dagblad van 10 mei 2014.
Jan Smelik, ‘Opwekkingsliederen ter
discussie, in: De Reformatie, jrg. 82, nr. 8
(25 nov. 2006) en 9 (2 dec. 2006).
Jan Smelik, Gods lof op de lippen. Aspec
ten van liturgie en kerkmuziek, Zoetermeer, 2005, p. 9v, 153v.
A.G.M. Weststrate, ‘Opgewekt – waartoe?’, in: Ambtelijk contact, Ambtsdragersblad van de CGK, januari 2014.
Ds. M.J.C. Blok te Bunschoten-Spakenburg is
emerituspredikant.
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Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling

Liefde

Het was een schokkende ontdekking. Voor de allereerste
keer vlogen we naar India. Terwijl ik met een reisgenoot de
tijd doodde met een kaartspelletje, voerde de derde man in
ons gezelschap in de middenrij een gesprek met een overduidelijk Indiase vrouw. Zij was op doorreis vanuit Amerika
via Frankfurt naar India. Goed aangesloten bij de westerse
cultuur dus. Maar inderdaad, ook haar huwelijk was een
‘arrangement-marriage’. Ooit gearrangeerd door haar ouders
en die van haar man.
Schokkend! Niks verliefd worden, verkering krijgen, ontdekken of je wel echt bij elkaar past en de liefde het houdt. Je
moet het doen met degene die je wordt toegewezen. Nadien
ben ik dat nog veel en veel vaker tegengekomen. Ik ging
meer begrijpen van de uitspraak van een Arabier in een catechisatieboekje bij het zevende gebod: Jullie trouwen met de
vrouw van wie je houdt, wij houden van de vrouw met wie
we getrouwd zijn.
Mijn hele westerse mindset werd door elkaar geschud. In het
Westen komt de houdbaarheid van relaties al meer onder
druk te staan. Zodra het gevoel weg is of de liefde over, breek
je een relatie op. Wanneer er een derde in beeld komt, bij wie
je je gelukkiger voelt, verwissel je van partner. Liefde is vooral
een gevoel geworden. Een heel apart gevoel vanbinnen, als
je smoorverliefd bent. Na verloop van tijd gekalmeerd en
verdiept, maar toch: een gevoel. Maar wanneer dat wegebt,
houdt het al snel op. Vijftig procent van de huwelijken gaat
weer stuk. Van de samenwoonrelaties nog meer. Had zo’n
gearrangeerd huwelijk ook niet veel voordelen? Gewoon het
zien te rooien met de man of vrouw die je was toebedeeld.
In veel culturen kun je je overigens niet de luxe permitteren
om uit elkaar te gaan. Maar stel je misschien in zo’n gearrangeerd huwelijk je eisen wat minder hoog, wat minder idealistisch, wat minder afhankelijk van je gevoel? En lag deze vorm
niet dichter aan tegen wat je in de Bijbel las?
Later ontdekte ik dat ook zo’n arrangement niet garant staat
voor een gelukkig huwelijk. Keukenmoorden, met gif vermengd eten, kinderprostitutie, huiselijk geweld, het komt in
Aziatische culturen veelvuldig voor.
Die schokkende ontdekking heeft me wel geholpen mijn
(westerse) idee van ‘liefde’ bij te stellen. Het is meer dan alleen een gevoel vanbinnen. Zoals een van mijn leermeesters,
Douma, ergens schreef (ik meen ook bij het zevende gebod):
‘Liefde is een keus, waaraan je trouw blijft.’ Uiteraard kan
die keus vanuit een heel bijzonder gevoel vanbinnen gemaakt worden. Ook daar is de Bijbel helder over. Lees het
boek Hooglied maar. De passie, het verlangen, de hartstocht
druipen eraf. Ook dat is door onze Schepper bedacht en in de
mens gelegd, mannelijk en vrouwelijk. Of het nu bruisend en
onstuimig is, of verdiept en verstild. Prachtig. Heerlijk.

God is liefde.
‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen,
maar dat Hij ons liefhad’ (1 Joh. 4:10 HSV). Juist wanneer
je tot je laat doordringen dat ons onvermogen om goed te
doen volledig en radicaal is (zie vorige nummer), wordt Gods
liefde extra bijzonder en wonderlijk.
Dat is de drive waarmee Johannes schrijft: ‘Het wezenlijke
van de liefde is dat Hij zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden’ (1 Joh. 4:10 NBV). Gevende
en zelfopofferende liefde noemen we dat. Maar het gaat zo
diep!
Vaak heb ik nagedacht over de vraag waarom we toch steeds
weer op die totale verdorvenheid stuiten (DL III/IV,1-2). In de
Bijbel. Je ziet het ook terug in het wereldnieuws van vandaag. Je loopt er net zo goed tegenaan bij jezelf, als je botst
op je eigen onmacht. Het antwoord is steeds weer dat wij
onder de indruk moeten blijven van hoe onvoorstelbaar
Gods liefde is. Dat is échte liefde. Het is veel meer dan een
vluchtig, apart gevoel vanbinnen. Het is een liefde die onbaatzuchtig geeft, die zichzelf opoffert, die de consequenties
trekt uit de eenmaal gemaakte keus en daaraan trouw blijft
(DL I,2; II,2).
Het ‘arrangementhuwelijk’ tussen God en ons noemen we
‘verbond’. Hij kiest er vrijwillig en heel bewust voor. Wij raken erin betrokken. Het is een verhouding tussen de eeuwige
God en zondige mensen, vol genade en verzoening (DL V,3).
Zijn eigen Zoon Jezus is de Middelaar. Liefde en trouw zijn de
onmisbare pijlers.
We leven in een tijd van onverbondenheid. Van losser wordende relaties, ook tussen mensen in de kerk. Van toenemend individualisme, van therapeutisering van het godsbeeld. Dat laatste heeft mij overigens wel verrijkt. God is ook
liefde, als gevoel tussen twee wezens. Hoe onvergelijkelijk
ook, Gods liefde voor mij is ook genegenheid, tederheid,
vreugde en genieten van het samenzijn. Man en vrouw als
weerspiegeling van de liefde tussen Christus en zijn bruid.
Een verbond voor het leven.
Ik schrijf deze column op tweede kerstdag. De komst van
Gods Zoon (ongeschapen, onmetelijk, eeuwig, almachtig)
in een menselijk babylichaam van vlees en bloed. Wij zien
het, maar doorgronden het niet, dat zó de liefde van God geschiedt. Het is werkelijk gebeurd… in ons midden. God in zijn
onmetelijke liefde bij ons.
Blijf in mijn liefde, zegt Jezus (Joh. 15:9).
Ds. J. Wesseling is predikant te Putten en lid van het bestuur van
Woord en Wereld.
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In dit artikel wil ik het een en ander te berde brengen over het
proefschrift van Jaap Doedens, waarmee hij in december 2013
in Kampen de doctorstitel ontving. Het boek gaat maar over
vier verzen in de Bijbel, maar er valt kennelijk veel over te
zeggen, want de dissertatie zelf telt ruim 400 bladzijden.
In elk geval is het een geleerd boek, dat
blijkt wel uit de omvangrijke bibliografie en het uitgebreide notenmateriaal.
Dr. Doedens heeft zich er dus bepaald
niet van afgemaakt, maar moet zich
er heel intensief en langdurig mee beziggehouden hebben. De vraag is nu
natuurlijk of de uitleg die hij aan de
vier verzen geeft, aannemelijk is en ons
verder brengt.

Gangbare gereformeerde
mening
De vier verzen uit Genesis 6 vormen
een weerbarstig stukje van de Bijbel,
maar dat wil niet zeggen dat er geen
oplossing voorhanden was. In schriftgetrouwe kringen leeft nog altijd een
uitleg die al in de tijd van de kerkvaders
opgekomen is en die vandaag bijvoorbeeld nog in de Korte Verklaring op Genesis van dr. G.Ch. Aalders na te lezen
is. Die verklaring gaat ervan uit dat met
de zonen Gods de kinderen van God bedoeld worden, en dan in de zin van de
vrome mensen in de geslachtslijn van
Set (vroeger: Seth). De dochters van de

mensen worden dan gezien als de vrouwen uit het nageslacht van Kaïn. Vers 2
vertelt dat het vrome manvolk zich
liet verleiden door de schone vrouwen,
zodat de linies van Set en Kaïn zich verbonden via gemengde huwelijken. Dat
zou dan de aanloop geweest zijn van de
straf van de zondvloed.
Persoonlijk vind ik deze verklaring niet
bevredigend. De tegenstelling in vers 2
is niet die tussen goed (zonen Gods)
en kwaad (dochters van de mensen),
maar tussen hemel en aarde, dus tussen de wereld van God en de wereld
van de mensen. En daartussen vindt
door grensoverschrijding volgens mij
een bepaalde vermenging plaats. Maar
hoe dan ook, Doedens volgt Aalders ook
niet meer, maar gaat weer heel eigen
wegen. In het vervolg wil ik iets van zijn
opvattingen naar voren halen.

De opzet van zijn boek
Hoe pakt hij het onderwerp aan? In het
inleidende hoofdstuk 1 zet hij de koers
uit voor zijn onderzoek. Hij wil vooral
focussen op de vraag wie nu eigenlijk

met de zonen van God bedoeld zijn.
Dat blijkt ook al uit de titel van zijn
boek. Hij is namelijk van mening dat je
eerst die knoop moet doorhakken, wil
je zinnige dingen over de rest van de
tekst kunnen zeggen. En ik denk dat hij
daarin gelijk heeft.
In hoofdstuk 2 geeft hij een lexicale
en grammaticale analyse van de vier
eerste verzen van Genesis 6. Dat doet
hij heel uitgebreid, want die analyse
neemt al 70 pagina’s in beslag. Daarna
komt een minstens zo lang hoofdstuk
over de geschiedenis van de exegese
van deze perikoop, maar dan wel speciaal van die uitdrukking ‘zonen van
God’. In hoofdstuk 4 gaat Doedens de
verschillende oplossingen voor de betekenis van ‘zonen Gods’ wegen en beoordelen, met conclusies aan het slot.
In het volgende hoofdstuk (5) denkt hij
verder na over één oplossingsrichting
die overblijft en volgens hem ook het
meest voor de hand ligt, maar die nog
wel theologische problemen oplevert.
Hoofdstuk 6 ten slotte is een afsluitend
hoofdstuk.

Vier mogelijkheden
Ik ga nu de genoemde hoofdstukken
wat uitgebreider langs. In de eeuwen
die achter ons liggen, waren er twee
hoofdrichtingen als het gaat om het
antwoord op de vraag: wie worden
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genoemde vier voor de auteur zou
overblijven. Op die route naar het eindresultaat was hoofdstuk 3 over de geschiedenis van de uitleg een vertragend
element. Maar vertraging hoort dan
ook bij een spannend boek. Daardoor
wordt juist de spanning opgevoerd.
Hoofdstuk 3 is trouwens sowieso een
interessant onderdeel van de dissertatie. Vanaf de Septuaginta gaat Doedens
naar verwijzingen op zoek. Vertaling
na vertaling, kerkvader na kerkvader,
passeren de revue. Wie ook maar iets
geschreven had over de ‘zonen Gods’ in
Genesis 6 werd aangehaald en gewogen. Zo gaat de auteur de geschiedenis
langs, tot diep in de middeleeuwen.
De engelen-interpretatie is de oudDaarna volgt nog kort een blik in de
ste oplossing en is vooral te vinden
schrijvers van de Reformatie en de
in de oudere Joodse literatuur en in
aanhangers van de nieuwere exegese.
geschriften van de oude kerk. OplosAl met al een leerzaam bad in de kerksing B1 komen we het eerst tegen in de
geschiedenis.
Targums (Aramese bijbelvertalingen),
Zijn daar nog belangrijke ontwikkelinen B2 is een keuze die vanaf de derde/
gen en breekpunten te onderscheiden?
vierde eeuw na Christus actueel wordt
Dat is zeker het
en die in feite in de
geval. In de vorige
plaats komt van de
Leerzaam bad in de
alinea werd een
engelen-exegese.
kerkgeschiedenis
belangrijke verschuiB2 is tot in onze tijd
ving al genoemd, nade gangbare uitleg
melijk de overgang van A1 naar B2. Mee
in bijbelgetrouwe kringen, waarover
door de opkomst van het kloosterwezen
ik het hierboven al had. De oplossingsen de seksuele onthouding die daarbij
richting van A2 is van meer recente
hoort, kon men op den duur niet meer
datum, en is opgekomen in de laatste
aannemen dat engelen seksueel contwee eeuwen. Als het om het werketact hadden met vrouwen. De Setietenlijkheidsgehalte van de onderhavige
interpretatie paste toen veel beter in
wezens gaat, dan is dat geen probleem
als het engelen betreft. Dat zijn immers de gedachtegang van de kerkvaders en
hun tijdgenoten.
volgens de Bijbel geen schijnwezens
maar echt bestaande wezens, het zijn
We vinden deze gedachte voor het
geen mensen maar ze behoren wel tot
eerst bij de christelijke schrijver Julius
Gods schepselen. De wezens die onder
Africanus, in de derde eeuw na ChrisA2 ressorteren, zijn minder grijpbaar
tus, die haar wellicht uit de Syrische
en reëel. De vraag is dan ook, of dit een
exegetische traditie heeft overgenoecht mogelijke oplossing is, of dat deze
men. Die interpretatie werd vervolgens
wezens, net als de bijbelse afgoden,
door de kerkvader Athanasius nader
meer in onze verbeelding en fantasie
ondersteund door een merkwaardige
bestaan. Met andere woorden: is die
uitleg van Genesis 4:26. Daar staat in
oplossing nog voorwerp van theologie
de hedendaagse vertalingen dat men
of is die meer een product van mythoin de dagen van Set de naam van de
logie?
Heer begon aan te roepen. Maar in de
Septuaginta las men toen iets anders,
De les van de geschiedenis
namelijk dit: hij (Enos of Set) hoopte
met Gods naam aangeroepen te worDr. Doedens maakt van de voortgang
den, anders gezegd God genoemd te
van zijn onderzoek een spannend
worden. En als Set God genoemd wordt,
verhaal. Ik vond het boek in elk geval
dan heten zijn kinderen (de Setieten)
boeiend om te lezen, ook omdat ik
natuurlijk ‘zonen van God’. Vandaar die
nieuwsgierig was welke optie van de
bedoeld met de ‘zonen van God’? En
elke richting is ook weer in tweeën onderverdeeld. De oplossing zou kunnen
zijn dat het om niet-menselijke oftewel
bovenmenselijke wezens (A) gaat, of
dat het om echt menselijke wezens (B)
gaat. Bij die eerste oplossing kunnen
we aan twee groepen denken:
A1. Engelen
A2. Goddelijke, hemelse wezens
Bij de tweede oplossing kunnen we nog
de volgende onderverdeling maken:
B1. Rechters, regeerders, machtigen
B2. Nakomelingen van Set, de zogenaamde Setieten

Setieten-hypothese, die het in de kerkgeschiedenis heel lang volgehouden
heeft. Maar de onderbouwing via de
Griekse vertaling van de Septuaginta is
volslagen onmogelijk. Want dat is een
mislukte weergave van wat er in het
Hebreeuws staat, waardoor die hypothese geen enkele grond van bestaan
heeft.
De oplossing van B1 (zonen Gods als
naam voor rechters of machtigen) is
weinig verspreid geweest, en A2 (goddelijke wezens) kwam pas in zwang
rond het begin van de twintigste eeuw.

De oplossingen gewogen
In hoofdstuk 4 gaat Doedens na wat
er allemaal voor of tegen de verschillende oplossingen te zeggen valt, en
wat de conclusie moet zijn. In eerste
instantie komt hij tot de slotsom dat de
twee menselijke benaderingen (B1 en
B2) exegetisch niet mogelijk zijn, en dat
de beide bovenmenselijke oplossingen
(A1 en A2) theologisch onmogelijk zijn,
althans gewichtige theologische problemen geven. Hij licht die conclusies als
volgt toe.
A1. Het lijkt erop, zegt hij, dat in de
vroege oudtestamentische periode
de uitdrukking ‘zonen van God’ nog
niet naar engelen verwees, zoals in de
geschriften van na de ballingschap. De
engelen-interpretatie moet gezien worden als een latere ontwikkeling van A2,
de interpretatie van de goddelijke wezens, en kan dus nog niet toepasbaar
zijn in Genesis 6.
B1. Deze oplossing (machtigen, rechters)
valt ook af, omdat het Hebreeuwse
woord voor God of goden nooit gebruikt wordt voor rechters of koningen,
en dat ook naar koningen als groep
nooit verwezen wordt met de uitdrukking ‘zonen van God’.
B.2. De Setieten-interpretatie is meer
een theologische constructie, met een
zogenaamde onderbouwing vanuit de
patristische exegese van Genesis 4:26.
Ook andere tegenargumenten maken
deze oplossing onmogelijk.
A2. Dan blijft over de oplossing dat het
bij de ‘zonen van God’ om niet nader
gespecificeerde goddelijke wezens gaat,
die geen echte realiteit hebben maar in
de tekst figureren als wezens met een
zinnebeeldige betekenis, die ten tonele
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gevoerd worden om bepaalde ontwikkelingen in de vroege bijbelse geschiedenis te duiden.
Doedens kiest dus uiteindelijk voor A2
en probeert dat in hoofdstuk 5 nog
wat concreter uit te werken. Wat mij
betreft, ik kan het helemaal met hem
eens zijn als hij de menselijke benaderingen van B1 en B2 afschrijft. Maar ik
heb het gevoel dat de spannende vaart
van zijn boek ten slotte in het zand
eindigt als hij voor de oplossing van A2
kiest. Dan gaat het in feite over de ‘andere goden’ van het eerste gebod, oftewel afgoden. Die goden ‘bestaan’ wel
in het hoofd van hun vereerders, maar
niet in de normale werkelijkheid. Het
zijn dus denkbeeldige gestalten.

kan ik met de beste wil van de wereld
niet vatten.
Opvallend is dat Doedens in de ‘zonen
van God’ uiteindelijk geen engelen wil
zien. Ik denk dat hij die mogelijkheid
van A1 toch te vroeg afserveert. De reden vind ik ook nogal vaag en niet erg
sterk. Verschillende keren schrijft hij
dat het erop lijkt (bijv. p. 251: it seems...)
dat met de uitdrukking ‘zonen van God’
in de vroege oudtestamentische periode nog geen engelen bedoeld werden.
Pas later, in de Joodse literatuur van na
de ballingschap, ontwikkelde de term

Metaforische
geschiedbeschrijving?
Hoe geeft Doedens deze hemelwezens
nu een plek in de tekst van Genesis 6?
Hij gebruikt dan een gedachte die prof.
A.L.Th. de Bruijne destijds heeft geopperd in het boek Woord op Schrift (Kok,
Kampen, 2002). De Bruijne suggereerde
als functie van deze perikoop, dat die
metaforisch zou verwijzen naar de
historische oorsprong van de afgodendienst. Het mythologisch motief van
het godenverhaal zou een vertelconventie kunnen zijn om een historische
ontwikkeling te schetsen. Doedens
bedankt hem voor die suggestie in het
Voorwoord van zijn boek, en borduurt
er in hoofdstuk 5 op door, en probeert
die gedachten in vele bladzijden verder
te onderbouwen en uit te werken, tot
er een voor mij schimmige oplossing
overblijft.
Ik vind dit slot van zijn boek heel onbevredigend en ik ben het er ook totaal
niet mee eens. Zo vraag ik mij af wat
wezens die niet bestaan, te betekenen
hebben in een perikoop (Gen. 6:1-4)
die duidelijk bedoeld is als beschrijving
van historische ontwikkelingen. Ik kan
me voorstellen dat de ‘zonen van de Allerhoogste’ een plek krijgen in poëzie,
zoals dat in Psalm 82 het geval is. Dan
gaat het om (af)goden die in lyriek een
fictief bestaan krijgen, zonder dat ze
een reëel bestaan hebben. Maar dat in
historiebeschrijving ineens imaginaire
wezens opduiken en in actie komen,

Dr. J.J.T. Doedens
zich van goden naar engelen. Is dat wel
zo zeker? Voor Doedens is deze conclusie de reden om A1 af te schrijven, maar
tegelijk is het voor hem nog steeds alleen een veronderstelling (het lijkt zo).
Dat is toch geen zwaarwegend argument om naar A2 over te stappen.
Ik ben het er ook niet mee eens dat ‘zonen van God’ in Genesis 6 niet zou kunnen verwijzen naar engelen. Waarom
zou het in Job 1:6 en 2:1 wel kunnen
en in Genesis 6 niet? Want daar in
Job gaat het toch zonneklaar om reële
schepselen in de hemel die zich samen
met de satan voor de Heer opstellen. Er
is nog een andere aanwijzing en dan
denk ik aan de brief van Judas, vers 6-7,
waar wordt gesproken over de afval van
een aantal engelen die hun oorspronke
lijke positie ontrouw werden. In vers 7
schrijft Judas dat die engelen ontucht
pleegden, net als de bewoners van Sodom en Gomorra later. Wat ligt meer
voor de hand dan die opmerking te
verbinden met de perikoop van Genesis
6:1-4? Is seksueel contact van engelen
met vrouwen geen ontucht in overtreffende trap? Maar kennelijk wil Doedens
die link niet leggen. Toch spreekt Judas
van ‘engelen’ in die vroege tijd van het

Oude Testament. Zegt Doedens dan dat
Judas uitgaat van een latere, secundaire interpretatie van die term ‘zonen
van God’? Maar als dat zo is, kunnen we
dan nog Schrift met Schrift vergelijken?
Ik vind het dus jammer dat op deze
manier de betekenis van deze tekst uit
Genesis 6 helemaal vervluchtigt en dat
er een lange omleidingsroute nodig is
om nog iets zinnigs over deze tekst te
kunnen zeggen.
Wat mij betreft blijven we dus bij de
eerste en oudste opvatting van de term
‘zonen van God’, als aanduiding voor
engelen, dus geschapen bovenmenselijke oftewel hemelse wezens. Natuurlijk blijft dan de perikoop vragen
oproepen. Gemeenschap van hemelse
engelen met aardse vrouwen is voor
ons ongekend en in onze beleving misschien ook onmogelijk. Maar wat wij
niet begrijpen, kan in Gods wereld nog
wel gebeuren. Engelen konden een
mensvormige gedaante aannemen en
ze konden eten en drinken, als ze op
aarde op bezoek kwamen bij mensen
(zie Gen. 18:8). Waarom zouden ze dan
ook geen seksuele gemeenschap met
vrouwen kunnen hebben? En staat in
Judas vers 7 ook niet dat ze ‘ander vlees’
(NBG-’51) zijn nagelopen? Een vrouw is
voor een engel inderdaad een heel andersoortige creatuur.
Kennelijk werden toen reusachtige
mensen geboren, die groot waren van
gestalte en ook vooraan stonden in
zondigheid. In elk geval lijkt deze perikoop te beschrijven hoe het toch kon
dat de wereld zo zondig werd, dat God
het oordeel van de zondvloed nodig
achtte. Deze vermenging van hemel en
aarde ging immers radicaal tegen het
beleid en de bedoeling van God met de
schepping in. Dat kon God niet over zijn
kant laten gaan. Toen moest er ingegrepen worden.
N.a.v.: Jaap Doedens,
The Sons of God in Genesis 6:1-4, Theologische Universiteit, Kampen, 2013, ISBN
978-963-08-7623-0, 403 pag.
Drs. Joh. de Wolf te Amersfoort is emeritus
predikant.
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Ochtendgebed
Wanneer het licht mijn leven lichter maakt,
Een nieuwe morgen aan mijn ramen klopt,
De dag mij roept voor daad en taak
Bid ik om inspiratie:

Gedicht
Gert Slings

Om het goede handen en voeten te geven,
Om het zwijgen liefdevol te oefenen,
Om het denken zuiver te doen zijn,
Om het stimuleren tot stijl te verheffen,
Om het stotende te vermijden.
Wanneer het licht mijn leven lichter maakt,
Een nieuwe morgen aan mijn ramen klopt,
De dag mij roept voor daad en taak
Bid ik om kracht:
Om het kleine zelfbehoud te mijden,
Om de grendels van eigendunk te breken,
Om te kiezen voor toekomst en bemoediging,
Om te blijven hopen tegen de klippen op,
Om te dragen wat mijn kruis moet worden.
Om deze nieuwe dag het beeld van Christus
En een korrel zout te zijn.
Alfred C. Bronswijk
Uit: Schriftgedichten
Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013

Hoe ziet ons ochtendgebed eruit?
Bij elk van ons anders, denk ik.
De dichter gunt ons een kijk in zijn gebedsleven.
Heel leerzaam en inspirerend.
G. Slings te Lelystad was docent Nederlands.
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IS in 2015

Een jaar geleden was ik nauwelijks op de
hoogte van de inhoud van een kalifaat.
En had ik het jihadisme (de jihad is de
gewapende strijd tegen degenen die de
islam of de eenheid van de islamitische
heerschappij bedreigen) niet gelinkt met
plaatsen als Huizen en Delft. Sinds aan
hangers van het jihadisme in juni een
kalifaat uitriepen, weet ik dat dit woord
verwijst naar een rijk dat de complete
moslimgemeenschap omvat en op de
gebieden slaat die de profeet Moham
med en zijn volgelingen in de begintijd
van de islam veroverden. Het kalifaat
heeft 1400 jaar in verschillende vormen
bestaan, totdat het in 1924 werd opgehe
ven door de Turkse leider Mustafa Kemal
Atatürk. En nu, in 2014, is het er weer,
een kalifaat.
Er bestaat geen eenduidige definitie over
wat een kalifaat exact is, en hoe een
dergelijk gebied moet worden bestuurd.
Maar beangstigend, dat vinden we een
kalifaat wel.
ISIS
We spreken zowel over IS (Islamitische
Staat) als over ISIS (Islamitische Staat in
Irak en Syrië). Wie die ene naam hoort,
ISIS, heeft er direct een scala aan beelden
en gedachten bij. De opmars van het
kwaad in het gebied ten oosten van de
Middellandse Zee, de onthoofdingen, de
vlucht van duizenden christenen uit Irak,
de brute vervolging van jezidi’s (aanhan
gers van een Koerdisch volksgeloof) die
gedwongen werden zich tot de islam te
bekeren, tot gedwongen huwelijken of
zelfs seksueel geweld of slavernij – het

raakt en het verwart een christen in
Nederland.
En toch, de ‘overste van deze wereld’
– zo noemt de Heere Jezus in Johannes
12, 14 en 16 de satan – gaat al langer
rond. Die naam, overste van deze we
reld, maakt dit duidelijk. Die naam lijkt
hij met recht te dragen als we zien dat
het satan lukt een front te vormen te
gen Gods Gezalfde. Satan schakelt over
heden, machten, wereldbeheersers van
de duisternis van dit tijdperk (Ef. 6)
in zijn verzet tegen de Zoon van God in,
en daarom is hij vorst van deze wereld,
vorst der duisternis.
Vergunst wijst er vervolgens op dat
die ‘overste van deze wereld’ al steeds
rondgaat in de geschiedenis en niet pas
nu. Hij geeft daarvan een aantal voorbeelden uit met name de twintigste
eeuw. Dat relativeert de angst van 2014,
maar niet zo dat we onze waakzaamheid zouden kunnen en mogen verliezen. Hij schrijft:
Onthoofdingen
Onmiskenbaar komt de dreiging van
wege ‘ISIS’ diep ons leven binnen als beel
den van onthoofdingen op ons netvlies
staan. Wegkijken van wat christenen
overkomt in landen waar vervolging
heerst, wegkijken van wat er soms met
hulpverleners of journalisten gebeurt,
dat is geen optie. Maar je hoeft tegelijk
niet alles te zien en alles te weten, opdat
onze geest zich niet vertilt aan de gestal
ten van het kwaad. Het is voldoende als
we zo geïnformeerd zijn over het lijden
in Nigeria, Noord-Korea, Syrië en Irak
dat we gericht tot God kunnen bidden
om uitredding, om volharding en moed,
om Zijn ontferming. Als we weten dat
Nigeriaanse tienermeisjes (soms elke
avond) verkracht en gemarteld worden,
tot een huwelijk met islamieten gedwon
gen en naar het slagveld gestuurd wor
den, zijn woorden beeldend genoeg.
Want, het gaat islamitische strijders
om paniek. Het inboezemen van angst
is een belangrijk onderdeel van de me
diastrategie van IS, onder meer via ont
hoofdingsvideo’s. Achter de beelden die

ISIS vrijgeeft en de tweets die verzonden
worden, blijkt een professioneel team te
zitten, dat door ervaren deskundigen als
‘indrukwekkend knap’ betiteld wordt.
Antisemitisme
De dreiging in de wereld houdt ons niet
alleen betrokken op de vervolgde kerk, ze
stelt ook vragen aan ons eigen (geloofs-)
leven. Haat tegen Joden was in de eerste
helft van 2014 vaak in het nieuws. De
praktijk laat zien dat vormen van antise
mitisme gemakkelijk kunnen overslaan
op christenen. Na de vorming van de
staat Israël in 1948 vluchtten Joden weg
uit Arabische landen. Dit jaar zagen we
een sterke uittocht van christenen uit die
gebieden, waar ze sinds het begin van
onze jaartelling leefden. Het gaat om de
oudste christelijke kerken die er zijn. In
augustus al waren meer dan 100.000
christenen uit Irak gevlucht, bang voor
de jihadisten van ISIS. De Chaldeïsche
patriarch van Babylon meldde dat ze
‘álles achter moesten laten, zelfs hun
schoenen. Ze zijn op blote voeten op weg
gegaan naar Koerdistan.’ Voor de paus
was het aanleiding op te roepen tot ‘een
onophoudelijk gebed van de hele kerk
om de Heilige Geest te vragen om de gift
van de vrede’. Ja, dat is onze roeping,
in de binnenkamer en in de eredienst,
bidden om de vrede voor Jeruzalem
(Ps. 122), waarin de volken zullen delen.
Ook als die vrede ver te zoeken is, blijven
we deze woorden bidden, omdat God de
God des vredes is. Hij heeft beloofd dat
de Messias, Die een Heerser zal zijn in
Israël, ‘Vrede zal zijn’ (Micha 5:4).
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Persrevue
Perry Storm

Het nieuwe jaar 2015 is al bijna een
maand oud wanneer u dit leest. Het
kondigt zich nog aan op het moment
dat ik dit, een maand eerder, schrijf.
Een van de zorgen en angsten uit 2014
die mee 2015 binnengaat, is ongetwijfeld die rond het in 2014 opgerichte
kalifaat Islamitische Staat. In De Waar
heidsvriend van 5 december 2014
schrijft drs. P.J. Vergunst daarover onder de titel: ‘Wereld in het boze’. Na een
inleiding, waarin hij aan terreurdaden
uit 2014 herinnert, schrijft hij:
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Wederkomst
In dat gebed erkennen we God als Ko
ning, ondanks spanning, dreiging en
terreur. In het peilen van wat er gaande
is en in de overdenking van wat ons te
wachten staat, vinden we in Zijn Koning
schap rust.
Rust, mijn ziel, uw God is Koning,
Heel de wereld Zijn gebied.
Christus, aan Wie alle macht in de he
mel en op aarde gegeven is, belooft tot

de voleinding van de wereld elke dag
met Zijn kerk te zijn. En ondanks deze
troost, kijken we rond en bidden we:
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

In het slot van zijn artikel benadrukt
Vergunst terecht dat we ons aan de
christenen in de eerste eeuwen mogen
spiegelen. Wie – net als zij – leeft in
2015 met een sterke gerichtheid op de
wederkomst van Christus, kan en mag
leven met een levende hoop, ook en
zelfs midden in angst en vervolging.
Wie van Christus is, heeft de toekomst!

Een kritische stem binnen de NGK
In 2015 zullen ook weer kerkelijke samensprekingen plaatsvinden tussen
GKv en NGK. Zowel landelijk als plaatselijk. Na de besluitvorming van de GS
2014 hierover lijkt het plaatselijk zelfs
her en der in een stroomversnelling
te komen. Nu is op die besluitvorming
mijns inziens nogal wat kritiek mogelijk
én nodig. Zie bijvoorbeeld wat daarover
vorig jaar in ons blad in de Kroniek geschreven is (door ds. Van der Jagt in het
novembernummer). Of ook wat ik zelf
schreef op de site www.gereformeerdekerkblijven.nl (‘Wat heeft de GS 2014
met het Appel gedaan?’). In Opbouw
van 13 december 2014 wordt opmerkelijke kritiek op de NGK opgetekend uit
de mond van een van hun eigen predikanten, ds. Gerard de Lange, emeritus
te Ede. Hij wordt daar geïnterviewd
door ds. Ton Vos (predikant NGK Ede)
onder de titel: ‘Ik hoop dat mijn boodschap gehoord mag worden’. En dit
naar aanleiding van ingrijpende kritiek
op eigen kerkverband door ds. De Lange
in zijn recent verschenen boek Bijbelse
toekomstverwachting. Ik ken dat boek
niet. Maar wat hij in het slotgedeelte
van het interview zegt, vind ik het
doorgeven waard. Ds. De Lange overweegt niet om de NGK te verlaten. Hij
waardeert in zijn kerken de bereidheid
eerlijk naar de Schrift te willen luisteren en zegt blij te zijn dat hij verlost is
van het vroeger vrijgemaakte ‘telefoonnummergeloof’. Met die merkwaardige
term bedoelt hij het volgende. In zijn
jeugd ‘bepaalden de codes – specifieke
opvattingen en praktijken – of je erbij
hoorde of niet’. Ik noem dit alleen even

omdat die term ‘telefoonnummergeloof’ nog weer een keer terug komt in
het stukje interview dat ik nu, zonder
verder commentaar, doorgeef.
Al bijbellezend kwam Gerard zo tot de
overtuiging dat het openen van de amb
ten voor vrouwen tegen Gods onderwijs
ingaat. Datzelfde geldt ook voor zijn
standpunt ten aanzien van homoseksu
ele relaties.
De manier waarop de NGK omgaat met
deze twee onderwerpen, geeft hem
reden tot grote zorg. Hij schuwt daarbij
grote woorden niet. In zijn boek over de
eindtijd plaatst hij de kerkelijke ruimte
voor zowel de vrouw in het ambt als
homoseksuele relaties in het perspectief
van de mens der wetteloosheid: de mens
die zich afkeert van eerlijk luisteren naar
God en de overgave aan Hem.
Op mijn vraag hoe het kan dat een kerk
die gekenmerkt wordt door een zorgvul
dig luisteren naar God in zijn Woord zo
de plank misslaat, erkent hij dat dit hem
binnen de NGK lelijk is tegengevallen.
De oorzaak is in zijn ogen een kerk die
zich, inmiddels in de marge, inspant om
toch vooral geloofwaardig en acceptabel
te blijven in de wereld van vandaag.
Angst voor afwijzing ziet Gerard
als het motief.
De overweging van mijn kant dat
voorstanders van de vrouw in het
ambt juist vanuit een eerlijk en
nederig luisteren naar de Bijbel
tot hun conclusie zijn gekomen
en dat zij die ruimte bepleiten
voor homoseksuele relaties
dit primair doen vanuit het

centrale liefdegebod, acht Gerard niet
overtuigend. Hij trekt een parallel met
de Joden die onder druk van koning An
tiochus IV Epiphanes (tweede eeuw voor
Christus) hun assimilatie aan de Griekse
cultuur onder het verloochenen van
bijbelse voorschriften met de vroomste
voorwendselen goedpraatten. ‘Wij falen
wanneer we uit angst of om in het ge
vlei te komen bij de wereld homoseksua
liteit geen zonde durven te noemen.’
Homofilie is in zijn beleving een kruis,
zoals zoveel gelovigen een zwaar kruis
hebben te dragen. Bijvoorbeeld een ern
stige, chronische ziekte. ‘Hoe draag je
dat in het geloof ? Daar gaat het om.’
Op mijn vraag of deze twee kwesties
zo het hart van het Evangelie raken
dat hier de zwaarst denkbare beschul
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diging gemaakt moet worden en of hij
hiermee zich niet zelf schuldig maakt
aan telefoonnummergeloof met in dit
geval twee codes, bevestigt Gerard dat
dit inderdaad voor hem de kern van
het geloof raakt, met een verwijzing

naar Romeinen 1:16-32. ‘Het niet meer
respecteren van de man-vrouwrelaties
is een uiting van een cultuur die God
verwerpt.’
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Het wonder van de preek:
de HERE spreekt!
In 2015 zal er ook weer gepreekt worden. Gelukkig wel! Over de preek liet
De Wekker een tijdje geleden een themanummer verschijnen (op 12 sept.
2014). Daarin trof ik een artikel aan
van ds. Niels den Hertog, dat me mooie
overwegingen rond de prediking lijkt
te bieden zowel voor wie in 2015 zal
preken als voor wie er over die preken
(als hoorders) zullen spreken. In zijn inleiding zegt ds. Den Hertog dat mensen
aan bijzondere dingen kunnen wennen
(vergelijk een suppoost in het Rijksmuseum die de hele dag bij de Nachtwacht
staat). Het kan je in de weg gaan staan
wanneer je ergens aan gewend raakt.
Hij schrijft vervolgens:
Een bekend Joods verhaal gaat ongeveer
als volgt: er was een rabbi die in zijn
studie van de Bijbel maar niet verder
kwam – iedere keer dat hij bij het lezen
op de twee woorden ‘God sprak’ stuitte,
sprong hij achter zijn tafel vandaan en
danste van vreugde. Daarbij riep hij tot
de mensen om zich heen: God sprak!
God sprak!
Ik vind dat een verhaal om over na te
denken, want het bepaalt ons bij een
uniek aspect van het Bijbelse geloof. In
andere godsdiensten zien we heilige
voorwerpen, heilige plaatsen, heilige tij
den – maar die kent het christelijk geloof
niet. En toen de kerk dreigde verregaand
tegemoet te komen aan de menselijke
hang naar heilige voorwerpen (die ook
vandaag springlevend is!), kwam de
reformatie, die de verkondiging van
het Evangelie weer in het hart van de
dienst plaatste. Daarachter school het
diepe besef: zo gaat de Here met ons om,
Hij laat zich vinden waar zijn Woord

gepreekt wordt, Hij spreekt. Vandaar
dat de beelden de kerk uit gingen, dat
het altaar verdween en de preekstoel
zijn prominente plek kreeg. Het Woord
klinkt verstaanbaar – en wij worden tot
antwoorden geroepen in de psalmen en
liederen die we zingen, de gaven die we
geven en niet te vergeten: het gebed van
de gemeente. We zijn eraan gewend en
die gewenning beneemt ons gemakkelijk
oog voor dit unieke aspect van het chris
telijk geloof.
Wij leven vandaag bijna 500 jaar na de
inzet van de reformatie. De preek heeft
het moeilijk als onbetwist centrum van
de dienst. Er wordt gezocht naar visuele
ondersteuning, rituelen krijgen een gro
tere plek in onze nuchtere gereformeerde
traditie. Daarin wordt zichtbaar dat we
niet altijd ontkomen zijn aan het gevaar
dat dreigt bij een preekcultuur: dat met
name ons verstand aangesproken wordt.
Toch lijkt het me raadzaam om dat
oerbesef van de reformatie voor ogen
te blijven houden: de Here spreekt en
dat doet Hij door de Schrift en door de
levende verkondiging. God wil zijn volk
niet door zwijgende beelden onderwij
zen, maar door het levende Woord.
Ondertussen kun je als prediker niet
voorbijgaan aan het gegeven dat wij
vandaag de dag anders in elkaar zitten
dan 500 jaar geleden. Daarvoor wordt
op allerlei plaatsen genoeg aangereikt,
waar ik nu aan voorbijga. Maar met
dit eerste punt wil ik maar zeggen:
misschien begint een stuk vernieuwing
wel precies daar, waar predikant en
gemeente samen (opnieuw) onder de
indruk komen van het gegeven dat de
Here niet zwijgt, maar spreekt. Zo gaat
Hij met ons om.
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Beoordelen
Die gewenning kan ook een ander onbe
doeld effect hebben. Het kan de gelovige
omgang met het gepreekte onder druk
zetten. Vandaag zijn wij gewend om
alles meteen te beoordelen, zonder dat
we rustig de tijd nemen voor bezonnen
reflectie. Een voorbeeld: in de dagen
nadat vlucht MH-17 was neergehaald,
waren verschillende media druk in de
weer met vaststellen hoe goed minister
Timmermans het deed, en dat onze
koning zich ontwikkelde tot een vader
voor het volk. Nu zal ik geen onvertogen
woord over hen beiden zeggen, maar
het is toch ongepast om – terwijl men
sen in diep verdriet gedompeld zijn – als
een soort toeschouwer de balans op te
maken over dit soort ondergeschikte za
ken? Maar zo gaat het vandaag:
een snel oordeel over hoe iemand
het doet. Vaak doen we het bij
de preek ook en een themanum
mer als dit kan er onbedoeld aan
meewerken. Bij de koffie na de
dienst wordt gesproken over wat
er niet gezegd is, over wat ver
keerd gezegd is – en gemakkelijk
verdwijnt de vraag onder tafel of
dat wat wél gezegd is misschien
voor mij bedoeld was. Soms denk
ik wel eens: met al die vragen kun
je de indruk wekken heel serieus met de
dingen bezig te zijn, en de uiteindelijke
vraag buiten de orde houden.
Toen Bonhoeffer bij de opleiding van
predikanten betrokken werd, viel hij
onder studenten op door de ongebruike
lijke manier waarop hij omging met de
gehouden preekvoorstellen. Soms brak
hij de les direct na het gehouden voor
stel af, omdat hij het ongepast vond een
analyse te laten volgen op wat zojuist als
de levende stem van Christus geklonken
had. En natuurlijk zei hij ook het nodige
tegen studenten, maar dat deed hij vaak
in een persoonlijk gesprek, liever dan
voor het oor van allen.
We hoeven dat voor mij niet na te doen,
maar ik noem het als iets om ons aan
het denken te zetten. Kan het werkelijk

zo zijn dat we direct uit de kerk al we
ten hoe het geweest is? En zou het ook
kunnen dat dat woord dat me nu mis
schien niet zo aanspreekt op een veel
later moment door de Geest als het ware
tevoorschijn gehaald wordt, om mij dan
te troosten? De Heilige Geest denkt over
het algemeen op een langere termijn
dan wij doen. En nog een overweging:
bedenk eens wat het met anderen doet
als ze over een preek die hun getroost
of vermaand heeft uit jouw mond een
vernietigend oordeel horen. Beseffen
we dat we op heilige grond staan als
het gaat over de preek? Ik bedoel niet de
preek boven kritiek te verheffen – ik zou
alleen graag zien dat we op werkelijk
geestelijke toon spreken over de gehou
den preek.

De prediker
Bewust ben ik begonnen met twee pun
ten die met name de hoorder van de
preek aangaan; er zijn tenslotte meer
hoorders van preken dan predikanten.
Nadenken over de preek kan daarom
niet opgaan in het uitwerken van een
lijst waar de dominee aan heeft te vol
doen bij het voorbereiden van zijn preek.
Die lijst is lang – en wordt vandaag
de dag steeds langer. Naast de goede
Schriftuitleg, de bevindelijke insteek, de
goed gekozen toepassing moet er van
daag ook een beamerpresentatie, een
ik-verhaal en zo nog een aantal zaken in
voorkomen.
Je zou je wel tien keer bedenken voor je
de preekstoel opging. Nu lijkt het me de
preken ten goede te komen wanneer de

predikant terugdeinst om de preekstoel
op te gaan, maar laat die aarzeling dan
ingegeven zijn door ontzag voor de roe
ping die hem is opgelegd en die hij nooit
waar kan maken. En niet de vraag of hij
alle eisen kan waarmaken. De belang
rijkste vraag bij preken is tenslotte niet:
hoe moet ik het doen, maar hoe kan ik
dat doen? Het grootste punt zit ’m niet
in een aantal technieken en vaardighe
den die iemand zich al dan niet weet
eigen te maken. Vele malen wezenlijker
is het gegeven dat je geroepen bent om
vandaag de dag het woord van de Here
te spreken tot de gemeente en de wereld.
En wie een beetje zelfkennis heeft, zal
bij dat punt vooral blijven hangen: een
klein mens, beperkt door zijn zonde,
stokpaardjes, karaktertrekken, eenzijdig
heden en zo nog wat meer moet
tot andere mensen het woord
spreken van de Here God – hoe
zul je dat ooit doen?
Die aangevochten prediker kan
het beste moed grijpen uit wat
de belijdenis zo ontroerend zegt
in artikel 26. Weliswaar in ander
verband, maar volgens mij zit ik
er niet ver naast, als ik het hier
gebruik. Toen God ons riep, ‘wist
Hij heel goed dat wij zondaars
waren’. Het feit dat de Here roept
en zijn Geest belooft, maakt niet ineens
dat de predikant het kan. Maar preken
wordt dan wel mogelijk. Predikant en
gemeente staan dan uiteindelijk samen
op dezelfde plek en verwachten het van
dezelfde Geest. Waar de verwondering
over de preek die klinkt, die door God zelf
mogelijk gemaakt is, ons spreken over de
preek werkelijk stempelt, klinken vragen
en kritiek anders – en dat komt de zaak
van de Kerk ten goede.
Ds. P.L. Storm is predikant te Vrooms
hoop en redactielid van Nader Bekeken.

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

@NaderBekeken

www.facebook.com/naderbekeken.woordenwereld
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