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Schriftlicht
Gert Kwakkel

De blinde dienaar

Is er iemand zo blind als mijn dienaar,
zo doof als de bode die ik zend?
Is er iemand zo blind als dit gestrafte volk,
blind als de dienaar van de HEER? (Jesaja 42:19)
‘Dat kan ik niet. Daar heb ik de gaven
niet voor.’ Zo luidt meer dan eens de reactie als iemand benaderd wordt voor
een taak in de kerk. ‘Ik ben niet zo’n
spreker.’ ‘Ik weet veel te weinig.’

Was Jezus blind?
‘Heer, stuur toch iemand anders.’ Dat
vroeg Mozes aan de HEER, toen Hij hem
opdroeg terug te gaan naar Egypte, om
Israël weg te leiden uit de slavernij (Ex.
4:13). Mozes voelde zich er absoluut niet
toe in staat. Een soortgelijk gevoel van
onmacht kan je bekruipen als je denkt
aan de roeping van de christelijke gemeente in de samenleving. Het zout
van de aarde zijn, het licht van de wereld, een stad op een berg: kunnen wij
dat waarmaken? Moeten wij de mensen laten zien hoe goed het leven met
God is? Daar komt niets van terecht,
als bijvoorbeeld uitgerekend in de kerk
kwetsbare mensen niet veilig zijn.
In Jesaja 42:19 zegt de HEER, dat er
niemand zo blind is als zijn dienaar en
niemand zo doof als de bode die Hij
zendt. God constateert dat zijn dienaar
ongeschikt is om zijn taak te vervullen.
Iemand die niet kan horen wat God

zegt, kan natuurlijk nooit als zijn boodschapper fungeren.
De uitspraak dat niemand zo blind
is als de dienaar van de HEER, kan bij
christenen enige bevreemding wekken. De woorden ‘dienaar van de HEER’
doen namelijk direct aan Jezus Christus
denken. Dat gebeurt ook als je Jesaja
42:1-3 leest. Daar zegt God: ‘Hier is mijn
dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn
uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld. (…)
het geknakte riet breekt hij niet af, de
kwijnende vlam zal hij niet doven.’ Blij
kens het Nieuwe Testament zijn deze
woorden in vervulling gegaan in Jezus
Christus (zie Mat. 3:17; 12:17-21; 17:5). Er
lijkt dus geen twijfel over mogelijk: Hij
is de dienaar van de HEER, over wie het
gaat in Jesaja 42. Maar van Jezus kun je
toch onmogelijk zeggen, dat Hij blind
en doof was?

Het toppunt van blindheid
Is de blinde dienaar van Jesaja 42:19
dan iemand anders? Daar lijkt het wel
op, als je ziet dat de blinde dienaar, de
dove bode ook wordt aangeduid als
‘dit gestrafte volk’. De geleerden zijn

het trouwens niet helemaal eens over
de vertaling van deze uitdrukking. De
Statenvertaling, de Nieuwe Vertaling
van 1951 en de Herziene Statenvertaling
hebben ‘de volmaakte’, de Willibrordvertaling ‘de aan God gewijde’. Toch
valt er veel te zeggen voor ‘dit gestrafte
volk’ in de Nieuwe Bijbelvertaling. Je
kunt het hier gebruikte Hebreeuwse
woord namelijk opvatten als ‘hem aan
wie vergelding voltrokken is’. Dat past
goed bij het vervolg, waar sprake is van
Gods oordeel over zijn volk in de vorm
van beroving, plundering, gevangenschap en krijgsgeweld (Jes. 42:22-25; vgl.
ook 40:2).
Dit alles wijst erop dat God in Jesaja
42:19 spreekt over Israël in ballingschap. Gods eigen volk is de blinde
dienaar, de dove bode. Uiteraard zijn de
Israëlieten niet allemaal blind en doof
in de letterlijke zin van het woord. Vers
18 bereidt de luisteraar of lezer er al op
voor dat het om iets anders gaat: ‘Doven, luister! Blinden, open je ogen en
zie!’ Een dergelijke oproep richten tot
mensen die letterlijk doof of blind zijn,
is onzinnig en wreed.
De blinden en doven zijn hier mensen
die wel degelijk gezonde ogen en oren
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hebben, maar die ze niet gebruiken.
Vers 20 zegt dat met zo veel woorden
over de dienaar oftewel het volk uit
vers 19: ‘Het ziet veel, maar onthoudt
niets.’ Verderop vraagt de profeet of
er ook maar iemand is die aandachtig
luistert naar wat hij gaat zeggen. Hij
verzucht dat de Israëlieten weigerden
te luisteren naar Gods onderricht en
dat ze geen lering trokken uit de vreselijke straf die Hij aan hen voltrok. Dat
was hun blindheid, hun doofheid: de
taal van de feiten drong niet tot hen
door. Toen ze gevangen werden weggevoerd, beseften ze niet dat hun eigen
God hun dit aandeed: de HEER, tegen
wie zij gezondigd hadden (vs. 23-25).
Daarmee zakten zij onder het niveau
van de heidenen in hun omgeving. Die
zeiden tegen door mensen gemaakte
beelden: ‘U bent onze God’ (vs. 17). Je
moet wel stekeblind zijn om zoiets te
doen. De leden van Gods eigen volk
waren nog dieper gezonken: te midden
van al die dove en blinde mensen was
er niemand zo doof en blind als zij.

Ongeschikte mensen
Daarmee waren zij volstrekt ongeschikt
voor de taak die God voor zijn dienaar
in gedachten had. Die zou het recht
bekendmaken aan alle volken. Zonder
kabaal te maken of aandacht voor zichzelf te vragen zou Hij die taak trouw
volbrengen. Hij zou het recht op aarde
vestigen. Namens God, zijn zender, zou
hij het onderwijs geven waar zelfs de
verste volken verlangend naar uitkeken
(Jes. 42:1-4).
God zou hem in dienst nemen voor zijn
verbond met de mensen en hem maken
tot een licht voor alle volken. Als Gods
dienaar zou hij blinden de ogen openen
en gevangenen bevrijden. Door zijn
optreden zou de HEER zijn majesteit
tonen en zichzelf lof toebrengen, als
de unieke God. Zijn werk zou zo groots
zijn, dat alle mensen op aarde opgeroepen kunnen worden uit te barsten in
een loflied voor de HEER (Jes. 42:6-12).
Dat alles wilde God gaan doen door
zijn dienaar. Als nieuwtestamentische
bijbellezer herken je er onmiddellijk de
karaktertrekken en de daden van Jezus
Christus in. Toch zullen de mensen die
als eersten deze profetische woorden
hoorden, daar niet meteen aan gedacht

hebben. Het ligt meer voor de hand dat
zij erin beluisterden dat de HEER het
volk Israël aanstelde als zijn dienaar.
Met die titel had God namelijk al eerder
de afstammelingen van Jakob aangesproken: ‘Maar jou, Israël, mijn dienaar,
Jakob, die ik uitgekozen heb, (…) jou zeg
ik: Jij bent mijn dienaar, jou heb ik gekozen’ (Jes. 41:8-9).
Het zal hun ongetwijfeld vreemd in
de oren geklonken hebben: zou God
ons, een veracht volk in gevangenschap, ertoe roepen om wereldwijd zijn
recht bekend te maken en verdrukte
mensen te bevrijden? Het klonk onwaarschijnlijk, maar er zat een plan van
God achter, dat Hij maar al te graag
wilde uitvoeren. In vers 21 wijst Jesaja
daarop: God verlangde ernaar op een
indrukwekkende manier onderwijs te
geven. Hij wilde daardoor aan iedereen
laten zien wat je aan Hem hebt: Hij is
een God op wie je aankunt en die zijn
reputatie waarmaakt.
Daarvoor wilde Hij Israël gebruiken,
niet pas vanaf de tijd van Jesaja of de
Babylonische ballingschap, maar al
eeuwenlang. Mozes had reeds gezegd,
dat God door middel van Israël aanschouwelijk onderricht wilde geven aan
alle volken die met hen in aanraking
zouden komen. Als de Israëlieten zich
aan Gods wetten hielden, zouden die
andere volken zeggen: ‘Wat is dat een
wijs en verstandig volk! En hoe rechtvaardig zijn de wetten die zij van hun
God gekregen hebben!’ (Deut. 4:6-8).
Nu, in Jesaja 42, lijkt God nog een stap
verder te gaan: zijn dienaar Israël krijgt
de taak een licht voor alle naties te
zijn. Op die manier moeten zij allemaal
Gods recht leren kennen. Dat kan natuurlijk nooit zolang de Israëlieten berooid in de gevangenis zitten. Het kan
zeker niet, als zij zelf hun oren en ogen
dichtdoen voor Gods daden. Zij zijn niet
alleen ongeschikt om als bode van God
naar anderen toegezonden te worden,
maar ook absoluut ongeloofwaardig.

De dienaar die het deed
Het plan dat de HEER aan het begin
van Jesaja 42 onthult, lijkt dus helemaal vast te lopen. Als dit Israël zijn
dienaar moet zijn, komt er nooit iets
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– spreekt de HEER –, mijn dienaar, die ik
van terecht. Dan kan God beter zijn
heb uitgekozen opdat jullie mij zouden
plan afblazen en met enige schaamte
kennen en vertrouwen, en zouden inerkennen dat Hij de verkeerde keuze
zien dat ik het ben’ (Jes. 43:10). Hij komt
gemaakt heeft.
met een andere oplossing, die alleen Hij
Maar dat is Hij allerminst van plan. Hij
kruipt niet in zijn schulp. Hij moffelt de kon bedenken.
Hij schuift Israël niet
feiten niet weg: laten
aan de kant, maar laat
alle dove en blinde
God kruipt niet
binnen dat volk iemensen in de wereld
in zijn schulp
mand geboren worden
maar horen en zien
die Israëls taak op zich
dat er niemand zo onneemt. Het is een man tegen wie Hij
geschikt is voor zijn taak als de dienaar
zegt: ‘Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël,
die de HEER heeft uitgekozen!
toon ik mijn luister’ (Jes. 49:3). Tegelijk
God trekt zich niet terug. Hij komt juist
is hij degene die Israël naar God terugop een verbazingwekkende manier in
brengt (49:5-6) en iemand van wie de
actie! Hij gaat de strijd aan. Hij spant
Israëlieten zeggen: ‘hij was het die onze
zich net zo in als een vrouw die bevalziekten droeg, die ons lijden op zich
len moet. Hij laat zien dat Hij de macht
nam’ (53:4). Als dienaar van de HEER
heeft om de wereld op z’n kop te zetneemt hij de rol van Israël op zich en
ten. Hij kan zelfs blinde mensen laten
volbrengt hij de taak die God aan zijn
gaan over onbekende wegen (zie Jes.
volk had toegedacht.
42:13-16). Zijn eigen volk mag dover of
Toen deze dienaar van de HEER in
blinder zijn dan wie ook, dat is voor
Betlehem geboren werd, kon je aan
Hem geen obstakel!
Hem niet zien dat Hij tot zoiets in staat
Daarom zegt Hij niet: ‘Ik schuif Israël
was. Jezus Christus was niet doof of
maar aan de kant; er zit niets anders
blind. Hij luisterde altijd naar de stem
op dan deze dienaar door een andere
van zijn hemelse Vader. Hij had oog
te vervangen.’ Nee, Hij blijft het tegen
voor diens daden en wil, en voor de
Israël zeggen: ‘Mijn getuige zijn jullie

Bestuur, redactie en medewerkers
wensen alle lezers goede feestdagen toe
en Gods zegen voor het jaar 2019

mensen die zijn Vader aan Hem toevertrouwde. Tegelijk kon je aan zijn
menselijke kwetsbaarheid aflezen hoe
wonderlijk God te werk ging: Hij voerde
zijn plan uit door een dienaar die heel
anders was dan de voorstelling die
mensen zich maken van iemand die
de wereld gaat redden. Jezus Christus
deed het door de kracht van de Geest,
waarmee God hem vervulde (vgl. Jes.
42:1).

De blinde bemoedigd
De blinde en dove dienaar van de HEER
in Jesaja 42:19 is dus niet heel iemand
anders dan de dienaar uit het begin
van het hoofdstuk. Het is waar: bij de
blinde en dove dienaar gaat het om Israël, terwijl je in de dienaar uit 42:1-7 de
trekken van Jezus Christus ontwaart. Je
kunt er dan toe neigen deze twee dienaren van elkaar te scheiden. In plaats
daarvan is het beter eerst mee te luisteren met de oren van de oorspronkelijke
hoorders van de profetie, de leden van
Gods volk in ballingschap. Al luisterend
ontdekten zij dat God hen wilde roepen
tot een wereldomvattende taak. Vervolgens hoorden zij dat zij daar totaal
ongeschikt voor waren, maar dat God
hen daarom toch niet liet vallen.
Juist zo is Jesaja 42:19 heel bemoedigend voor allen die nu door geloof in
Jezus Christus bij Israël mogen horen.
Als zijn volgelingen hebben wij de opdracht recht te brengen onder de volken, door het licht van het evangelie te
laten stralen (vgl. Hand. 13:47). Die opdracht geldt voor ons allemaal samen,
maar ook voor ieder persoonlijk, elk op
eigen manier, met eigen gaven. Om allerlei redenen kunnen we ons daar ongeschikt voor voelen. Vaak zijn we het
ook. Dat is voor God geen reden op zoek
te gaan naar andere dienaren. Zijn dienaar Jezus Christus heeft immers onze
roeping vervuld. Nu we bij Hem horen,
laat God ons delen in zijn kracht en zijn
Geest. Daardoor kunnen we allemaal
verder werken in dienst van de uitvoering van Gods plan: mensen brengen
naar het licht.
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Afgelopen zomer las ik het boek van J.A. Blaauw over de Puttense moordzaak. Een geruchtmakende zaak die bij velen
1

bekend is, neem ik aan. Twee onschuldige mannen die jaren

hebben vastgezeten voor een delict dat ze niet gepleegd hebben. Deze zaak gaat nu de boeken in als Nederlands grootste
gerechtelijke dwaling.
Intrigerende vraag
Wat vooral intrigerend is aan deze
zaak, is de vraag: hoe heeft het zover
kunnen komen? Zo veel geleerde rechters – zelfs in hoger beroep (!) –, deskundigen, hardwerkende politieagenten, die het allemaal bij het verkeerde
eind bleken te hebben. Hoe is dat toch
mogelijk? Het boek geeft antwoord
op die vraag. Blaauw, en samen met
hem Peter R. de Vries, was er stellig van
overtuigd dat er grove fouten waren
gemaakt. Met name de slotconclusies
die dateren uit 2000 – dus nog voordat
er sprake was van een nieuw proces en
vrijspraak – spreken tot de verbeelding.
Op basis van nauwkeurig onderzoek
stelde Blaauw dat er sprake was van
een desastreuze omkering: ‘Bij een
professioneel opgezet moordonderzoek
construeert de politie op basis van
(objectieve) sporen en andere opspo-

ringsfeiten eerst een denkbeeldig daderframe. In dat frame past maar één
figuur: de échte dader.
In de Puttense moordzaak is precies
het omgekeerde gebeurd. De politie
heeft eerst de “daders” aangehouden
en daar toen via dubieuze verhoren
een frame omheen gebouwd.’2 Dat wil
zeggen: twee inwoners van Putten werden aangehouden en iedereen was er
stellig van overtuigd dat zij de daders
waren. Vanuit deze gedachte werden
de sporen geïnterpreteerd en werden
de mannen zodanig onder druk gezet
dat er een valse bekentenis volgde.
De werkwijze had andersom moeten
zijn: er bevond zich DNA-profiel op het
slachtoffer – een duidelijk daderspoor.
Op basis van dit spoor had de politie
een daderprofiel moeten opstellen.
Maar nu was het zo net niet gegaan:
men dacht de daders gevonden te hebben en daar werd alles naartoe gerede-

neerd. Het gevonden DNA-spoor werd
via een theorie wegverklaard.3
Later bleek de conclusie van Blaauw
– dat er sprake was van een omkering –
de spijker op de kop te zijn. In 2008 is
op basis van het DNA-spoor iemand
anders aangehouden en in 2009 veroordeeld.

Bezorgdheid
Waarom begin ik hiermee? Omdat ik
het in deze Kroniek opnieuw wil hebben over de nieuwe hermeneutiek. Het
is inmiddels een jaar geleden dat ik in
dit blad aandacht heb gevraagd voor
wat ik toen noemde: het virus van de
nieuwe hermeneutiek (NB, dec. 2017).
Toen al sprak ik mijn bezorgdheid erover uit dat er naar mijn idee sprake
is van een zeer ernstige situatie. Deze
bezorgdheid is sindsdien alleen maar
toegenomen. Nieuwe hermeneutiek
is een virus waarmee je besmet kunt
zijn, zonder het door te hebben, maar
met heel grote gevolgen. En juist hier
ligt een verbinding met de Puttense
moordzaak. Bij de nieuwe hermeneutiek is er in de praktijk namelijk ook
sprake van een omkering in hoe je de
Bijbel leest en interpreteert. Ik zal proberen om dat aan te wijzen.
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Nadruk op context
Voor een uitgebreide beschrijving en
verantwoording van wat nieuwe hermeneutiek is, verwijs ik naar eerdere
artikelen die ik schreef in dit blad. 4
Om het hier en nu heel in het kort te
zeggen: in de nieuwe hermeneutiek
is ‘context’ (dat is: het verband of de
historische setting waarin zich iets
voordoet) het sleutelwoord. Toegepast
op de Bijbel: de tekst en de schrijver
behoren tot een context die niet meer
de onze is. En wij die de Bijbel lezen,
behoren tot een context die vreemd is
aan de tekst en de schrijver. Vandaar
dat er een ‘vertaalslag’ gemaakt moet
worden.
Dit klinkt allemaal heel aannemelijk
en op een bepaalde manier is het ook
waar. Je leest de Bijbel immers altijd in
je eigen tijd en cultuur. Wie zou dit willen ontkennen? Toch zit hier een adder
onder het gras. Een te grote nadruk op
de context heeft ingrijpende gevolgen.
Bij de nieuwe hermeneutiek wordt namelijk de context uitvergroot. Het betekent dat je ervan uitgaat dat iedereen
als het ware opgesloten zit in zijn eigen
context en de enige manier om een
tekst te benaderen is vanuit onze context nú. Daarmee verandert de rol van
de hedendaagse context. Het wordt als
volkomen vanzelfsprekend voorgesteld
dat je niet anders kunt dan vanuit het
nu naar de tekst gaan. De hedendaagse
context wordt tot uitgangspunt gemaakt. Die is het perspectief of kader
van waaruit wij naar de tekst kijken.

Omkering
Maar dit betekent een radicale omkering. Als de Bijbel het Woord van God
is, zoals we belijden, dan is het voor ons
belangrijk om éérst dat Woord te laten
spreken. Dat wil zeggen: door middel
van zorgvuldige exegese moeten we
eerst nagaan wat de zaak van de tekst
is (dat is: wat wordt er gezegd? waar
gaat het wel en waar gaat het niet
over?). Het komt erop aan om de tekst
eerst te laten uitspreken alvorens onze
context en ons perspectief in te brengen. De omkering van de nieuwe hermeneutiek is nu juist dat het perspectief van je eigen tijd uitgangspunt is en
daarmee dominant en bepalend wordt.

Nieuwe hermeneutiek legitimeert
dat we met ónze vragen, met ónze
probleemstelling, vanuit ónze situatie
naar de tekst toegaan. Het gevaar is
dan levensgroot dat er iets aan de tekst
wordt opgedrongen. Het is net als bij
de Puttense moordzaak: je eigen visie
en overtuiging bepalen uiteindelijk de
blik waarmee je de feiten benadert en
interpreteert.

genoemd wordt: de plaats in de heilsgeschiedenis. We wachten ons ervoor
om teksten zomaar een-op-een toe te
passen op onze situatie.

Tekst corrigeert?

betekent dit? De uitvergroting zorgt
ervoor dat de vermeende context van
de tekst gaat heersen over de uitleg
van de tekst. De tekst zelf (dat is: wat
er staat, wat er gezegd wordt) kan niet
meer corrigerend optreden voor de
uitleg. Immers, datgene wat er staat,
is bepaald door de situatie en context
van toen. Voorschriften, bijvoorbeeld,
zijn altijd ingegeven door een concrete
situatie en dáárom tijdgebonden. We
hebben nu te maken met een andere
context. Dat betekent dat de woorden
van de tekst moeten worden ‘doorvertaald’ (in de betekenis van: overzetten
van de ene cultuur in de andere). Op
deze manier is het heel gemakkelijk om
je eigen overtuiging aan de tekst op te
dringen. Oftewel, om de tekst te laten
zeggen wat je wilt. Je kunt door middel
van een (niet te controleren en altijd
aanvechtbare) reconstructie van de
toenmalige context ervoor zorgen dat
de tekst niet meer voor zichzelf spreekt.
Vergelijk het opnieuw met de moordzaak: je hebt eerst een ‘dader’ gevonden en het ‘bewijs’ blijkt er precies op
te passen. Andere feiten, in dit geval
het DNA-spoor, worden wegverklaard

Nu zou je zeggen dat deze omkering
als vanzelf door de tekst gecorrigeerd
wordt. Immers, als je iets aan de tekst
opdringt, wordt dat toch duidelijk
wanneer je die tekst zorgvuldig leest?
Dat zou je denken. De feiten zouden je
visie en overtuiging aan het twijfelen
moeten brengen, maar in de praktijk
gebeurt dat niet wanneer je bevangen
bent door het virus van de nieuwe hermeneutiek.
Zoals gezegd: het sleutelwoord is
‘context’. Het feit dat wíj opgesloten
zitten in onze context, geldt ook voor
de schrijver van de tekst. Een tekst is
altijd contextueel bepaald, dat is: hij is
geworteld in een bepaalde cultuur en
vindt zijn oorsprong in een concrete
situatie. Dit lijkt een waarheid als een
koe. De Bijbel draagt immers sporen
van een andere tijd in zich, die niet
meer de onze is. Als gereformeerde bijbellezers proberen we ons daarom een
beeld te vormen van de tijd en situatie
van de tekst om zo de woorden van de
tekst nog beter te kunnen begrijpen.
Daarbij houden we rekening met wat

Toch zit ook hier een adder onder
het gras. De nieuwe hermeneutiek
betekent namelijk een uitvergroting
van de context van de tekst. Daarmee
kneed je de betekenis van de tekst. Wat
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met een mogelijke theorie. Zo kan het
ook met de uitleg of exegese van de
Bijbel. Je kunt met een beroep op het
feit dat er sprake is van een specifieke
toenmalige context, de tekst passend
maken aan jouw idee vanuit je eigen
tijd en context.

De eenheid van de Bijbel
En daarbij bewerkt deze uitvergroting
van de context van de tekst ook nog
eens dat de eenheid van de Bijbel niet
meer als laatste correctie kan optreden.
Immers, omdat elke tekst situationeel
bepaald is, wordt de Bijbel een boek
van losse teksten. Elke tekst is begrensd
door de situatie waarin hij is ontstaan.
De Bijbel bestaat zo uit ‘in hun eigen
tijd staande teksten’. Voor elke tekst
is wel een context te reconstrueren.
Hierdoor verbrokkelt het geheel van de
Bijbel en valt het in fragmenten uiteen.
Het gevolg hiervan is dat je nog meer
ruimte krijgt om een tekst uit te leggen volgens je eigen inzicht. Juist de
eenheid van de Bijbel functioneert normaliter als correctie voor de exegese.
De beweging van het tekstdeel naar
het geheel van de Bijbel is belangrijk
om te zien of je uitleg van de betreffende tekst wel klopt. Daarnaast is de
beweging terug van belang om te zien
wat de betreffende tekst toevoegt aan
het geheel. Zo legt de Bijbel zichzelf uit.
De Bijbel wil gelezen worden vanuit
het perspectief dat hijzelf aanreikt. De
Bijbel geeft zelf aan hoe teksten begrepen moeten worden, wat de grenzen
zijn van wat het kan betekenen en wat
het niet kan betekenen. Maar als dit
perspectief wegvalt, omdat de eenheid
van de Bijbel verbrokkelt, betekent dit
automatisch dat er een soort wildgroei
kan ontstaan van allerlei mogelijke
‘exegeses’. Met als gevolg dat de Bijbel
kan dienen om jouw overtuigingen te
onderbouwen.

Voorbeeld
Om bovenstaande omkering inzichtelijk
te maken is het goed om het met een
voorbeeld te illustreren. Ik neem het
onderwerp: huwelijk, samenwonen
en geslachtsgemeenschap buiten het
huwelijk om. Vanuit de nieuwe hermeneutiek kun je als volgt redeneren.

van een sterk vooruitgangsgeloof. De
Onze context wordt gevormd door een
gedachte is kort en simpel: we komen
cultuur waar man en vrouw als dooraltijd verder.5 Wat gebeurt er nu wanwerking van gelijkheid economisch
onafhankelijk van elkaar zijn. Het is in
neer je deze gedachte verbindt met de
onze tijd mogelijk om als man of vrouw nadruk op de context? Nu, het betete kiezen voor één of meerdere seksuele kent dat ónze context niet zomaar een
relaties: naast elkaar
context is, maar een
(second love) of achter
bétere context dan die
We hebben ons
elkaar (seriële polygadaarvoor. Immers, we
dóór ontwikkeld
mie). Door de goede
zijn altijd verder, we
voorbehoedsmiddelen
weten meer, we hebis het mogelijk om seks te hebben zonben ons dóór ontwikkeld. Oftewel, het
der dat er meteen sprake is van de conbetekent een enorme positieve duiding
sequentie van een zwangerschap.
van onze context.
Wanneer we vanuit deze context naar
En onder christenen krijgt deze poside Bijbel gaan, kunnen we constateren
tieve duiding nog eens een extra didat er toen sprake was van een totaal
mensie, wanneer dit verbonden wordt
andere situatie. In de tijd van de Bijbel
met de gedachte van het koninkrijk
waren vrouwen afhankelijk van hun
van God dat zich in deze wereld baan
man, zowel in sociaal als in economisch breekt. God is bezig om zijn koninkrijk
opzicht. Een vrouw alleen, laat staan
hier en nu op aarde te vestigen.6 Dat
met kinderen, had het toen heel zwaar.
betekent dat bepaalde ontwikkelingen
Daarom is het voorstelbaar dat God in
(ook maatschappelijk) in onze dagen
die omstandigheden heeft bepaald dat
gezien worden als een teken van de
er eerst sprake moet zijn van een huwe- genezende werking van dat koninkrijk.
lijk, alvorens er geslachtsgemeenschap
Er zijn echter meerdere bijbelteksten
mocht plaatsvinden. In onze tijd is deze die aangeven dat deze opvatting niet
bepaling echter niet meer nodig. Zelfs
juist kan zijn. In de eerste plaats wat
monogaam zijn is geen must. Seksueel
Paulus zegt in Filippenzen 3, waar hij
overdraagbare ziekten zijn in onze tijd
erop wijst dat ons burgerschap in de
goed te bestrijden en te voorkomen.
hemel is, waaruit wij Christus verwachDus ook in dat opzicht is de bepaling
ten. Niet voor niets bidden wij, met het
van het huwelijk achterhaald.
Onze Vader, nog steeds om de komst
Dit voorbeeld laat zien hoe de nieuwe
van het koninkrijk, vanuit de hemel hier
hermeneutiek in de praktijk werkt. Alle
op aarde. En in de tweede plaats is wat
nadruk komt te liggen op de context.
de Prediker zegt in Prediker 8:17 inzicht
Aan de ene kant de context van de
gevend, namelijk dat het werk van God
tekst en aan de andere kant de huidige
dat onder de zon plaatsvindt, niet door
context. Beide contexten worden uitde mens te ontdekken is. Ten slotte zegt
vergroot en vervolgens tegen elkaar
Paulus in Romeinen 8, dat de schepping
uitgespeeld. Wat de tekst daadwerkelijk zucht en ten prooi is aan de zinlooszegt in het licht van het geheel van de
heid. Wij hopen op wat nog niet zichtBijbel (Gods plan met het huwelijk),
baar is (Rom. 8:25). Hier is meer over te
verdwijnt naar de achtergrond en kan
zeggen, maar waar het mij nu om gaat,
niet meer als norm fungeren. Op deze
is dat bovengenoemde opvatting over
manier is het mogelijk om de tekst pas- het koninkrijk met zich mee brengt dat
send te maken aan de tijd van vandaag. de duiding van onze huidige context
nóg positiever wordt. Naast het feit dat
er sprake is van een evolutionaire ontVooruitgangsgeloof
wikkeling (vooruitgang) is er ook sprake
Hoe komt het nu dat de nieuwe herme- van goddelijke ontwikkeling (baanbrekend koninkrijk) in onze tijd.
neutiek in onze dagen zo om zich heen
grijpt? Er zijn verschillende ontwikke
lingen in onze tijd die hieraan meeEen must
werken. Het heeft allereerst te maken
met het feit dat er tegenwoordig, onder Wat betekent dit alles nu voor het leinvloed van de wetenschap en in het
zen van de Bijbel? Hierdoor wordt de
bijzonder de evolutietheorie, sprake is
beweging van het nu naar de tekst niet
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alleen als vanzelfsprekend beschouwd
(zoals hierboven omschreven: we kunnen niet anders dan vanuit het nu naar
de tekst gaan); het is zelfs een must. Immers, wij leven nu in een context die in
meerdere opzichten verder is.
Maar waarom is dit zo erg? Waarom
breng ik dit alles in deze Kroniek onder
de aandacht?

Heilsbepalend?

worden ‘doorvertaald’. De kruisdood is
niet een betaling voor onze zonden, dat
is een verouderd inzicht. We moeten
de kruisdood zien als het begin van de
revolutie.9
Dit voorbeeld vraagt verdere bespreking, maar het laat wel zien dat de
nieuwe hermeneutiek in de praktijk
niet minder dan een aanval betekent
op het verlossingswerk van Christus.
Onze cultuur wordt bepalend voor
ons zicht op het kruis en niet datgene
wat de apostelen ons daarover hebben
geleerd. Kortom, de nieuwe hermeneutiek heeft niet alleen consequenties
in kwesties van het leven (in kerk en
maatschappij), maar ook in kwesties
van de leer.

Het is niet minder dan een regelrechte
aanval op het geopenbaarde Woord
van God. Immers, we hebben met de
Bijbel niet zomaar te maken met een
tekst, maar met een heilige tekst: het is
het op schrift gestelde Woord van God!
In de Bijbel zelf worden we gewaarschuwd om niets toe te voegen of af
Niet context, maar tekst
te doen aan dit woord. In de discussie
over ‘M/V en ambt’ of ‘homoseksualiDe nieuwe hermeneutiek is verre
teit’ hoor je vaak dat het in dezen zou
van onschuldig. Het is een virus dat
gaan om een ‘mindere zaak’. Het zou
doorvreet en alles aantast. Ik kan
niet heilsbepalend zijn. Immers, heilsniet anders dan hier met klem op wijbepalend is het werk
zen. Er is sprake van
van onze Here Jezus
een omkering die je
Virus dat doorvreet
Christus. Maar het
steeds verder van huis
punt is: wie zich inlaat
brengt. Zoals er in de
met de nieuwe herPuttense moordzaak
meneutiek, zet juist dit heilsbepalende
sprake was van een grote gerechtewerk op de tocht. Wie zich laat binnenlijke dwaling, zo is voor mij de nieuwe
trekken in het interpretatiekader van
hermeneutiek ook een grote dwaling.
deze hermeneutiek met zijn nadruk op
Zij brengt je bij Gods Woord vandaan,
context, loopt in een fuik.
met als gevolg dat de Waarheid je
Als voorbeeld wijs ik op Charles Taylor,
niet meer kan bereiken. Als de Bijbel
die ook onder ons veel invloed heeft.7
het Woord van God is, zoals we als
kerken belijden in NGB artikel 3-7, dan
Hij beweert namelijk in zijn dikke boek
betekent dit dat we ons niet kunnen
over secularisatie dat we ons moeten
realiseren dat onze voorouders deel uit- inlaten met de nieuwe hermeneutiek
en haar nadruk op de context. Het
maakten van een religieuze cultuur die
sleutelwoord is namelijk helemaal niet
niet meer de onze is.8
‘context’, maar het sleutelwoord voor
ons is ‘tekst’. Zoals de apostel Paulus
Wat betekent dit volgens Taylor? Dat
al zegt: ‘Elke schrifttekst is door God
we moeten bedenken dat in de tijd
geïnspireerd en kan gebruikt worden
van de Bijbel ‘de hel’ en ‘het strafrechom onderricht te geven, om dwalingen
telijke model van verlossing’ (dat is:
en fouten te weerleggen, en om op
dat er betaald moet worden via lijden
te voeden tot een deugdzaam leven’
en sterven) vanzelfsprekend was. In
(2 Tim. 3:16, NBV). De oproep van de
onze moderne tijd is dat niet meer zo.
apostel Petrus geldt ook voor ons en
Oftewel, datgene wat in de belijdenis
onze tijd: ‘wij hebben het profetische
staat over dat ‘Christus door zijn lijden
woord, dat vast en zeker is, en u doet
als het enige zoenoffer ons lichaam en
er goed aan daarop acht te slaan als
onze ziel van het eeuwig oordeel heeft
op een lamp die schijnt in een duistere
verlost’ (HC, zd. 15), is een opvatting uit
plaats, totdat de dag aanbreekt en de
een context die niet meer de onze is.
morgenster opgaat in uw hart’ (2 Petr.
Dat betekent dat in ónze context het
1:19, HSV).
lijden en sterven van Christus moet

Noten:

1

J.A. Blaauw, De Puttense moordzaak. De
volledige geschiedenis van Nederlands
grootste gerechtelijke dwaling, Baarn,
2009. De eerste druk verscheen in 2000,
in 2002 werden de mannen uit Putten
vrijgesproken. In 2009 werd Ronald P.
veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf.

2

J.A. Blaauw, De Puttense moordzaak, p. 311.

3

Deze theorie is bekend geworden onder
de naam ‘sleeptheorie’.

4

Zie met name: ‘Oude of nieuwe hermeneutiek’ (Nader Bekeken, dec. 2017)
en eerder: ‘Een nieuwe manier van
bijbellezen’ (Nader Bekeken, nov. 2013)
en: ‘De nieuwe manier van bijbellezen
toegepast op homoseksualiteit’ (Nader
Bekeken, okt. 2015).

5

In onze dagen is iemand als Yuval Noah
Harari van dit optimisme en vooruitgangsgeloof een belangrijke woordvoerder. Zijn boeken Homo sapiens en Homo
Deus zijn beide wereldwijde bestsellers
geworden.

6

Als woordvoerder van deze gedachte
geldt in onze tijd: Tom Wright. Zie o.a.
zijn boek: Verrast door hoop, Franeker,
2010 (vertaling van: Surprised by Hope).
En meest recent: Goede Vrijdag (zie nt. 9).

7

In zijn bespreking van de bundel Open
voor God. Charles Taylor en christen-zijn
in een seculiere tijd (Barneveld, 2014)
wijst Arnold Huijgen erop dat voor ‘sommige auteurs Taylor wel erg his master’s
voice is’ (zie: Nader Bekeken, sept. 2016,
p. 253).

8

Charles Taylor, Een seculiere tijd, Rotterdam, 2010 (2e druk; vertaling van: A
Secular Age). Zie met name p. 851 en 854.

9

Deze gedachte is te vinden in het boek
van Tom Wright: Goede Vrijdag. De dag
dat de revolutie begon, Franeker, 2018
(vertaling van: The Day the Revolution
Began – Reconsidering the Meaning of
Jesus’s Crucifixion).
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Over verzoekingen en
de strijd tegen de zonde

Thema
Pieter de Vries
Oxford, High Street, Thomas Malton (1748-1804)

Wie was de puriteinse theoloog John Owen en wat is zijn

belang nu nog voor ons? Bij uitgeverij De Banier verscheen

onder de titel Op leven en dood een vertaling van een drietal
werken van hem en wel De verzoekingen (1658), De inwonende zonde (1668) en Het doden van de zonde (1656).*

Het eerste en het derde werk publiceerde Owen in de tijd dat hij vicekanselier van de universiteit van Oxford
was en deken van Christ Church. Het
zijn bewerkingen van preken die hij
hield voor studenten. Dan moeten we
bedenken dat het toen niet ongebruikelijk was dat men op twaalfjarige leeftijd al naar de universiteit ging.
Het werk De inwonende zonde is na
het herstel van de monarchie (1660)
geschreven. Met de terugkeer van de
monarchie breken er voor de puriteinen
moeilijke tijden aan. Zo’n tweeduizend
predikanten komen buiten de Kerk van
Engeland te staan, Owen was een van
hen. De inwonende zonde gaat terug
op preken die Owen in de jaren na de
zogenaamde ‘restauratie’ (nl. van de

monarchie) gehouden heeft in een
congregationalistische gemeente in
Londen waaraan hij als voorganger was
verbonden. Bewerker A. Baars heeft in
Op leven en dood niet voor een chronologische maar een meer thematische
volgorde gekozen en laat daarom het
traktaat over de inwonende zonde
voorafgaan aan dat over het doden van
de zonde.

Is Owen nog altijd relevant?
Kan het lezen van werken die zo’n drieënhalve eeuw geleden gepubliceerd
zijn, voor ons nog tot zegen zijn? Als
antwoord kan ik wijzen op bekende
christenen die betuigd hebben dat zij
zeer veel te danken hebben aan het

lezen van de geschriften van Owen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor J.I. Packer.
Als student kreeg hij de negentiendeeeuwse uitgave van alle werken van
Owen in handen. Het lezen van het
traktaat De inwonende zonde bracht
een wending in zijn denken teweeg die
van groot belang was voor zijn geestelijke leven.
Aan Packer was na zijn bekering verteld
dat het voor een christen mogelijk was
helemaal geen strijd meer te hebben
tegen zondige begeerten. Deze opvatting maakte Packer mismoedig. Van
Owen leerde hij dat een christen zijn
leven lang moet strijden tegen onze
begeerten die niet naar Gods wil zijn.
Begeerten die zondig zijn ook als zij tegen onze wil in ons opkomen.
Rosaria Champagne Butterfield vroeg
zich na haar bekering af of homoseksuele gevoelens als zodanig zondig
zijn. Van Owen begreep zij dat alle gevoelens die niet behoren bij het goede
beeld van God waarnaar Hij ons schiep,
zonden zijn waartegen wij in Christus’
kracht moeten strijden. Dan mogen
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wij weten dat God ons in Christus niet
alleen onze concrete zonden vergeeft,
maar ook onze zondige aard waartegen
wij ons hele leven zullen moeten blijven strijden.
Sinds zijn sterven is er voor de geschriften van Owen nog nooit zo veel belangstelling geweest als juist de laatste
decennia. Er zijn inmiddels tientallen
proefschriften over allerlei aspecten
van zijn theologie verschenen. Echter,
de belangstelling is er vooral wereldwijd onder christenen die de werken
van Owen lezen tot geestelijke stichting. De Banner of Truth heeft de complete werken van Owen herdrukt op
de Latijnse werken na. Bij deze herdruk
gaat het om 23 delen.
Daarnaast heeft The Banner of Truth
afzonderlijke werken uitgegeven. Vaak
in enigszins verkorte
vorm. De eerlijkheid gebiedt namelijk te zeggen
dat beknoptheid bepaald
niet de sterkste kant van
Owen was. Iets wat in het
algemeen voor puriteinse
schrijvers geldt, maar voor
Owen wel heel in het bijzonder. Owens Engels is
ook een sterk Latiniserend
Engels.
In Op leven en dood biedt
prof. dr. A. Baars, emeritushoogleraar van de TU Apeldoorn, een zeer goede vertaling van drie van Owens
praktische geschriften.
De meer theoretische gedeelten zijn
ter wille van de leesbaarheid door hem
samengevat. Daarbij heeft hij zich wel
zo veel mogelijk bij Owens taalkleed
aangesloten. Daar waar hij Owen letterlijk weergeeft, is dat in het gebruikte
lettertype zichtbaar gemaakt.

Wie was John Owen
(1616-1683)?
Niet iedereen van de lezers van Nader
Bekeken zal weten wie John Owen is.
Pas de laatste jaren is er ook in Nederland opnieuw belangstelling voor hem
ontstaan. Vanaf de zeventiende eeuw
zijn overigens al boeken van hem in het
Nederlands vertaald en in de negentiende eeuw verwijst Abraham Kuyper

in Het werk van den Heiligen Geest herhaaldelijk naar Owen. In de door Baars
verzorgde uitgave gaat aan de door
hem geboden vertaling van de werken
van Owen een uitvoerige inleiding met
een levensschets van Owen vooraf. Ik
geef de belangrijkste zaken daaruit
weer.
In 1616 werd Owen geboren in een
predikantsgezin. Zijn vader diende de
parochie van de Kerk van Engeland in
Stadham, een dorp niet ver van Oxford.
Naar Owens eigen getuigenis was
zijn vader een non-conformist. Dat
wil zeggen dat hij zich niet strikt aan
de liturgische bepalingen van de Kerk
van Engeland hield. Kennelijk had hij
puriteinse sympathieën. Het puritanisme is een veelvormige stroming. De
puriteinen wensten een
vereenvoudiging

was hij zelf in die tijd nog geen puritein uit innerlijke overtuiging. God
toonde hem echter zijn zonden. De
overtuiging van zonden was zo diep
dat hij drie maanden lang zo veel mogelijk gezelschap van anderen vermeed.
Wanneer hij werd aangesproken, kon
hij nauwelijks een geordende zin uitbrengen. Langzaam brak het licht bij
hem door en leerde hij op Christus leunen. Hij bleef echter worstelen met de
zekerheid van het geloof.

Twijfel weggenomen

Omdat de hoogkerkelijke richting
steeds meer invloed kreeg aan de universiteit van Oxford brak Owen in overleg met zijn vader in 1637 zijn studie af.
Bij een tweetal adellijke families
heeft hij in de jaren daarop
de functie van huisonderwijzer en huispredikant vervuld.
Charles I had een
aantal jaren zonder parlement
geregeerd. Om
de oorlog met
zijn Schotse
onderdanen te
financieren zag
hij zich genoodzaakt het Engelse parlement
weer bij elkaar te
roepen. Al spoedig
ontstonden er echter
grote spanningen tussen
John Owen
van de liturgie. Vede koning en het parlement.
len van hen hadden ook
Spanningen die tot een tweetal
moeite met de episcopale vorm van
burgeroorlogen en ten slotte in 1649
kerkregering. Het meest kenmerkende
tot afschaffing van de monarchie hebvan het puritanisme werd de aandacht
ben geleid.
voor een doorleefd geloof dat bleek in
De politieke ontwikkelingen brachten
een godzalig leven.
Owen ertoe zijn functie als huisprediOp twaalfjarige leeftijd zette Owen
kant neer te leggen. Hij vertrok naar
zijn studie voort aan Queen’s College
Londen om bij familie in te trekken.
te Oxford. Op 27 april 1635 behaalde hij
Toen hij met een neef naar St. Mary’s
de graad van ‘Master of Arts’. Spoedig
Church, Aldermanbury, ging om de
daarna werd hij door John Bancroft
bekende puriteinse prediker Edmund
(1574-1640), de bisschop van Oxford, in
Calamy te horen, bleek een onbekende
Christ Church tot diaken gewijd. Owen
dorpspredikant voor te gaan. Owen
werd vervolgens ook tot priester geheeft de identiteit van deze predikant
wijd. Hij begon nu aan de zevenjarige
nooit kunnen achterhalen. De tekst van
opleiding voor de graad van ‘Bachelor
de preek was Matteüs 8:26: ‘Wat zijt gij
of Divinity’. Hoewel hij leerstellig zeker
vreesachtig, gij kleingelovigen.’ Owens
niet had gebroken met zijn opvoeding,
twijfel of hij zelf wel wedergeboren
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hij ook zijn positie als deken van Christ
De laatste jaren van zijn leven namen
was, verdween. Hij ontving de zekerChurch.
Owens lichaamskrachten sterk af. Hij
heid dat God hem tot zijn kind had
Met het herstel van de monarchie
werd onder andere gekweld door nieraangenomen.
braken er voor de puriteinen donkere
stenen en kortademigheid. Aanzienlijke
In 1643 werd hem de predikantsplaats
tijden aan. Owen heeft in deze jaren
personen nodigden hem dikwijls uit
van Fordham aangeboden. Hij nam
eerst aan een congregationalistische
op hun landgoed. Vanuit zijn eigen
deze benoeming aan. Spoedig daarna
gemeente in Stadham en later in
landgoed te Ealing schreef hij twee
trouwde hij met Mary Rooke. Uit dit
Londen leiding gegeven. Ondanks de
dagen voor zijn dood nog een brief aan
huwelijk werden elf kinderen geboren,
onderdrukkende poliCharles Fleetwood. Daarin staat onder
van wie alleen een
tiek
van
Charles
II
stond
andere het volgende: ‘Ik ga naar Hem,
dochter de volwassenMonarchie
Owen loyaal tegenover
Die ik van harte heb liefgehad, of nog
heid bereikte.
oordeel van God
de overheid, zowel uit
beter, naar Hem, Die mij heeft liefgeIn de tijd dat hij te Fordprincipiële als uit prakhad met een eeuwige liefde; dat is de
ham begon, was Owen
tische overwegingen. Al zag Owen in
volkomen grond van al mijn troost. (...)
een gematigd voorstander van de preshet herstel van de monarchie een oorIk verlaat het schip van de kerk in een
byteriaanse visie op de kerkregering.
deel van God, dat neemt niet weg dat
storm, maar wanneer de grote Loods
Tegen het einde van zijn verblijf in
Fordham was hij voorstander geworden voor hem Charles II de wettige overheid aan boord is, zal het verlies van een
was.
arme onderroeier van weinig betekenis
van het congregationalisme. Hij bleef
Gehoorzaamheid aan de overheid was
zijn.’
ook daarin gematigd. Een van de kenOp de dag van zijn overlijden op 24 aumerken daarvan was dat aan meerdere voor Charles II een aanmoediging om
aan non-conformisten de ruimte te gegustus 1683 kwam William Payne (1650kerkelijke vergaderingen alleen adviseven God in overeenstemming met zijn
1696), aan wie Owen de uitgave van
rende bevoegdheid werd toegekend. In
Woord en hun geweten te dienen. Toen
zijn werk Meditations and Discourses on
1647 verwisselde hij Fordham voor Cogdit geschiedde, gaf de koning gestalte
the Glory of Christ had toevertrouwd,
geshal. Evenals Fordham lag Coggeshall
aan zijn roeping om de kerk van God
hem ’s morgens vertellen dat het werk
in Essex, een graafschap waarin de pureeds ter perse was gegaan. Owen antriteinen sterk waren vertegenwoordigd. te beschermen. Een loyale houding ten
opzichte van de overheid liet zien dat
woordde: ‘Ik ben blij het te horen, maar,
de non-conformisten een nationale
o broeder Payne, de lang verwachte dag
Politieke betekenis
eenheid begeerden rond de gemeenis uiteindelijk gekomen, waarop ik die
schappelijke protestantse religie. Zo is
heerlijkheid op een andere manier zal
Vanaf 1646 heeft Owen met regelmaat
de beschuldiging weerlegd dat zij een
zien dan ik ooit tevoren heb gedaan, of
voor het parlement gepreekt. Hij kreeg
destabiliserende factor zouden zijn.
in staat was te doen in deze wereld.’
toegang tot regeringskringen en militaire leiders. Ten tijde van de regering
van Cromwell was hij aanvankelijk
Latere jaren
Owen als theoloog
een van diens adviseurs. Langzaam
groeiden Cromwell en Owen echter uit
Minder dan veel van zijn ambtsbroeReeds bij zijn leven is Owen als de Calelkaar. Toen in 1657 het parlement aan
ders heeft Owen onder de vervolginvijn van Engeland getypeerd. OngetwijCromwell de kroon aanbood, stelde
gen geleden. Het aanzien dat hij had
feld is hij een van de grootste theoloOwen op verzoek van een aantal ofopgebouwd in de hoogste kringen zal
gen die Engeland heeft voortgebracht.
ficieren een petitie op voor het parleonder de autoriteiten de nodige aarOok bij hem stond als echte puritein de
ment om dit aanbod terug te nemen.
zelingen hebben gegetheologie in dienst van
Nog voor het zover kwam, wees Cromven hem gevangen te
de praktijk van de godDe Calvijn
well het aanbod van de hand. De relatie zetten. Daarbij kwam
zaligheid. Echter, meer
van Engeland
met Owen was nu echter voorgoed
dat Owen financieel
dan vele andere puribekoeld.
onafhankelijk was.
teinse predikers was
Als vicekanselier van de universiteit van Tijdens het bewind van Cromwell had
Owen een theoloog die over een groot
Oxford heeft Owen zich zowel ingezet
hij jarenlang hoge functies bekleed.
scala van theologische onderwerpen
om de praktijk van de godzaligheid te
Daarnaast moeten de opbrengst van
heeft geschreven. De breedheid van zijn
bevorderen als het academische peil in
zijn publicaties worden genoemd en
theologische bezinning valt op. Owen
stand te houden en op hoger niveau te
niet te vergeten het huwelijk dat hij,
is vooral bekend geworden door zijn
brengen. Hij was het niet eens met de
nadat zijn eerste vrouw Mary Rooke in
Pneumatologia of Verhandeling over het
radicale protestanten die academische
1675 was overleden, in 1677 sloot met
werk van de Heilige Geest (1674). In de
vorming voor een predikant onnodig
Dorothy D’Oyley. Owen had in deze
loop van de jaren heeft Owen nog veel
achtten. Nog vóór de monarchie in 1660 tijd zowel theologisch als kerkelijk aan
toegevoegd aan deze verhandeling. Hij
werd hersteld, raakte Owen zijn functie de non-conformisten leiding gegeven.
was zich ervan bewust dat niemand
als vicekanselier van de universiteit
Het grootste deel van zijn geschriften
vóór hem in de geschiedenis van de
van Oxford kwijt. Bij de aanloop naar
kwam na het herstel van de monarchie
christelijke kerk zo breed op de persoon
het herstel van de monarchie verloor
van de pers.
en het werk van de Heilige Geest was
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ingegaan. Tot dusver is hij daarin nog
niet overtroffen.
De aandacht voor de Heilige Geest en
zijn werk ging bij Owen niet ten koste
voor de aandacht van Jezus Christus.
Owen is nadrukkelijk ingegaan op de
toerusting van Jezus als Middelaar door
de Heilige Geest. Het breedst gaat hij

van 2 Korintiërs 13:13: ‘De genade van
de Heere Jezus Christus, de liefde van
God en de gemeenschap van de Heilige
Geest zij met u allen.’ Owen werkt in
deze verhandeling uit dat de gelovigen
met elk van de drie goddelijke Personen
gemeenschap hebben. Heel duidelijk
blijkt daarin ook hoezeer Owen zowel

moet toch altijd de bedoeling zijn bij
het lezen van geestelijke lectuur.
Uitgaande van de tekst ‘Waakt en
bidt opdat gij niet in verzoeking komt’
(Mat. 26:41), omschrijft Owen verzoekingen in een traktaat daarover als
alle middelen, omstandigheden en
gebeurtenissen die om welke reden

Oxford University (foto: Kaofenlio)
echter in op het werk van de Heilige
Geest in de vernieuwing van de mens.
De Heilige Geest verbindt de mens aan
Christus en maakt hem aan Christus
gelijkvormig. Meerdere werken van
Owen zijn aan de persoon en het werk
van de Here Jezus Christus gewijd. Ik
denk aan zijn werken The Person of
Christ (De persoon van Christus, 1679) en
Meditations and Discourses on the Glory
of Christ (Meditaties en verhandelingen
over de glorie van Christus, 1684). Dit
laatste werd een jaar na Owens dood
gepubliceerd. Ik wijs erop dat ook van
dit boek een Nederlandse vertaling bij
De Banier is verschenen.

Inwonende zonde
Kenmerkend voor Owens theologie is
het sterk trinitarische karakter ervan.
Zijn traktaat Over gemeenschap met
God is feitelijk een heel brede uitleg

een katholiek als gereformeerd theoloog wilde zijn. Met de Schrift als enige
bron en norm van het geloof wist hij
zich verbonden met de Kerk van alle
eeuwen.
De drie praktisch-geestelijke werken
van Owen die Baars heeft bijeengebracht in de bundel Op leven en dood,
behoren tot de indringendste geschriften over het geestelijke leven. Eigenlijk
hebben deze geschriften het karakter
van bijbels-theologische verhandelingen. Dat geldt vooral voor Inwonende
zonde, dat een ontvouwing is van Romeinen 7:14-26, en voor Het doden van
de zonde, waarin Owen leert dat de
zonde ons doodt als wij de zonde niet
doden. Dit traktaat biedt een doordenking van Romeinen 6 en heeft Romeinen 8:13 als uitgangspunt.
Wie deze geschriften leest, gaat onder Gods zegen de boodschap van de
Schrift echt en dieper verstaan. En dat

ook de kracht en uitwerking hebben
om mensen te verleiden. Hij wijst op
het grote belang van het gebed en het
overdenken van de schoonheid van
Christus als Zaligmaker en de kracht
van zijn beloften.
Wanneer Owen over inwonende zonde
schrijft, bedoelt hij daarmee de zonde
en boosheid die de gelovigen nog altijd
aankleven. In het traktaat erover stelt
Owen de strijd aan de orde die gelovigen met zichzelf hebben. Hoewel een
christen niet meer onder de heerschappij van de zonde is en de kracht van de
zonde in zijn leven is gebroken, is het
beginsel ervan nog steeds van grote
effectiviteit. Geestelijk inzicht in de inwonende zonde is nodig om ertegen te
strijden. Een gelovige dient ervan doordrongen te zijn dat dit een levenslange
strijd is en dat hij in deze strijd geen
pauzes mag inlassen.
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terdaad lezen. Owen schreef twee van
Het diepste wezen van de inwonende
de drie geschriften daaruit in eerste inzonde is vijandschap tegen God. Vijstantie voor tieners. Dat waren in onze
anden worden met God verzoend. Dat
geldt echter niet van vijandschap tegen setting wel vwo-leerlingen. Toch moet
het dan voor meerderen, als zij zich
God. Die moet worden gedood. Over
daarvoor willen inspannen, mogelijk
dat laatste had Owen al een aantal
zijn deze geschriften te
jaren eerder geschreven
lezen. Onder Gods zein zijn traktaat over het
Inwonende zonde
gen kan dat rijke vrucht
doden van de zonde.
is vijandschap
dragen. Het feit dat het
Dat schreef hij niet in
gaat om geschriften die
de laatste plaats omdat
al een aantal eeuwen oud zijn, heeft
hij merkte dat er daarvoor nog al eens
een voordeel. Het lezen ervan brengt
aanwijzingen werden gegeven zonder
ons concreet in gemeenschap met de
dat de bron ervoor echt wordt aangekerk der eeuwen. Bij het lezen van eiwezen. Dat is de vereniging met Chrisgentijdse geschriften, zeker als het ook
tus in zijn dood en opstanding. Vanuit
nog geschriften uit eigen kring zijn, is
de vereniging en gemeenschap met
er altijd het gevaar dat men zichzelf
Christus is het doden van de zonden
een dagelijkse en levenslange opdracht. met zichzelf bewijst.
Als we iets van Owen kunnen leren,
Samenhangend met de gemeenschap
is het dat wij de zonde echt ernstig
met Christus wijst Owen erop dat wij
moeten nemen. In onze samenleving is
de zonden alleen kunnen doden in de
het zondebesef, zo stelt Baars terecht,
kracht van de Heilige Geest. Nalatigschrikbarend weggesleten. Die lucht
heid in het doden van de zonde staat
ademen wij dagelijks in. Ook chrisgeestelijke groei en geloofsblijdschap
tenen van gereformeerde belijdenis
in de weg.
blijken in de praktijk maar al te weinig
doordrongen te zijn van de ernst van
Slot
de zonde. Wie die ernst niet kent, zal
ook niet werkelijk weten van de kracht
Ik hoop dat velen het boek Op leven
die er oplicht in het evangelie. De eeuen dood ter hand nemen en ook met-

wen door is het lezen van boeken met
rijke geestelijke en theologische inhoud
door de Here gebruikt om mensen tot
het licht te brengen of de grootheid van
zijn genade dieper te doen verstaan.
Zo wens ik Op leven en dood, dat als
tweede deel in de serie Puriteinse Klassieken verscheen, in veler handen.
Dr. P. de Vries te Nunspeet is docent aan
het Hersteld Hervormd Seminarie aan
de VU Amsterdam.
*

John Owen, Op leven en dood. Over
verzoekingen en de strijd tegen de
zonde, vert., bew. en ingel. door
prof. dr. A. Baars, De Banier, Apeldoorn, 2018, ISBN 9789402904789,
525 pag., prijs €26,95.

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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Getuigen.nu
Peter Drost

De Drie-eenheid
Heb je al eens geprobeerd aan een
moslim de Drie-eenheid uit te leggen?
Grote kans dat hij het niet van je wil
accepteren. In de Koran wordt namelijk
gezegd dat dit een belachelijk idee is. In
Soera 4,171 staat: ‘Mensen van het boek!
Ga niet te ver in jullie godsdienst en zegt
over God alleen maar de waarheid. De
masieh (messias) Isa de zoon van Marjam is Gods gezant en zijn woord dat hij
richtte tot Marjam en een geest bij hem
vandaan. Gelooft dan in God en zijn
gezanten en zegt niet: ‘Drie’. Houdt daar
mee op, het is beter voor jullie. Immers,
God is één god. Geprezen zij hij! Dat hij
een kind zou hebben! Van hem is wat er
in de hemelen en wat er op aarde is. God
is goed genoeg als voogd.’
Maar niet alleen in de islam is weerstand tegen de leer van de Drie-eenheid. Ook in de kerkgeschiedenis zijn er
altijd mensen geweest die de Drie-eenheid niet wilden accepteren of verkeerd
begrepen of verkeerd uitlegden. Dat is
ergens ook wel te begrijpen, omdat de
Drie-eenheid niet te vatten is. Het blijft
een mysterie. Je kunt er een heleboel
dikke boeken over schrijven, je kunt
er mooie belijdenissen over opstellen,
maar het blijft een mysterie. En dat is
voor sommige mensen niet te verteren.
Zulke mensen gaan het proberen op
een logische manier op te lossen. Maar
dat is uiteindelijk niet de oplossing.
Omdat de Drie-eenheid zo vaak aangevallen werd, was het ook nodig dat
Guido de Brès opnieuw uitlegde wat
de Drie-eenheid inhoudt. Maar hij zegt
eigenlijk geen nieuwe dingen. Dat sluit
aan bij de oudere belijdenis van Athanasius, die voor een groot deel over de
Drie-eenheid gaat. Daarin staat: Het
algemeen geloof nu is dit, dat wij de ene
God in de Drieheid en de Drieheid in de
Eenheid vereren, zonder de Personen te
vermengen of het wezen te delen.
Guido de Bres legt uit dat er eigen-

schappen van God zijn die alle drie
de Personen samen hebben en dat er
eigenschappen zijn die niet alle drie
Personen hebben, maar die per Persoon
uniek zijn.
Volgens deze waarheid en dit Woord
van God geloven wij in één God die een
geheel enig wezen is, waarin drie Personen zijn, namelijk de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest. Deze zijn werkelijk en
van eeuwigheid onderscheiden naar hun
onmededeelbare eigenschappen (Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 8).
Eén wezen, drie Personen, die een aantal onmededeelbare eigenschappen
hebben. Dat zijn de eigenschappen
die per Persoon uniek zijn. Verderop in
dit artikel wordt het verder uitgelegd:
Want de Vader heeft ons vlees en bloed
niet aangenomen en ook de Heilige
Geest niet, maar alleen de Zoon (NGB,
art. 8).
Maar tegelijk waren deze drie Personen
altijd al samen één God en hebben ze
ook aan aantal eigenschappen die ze
wel samen delen. Guido de Brès zei het
zo: De Vader is nooit zonder de Zoon en
nooit zonder zijn Heilige Geest geweest,
want Zij zijn alle drie even eeuwig in
eenzelfde wezen. Er is geen eerste of
laatste, want Zij zijn alle drie één in
waarheid, in macht, in goedheid en
barmhartigheid (NGB, art. 8).

sonen hebben. God de Vader is onze
Schepper, God de Zoon is onze Verlosser
en God de Heilige Geest werkt in ons
het geloof en vernieuwt ons.
Maar het mooiste aspect van de Drieeenheid vind ik dat het laat zien dat
God in zichzelf liefde is. Wij mensen
kunnen allen liefde begrijpen door een
ander wezen. We kunnen een ander
mens liefhebben of misschien een dier,
maar zonder iemand anders begrijpen
wij niet wat liefde is. Maar God is in
zichzelf liefde, volmaakt en helemaal
gelukkig. Hij heeft ons niet nodig om
te ervaren wat liefde is. Maar toch kiest
Hij ervoor die liefde met mensen te
delen. Daarvoor is de Zoon mens geworden, daarvoor was het kruis nodig,
daarvoor werd de Geest met Pinksteren
uitgestort.
God is Drie-enig, God is liefde. Het is en
blijft een mysterie. Er wordt wel eens
gezegd: over de Drie-eenheid kun je beter niet zo veel praten, maar je kunt er
beter over zingen.
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

Misschien zeg je nu: dat zal allemaal
wel waar zijn, maar wat heb ik eraan?
Het is daarom goed om te kijken naar
de verschillende taken die de drie Per-

Om te bespreken of te doen
1.

Heb je wel eens geprobeerd de Drie-eenheid uit te leggen aan iemand
die niet gelooft of een ander geloof heeft? Probeer het eens bij elkaar,
misschien in een rollenspel.
2. Wat betekent het voor jou dat God liefde in zichzelf is?
3. Welke liederen ken je nog meer over de Drie-eenheid?
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Naaste worden!
Maar wat was dé vraag!?

Woordwaarde
Egbert Brink

‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het
eeuwige leven?’
‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden
van het slachtoffer van de rovers?’
(Lucas 10:25 en 36)
Jezus is het antwoord!
Zo stond het levensgroot op een muur gekalkt. Later had
iemand anders eronder geplaatst: wat was de vraag?
Wanneer je de vraag stelt: ‘Wat was de
aanleiding voor Jezus om de gelijkenis
te vertellen van de barmhartige Samaritaan?’, tien tegen één dat geantwoord
wordt: Wie is mijn naaste? Maar deze
vraag was een afleiding en niet de
eerste vraag die de wetgeleerde bezighield. Jezus doorziet hem en antwoordt
subliem op zowel de tweede als de
eerste vraag! En die eerste vraag luidde:
wat moet ik doen om deel te krijgen
aan het eeuwige leven?!

Afleiding
Rabbi Jezus had op de eerste vraag
rechtstreeks kunnen antwoorden: Volg
Mij, dan heb je het eeuwige leven. En
vervolgens had de wetgeleerde kunnen
zeggen: Zie je wel hoe Jezus afwijkt van

onze Joodse traditie!? Hoe Hij ons bij
Mozes en de profeten vandaan brengt
en zelfs afleidt van de heilsweg naar
JHWH? Maar Jezus grijpt juist terug
op de traditie en heel het Oude Testament, en blijkt het met Mozes eens
te zijn. Doe dat en je zult leven, zegt
Jezus. Wetgeleerde, als je zo goed weet
wat je moet doen om eeuwig leven te
krijgen, wordt het hoog tijd die weg in
te slaan of op die weg verder te gaan.
De vraag is alleen: lukt je dat ook? Of
lukt het met een geringe aanvulling
en ondersteuning? Hoever kom je en
breng jij dat in praktijk? Doe je dat ook
daadwerkelijk? God liefhebben en de
naaste als jezelf?
Om zichzelf te rechtvaardigen stelt de
specialist een vervolgvraag. Wie is mijn

naaste? In feite lijdt hij gezichtsverlies.
Hij wil de aandacht afleiden door een
ogenschijnlijk andere vraag te stellen.
Wie is je naaste eigenlijk? Goede vraag
is dat! Is dat je buurman of buurvrouw,
je collega, je studiegenoot die naast
je zit, mensen die dagelijks in je buurt
komen en in je naaste omgeving verkeren? Wanneer kun je nog van ‘naaste’
spreken als het een ketter is, een halve
gelovige? Een blinde heiden. Of het volk
dat de wet niet kent. Als het nu eens
een misdadiger betreft? Of je vijand?
Als het om een terrorist gaat? Waar ligt
de grens, wie is nog wel je naaste en
wie niet? Goeie vraag!

Met een boog eromheen
Dan gaat het verhaal. Er is alle reden
voor een priester om zijn godsdienstige
plicht voorop te stellen en deze man
links te laten liggen. Dat zou kunnen,
maar de gelijkenis zelf zegt niets over
zijn motieven! Hetzelfde geldt voor
wat ingevuld is bij de Leviet die aan
het slachtoffer voorbijgaat. Wat was
daarvan de reden? Wilde hij zich ervan
verzekeren of het wel een landgenoot
was, of een mede-jood, of wellicht een
vijand of Samaritaan? En was hij bang
om aan dit slachtoffer te komen en
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onrein te worden? Misschien waren de
rovers nog in de buurt en liep hij kans
zelf ook gepakt te worden en handelde
hij uit angst? De excuusmachine werkt
op volle toeren. Allemaal redenen en
excuses om niet te helpen. Het gaat om
de overeenkomsten tussen de priester
en de Leviet. Ze lopen allebei met een
boog eromheen. Zij luisteren niet naar
hun diepste innerlijk of bewogenheid,
zoals de Samaritaan.

Barmhartig bewogen
Barmhartig zijn, dat wordt opmerkelijk
genoeg zelden of nooit van een mens
gezegd. Behalve van God in eigen persoon. Zijn innerlijke bewogenheid komt
naar buiten en krijgt een gezicht in
deze gelijkenis. Het hart spreekt en laat
zich leiden door bewogenheid. Vooral
dit: daadwerkelijk helpen. Als je het bij
elkaar optelt, gaat het in totaal om negen activiteiten. Allemaal heilzaam en
verzorgend. Maar denk eens even goed
na: de zevende handeling is het toppunt. Het onderweg helpen en op weg
helpen is al bijzonder genoeg. Alleen,
het grootste risico dat de man neemt, is
de ander vervoeren. Denk je eens in. Een
Samaritaan die een verwonde Jood vervoert. Wat zullen de mensen denken, afgaand op het eerste gezicht? Natuurlijk,
dat de vijand zelf het heeft gedaan! Of
dat hij in het complot betrokken is. Stel
je voor dat in een Joodse kolonie een
Palestijn een verwonde Jood vervoert…
Wat een risico neem je dan! Dan stel je
je eigen leven in de waagschaal. Wie is
toch deze dat hij zo veel voor de ander
overheeft en zover gaat in zijn betrokkenheid, nabijheid en barmhartigheid?

Zelf een naaste hebben…
Nu weer terug naar de eerste vraag.
Hoe vind je de weg naar het eeuwige
leven?
De wetgeleerde wilde er beslist niet van
weten dat dit Jezus zelf zou zijn. Want
hij ziet Jezus als een Samaritaan, als een
ketter! ‘Zeggen we soms ten onrechte
dat u een Samaritaan bent?’ (Joh. 8:48).
Denk je eens in dat de wetgeleerde zelf
geholpen zou moeten worden door een
Samaritaan, een ketter, als Jezus… die
zichzelf ziet als de Messias! Dat nooit.
Van zijn levensdagen niet.

Let goed op: de man is bezig zichzelf te
rechtvaardigen (10:29). Hij ziet zichzelf
niet als iemand die geholpen, laat staan
gered moet worden. En dan ook nog
door een ketter?! Hij redt zichzelf wel…
Hij heeft de hulp van de ander niet nodig. Hij moet niets van Jezus hebben en
gaat Hem uit de weg. Sterker nog, Hij
probeert Hem uit en wil Hem tot struikelen brengen (10:25).
Hoe meesterlijk subtiel wordt de wetgeleerde aangesproken en in zijn hart
geraakt. Wat trefzeker en recht op
het doel af! Jezus stuurt het zo dat de
wetgeleerde zich wel in het slachtoffer
moet verplaatsen, de hulpbehoevende.
Blijkbaar is de naaste niet degene die
wij helpen, maar degene door wie wij
geholpen worden! En stel je eens voor
dat het je vijand (taliban) is die je komt
helpen!
De diepste vraag die eronder vandaan
komt, is als volgt: Wetgeleerde, heb jij
zelf wel een naaste!? Heb jij iemand die
zich over jou ontfermt? Wie heeft er
oog voor jou als jij vastloopt?! Je bent
bezig met de vraag wie nog wel of niet
je naaste is, en wie jij al dan niet moet
helpen. Maar wie is er eigenlijk naaste
voor jou? Ook jij bent aangewezen op
innerlijke ontferming! De rollen kunnen zomaar omgedraaid worden.

NAASTE
Red jij jezelf helemaal, dus alleen?
Heb jij geen last van eigenzinnigheid,
onwil en egoïsme? Jezus dwingt de
wetgeleerde na te denken over de
vraag waar hij zelf staat en wie hij zelf
is. Hij wilde zich groothouden in een
discussie. In plaats van antwoord te
krijgen op de vraag: voor wie moet ik
barmhartig zijn?, krijgt hij de vraag
linea recta terug: wie is er barmhartigpriester voor jou!? Nu had hij ontdekt:
ik heb geen naasten, niemand heeft
ooit barmhartigheid aan mij hoeven
tonen. Het laatste wat hij zou denken,
is zichzelf als slachtoffer zien en de
anderen als naasten te zien voor hem.
Laat staan dat hij Jezus zou zien als de
Naaste die zich om hem bekommert,
terwijl hij juist probeert om Hem zo
veel mogelijk op afstand te houden.
Feilloos ontmaskert Jezus deze man

met de gelijkenis. De wetgeleerde wil
niet geholpen worden, hij rechtvaardigt
zichzelf en hoeft niet gerechtvaardigd
te worden. Hij volgt zijn eigen weg en
ligt niet aan de kant. Laat niemand zich
neerbuigend over hem neerbuigen. Hij
discussieert als theoloog graag over
ethische vraagstukken, door zelf buiten
schot te blijven. Wie is je naaste, wie
help je wel en niet? Wie kun je links laten liggen en waar heb je nog een taak?
Maar ondertussen doe je zelf niets!
Loop je dan niet vast op de praktijk?
Is de wetgeleerde soms uit zichzelf in
staat om de wet te volbrengen: God
liefhebben boven alles en de naaste als
zichzelf? Kan hij het alleen af? Heeft hij
Hem niet nodig? Hij heeft geen naaste,
omdat Hij Jezus als naaste niet wil.
Jezus vraagt tot slot niet: wie is dus je
naaste? En de wetgeleerde antwoordt
ook niet: ieder die op mijn weg geplaatst wordt. Wie is de naaste geworden? Jezus stelt de vraag anders. De
wetgeleerde moet kiezen uit een van
de drie voorbijgangers! De vraag is: wie
staat het slachtoffer het meest na? En
hij kan niet anders dan antwoorden:
de grote derde. Bewust mijdt hij de
aanduiding ‘Samaritaan’. Hij spreekt
zich duidelijk uit: de man die barmhartigheid aan hem heeft bewezen! Nog
steeds gaat de wetgeleerde Jezus uit de
weg…
De eerste en belangrijkste persoon in
deze gelijkenis is in feite Jezus zelf!
Hij is als geen ander Naaste geworden.
Niemand zo menslievend en zichzelf
offerend als Hij. Hij geeft zichzelf helemaal en stelt alles in het werk om jou
van dienst te zijn en je te helpen waar
nodig en mogelijk. De specialist moest
niets van Hem hebben, had hem niet
nodig. Jezus gaat daadwerkelijk naast
hem staan. Hij staat hem in feite het
naast. Hij is de Messias, de enige Echte,
Barmhartige, niemand kan dat zijn zoals Hij. Wat is nu het meest wezenlijk,
wat is nu echt belangrijk? Eerst dat Hij
de Naaste wordt voor jou. En vervolgens dat jij met vallen en opstaan leert
naaste te worden voor die ander.
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Mijn favoriete bijbelverhaal

Hoe lang zal ik het mooie
preekwerk nog mogen
doen? In Waddinxveen, zo
vertelde me haar vader,
had een meisje me de kerk
zien binnenkomen en toen
ik het woord nam, had ze
gezegd: Hij heeft wél een
goede stem! In Vrouwenpolder onlangs was de
hele voorste rij bezet met theologische studenten. Het
was hun niet tegengevallen, zeiden ze. Maar neem het
ons niet kwalijk dat we even dachten: zo’n emeritus
komt natuurlijk met een vergeeld preekpapiertje en
een tijdloos verhaaltje…
Ik ben dus vrijwel uitgediend en dat gaf me op een gewone doordeweekse dag de vrijmoedigheid om naar
Dordrecht te gaan. Ik deed daar de stadswandeling
die is uitgezet om de geschiedenis van de Nationale
Synode te herbeleven. Ik genoot van de wandeling
door de oudste stad van Holland en ik eindigde in het
Dordts Museum. De expositie Werk, bid en bewonder,
een nieuwe kijk op kunst en calvinisme. Boeiend! Er
is veel moois te zien. Heel veel bijbels… En diverse
minder en meer beroemde schilderingen van bijbelse
verhalen. De tijd was wat krap, mijn blik wat al te
vluchtig, maar ineens stond ik stil: Hanna van schilder
Jan Victors.* Ze trof mij. Een al wat oudere vrouw,
met haar groot verdriet. Ik keek bewogen naar haar
getekende gelaat, de ogen, de vlekken op ’t gezicht.

eigen verdriet verwerkt te hebben. Mijn Marja en ik
hebben geen biologisch eigen kinderen gekregen. De
eerste jaren van ons (studenten-)huwelijk mengden
we menige traan. Eenmaal aan het werk in de gemeente heeft ’t me niet gehinderd: ik ging graag op
kraambezoek en de mooiste kerkdiensten waren de
doopdiensten. We zijn ook
door de HERE God gezegend met twee geweldige
adoptiekinderen. Ze zijn
niet mijn vlees en bloed,
maar heus onze eigen
kostbare kinderen.
En nu stond ik dus te huilen voor dat schilderij van
Hanna. Ben ik een sentimentele bejaarde man geworden? In mijn pastoraat
heb ik ervaren hoe kwetsbaar de oudere is. Allerlei
moeite en verdriet uit het
verleden tempert de vrolijkheid van de oude dag.
Hebben we het dan toch
niet goed verwerkt? Ik heb
meer en meer een hekel
aan het woord ‘verwerken’ gekregen. Dat is een
woord uit de stinkende afvalindustrie. Wij proberen te
vergeten, want we moeten door met ons leven. Maar
God vergeet niet! De God van de geschiedenis.
De Bijbel is meer dan een bundel ontroerende verhalen. Hij verhaalt van Gods ene geschiedenis van
het heil. De Bijbel is één doorlopend kerstverhaal.
En waar vele gemeenten weer een kinderkerstfeest
beleven – en vertel ’t kleine kind niet maar een mooi
verhaaltje, zeg ze dat ze door de doop zijn opgenomen
in Gods grote geschiedenis – pleit ik voor een ouderenkerst. Wij senioren leven in een tijd van verwachting. God vervult aan ons zijn beloften. We gaan het
beleven: God doet recht aan ons kwetsbaar gebleken
leven. Zó zal de HEER al onze tranen drogen.
Noot:
*

Hanna, moeder van Samuel, biddend in de tempel (Jan Victors,
1643), DM/861/327, olieverf op doek, 91.5 x 80.5 cm,
Dordrecht, Dordrechts Museum

Ik ben inmiddels een oudgediende, en ik dacht mijn
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Column
Gijs Zomer

Er reed een truck door het land met als aanhanger
de grootste Bijbel van Nederland. Op zoek naar 40
favoriete bijbelverhalen. Het mijne vond ik niet terug
in de lijst.
Het is ’t verhaal van Samuel. Mijn eerste preek ging
ooit over het jaarlijkse bezoek van moeder Hanna aan
haar jongen in de tempel
van Silo. Ze bracht elke
keer een nieuw jasje voor
hem mee: 1 Samuel 2:19.
Ik was nieuwsgierig naar
de boodschap van deze
opvallende mededeling. En
dan gaat dus met dit ene
bijbelwoord heel Gods koninkrijk voor je open! Het
smaakte naar meer en nog
altijd.
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Rondblik
Lucius de Graaff

Mohammed in de belijdenis

De islam wordt tweemaal genoemd in de drie formulieren
van eenheid. Bekend is wellicht de verwijzing naar het mohammedanisme in artikel 9 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze verwijzing staat in het kader van de handhaving
van de leer van de Drie-eenheid tegenover ‘joden, mohammedanen en valse christenen en ketters als Marcion, Mani,
Praxeas, Sabellius, Paulus van Samosata, Arius en dergelijke’.
Minder bekend is dat het mohammedanisme ook wordt genoemd in de
Dordtse Leerregels. In het Slotwoord
van de Leerregels wordt stelling genomen tegen de bewering dat de gereformeerde leer van verkiezing en verwerping ‘niet anders is dan een vernieuwd
stoïcisme, manicheïsme, libertinisme
en mohammedanisme.’
Was de islam in de zestiende en de zeventiende eeuw dan zo actueel dat de
gereformeerde kerk zich ertegen moest
wapenen? En wisten de protestanten
uit die eeuwen wel iets van de islam?
Op deze vragen wil ik graag een antwoord geven.

Maarten Luther
Het is 31 oktober wanneer ik dit artikel
schrijf. En dan is het logisch dat de
gedachten uitgaan naar het werk van
de kerkreformator Maarten Luther.
Bekend is het door hem geschreven lied
‘Een vaste burcht is onze God’. Minder
bekend is dat hij dit lied heeft geschreven met het oog op de dreiging van de
Ottomaanse moslims in Europa. In 1529

was Wenen voor de eerste maal al belegerd door de Turkse moslims. Luther
zag de islam als een tweede bedreiging
naast die van het pausdom. En uit zijn
publicaties blijkt dat Luther goed op de
hoogte was van de islamitische leer.
Een tijdgenoot, Theodor Bibliander,
had de Koran in het Latijn vertaald.
Het stadsbestuur van Bazel wilde niet
dat deze vertaalde Koran zou worden
gedrukt en dan onder de mensen zou
worden verspreid. Dat zou de gelovigen maar in verwarring brengen. Op
voorspraak van Luther en Melanchton
is deze koraneditie toch gedrukt in
1542/43. En Luther heeft een voorwoord
geschreven in deze Koran.

Frederik de Houtman
Dat Luther goed op de hoogte was van
de islam, maakt het niet vanzelfsprekend dat ook de ‘gewone man’ veel van
de islam afwist. Ook al vormden de Ottomanen een dreiging in Europa, men
had in de praktijk van het dagelijkse
leven niet of nauwelijks met moslims te
maken. Dat is vandaag de dag wel an-

ders. Volgens de laatste gegevens van
het CBS is 5% van de Nederlandse bevolking moslim. Het spreekt vanzelf dat
iedereen wel iets van de islam afweet.
Hoe zat dat bij de ‘gewone man’ in de
zestiende en de zeventiende eeuw?
Het is verrassend om te lezen dat bij
menigeen die kennis er terdege was. Als
voorbeeld neem ik Frederik de Houtman, een Nederlandse zeevaarder die
leefde van 1571-1627. Deze Frederik was
samen met zijn broer in 1598 naar de
Oost vertrokken voor de Compagnie van
Verre (in 1594 opgericht en een voorloper van de VOC). Aangekomen in Atjeh
heeft hij het islamitische leven in dat
gebied beschreven. De onderlinge verhoudingen met de moslims waren aanvankelijk goed. Dat werd anders toen de
zakelijke besprekingen met de sultan
van Atjeh niet al te best verliepen. Sterker nog: er ontstond een vijandige sfeer
uitlopend op gewelddadigheden. De
broer van Frederik werd gedood en Frederik zelf werd gevangengezet.
De sultan zocht het gesprek met Frederik en probeerde hem over te halen
om moslim te worden. Uit de verslagen
blijkt dat Frederik zich heel goed wist
te verweren. Ook lezen we dat hij de
moslimse geleerden soms wist klem te
zetten.*
Zo vroeg Frederik op een gegeven
moment aan die geleerden wat de
uitdrukking Isa Rohallah betekent. Ze
antwoordden: Jezus, de Geest van God
(Allah). Vervolgens vroeg Frederik wat
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Mohamet Resulalla betekent. Het antwoord luidde: Mohammed, de beminde
van God (Allah). Toen concludeerde Frederik dat Jezus niet alleen ouder is dan
Mohammed maar ook zijn meerdere,
want de Geest van God is er altijd al geweest! En hij vervolgde met te zeggen
dat Jezus ook dichter bij God is, want
de Geest is meer dan de beminde. En zo
ging dit gesprek voort.
Ondanks alle doodsbedreigingen hield
Frederik stand. Uiteindelijk werd hij
vrijgelaten en kon hij naar Nederland
terugkeren.
Het zal best waar zijn dat Frederik zijn
eigen rol wat mooier heeft gemaakt
dan in werkelijkheid het geval was.
Dat neemt niet weg dat het aan deze
zeeman niet aan kennis omtrent de
islam ontbrak. En dat zegt iets over de
bekendheid met de islam in die tijd.
Tegen deze achtergrond is het dus ook
niet vreemd dat de islam tot tweemaal toe in onze belijdenisgeschriften
voorkomt. Naar de gewoonte van die
tijd werd overigens niet over de islam
gesproken, maar over het mohammedanisme. Moslims hebben bezwaar
tegen deze aanduiding omdat daardoor
de indruk wordt gewekt dat het in hun
godsdienst draait om Mohammed. Vandaar dat het algemeen gebruikelijk is
geworden om over de islam te spreken.

Islam en de Drie-eenheid

eindoordeel waarin uiteindelijk alles
toch weer zou worden rechtgezet. Ook
de grootste boef behoefde niet bang te
zijn voor een goddelijke afrekening.
Het is tegen deze achtergrond dat
Mohammed werd getroffen door de
prediking van het oordeel zoals hij die
hoorde van Joden en christenen. En hij
kwam tot de overtuiging dat het geloof
in één God direct samenhangt met
recht en gerechtigheid.
Toch kwam het tot een botsing tussen
Mohammed en de christenen op het
punt van het geloof in één God (monotheïsme). En dat gebeurde toen Mohammed bemerkte dat de christenen
Jezus vereerden als de Zoon van God,
die aan God gelijk is. De moeite van
Mohammed met de Drie-eenheid had
ongetwijfeld ook wel te maken met een
verkeerde voorstelling die Mohammed
van de Drie-eenheid had gekregen. Zo
was er in het Arabië van die tijd een
christelijke sekte die Maria als godin
vereerde!
Maar ook toen Mohammed en zijn volgelingen konden weten wat christenen
precies leren, bleef hij de Drie-eenheid
afwijzen als een vorm van veelgodendom (polytheïsme). En zo is dat alle
eeuwen door gebleven. Het is in feite
het meest centrale punt van verschil
tussen islam en christendom.
En zo is het ook begrijpelijk dat de afwijzing van het mohammedanisme in
artikel 9 NGB is terechtgekomen.

De islam heeft radicaal afgerekend met
de leer van de Drie-eenheid. Dat heeft
Islam en de verkiezing
een historische achtergrond. In de tijd
waarin Mohammed opgroeide, vereerIn de Synode van Dordrecht 1618-19
den de Arabieren meerdere goden en
ging het met name om de vraag of
godinnen. Die verering concentreerde
een mens wordt uitgekozen op grond
zich in de stad Mekka. Vandaar dat
van zijn geloof of puur uit genade. De
er voortdurend pelgrims naar Mekka
remonstranten meenden dat God een
kwamen. En dat bracht
mens uitkiest op grond van
behoorlijk wat geld in het
het (vooruitgeziene) geloof.
Vorm van
laatje. Het was een vorm
De contraremonstranten
reli-business
van reli-business waarmee
hebben zich daartegen
menigeen zich verrijkte. En
verzet en hun overtuiging
dat begon de opgroeiende Mohammed
neergelegd in de Dordtse Leerregels. De
steeds meer tegen te staan.
Leerregels gaan ook uitgebreid in op alDaar kwam nog het volgende bij. De
lerlei tegenargumenten tegen de LeerArabische goden en godinnen werden
regels. En in het Slotwoord wordt nog
alleen maar vereerd met het oog op het een aantal vertekeningen van de gerehier-en-nu. Volgens de Arabieren van
formeerde leer verwoord en vervolgens
die tijd was er geen leven na de dood.
vol afschuw verworpen. Zo hebben teEn dus was er ook geen sprake van een
genstanders het volgende beweerd over

de rechtzinnige leer van de verkiezing:
‘Deze leer maakt God tot bewerker van
de zonde, tot een onrechtvaardige God,
een tiran en huichelaar en zij is niet
anders dan een vernieuwd stoïcisme,
manicheïsme, libertinisme en mohammedanisme.’
In deze vertekening van de gereformeerde verkiezingsleer wordt gezinspeeld op de islamitische predestinatieleer. Volgens deze leer verkiest en
verwerpt Allah in pure willekeur. Ook
is er geen ruimte voor de menselijke
verantwoordelijkheid. En bij dit alles
luidt een van de ‘99 schoonste namen’
van Allah: Al-Moemiet, wat je kunt vertalen met De Schepper van de dood, De
Vernietiger of kortweg De Doder. Orthodoxe moslims zien Allah als de bron van
het kwaad waarover Allah de zeggenschap heeft.
Dat is niet het beeld dat de Dordtse
Leerregels schetsen van God. God heeft
het kwaad niet bedacht. God is licht, er
is in Hem geen spoor van duisternis
(1 Joh. 1:5).
De opstellers van de DL hebben zich ook
verzet tegen de idee dat de gelovige
zich als willoos wezen zou moeten voegen in het handelen van God. Dat blijkt
wel uit hoofdstuk III/IV,16 : ‘De goddelijke genade van de wedergeboorte
werkt dan ook niet in de mensen alsof
zij stokken en blokken waren (…) en
dwingt de mensen niet tegen wil en
dank.’
Kortom: het Slotwoord verwerpt met
verontwaardiging de beschuldiging dat
de contraremonstranten van God een
tiran hebben gemaakt zoals de moslims
dat wel met Allah hebben gedaan.

We staan in een geschiedenis
Het bovenstaande maakt wel duidelijk
dat we niet de eersten zijn die zich hebben verantwoord tegenover de islam.
We weten ons ook wat dat betreft in
een lange traditie te staan. En het is de
moeite waard om daarvan kennis te
nemen en ook te leren.
Noot:
*

Karel A. Steenbrink, De islam bekeken
door koloniale Nederlanders, p. 3v.
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Gemeentebreed
Henk Drost
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Kerk voor nu

Krachtige kerk

Waar hard aan gewerkt is en veel voor geofferd, verdwijnt
in rap tempo. Het was typerend voor onze geschiedenis als
gereformeerd-vrijgemaakten dat er om de kerk heen een zuil
was: gereformeerde scholen, partijen en noem maar op. Het
was een soort buffer. En die valt weg. We leefden in de betrekkelijke warmte van een christelijk land, maar staan nu in
de kou.
Hoe reageren we erop?
Kruipen we naar elkaar toe om elkaar
te verwarmen en vast te houden in het
geloof?
Het tegenovergestelde lijkt te gebeuren. De band aan de kerk wordt steeds
losser.
En dat is precies de verkeerde reactie
op de ontwikkelingen. Je hebt de kerk
steeds meer nodig. Jonge theologen
komen met een ‘terug-naar-de-kerkbeweging’.2 Wij zijn als gereformeerdvrijgemaakten daar wat allergisch voor
vanuit ons ‘ware-kerk’-verleden. Maar
met die frustratie blijven we in onze
tijd juist hangen in de oude denkkaders, hebben we niet in de gaten hoe de
wereld veranderd is en waarom christenen verlangen naar een krachtige kerk.
Die ouwe vrijgemaakte scherpslijpers

van toen waren zo gek nog niet. Dat de
kerk de motor van Gods koninkrijk is,
was toen een stimulerende visie en kan
het nu in een compleet andere wereld
weer zijn.

Als je het puur sociologisch bekijkt, is het al bedenkelijk om te
stellen dat serieus christelijk geloof kan bloeien in een seculiere
omgeving zonder ingebed te zijn
in een stevige gemeenschap, spirituele praktijken en een liturgische traditie (Stefan Paas).

Wat betekent dat voor je visie op de
kerk? Hoe geef je leiding aan de kerk?
Wat is je ideaal van de kerk? Wat stuurt
jou aan?

1

Terug naar af
De Bijbel legt accent op het leven dicht
bij God en op het afstand houden van
de uitspattingen van de wereld. Het
gaat om sterven met Jezus aan deze
wereld. Dan zul je met Hem opstaan in
een nieuw leven. Dat is de eerste lijn.
Daar past bij dat de kerk de tempel is
waar Gods heiligheid troont.
En als je met Jezus leeft, zal dat heel
wat gespreksstof opleveren. Petrus
noemt dat je dan de kans krijgt om
rekenschap af te leggen van de hoop
waaruit je mag leven.3 Maar veel kerkmensen hebben niet geleerd te getuigen van hun geloof.
Op dat punt kan de kerk hen helpen
door hen toe te rusten. Dat is de kerk
als school waar je toegerust wordt om
als christen in deze wereld te staan en
te getuigen.

1. Kerk als tempel
Het leven vanuit het evangelie lijkt
het te moeten afleggen tegen het je
aanpassen aan de wereld. Kijk om je
heen. Hoe ga je ermee om? Je kunt
ambtsdragers horen zeggen dat je blij

352

kerk moet zijn. Jezus is het beeld van
God en Hij wil Gods stralende heiligheid laten weerspiegelen in zijn lichaam, zijn kerk.
Het gaat in de gemeente om zichtbaar
christelijk leven. Het gaat om bewust
Wat voor kerk willen we zijn? Of: wat
geloof en om betrokken kerklid-zijn,
voor kerk zouden we moeten zijn vanom te dienen met je gaven. Veel
uit God gezien?
accent ligt op missionair kerk-zijn. Je
bent wedergeboren lid van de kerk. In
Je hebt verschillende typen kerk, die
kerken van dit type kan ook een harde
ieder anders hiermee omgaan. Er is
radicaliteit zijn: ‘voor wie moeite blijft
het barmhartige kerktype zoals de
houden met geloven, rest
PKN (waarop we – tussen
de uitgang.’
haakjes – steeds meer gaan
Barmhartige,
Het protestantse kerktype
lijken). En je hebt het meer
heilige kerk
is barmhartig, maar wordt
radicale kerktype in evansnel smakeloos.
gelische kringen, waar men
Het evangelische kerktype is radicaal,
heilige kerk wil zijn. Dat zijn gemeenmaar is gauw harteloos.
ten die ondertussen redelijk gevuld
Wat dan?
worden met mensen uit onze kerken.
moet zijn als mensen nog ingeschreven
staan. Anderen zeggen dat je mensen
in zonde laat leven als je hen niet vermaant.

Hoe staan wij erin? Wat voor kerk willen we zijn?
Laten we naar Jezus kijken. Wie Hem
een beetje kent, weet hoe barmhartig
zijn kerk moet zijn. Jezus is het beeld
van God en wil Gods warme hart laten
weerspiegelen in zijn lichaam, zijn kerk.
Dat vraagt om geduld met hen die
losraken. Dat vraagt van gemeente en
ambtsdragers om liefde voor jongeren
die aan het experimenteren zijn. We
moeten inderdaad maar eens af van al
dat oordelen. Maar dat is wat anders
dan niks doen als er zonde is.
Dat lijkt wel steeds meer te gebeuren.
De mondige mens pikt het niet als
jij hem of haar vanuit het evangelie
tegenkomt. En je houdt je mond.
Ambtsdragers zijn alleen nog aardig.
Als wij die kant opgaan, worden we een
protestantse kerk waar we mensen hun
eigen keus laten. Zonden worden niet
meer aangewezen. Er komt geen tucht
als christenen werelds leven. Dat type
kerk straalt steeds minder van God en
zijn heiligheid uit, is geen zoutend zout.
‘Wat dan? Moeten wij ook meer
radicaal worden zoals het evangelische
kerktype? Hebben onze beste broers
en zussen gelijk die het geleuter en
de lauwheid zat zijn en naar zo’n kerk
overstappen?’
Laten we naar Jezus kijken. Wie Hem
een beetje kent, weet hoe heilig zijn

steeds meer zichtbaar aanwezig is, zie
je Gods heiligheid.
De kerk is dan Gods tempel.

2. Kerk als school
Die twee hebben met elkaar te maken.
Als de kerk heilig wordt (!), zijn we anders. Dat roept nogal wat vragen op.
Kunnen we die beantwoorden? Helpen
we kerkmensen die vragen te beantwoorden?
De huidige ‘terug-naar-de-kerkbeweging’ wil een robuuste kerk die – zoals
men dan zegt – niet maar wat stukjes
uit de Bijbel opdist op zondag, maar
een gemeenschap wil zijn die het evangelie uitleeft en haar leden toerust om
Gods Woord in hun alledaagse leven
uit te dragen. 4 Dat is tegelijk een opdracht aan de leiding van de kerk.

Laten we naar Jezus kijken. Hij was
barmhartig voor hen die struikelden.
Op zich kan de gemeente zonder
Hij was hard voor hen die zondigden.
ambtsdragers. Juist omdat de Geest is
Maar Hij gaf iedereen de kans om te
gekomen. Hij werkte in het Oude Ververanderen en te groeien.
bond vooral via ambtsdragers, maar nu
Het moet ambtsdragers heel wat
werkt Hij in iedereen in de kerk.
zeggen dat Jezus de zondares vergeeft
Als het Pinksteren wordt, zet vuur zich
die door ambtsdragers afgeschreven
‘op ieder van hen’. Zij werden ‘allen verwas. Ze mogen met stenen gooien,
vuld met de Heilige Geest’. Dat is het
zegt Jezus, als ze zelf geen enkele
nieuwe. De Geest daalt niet alleen op de
zonde hebben. En dan druipen die
twaalf man leiding, maar vult alle 120
‘ambtsdragers’ af. De
gelovigen. Het wordt
zondares krijgt een
aan het begin van
Ambtsdragers hun vrije
nieuwe kans – om
Handelingen 2 – dat
avonden teruggeven?
heilig te gaan leven.
rijke hoofdstuk over
‘Jezus zei: “Wie
het pinksterfeest –
van jullie zonder zonde is, laat die als
benadrukt.
eerste een steen naar haar werpen.”
De gemeente kan zonder. Geven we dus
Hij bukte zich weer en schreef op de
de ambtsdragers hun vrije avonden
grond. Toen ze dat hoorden gingen
terug?
ze weg, een voor een, de oudsten het
Gods Heilige Geest denkt er anders
eerst, en ze lieten hem alleen, met de
over. Want Hij is het die ook weer in het
vrouw die in het midden stond. Jezus
Nieuwe Verbond leiding aanstelt, zoals
richtte zich op en vroeg haar: “Waar
Paulus zegt tegen de ambtsdragers uit
zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?” Efeze: ‘Ik weet dat niemand van u, aan
“Niemand, heer,” zei ze. “Ik veroordeel
wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb
u ook niet,” zei Jezus. “Ga naar huis,
verkondigd, mij terug zal zien. Daarom
en zondig vanaf nu niet meer”’ (Joh.
verklaar ik hier op deze dag dat ik voor
8:7-11).
niemands ondergang verantwoordelijk
ben; ik heb immers mijn uiterste best
Typerend voor een gereformeerde kerk
gedaan om u vertrouwd te maken met
is dat die rust op het verbond. Het
Gods wil. Zorg voor uzelf en voor de
verbond zegt dat God begint. Dat is de
hele kudde waarover de heilige Geest (!)
grond. Het verbond neemt vorm aan
u als herder heeft aangesteld; u bent
in persoonlijk geloof en heiliging. Dat
de opzieners van Gods gemeente, die
gaat om een groeiproces. Het gaat om
hij verworven heeft door het bloed van
‘groei’. En waar verandering is, God
zijn eigen Zoon’ (Hand. 20:25-28).
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Je bent ouderling zodat de kerk op de
weg van Gods Woord blijft. Je werd
diaken opdat de gemeente liefde laat
zien. En er is heel veel moois gezegd en
geschreven over de taak van het ambt.
Maar het was allemaal nogal binnenkerkelijk. Dat kon ook, toen je om
de kerk de zuil had staan van gereformeerde organisaties. Maar nu die wegvalt, moeten we weer in de kerk leren
hoe we in de wereld christen zijn.
Iemand als Tim Keller geeft in zijn rijke
boek Centrum kerk een goede visie en
veel praktische uitwerkingen op het gebied van toerusting van de gemeente.
Ik ben er zelf ook steeds meer van overtuigd geraakt dat een missionaire kerk
vooral een toerustende kerk is.

staan, ook inzake precaire en daarom
urgente thema’s als zelfbeelden, relaties, seksualiteit en tijd- en geldbesteding. Met de theologen rond de ecclesial
turn hopen wij op en bidden wij om
een kerk die ons toerust in de navolging
van Christus in ons alledaagse leven.’
Van belang is daarbij dat we als christenen niet alleen moeten praten over het
evangelie, maar het evangelie ook leren
‘leven’ door daden van barmhartigheid
en gerechtigheid. De kerk kan de leden
daarbij onder andere helpen door hen
te instrueren hoe ze christen kunnen
zijn op de plek waar ze werken.
Misschien moeten we wat minder voor
kerkmensen zorgen en hen meer trainen. De zorg moet blijven in de kerk,

groot deel van hun leven door en zijn ze
in contact met mensen, hebben ze een
relatie. De confrontatie met de wereld
kan ook het geloof doen groeien, wanneer het goed gevoed wordt.
Ons geloof kan alleen niet overleven.
We gaan onderuit.
Laat de kerk ons alstublieft leren heilig
overeind te blijven en zachtmoedig rekenschap te geven van het geloof en de
hoop in deze wereld. Daar wordt de kerk
alleen maar beter van als getuige van
God.
Verder lezen:
Tim Keller, Centrum kerk. Het evangelie
midden in je stad, Franeker, 2014.
Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters.
Christelijke missie in een postchristelijke
omgeving, Zoetermeer, 2015.
Herman Paul & Bart Wallet, Oefenplaatsen. Tegendraadse theologen over
kerk en ethiek, Zoetermeer, 2012.
Henk Drost, Planten & Groeien. Gereformeerde gemeenteopbouw, Haarlemmermeer, 2015.
Noten:
1

Bewerking van een lezing die ik mocht
houden voor ambtsdragers van de classis
Rotterdam.

2

Deze theologische beweging van theologen met heel verschillende achtergrond
noemt men wel een ‘ecclesial turn’ of
‘wending naar de kerk’.

3

Vgl. bijv. 1 Petr. 2:11-12a en 3:15.

4

Stanley Hauerwas, Een robuuste kerk. De
christelijke gemeente in een postchristelijke samenleving, Zoetermeer, 2010, p. 13.

Er wordt tegenwoordig om gevraagd
nu het geloof van velen op de klippen
loopt. Waar is de kerk? Wat deed de
kerk? De oproep in het boek Oefenplaatsen is mij uit het hart gegrepen.
‘Met de ecclesial turn hopen wij op
geloofsgemeenschappen die een tegenwicht bieden aan seculariserende
krachten. Wij zijn blij met preken, bijbelkringen en gespreksgroepen die de
uitdagingen en verleidingen van het
eenentwintigste-eeuwse leven niet uit
de weg gaan – met gemeenschappen
die christenen helpen Gods stem te ver-

maar de toerusting moet meer aandacht hebben.
Er wordt dan op verschillende punten
gewezen. Ten eerste gaat het erom dat
je leert je geloof te verwoorden, ervan
te getuigen. Dat hebben veel christenen nooit geleerd. Verder kan de kerk
stimuleren om je ook in te zetten voor
je buurt en omgeving. Het gaat erom je
geloof handen en voeten te geven. Ten
derde is er de laatste tijd veel aandacht
voor hoe christenen hun geloof kunnen
integreren in hun werk, daar brengen
veel mensen per slot van rekening een
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Geboorte

Gedicht
Gert Slings

Gods liefde op aarde neergedaald
ligt in een stal op stro te slapen.
De stille herders van de schapen
zij hebben het alom verhaald.
De ster staat boven Bethlehem.
De Koningen uit het Oosten vonden
een kind in windselen gewonden
en os en ezel zien naar hem.
Hier slaapt, der wereld toevertrouwd,
die was vóór de aanvang van de tijden,
het kind waarom Maria schreide,
waarover elk de handen vouwt.
Ida Gerhardt
Uit: De hovenier, 1961

Een geconcentreerd kerstgedicht.
Enkele elementen uit het kerstverhaal worden genoemd.
Er is meer aan de hand dan een paar gebeurtenissen:
Gods liefde is op aarde neergedaald (Joh. 3:16).
Die was vóór de aanvang van de tijden (Joh. 1:1).
Waarover elk de handen vouwt.
Is de laatste regel een vrome wens?
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Gelezen
Harm Boiten

Dordt in context

Dit voorjaar verscheen een boek met een prikkelende titel:
Dordt in context. De auteur, Gijsbert van den Brink, is als
hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit en doet onderzoek naar de verhouding van geloof, theologie en (natuur)
wetenschap.
Zijn in 2017 gepubliceerde boek was
En de aarde bracht voort, over het samengaan van geloof en evolutie, een
boek dat in zijn kerkelijke achterban
(de Gereformeerde Bond) en andere
orthodoxe stromingen bepaald niet
onomstreden was en veel discussie losmaakte. Dat zal, zo mag verwacht worden, met Dordt in context anders zijn.
Het boek heeft zijn oorsprong in een
collegereeks die Van den Brink in het
najaar van 2011 aan de universiteit van
Leiden verzorgde over de Dordtse Leerregels. Namens de Gereformeerde Bond
bekleedde hij toen de leerstoel van het
gereformeerd protestantisme. Nu het
in 2018-2019 vierhonderd jaar geleden
is dat de Dordtse Leerregels werden
opgesteld, heeft hij die collegeaantekeningen nader uitgewerkt tot een
boek. Het doel is dat geïnteresseerde
gemeenteleden, maar ook studenten
en predikanten kunnen nagaan wat
er vierhonderd jaar geleden precies
gaande was, hoe dat begrepen moet

worden en hoe het doorgewerkt heeft.
Wat is nu het eigene van het gereformeerd protestantisme?

Inleiding
In zijn inleiding bespreekt Van den
Brink vier zaken. Eerst geeft hij weer
wat het hoofdthema is van de Dordtse
Leerregels (DL): de leer van de predestinatie of voorbeschikking (het Latijnse
pre betekent ‘vooraf’ en destinare is ‘beschikken’). Die predestinatie heeft als
vooronderstelling dat ons mensen na
onze dood een eeuwig leven wacht. Dat
kan een leven in volmaakt geluk zijn in
gemeenschap met God, maar het kan
ook een nooit eindigend leven buiten
Gods gemeenschap zijn, in compleet
ongeluk van wroeging en pijn – een
hemelsbreed verschil. God bepaalt dit
uiteindelijk voor ieder mens afzonderlijk en wel reeds voor de geboorte.
Vervolgens omschrijft de auteur een
aantal begrippen. Er wordt wel gespro-

ken van een ‘dubbele predestinatie’:
een voorbeschikking ten goede (‘hemel’) en ten kwade (‘hel’). ‘Verkiezing’
(Latijn: electio) is uitsluitend Gods
voorbeschikking ten goede. De andere
voorbeschikking heet ‘verwerping’ (Latijn: reprobatio) en dat is een term die
valt tussen het harde woord damnatio
of ‘verdoeming’ en het wat mildere
praeteritio: ‘voorbijgang’. Dat laatste
wil zeggen dat God de mensen niet
zozeer actief afwijst, maar dat Hij meer
passief in zijn uitkiezend handelen aan
hen voorbijgaat.
In de derde plaats bestrijdt Van den
Brink het zogenaamde TULIP-calvinisme, waarin (in de Angelsaksische
wereld) de DL wel de five points of
calvinism worden genoemd. Dat wekt
de indruk dat het calvinisme alleen
een theorie is over de uitverkiezing en
aanverwante leerstellingen. Hij wijst
erop dat de DL niet beoogden de kern
van de hele gereformeerde theologie
samen te vatten, maar slechts de bedoeling hadden één omstreden thema
uit haar rijke overgeleverde gestalte
nader te verhelderen. Intussen geeft
hij wel weer waar de letters TULIP, een
echt Nederlandse bloem, voor staan:
Total depravity (oftewel ‘totale verdorvenheid’); Unconditional election (‘on-
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voorwaardelijke uitverkiezing’); Limited
atonement (‘beperkte verzoening’);
Irresistible grace (‘onweerstaanbare
genade’) en Perseverance of the saints
(‘volharding der heiligen’). Deze ‘tulp’
is dus een afkortingswoord voor de vijf
hoofdstukken van de DL.
In de vierde plaats bespreekt de auteur
de opzet van zijn boek.

De voorgeschiedenis van
Dordt
Hoe kwam het nu, gezien vanuit het
geheel van de kerk- en theologiegeschiedenis, tot de Dordtse stellingname
inzake Gods eeuwige besluiten? Van
den Brink neemt zijn start in de vroege
kerk. Toen dacht het Oosten wat optimistischer dan het Westen over de
menselijke mogelijkheden om naar
Gods wil te leven, maar beide neigden
ertoe om Gods verkiezing te baseren op
zijn voorwetenschap: God ziet van tevoren welke mensen de boodschap van
het heil in Christus zullen aanvaarden,
en precies die mensen verkiest Hij tot
het eeuwige leven. Dat beeld verandert
bij Augustinus. Uit zijn Confessiones
(Belijdenissen) blijkt namelijk dat hij in
de tijd van zijn bekering eerder tegengestribbeld had dan meegewerkt. Zijn
bekering (de ‘bevrijding van zijn wil’)
kon hij alleen maar toeschrijven aan
een bijzondere genade van God. Zijn
Belijdenissen zijn vooral een lofzang op
dit ingrijpen van God. Pelagius kwam
toen met kritiek. Als gehoorzaamheid
aan God onmogelijk is zonder de hulp
en genade van God, dan kan ieder zijn
eigen falen excuseren door te stellen dat dit teruggaat op onvoldoende
hulp van God. Hij vond dan ook dat we
na de zondeval nog altijd de vrijheid
hebben om niet te zondigen – als we
maar willen. Augustinus had het echter anders beleefd én hij had de Bijbel
anders begrepen. Hij leerde dat God
onweerstaanbare genade schenkt aan
sommigen uit de verloren menigte die
de mensheid is, en Hij doet dat niet aan
anderen. Van den Brink laat zien hoe
vervolgens beide lijnen in allerlei varianten doorlopen in de middeleeuwen.
Bij Luther en Calvijn ontspringt de
predestinatieleer aan dezelfde vreugde
over Gods genadig handelen als bij Augustinus. De verkiezingsleer is bedoeld

als troost voor aangevochten gelovigen: pas achteraf zien wij dat wij ons
heil geheel en al aan Gods vastliggende
besluit te danken hebben. Op het punt
van de verwerping kiest Calvijn voor
de meest strenge variant: verwerping
vindt niet plaats als reactie op menselijke zonden, ook niet op grond van
Gods voorkennis, maar alleen omdat
God het wil. Verder komen aan bod de
opvattingen van Calvijns collega en
opvolger Theodorus Beza en Heinrich
Bullinger, opvolger van Zwingli.

De aanloop naar Dordt
In Holland en Zeeland werd tegen
het einde van de zestiende eeuw het
kerkelijk leven in calvinistisch-gereformeerde zin opgebouwd. Maar voormalige monniken als de predikanten
Caspar Coolhaes te Leiden en Herman
Herberts te Dordrecht (later Gouda)
weken af van de gereformeerde opvattingen. Ook andere predikanten wilden
wel de Nederlandse Geloofsbelijdenis
ondertekenen, maar maakten een
voorbehoud bij artikel 16, over de goddelijke verkiezing. En dan kan het niet
anders of het leven en werk van Jacob
Harmens (Arminius) komt ter sprake. In
een prekenserie over Romeinen 9 leert
hij dat God niet willekeurig mensen
uitkiest tot het heil, maar alleen hen
van wie Hij weet dat
ze aan het evangelie
gehoorzaam zijn en
metterdaad in Christus gaan geloven. Arminius wordt hoogleraar en er ontstaat
een controverse met
zijn collega Franciscus Gomarus.
Arminius overlijdt
op 19 oktober 1609,
maar begin 1610
komen 44 geestverwanten van hem
samen en stellen
een verzoekschrift
(remonstrantie) op
voor de Staten van Holland, waarin zij
ruimte bepleiten voor Arminius’ visie
op genade en voorbeschikking. De
Staten besluiten tot een conferentie in
Den Haag in 1611, maar die lost niets
op. Tegenstanders stellen een contra-

remonstrantie op, en preken en pamfletten gooien olie op het vuur. In 1617
schaart stadhouder prins Maurits zich
achter de ‘contraremonstranten’ door
een kerkdienst te bezoeken in de door
hen bezette Haagse Kloosterkerk. Hij
kiest anders dan Van Oldenbarnevelt
en de Staten van Holland. Die reageren
met de Scherpe Resolutie, die de remonstrantse regenten bevoegdheid gaf
waardgelders – soldaten in tijdelijke
dienst – in te zetten tegen de contraremonstranten. Van Oldenbarnevelt
en Hugo de Groot worden gevangengenomen. Al deze verwikkelingen behoren tot de achtergrond waartegen
de synode van Dordt begrepen moet
worden.

De internationale context
Van den Brink laat ook zien hoe Van Oldenbarnevelts keuze voor een bestand
met de Spanjaarden (dat twaalf jaar
zou gaan duren) en zijn toenadering
tot de Fransen (later zou koning Lodewijk XIII de ter synode uitgenodigde
Franse theologen verbieden om te
gaan) niet van harte gedeeld werd
met prins Maurits. De uit de zuidelijke
Nederlanden gevluchte calvinistische
immigranten waren ook bepaald
niet blij, want het Bestand betekende
feitelijk dat hun geboortegrond overgelaten werd aan
de Spaanse vorst
en voor altijd katholiek zou blijven.
Dat ook een Britse
koning als James I
zich fel kantte tegen
de benoeming van
Conrad Vorstius
als opvolger van
Arminius – Vorstius
werd ervan verdacht
zowel de noodzaak
van de verzoening
als de Drie-eenheid
van God te betwijfelen –, laat zien dat
de zaken die aan de
orde waren, niet maar een Nederlands
binnenbrandje betroffen, maar de
christenheid in zijn geheel raakten. De
Staten-Generaal nodigden voor de geplande nationale synode dan ook buitenlandse afgevaardigden uit. Er was
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enig besef van de katholiciteit van de
kerk: leerstellige besluiten nemen doe
je niet op je eentje, maar ‘samen met
alle heiligen’. Allerlei gebieden waren
vertegenwoordigd: Engeland, de Palts,
Hessen, Zwitserland, Genève, Bremen,
Oost-Friesland en Nassau. Van den
Brink laat mooi zien van welke aard
de specifieke inbreng van deze buitenlandse afgevaardigden is geweest.

De Leerregels in de context
van de synode

het springende punt van artikel 16 uitgelegd moet worden.
De auteur plaatst ook kritische kanttekeningen bij de Dordtse Leerregels.
Zo heeft hij als argument dat we met
de DL in een individualistischer tijdsklimaat beland zijn, iets wat alleen maar
erger zou worden. Ook al werd het door
Dordt niet zo bedoeld, vele latere gereformeerden zouden zich soms levenslang het hoofd breken over de vraag of
ze wel of niet uitverkoren waren – een
vraagstelling die in de Bijbel nergens
voorkomt. Hij wijst er ook op dat de
strenge logica van Beza in de Leerregels
niet terugkeert. Het is niet zo dat God
eerst besloten heeft sommige mensen
te verkiezen en anderen te verwerpen,
en vervolgens een situatie heeft gecreëerd waarin Hij die beslissing op een
rechtvaardige manier kon uitvoeren.

Allerlei vragen komen aan de orde: hoe
ging het toe rondom de wegzending
van de remonstranten, hoe werden
de vijf artikelen van de Remonstrantie na de wegzending besproken, op
welke manier werden de vijf artikelen
opgesteld? Wat dat laatste betreft: in
elk geval werd op 23 april 1619 de definitieve tekst van de Dordtse Leerregels
Andere hoofdstukken
vastgesteld. De buitenlandse theologen
kregen een kostbaar afscheidsdiner
Van den Brink gaat in op de vraag hoe
aangeboden en vanaf
het te begrijpen valt dat het juist in
13 mei – intrigerend
deze fase van de Nedergenoeg de dag waarop
landse cultuurgeschieKostbaar
Van Oldenbarnevelt ontdenis tot de strijd rond
afscheidsdiner
hoofd werd – regelde de
de voorbeschikkingsleer
synode nog enkele meer
kwam.
binnenlandse aangelegenheden, waarOmdat in zijn boek de leer van de vooronder een kerkorde.
beschikking als het ware is uitvergroot,
Van den Brink geeft in het kort weer
plaatst Van den Brink deze leer nog
hoe de DL zijn ingedeeld en wat hun in- eens terug in het bredere raamwerk
houd is. Elk van de vijf leerregels wordt
waarin ze thuishoort. Een boeiende
afgesloten met een sectie waarin een
vraag komt dan aan de orde: wat is
‘verwerping van de dwalingen’ plaatsnu het typerende, het eigene van gevindt. Op die manier werd voorkomen
reformeerde theologie? Helder legt hij
dat men aan de Leerregels een uitleg
uit dat het een misvatting is te denken
kon geven die de synode juist afwees.
dat gereformeerde theologie synoniem
Hij wijst erop dat de DL in feite een
is met de theologie van Calvijn. Ze is
onderdeel van de gereformeerde leer
evenmin simpel samen te vatten in de
uitvergroten. Anders gezegd: ze vormen TULIP-formule. Geen enkele poging om
feitelijk een aanhangsel bij de Nederslechts in één leerstuk het bepalende
landse Geloofsbelijdenis, want ze laten
kenmerk van deze theologie te zien is
zien hoe deze belijdenis, met name op
bevredigend. Haar grondhouding is

katholiek. ‘Gereformeerd’ betekent dan
dat ze wil delen in het geloof van de
kerk van de apostelen, zoals die in de
eerste eeuwen van de christelijke jaartelling gestalte kreeg. Allerlei theologen
passeren de revue, maar Van den Brink
acht van alle mogelijkheden die zich
aandienen, het oude adagium ecclesia
reformata quia semper reformanda de
beste kandidaat – vrij vertaald: een
gereformeerd kerk moet steeds weer
gereformeerd worden.
In een laatste hoofdstuk – verkiezing
en verwerping in de Bijbel – beoordeelt
de auteur de Dordtse Leerregels vanuit
de Bijbel. Hij zoomt daarbij fraai in op
de uitleg van met name Romeinen 9.
Alleen dit slothoofdstuk al maakt het
aanschaffen en lezen van dit boek meer
dan waard. En uiteraard blijkt dan dat
niet alles wat van belang is in de Bijbel,
in de DL wordt verwoord, maar dat wel
alles wat in de DL gezegd wordt, qua
strekking van belang blijft.

Dordt in context
De auteur heeft de ondertitel van zijn
boek ‘Gereformeerde accenten in katholieke theologie’ waargemaakt. Tot
en met het laatste hoofdstuk weet de
auteur de lezer te boeien met theologische inkijkjes en fraaie vergezichten,
hij maakt allerlei dwarsverbanden
transparant en laat ten slotte zien hoe
bijbels-oecumenisch de Dordtse Leerregels zijn opgesteld. Rond de herdenking
van de Dordtse Synode past bij dit boek
dan ook een hartelijke aanbeveling.
N.a.v.: Dr. Gijsbert van den Brink, Dordt
in context. Gereformeerde accenten in
katholieke theologie, Groen, Heerenveen, 2018, ISBN 978-90-8897-184-6,
197 pag., prijs € 13,50

www.woordenwereld.nl

Kijk eens op onze website! Niet alleen over de laatste nummers van Nader Bekeken, maar ook over de nieuwste cahiers
is de nodige informatie te vinden. Uit het nieuwste nummer van Nader Bekeken kun je zelfs direct een (deel van een)
artikel downloaden. Verder zijn de nummers die langer dan een jaar geleden zijn verschenen, als pdf beschikbaar. Ook is
er een uitgebreide zoekfunctie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.
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de parel afstoffen en helpen weer oog
te krijgen voor de schittering ervan.
Aan de hand van de Dordtse Leerregels
wordt de glans van de parel steeds
meer zichtbaar.
De parel glanst op in de actualiteit van
nu. Want het gaat wel om serieuze levensvragen. Jongeren komen er zomaar
al mee aanzetten: is God wel eerlijk?
Waarom gaat de één wel geloven en
de ander niet? En al die ellende in de

De parel van
genade

elke dag? Hoe gewoon is mijn alledaagse geloof? Wat is in de praktijk
van alledag mijn houding tegenover
God? Wie garandeert mij dat ik geloven
een leven lang volhoud?
En niet te vergeten: wat vind ik van zijn
genade? Raakt dat me nog, vind ik die
amazing of vind ik die doodnormaal?
Wat maakt genade bijzonder? Hoe leer
ik dat wonder te ervaren, juist wanneer
het allemaal zo gewoon is geworden?
Zou dat mijn leven ook kunnen veranderen?
Het zal geen toeval zijn dat
dit boekje gereedkwam in
het jaar dat we het jubileum
vieren van 400 jaar Dordtse
Leerregels. Daar zit een regisseur achter. En het is ook te
danken aan Wilma van der
Jagt, die veel van haar tijd en
energie erin investeerde. Een
dertigtal columns uit Nader
Bekeken moest worden herordend, hier en daar omgewerkt,
voorzien van gespreksvragen
en meer. Zo werd het geschikt
voor persoonlijke lezing en
overdenking en voor gezamenlijke studie en geloofsgesprek.

Lofprijzing van toen vo

or nu

idden om de
grote genade waarmee
Hij zich om ons heeft bekom
merd!
Want dat is precies wat
de Dordtse Leerregels
willen: de
eer van God hooghoud
en en in bescherming
nemen.

Uiteraard zijn wij niet de
eersten die zich daarin verdiepen. Het evangelie is immers W&
W
niet bij ons begonnen. Alle
eeuwen door heeft de Geest
Gods kerk ingewijd in de
waarheid en aan de hand van
Gods Woord binnengeleid in zijn werkelijkheid. Leven in het licht.

Ds. Jan Wesseling is predi
kant van de Gereforme
erde kerk
Veenendaal-West.
Wilma van der Jagt is catec
heet en woont in Amersfoor
t.
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In de Dordtse Leerregels vinden we
schatten terug, die de kerk opdiepte
uit de boodschap van God. Parels met
eeuwigheidswaarde. In de loop van de
tijd blijft hun schittering onverminderd
en behouden ze hun waarde. Onverslijtbaar en kostbaar dus. Tenminste,
wanneer je er oog voor krijgt. Wanneer
de Geest van Christus je ogen ervoor
opent.
Dat is de bedoeling van het boekje De
parel van genade. Het wil het stof van

Jan Wesseling
m.m.v. Wilma van der

Jagt

Elk hoofdstuk van de Leerregels
eindigt met een lofprijzing.
Rechtstreeks overgenomen uit
de Bijbel. Ons voorgezegd door
de Geest van God zelf. Dat is de
ultieme en hooggestemde bedoeling
van deze parel. Die is ons gegeven tot
lof op de rijkdom van Gods genade
(vgl. Ef. 1:6).

19-11-18 10:44

wereld, waar komt die vandaan? Is God
wel te vertrouwen? Hoe weet je eigenlijk of je door Hem bent uitgekozen?
Waarvoor besta ik hier op aarde?
Die vragen zijn uit hun leven gegrepen.
Er komen ook vragen boven waar je
niet altijd als vanzelf over nadenkt. Hoe
staat het er met deze wereld voor? Wat
moet het voor Jezus hebben betekend
dat Hij vanuit de hemel afdaalde naar
het verziekte klimaat van deze wereld?
Hoe bijzonder is het eigenlijk dat je
een bijbeltje in huis hebt? Of dat je
’s zondags naar de kerk kunt? Wat doe
ik ermee? Krijgt het ruimte of wordt
het overwoekerd door de drukte van

In die aanbidding komt God tot zijn
doel met ons. Het is onze hoogste
bestemming als mens. ‘Wat is het
levensdoel van een mens?’, vraagt de
Westminster Catechismus.
Antwoord: ‘Het levensdoel van een
mens is God te verheerlijken en voor
eeuwig van Hem te genieten.’
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Met enige regelmaat halen ze het
nieuws. Ergens in Zuid-Afrika wordt
een diamant gevonden met een uitzonderlijk gewicht. Of op een veiling van
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De katholieke Dordtse
Leerregels
In De Waarheidsvriend schreef prof. dr.
H. van den Belt een tijdje geleden drie
artikelen over het katholieke karakter
van de gereformeerde theologie. In
het derde artikel (‘De verkiezingsleer’,
13 sept. 2018) zoomt hij in dat kader in
op de Dordtse Leerregels en de daarin
beleden leer over Gods uitverkiezing.
Nu is en wordt daarover al veel geschreven vanwege het 400-jarig jubileum
van de Dordtse Synode 1618/19. Ook ons
blad heeft zich wat dat betreft niet onbetuigd gelaten. Toch geef ik graag veel
uit dit artikel door, omdat prof. Van den
Belt op een fraaie manier in kort bestek
weet neer te zetten waar het in de Leerregels om gaat en hoe we daarin niet te
maken hebben met een gereformeerde
specialiteit of iets dergelijks. Van den
Belt begint zijn artikel met een beroep
op de Augsburgse Confessie en de
Nederlandse Geloofsbelijdenis, om te
benadrukken dat het de kerken van de
Reformatie ging om continuïteit met
de leer van de apostelen en de concilies
van de vroege kerk. Dan schrijft hij:
Predestinatieleer
Je kunt de katholiciteit van de gereformeerde theologie natuurlijk heel formeel
benaderen. De gereformeerde theologie
is katholiek, omdat zij altijd vanuit God
denkt of omdat zij vanuit Gods openbaring een verband wil leggen tussen de

theologie en alle andere wetenschappen.
Maar er zijn ook inhoudelijke punten
die typisch of zelfs exclusief lijken te zijn
voor de gereformeerde theologie en dus
haaks lijken te staan op die katholiciteit,
zoals de predestinatieleer van de Dordtse
Leerregels.
Op het eerste gezicht lijkt de synode van
Dordrecht de positie van de internationale gereformeerde kerken af te schermen tegen die van de remonstranten
en natuurlijk op de achtergrond tegen
die van de lutheranen en de roomskatholieken.
Toch sluit juist de Dordtse verkiezingsleer
bij nader inzien aan bij de geloofsleer
van de kerk van alle tijden. De katholieke
kerk had immers in navolging van Augustinus het pelagianisme als ketterij
veroordeeld. Je mag in de katholieke kerk
niet leren dat het heil afhankelijk is van
de mens, want dan zet je de zaligheid
op het spel en doe je de eer van God
tekort. De Reformatie begon met een
herontdekking van de paulinische en augustijnse genadeleer tegenover allerlei
vormen van synergisme in de kerk van
de Middeleeuwen.
In lijn met Paulus
Sommige scholastieke theologen uit de
Middeleeuwen leerden weliswaar niet
zoals Pelagius dat de mens zelf door zijn
vrije wil in staat was om zondeloos te

leven, maar wel dat hij het goede kan
doen als God hem helpt.
Het heil werd in dit scholastieke systeem
afhankelijk gemaakt van het juiste
gebruik van de wilsvrijheid. God helpt
alleen degenen die door Hem geholpen
willen worden.
Dat is ook wel zo, maar op de vraag
waar dat geholpen willen worden dan
vandaan kwam, gaf het semi-pelagianisme een ketters antwoord, namelijk
van de menselijke wil zelf.
De Reformatie stelde daartegenover
dat de mens helemaal niet geholpen
wil worden, tenzij zijn wil bevrijd wordt
door Gods genade. De gereformeerde
theologie van de Dordtse synode staat
helemaal in lijn met Paulus, Augustinus
en Luther. Er is eigenlijk niets gereformeerds aan. In de positie van de remonstranten – God verkiest degenen van wie
Hij weet dat zij zullen gaan geloven –
zien de gereformeerden terecht een herleving van het oude semi-pelagianisme
en dat is niets anders dan een door de
Vroege Kerk afgewezen ketterij.
Ongelijksoortig
In de Synopsis (1625) legt de Leidse hoogleraar Antonius Walaeus dat genuanceerd uit als hij stelt dat sommigen ‘die
leden van de gereformeerde kerk willen
zijn’ van mening zijn dat ‘God niemand
definitief heeft uitverkoren, van wie Hij
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het geloof en de volharding niet van
tevoren voorzag’ (Synopsis purioris
theologiae (SPT) 24.34). De remonstranten zouden met hun ideeën over het
vooruitgezien geloof nog wel acceptabel
zijn als zij maar erkenden ‘dat het geloof
en de volharding in het geloof louter
gaven van God zijn...’ Maar omdat zij
vinden dat geloof en volharding ten dele
– en wel voor het beslissende deel – ook
uit de vrije wil van de mens ontstaan,
komt hun positie uiteindelijk op precies
hetzelfde neer als de oude ketterij van
Pelagius.
Anderzijds probeert de Synopsis op het
punt van de predestinatie misverstanden te voorkomen. De positie van het
supralapsarisme wordt afgewezen. God
heeft niet zomaar mensen als schepselen uitverkoren of verworpen, maar Hij
heeft gevallen zondaren uitverkoren.
Verkiezing en verwerping zijn ongelijksoortig, er is geen parallellie. Het oordeel
over de ongelovigen is geen rechtstreeks
gevolg van hun verwerping, maar een
rechtstreeks gevolg van hun zonde en
ongeloof. De verwerping is het ‘voorbijgaan’ van hen die niet zijn uitverkoren.
God heeft besloten om sommigen in
de ellende te laten, waarin zij zichzelf
gestort hebben (DL I.15). Ook in de milde
formulering van de predestinatieleer
blijkt de katholiciteit van de gereformeerde theologie.
Evangelicals
Uiteindelijk gaat het bij de predestinatie
om de glorie van God in de genadige
verlossing van volstrekt verloren zondaren. Die passie voor God zet de toon van
de katholiciteit van de gereformeerde
theologie.
Veel evangelische christenen zien dat
uitgangspunt in Gods soevereiniteit niet
zo zitten. Zij beginnen bij de mens en
zijn of haar ervaring of nood. God
sluit daar dan naadloos bij aan en
vervult al onze begeerten. Dat doet Hij
inderdaad, maar toch op een andere
manier dan wij geneigd zijn te denken.
Hij laat ons allereerst zien dat onze
grootste nood is dat we Hem uit het oog
verloren hebben.
Overigens is er in internationaal verband bij de evangelicals een beweging
terug naar de bronnen van de Reformatie. Er is in pinksterkringen behoefte aan
theologische doordenking en vaak wordt

dan teruggegrepen op de klassiekers uit
de gereformeerde traditie. Het is mooi
als mensen die niet van huis uit met de
gereformeerde theologie vertrouwd zijn,
de waarde ervan inzien, maar triest dat
degenen die erbij opgevoed zijn, er vaak
afstand van nemen.
Determinisme
De predestinatieleer is geen vorm van
determinisme, omdat Gods almacht,
alwetendheid en alomtegenwoordige
voorzienigheid de menselijke vrijheid
niet uitsluiten, maar omsluiten, zij het
op een voor ons ondoorgrondelijke wijze.
Of om het met de woorden van Walaeus
te zeggen: ‘De mens doet in vrijheid wat
hij doet, omdat God besloten heeft dat
hij dat en niet iets anders in vrijheid
zou doen.’ Wie daartegen het bezwaar
maakt dat zoiets onbegrijpelijk is, krijgt
als antwoord dat de wegen en de werkingen van Gods oneindige kracht en
wijsheid ook niet volkomen begrepen
kunnen worden door een beperkt en
eindig intellect. Met andere woorden,
God is God en wij kunnen niet uitleggen
hoe Zijn alwetendheid – laat staan Zijn
voorzienigheid – zich met echte vrijheid
verdraagt, maar dat wil nog niet zeggen
dat er in Hem een tegenstelling is tussen
die twee.
God haat het kwade, want Hij is heilig
en de mens heeft er in vrijheid voor
gekozen om God als Vader de rug toe
te keren. Maar dat wil volgens Walaeus
niet zeggen dat de zondeval God is
overkomen. God wist niet alleen dat het
gebeuren zou, maar bepaalde het in
Zijn voorzienigheid ook, of liever gezegd,

Hij liet
het toe.
God voorzag
in het oneindige
licht van Zijn kennis
dat de naar Zijn beeld
geschapen mens zijn vrije
wil zou misbruiken, maar
wilde om Zijn gerechtigheid en

barmhartigheid aan het licht te brengen
liever uit het kwade – de zonde – het
goede – de verlossing – voortbrengen
dan niet toe te laten dat er kwaad zou
zijn, schrijft hij met een verwijzing naar
Augustinus (SPT 24.23).
Spiritualiteit
Juist in de spiritualiteit is de gereformeerde theologie echt katholiek. Het geloof in Gods soevereiniteit leidt tot een
diep besef van Gods heiligheid. Waar
God op het hoogst verheerlijkt wordt,
daar hoeft de mens nog niet – zoals
men vroeger wel beweerde – op het
diepst vernederd te worden, tenminste
niet als mens, als schepsel van God.
Maar daar komt de zonde als opstand
tegen God wel het scherpst aan het licht
en wordt de gevallen mens beroofd van
alle onterechte zelfvertrouwen en op
God geworpen als enige fundament
van het heil. Zo – op God geworpen en
volstrekt van God afhankelijk – herkrijgt
de gevallen mens zijn echte mens-zijn en
zijn diepste vrijheid in kinderlijke afhankelijkheid van God.
Goed verstaan biedt de predestinatieleer – in een moderne en postmoderne
context – de enige echte houvast en bestaanszekerheid. Als we niet excentrisch
leren leven en denken, dan zijn we gedoemd om in en met onszelf te smoren
en om te komen.
Diepe vreugde
De gereformeerde notie van de gemeenschap met God in Christus door de
Heilige Geest is de bron van onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Blijdschap
is misschien niet de eerste associatie bij
de gereformeerde spiritualiteit, maar
dat is een onterecht beeld. De blijdschap
is misschien niet zo uitbundig, maar zit
wel diep, omdat de geestelijke vreugde
wortelt in de gemeenschap met God in
Christus door de Heilige Geest. De unio
mystica, de verborgen verbinding met
Christus als Middelaar, geeft de gereformeerde christen een diepe en innige
vreugde in God.
Zoals de vlieger aan de vliegeraar trekt
door het nauwelijks zichtbare
vliegertouw, zo verbindt de Heilige
Geest ons door
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het geloof onlosmakelijk met Christus en
trekt Hij ons naar Hem toe. Daarom is
de vreugde in de gereformeerde spiritualiteit vooral verbonden met de overdenking van het toekomende leven. Of zoals
de Heidelbergse Catechismus het zegt:
‘Welke troost put u uit het artikel over
het eeuwige leven? Dat ik, aangezien ik

reeds nu in mijn hart het begin van de
eeuwige vreugde gevoel, na dit leven de
volkomen zaligheid zal bezitten, die geen
oog gezien, geen oor gehoord heeft en
die in geen mensenhart is opgekomen,
om God daarin eeuwig te prijzen.’
Dan zal de kerk werkelijk katholiek zijn
en de theologie van pelgrims overgaan

in de theologie van de aanschouwing.
Dan zal ook blijken hoe katholiek de gereformeerde theologie werkelijk is.

CGK en ‘vrouw en ambt’
Plotseling lijkt ook de CGK weer verzeild
te raken in discussies rond ‘vrouw en
ambt’. Anders dan in de GKv zijn er
daar duidelijke besluiten van een generale synode (1998) dat de zusters niet
tot de ambten kunnen worden toegelaten. Maar nu heeft de classis Apeldoorn
op 3 oktober een besluit genomen dat
haaks hierop lijkt te staan. Ze heeft
namelijk het verzoek ingewilligd van
de samenwerkingsgemeente NGK/
CGK te Arnhem om daar de kerkelijke
afspraken van de NGK en niet die van
de CGK te volgen. En dus wel de zusters
tot de ambten toe te laten.
Volgens deze classis maakt
ze daarmee gebruik van de
ruimte die de GS 2013 aan
samenwerkingsgemeenten
heeft gegeven in een door
haar goedgekeurd model
van de samenwerkingsovereenkomst. Daarin
wordt voorgeschreven dat
bij geconstateerde strijdigheid tussen kerkelijke
besluiten de kerkenraden
een weg zoeken die de opbouw en eenheid van de gemeente dient en die zo
veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van alle besluiten. In artikel 5b is
bepaald dat een kerkenraad zijn beslissing in dezen ter acceptatie voorlegt
aan de classis van het kerkverband dat
het besluit nam waarvan afgeweken
wordt.
De classis oordeelde dat de gemeente
te Arnhem een zorgvuldig proces heeft
doorlopen en de gemeente het kerkenraadsbesluit breed draagt. Daarom had
de classis begrip voor de overweging
van Arnhem dat met dit besluit de opbouw en eenheid het meest gediend

zijn. En dus ging zij akkoord.
Ik haal bovenstaande informatie uit
een persbericht van de classis, dat ik
vond in De Wekker van 26 oktober 2018.
Het is begrijpelijk dat na deze steen in
de vijver gelijk rumoer ontstond. Temeer daar bleek dat een vergelijkbare
classisbeslissing ook elders binnen de
CGK in de lucht hangt. De Wekker van
26 oktober was al gepland als themanummer over ‘kerk en kerkverband’. De
invulling ervan werd nu duidelijk deels
gekleurd door het classisbesluit. In zijn
inleidende artikeltje op het nummer

schrijft hoofdredacteur A. Versluis dat
dit besluit het gekozen thema voor dit
nummer rechtstreeks raakt. Hij schrijft:
Het is begrijpelijk dat samenwerkingsgemeenten de spanning voelen tussen
uiteenlopende besluiten van de kerkverbanden waar zij toe behoren. Het is
te waarderen dat Arnhem de kerkelijke
weg is gegaan. Het besluit van de classis
roept echter de nodige vragen op, zoals
in de pers al is gebleken.
Zelfs als de bepaling waarop de classis
Apeldoorn zich beroept hiervoor bedoeld
zou zijn, staat dit besluit op gespannen
voet met diverse besluiten van de laatste

generale synode. Bij de belastingaangifte kun je misschien zoeken naar onbedoelde mazen in de wet, maar dat is
niet de manier waarop we in de kerken
met elkaar omgaan en moeten willen
omgaan. De Christelijke Gereformeerde
Kerken hebben er nooit een geheim van
gemaakt dat zij vrouw en ambt een
belangrijk thema vinden in het contact
met andere kerken. Hoe men de besluiten echter ook waardeert, de kerken als
geheel zullen hierover het gesprek moeten aangaan. Niemand is erbij gebaat
dat bij zo’n ingrijpend en gevoelig onderwerp elke classis zijn eigen beleid gaat bepalen, met
mogelijke verschillen tussen
de classes als gevolg.
Bovendien, en veel belangrijker, zullen we het inhoudelijke gesprek moeten voeren.
Het is altijd mogelijk, en
gezien de recente ontwikkelingen in de GKv niet verrassend, dat een bestaand
besluit vragen oproept bij gemeenteleden. Dan is een discussie over regelingen echter te weinig.
Uiteindelijk gaat het om de vraag welke
weg we in het licht van de Schrift hebben te gaan. En misschien moeten we er
ook eens over spreken hoe het komt dat
we de Schriften soms zo verschillend verstaan. We hebben elkaar als kerken gekregen en we hebben elkaar nodig. Ook
los van de laatste weken is bezinning
op de verhouding kerk en kerkverband
daarom zeer nodig.
In zijn kerkrechtrubriek ‘Kerk op orde’
gaat prof. dr. H.J. Selderhuis er ook nader op in onder de titel: ‘Voetballen in
Apeldoorn’:
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Studenten in Apeldoorn weten dat ik
kerkrecht graag met straatvoetbal vergelijk. Je moet het de mensen aan de
TUA natuurlijk niet te moeilijk maken en
dus gebruik ik maar een bekend voorbeeld. Ik noem straatvoetbal niet om
kerkrecht tot spelletje te verlagen, want
het gaat hier wel om de regels voor het
welzijn van de kerk van Christus, maar
om duidelijk te maken dat het gaat om
regels die je met elkaar afspreekt en
waar je je met elkaar aan houdt. Zo is
dat met straatvoetbal ook. Er zijn fundamenten waar je niet van af kunt wijken.
Je hebt een bal nodig, ‘twee teams, twee
goals en een speelveld. Die fundamenten
zijn er voor het kerkrecht ook en die vind
je in de Bijbel. Ze hebben alles te maken
met Christus die het in de kerk voor het
zeggen heeft. Maar verder maak je de
regels zelf en als je die afgesproken hebt,
ga je “voetballen” en houd je je aan die
regels. Tenzij iemand een idee heeft hoe
het spel beter kan worden. Dan overleg
je samen of je dat voorstel overneemt of
niet. En aan die beslissing houdt ieder
zich, ook al is een minderheid het er niet
mee eens. Spelers die tijdens de wedstrijd
ineens eigen regels gaan volgen, roep je
tot de orde, geef je een waarschuwing
en geef je, als ze toch doorgaan met hun
eigen regels, de boodschap dat ze beter
op een ander veldje kunnen gaan spelen.
Kerkrecht is zo eenvoudig.
Belanghebbend
Nu weten ze in de classis Apeldoorn ook
wel dat het zo werkt en ik denk niet
dat daar iemand is geweest die bij het
veelbesproken besluit in de CGK Arnhem
vrouwelijke ambtsdragers toe te laten,
gedacht heeft: laten we ons maar eens
lekker niet aan de afspraken houden.
Er is immers in de GS van 2013 duidelijk
vastgelegd: Vrouwelijke leden van de
gemeente hebben geen passief kiesrecht
wanneer één van de kerkverbanden van
de samenwerkingsgemeente daarvoor
niet de ruimte geeft.’ Al die broeders
daar zijn dus afgeweken van afspraken
waar ze bij hun bevestiging zelf mee ingestemd hebben. Maar nogmaals, ik kan
haast niet geloven dat men dat bewust
heeft gedaan. Ook niet dat daar gezocht
is naar een maas in het net van de regeling voor samenwerkingsgemeenten, om
via een achterdeur in de CGK binnen te
halen waarvan je eerst als CGK gezegd

hebt dat het on-Bijbels is. Daarmee zeg
ik meteen maar even dat het bij dit punt
maar niet gaat om een interpretatie van
die regeling die je net als bij het straatvoetbal samen hebt afgesproken.
Hier gaat het om de uitleg van de
Schrift, en dat is van een geheel andere
orde dan een regeling voor praktische
zaken. Ik hoop dan ook dat de classis zelf
rap op het besluit terug zal komen en
mogelijk nog voordat de appelschriften
binnenstromen.
Deeg
Eerlijk gezegd hebben we als CGK trouwens wel een beetje een kerkrechtelijk
koekje van eigen synodaal deeg gekregen. De regels die we op het gebied van
oecumene hebben afgesproken waren
bedoeld voor voorlopige situaties onderweg naar kerkelijke eenheid, maar
nu ‘voorlopig’ al zo lang duurt, loop
je tegen deze kwesties aan. Hadden
we met elkaar niet kunnen voorzien
dat dit probleem er een keer aan zou
komen? Wat dat betreft begrijp ik de
kerkenraad van Arnhem wel, ook al deel
ik zijn standpunt niet. Maar hoe moet
dat straks met die CGKv-gemeenten als
men ook daar vrouwelijke ambtsdragers
wil? Hebben we een oplossing voor die
CGK’ers die daarin niet mee willen gaan
en liefst weer een eigen gemeente willen, eventueel samen met die GKv’ers
en NGK’ers die ook tegen vrouwelijke
ambtsdragers zijn? Kerkrecht blijft eenvoudig maar de spelers – en dat zijn
wij – kunnen het spel wel complex maken. Anderzijds geeft ons zo’n kwestie
ook stof om weer eens goed over de
dingen na te denken, om weer eens goed
met elkaar in gesprek te gaan en om
weer eens helder te krijgen wat gereformeerd kerkrecht betekent.
In het Reformatorisch Dagblad van
5 november schrijft Maarten Stolk een
artikeltje over de ontstane kwestie en
over hoe het nu verder zal gaan. Daaruit blijkt dat er tegen het classisbesluit
al diverse bezwaarschriften ingediend
gaan worden bij de betreffende Particuliere Synode. Het viel me op dat
de mogelijkheden daarvoor kennelijk
duidelijk ruimer aanwezig zijn dan binnen de GKv, waar de rechtsingang voor
bezwaren aan veel meer beperkingen
gebonden is geraakt. Ik neem het on-
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derstaande stukje over uit Stolks artikel
dat als titel heeft: ‘Appelzaken tegen
vrouw in ambt CGK’.
Hoe wordt er binnen de CGK op het
besluit gereageerd?
Heel divers. Samenwerkingsgemeenten
die met dezelfde vragen rond de vrouw
in het ambt worstelen – zoals in Nijmegen – voelen zich gesterkt door de classisuitspraak. Volgens
hen is de procedure
zorgvuldig verlopen
en is het besluit in
lijn met uitspraken
van de generale synode.
Synodepreses ds.
P.D.J. Buijs, kerkrechtdeskundige
prof. dr. H.J. Selderhuis en anderen
vinden echter dat de
classis zich niet aan
de afspraken heeft
gehouden. ‘Vrouwelijke leden van de gemeente hebben geen
passief kiesrecht
wanneer één van de
kerkverbanden van
de samenwerkingsgemeente daarvoor
niet de ruimte
geeft’, zo besloot de
synode.
Het bestuur van Bewaar het Pand heeft
het classisbesluit
scherp veroordeeld.
De stichting riep
gemeenten en gemeenteleden vrijdag
op bezwaar te maken.
Zijn er gemeenten die bezwaar maken
tegen het classisbesluit?
Inmiddels zijn onder meer de kerken in
Katwijk, Kralingen en Urk (Maranatha
en Eben-Haëzer) in appel gegaan bij

de particuliere synode van het Oosten,
waaronder de classis Apeldoorn valt.
Kan dat wel? Die kerken maken geen
deel uit van de classis Apeldoorn.
Ja, gemeenten en gemeenteleden uit het
hele land mogen bezwaar maken. Omdat deze zaak het belang van de gehele
CGK raakt, is zo’n appel mogelijk.

met de Heilige Schrift, de belijdenis van
de kerk en/of de aanvaarde kerkorde en
synodale besluiten.’ Als de particuliere
synode een bezwaar afwijst, kunnen de
indieners in appel gaan bij de generale
synode. Die wordt volgend jaar gehouden.
Kan de samenwerkingsgemeente in
Arnhem nu al vrouwelijke ambtsdragers bevestigen?
Nee, een appel heeft
een zogenoemde
‘opschortende werking’. De kerk in Arnhem moet wachten
totdat alle appelzaken zijn behandeld.
In ieder geval tot
die tijd gelden de
huidige regels, die
geen ruimte bieden
aan de vrouw in het
ambt.
Bij het afsluiten van
deze Persrevue was
het laatste nieuws,
dat de classis Apeldoorn besloten
heeft om na alle
ontstane commotie
haar besluit te heroverwegen. Twijfel
is gerezen of wel
echt recht gedaan
is aan de bestaande
kerkelijke afspraken.

Hoe gaat het nu verder?
In de ‘Integrale regeling voor de appelprocedure’ van de CGK staat dat de
‘kerkelijke vergadering beoordeelt of op
basis van de vastgestelde feiten bewezen
is dat het bestreden besluit in strijd is
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