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Verder in dit nummer o.a.:
- Knopen doorhakken?
- Heilige hermeneutiek
- In hogere sferen

Huilen 
of juichen



De priesters en Levieten beginnen in 
beurtzang de Here te prijzen: ‘De Heer 
is goed. Eeuwig duurt zijn trouw aan 
Israël.’ En als het volk dat hoort, begin-
nen ze uitgelaten te juichen. Zo uitge-
laten dat het tot ver in de omgeving te 
horen is. 

Een feestelijk nieuw begin

Waarom zijn deze mensen zo blij? Dat 
is, zoals de tekst zegt, omdat de fun-
damenten van de nieuwe tempel zijn 
gelegd. Even geleden waren ze terug-
gekeerd uit de ballingschap in Babel. 
Koning Cyrus had hen namens de Here 
de opdracht gegeven om de tempel  
van God in Jeruzalem te herbouwen  

(Ezra 1:1-3). Een dik jaar na hun terug-
keer in Jeruzalem zijn ze daarmee be-
gonnen. Nu zijn ze klaar met het leggen 
van de fundamenten. Daarvoor danken 
ze de Here. Dit is zijn cadeau aan hen. 
Het is goed om daar even bij stil te 
staan. Want ze waren toch zélf met 
de herbouw van de tempel begonnen. 
Maar toch zeggen ze niet: ‘Here, kijk, 
hierbij bieden we u deze nieuwe tempel 
aan. Kijk eens wat wij voor u gemaakt 
hebben.’ Nee, ze zeggen: de fundamen-
ten van deze nieuwe tempel zijn een 
cadeau van de Here aan ons. Tekenen 
van zijn trouw en goedheid.

En dat zeggen ze niet voor niets. Ze-
ventig jaar geleden was de tempel ver-

woest. Dat was Gods oordeel geweest 
over de zonden van zijn volk. Ze hadden 
voor de ogen van de Here, in zijn eigen 
huis, overspel gepleegd met andere 
goden. ‘Ze verdrijven mij uit mijn eigen 
heiligdom’, had de Here tegen Ezechiël 
gezegd (Ez. 8:6). Toen had Ezechiël de 
heerlijkheid van de Here uit de tempel 
zien wegtrekken. En als bevestiging van 
dat oordeel van God had Nebukadnes-
sar de tempel verwoest en het volk 
weggevoerd naar Babel.

Maar tegelijkertijd had de Here beloofd 
dat de straf tijdelijk zou zijn. Hij zou 
naar zijn volk in ballingschap omzien 
en hen terugbrengen naar Jeruzalem. 
Daar zouden ze Hem weer aanbidden 
(Jer. 29:10,12). In het besluit van Cyrus 
om het volk van Israël de tempel weer 
te laten herbouwen zie je dus Gods 
trouw aan zijn belofte. Hij komt met 
vergeving en wil weer een nieuw begin 
maken met zijn volk. En daarvoor roept 
Hij hen terug uit de ballingschap.

De schrijver van het boek Ezra vertelt 
dat ieder die de Here ertoe aanzette, 
ook inderdaad terugkeerde (1:5). Lang 
niet iedereen liet zich dus door Hem 
terugroepen. Maar wie de Here het ge-
loof gaf, die ging terug naar Jeruzalem. 
En nu staan ze hier bij de fundamenten 
van de nieuwe tempel. Je zou kunnen 
zeggen: dat nieuwe fundament is een 
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Juichen en huilen om Gods kerk
[Priesters en Levieten] dankten en prezen de HEER, en ze zongen in beurtzang: ‘Hij is 
goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël.’ Heel het volk begon daarop luid te juichen 
en de HEER te prijzen omdat de fundamenten van de tempel van de HEER werden 
gelegd. Veel priesters, Levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel 
nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel 
werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren 
niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te 
horen was.

(Ezra 3:11-13)

Een groot zangkoor van priesters en Levieten staat opge-
steld naast de fundamenten van de nieuwe tempel. Om hen 
heen staat het volk Israël. Of beter gezegd: de mensen uit de 
stammen Benjamin en Juda die zijn teruggekeerd uit balling-
schap.

Jaargang 25 no 10 oktober 2018  
Sc

hr
ift

lic
ht

Ba
rt

 v
an

 E
gm

on
d



271

dikke streep onder de trouw van de 
Here. Daarom juicht het volk: ‘De Here 
is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan 
Israël.’ Hij heeft zijn belofte gehouden 
om door zijn oordeel heen ons tóch ge-
nadig te zijn.

Het fundament van apostelen 
en profeten

Wat betekent dit nu voor ons – Gods 
volk vandaag? De Here woont niet meer 
bij ons in een stenen tempel in een 
bepaald land. Sinds Pinksteren bouwt 
Hij overal in de wereld zijn tempels. Dat 
zijn dan geen stenen gebouwen, maar 
gemeenten van mensen. Samen vor-
men ze Gods wereldwijde tempel, zijn 
kerk. Hij bouwt die tempel door de ver-
kondiging van het evangelie van Jezus 
Christus. Dat evangelie noemt de Bijbel 
het fundament van de kerk. Zo spreekt 
Paulus er bijvoorbeeld over. Hij noemt 
zichzelf de bouwmeester van Gods 
huis, die in Korinte het fundament van 
dat huis had gelegd (1 Kor. 3:10). Hij had 
daar het evangelie gebracht, de leer 
van Christus. Dat was het fundament 
waarop de gemeente van Korinte werd 
gebouwd. En aan de Efeziërs schrijft 
hij: ‘Jullie zijn huisgenoten van God, ge-
bouwd op het fundament van de apos-
telen en de profeten, waarvan Jezus 
Christus zelf de hoeksteen is. Vanuit 
Hem groeit het hele gebouw, steen voor 
steen, uit tot een tempel die gewijd is 
aan Hem, de Heer’ (Ef. 2:20-21).

Met die nieuwtestamentische bril op 
leert Ezra 3 ons ook veel over hoe de 
Here vandaag nog steeds werkt, na de 
hemelvaart van Christus en nadat het 
Pinksteren is geweest. Ook wij mogen 
vanaf Pinksteren zien dat de Here door 
de geschiedenis heen steeds weer een 
nieuw begin maakt met zijn kerk. Hij 
brengt zijn kerk, telkens wanneer wij 
van Hem waren afgedwaald, terug bij 
de leer van Christus, het fundament 
van apostelen en profeten. En dat 
is nooit onze verdienste, maar zijn 
onverdiende genade. Want ook in de 
geschiedenis van de kerk na de hemel-
vaart van Christus zie je steeds weer 
dat Gods eigen mensen in opstand 
komen tegen God en morrelen aan 
het fundament van zijn huis. Dan ont-
staat er een godsdienst die niet meer 

gebaseerd is op het Woord van God, 
maar opkomt uit onszelf. Dan zetten 
we onze eigen afgoden in het huis van 
God en verjagen Hem daaruit, net als 
Israël destijds. Er kan nog wel een kerk 
staan, een gebouw, een instituut. Maar 
het is dan niet meer de tempel van de 
Heer, want het Woord waardoor Hij in 
ons wonen wil, wordt tegengewerkt en 
krachteloos gemaakt. En dán verlaat 
de Here zijn huis, dán verdwijnt zijn 
heerlijkheid. Dan komt Gods oordeel 
over zijn kerk, doordat Hij zijn volk 
overgeeft aan hun eigen weerstand 
tegen Hem.

En tóch zorgt de Here er steeds weer 
voor dat zijn Woord onze weerstand 
overwint en dat de tempel, waar dan 
ook, herbouwd gaat worden. Dat komt 
dan niet van ons op, maar van de Here! 
Zo zien we Hem bezig in de geschiede-
nis van de kerk na Pinksteren. Denk aan 
de Reformatie van de zestiende eeuw, 
toen God de kerk verloste uit – wat 
Luther noemde – haar ‘Babylonische 
ballingschap’. Hier in Nederland deed 
Hij dat ook steeds opnieuw, al ging 
het door scheuringen heen. Ook de 
geschiedenis van de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) is begonnen met 
terugkeer naar het Woord van God, 
met bevrijding van gebondenheid aan 
menselijke meningen, die boven het 
Woord van God uitgingen.

Maakt die genade van de Here je blij? 
Juich je er ook vandaag over mee dat de 
Here trouw is aan Israël doordat Hij zijn 
kerk bewaart bij zijn Woord de eeuwen 
door? Die blijdschap is iets anders dan 
het vieren en bevestigen van ons eigen 
instituut. De Here kan ook onze ker-
ken verlaten, als het verzet tegen zijn 
Woord er een blijvende legitieme plaats 
krijgt. Maar het werk van God zelf kun-
nen wij niet kapot maken. Zijn Woord 
is niet geboeid. We mogen geloven dat 
Hij steeds nieuw leven zal geven en 
waar dan ook zijn tempels zal blijven 
funderen op het fundament van apos-
telen en profeten. Ben je bereid om zelf 
op dát fundament verder te bouwen 
en je te onttrekken aan elke beweging 
die dat fundament bedreigt? Daarin zal 
vandaag blijken of wij de trouw van de 
Here aan zijn verbond ook beantwoor-
den met ónze trouw aan Hem.
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Het verdriet van de ouderen

Het volk juichte toen de fundamenten 
van het huis van de Heer gelegd wa-
ren. Maar veel ouderen, die de eerste 
tempel nog hadden gezien, begonnen 
hard te huilen. Waarom begonnen zij 
zo hard te huilen, terwijl hun kinderen 
en kleinkinderen juichten? Dat zal zijn 
geweest omdat ze het grote verschil za-
gen tussen de oude tempel van Salomo 
en deze nieuwe tempel, die veel minder 
mooi en indrukwekkend zou worden.

Hoe moet je dat huilen duiden en 
waarderen? Het zou best kunnen dat 
het gewoon pure nostalgie is geweest. 
Althans bij sommigen. Iets van hou-
vast zoeken in het verleden. Al voor 
de ballingschap was het volk van Juda 
gehecht geweest aan hun eigen tem-
pel. Dat prachtige gebouw, waar dan 
ook God nog eens in woonde, gaf hun 
een gevoel van macht en onoverwin-
nelijkheid (vgl. Jer. 7:4). Maar juist over 
die houding hadden de profeten het 
volk namens God aangesproken. Zoek 
je houvast niet in zo’n mooi gebouw, 
want als de Here zélf er niet woont en 
zijn handen van jullie aftrekt, dan is al-
les verloren. Zoek je houvast niet in de 
tempel, maar in de Here. Pure nostalgie 
– vroeger was het beter – komt niet 
voort uit geloof in de Here zelf.

Verdriet over ontrouw

Maar hun verdriet kan ook een andere 
reden hebben gehad. Het kan te ma-
ken hebben gehad met de herinnering 
die er bij hen opkwam aan hun eigen 
zonden en de gevolgen daarvan. Want 
die schitterende oude tempel was een 
symbool van de zegenende nabijheid 
van de Here God zelf geweest. Die 
zegen van de Here waren ze door hun 
eigen zonden kwijtgeraakt. Ze besef-
fen weer hoe erg dat was. Waren ze de 
Here maar trouw gebleven. Wat waren 
ze dan nu rijk en gezegend geweest.

En wij? Je kunt verdriet hebben in de 
kerk uit pure nostalgie. Dan loop je 
het risico je houvast te zoeken in het 
verleden op zichzelf. Maar je kunt ook 
verdriet hebben omdat je ziet hoeveel 
zegen van de Here wij in onze kerken 
hebben verspeeld. Zegen die Hij gaf 

op de verkondiging van zijn Woord. Ik 
denk dat dát verdriet er veel is, maar 
weinig onderkend wordt. Wat zou het 
mooi zijn om dáár in de gemeente 
over in gesprek te komen. Wat blonk er 
veel goud in de tempel die Hij bij ons 
bouwde: in onderwijs op catechisaties 
en bijbelstudieverenigingen, in de ge-
zamenlijke christelijke levensstijl waar 
je naar zocht, ook bij nieuwe vragen die 
zich voordeden, in opofferingsgezind-
heid voor het geven van gereformeerd 
onderwijs aan onze kinderen.

Het is niet zo dat vroeger alles beter 
was. Althans niet omdat het vroeger 
was. Maar het kan wel zo zijn dat wij 
onszelf van Gods zegen hebben beroofd 
door onze weerstand tegen Hém en 
tegen zijn Woord. En dan moet dat be-
noemd worden. En dan is het verdriet 
daarover ook op zijn plaats. Laat dat 
verdriet dan maar aanstekelijk werken, 
en ons ook brengen tot de vraag wat 
óns eigen aandeel erin geweest is dat 
het zover gekomen is met de tempel 
van de Heer.

Blijdschap mag overstemmen

Tot slot nog iets over Ezra 3:13: ‘Het 
volk kon geen onderscheid maken tus-
sen het geluid van het vreugdegejuich 
en het geluid van het huilen van het 
volk’ (vert. HSV). En hoe kwam dat? 
Het gejuich overstemde alles. Walste 
die jongere generatie daarmee over 
dat verdriet van de ouderen heen? Je 
zou zomaar die indruk kunnen krijgen 
als je de tekst leest. Maar de Bijbel 
geeft aanleiding om die overmacht 
van het gejuich positief te waarderen. 
De profeet Haggaï zegt later tegen de 
huilende Judeërs (Hag. 1:3-10): Verkijk je 
nou niet op het grote contrast tussen 
de tempel van Salomo en de tempel die 
nu gebouwd wordt. Want dit eenvou-
dige begin is er een teken van dat Ik, 
de Here, zelf weer in jullie midden ben. 
En Ik houd mijn beloften. Al het goud 
en zilver van de wereld is van Mij en Ik 
zal het gebruiken om deze tempel een 
nog grotere heerlijkheid te geven dan 
de vorige.

Haggaï leert het volk – en speciaal die 
verdrietige ouderen – dus niet te focus-
sen op het kleine begin (vgl. Zach. 4:10), 

maar op de Here zelf die – trouw aan 
zijn verbond – het fundament van zijn 
kerk weer heeft laten leggen. ‘Wees 
daarom niet ontmoedigd, maar houd 
vol. Want de Here is in ons midden.’ 
Dáárom moet het gejuich het verdriet 
overstemmen. Die vreugde typeert 
het volk van God: de Here wil met ons 
verder en daarom mogen we niet in het 
verdriet over vroeger blijven hangen.

Dat geldt ook voor de kerk vandaag. Als 
wij zien dat de Here zijn Woord be-
waart als fundament van zijn kerk en 
zijn mensen bewaart bij dat funda-
ment, dan is dat een grote belofte voor 
de toekomst. Dan kun je achteruit kij-
ken en moeten constateren: wat heb-
ben we door onze eigen schuld veel ver-
loren van wat de Here ons gegeven 
heeft. Maar blijf daar niet bij stilstaan, 
want de Here is ondanks dat tóch ver-
dergegaan. En Hij zegt: Bouw verder, 
houd vol en laat je geen angst aanja-
gen. Want door mijn Woord ben Ik, 
door Jezus Christus, zélf in jullie mid-
den. Als je dat Woord verspeelt, is voor 
jullie de zaak verloren (niet voor Hem!). 
Maar als je bouwt op dat fundament, 
mag je vertrouwen hebben voor de toe-
komst. Ook al heb je maar kleine kracht 
en is de tegenstand groot, zoals ook in 
de dagen van Ezra, Ik ben in jullie mid-
den. En Ik zal aan dit huis een heerlijk-
heid geven, groter dan je uit het verle-
den ooit gekend hebt (Hag. 2:9). Laat 
dáárom het gejuich, ook in déze tijd, 
het verdriet overstemmen. Want, zo-
lang dat fundament er ligt en wij 
daarop samen verder bouwen, is de 
dag van vandaag voor ons béter dan 
die van gisteren.
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In een tijdschrift voor theologen 
schreef prof. dr. H.G.L. Peels: ‘Momen-
teel staan de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt onder spanning. Het ging 
ook wel erg snel, dit voorjaar: openstel-
ling van in een keer alle ambten voor 
de vrouw, en bovendien maar gelijk 
ook over de hele linie ruimte hiervoor 
in de kerkelijke praktijk. Uiteraard wekt 
dit bevreemding, waar juist deze ker-
ken voorheen tamelijk grote woorden 
spraken in de richting van flankerende 
kerken toen het over vrouw-en-ambt 
ging. Voor een hele groep kerkleden 
vormden deze besluiten de druppel 
die de emmer deed overlopen. De pijn 
van mensen die het allemaal niet meer 
mee kunnen maken, kun je je goed 
indenken. Maar je bidt dat deze kerken 
behoed worden voor verdere afsplitsin-
gen, en bewaard blijven bij de gezonde 
leer. Laten we dan zeker de taal van 
grote woorden mijden.’1

Hij gaat verder: ‘Het Pauschalurteil 
(vonnis – HJR) van al dan niet gerefor-
meerd zijn wordt soms snel geveld. 

Onmiskenbaar gaat het aanwijzen 
van verschillen ons veel gemakkelijker 
af dan het delen van de vele overeen-
komsten en het beleven van dankbare 
vreugde daarover. Dat deze ontwikke-
ling binnen de GKV nadelig kan door-
werken in de planvorming rondom de 
GTU, wordt door een ieder beseft.’

Willen we nog gesprek?

Behoed worden voor verdere afsplitsin-
gen en bewaard worden bij de gezonde 
leer vraagt om verder gesprek. En niet 
om elkaar heen lopen en intussen de 
zaak doorzetten, zoals nu dreigt. Ligt 
hier een gezamenlijke nood die we 
samen onder ogen kunnen zien en 
waarbij we in gebed de leiding van 
Gods Geest mogen verwachten? ‘Grote 
woorden mijden’ veronderstelt verder 
dat je bereid bent ook zelf in de spiegel 
te kijken.
Hebben we te veel een houding gehad 
van: M/V en ambt, daarover hoeven 
we het toch niet te hebben? Dat is toch 

duidelijk genoeg als je de ‘zwijgteksten’ 
leest? Hebben we bij dit onderwerp een 
taboe laten ontstaan? En doen we dat 
nu opnieuw, maar dan andersom? Zo 
van: je bent toch wel erg bekrompen als 
je hier nog een punt van maakt?
En hoe hebben we vormgegeven aan 
ons eigen leven? Hebben we in onze 
huwelijken en gemeenten te weinig 
geleefd vanuit het mooie reliëf dat 
God vanaf het begin beoogde in de 
verhouding man-vrouw? Zijn we daar 
wat stilzwijgend aan voorbijgegaan of 
onbewust in meegegaan, terwijl onze 
samenleving in snel tempo veranderde? 
Zodat onze kinderen zich nu verbaasd 
afvragen waar wij het in vredesnaam 
nog over hebben? Hebben we mee-
geholpen een sfeer te laten ontstaan 
waarin de broeders ter synode dachten: 
Nú moet er een knoop worden doorge-
hakt? Je moet maar accepteren dat we 
de Bijbel inmiddels op dit punt anders 
lezen?
Ligt hier niet een gezamenlijke nood? 
Kunnen we die onder leiding van de 
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Wat hebben de besluiten van de synode ons gebracht? Die vraag beantwoordde ik in Nader 
Bekeken van september. Mijn conclusie was: ze werken ontbinding in de hand. Er is verwar-
ring en vervreemding gekomen. Wat ons als kerken en gelovigen bindt, is gehoorzaamheid 
aan Christus en aan Gods Woord. Juist hierover is onzekerheid gekomen. Hoe moeten we nu 
verder? Een paar gedachten hierover.

Kroniek
H

enk Room

Eén jaar beleid M/V en ambt (2)

3. Hoe nu verder?
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Heilige Geest samen onder ogen zien? 
Willen we het gesprek daarover nog om 
samen één te blijven? Of is onze reac-
tie: Nee hè, niet weer M/V en ambt?

Laag eronder

Onder dit gesprek zit wel een laag vol 
emoties. Laten we die niet over het 
hoofd zien. Aan de ene kant hoor ik 
grote vreugde, omdat 
nu eindelijk eens een 
eind is gemaakt aan 
eeuwenlange achter-
stelling van vrouwen 
in onze kerken. Er is een eind gekomen 
aan hun rechteloze positie. Eindelijk 
leven we nu op het niveau waarop God 
ons wil hebben.
Aan de andere kant merk ik boosheid 
en verontwaardiging. Hoe kan het dat 
we nog maar tien jaar geleden grote 
woorden spraken tegen de NGK om 
hun standpunt over M/V en ambt? We 
hadden zeer principiële bezwaren te-
gen hun hermeneutiek: de twee lijnen 
in de Bijbel mag je niet in spanning te-
genover elkaar zetten. Terwijl we dat in 
wezen nu zelf ook doen. Zonder nadere 
verantwoording.
Hoe kan het dat we na zo veel jaren na-
denken tot niet méér in staat zijn dan 
de povere en aanvechtbare gronden 
onder de huidige besluiten? Wat zijn de 
wijsheid en de zin van de onmiddellijke 
invoering van de besluiten? Moeten 
de besluiten via de praktijk worden 
doorgedrukt? Waarvoor was het no-
dig zo ruimte voor rustige bezinning 
en toetsing weg te nemen? Het levert 
het gevoel op van gemanipuleerd en 
misleid te zijn. Wat doet dit met ons 
kerkverband? En hoe zit het met onze 
(gewezen) zusterkerken in het buiten-
land? Hadden we stiekem het idee dat 
zij wel van ons, maar wij toch eigenlijk 
niet van hen kunnen leren? Of is deze 
oecumene eigenlijk toch niet zo nodig 
en niet zo veel waard als we altijd heb-
ben beweerd?

Hier ligt een heel veld van emoties van 
vreugde tot frustratie, boosheid, ver-
ontwaardiging en zelfs verbijstering. En 
van onbeantwoorde vragen. Wanneer 
deze er in het gesprek met elkaar niet 
mogen zijn, zal dat een echt gesprek 
onmogelijk maken. We kunnen het 

niet maken om te zeggen: De Here wil 
het nu zo. En dan de mond afvegen 
en verdergaan alsof er niks gebeurd 
is. Gaan we aan deze emoties voorbij, 
dan krijg je hakketak-gesprekken. Echt 
luisteren is er niet meer bij. Als waar is 
wat ik laatst in het ND las, dan zijn we 
des te meer gewaarschuwd. Iemand 
had uitgezocht wat we allemaal wel 
aanvoelen: niet alleen theologische ge-

schillen, maar ook men-
selijke (negatieve) emo-
ties ten opzichte van 
elkaar dragen wezenlijk 
bij aan onderlinge ver-

vreemding en kerkscheuring. Deze laag 
in het gesprek kunnen we daarom niet 
negeren. Maar de eerste vraag blijft: 
Willen we dat gesprek nog wel of laten 
we elkaar los?

Afgebroken gesprek

Wat is er nodig voor een eerlijk gesprek 
dat geestelijk en opbouwend is onder-
ling, in de kerken en in de classes? Dan 
moeten we terug naar het punt waar 
sinds de synode van Ede (2014) de be-
zinning van jaren zich op toespitste. De 
opdracht waarmee deputaten voor de 
synode van Meppel (2017) aan het werk 
werden gezet: Hoe kan de ambtelijke 
structuur zo worden ingevuld dat vrou-
wen zich daarbinnen kunnen inzetten, 
met inachtneming van beide lijnen 
uit de Bijbel? De ene lijn is die van 
gelijkwaardigheid van man en vrouw. 
De andere is die van 
verschil ten opzichte 
van elkaar in positie 
of verantwoordelijk-
heid. Onze ambts-
structuur van nu rust immers voor een 
deel ook op keuzes die een paar hon-
derd jaar geleden zijn gemaakt. Wat 
hoort in de huidige ambtsstructuur 
bij die historische en culturele setting? 
Wat kunnen we daarvan loslaten? Wat 
moeten we behouden, omdat het uit de 
Schrift af te leiden is?
Maar in de besluiten ontbreekt het 
thema van de ambtsstructuur hele-
maal. Daarmee hebben de besluiten 
alles van een afgebroken gesprek en 
een niet echt opengebloeide bezinning. 
Maar wel van knopen doorhakken en 
elkaar voor het blok zetten in de kerke-
lijke praktijk. De synode gaat daarmee 

voorbij aan de gegeven opdracht van 
Ede én aan wat is overeengekomen in 
onze Kerkorde (F71.1). Met als suggestie: 
dit is het eindpunt van een lang traject. 
Punt. Uit.

Wanneer we dit zo elkaar in de maag 
splitsen, zijn de gevolgen niet te over-
zien, en duwen we elkaar naar de gren-
zen van ons kerkelijk bestaansrecht. 
Voor een geestelijk en opbouwend 
gesprek is daarom voortgaande bezin-
ning hard nodig. Wat is in de ambts-
structuur bepaald door tijd en cultuur 
van de Reformatietijd en wat komt op 
uit de Schrift? Hoe doen we recht aan 
de gelijkwaardigheid tussen man en 
vrouw én de ongelijkheid in positie 
en verantwoordelijkheid? Ik roep de 
komende synode op te voldoen aan 
wat de synode van Ede als noodzaak 
zag. We hebben besluiten nodig die 
hier goed beargumenteerd op ingaan 
en duidelijk richting wijzen. Voor een 
eerlijk, geestelijk en opbouwend ge-
sprek kunnen we hier niet omheen. De 
vraag is alleen: willen we nog wel zo’n 
gesprek of laten we elkaar op dit punt 
liever los?
Dit klemt ook op een andere manier. 
Intussen heeft de synode van Mep-
pel de vraag die zij zelf had moeten 
beantwoorden, teruggeschoven naar 
de kerken. In Besluit 8 zegt de synode 
de kerken op te roepen zich nader te 
bezinnen op de vraag hoe recht kan 
worden gedaan aan de verschillen tus-

sen man en vrouw 
in de vervulling van 
taken en ambten in 
de gemeente. Hoe 
merkwaardig ook, dit 

besluit biedt tegelijk een kans. Samen 
hierop studeren kan helpen om weer 
in gesprek te komen. Als we tenminste 
wat God zegt over man en vrouw in 
het huwelijk, niet losmaken van wat Hij 
zegt over man en vrouw in de kerk. Wat  
kunnen we uit Gods Woord afleiden 
over hoe God de relatie tussen beiden 
heeft gewild? Is er reden aan te nemen 
dat Hij die relatie nú anders wil?

Goede vraagstelling?

Wat is er verder nodig voor zo’n ge-
sprek onderling, in de kerken en op de 
classes? Het is belangrijk om nog eens 
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naar de vraagstelling te kijken. Zijn de 
besluiten mogelijk het antwoord op de 
verkeerde of op een te beperkte vraag? 
Of zijn ze een te beperkt antwoord op 
een reële vraag? Hoe kan de ambtelijke 
structuur zo worden ingevuld dat vrou-
wen zich daarbinnen kunnen inzetten, 
met inachtneming van beide lijnen 
uit de Bijbel? Het antwoord van de 
deputaten ter synode: We weten niet 
hoe je dat vorm moet geven binnen de 
huidige ambtsstructuur (zie Acta GS, 
art. 16). Wat deputaten in hun rapport 
hebben gedaan, is nadruk leggen op 
één lijn terwijl men de andere achter 
de horizon liet verdwijnen.

Dit was nadrukkelijk niet de bedoeling. 
Komt dat door de vraag? Klopt die wel? 
Is het wel zo dat vrouwelijke inzet past 
in onze huidige structuur van het werk 
van oudsten en predikanten? Moet er 
dan iets veranderen aan die structuur? 
Of kunnen we ook buiten deze struc-
tuur mogelijkheden vinden?

Hoe kun je zo goed mogelijk gebruik-
maken van de gaven van zusters in de 
gemeente? Die gaven zijn onmisbaar 
en worden overigens al eeuwen volop 
ingezet. Wat zou de kerk zijn geweest 
zonder vrouwelijke gemeenteleden? 
Zonder hun liefde, wijsheid en inzet 
op tal van manieren? Maar kunnen die 
gaven nog krachtiger worden gebruikt 
in een officiële functie? Kan het bij-
voorbeeld zo zijn dat vrouwelijke inzet 

vraagt om een eigen ambt? Die vraag 
is op de synode ingebracht. Ze kreeg 
echter geen inhoudelijk antwoord, 
maar werd via een formele benadering 
afgevoerd.
Ook de suggesties van de Koreaanse 
hoogleraar dr. H.M. Yoo werden niet 
verwerkt. Hij hield een bewogen en 
inhoudsvolle toespraak tijdens de con-
ferentie met de buitenlandse afgevaar-
digden (Acta, art 81, p. 154v). Daarin be-
zwoer hij niet de weg in te slaan zoals 
later met de besluiten wel is gebeurd. 
Hij verwees naar diverse voorbeelden 
uit de kerkelijke praktijk in Korea. Daar 
worden vrouwen heel breed ingezet 

ook als het gaat om evangelieverkon-
diging. Maar opzicht en tucht en de 
geestelijke leiding liggen uiteindelijk in 
handen van mannelijke oudsten.
Nog weer een andere optie werd een 
paar maanden geleden verwoord door 
ds. C. van Dijk.2 Er zijn vast nog wel 
meer varianten te bedenken, zoals ook 
in het deputatenrapport aangegeven 
werd. Maar de vraag is: willen wij dat 
gesprek om elkaar te blijven zoeken?

Hoe lezen we de Schrift?

Wat is vooral ook nodig voor een eerlijk 
gesprek dat geestelijk en opbouwend 
is? En waarbij we in gebed de leiding 
van Gods Geest mogen verwachten? 
Dan is de vraag belangrijk waarom 
er een goede onderbouwing onder 

de besluiten mist. En ook waarom in 
de besluiten niet beide lijnen uit de 
Schrift in rekening zijn gebracht. Rond 
dit vraagstuk wordt de Schrift ineens 
verschillend gehanteerd. Dat roept 
nogal vragen op, vervreemding en 
verwijdering. Hoe lezen we de Schrift? 
Dit is een vraag die ook veel verder en 
dieper reikt dan M/V en ambt alleen. 
Als we hierover niet goed met elkaar 
in gesprek raken en tot uitkomsten ko-
men, gaat zich dat wreken op veel meer 
terreinen.
Als voorbeeld noem ik hier nog eens het 
verhaal dat dr. M.H. Oosterhuis hield 
op de Australische synode. Daar had 

ik het in het vorige artikel over. Als het 
gaat om een eerlijk gesprek met elkaar, 
geestelijk en opbouwend en even losge-
maakt van het concrete dossier M/V en 
ambt, dan kom ik tot enkele dringende 
vragen. Hoe mag je het argument van 
de ‘toenmalige context’ gebruiken? Dat 
je goed kijkt naar tijd en omstandig-
heden waarin bijbelwoorden zijn ge-
sproken of geschreven, is evident. Maar 
je kunt er soms ook alle kanten mee 
op. Hoe voorkom je dat je met dit ar-
gument tot een andere of zelfs tot een 
tegenovergestelde betekenis komt dan 
de tekst zelf bedoelt? En mag je van een 
apostolisch voorschrift voor christelijk 
gedrag een hermeneutische sleutel ma-
ken waarmee je een tekst leest? Zonder 
dat die tekst zelf daar aanleiding toe 
geeft? Ik doel dan natuurlijk op ‘geen 
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belemmeringen opwerpen tegen het 
evangelie’. Hoe doe je recht aan alle 
factoren bij het verstaan van een tekst 
waarbij je zelf als lezer met alles wat 
je bij je draagt, helemaal bent inbegre-
pen? Hoe blijf je tegelijk altijd het volle 
pond geven aan het ‘tegenover’ van 
de tekst in al zijn vreemdheid? Die laat 
zich niet neutraliseren of inkapselen 
door onze reconstructies van toenma-
lige en hedendaagse context.3 Kortom, 
hoe voorkom je dat je als individuele 
uitlegger of als kerk gaat heersen over 
Gods Woord? Nogal belangrijke vragen!

Wat naar mijn overtuiging ook buiten 
de grenzen van de gereformeerde her-
meneutiek ging, was wat deputaten 
schreven in het eerste deel van hun 
rapport Samen dienen. In Bouwsteen 1 
maakten zij een reconstructie van het 
bijbelse beeld van de vrouw. Maar op 
zo’n manier dat daar grote vragen bij te 
stellen zijn.4 Bijbelse gegevens worden 
in een zelfbedacht format geplaatst 
en komen zo in spanning met elkaar. 
De vraag waarover we goed moeten 
doorspreken, is: Kan de Schrift op deze 
manier nog haar eigen uitlegster zijn? 
En doet een dergelijke benadering niet 
tekort aan de eenheid van Gods Woord? 
Dit is toch het ene Woord van de ene 
levende God? Dit gedeelte van het rap-
port maakt ook makkelijk speculaties 
bij anderen los over het zich ontwik-
kelende werk van de Geest in onze hui-
dige geschiedenis. Hier kunnen we niet 
zomaar aan voorbijgaan.
Ligt hier niet een gezamenlijke gees-
telijke nood? Durven we het aan die 
samen onder ogen te zien? Zodat we 
in gebed de leiding van Gods Geest 
daarbij mogen verwachten? Want hier 
komt toch een crisis in het verstaan van 
Gods Woord aan het licht, die tegelijk 
een identiteitscrisis tevoorschijn roept? 
Geeft ons belijden (over de Bijbel als 
Gods Woord) en ons handelen op basis 
van dit belijden (onze manier van bij-
bellezen) een kloof te zien?
Kunnen we elkaar voldoende veiligheid 
geven in dit gesprek? Zodat het eerlijk, 
geestelijk en opbouwend werkt? Maar 
de eerste vraag is dan: Willen we nog 
zo’n gesprek om elkaar vast te houden 
en samen verder te komen? Volgens mij 
zullen we wel moeten. Anders laten we 
elkaar écht los.

Praktisch

Op praktisch vlak is er intussen genoeg 
te doen om zo’n gesprek mogelijk te 
maken. Laten kerkenraden (en ge-
meenten) werk maken van gedegen 
bezinning. Dat is hun 
roeping. En van classes 
ook. Wanneer ze de gron-
den onvoldoende vinden, 
laten ze de volgende 
synode om nadere uitleg of revisie vra-
gen. En vragen of zij het gesprek over 
de ambten wil heropenen. Laten ker-
kenraden reële ruimte geven voor een 
check op de eerstkomende synode door 
de besluiten nu niet uit te voeren. De 
manier waarop de besluiten zijn inge-
voerd, heeft de noodzaak van gesprek 
onduidelijk gemaakt. Laten we elkaar 
zo proberen vast te houden voordat de 
eerstkomende synode tot een uitspraak 
komt. Wanneer kerkenraden geen mo-
gelijkheden zien om zelf de besluiten 
goed te beoordelen, laten ze aan de 
volgende synode vragen of zij dat voor 
hen wil doen. Gemeenteleden die zich 
niet kunnen vinden in de besluiten en 
de uitvoering daarvan, mogen hun 
kerkenraden vragen om uitleg en gees-
telijke leiding. Laten de predikanten ook 
met elkaar in gesprek gaan. En laten we 
allemaal het taboe doorbreken dat er 
zo langzaamaan op rust: ‘Nee hè, niet 
weer over man/vrouw en ambt! Wen er 
maar aan dat er van alles veranderen 
gaat.’

Waarom doorgaand gesprek?

Doorgaand gesprek is noodzakelijk 
allereerst vanwege de onderlinge een-
heid in geloof en de roeping elkaar te 
zoeken. Maar ook omdat we als ge-
meenten van Christus en als kinderen 
van de Here het beeld van onze Meester 
mogen vertonen in onze cultuur. Er is 
in de samenleving nog weinig besef 
van God. Eigenlijk is er geen plek voor 
Hem. Er is veel onhelderheid over je 
identiteit als man en vrouw. Ook als het 
gaat om de relatie tussen beiden. Hier 
kunnen we niet omheen, tenzij we ons 
willen laten inkapselen.
Bij de inzet om vrouwen tot hun recht 
te laten komen met de gaven die God 
hun gegeven heeft, past tegelijk leven 
in het reliëf dat God tussen man en 

vrouw heeft bedacht. Om elkaar zo 
dienstbaar te zijn met het oog op de 
eer van Hem. Dat schuurt noodzakelijk 
met de cultuur van onze tijd. Schrik 
daar niet van. Het heeft altijd ge-
schuurd. Laat maar zien dat het er niet 

om gaat dat de ene sekse 
tegenover de andere haar 
rechten wil claimen of die 
rechten wil ontzeggen. 
Daarmee wordt hopelijk 

iets merkbaar van het mysterie van 
eerbied, liefde en dienstbaarheid waar-
achter men God vermoeden kan.

Noten:
1 Theologia Reformata, jrg. 60, nr. 4 (dec. 

2017), p. 430v. Peels is hoogleraar OT aan 
de Christelijke Gereformeerde TU in 
Apeldoorn.

2 Kees van Dijk, ‘Overal tegen?’, in: Nader 
Bekeken, jrg. 25, no. 1 ( jan. 2018), p. 5-7.

3 Zo H.G.L. Peels, in: Advies prof. H.G.L. Peels, 
Apeldoorn, 8-05-2014. Dit advies bracht 
Peels op verzoek van de synode van Ede 
(2014) uit, naar aanleiding van het depu-
tatenrapport over man/vrouw en ambt 
dat indertijd diende.

4 Zie voor een bespreking bezinningmvea.
nl/Hermeneutiek/Een bijbels beeld van 
vrouwen? Eerder verschenen onder de 
titel: ‘Een bijbels beeld van vrouwen?’,  
in: Nader Bekeken, jrg. 24, no. 4 (apr. 2017), 
p. 122-128.

Het heeft 
altijd geschuurd
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Het eerste artikel (zie juli/augustus-
nummer) besprak hoe in de zeven-
tiende eeuw in de gereformeerde theo-
logie het onderwerp ‘de goddelijkheid 
van de Heilige Schrift’ op het toneel 
verscheen en tegen welke achtergrond. 
Dit artikel bespreekt de vraag wat het 
betekent voor ons verstaan van de 
Schrift in de eenentwintigste eeuw als 
wij de goddelijkheid ervan belijden.

Het eerste artikel maakte duidelijk 
waarom de na-reformatorische gere-
formeerde theologen de terminologie 
‘de goddelijkheid van de Heilige Schrift’ 
introduceerden. Zij wilden een schrift-
leer ontwikkelen vanuit het uitgangs-
punt dat én de oorsprong van de tekst 
van de Schrift én de bewaring daarvan 

door de eeuwen heen Gods eigen werk 
waren. Dus was de Schrift goddelijk. Op 
deze grondstelling beoogden zij tevens 
haar noodzakelijkheid voor ons heil en 
haar doorslaggevende gezag over ons 
leven veilig te stellen. Met als uitvloei-
sel dat de Schrift nu het fundament 
werd voor de opbouw van heel de ver-
dere gereformeerde leer.
Tegelijk, zo bleek, is de Schrift niet meer 
dan instrument in Gods hand. Hij zelf 
is er de Bewerker (causa efficiens) van. 
Hij draagt zorg voor het op schrift stel-
len, voor het bevestigen van de inhoud 
door zijn werken in de wereld en voor 
het verzegelen van de Schrift in het 
geweten van de gelovigen. De inhoud 
van de Schrift (causa materialis) is de 
beschrijving van Gods eigenschappen 

en activiteiten. De vorm (causa forma-
lis) waarin de Schrift is gegoten, is de 
goddelijke waarheid in daarbij passend 
taalgebruik. Het doel (causa finalis) van 
de Schrift is Gods glorie en de zaligheid 
van Gods kinderen. In elk opzicht is de 
Heilige Schrift kortom goddelijk instru-
ment van de Almachtige. Een schrift-
leer als deze kan zonder aarzeling ‘he-
mels’ of ‘hoog’ worden genoemd.

Een hoge schriftleer in een 
nieuwe tijd

In eerste instantie was de ontwikkeling 
van deze leer een reactie op de rooms-
katholieke theologie van die dagen. Het 
was een kwestie van gezag: had nu de 
kerk het laatste woord of de Schrift? 
Het duurde niet lang of er kwam een 
nieuw front bij. Zoals we eerder zagen, 
waarschuwde de Synopsis al in 1625 
voor minachting van de Schrift. Het 
was een waarschuwing tegen hen die 
een onderscheid gingen maken tussen 
fundamentele en niet-fundamentele 

God openbaart zich 
in onze geschiedenis
Over de goddelijkheid van de Heilige Schrift (slot)

In twee artikelen sta ik stil bij wat wordt genoemd de god-
delijkheid van de Heilige Schrift. Aanleiding zijn de beslui-
ten die de synode van Meppel 2017 nam met betrekking tot 
openstelling van de bijzondere ambten ook voor zusters in de 
gemeente.
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zaken in de leer. De eerste waren 
volgens deze lieden van goddelijke 
oorsprong, de tweede niet. Bij niet-
fundamentele aangelegenheden waren 
de menselijke auteurs ook niet geïnspi-
reerd door de Geest en konden zij heb-
ben gedwaald.
Dit gedachtegoed kwam voort uit het 
in Europa opkomende scepticisme. 
Er rezen vragen die onder andere sa-
menhingen met de ontdekking van 
nieuwe werelddelen en de uitvinding 
van telescoop en microscoop. Juist deze 
twee instrumenten staan symbool 
voor de objectivering van de werkelijk-
heid. Men ging de dingen steeds meer 
bekijken. Ook de Bijbel begon men met 
een kritische blik te beschouwen en 
te bevragen. Was Adam werkelijk de 
eerste mens? Hoe zit het nu echt met 
het auteurschap van de Bijbel?1 Ook 
hier was het een kwestie van gezag: 
had nu de vroegmoderne mens het 
laatste woord of toch de Schrift? Vanaf 
de zeventiende eeuw komt zo de mens 
die, ‘verstandig als hij is’, met zijn ei-
gen tijd meegaat, steeds meer in het 
middelpunt te staan. Hij treedt als het 
ware uit de werkelijkheid waarin hij 
leeft en maakt er zijn object van studie 
en onderzoek van. Die ontwikkeling 
gaat door tot op vandaag. Toch heb-
ben de gereformeerden destijds geen 
reden gezien om hun schriftleer aan 
te passen. Integendeel, des te sterker 
kwamen zij op voor de goddelijkheid 
van de Heilige Schrift. Aan ons de 
vraag of wij eveneens daaraan moeten 
vasthouden.

De ene geschiedenis van de 
mensheid in twee delen

Het is van fundamenteel belang dat wij 
vasthouden aan de goddelijkheid van 
de Schrift. Ik wil dat duidelijk maken 
aan de hand van het antwoord op twee 
vragen. De eerste vraag: hoe beschou-
wen wij de tijd waarin wij leven, in 
relatie tot de Schrift? Het bijbels ant-
woord op deze vraag maak ik duidelijk 
aan de hand van een publicatie die in 
1701 in Middelburg op de markt kwam.
In dat jaar verscheen er een boek van 
de gereformeerde predikant Jacobus 
Leydekker. Het droeg de titel: Adam, 
Moses, en Christus ofte aarts-vaderlyke 
Joodse, en Christelyke oudheden, soo 

onder het Oude als Nieuwe Testament; 
aan-een-geschakeld, en elk op de juyste 
rang van zijn tijd geplaatst, sedert de 
wereld-schepping, tot anno MDCCI (twee 
delen). Daar is geen woord Spaans bij. 
Het zegt precies waarover het werk 
gaat. Ik vind het nog steeds een fasci-
nerende titel na al die jaren dat ik dit 
werk voor het eerst in handen kreeg. De 
inhoudsopgave versterkt dat gevoel. De 
gedachte die aan het boek ten grond-
slag lag, was voor mij een eyeopener.
Dat is merkwaardig, want hoe kan de 
titel van een eeuwenoude publicatie 
met dit onderwerp, geschreven door 
een, eveneens gereformeerde, collega-
predikant, je ogen openen? Wat is er 
zo bijzonder aan die titel en aan de in-
houdsopgave? Eigenlijk niets. Misschien 
is het juist wel de vanzelfsprekendheid 
ervan waardoor er iets wérkelijk tot me 
doordrong. Een besef dat altijd al wel 
aanwezig was, maar me nu in zijn reik-
wijdte helder werd.
De opschriften boven de hoofdstukken 
van het werk maken het punt duide-
lijk. Zo gaat hoofdstuk XVII van deel II 
bijvoorbeeld over ‘Verdere geschillen 
in Nederland in de Seventiende Eeu 
des Nieuwen Testaments’. Leydekkers 
uitgangspunt was dus dat alle eeuwen 
vanaf Christus’ geboorte binnen een 
en dezelfde periode vallen: die van het 
Nieuwe Testament. Als ik nu in dezelfde 
geest een werk zou willen publiceren, 
dan zou een hoofdstuk daarvan dus 
kunnen luiden: ‘Lotgevallen van Chris-
tus’ kerk in de Europese Unie in de 21e 
eeuw van het Nieuwe Testament’.

Deze benadering is bijbels. Er zijn twee 
Testamenten of Verbonden: het Oude 
en het Nieuwe. Beide samen vormen de 
ene werkelijkheid waarin de mensheid 
vanaf de schepping van de wereld tot 
aan de jongste dag leeft. Met Christus’ 
komen in de wereld wordt het Oude 
Verbond afgesloten en sluit Hij het 
Nieuwe Verbond in zijn bloed, totdat 
Hij bij zijn wederkomst de wijn nieuw 
met ons zal drinken. Deze beide peri-
oden van de geschiedenis hebben hun 
parallel in de Heilige Schrift: Oude en 
Nieuwe Testament. De inhoud van de 
Schrift omspant met andere woorden 
heel de geschiedenis van de mensheid: 
schepping - voleinding = Genesis - 
Openbaring.

Dit inzicht is vanouds voor gerefor-
meerden onomstreden. Ik vraag me 
oprecht bezorgd af of dit onder ons ook 
nu nog gemeengoed is. Aanvaarden wij 
de Schriften nog als de weergave van 
de geschiedenis waarin en waarmee 
God zich tot op vandaag openbaart 
aan de mensheid? Zodat alles wat we 
uitspreken en besluiten, gebaseerd is 
op en voortkomt uit ontzag voor heel 
de Heilige Schrift vanwege haar god-
delijkheid? Of beschouwen we de Schrift 
als niet meer dan een boek van gewijde 
teksten afgesloten zo rond 100 na Chris-
tus, waaruit we naar eigen inzicht en in 
eigen tijd de vruchten kunnen plukken? 
Ik lees en hoor in prediking, artikelen 
en gesprekken te veel beschouwing. De 
tekst van de Schrift wordt dan vooral in 
de voltooide tijd ‘besproken’. Te weinig 
hoor ik aanvaarding voor vandaag: de 
verkondiging van haar werkelijkheid 
in de onvoltooide tijd. Als we echter de 
goddelijkheid van de Schrift serieus ne-
men, dient dat de spits van de verkon-
diging te zijn. De tékst van de Schrift als 
geschiedenis van de Godsopenbaring 
is al eeuwen voltooid, maar de totale 
vervúlling ervan staat nog te gebeuren. 
Dát moet verkondigd worden! Dat dat 
te weinig gebeurt, is, vrees ik, te wijten 
aan het willen meegaan in het boven-
beschreven westerse denken, zoals zich 
dat vanaf de zeventiende eeuw heeft 
gevormd. Dat we voor dit denken zo 
ontvankelijk zijn geworden, heeft vol-
gens mij mee als oorzaak dat inmiddels 
het misverstand onder ons heeft post-
gevat dat het in ontvangst nemen van 
Gods beloften gelijk is aan het bezitten 
van de beloofde zaken (vergeving van 
zonden en eeuwig leven). De beloften 
hoeven dan niet meer verkondigd te 
worden, maar slechts besproken en be-
schouwd.

De Heilige Schriften opvatten als deel 
van het goddelijk drama, zoals Vanhoo-
zer en Wright doen, helpt ons daarbij 
niet. De intentie om dit paradigma 
te hanteren is achtenswaardig.2 Het 
beoogt immers de Schrift als meer te 
beschouwen dan een bundel geschrif-
ten? Inderdaad, het gaat om Gods 
optreden live. In dit paradigma wordt 
echter een scheidslijn getrokken bínnen 
de Schrift die de HERE zelf niet trekt. 
Met Pinksteren zou het laatste bedrijf 
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zijn aangebroken en wel dat van de 
Geest. Het voorafgaande was dan het 
bedrijf waarin Christus de hoofdrol ver-
vulde. Dit is niet de werkelijkheid die de 
Schrift ons openbaart.
In de schriftleer helpt dit paradigma 
ons daarom niet verder, maar zet ons 
juist op een grotere afstand van de 
werkelijkheid van de Schrift. Hét para-
digma dat de HERE ons in zijn Woord 
aanreikt, is dat van de éne geschiede-
nis met de twee verbonden. Dat is het 
troostrijke antwoord op de vraag hoe 
wij onze werkelijkheid vandaag mogen 
ervaren. Mét de Drie-enige bevin-
den wij ons anno Domini 2018 in het 
Nieuwe Verbond in Christus’ bloed. En 
het is precies deze periode waarover 
het Oude Testament profeteert en het 
Nieuwe ons concreet onze ‘gemeente-
opbouw’ voorschrijft en zij beide ons 

voor heel ons leven de weg wijzen. Zo 
trekken Vader, Zoon en Geest én hun 
goddelijke Heilige Schrift met ons op. 
Dichterbij kunnen Zij niet komen. Te 
meer omdat het de HERE heeft goed 
gedacht ons dit telkens als wij het hei-
lig avondmaal vieren, te laten horen, 
totdat Hij komt!

God, profeten en apostelen

De tweede vraag die ik wil beantwoor-
den, is: hoe zien wij onze relatie met 
Gods secretarissen, de bijbelschrijvers? 
Hoewel de HERE de Tien Geboden 

zelf met zijn vinger schreef (Ex. 31:18), 
waren het Mozes, de andere profeten 
en de apostelen die de overige Heilige 
Schriften hebben geschreven. Niet op 
eigen gezag, maar aangedreven door 
Gods Geest spraken en schreven zij na-
mens Hem. Van het werk van de Heilige 
Geest in deze schrijvers kunnen wij 
ons niet gauw een te grote voorstelling 
maken. Hun geboorte, opvoeding, ga-
ven, scholing, onderzoek, herinnering, 
nadenken en levenservaring, om niet 
meer te noemen, nam Hij allemaal 
in zijn dienst. Hun bewustzijn en ge-
dachten stuurde Hij zó aan dat zij in 
hun taal en stijl Gods gedachten op de 
beste wijze vertolkten.3

Wat de bijbelschrijvers hebben op-
geschreven, kwam meestal niet linea 
recta uit de hemel. Er klonk niet ergens 
alleen een stem, maar dikwijls ver-

scheen de HERE en sprak Hij. De God 
die spreekt, de wereld schiep en redt 
en heel zal maken, is dezelfde die aan 
mensen verscheen: aan Adam en Eva, 
aan Mozes, aan Ezechiël, aan Paulus, 
aan Johannes en aan vele anderen. Het 
meest helder in de persoon van zijn 
Zoon als de Messias van Israël. Als het 
Licht der wereld en als de zon der ge-
rechtigheid koos Hij zijn apostelen en 
liet hen met zich optrekken. Het belang 
van wat profeten en apostelen schre-
ven, wordt bepaald door deze verschij-
ning van God in de wereld. Het gezag 
van de Heilige Schrift is, kortom, gefun-

deerd in Gods verschijningen. Er is geen 
boek uit de hemel gekomen, maar God 
zélf!4 De HERE is vol genade en Hij is ge-
zien in deze wereld! Dat moet worden 
opgeschreven en verkondigd!

Eva en Maria waren bevoorrecht onder 
de vrouwen. Mozes, de profeten en 
de apostelen onder de mannen! Het 
zou mij een lief ding waard zijn als we 
hiervan doordrongen blijven. Het is zo 
vreemd niet dat er kerken in de wereld 
zijn waar mannen als Johannes, Petrus 
en Paulus als heiligen worden aange-
duid of ‘St.’ voor hun naam krijgen. 
Zeker zij horen bij onze voorgangers 
waaraan wij hoogachting verschuldigd 
zijn (Heb. 13:17). Heeft het evangelie ons 
niet door hen bereikt? Een goede reden 
om hen ‘ónze apostelen’ te noemen. 
Het lijkt me echt nodig dat we blijven 
beseffen met welke mannen we hier 
te maken hebben. Bovendien, ze zijn 
onze broeders in het geloof. Als wij de 
katholieke en apostolische kerk, de ge-
meenschap der heiligen, belijden, dan 
moeten we toch zeker aan hén denken!5

In de huidige discussies rondom M/V 
en ambt vind ik dit een aangelegen 
punt. We kunnen Mozes, de profeten 
en de apostelen niet ongestraft weg-
zetten. En leven de apostelen niet met 
ons onder hetzelfde Nieuwe Verbond in 
Christus’ bloed?

Beoefening van een heilige 
hermeneutiek gevraagd

Resumerend wil ik opkomen voor een 
heilige hermeneutiek. Daarmee bedoel 
ik een hermeneutiek die werkt vanuit 
de gedachte van de goddelijkheid van 
de Heilige Schrift. Een heilige herme-
neutiek, hermeneutica sacra in aanslui-
ting bij S. Greijdanus, lijkt daarvoor een 
passende naam.6 Ik bedoel daarmee 
niet dat de Schrift om een bijzondere 
(‘heilige’) hermeneutiek vraagt die 
leesregels hanteert die niet voor andere 
teksten zouden gelden.7 Wel sluit ik aan 
bij wat momenteel ‘de oude hermeneu-
tiek’ wordt genoemd, eerder in dit blad 
uiteengezet.8 Bij ‘heilig’ gaat het mij 
nu niet om de leesregels, maar om de 
uitgangspunten voor een juiste schrift-
verklaring.
Het zijn uitgangspunten die binnen ‘de 
nieuwe hermeneutiek’ geen rol spelen. 

Jaargang 25 no 10 oktober 2018Jaargang 25 no 10 oktober 2018



Jaargang 25 no 10 oktober 2018Jaargang 25 no 10 oktober 2018

280

Deze hermeneutiek, met zijn oude wor-
tels in de zeventiende eeuw, kan ons 
dan ook slechts heel beperkt helpen. 
Ze werkt immers vanuit objectivering 
van de tekst. Zij kijkt dus aan tégen de 
Schrift. Ze wil niet leven in dezelfde 
werkelijkheid van deze Schrift en vindt 
dat misschien zelfs wel ongeoorloofd 
vanuit wetenschappelijk oogpunt.
Toch is juist dat een vereiste voor een 
goed verstaan van de Heilige Schrift. 
We mogen ons opgenomen weten in 
het Nieuwe Verbond van de geschiede-
nis van de mensheid. Dat is de werke-
lijkheid van de Schrift. Tegelijk moeten 
we ons hier beneden verbonden weten 
met onze apostelen die in datzelfde 
Verbond leven met heel de triomfe-
rende kerk boven. Dat brengt als van-
zelf mee dat we ons dan ook verbonden 
weten met de ‘wereldkerk’ van toen en 
daar en hier en nu. Vanuit de noties 
van apostoliciteit en katholiciteit lezen 
en leven en loven we dan onder Gods 
genade zijn Heilige Schrift en leren we 
haar verklaren en verstaan.

Wij leven in de eenentwintigste eeuw 
van het Nieuwe Testament. Was de 

synode zich bewust van deze werke-
lijkheid en van onze bijzondere band 
met de heilige apostelen en profeten? 
Kortom, van de betekenis van de god-
delijkheid van de Heilige Schrift en wat 
deze betekent voor haar verklaring? 
Had in de brief gericht aan onze kerken, 
die deze besluiten presenteerde en 
introduceerde, niet de oproep moeten 
uitgaan vóór alles de goddelijke Heilige 
Schrift lief te hebben en daarbij te blij-
ven?

Noten:
1 E. van der Wall, ‘Orthodoxy and scepti-

cism in the early Dutch Enlightenment’, 
in R.H. Popkin and A. VanderJagt, (ed.), 
Scepticism and Irreligion in the Seven-
teenth and Eighteenth Centuries (Leiden / 
New York / Köln, 1993).

2 Meer in Nader Bekeken van maart 2017: 
Dolf te Velde, ‘M/V en onze omgang met 
de Bijbel’.

3 H. Bavinck, Gereformeerde dogmatiek I 
(Kampen, 19987), p. 396-398.

4 J. van Bruggen, Het kompas van het chris-
tendom. Ontstaan en betekenis van een 
omstreden bijbel (Kampen, 2002),  
p. 56-64.

5 Ook B. Brock, ‘The Communio Sancto-
rum as Scripture’s Home: Sola, Singing 
and the Literal Sense’, in H. Burger, A. 
Huijgen, E. Peels, Sola Scriptura. Biblical 
and Theological Perspectives on Scripture, 
Authority and Hermeneutics (Leiden / 
Boston, 2018).

6 S. Greijdanus, Schriftbeginselen ter 
Schriftverklaring en historisch overzicht 
over theorieën en wijzen van Schriftuit-
legging (Kampen, 1946), p. 6-12.

7 Iets waartegen J. van Bruggen waar-
schuwt: Het lezen van de bijbel. Een 
inleiding (Kampen, 1981), p. 26-28.

8 Nader Bekeken van januari 2017: Pieter 
Boonstra ‘Oude of nieuwe hermeneu-
tiek’.
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Het is weer de 
tijd om te zwar-
tepieten en te 
knetteren over de 
vuurwerktraditie 
van de oudejaars-
avond. En ik wil u 
vragen om ’t eens over de nieuwjaarsdag te hebben.
Zullen we die dag naar de kerk gaan? Mijn kerk biedt 
ons hier de gelegenheid. Ik zeg dit in alle bescheiden-
heid, want ik moet bekennen dat onze gemeente niet 
massaal opkomt. Ook in Waardhuizen c.a. is een tijdig 
gesprek nodig.

Het gaat om een goede gewoonte met oude papieren. 
Het was ooit de Nationale Synode van Dordrecht die 
de kerken opwekte om de gemeente voor een nieuw-
jaarsdienst bijeen te roepen. Ik hoor nu onmiddellijk 
kerkenraden verzuchten: Hoe toch zal de gemeente 
aan de oproep gehoor geven? In Spakenburg heb ik 
daar een keer een punt van gemaakt in de dienst van 
oudejaarsdag. Ik richtte me tot de jeugd, ik daagde 
hen uit: ’s avonds een vent, ’s morgens een vent! Dat 
bezorgde me de volgende dag wel de moeilijkste 
gang naar de kansel ooit. Ik werd om half tien gebeld: 
Dominee, waar ben je, de gemeente wacht! Het hielp 
niet toen ik probeerde uit te leggen dat ik had gedacht 
dat de dienst een halfuur later zou beginnen, en dat ik 
heus die morgen op tijd was wakker geworden om de 
dienst voor te bereiden en zelfs nog wat vroeger, om 
m’n straatje schoon te vegen…

Het moet gezegd: de Dordtse vaderen waren eigenlijk 
tégen deze dienst. De reformatoren immers hadden 
zich aanvankelijk tegen de bijzondere christelijke 
feestdagen uitgesproken, want was ons niet enkel 
de zóndag als feestdag gegeven? Maar het volk wilde 
wel graag een extra vrije dag en die kregen ze van de 
overheid. Daarop zeiden de kerken: Oké, maar dan 
gaan we naar de kerk, om ‘lediggang’ te voorkomen 
en er een christelijke feestdag van te maken (Joh. 
Jansen, Korte verklaring van de kerkenordening,  
p. 292).

Nu is de nieuw-
jaarsdag vooral 
een dag van spij-
kerkoppen en veel 
loze beloften.  
’t Is niet vanzelf-
sprekend een 

christelijke feestdag. Welk heilsfeit wordt op deze 
dag gevierd? Dat is de besnijdenis van Christus. Dát 
werd vroeger gevierd. De Bijbel beschrijft ’t in één 
zin, maar hoe groot is dit gebeuren. En dat kunnen 
we in onze tijd wel gebruiken. Om ons te bekeren van 
de bras- en slemppartijen van de nieuwjaarsnacht. 
En om van onze wensen heuse goede voornemens te 
maken. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, 
maar laat de Geest u vervullen, zegt de apostel. En 
waar halen we de wil en de kracht vandaan om uit te 
breken uit de slavernij van ’t drinken. Ook van ’t ro-
ken, de drugs, veel fastfood en allerlei media.

Soms wordt er ’t mes in gezet. Denk bijvoorbeeld 
aan de rigoureuze verkleining van de maag. Ja, het 
més moet er worden in gezet! Dat heeft ook ooit de 
HEER God gezegd toen Hij de besnijdenis beval. Maar 
de besnijdenis van vroeger bleek niet voldoende. 
Daarom heeft Christus zich laten besnijden. In Hem 
bent ook u besneden, zegt Paulus in Kolossenzen 2. 
Een mooie tekst voor de nieuwjaarsdienst. Met dit 
woord kun je een nieuw jaar vol goede moed begin-
nen: het aardse lichaam is afgelegd, de zonden zijn 
vergeven, de macht die mij gevangen houdt is te kijk 
gezet, leert de apostel. Waarop hij – zo stel ik me nu 
voor – een oliebol neemt en het glas heft, en hij roept 
uit: Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van 
eten en drinken (Kol. 2:16).
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In de Bijbel is daar soms ook sprake 
van. Ik vroeg me af of de voorbeelden in 
de Bijbel een eigen boodschap afgeven. 
En in hoeverre God zelf daarmee te 
maken heeft. De vraag is dus of het om 
puur menselijke verschijnselen gaat, of 
dat het een Goddelijke werking betreft. 
Vandaar dit artikel over extase bij per-
sonen in de Bijbel.

Bijbelse voorbeelden (OT)

De term ‘extase’ komt maar één keer 
voor in de NBV, namelijk in 2 Korintiërs 
5:13. Maar het verschijnsel zelf komen 
we vaker tegen in de Bijbel, al is het 
niet veelvuldig. Ik noem hier eerst een 
aantal gevallen uit het Oude Testa-
ment. Bekend is de geschiedenis van 
de profeten die in vervoering zijn en 
bij wie Saul zich later aansluit (1 Sam. 
10). Een poos daarna lezen we dat Saul 
opnieuw door die profetengroep werd 
aangeraakt en dat hij net als de ande-

ren overmand werd door de Geest van 
God (1 Sam. 19 slot). In deze teksten 
wordt telkens het woord ‘vervoering’ 
gebruikt. Dat woord werd door de NBV 
al eerder in de Bijbel gebruikt, namelijk 
in Numeri 24, om weer te geven wat 
Bileam beleefde. Bileam blijft in de 
Bijbel een raadselachtige figuur. Je zou 
hem bijna een dubbelspion kunnen 
noemen. Maar intussen spreekt hij wel 
Gods woorden, en is hij door de Geest 
van God in vervoering, met ontsloten 
ogen. Dat laatste zal wel inhouden dat 
hij meer ziet dan gewone stervelingen, 
helderziende wordt, dus dat hij een 
profetische blik krijgt.
Als de Baäl-profeten op de Karmel in 
trance raken, wordt dat ook vervoering 
genoemd (1 Kon. 18). Op aanwijzing 
van Elia begonnen ze uit alle macht 
te roepen tot hun god, ze brachten 
zichzelf verwondingen toe en bleven in 
vervoering schreeuwen tot ze niet meer 
konden (vs. 29). Een paar hoofdstukken 

verder, in 1 Koningen 22, lezen we weer 
van zulke profeten, zelfs vierhonderd 
in getal. Die raken in vervoering voor 
de ogen van de koningen van Israël en 
Juda (vs. 10). Intussen hadden die pro-
feten aan de twee koningen het valse 
advies gegeven om tegen het vijande-
lijke Ramot in Gilead op te trekken.

Bij ware profeten lezen we nogal eens 
van extatische belevingen, vooral bij 
Ezechiël. Hij wordt geregeld door de 
hand van de Heer gegrepen (bijv. 3:22). 
In hoofdstuk 11 staat zelfs dat de Geest 
hem weer optilde en naar een andere 
plek bracht (vs. 1). Dan gaat het over 
een denkbeeldige of een reële ver-
plaatsing als aanloop voor een nieuwe 
profetie.
Tot slot bij dit onderdeel nog een heel 
ander bijbelboek: Hooglied. In hoofd-
stuk 4 zegt de jongen tegen het meisje 
dat ze hem met haar ogen in vervoe-
ring brengt (vs. 9). Letterlijk staat er 
zoiets als dat ze zijn hart raakt. Die jon-
gen is dus high van liefde.

Bijbelse voorbeelden (NT)

Ook in het Nieuwe Testament treffen 
we teksten aan die iets weergeven van 

In hogere sferen

Misschien hebt u wel eens het idee dat u boven uzelf wordt 
uitgetild. Door muziek bijvoorbeeld. Je voelt je high worden, 
je hoofd stroomt vol en je begint de controle over jezelf te 
verliezen. Ook zonder drugs is dat best mogelijk. Je komt dan 
in een toestand die we vaak extase noemen.
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datgene waaraan je bij extase denkt. 
Je kunt die gevallen voor een deel al 
opsporen door het Griekse woord ‘ex-
tase’ na te trekken. Want er zijn zo’n 
zeven teksten waarin die Griekse term 
voorkomt. Dan blijkt trouwens wel dat 
we niet altijd aan iets als geestvervoe-
ring hoeven te denken. Soms gaat het 
om een ‘gewonere’ belevenis, zoals in 
Marcus 5:42.
Het publiek rond Jezus was met stom-
heid geslagen toen Jezus een meisje 
van twaalf jaar uit de dood terugriep. 
Letterlijk staat er dan zoiets als: ze wa-
ren buiten zichzelf in grote extase. De 
Statenvertaling schrijft: en zij ontzet-
ten zich met grote ontzetting.
De meer pregnante betekenis van het 
Griekse woord komen we tegen in 
Handelingen 10, als Petrus gegrepen 
wordt door een visioen, zoals de NBV 
dat uitdrukt (vs. 10). In feite staat er 
in de grondtekst dat hem een extase 
overkwam. Als Petrus later in Jeruza-
lem doorvertelt wat er in Joppe met 
hem gebeurd was, staat er in de NBV 
hetzelfde (‘gegrepen door een visi-
oen’), maar nu staat er in het Grieks 
een aparte term voor ‘visioen’ bij. Dat 
maakt extra duidelijk dat het om een 
gezicht ging.
De apostel Paulus beleefde in de tem-
pel te Jeruzalem een keer een extase, 
zoals Handelingen 22:17 volgens de 
Griekse tekst zegt. En later, in 2 Korin-
tiërs 12:2, zegt Paulus dat hij zelfs een 
keer tot in de derde hemel werd weg-
gevoerd. Als dat geen geestvervoering 
is! In het boek Openbaring lezen we tot 
vier keer toe dat Johannes in vervoering 
raakte en dan een openbaring krijgt. 
Letterlijk staat er dan telkens dat hij ‘in 
de Geest’ was of kwam.

Verschillende verschijnselen

Met wat voor verschijnselen hebben 
wij in al die voorbeelden hierboven nu 
te maken? Het overzicht maakt wel 
duidelijk dat het om uiteenlopende 
belevingen en gewaarwordingen gaat. 
In het algemeen gaat het om mensen 
die iets buitengewoons of zelfs boven-
natuurlijks meemaken, iets wat boven 
de zintuiglijke waarneming van horen 
en zien uitgaat. Die mensen zijn dan 
in hogere sferen, zoals we dat dan wel 
noemen. Maar wat ze dan voelen en 

ervaren, dat is nogal verschillend. Voor 
profeten is de vervoering meestal de 
inleiding tot een woord van God dat ze 
horen of zien en moeten doorgeven. De 
profeten echter die Saul ontmoet, heb-
ben geen speciale boodschap te mel-
den. Kennelijk kon je alleen aan hun 
gedrag zien dat ze in trance waren. En 
verder viel op dat ze onderweg door 
muzikanten begeleid werden. Hun 
trance had kennelijk niet zozeer een 
bedoeling buiten henzelf.
Vaak kregen extatici een visioen. Denk 
aan Ezechiël, die vanaf zijn hoofdstuk 
40 in een goddelijk visioen de nieuwe 
tempel mocht zien. Hij werd daartoe 
door Gods hand gegrepen en weg-
gevoerd. Denk ook aan het roepingsvi-
sioen van Jesaja (hoofdstuk 6). In een 
visioen wordt je normale gezichtsver-
mogen vervangen door het voorrecht 
om in de toekomst te kunnen zien en 
zelfs in de hemel te mogen zien, zoals 
Johannes overkwam, en Paulus. Maar 
de laatste mocht er niets van vertellen.
Blijkbaar was een geestvervoering 
niet altijd van belang voor heel de 
omgeving. Paulus doet in 2 Korintiërs 
5:13 een belangrijke uitspraak in dit 
opzicht: ‘Zijn we in 
extase, dan is 
het voor 

God; zijn we 
bij zinnen, dan is het 
voor u.’ Vervoering was dus iets tus-
sen God en Paulus. Ik denk ter bemoe-
diging en volharding.

Eigen keus of Gods gave?

Van bepaalde drugs kun je tegen-
woordig high worden of stoned. Dat 
heb je dus zelf in de hand. Was dat in 
de Bijbel ook zo, dat je zelf geestver-
voering kon opwekken? Of kwam dat 
gevoel altijd van Boven en werd je door 

God zelf in hogere sferen geleid? Als je 
naar die profeten van Baäl kijkt, lijkt 
het antwoord niet moeilijk. Ze hadden 
nog geen geestverruimende middelen, 
maar ze konden zichzelf wel zo opwin-
den dat ze in vervoering kwamen. Door 
hun geroep en geschreeuw en zelfver-
minking kwamen ze zover. Vergelijk 
het maar met primitieve stammen 
in Afrika of Irian Jaya die dat op zo’n 
manier ook kunnen. Maar het was bij 
die profeten van Baäl loos geschreeuw. 
Baäl antwoordde niet en er kwam geen 
vuur uit de hemel.
1 Koningen 18 vertelt dus niet de nor-
male manier waarop profeten exta-
tisch worden. Toch kijken we misschien 
wat vreemd op als we dan 2 Koningen 3  
lezen. De profeet Elisa wordt om een 
boodschap van de Heer gevraagd en 
dan zegt hij: ‘Laat een lierspeler ko-
men.’ En als de muzikant speelt, wordt 
Elisa gegrepen door de hand van de 
Heer en krijgt hij een woord van God. 
Kan muziek iemand dan zo in trance 
brengen dat God door hem gaat spre-
ken? Ik denk dat Elisa hier om muziek 
vraagt omdat de vraag van de twee 

koningen acuut is. Het antwoord 
kan niet te lang op 

zich laten 
wachten. 

En dan beseft 
Elisa dat muziek hem 

kan helpen om open te staan voor 
Gods reactie zonder dat het nu een 
‘kunstje’ wordt.

Maar afgezien van deze tekst is het 
duidelijk dat de extase bij gelovige 
mensen van Boven komt. Telkens weer 
hoorden we in de genoemde teksten 
dat mensen door de hand van God of 
door zijn Geest gegrepen werden of 
dat ze werden weggevoerd naar een 
andere plaats. Ik haal even de bood-
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schap van Samuël aan, die hij Saul 
meestuur de toen die na zijn zalving 
op weg ging naar Gibea. In 1 Samuël 
10:6 staat dan dit: ‘Dan zult u worden 
gegrepen door de Geest van de Heer en 
ook in vervoering raken, en u zult een 
ander mens worden.’ Dit laatste wijst 
niet op een bekering, het gaat niet om 
een nieuw mens, maar een ander mens. 
Als je in vervoering raakt, gedraag je je 
een tijd lang heel anders dan normaal. 
Dat is wat Samuël bedoelt.
Opvallend is hoe vaak het over de Geest 
van God gaat als mensen in verrukking 
raken. Dat was zojuist in vers 6 ook 
weer het geval. Daar was het verband 
tussen de Geest en de vervoering over-
duidelijk. Jammer dat de NBV in het 
Oude Testament heel vaak de naam 
van de Geest met een kleine letter 
schrijft, net als in vers 6, alsof daar niet 
de Geest van God bedoeld wordt. Ik heb 
zelf in de citaten steeds de kleine g in 
een hoofdletter veranderd om zicht-
baar te maken dat het echt om God zelf 
gaat.

En wij dan?

Wat heeft dit onderwerp ons nog te 
zeggen? Zijn we pas goede gelovigen 

als we voor God ‘in de wolken’ zijn op 
de manier van extase? Of is dit onder-
werp vandaag niet meer ter zake en is 
geestvervoering verleden tijd?
Dat laatste lijkt me in elk geval niet 
waar. Ik denk dat we geestvervoering 
vandaag moeten zien in het licht 
van 1 Korintiërs 14. Boven dat hoofd-
stuk staat als opschrift: ‘Profetie en 
klanktaal’ en het gaat dan over de ga-
ven van de Geest. We zagen zojuist al 
dat extase in verschillende vormen al-
tijd weer bewerkt wordt door die Geest 
van God. Echte zinsverrukking kun je 
niet zelf forceren door drank of drugs 
of door muziek. Dan gaat het om geest-
verruimende middelen die op de men-
selijke geest inwerken, 
maar niet te maken 
hebben met de Geest 
van God. Authentieke 
geestvervoering moet 
van Boven komen en je moet ervoor 
openstaan. Ik waag deze stelling: hoe 
Geestelijker je leeft, hoe eerder je in 
geestvervoering zult raken.

Ik denk dus niet dat extase voor chris-
tenen vandaag achterhaald is, evenmin 
als klanktaal en andere charismatische 
ervaringen. Want waarom zou er geen 

klanktaal meer in de kerk kunnen zijn 
anno 2018? Het ‘spreken in tongen’ is 
trouwens vaak geassocieerd met ex-
tase. Kunnen wij de Heilige Geest dan 
aan banden leggen? En waarom zou 
niemand meer zo enthousiast kunnen 
worden van Gods genade, dat hij bui-
ten zichzelf raakt? Als we maar beden-
ken wat Paulus zei in zijn tweede brief 
aan Korinte (5:13): Het is iets tussen 
God en mij, dus het is in principe en in 
eerste instantie iets heel persoonlijks. 
Het is geen evangelisatiemiddel, maar 
een bijzondere uitingsvorm van het 
geloof.
En daarbij mogen we bedenken dat 
echt geloof zich altijd wil uiten. Op 

welke manier dan ook. 
Echt geloof brengt 
evengoed emoties in 
beweging. Hoe dieper 
iemand geraakt is door 

het evangelie, hoe existentiëler de emo-
ties zullen zijn. Het verstand kan dan 
overvleugeld worden door het gevoel. 
Want hoe serieus onze bezinning op 
van alles ook kan zijn, op de bezieling 
komt het tenslotte aan.

Verstand overvleugeld 
door gevoel

Uw vertrouwde christelijke bladen blijven lezen? 
Dat kan via de CBB!
Als uw zicht vermindert en het lezen steeds moeilijker gaat heeft 
de CBB de oplossing: lees uw favoriete en geliefde kranten en 
tijdschriften bij de CBB! 

De CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, 
heeft een grote collectie christelijke lectuur in passende leesvormen. 
Kijk op www.cbb.nl, bel naar 0341-56 54 99 of mail naar info@cbb.nl 
en vraag onze gratis catalogus aan.

CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden
Postbus 131 • 3850 AC Ermelo • Tel. 0341-56 54 99 • www.cbb.nl • info@cbb.nl
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De stad waar Primoz Trubar zijn ca-
paciteiten heeft ingezet, heette ooit 
Laibach (in het Oostenrijks-Duits), 
maar staat nu op de kaart als Ljubljana, 
de hoofdstad van de staat Slovenië, tot 
1991 deel van Joegoslavië.
Dat daar de Reformatie ooit is door-
gebroken! Dat merkwaardige verhaal 
hangt nauw samen met het optreden 
van Primus Truber, zoals zijn naam 
al in 1528 geschreven werd. Zijn af-
beelding vindt men vandaag op de 
eeneuromunt van Slovenië en op een 
herdenkingsmunt van twee euro ter 
gelegenheid van zijn vijfhonderdste 
geboortedag in 2008.

Ongemakkelijke ligging

De Reformatie van Slovenië is op een 
heel eigensoortige manier tot stand 
gekomen. Dat had alles te maken met 

de situatie waarin dit land zich in de 
zestiende eeuw bevond. Dat land was 
toen het hertogdom Krain en sinds de 
dertiende eeuw in een personele unie 
verbonden met het hertogdom Ka-
rinthië. Daaruit valt reeds af te leiden 
dat de keizer van Oostenrijk hier veel 
te zeggen had, zowel militair/strate-
gisch alsook kerkelijk/bestuurlijk. En 
dat laatste betekende dan ook dat het 
rooms-katholicisme de enig toegelaten 
godsdienst was.
In die tijd was ook in het Slavische deel 
van Zuid-Europa de dreiging van de mi-
litante Turken sterk merkbaar geweest: 
zij hadden al eens Belgrado belegerd, 
namelijk in de zomer van 1456, dat wil 
zeggen drie jaar na hun verovering van 
Constantinopel (dat sindsdien Istanbul 
heet). Door het dappere optreden van 
de Hongaarse edelman Johannes Hun-
yadi werd het Turkse leger bij Belgrado 

verslagen, waardoor het kustgebied 
van de Adriatische Zee voorlopig geen 
direct gevaar liep van een Turkse inva-
sie. Maar zeventig jaar later rukten de 
Turken weer op: nu door de Hongaarse 
laagvlakte en ze wonnen de strijd tegen 
de Habsburgse macht in de Slag bij Mo-
hacs, 1526. Daarna stonden ze zomaar 
voor de poorten van Wenen, 1529. Span-
nend!

Timmermanszoon wordt 
priester

Primus Truber was de zoon van de 
redelijk welvarende timmerman Miha 
(een verkorting van Michael), die over 
een molen beschikte. Hij diende tevens 
als regionaal tolvergaarder en had ook 
tot taak de inkomsten van de katholieke 
parochie te controleren. Daarmee bezat 
hij een sterke positie in de dorpselite. 
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Primoz Trubar, meer dan alleen 
kerkhervormer uit Slovenië

De man die achter deze naam 
schuilgaat, is bij een betrek-
kelijk kleine groep mensen 
bekend als reformatorisch 
kerkleider van Slovenië. Maar 
hij is ook de man die als eer-
ste een boek schreef in de 
Sloveense taal en daarmee 
de basis heeft gelegd voor 
uniformiteit in die taal.
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Bepaald geen domme man – hij kon 
lezen en schrijven.
De geboorteplaats van Primus, het jaar 
was vermoedelijk 1508, draagt nu de 
naam Rašica en ligt niet ver van het 
Sloveense stadje Velike Lašče, dat men 
op de weg naar het zuidelijker gelegen 
Kroatië kan aantreffen. In de eerste 
decennia van de zestiende eeuw was 
het gebied nog volledig in Habsburgse 
handen en de officiële voertaal was het 
Oostenrijks-Duits. Daardoor kan men 
in de oudste documenten de naam van 
het toenmalige bisdom aantreffen als 
St.-Kanzian, gelegen bij Auersperg.
Over namen gesproken: de familie nam 
tussen 1520 en 1526 de naam Trubar 
aan – afkomstig van moederszijde. De 
familie bestemde zoonlief voor de gees-
telijkheid en liet hem daarom studeren: 
eerst een jaar aan een school in Rijeka, 
daarna aan Latijnse scholen in Salzburg 
en Triëst. In Salzburg verdiende hij wat 
geld met het zingen in de kerk.
Ter voorbereiding op het priesterambt 
in Triëst meldde hij zich voor onderricht 
bij de humanistisch gezinde bisschop 
Pietro Bonomo. Deze liet Primus Truber 
kennisnemen van het gedachtegoed 
van Erasmus – dus was het ontwikke-
len van een kritische zin in de richting 
van kerk en geestelijkheid een zeer aan-
gelegen punt. In 1528 zond de bisschop 
zijn pupil Truber naar de parochie van 
Loka, dichtbij de stad Zidani Most in 
het midden van Slovenië. Daar zou hij 
benoemd worden tot vicaris. Maar dat 
ging niet door omdat Primus in Wenen 
nog graag verder wilde studeren. Dat 
duurde slechts tot 1529, toen de stad 
door de Turken werd belegerd. Alleen 
al de dreiging van deze lieden was vol-
doende om veel mensen te doen beslui-
ten de stad te verlaten. Zo ook Primus 
Truber. Terug in Triëst werd hij door de 
bisschop in 1530 gewijd tot priester. 

In het ambt in Slovenië

De bisschop stuurde Truber opnieuw 
naar Slovenië om in Lasko te preken. 
Dat deed de jonge priester ook, maar 
de hoorders waren niet tevreden: hij 
preekte op een nieuwe manier, maar 
de boodschap stond niet in de lijn 
van de traditie. Truber werd zelfs be-
dreigd door een aantal parochianen. 
De bisschop achtte het verstandiger 

zijn jonge, wetenschappelijk goed on-
derlegde priester naar de grote stad 
Laibach te zenden, waar hij optrad als 
Sloveens prediker in de St.-Nicolaas-
dom. De inhoud van zijn preken liet 
een duidelijke verschuiving zien naar 
de Reformatie zoals hij die vanuit Zwit-
serland had leren kennen. In eerste in-
stantie waren dat invloeden uit Zürich, 
let wel, uit de kring van Heinrich Bul-
linger en zijn directe medewerkers. Pas 
jaren later kreeg Truber ook Johannes 
Calvijn in het vizier en dat gaf verder 
richting aan zijn prediking.
Tot 1540 heeft Truber zijn preken 
kunnen houden in Laibach, tot ook 
daar het verzet de kop opstak. De 
plaatselijke heerser was niet langer 
gediend van de nieuwe prediking en hij 
verbande de priester. Deze zocht zijn 

beschermheer, bisschop Bonomo, weer 
op en die wist het voor elkaar te krijgen 
dat Truber kon terugkeren naar Laibach 
om daar als kanunnik te fungeren. Dat 
gebeurde in 1542, maar de werkelijk-
heid werd anders. De nieuwe bisschop 
van Laibach, vurig rooms-katholiek, 
benoemde Truber tot vicaris van 
Sentjernej, ver in het zuidoosten van 
Slovenië. Dat was een halve verbanning 
en moest na enige tijd tot een echte 
uitwijzing leiden. Toen Truber daar 
lucht van kreeg, pakte hij zijn spullen 
in en vertrok naar Duitsland, naar het 
reformatorische Neurenberg, 1548.

Rothenburg ob der Tauber

In de kringen van de lutherse kerklei-
ders achtte men het verstandig om 

Truber in Rothenburg ob der Tauber te 
laten werken als pastor. In dat schilder-
achtige stadje was de Reformatie door-
gevoerd in 1544. Zo werd Truber aan 
deze parochie verbonden. Maar werken 
als pastor/prediker was niet het enige 
wat Truber daar ging doen. Hij dacht 
nog steeds aan zijn Sloveense volk, 
waar het goede zicht op het evangelie 
was vertroebeld door de macht van 
Rome. Hij besloot in Rothenburg ook 
te gaan werken aan de publicatie in 
het Sloveens van geschriften met een 
reformatorische boodschap. Hij zag dit 
werk als een opdracht van de genadige 
God die hem wilde inzetten voor zijn 
volksgenoten.

Sloveense publicaties

Het eerste boek dat hij in het Sloveens 
uitgaf, was een catechismus. Het be-
vatte bijbelteksten, gebeden, liederen 
en een preek. En deze uitgave kreeg bij 
velen een warm onthaal. Immers, de 
Sloveense taal was in haar geschreven 
vorm nog niet officieel erkend, maar de 
bevolking zat als het ware te wachten 
op dat moment – en juist nu verscheen 
er een Sloveens leerboek dat hun het 
evangelie verduidelijkte. In 1550 werd 
het uitgegeven, al in 1555 volgde een 
herdruk.
Het bleef bij Truber uiteraard niet bij 
dit geschrift. Er volgden, volgens de 
ons bekende gegevens, nog een lange 
rij boeken en boekjes in het Sloveens. 
Ik telde in totaal 21 geschriften in de 

Plaquette op de Heiligen Geist Kirche (Ev.) te Rothenburg ob der Tauber  
(foto: Jan van der Steeg)
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jaren 1550-1595. Daaronder het Nieuwe 
Testament als vertaling van Luthers 
bijbeltekst, alle Psalmen van David, 
enkele toelichtingen op het Nieuwe 
Testament, een kerkorde en ook nog 
twee nieuwe herdrukken van de eerste 
Sloveense catechismus. De drukker van 
veel van deze werken, Ulrich Morhart, 
had een bedrijf in Tübingen waar al 
tientallen werken van andere reforma-
toren waren verschenen. Ook de edele 
Freiherr Hans Ungnad zu Sonneck, die 
zelf in Urach (in Baden-Württemberg) 
een drukkerij bezat, gaf zowel morele 
als financiële ondersteuning bij 
de realisering van deze reeks 
geschriften.
Met zijn Sloveense uitgaven 
heeft Truber – eerst nog in het 
geheim – zijn volk op een heel 
bijzondere manier gediend: zo 
kon de Reformatie in Slovenië 
ondanks alle verzet toch wortel 
schieten. Maar tegelijk werd 
door Trubers werk de status van 
het geschreven Sloveens ver-
hoogd van dialect tot officiële 
taal. En dat wordt in Slovenië 
vandaag de dag nog het meest 
in hem gewaardeerd.

Naar Kempten

Na enkele jaren kreeg Truber 
het verzoek om als pastor te 
komen werken in Kempten, een 
plaats in Beieren, niet erg ver 
van de grens met Tirol. Daar 
ontmoette hij de rechtsgeleerde 
en theoloog Petrus Paulus Ver-
gerius, een oud-bisschop uit... 
Slovenië. Deze had eerder gediend als 
pauselijke nuntius, maar hij was nu ac-
tief als raadgever van de protestantse 
Württembergse hertog Christoph. Ver-
gerius was tot de Reformatie overge-
gaan doordat hij zich op aanraden van 
een oude collega sterk in de geschriften 
van Luther en Calvijn had verdiept.  
Truber werkte samen met Vergerius  
om nog meer Sloveense geschriften uit 
te geven. Ook werd de Catalogus Haere-
ticorum – een lijst van ketterijen –  
uitgegeven in Tübingen, 1556. Maar hun 
samenwerking liep stuk op de eis van 
Vergerius om als (enige) auteur van de 
uit te geven boeken te worden aange-
zien. Van hertog Christoph kreeg Tru-

ber toestemming zelfstandig nieuwe 
boeken te publiceren.

Terug naar Laibach

In 1561 kwam Truber terug naar zijn 
vaderland. Laibach had hem nodig als 
superintendent, een ambt als van een 
bisschop in de protestantse kerk. Hij 
werd hartelijk door de kerk van Laibach 
ontvangen – hij was geen onbekende 
meer voor de gelovigen. Hij wist het zo 
te regelen dat er in alle parochies predi-
kers kwamen die het evangelie op een 

reformatorische manier uitlegden. Zelf 
ging hij naar Urach en nam daar, in het 
Württembergse, de parochie voor zijn 
rekening. Hij leidde er een bijbelschool. 
Tussen de bedrijven door werkte hij 
aan diverse publicaties die de Sloveense 
taal bevorderden of ook de dienst van 
de kerk ondersteunden bij de verdere 
opbouw van protestants gemeentele-
ven.
Toch weer terug in Laibach ging hij 
enthousiast door met zijn publicaties. 
Hij stimuleerde de Kroaten en de Ser-
viërs dat ook zij de volkstaal in de kerk 
gingen gebruiken. Dat zou goed kun-
nen helpen om de Byzantijnsgezinde 
inwoners – ooit religieus verbonden 

met de Oosterse kerk van Byzantium/
Constantinopel – te doen bekeren tot 
het protestants geloof.

Nog eenmaal Duitsland

Intussen bleef ook het zuiden van 
Duitsland hem weer trekken. Hij reisde 
erheen en was enkele maanden ac-
tief in Lauffen aan de Neckar. Daarna 
vertrok hij naar Derendingen – nu een 
voorstad van Tübingen, ook aan de 
Neckar – waar hij tot het eind van  
zijn leven diende als pastor van de  

St.-Galluskerk. Hij bleef schrij-
ven, vooral ten dienste van de 
Sloveense geloofsgemeenschap. 
Tot de laatste uitgaven van Tru-
ber behoren het Nieuwe Testa-
ment en een vertaling van een 
werk van Luther.
Op 78-jarige leeftijd overleed 
Primus Truber in Derendingen, 
28 juni 1586. De Sloveense refor-
mator werd daar begraven. Zijn 
naam blijft in herinnering door-
dat daar een straat naar hem 
genoemd is.

Blijvende betekenis

Deze begaafde dienaar van de 
kerk mag als voorbeeld staan 
voor de sterke missiedrang die 
men vandaag in de kerk zo vaak 
moet missen. Helaas heeft de 
Contra-Reformatie in latere 
decennia veel van Trubers werk 
ongedaan gemaakt. Maar van-
daag vindt men, Goddank, nog 
steeds evangelische gemeenten 

in Slovenië, zij het klein in aantal. In 
Ljubljana worden vaak protestantse 
kerkdiensten in het Duits gehouden.
Er bestaat een Trubar Forum Associa-
tion die in 2009 de catechismus van 
Truber in modern Sloveens vertaalde 
en ook voor vertalingen zorgde van een 
preek van Truber in het Engels, Duits en 
Esperanto. De jongste Duitstalige stu-
die verscheen in 2011 en telt 452 bladzij-
den: Truber wordt niet vergeten!
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Ik wil wel zo eerlijk zijn dat in 
mijn keuze voor de vrijgemaakte 
kerk het een doorslaggevende rol 
heeft gespeeld dat ik in een vrijge-
maakt gezin geboren ben. Dat kun 
je gemakzuchtig noemen. Blijkbaar 
had ik niet het lef om naar een andere 
kerk over te gaan. Of je vermoedt dat 
ik denk dat de vrijgemaakte kerk de al-
lerbeste is en blijkbaar ben ik dan toe-
vallig in die kerk geboren. Voorafgaand 
aan mijn belijdenis doen (1994) heb ik 
wel nagedacht over de vraag of ik juist 
in de vrijgemaakte kerk belijdenis zou 
doen. En natuurlijk doe je belijdenis 
van je geloof, niet van een kerk, maar 
je doet dat wel in een kerk waarmee je 
zegt dat dit een ware kerk is. De term 
‘ware kerk’ wil overigens zeggen dat 
het een kerk van Jezus is. Net zoals je 
waar en vals geld hebt, heb je ware 
en valse kerken. En zoals gelukkig het 
meeste geld ‘waar’ is, zo zijn ook de 
meeste kerken waar. Ik geloof dus niet 
dat er maar één ware kerk is.

Andere kerken

Toen ik belijdenis van mijn geloof deed, 
was dat met overtuiging in de vrijge-
maakte kerk. Concreet betekende dit 
dat voor mij de Christelijke Gerefor-

meerde Kerken en de Nederlands 
Gereformeerde Kerken afvielen. 

Andere kerken waren toen voor 
mij sowieso niet in beeld, met de 

kenmerken van artikel 29 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis in de 

hand vielen die af (zuivere prediking, 
zuivere bediening van de sacramenten 
en toepassing van de kerkelijke tucht). 
Ik heb daarvoor geen kerken bezocht, 
het was wat je noemt literatuurstudie.

Ondertussen kijk ik met andere ogen 
naar lokale PKN-gemeenten, gerefor-
meerde baptisten in binnen- en bui-
tenland en protestantse gemeenten 
in het buitenland. Ik ontmoet collega-
predikanten en medechristenen die 
oprecht hun Heer willen dienen, de 
Bijbel als Woord van God zien en zoe-
ken naar een leven uit Gods Geest. Ben 
ik het dan eens met alles wat in zo’n 
kerk geleerd en gedaan wordt? Nee. 
Maar ik ben voorzichtiger geworden 
om daar direct het woord ‘vals’ aan te 
hangen. Moet ik daarover oordelen? Is 
men niet zelf verantwoording schuldig 
aan de Heer van de kerk? Daar komt bij 
dat ik met de jaren ook steeds meer de 
eenzijdigheden van mijn ‘eigen’ vrij-
gemaakte kerk ben gaan zien. Niet dat 
ik vanuit onze zwakte andere kerken 

milder wil beoordelen. Maar als ik dan 
toch streng ben, dan liever op de kerk 
waarvan ik zelf deel uitmaak en waarin 
ik verantwoordelijkheid draag.

Ik herinner me nog goed wat ik in de 
tijd van mijn belijdenis doen tegen de 
CGK en NGK had. Het woord ‘tegen’ 
komt me nu grotesk voor. Ik zou het 
niet meer zo zeggen. Het liefst zou 
ik zien dat GKv, NGK en CGK één kerk 
vormden in Nederland. Dat is echt een 
droom van me. In verschillende ker-
ken waarin ik gediend heb, heb ik me 
daar ook voor ingezet, met wisselend 
resultaat. Wat ik toen tegen de CGK 
had, is dat in (een deel van) de CGK 
een mate van bevindelijkheid een rol 
speelt die ik niet goed met het evan-
gelie kan rijmen. Wordt Gods genade 
niet kunstmatig op afstand gehouden? 
Tegelijk heb ik in de afgelopen jaren de 
christelijk-gereformeerden leren ken-
nen als mensen die ons vrijgemaakten 
voorgaan in een vroomheid en in een 
anders-zijn als christen, waaraan we 
een voorbeeld kunnen nemen. Juist 
aan elkaar zouden we zo veel hebben 
om in balans te blijven. Richting de 
Nederlands Gereformeerden had ik 
in de tijd van mijn belijdenis doen als 
bezwaar dat de lokale gemeenten zich 
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Waarom vrijgemaakt?
Catechisanten vragen mij 
met regelmaat waarom ik 
nu juist vrijgemaakt ben. 
Daarachter zit hun eigen 
vraag waarom zij nu net in 
deze kerk belijdenis van hun 
geloof zouden doen. Waarom 
niet in een andere kerk? Wat 
is er mis met andere kerken? 
En als je belijdenis doet in de 
– nu gebruik ik de officiële 
naam – Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt), zit 
je dan de rest van je le-
ven aan die kerk vast?
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te onafhankelijk opstelden. Ondertus-
sen zie je dat iets als kerkvisitatie juist 
weer opkomt in de NGK en dat wij vrij-
gemaakten een beweging maken naar 
meer onafhankelijkheid.

Nog steeds

Ik ben nog steeds met overtuiging vrij-
gemaakt. In mijn geboorte binnen een 
vrijgemaakt gezin zie ik Gods leiding. 
Hij heeft me een plaats gegeven in deze 
kerken. Wel zie ik de eenzijdigheden en 
zwakke punten van onze kerken duide-
lijker. Dit leidt niet tot de overweging 
om dan maar naar een andere kerk te 
gaan. Welke kerk is niet eenzijdig? Juist 
daarom hebben we elkaar zo nodig in 
contacten en vormen van samenwer-
king of samengaan.
Ik ben erg blij met de contacten met 
lokale voorgangers uit andere kerkge-
nootschappen in mijn huidige woon-
plaats maar ook in de vorige twee. De 
herkenning is groter dan de aandacht 
voor de verschillen. Dat is een keus, een 
manier van willen kijken. Het heeft ook 
te maken met een toenemende on-
christelijke samenleving, dat drijft je als 
christenen en kerken naar elkaar toe. 
Hoe groter het verschil tussen kerk en 
samenleving, hoe meer we als kerken 
op elkaar gaan lijken. Hiermee poets ik 
de verschillen niet weg.
En voor mijn catechisanten teken ik 
vaak een matrix op het bord, waarin 
kerken ingedeeld kunnen worden langs 
de assen orthodox-vrijzinnig en refor-
matorisch-evangelisch. Ook houd ik ze 
de keuzemomenten voor: hoe gaat een 
kerk om met de Bijbel, de belijdenis, de 
tucht, de sacramenten, de kerkleiding? 
Ook dat kun je in een schema zetten en 
per kerk een kruisje zetten in hoeverre 
de omgang met deze items bijbels is of 
niet. Zo probeer ik de catechisanten te 
helpen bij en/of te bevestigen in hun 
keus.
Moet je dan altijd lid blijven van de 
kerk waarin je belijdenis van je geloof 
hebt afgelegd? Mijn antwoord is ‘nee’. 
Ik heb dat zelf ook niet zo ervaren toen 
ik belijdenis deed. Wanneer een kerk 
vals wordt, moet je weg. Dat is wat 
anders dan dat een kerk eenzijdig is 
of zwakke kanten kent, want dat geldt 
voor iedere kerk. Gelukkig corrigeren 
dat soort dingen zich binnen een kerk 

soms ook door de jaren heen, met als 
risico uitschieters de andere kant op. Zo 
zie ik in de vrijgemaakte kerk een be-
weging van hoofd naar hart, van aan-
dacht voor Gods toorn naar aandacht 
voor zijn liefde, van het instituut naar 
de mens, van centraal naar lokaal, van 
leer naar aanbidding.

Gereformeerd

Maar wat is er nu zo mooi aan het ge-
reformeerd-vrijgemaakt zijn? Allereerst 
over die twee woorden. Letterlijk bete-
kent gereformeerd ‘vernieuwd’. Maar 
de gereformeerde manier van geloven 
bestaat al zo’n 500 jaar. Dus wat is daar 
nu nog nieuw aan? Is dat ook niet het 
imago van gereformeerd zijn, als iets 
stoffigs uit de jaren vijftig? Richten 
gereformeerden zich niet op het verle-
den? Als dat zo is, is er iets fout gegaan 
en zou ik kunnen begrijpen waarom 
mensen zich afzetten tegen het ge-
reformeerde. Maar ik schreef net dat 
gereformeerd zijn een manier van ge-
loven is. Het is een houding. Het is niet 
een pakket vergeelde uitspraken van 
500 jaar terug, maar gereformeerd zijn 
is: naar het zuivere evangelie willen le-
ven. En dat wil je vandaag, in de vraag-
stukken van vandaag, in de wereld van 
vandaag, in de cultuur waarin je nu 
leeft, in de relaties die je hebt. Je kunt 
er prima mee voor de dag komen dat jij 
anno 2018 wilt leven naar het zuivere 
evangelie van Jezus. Gereformeerd zijn 
gaat dus niet over het verleden en de 
keuzes die toen gemaakt werden, maar 
over de keuzes die je nu maakt met het 
oog op de toekomst. Daarbij neem je 
heel de Bijbel serieus en van daaruit 
ook heel de werkelijkheid. Je bekijkt al-
les vanuit Christus, dan zie je wat goed 
is en fout, wat van Hem wegtrekt en 
wat naar Hem toebrengt, wat liefde is 
en liefdeloosheid, wat toekomst heeft 
en wat verdwijnen moet.

Vrijgemaakt

En dan het woord ‘vrijgemaakt’. In 1944 
maakten kerkenraden en gemeente-
leden zich vrij van de dwang van de 
synode. Want Gods Woord staat boven 
het woord van mensen. De grote Refor-
matie van 1517 was ook zoiets. In vijf-
tien eeuwen kerk-zijn was er van alles 

aangekoekt aan menselijke ideeën en 
gewoonten naast de leer van Jezus en 
de apostelen. Luther legde daar kritisch 
de vinger bij, vooral bij die dingen die 
in strijd waren met Gods Woord en zijn 
genade. Want op zich zijn menselijke 
gewoonten niet erg in de kerk, maar 
ze mogen niet de status krijgen van 
goddelijke instelling. Ik denk aan wat 
artikel 7 van de Nederlandse Geloofs-
belijdenis zegt: ‘Men mag ook geen 
geschriften van mensen, hoe heilig de 
schrijvers ook geweest zijn, op één lijn 
stellen met de goddelijke Schriften, ook 
de gewoonte niet met Gods waarheid  
– want de waarheid gaat boven alles –; 
 evenmin het grote aantal, de ouder-
dom, de ononderbroken voortgang in 
de tijden of de opvolging van personen, 
of de concilies, decreten of besluiten.’ 
Mensenwoorden zijn als een gevange-
nis, beknellend en verstikkend. Alleen 
het woord van Jezus maakt vrij. In dat 
opzicht was de Reformatie van 1517 ook 
al een vrijmaking, want Luther maakte 
zich vrij van de woorden van de paus 
die zijn woorden stelde boven de woor-
den van Jezus. En ook de Afscheiding 
van 1834 en de Doleantie van 1886 wa-
ren al vrijmakingen. Men maakte zich 
vrij van de Nederlandse overheid die 
zichzelf en haar eigen woorden centraal 
zette in plaats van Jezus.

Vernieuwen

Hoe ben en blijf jij als mens nu gere-
formeerd vrijgemaakt? Niet door lid te 
zijn of te worden van een gereformeerd 
vrijgemaakte kerk, maar door jezelf 
iedere keer weer te vernieuwen: Jezus 
en zijn genade weer centraal. Maak 
jezelf telkens weer vrij van de stem van 
je eigen zondige hart. Dat is een stem 
in je leven die vaak boven de stem van 
Jezus uitschreeuwt. Dit is een dagelijks 
proces, ook wel dagelijkse bekering 
genoemd. Vernieuwing en verandering 
zijn standaard in het leven van een 
christen en in het bestaan van de kerk 
om het genadewoord van Jezus alle 
ruimte te geven. Vanwege die ruimte in 
onze kerken ben ik vrijgemaakt.
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Wilhelm Busch, een jongerenpredikant 
in Duitsland, organiseerde kort na de 
Tweede Wereldoorlog een kamp voor 
jonge mijnwerkers. Het waren ruige 
jongemannen die verschrikkelijke dingen 
hadden meegemaakt, gezien of gedaan. 
Busch wilde ze graag over de liefde van 
de Here Jezus vertellen en daarom had 
hij dit kamp voor hen georganiseerd. Hij 
vertelt over zijn eerste poging om met 
hen de Bijbel te lezen het volgende: Ik 
ging op een stoel staan en riep: ‘Jonge-
mannen, een vraag: wat nemen jullie 
eigenlijk serieus?’ Er werd gelachen en ze 
schreeuwden: ‘Helemaal niets!’ ‘Nemen 
jullie mij ook niet serieus?’ Weer werd 
er gelachen: ‘Nee, waarom zouden we?’ 
‘Nemen jullie jezelf ook niet serieus?’ Deze 
keer werd er niet gelachen. Maar iemand 
zei op bittere toon: ‘Nee.’ ‘Zo is het dus. 
Nou ja, dat is ook goed zo. Want nu is er 
in jullie hart ruimte gekomen voor iets 
wat je echt met vreugde serieus kunt ne-
men. Dat is het Woord van God.’* Daarna 
deelt hij het Evangelie van Marcus uit 
en gaat hij de Bijbel met ze lezen. Uit-
eindelijk heeft hij de kans hun allemaal 
het goede nieuws van Jezus Christus te 
vertellen.

Wat neem je serieus?
Ik vond het een mooie vraag van Wil-
helm Busch om mee te beginnen. Wat 
neem je serieus? Deze jongeren namen 
niks serieus, zeiden ze, en ik denk dat 
dat nog steeds voor veel jongeren geldt. 
Veel jongeren nemen een stoplicht voor 

fietsers of voetgangers niet serieus. Veel 
jongeren nemen hun ouders en lera-
ren niet serieus. Veel jongeren nemen 
de kerk en de Bijbel niet zo serieus. Is 
dat herkenbaar? Maar ik weet niet wat 
er nu geantwoord zou worden op de 
vraag: Neem je jezelf wel serieus? Som-
mige mensen zouden misschien ook nu 
‘nee’ zeggen. Maar ik denk dat ook heel 
veel jongeren en ouderen zeggen: ‘Ja, 
natuurlijk neem ik mezelf wel serieus.’ 
En ik zou het nog geloven ook. Want in 
ieder mens zit ten diepste dat hij zichzelf 
het belangrijkste vindt en vooral zichzelf 
serieus neemt. Het gevolg is dat velen 
erg druk zijn met zichzelf, maar tegelijk 
erg onzeker over hoe je het leven moet 
leiden, welke keuzes je moet maken en 
welke andere zaken je nog meer serieus 
zou moeten nemen.

Het gezag van de heilige Schrift
In al die onzekerheid is er één Iemand die 
echt houvast biedt. Dat is God. Hij heeft 
zijn Woord gegeven, zodat wij Hem leren 
kennen, als Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Hij geeft ons de Bijbel, dat is het Woord 
van God, en het is zijn bedoeling dat wij 
dat uitermate serieus nemen. Dat is ook 
wat de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
belijdt.
Wij ontvangen al deze boeken, en deze al-
leen, als heilig en canoniek, om ons geloof 
daarnaar te richten, daarop te gronden 
en daarmee te bevestigen. En zonder in 
enig opzicht te twijfelen geloven wij alles 
wat zij bevatten. Dat doen wij niet zozeer 
omdat de kerk ze aanneemt en als cano-
niek erkent, maar vooral omdat de Heilige 
Geest in ons hart getuigt dat zij van God 
zijn. Het bewijs daarvan ligt bovendien in 
de boeken zelf. Want zelfs blinden kunnen 
tasten dat de dingen die erin voorzegd 
zijn, gebeuren (NGB, art. 5).
De Bijbel bestaat uit 66 boeken en dat is 
samen het Woord van God. We hebben 
dat van Hem ontvangen. En daarvan kun 
je zeggen: we nemen dit zo serieus dat 
we daarop ons geloof bouwen. Alleen de 
Bijbel is bepalend voor wat we geloven 

en hoe wij geloven. Dat betekent soms 
dat je jezelf of de tijd waarin je leeft, 
minder serieus moet nemen, omdat dat 
met elkaar in strijd is. Maar als je het 
serieus neemt dat Jezus op aarde kwam 
om door zijn dood en opstanding men-
sen te redden van het eeuwig oordeel, 
dan moet je ook het Woord dat Hij aan 
mensen gegeven heeft, serieus nemen.

Laat jezelf overtuigen
Je kunt je afvragen: Waarom zou je dat 
geloven? Waarom zou je zo’n oud boek 
zo serieus nemen? Niet omdat de kerk 
het zegt, of je predikant of je ouders. 
Maar omdat de Heilige Geest het zegt. 
Als je de Bijbel gaat lezen met een open 
houding, dan zal de Heilige Geest in je 
hart je steeds meer duidelijk maken dat 
het echt het Woord van God is en niet 
zomaar verhalen van en over mensen. En 
als je de hele Bijbel doorleest, ontdek je 
dat het zo fantastisch in elkaar zit, dat 
het wel waar moet zijn. De Nederlandse 
Geloofsbelijdenis brengt dat heel mooi 
onder woorden, vind ik: Want zelfs blin-
den kunnen tasten dat de dingen die erin 
voorzegd zijn, gebeuren.

Lees je Bijbel, bid elke dag
De Bijbel is een boek om dagelijks uit te 
lezen. Als je dat niet doet, laat je eigenlijk 
zien dat je God en zijn Woord niet zo se-
rieus neemt. En natuurlijk raak je alleen 
overtuigd van de waarheid erin als je er 
ook mee bezig bent. Een Bijbel die in de 
kast staat, zal jou niet overtuigen en zal 
geen invloed hebben in je leven. Maar 
een Bijbel die elke dag geopend wordt, 
met een biddend hart om de werking 
van de Heilige Geest, is als dynamiet. 
Sterk en krachtig. Dat zal grote invloed 
hebben in jouw leven en in dat van an-
deren.

Noot:
* Wilhelm Busch, Leben ohne Alltag, Biele-

feld, 2005, p. 10 (eigen vrije vertaling, PD).

Om te bespreken

1. Wat neem jij serieus?
2. Hoe serieus neem jij jezelf?
3. Hoe serieus neem jij de Bijbel 

en waaruit blijkt dat?
4. Hoe zou je de Bijbel in je dage-

lijks leven meer serieus kun-
nen nemen? Geef elkaar tips 
en wees bereid elkaar op weg 
te helpen.

Hoe serieus neem 
je de Bijbel?
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Ik besef dat echtscheiding best een 
opluchting kan zijn, maar als er kin-
deren zijn, kun je eerder van een 
ramp spreken. Kinderen zou dit be-
spaard moeten blijven.

Nu verscheen er in 2016 een dik boek 
over dit onderwerp: Echtscheiding. 
Een exegetisch-ethische evaluatie. 
Het mooie van dit boek is dat cen-
traal staat wat de Bijbel erover zegt. 
Want de regelgeving van de over-
heid in Nederland en de normen 
van Gods Woord zijn langzamer-
hand uit elkaar gegroeid. We kun-
nen er niet zomaar meer van uit-
gaan dat goed is wat een rechtbank 
uitspreekt. Daarom is een boek dat 
de Bijbel als leidraad neemt, meer 
dan welkom. Het kan de bezinning 
dienen.

Apeldoorn

De schrijver, dr. D.J. Steensma, christe-
lijk-gereformeerd predikant in Veen-
wouden, is in 2016 benoemd tot uni-
versitair docent Ethiek (parttime) aan 
de Theologische Universiteit van Apel-
doorn. Die positie had hij vóór prof. 
G.C. den Hertog al eens eerder bekleed. 
Na het emeritaat van Den Hertog ver-
vult hij opnieuw de lege plaats voor het 
vak Ethiek. Hij is in 1995 gepromoveerd 
op het onderwerp Ouders en kinderen. 
Een theologisch-ethische bezinning en 
sindsdien heeft hij zich geregeld met 
dit onderwerp van huwelijk en gezin 
beziggehouden. Al die studie is nu 
dus uitgemond in dit lijvige boekwerk 
over echtscheiding. De voorpagina 
brengt ons al dadelijk in contact met 
de inhoud: het schilderij van Rubens, 

waarop Hagar het huis van Abraham 
verlaat. Zij was wel niet getrouwd met 
Abraham, maar mocht hij haar wel 
wegsturen? Genesis 21 geeft daar ant-
woord op.

Derde grond?

Dan nu het boek van dichterbij. U zult 
begrijpen dat het over het uiteengaan 
van huwelijkspartners gaat en over 
de (on)mogelijkheid van hertrouwen. 
Maar er zijn al vele boeken en boekjes 
over dit onderwerp geschreven. Wat is 
precies de spits van dit boek en de re-
den om het te schrijven?
Dat kan ik als volgt toelichten. Met Cal-
vijn en vele anderen kennen wij al eeu-
wenlang twee bijbelse echtscheidings-
gronden, namelijk overspel en verlating 
(kwaadwillig of gedwongen) vanwege 
botsing van geloofsovertuigingen tus-
sen man en vrouw. Maar in de praktijk, 

aldus Steensma, is soms een huwelijk 
niet te handhaven zonder dat nu een 
van die beide gronden in het geding 
is. Er kan van alles spelen wat niet 
direct tot die gronden te herleiden is, 
maar wat toch aanleiding is om een 
scheiding te overwegen. Steensma vat 
dat dan samen onder de paraplu van 
‘verwaarlozing’. Als een huwelijkspart-

ner z’n trouwbelofte niet serieus 
neemt en daarmee dus ook zijn/
haar partner tekortdoet, op welke 
manier ook, dan moet het ‘slacht-
offer’ het huwelijk kunnen laten 
ontbinden. Vanuit de Bijbel zelf en 
vanuit de kerkgeschiedenis gaat 
Steensma uitvoerig na hoe over 
die zogenaamde derde grond ge-
schreven is, en of er reden is om die 
grond aan de bekende twee toe te 
voegen.

Bijbelteksten

Er moet gezegd worden dat Steen-
sma zich er niet makkelijk van 
afmaakt. Hij schrijft geen populair 
boekje om de bekende argumenten 
nog eens te herkauwen. Nee, hij 
verdiept zich opnieuw in de bijbel-
teksten die het onderwerp raken 

en maakt werk van een nauwgezette 
exegese. Natuurlijk passeert de wet 
van Mozes de revue, maar ook de pre-
diking van Jezus en het vermaan van 
Paulus. Ik noem als voorbeeld even de 
uitgebreide bespreking van de precieze 
betekenis van het Griekse porneia, dat 
meestal met ‘ontucht’ of ‘hoererij’ ver-
taald wordt. Verder komt de wetgeving 
van het jodendom uit Jezus’ tijd ter 
sprake, en later in het boek de vroege 
kerkgeschiedenis en daarna de visie 
van de voormannen uit de Reformatie-
tijd. Vooral die reformatoren hebben 
vaak geworsteld met de huwelijkspro-
blematiek in hun dagen. De Bijbel werd 
weer de enige maatstaf, maar ook dan 
was de praktijk vaak weerbarstig. Aan 
de ene kant wilden ze de heiligheid 
van het huwelijk hoog houden, aan 
de andere kant zagen ze wel dat een 
huwelijk soms niet langer in stand kon 

Wanneer mag je echt scheiden?
Het is verbijsterend hoeveel getrouwden er tegenwoordig uit 
elkaar gaan. Iedereen merkt dat in zijn eigen omgeving, op 
zijn werk, in de familie en ook in de kerk. Soms schrik je er al 
bijna niet meer van, zo gewoon wordt het. Volgens de statis-
tieken eindigt vandaag één op de drie huwelijken in Neder-
land in een scheiding. En dan hebben we het nog niet eens 
over samenwonenden.

Gelezen
H

ans de W
olf
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blijven, en dat medewerking aan een 
scheiding nodig was om erger te voor-
komen.

Verwaarlozing

Heel het boek loopt uit op wat er aan 
de orde komt in hoofdstuk 11, ‘Schei-
ding op grond van verwaarlozing’. 
Steensma zegt er zelf van: ‘Dit hoofd-
stuk pleit voor een herwaardering van 
de mogelijkheid tot scheiding in een 
situatie van ernstige verwaarlozing 
van de huwelijksbelofte.’ Hij baseert 
die pleitrede op het getuigenis van de 
Schrift tegen de achtergrond van het 
joodse scheidingsrecht in de eerste 
eeuw. Joodse rechtsgeleerden in die tijd 
hadden namelijk geen probleem met 
echtscheiding in geval van verwaarlo-
zing. Ze beriepen zich onder andere op 
de bepaling van de wet van Mozes in 
Exodus 21:10-11. Daar gaat het over een 
heer die een slavin als vrouw genomen 
heeft. Als die man een andere vrouw 
erbij neemt, dan moet hij die slavin 
blijven geven waar ze in een huwelijk 
recht op heeft. De wet noemt dan in 
het bijzonder drie din-
gen: voedsel, kleding 
en geslachtsgemeen-
schap. Doet hij haar 
daarin tekort, dan mag 
zij weggaan, dus het huwelijk van haar 
kant beëindigen.
Dit is een cruciale tekst die ook bij 
Steensma een belangrijke rol speelt. 
Want hier gaat het duidelijk over ver-
waarlozing van de kant van de echt-
genoot, als rechtsgrond voor verlating 
door de echtgenote. Van hieruit kan de 
volgende regel geformuleerd worden: 
als de ene partij de ander schromelijk 
en permanent tekortdoet, heeft de an-
der het recht om de schuldige partij te 
verlaten. Steensma werkt dit zo uit dat 
hij alle redenen voor echtscheiding bui-
ten de bekende twee gronden in feite 
onder verwaarlozing rangschikt.

Bezwaren

Bij die aanpak voel ik wat bezwaren 
naar boven komen. Ik denk dat we de 
tekst uit Exodus 21 niet moeten over-
vragen. Kunnen wij die relatie met een 
slavin helemaal gelijkstellen met een 
huwelijk van tegenwoordig? Verder 

wordt deze ‘grond’ in het Nieuwe Tes-
tament niet uitdrukkelijk zo genoemd. 
Dat erkent ook Steensma terecht op 
pagina 210. Maar hij voegt er dan aan 
toe: ‘Daaruit kan niet zonder meer wor-
den geconcludeerd dat deze grond niet 
bestond. Integendeel. Het ongenoemd-
blijven duidt erop dat deze laatste 
grond algemeen erkend en aanvaard 
was.’ Maar dat is wel een heel makkelijk 
bewijs! Een argumentum e silentio: het 
staat nergens speciaal vermeld, dus het 
was algemeen bekend. Dat wil ik toch 
zomaar niet aannemen. Verder blijkt 
in de kerkgeschiedenis dat ‘verwaarlo-
zing’ een soort van ‘vergaarbak’ werd 
voor allerlei redenen om te scheiden. 
We kunnen denken aan mishandeling, 
wreedheid, buitenproportionele boos-
heid en buitensporig geweld. Maar 
waarom moet dan alles op de noemer 
van verwaarlozing geschreven worden? 
Dekt die term dan alle mogelijkheden?

Ik vraag me af of het die kant op moet. 
Ik ben er sowieso huiverig voor om een 
nieuwe echtscheidingsgrond te formu-
leren. Ik denk dat die al gauw een eigen 

leven gaat leiden en 
dat alles wat niet hele-
maal duidelijk is, onder 
die derde grond zal 
gaan vallen. Met als re-

sultaat dat de mogelijkheden voor legi-
tieme echtscheiding in kerkelijke kring 
alleen maar verruimd worden. Wie 
weet, wordt het dan ook verwaarlozing 
genoemd als een man op zijn vrouw 
uitgekeken is, of andersom. Ik zeg ze-
ker niet dat dr. Steensma die kant op 
wil. Maar ‘misbruik’ van die grond kan 
makkelijk het gevolg zijn. Het lijkt me 
beter om bij de bekende twee gronden 
te blijven en alles wat onduidelijk is, 
als uitzondering te zien. Dan kan daar 
naar bevind van zaken, geleerd door de 
kerkgeschiedenis, in gehandeld worden. 
Laat scheiding zo weinig mogelijk ge-
reglementeerd worden, zodat het een 
uitzonderlijk einde van een huwelijk 
mag blijven.

Ik denk dat ik met die mening ook meer 
op de lijn zit van de vrijgemaakte GS 
van Amersfoort-Centrum (2005) dan 
dr. Steensma. Vanaf pag. 225 geeft hij 
een overzicht van de nieuwere pro-
testantse traditie als het gaat over de 

visie op echtscheiding en hertrouwen. 
In dat kader noemt hij als laatste de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). 
Het is alleen jammer dat hij niet meer 
toekomt aan die synode van 2005, 
waar een nieuwe koers is uitgezet. Hij 
memoreert nog wel dat de synode van 
Zuidhorn (2002) in de bezinning de 
steven gewend heeft, maar de uitwer-
king daarvan op de volgende synode 
komt niet meer aan de orde. Maar die 
is juist wel vermeldenswaardig. Want 
in Amersfoort is gebroken met de tra-
ditie om gronden voor echtscheiding te 
formuleren en die te gebruiken bij de 
vraag of een scheiding bijbels gewet-
tigd is. Die aanpak had namelijk het 
nadeel dat ze tot een meer oppervlak-
kige beoordeling kon (ver)leiden. In 
de besluiten is nu volop ingezet op de 
onontbindbaarheid van het huwelijk. 
In zo’n huwelijk leef je met elkaar naar 
de stijl van Gods koninkrijk, met maxi-
male toewijding aan God en in de lijn 
van zijn geboden. Als daar meer dan 
voorheen de aandacht op gericht is, 
dan is er ook meer kans op een eerlijke 
en geestelijke beoordeling van concrete 
situaties. Hoe die benadering sindsdien 
in de praktijk heeft uitgewerkt, daar 
heb ik geen zicht op.

Tot slot: Steensma schreef een waar-
devol boek, met veel materiaal ter zake 
van echtscheiding en hertrouwen. In 
deze tijd, waar scheiden er voor de 
gemiddelde Nederlander helemaal 
bij hoort als optie in het leven, is het 
verkwikkend dat een boek verschijnt 
dat de bijbelteksten hierover serieus 
neemt en ook vanuit de geschiedenis 
van de kerk lering wil trekken. Maar 
voor mij blijft het dus wel de vraag of 
we naar ‘ernstige verwaarlozing van de 
huwelijksbelofte’ als derde grond toe 
moeten. Dan ga ik liever mee met de 
nieuwe koersbepaling van de synode 
van 2005 in Amersfoort.

N.a.v.: Dr. D.J. Steensma, Echtscheiding. 
Een exegetisch-ethische evaluatie,  
Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 
2016, ISBN 978 90 5881 896 6, 288 pag., 
prijs € 18,50

Nieuwe 
echtscheidingsgrond?

Jaargang 25 no 10 oktober 2018



Jaargang 25 no 10 oktober 2018

Positieve inzet

Kenmerkend voor John Pipers boek over 
geld, seks en macht is zijn positieve in-
zet. God heeft ze niet bedacht en in het 
leven geroepen als verleiding. Hij had 
er goede bedoelingen mee, want het 
zijn vooral goede gaven van Hem aan 
de mensheid. Ze werden pas een ge-
vaar en een verleiding toen de mensen 
Gods heerlijkheid inwisselden voor 
beelden (Rom. 1:23). Het kiezen van 
wat dan ook boven God is feitelijk 
een moreel schandaal.
Hoe komt het nu zover dat geld, seks 
en macht weer in hun God-verheer-
lijkende plaats hersteld worden? Dat 
is het wonder van de redding die 
God dankzij Jezus Christus de we-
reld inbracht. Wie ontdekt dat  
God begeerlijker is dan geld, seks  
en macht, gaat ook ontdekken  
– paradoxaal genoeg! – dat ze op 
die manier de meeste voldoening 
schenken. Is God je grootste schat, 
neemt Hij zijn plaats weer royaal 
in in onze geest en in ons hart, dan 
gaan ook geld, seks en macht hun 
prachtige positie innemen, dan 
leven we in het licht en geven God 
alle eer. Daar word je niet arm 
van, maar je ontdekt dat geld, 
seks en macht daarvoor bedoeld zijn 
en je tevreden maken.

IJsbergen of drijvende 
eilanden?

Maar wat bedoelt Piper? Geld, biljetten 
en munten zijn slechts het topje van 
de ijsberg. In het echt gaat het om de 
genietingen en voordelen die met geld 
te koop zijn, of om de status die geld 
kan geven. Daar blijft het niet bij, want 

daaronder liggen begerigheid, heb-
zucht, hunkering naar veiligheid, pres-
tige en macht, en daaronder ligt weer 
de gesteldheid van ons hart, die dieper 
en verder reikt dan al onze zonden. En 
dat deel van de ijsberg dat je niet kunt 
zien, die puntige, gekartelde richels 
onder de waterlijn, die zijn het die de 
boeg van de boot openscheuren en ons 
op de zeebodem doen belanden.

Maar hoe zit het dan met geld dat we 
gebruiken om het zendingswerk te 
steunen of een cadeau voor een vriend 
te kopen? Geld, seks en macht zijn niet 
alleen gevaarlijke ijsbergen, maar ook 
drijvende schateilanden, als goede ga-
ven van God. Piper wil de zaak dan ook 
veel diepgaander aanpakken dan deze 
vergelijkingen met ijsbergen en schat-
eilanden. Daarom bespreekt hij eerst 
definities en grondbeginselen.

Definities

Neem nu geld. Het betaalmiddel zelf 
is een goed Godsgeschenk. Je kunt 
dat goede geschenk ten goede of ten 
kwade gebruiken. Dat is de ernst van 
de morele kwestie: vind je geld belang-
rijker dan Christus of acht je Christus 
hoger dan het geld? Het betaalmiddel 
op zich is de kwestie waarmee je wor-
stelt. Het wordt een symbool waarmee 
je laat zien wat je waardevol vindt. Het 
is een middel waarmee je aangeeft 
waar je schat zich bevindt, wie je schat 
is. Het gebruik van geld is een daad 
van verering – van Christus of van iets 
anders.
Ook seks – het ervaren van erotiek in 
de breedste zin – is een goed Godsge-

schenk. Het ervaren van seksuele 
prikkels, die graag willen ervaren 
of graag willen geven, het zijn 
goede gaven van God waarvan je 
mag genieten. Maar je kunt ze ook 
gebruiken ten nadele van jezelf. 
Wat maakt seks nu tot een deugd 
of een ondeugd? Dat is dus niet 
het genot zelf, of het streven om 
genot te krijgen of te geven, maar 
iets diepgaanders: het heeft te ma-
ken met je onderwerping aan het 
Woord van God en de conditie van 
je hart. En met die derde grootheid, 
macht, is het niet anders.
Piper vindt dan ook dit allesbeheer-
sende beginsel: macht, geld en seks 
zijn door God geschonken middelen 
om te laten zien aan welke dingen 
jij waarde hecht. Ze zijn door God 
gegeven als middel van verering van 
Hem, als manier om datgene wat 
voor jou het allerbelangrijkste is, te 

verheerlijken.

Grootste wandaad en 
bevrijdende omkeer

In de volgende hoofdstukken bespreekt 
Piper vervolgens wat er mis is met ons 
mensen dat we met die goede gaven 
geld, macht en seks toch God aan het 
zicht onttrekken alsof de Schepper er 
niet toe doet. Hij bespreekt achter-
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Geld, seks en macht
John Piper, baptistisch predikant in Minneapolis in Amerika 
– intussen met emeritaat –, schreef meer dan vijftig boeken, 
waarvan De Vreugde van God, denk ik, het bekendst is. In 
2015 hield hij op uitnodiging van Co-Mission in een weekend 
lezingen te Canterbury over Living in the Light: Money, Sex 
and Power. Die toespraken, sterk uitgebreid, werden dit boek.
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eenvolgens de vreugde-verwoestende 
gevaren van seks, de rijkdom-verwoes-
tende gevaren van geld en de zelfver-
woestende gevaren van macht. We zijn 
niet maar slachtoffer van het duister, 
we hebben het duister lief. ‘Het licht 
kwam in de wereld en de mensen hiel-
den meer van de duisternis dan van het 
licht.’
En dan komen ten slotte de hoofdstuk-
ken waarin Piper beschrijft hoe Chris-
tus kwam om een ommekeer te bren-
gen, in ons leven en in deze wereld. Die 
bevrijding is zo ongelooflijk, dat ze ons 
niet alleen bevrijdt van de gevaren van 
geld, seks en macht, maar tegelijk ook 
de mogelijkheid opent ze te gebruiken 
om ervan te genieten, gewoon in over-
eenstemming met het doel waarvoor 
God ze ons gaf. Dan worden je ogen 
geopend voor de allesbevredigende 
majesteit van God.

Pipers boodschap is actueel. Wie kent 
niet de egoïstische zuigkracht van deze 
goede, maar door ons zo makkelijk mis-
bruikte gaven van God? Maar Christus 
wil ons weer bij Hem brengen, en zo 
alles richten op zijn verering. Dan wor-
den ook deze goede gaven weer gericht 
op de Schepper en Gever. In een laatste 
verrassend hoofdstuk laat Piper dan 
zien op welke manier je geld, seks en 
macht mag inzetten tot eer van God. Ja, 
inzetten: nieuwe banen voor geld, seks 
en macht!
Piper nodigt alle lezers uit de Bijbel ter 
hand te nemen, dat kostbare Woord 
van God, God aan te roepen in gebed 
om zijn verlichting, een bijbelgetrouwe 
kerk te zoeken, je aan te sluiten in ere-
dienst, bijbelstudie en dienstbetoon. 
Zet Christus in het schitterende mid-
delpunt in je leven en je zult tevreden 
zijn, de wereld zal ermee gediend zijn 

en God ermee verheerlijkt.
Een concreet, praktisch en inspirerend 
boek. Van harte aanbevolen.

N.a.v.: John Piper, Geld, seks en macht. 
Leven in het licht, Utrecht, Kok, 2017, 
ISBN 9789043527491, 176 pag.,  
prijs € 17,99

Zijn voor het evangelie alle volken ge-
lijk? Hoe verhoudt God zich tot de vol-
ken van deze wereld? Er is bij God geen 
‘aanzien van de persoon’. Is er wel ‘aan-
zien van het volk’? Hoe lees je de Bijbel? 
In hoeverre dien je het Nieuwe Testa-
ment te gebruiken om het Oude Testa-
ment te duiden? Wat is de plaats van 
Christus in de theologie? Welke plaats 
heeft het volk Israël in de toekomst?

Van de bundel bijdragen in Het Isra-
elisme publiceerde de redacteur al 
eerder over Israël, namelijk Liefde voor 
Israël met als ondertitel ‘Voor het evan-
gelie zijn alle volken gelijk’. Die bundel 
gaf veel aandacht aan de visies van 
Wilhelmus à Brakel en Maarten Luther. 
Voor deze bundel schreef hij het woord 
vooraf en het inleidende hoofdstuk 
over de Bijbel en Israël. Erik van Alten 
schreef over Calvijn over Israël en de 
kerk in Handelingen; Gregory K. Beale 
over Israëls landbeloften in relatie tot 
de nieuwe schepping; Colin Chapman 
over de christelijke interpretatie van de 

profetieën van Ezechiël; Bram Maljaars 
over de tijden van verademing en we-
deroprichting aller dingen; Joost van 
Meggelen over het herstel van Israëls 
koninkrijk; Duane Alexander Miller 
over Israël, de volken en de opdracht 
van de kerk; Theo Plezier over ‘In Geest 

en waarheid’; Raymond Potgieter over 
gnostische trekken van het israëlisme 
en messianisme; Owen Palmer over het 
Israël van God in Romeinen 11; Stephen 
Sizer over de Joodse tempel: verleden, 
heden en toekomst; Jos Strengholt over 
Zacharia 14: ‘Het staat er toch gewoon’; 
en ten slotte Martin van Veelen over de 
vraag: wie zijn de gojim?

Het theologische belang van de in deze 
bundel aangesneden thematiek spreekt 
vanzelf. Vandaar dat we de bundel 
graag aankondigen.

N.a.v.: Steven Paas (red.), Het Israëlisme  
en de plaats van Christus. Christocentri-
sche interpretatie van bijbelse profetie,  
Soest, Boekscout, 2017, 
ISBN9789402241143, 327 pag.,  
prijs € 22,50

Het Israëlisme en de plaats 
van Christus
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Bewogen mensen is de titel van cahier 
nr. 117 in de reeks Woord en Wereld. Het 
bespreekt het optreden van de profeet 
Elia, zoals beschreven in 1 Koningen 17 - 
19, met als kernvraag: hoe kunnen wij 
ons vandaag met Elia identificeren?
Vanwaar deze vraagstelling? Zie daar-
voor Maleachi 3:23-24 en Openbaring 
11:1-11. Levend in de tijd van Gods ge-
duld, Gods lankmoedigheid (2 Petr. 3:9) 
worden we als christenen, ieder op 
eigen plek, geroepen om te getuigen. 
Redding, ontkoming op die laatste 
dag, is er alleen voor wie zijn Naam 
aanroept (Hand. 2:21). Het gaat daar-
bij om getuigen in de geest en de 
kracht van Elia (Luc. 1:17). In Maleachi 
3 wordt Elia ook bij name genoemd, 
in Openbaring 11 wordt op zijn optre-
den gezinspeeld. Het optreden van 
de profeet Elia toen is dus richting-
gevend voor ons optreden vandaag. 
Waarom en hoe? – dat wordt in het 
boekje per onderdeel uitgewerkt.

Er is een tweede aanleiding voor  
dit boekje. Over het optreden van  
de profeet Elia verscheen ooit een 
lijvig boekwerk van dr. M.B. van 
’t Veer, onder de titel Mijn God is 
Jahwe. Deel 1 (over 1 Koningen 17 en 
18) verscheen in 1939, deel 2 (over 
 1 Koningen 19) werd – posthuum – uit-
gegeven in 1949. Het is nog steeds een 
lezenswaardig boek, maar duidelijk 
wel geschreven vanuit een bepaalde 
overtuiging. Van ’t Veer is – met m.n. 
prof. B. Holwerda – een van de ‘voor-
mannen’ van de ‘heilshistorische’ uit-
legmethode. De historische gedeelten 
van het Oude Testament moesten niet 
exemplarisch worden uitgelegd (als 
losstaande verhalen met een ‘moraal’ 
voor de lezer van vandaag), maar heils-
historisch: elk gebeuren is onderdeel 
van het ene doorgaande verhaal van 
Gods heenwerken naar de geboorte 
van Jezus Christus. In alle opeenvol-
gende verhalen is God stap voor stap 
daarheen op weg. Consequentie voor 
de uitleg is dan wel, dat alle nadruk 
ligt op wat God bezig is te doen. De 
mens tot wie deze openbaring gericht 

is en die daarop reageren moet, die 
daarmee soms worstelt, overhoop ligt, 
komt nauwelijks aan bod. De Ruijter 
signaleert terecht: ‘Toch kenmerkte de 
methode zich tot een zekere (...) ver-
schraling, doordat het identificatiemo-
ment te weinig aandacht ontving.’* Bij 
Van ’t Veer zie je dat terug: we moeten 
leren van wat God doet, niet van wat 
Elia doet.

Dat de ‘heilshistorische’ methode, bij 
alle goeds dat ze bracht, op dit punt 
correctie behoeft, is duidelijk. In een 
aantal publicaties – in het cahier wordt 
daar ook aandacht aan besteed – is 
daar in de loop van de jaren de vinger 
bij gelegd. Daarbij is niet alleen bena-
drukt dat het anders moet, maar ook 
hoe het anders kan. In de aangehaalde 
bundel Gereformeerde hermeneutiek 
vandaag geven zowel G. Kwakkel als  
C.J. de Ruijter duidelijke aanzetten op 
dit punt.

Aandacht voor de mens op wie Gods 
openbaring zich richt: dat heeft ook 
gevolgen voor de uitleg van de hoofd-
stukken over de profeet Elia. Als God in 
een tijd van verval en oordeelsdreiging 
juist hem naar voren schuift, heeft dat, 
in een tijd waarin dat verval en die 

oordeelsdreiging nog veel sterker spre-
ken, ook ons iets te zeggen. Elia is geen 
‘modelprofeet’, hij is ‘een mens zoals 
wij’ (Jak. 5:17). Zijn optreden houdt ook 
ons ‘bij de les’.
Vandaar ook de titel Bewogen mensen: 
Elia wordt gedreven zowel door Gods 
heiligheid als door Gods geduld. In hoe-
verre brengt de werkelijkheid van Gods 
toorn en van Gods liefde ons vandaag 

in beweging? Elia wordt niet ‘her-
plaatst’ naar 2018. Om ons met 
de profeet Elia te kunnen identifi-
ceren, moeten we hem leren ken-
nen binnen de lijst van zijn eigen 
tijd. Dat geeft een hechte basis 
voor herkenning en identificatie.
In het cahier maken we – na een 
aantal voorvragen – uitdrukkelijk 
kennis met de historische Elia. Van 
daaruit trekken we de lijnen door. 
Dit boekje ‘herschrijft’ het monu-
mentale werk van Van ’t Veer niet, 
het is hoogstens een (voorzichtige) 
correctie of aanvulling. Overigens 
staat dit boekje geheel op zich-
zelf, (voor)kennis van Van ’t Veers 
publicatie wordt niet gevraagd of 
verondersteld.

Christenen staan in deze laatste 
bedeling voor een grote uitdaging. 

Onze God heeft geen behagen in de 
dood van de zondaar, maar hierin, dat 
hij leeft (Ez. 33:11). Als herauten van de 
komende Christus moeten we in woord 
en daad blijven roepen tot bekering en 
behoud: buren, klasgenoten, collega’s, 
iedereen die God ook op onze weg 
plaatst. Ik hoop dat dit boekje daarbij 
een bescheiden hulpmiddel kan zijn.

Noot:
* Kees de Ruijter, ‘Door de tekst heen 

preken. De hermeneutische taak van de 
prediker’, in: Ad de Bruijne en Hans Bur-
ger (red.), Gereformeerde hermeneutiek 
vandaag. Theologische perspectieven, 
Vuurbaak, Barneveld, 2017, p. 227.
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Bewogen mensen
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EEN SERIE CAHIERS TOT 
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GEREFORMEERDE LEVEN

Bewogen mensen
Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia

De profeet Elia is niet maar een fi guur uit een ver verleden. Hij was een van de twee getuigen in Openbaring 11:4-6. Zijn boodschap voor Israël toen staat model voor ons getuigenis vandaag.

In deze studie wordt de profeet Elia uitdrukkelijk binnen de ‘lijst’ van zijn eigen tijd geplaatst. Juist zo blijkt zijn optreden niet alleen voor Israël toen, maar ook vandaag voor ons van belang te zijn.

Dit boek is een exegetische studie: drie bijbelhoofdstukken (1 Koningen 17 - 19) worden uitgewerkt. Maar het is meer: het stelt ook de vraag naar onze plaats in dit verhaal. In dit boek gaan we op weg om dit te leren: samen – in de geest en de kracht van Elia – ook vandaag spiegel te zijn van de liefde van God.

Drs. G. Hagens (Rotterdam, 1953) studeerde theologie in Kampen. In 1983 deed hij doctoraal examen (oude stijl, hoofdvak OT) bij prof.drs. H.J. Schilder. Daarna studeerde hij klassieke talen in Nijmegen. 
Hij diende drie gemeenten als predikant en was daarnaast docent Hebreeuws/OT bij verschillende instellingen. Sinds 2001 is hij docent klassieke talen en godsdienst in het middelbaar onderwijs. Hij publiceerde o.a. een aantal artikelen over bijbelse en Egyptische chronologie, en schreef – met anderen – de godsdienstmethode De Bijbel als Basis.
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Sint Johannesga 
 
ik loop door een witte laan 
naar het kerkhof waar mijn vader rust 
in de heldere vriesnacht 
zie ik van verre de graftekens staan 
 
met naam benoemde patiënten 
in het maanlicht zelfs vertrouwd 
leiden me naar jouw graf 
waar ik al zoveel jaren heb gerouwd 
 
mijn hand verwarmt de koude steen 
pap er is iemand overleden zeg ik zacht 
aan wie ook jij als arts visites hebt gebracht 
hoewel met spoed ontboden ging hij heen 
 
was ’t voor jou een zorgelijk patiëntje 
voor mij het sterven van een oude man 
het hart is verraderlijk sprak je over dat ventje 
wat ik als jouw collega niet bestrijden kan 
 
de afdruk van mijn warme voeten 
waardoor de sneeuw hier is geplet 
zal misschien nog getuigen van ons ontmoeten 
als de dode hier zal worden bijgezet 
 
Alfred van Haskerland, 1990

Vader en zoon Van Haskerland waren beiden huisarts.
De vader overleed in 1942 ‘door maatregelen van de bezetter’.
De ‘ik’ was toen drie jaar.
De zoon bezoekt het graf van zijn vader.
Dan ontstaat een merkwaardige monoloog:
‘pap er is iemand overleden zeg ik zacht 
aan wie ook jij als arts visites hebt gebracht.’
Voor de vader was het een ‘ventje’, voor de ik een oude man.
Een bijzonder gedicht over twee generaties huisartsen.
Zo een ben ik nog niet eerder tegengekomen.
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Onder de titel Vrede zoeken, recht doen 
heeft de ChristenUnie een nieuwe be-
ginselverklaring gepubliceerd, waarover 
het partijcongres zich op 17 november 
a.s. zal uitspreken. Het is de bedoeling 
dat de verklaring in de plaats zal komen 
van het in 2001 vastgestelde Kernpro-
gramma. In 2015 is de grondslag van de 
partij al veranderd. Daarin staat sinds-
dien onder meer dat de partij erkent 
dat de overheid door God is gegeven 
en in zijn dienst staat om recht te doen 
en vrijheid en vrede te beschermen, 
wereldwijd. De ChristenUnie baseert 
haar politieke principes op de Bijbel, 
Gods geïnspireerde en gezaghebbende 
Woord. Haar leden verenigen zich 
vanuit het christelijk geloof, zoals kern-
achtig verwoord in de Geloofsbelijdenis 
van Nicea.
De nieuwe beginselverklaring – die in 
een vlotte stijl is geschreven – begint 
met een uitvoerige proloog, gevolgd 
door een aantal thematische delen en 
sluit af met een slotwoord onder de ti-

tel Wie vrede zoekt, moet vrede stichten. 
De gehele tekst is terug te vinden via 
wi.christenunie.nl/beginselverklaring.

Vier commentaren

Het wetenschappelijk instituut van de 
CU heeft in het blad Groen van juni 
2018 verschillende personen uit de 
achterban van de partij de gelegenheid 
geboden de verklaring van hun com-
mentaar te voorzien. Het is interessant 
om van deze commentaren kennis te 
nemen.
De rooms-katholieke cultuurtheoloog 
en lid van de ChristenUnie dr. Frank 
Bosman was vooral benieuwd of hij 
elementen uit zijn eigen traditie kon 
terugvinden. Tot zijn grote vreugde 
bleek dit het geval te zijn. De verklaring 
citeert uit verschillende geloofsbelijde-
nissen en verwijst naar grote theologen 
als Augustinus en Thomas van Aquino. 
Heel opvallend ook naar teksten van 
pausen als Benedictus XVI en Johannes 

XXIII en naar drie grote encyclieken op 
het gebied van de sociale leer van de 
Rooms-Katholieke Kerk.
Vier jongeren uit de kring van de jon-
gerenorganisatie Perspectief reageren 
over het algemeen ook positief op de 
verklaring, maar willen op een aantal 
punten verdergaan of concreter wor-
den. Opvallend in dit verband is wat zij 
opmerken over huwelijk, gezin en fami-
lie. De beginselverklaring zegt hier het 
volgende over:

Onze roeping tot het goede samenleven 
begint in gezinnen en families. Zij geven 
betekenis aan ons bestaan, dragen bij 
aan onze persoonlijke ontwikkeling en 
aan veerkracht van heel de samenleving. 
Wanneer het misgaat in deze relaties 
komt de gebrokenheid pijnlijk dichtbij. 
De overheid is ook hier geroepen te or-
denen en te beschermen. De overheid 
erkent en beschermt het huwelijk als 
geschenk van God en instituut van liefde 
en trouw tussen man en vrouw. In haar 
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bescherming en ordening beoogt de 
overheid ook hen die niet of niet meer 
in huwelijksverband leven of alleen door 
het leven gaan. De overheid beschermt 
de positie van het kind en houdt in haar 
beleid rekening met de verantwoorde-
lijkheid van ouders voor hun kinderen.

Diversiteit

De vier jongeren zijn blij met de posi-
tieve benadering van het hu-
welijk, het gezin en de familie, 
maar zij voegen er wel iets aan 
toe:

Van oudsher wordt het gezin 
in de christelijk-sociale traditie 
gewaardeerd als het cement 
van de samenleving. Ook buiten 
onze traditie worden gezin-
nen gezien als plekken waar 
kinderen veilig moeten kunnen 
opgroeien. Tegelijk zien we dat 
de diversiteit aan vormen van 
gezinnen, ook in onze eigen 
achterban, groeit. Er wordt niet 
alleen verschillend gedacht over 
het gezin, maar ook over het hu-
welijk. De ChristenUnie doet er 
goed aan om deze diversiteit te 
erkennen en geen ordening aan 
te brengen waarbij de ene vorm 
van familie-zijn een andere 
vorm overstijgt. Wat ons betreft 
gaat de ChristenUnie doorden-
ken wat recht en gerechtigheid 
ten aanzien van de verschillende 
gezins- en relatievormen betekent.

Dit pleidooi roept herinneringen op 
aan jarenlange discussies waarin de 
ChristenUnie en haar voorgangers 
zich principieel keerden tegen een ge-
lijkschakeling van allerlei menselijke 
bedenksels over relaties tussen mensen 
en het Goddelijk geschenk van het hu-
welijk tussen een man en een vrouw.

Roeping van de overheid

Herman Sietsma, die zijn sporen zo-
wel in de christelijke politiek als in 
het openbaar bestuur verdiend heeft, 
vraagt in zijn commentaar aandacht 
voor de roeping van de overheid en 
spitst dit toe op het onderwerp waarop 
ook de Perspectief-jongeren ingaan. 

Naar aanleiding van de zin in het be-
ginselprogram over de positie van het 
kind en de verantwoordelijkheid van de 
ouders wijst hij op een voorstel van de 
Staatscommissie herijking ouderschap 
om de huidige ouderschapswetgeving 
te wijzigen:

Vanwege de hedendaagse veelsoortig-
heid in samenlevingsvormen en om 
draagmoederschap te faciliteren, wil 

men dat kinderen meer dan twee ouders 
(drie of vier) kunnen krijgen. Vanuit een 
seculier democratisch perspectief kan 
zo’n voorstel waarschijnlijk op veel steun 
rekenen, als aangetoond kan worden 
dat dit voor een kind niet slecht hoeft uit 
te pakken. Er zijn genoeg stellen die van 
de opvoeding een potje maken; waarom 
dan geen rechten voor vier toegewijde 
ouders, zeker als de rechten van anderen 
– stellen van natuurlijke ouders – om in 
hun situatie hun eigen ouderschap als 
man en vrouw inhoud te geven, worden 
gehandhaafd?
Maar met dit voorstel ontstaan ook 
nieuwe problemen: conflicten tussen 
vier ouders liggen op de loer en wie 
achter dit voorstel kijkt, ziet dat een 

voortplantingsindustrie ontstaat die 
geleidelijk de scheppingsstructuren 
aantast. Het zal een hele toer zijn om te 
bewijzen dat het belang van kinderen 
– en niet vooral dat van de beoogde ou-
ders – hiermee wel of juist niet gediend 
is. Had in de beginselverklaring niet 
krachtiger kunnen worden aangesloten 
bij de scheppingsstructuur van het ou-
derschap?

Inspiratiebronnen

Het commentaar van Jan Hoog-
land, onder meer bijzonder 
hoogleraar Christelijke Filosofie 
aan de Universiteit Twente, 
gaat een andere kant op. Hij 
onderscheidt tussen inspira-
tiebronnen voor personen en 
voor instituties zoals politieke 
partijen:

Om die reden zou ik er de voor-
keur aan geven de christelijke 
inspiratie van de partij op een 
andere manier te presenteren in 
de beginselverklaring dan nu is 
gebeurd. Niet zozeer als grond-
slag of als expliciet onderdeel 
van de politieke overtuiging van 
de ChristenUnie, maar meer als 
bron van waaruit veel mensen 
zich bij de ChristenUnie betrok-
ken voelen en zich ervoor inzet-
ten, zich laten inspireren en 
motiveren. Die inspiratie hoeft 
niet onder stoelen of banken 

gestoken te worden. Integendeel, ze 
komt al in de naam van de partij tot 
uitdrukking. Maar waarom zou men de 
eventuele sympathie of instemming met 
de politieke stellingname van de Chris-
tenUnie belasten met de instemming 
met de achterliggende inspiratie? Met 
andere woorden: waarom zou men de 
suggestie wekken dat het geloof in Jezus 
van Nazareth een voorwaarde zou zijn 
om met de politieke overtuiging van de 
ChristenUnie te kunnen instemmen?
Dat ik deze vraag aan de orde stel, is niet 
alleen omdat ik het jammer zou vinden 
wanneer mensen van een stem op de 
ChristenUnie zouden worden weerhou-
den doordat zij zich niet in deze geloofs-
belijdenis herkennen. Ik stel de vraag 
vooral omdat ik zelf steeds meer aar-
zelingen heb bij de gedachte dat er een 
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direct verband zou zijn tussen geloof en 
politieke overtuigingen. Dat verband is 
er wel op persoonlijk niveau: ik laat mij 
in mijn (politieke) handelen leiden door 
mijn geloof. Maar geldt dat ook voor de 
formulering van politieke standpunten 
op een meer institutioneel niveau? (...) 
Het is mijn diepe overtuiging dat goede 
politiek in principe voor ieder mens her-
kenbaar moet zijn, ongeacht de eigen 
geloofsovertuiging.
Ik zou willen suggereren dat het goed 
zou zijn om vooral dat algemeen her-
kenbare politieke profiel in de tekst van 
de beginselver-
klaring centraal 
te stellen als iets 
dat voor onze 
huidige samen-
leving in de ac-
tuele nationale 
en internatio-
nale context van 
levensbelang is. 
Het feit dat veel 
aanhangers van 
de ChristenUnie 
zich door hun 
geloof in Jezus 
van Nazareth zich tot dit politieke profiel 
aangetrokken voelen, mag in de begin-
selverklaring zeker doorklinken. Maar 
dan liever als de bron die veel mensen 
motiveert om zich voor de politieke 
overtuigingen van de ChristenUnie in te 
zetten en daarvoor actief te zijn, dan als 
grondslag of als onderbouwing van die 
politieke overtuiging zelf.

Criteria

Deze benadering van Hoogland roept 
nieuwe vragen op. Een goede politiek 
moet in principe voor ieder mens her-
kenbaar zijn. Maar wanneer is er sprake 
van een goede politiek? Is dat afhan-
kelijk van de omvang en samenstelling 
van de politieke aanhang in de samen-
leving? Of gelden daarvoor ook inhou-
delijke criteria? En zo ja, wie bepaalt 
welke criteria dat zijn? Mag van een 
politieke partij ook niet verwacht wor-
den dat zij duidelijk is over de bronnen 
waaruit zij wil putten om te komen 
tot een goede – in principe voor ieder 
mens herkenbare – politiek?
De beginselverklaring doet dat in het 
slot van de proloog:

De ChristenUnie wil politiek bedrijven 
op christelijke grondslag. Het Woord van 
God bevat waarheid en goedheid voor 
heel ons leven en heel de samenleving. 
Ook voor de publieke samenleving en 
de overheid hebben Bijbelse waarden en 
normen zeggingskracht. De ChristenUnie 
verwijst vrijmoedig naar Christus, om-
dat zij aanspreekbaar wil zijn op hoe Hij 
het bedoeld heeft.

Sietsma vindt deze tekst van de be-
ginselverklaring verademend en een 
voortreffelijk uitgangspunt voor de in-

houdelijke posi-
tiebepaling. Het 
is zijns inziens 
een sterk getui-
gend en, in de 
goede zin des 
woords, vroom 
document 
geworden. Hij 
trekt deze con-
clusie tegen de 
achtergrond van 
de secularisatie 
die zich in West-
Europa hard 

heeft doorgezet. De moderne overheid 
is ‘leeg’, ze concentreert zich op de pro-
cedure – de rechtsstaat –, ze gunt ‘ieder 
het zijne’ en blijft waar mogelijk weg 
van de inhoud. Dat brengt hem nog wel 
bij een vraag:

Heeft de overheid zelf ook een doel na te 
streven en zo ja, welk doel? Terecht stelt 
de verklaring dat geloof en liefde niet 
met overheidsmacht kunnen en mogen 
worden afgedwongen. Maar de overheid 
moet in wetgeving en bestuur wel da-
gelijks keuzes maken. Wat zou het mooi 
zijn als in deze tijd, waarin een ‘lege’ 
overheid slechts bij het hedonisme kan 
uitkomen, een roeping voor de overheid 
zou zijn geformuleerd. Ik denk dan aan 
een uitdrukking dat de overheid in Gods 
dienst staat, in haar beleid de eer van de 
Schepper zoekt en dat burgers in staat 
worden gesteld aan hun roeping te vol-
doen (dus ongeveer zoals in het huidige 
kernprogramma is geformuleerd).

Volgens Sietsma is dit niet alleen sym-
boliek, maar kan het praktische con-
sequenties hebben. Dit illustreert hij 
eerst aan het hiervoor genoemde voor-
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beeld van het ouderschap. Vervolgens 
is hij verrast in de verklaring te lezen 
dat discriminatie op grond van onder 
andere ‘geaardheid’ bestreden moet 
worden:

De discussies over de reikwijdte van ar-
tikel 1 van de Grondwet liggen niet ver 
achter ons en al formuleert de Grond-
wet dit principe iets anders, het is niet 
moeilijk voorstelbaar hoe van deze tekst 
onbedoeld effect kan uitgaan (waarom 
willen we geen bigamie in ons land, 

ook niet als dat in volle vrijwilligheid 
gewild wordt?). Wat mij betreft was het 
voldoende als hier gestaan had dat alle 
burgers voor de wet gelijk zijn.

Het lijkt er nu op, dat de ChristenUnie 
zich met terugwerkende kracht alsnog 
voorstander verklaart van de wettelijke 
regeling van het homohuwelijk. Het 
wettelijk mogelijk maken van bigamie 
of zelfs polygamie zal dan inderdaad 

nog moeilijk principieel bestreden kun-
nen worden.

Koersplan

Sietsma sluit zijn commentaar af zoals 
hij begonnen was met verwijzing naar 
het werk van wijlen dr. A.J. Verbrugh. 
Hij erkent dat toentertijd ook binnen 
het GPV wel getwijfeld werd aan de 
praktische uitvoerbaarheid van wat 
Verbrugh noemde ‘uiterlijke christia-
nisering van de publieke moraal’. Maar 

dit weerhoudt hem er niet van met 
dankbaarheid aan diens werk terug te 
denken:

Zijn inzet voor de dynamiek en vitaliteit 
van de christelijke politiek, die zich niet 
slechts richt op een bepaald volksdeel 
(christenen of andere minderheden en 
hun rechten), maar op de hele natie. Als 
de wereld en de mensheid niet overge-
leverd zijn aan het toeval, dan kan de 

overheid die werkelijkheid niet negeren. 
Eén van de belangrijkste vragen lijkt mij 
dus: biedt Gods Woord een zelfstandige 
kenbron voor de overheid als het gaat 
over ‘het goede leven’? Kan de overheid 
verschil tussen goed en kwaad kennen? 
Of is die kenbron louter of voorname-
lijk inspiratie voor christenen die van 
daaruit hun politieke programma sme-
den?(...)

De overheid kan het schip van staat niet 
stuurloos laten dobberen; het wordt dan 

voorwerp van weer, wind en golven. De 
overheid moet de goede kant op werken, 
met respectering van ieders verantwoor-
delijkheid. Daarvoor is niet alleen inspi-
ratie van stuurlieden nodig, maar ook 
een helder koersplan voor het schip zelf.

Het schip van staat (schilder onbekend) 


