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Erop gebrand Gods wil te doen
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Gods vuurengelen, de serafs

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op
een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de
hele tempel.
Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee
om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en
twee om mee te vliegen.
(Jesaja 6:1-2)
De engelen vormen een geweldige organisatie. Het is een
groots koor. Het is een geweldig leger onder leiding van de
‘Heer van de hemelse machten’.
Enkele afdelingen worden met naam genoemd. Dat zijn de
elitetroepen. Ze zijn rond God in zijn paleis.
Elite
Cherubs zijn een speciale afdeling
engelen. Zij zijn te vergelijken met

lijfwachten die de koning bewaken. Ze
zijn de eerste engelen die in de Bijbel
genoemd worden als God de weg naar
de boom van het leven afsluit en naast

het vlammende zwaard van het oordeel
zijn schildwachten neerzet (Gen. 3:24).
Ze bewaken Gods eer.
In Gods tempel waren cherubs overal
aanwezig. Als God definitief komt wonen tussen de mensen, komen er geweldige gestalten van cherubs te staan.
Mozes had op de ark kleine cherubs
laten maken van goud. Maar Salomo
maakte reuzencherubs. Ze bewaken
Gods troon, de ark (zie 2 Kron. 3:3-14).
De serafs zijn nog dichter bij God dan
de cherubs. Zij staan in de troonzaal.
Ze zijn Gods lakeien. Dat weten we,
omdat we via Jesaja 6 een kijkje mogen
nemen daar bij Gods troon. Dat was in
het sterfjaar van koning Uzzia. Waarom
wordt dat erbij gezegd? Is dat belangrijk?
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Uzzia was een koning die het land lang
geregeerd heeft. Het was een goede
tijd. Als zo’n koning sterft, komt er onzekerheid op: wat zal de toekomst brengen? Wie komt er op de troon?

-

Jesaja zag de ‘Heer, gezeten op een
hoogverheven troon’. Aardse koningen
komen en gaan, maar Gods troon blijft
eeuwig staan. Dat is de betekenis: kijk
omhoog.
En net zoals bij een machtige koning de
dienaren om de troon staan, zag Jesaja
achter de Here rondom zijn troon zijn
knechten staan. Van beneden af gezien
staan ze boven de troon. ‘Boven hem
stonden serafs. Elk van hen had zes
vleugels, twee om het gezicht en twee
om het onderlichaam te bedekken, en
twee om mee te vliegen’ (Jes. 6:1-2).

Dat zijn de serafs
Serafs zijn eigenlijk – zoals hun naam
betekent – ‘vuur-engelen’: ze staan in
brand. Het is het vuur van Gods heiligheid dat hen in vlam zet daar rond
de troon van Gods heiligheid. Ze zijn
er ook op gebrand Gods heilige wil te
doen. Dat blijkt uit wat Jesaja vertelt.
Ze hebben drie paar vleugels. Dat is
bijzonder. De Bijbel vertelt niet van alle
engelen dat ze vleugels hebben. Maar
deze bijzondere engelen hebben zelfs
drie paar. Met ieder paar doen ze wat:
-

Met twee vleugels bedekken ze hun
gezicht. Dat is opvallend. Waarom
bedekken ze hun gezicht? Hebben ze zonden gedaan, fouten
gemaakt? Nee, ze zijn geen zondige
mensen.
Dat ménsen hun gezicht bedekken,
is begrijpelijk. Mozes doet dat als de
Here dichtbij komt in de brandende
braamstruik (Ex. 3:6, hij durft niet
naar God te kijken). Verschrikt
bedekt hij zijn gezicht. Hij is een
zondaar. Die mag en kan de heilige
God niet zien. Maar waarom doen
deze troongeesten dat? Zij hebben
toch niet gezondigd? Nee, maar
Gods glans is zo fel, zo bijzonder,
dat ze de vleugels voor de ogen
slaan. Gods glorie is zo machtig, dat
geen schepsel – mens of engel – dat
gewoon kan aanzien.

-

Vanuit dat diepe respect willen
ze alleen maar iets doen wanneer
God het zegt. Dat is de uitleg die
mij het meest aanspreekt over het
feit dat de serafs met twee vleugels
hun voeten bedekken. De Nieuwe
Bijbelvertaling vertaalt: hun onderlichaam. Maar dat doet je ten
onrechte aan seksualiteit denken. Je
kunt het beste aan hun voeten denken, zoals de Herziene Statenvertaling het weergeeft. Dat betekent –
zei iemand – dat ze zich niet kunnen
en willen bewegen zonder de wil
van de Here God, die op de troon zit.
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Ze willen niets doen zonder Gods
opdracht. Maar wel staan ze klaar
om te reageren op Gods opdracht.
Jesaja zag dat ze met twee vleugels vliegen. Je moet denken aan
zweven. Ze staan naast God troon
– startklaar. Ze zijn attent, paraat.
Er hoeft maar een woord uit Gods
mond te komen en ze zijn al weg.

Laat uw wil gedaan worden
Als Jezus ons leert bidden, leert Hij ons
aan de hemel te denken waar Gods wil
graag gedaan wordt. Het is voor Hem
een kostbare herinnering aan het paleis
van Vader.
De Heidelbergse Catechismus geeft al
biddend een mooie uitleg door op de
engelen te wijzen:
‘Laat uw wil gedaan worden, op aarde,
zoals in de hemel.
Dat wil zeggen: Geef dat wij en alle
mensen onze eigen wil verloochenen
en uw wil, die alleen goed is, zonder
enig tegenspreken gehoorzaam zijn,
zodat een ieder zijn taak waartoe hij
geroepen is, even gewillig en trouw
vervult als de engelen in de hemel
doen’ (zd. 49 HC).
In de engelenwereld zijn de vuurengelen een goed voorbeeld. De serafs
zijn erop gebrand Gods wil te doen. Ze
willen niks liever. Ze staan elk moment
gereed om zodra de Koning op de troon
een wenk geeft, uit te vliegen. Het is
hun verlangen Gods wil te doen.
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Je merkt enthousiasme om Gods wil te
doen. Ze willen het graag. Wij komen
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vaak niet verder dan dat we Gods wil
moeten doen. Dat hoort nu eenmaal bij
het geloof. Wij moeten gehoorzamen.
En regelmatig doen we het wel, maar
niet van harte. We dienen God, maar
soms met een frisse portie tegenzin.
Dat we er nu echt zin in hebben Gods
wil te doen – dat hoor ik niet zo vaak in
de kerk.
Jezus kwam uit de hemel. Daar was

gehoorzaamheid een feest. Hij noemt
in het volmaakte gebed de engelen een
voorbeeld voor ons.
Hoe kan gehoorzamen een feest worden?
Waarom doen die serafs wel graag wat
God wil?
Waarom is er wel dat verlangen in de
hemel en zo weinig op aarde?

Aanbidding
Dat leer je als je kijkt naar wat de engelen doen in de hemel. We lazen in
Jesaja dat het loflied klinkt. Ze zingen
voor God. Ze bejubelen God. Ze vinden
God geweldig. Ze vinden God het mooiste wat er is. Ze staan rond Gods troon.
Ze zingen het lied van de heiligheid en
schoonheid van God. Ze bezingen dat
Gods glorie veel verder gaat dan het
paleis waar ze dienstdoen:
‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de
hemelse machten.
Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’
Alle eer aan Hem die zo creatief is.
Alle eer aan Hem die heilig als een vuur
is.
En wat voor effect heeft lof?
Wat doet aanbidding met je?
Het geeft je echt plezier om Gods wil te
doen. Want als je God bejubelt, wil je
Hem graag blij maken, zijn wil doen.
Laten we God meer loven.
Laten we zeggen hoe geweldig Hij is.
Laten we het in onze gebeden doen.
Laten we het in onze liederen bezingen.
Dan krijgen we zin om zijn wil te doen
– hier op aarde net als in de hemel.
Dan wordt ook hier gehoorzaamheid
een feest.

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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Er vinden verschuivingen plaats op het gebied van de prediking. Deze verschuivingen roepen vragen op. ‘Wordt er nog

gepreekt?’ zo vraagt men zich af. Nu zou ik deze vraag kunnen behandelen door bijvoorbeeld concrete preken te gaan
bespreken. Men stuurt mij namelijk regelmatig preken toe
met de opmerking: zo wordt er tegenwoordig gepreekt.
Ik zou ook de kritiek van mensen op
de prediking hier kunnen weergeven
en proberen te wegen. Maar dat doe
ik niet. Naar mijn idee is het namelijk
van belang om allereerst uiteen te
zetten wat preken eigenlijk is. En dan
nog meer toegespitst op de vraag die
daarop volgt: wat is gereformeerde prediking? Het is belangrijk om dat eerst
(weer) helder te hebben om van daaruit
de vraag te kunnen beantwoorden hoe
het staat met de preek vandaag.

Wat is preken?
Laat ik heel basaal beginnen. De lezing
uit de Bijbel vormt een vast onderdeel
van de kerkdienst. Deze lezing vindt
plaats voordat de preek begint. Dat
zegt al twee dingen. In de eerste plaats
dat de preek iets met die bijbellezing te

maken heeft. In de preek speelt het gelezen bijbelgedeelte een bepaalde rol.
Vanouds is het zo dat gezegd wordt dat
in de preek het bijbelgedeelte wordt
uitgelegd, maar daarnaast ook dat
er sprake is van een toepassing op de
hoorders en de tijd van vandaag. Deze
omschrijving heeft zo zijn nadelen,
maar geeft wel goed aan dat preken
méér is dan bijbellezen. Dat is ook
het tweede wat namelijk gezegd kan
worden als je kijkt naar de kerkdienst.
Preken is geen bijbellezen. Een stuk uit
de Bijbel lezen of een gedeelte uit de
Bijbel navertellen is nog geen preken.
Het onmisbare kenmerk van een preek
is dat er een toepassing plaatsvindt.
Wat wil dat zeggen? Ik kan het niet
beter verwoorden dan prof. K. Runia
eens gedaan heeft. Het grondpatroon
van de preek, zo zegt hij, is dat iemand

mij namens God het heil aanzegt en
mij oproept om dit heil te aanvaarden
en eruit te leven. Runia noemt dit het
‘onopgeefbare wezenselement’ van de
preek.1 Anders gezegd: een preek onderscheidt zich van de schriftlezing op het
punt dat de predikant een concreet op
de gemeente gerichte aanspraak laat
horen.2
In dit licht kan de vraag of er nog gepreekt wordt, als volgt nader worden
omschreven: klinkt er in de preek nog
een concreet op mij gerichte aanspraak
die te maken heeft met het bijbelgedeelte dat gelezen is? Wordt mij iets
aangezegd en word ik ergens toe opgeroepen? Is er sprake van een appel?

Probleem
Zo verwoord, wordt duidelijk dat we
hier wellicht stuiten op een probleem
in onze tijd. Laatst hoorde ik een collega zeggen: ik durf in de preek niet
meer te zeggen: ‘Zo zegt de Here’!
Waarom niet? Nou, we zijn erachter
gekomen dat alles interpretatie is. Dus
moeten we voorzichtig zijn. We zijn
kind van onze tijd. We staan onder in-
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vloed van onze cultuur. Daardoor wordt
onze interpretatie bepaald. We moeten
dus voorzichtig zijn met het spreken
van grote woorden.

te zeggen: we moeten de verschillende
perspectieven op de waarheid niet
verwarren met fundamentele meningsverschillen over wat feitelijk waar
is.3 Toegepast op de bijbeltekst en de
preek: het is mogelijk om de bijbeltekst
vanuit verschillende kanten te bekijken
en zo te komen tot een verschillend appel. Dat is ook de reden waarom twee
preken over dezelfde tekst zo anders
kunnen zijn.

Deze gedachtegang wordt tegenwoordig door steeds meer mensen omarmd.
Zoals vorig jaar te lezen was in het
christelijk maandblad Reveil (zie ND,
11 juni 2018). Daar kwamen drie mensen
aan het woord die wel geloofden, maar
niet naar de kerk gingen. Een van hen
legt uit waarom: ‘Ik heb bijzonder veel
Om een voorbeeld te geven. De geschiemoeite met de stelligheid waarmee
denis uit Lucas 7, over de vrouw die
vanaf de preekstoel zaken worden beJezus zalfde, kan bepreekt worden door
weerd alsof de dominee of voorganger
te kijken naar wat deze vrouw doet
precies weet wat Gods
en naar datgene wat
bedoeling is voor mijn
de Here Jezus hierover
Er komt een
of ons leven.’ Inzicht
zegt. Als een predikant
aanspraak uit
gevend is wat hij erop
dat doet, dan komt er
laat volgen: ‘Ik hoor reeen aanspraak uit, in de
gelmatig de frase “De Bijbel is hier duitrant van: dat datgene wat Jezus tegen
delijk over”. In mijn optiek is de Bijbel
deze vrouw zegt (uw zonden zijn u vernergens duidelijk over, dat is precies de
geven), ook voor ons geldt wanneer we
reden waarom er zoveel verschillende
geloven. Een andere mogelijkheid is om
soorten kerken en opvattingen zijn.’
deze geschiedenis te bekijken vanuit
Hier vind je de gedachtegang in de kern de farizeeër Simon en zijn gasten. Wat
verwoord. En die lijkt steekhoudend. Hij beweegt hen, hoe denken zij en hoe
sluit namelijk aan bij wat wij zelf zien
reageert Jezus daarop? Hier vloeit dan
en ervaren. Over dezelfde tekst kun je
een ander appel uit voort. Zoiets als:
verschillende dingen naar voren brendat we moeten weten en beseffen dat
gen. Het is maar hoe je het bekijkt. Er
ons veel vergeven is; dat dit ons handezijn verschillende interpretaties mogelen motiveert.
lijk. Dus wie zegt dat de predikant het
bij het rechte eind heeft in datgene wat Dit voorbeeld laat zien dat er verschilhij op basis van de Bijbel richting de
lende mogelijkheden zijn. Dat is ook
gemeente zegt? Is er wel zoiets als een
de reden waarom preken van elkaar
appel mogelijk?
verschillen. Maar waar het dan wel
op aankomt, is dat het appel dat in de
preek klinkt, de gerichte aanspraak die
Alles interpretatie?
tegen mij als hoorder gezegd wordt,
legitiem is. Dat wil zeggen: of de tekst
Hoe logisch deze redenering ook klinkt,
door de predikant recht wordt gedaan
toch is hier sprake van een denkfout.
in het licht van de directe context en in
Het feit dat je vanuit dezelfde bijbeltekst verschillende dingen kunt zeggen, het licht van de gehele Bijbel. Door de
hoorder is dit na te gaan en te controbetekent niet dat die tekst onduidelijk
leren, zoals de mensen in Berea deden.
is of dat je alle kanten op kunt met die
tekst. Vergelijk het met een ongeluk dat Paulus had daar een preek gehouden
waarin hij het evangelie verkondigde.
gebeurd is. Verschillende mensen hebben het gezien. Maar ieder heeft zo zijn En dan lees je dat de mensen in Berea
dagelijks de Schriften bestudeerden
eigen verhaal over datzelfde ongeluk.
‘om te zien of het inderdaad waar was
In die verhalen vertellen mensen hun
wat er werd gezegd’ (Hand. 17:11).
kijk op de zaak. Maar die verschillende
Dit geldt ook voor vandaag. Wanneer in
verhalen moet je niet verwarren met
een preek een appel klinkt op basis van
het feit dat er sprake zou zijn van een
een bijbeltekst, dan heeft de predikant
fundamenteel verschil van mening.
deze tekst op een bepaalde manier geGetuigen vertellen hun verhaal over
ïnterpreteerd. Dat betekent dat er ook
hetzelfde ongeluk. Om het ingewikkeld

sprake kan zijn van misinterpretatie. En
dat betekent dat er grote woorden gesproken kunnen worden die niet voortkomen uit de tekst. Dat is gebeurd in
het verleden, maar het kan nog steeds
gebeuren. Daarom is het belangrijk om
de predikant in zijn preek na te rekenen, zoals de mensen in Berea deden. Is
datgene wat de predikant de gemeente
voorhoudt, in overeenstemming met
Gods Woord? In tegenstelling tot de
mensen in Berea hebben wij nu, naast
het Oude Testament, ook het Nieuwe
Testament met daarin de evangeliën
en de apostolische geschriften. Dat
vraagt van de hoorders dat zij kennis
hebben van het hele woord van God.
Alleen zo kunnen zij beoordelen of er
recht gedaan wordt aan de tekst en
aan het geheel van de Bijbel of dat de
tekst wordt misbruikt en dat er sprake
is van misinterpretatie. Dit narekenen
moet vervolgens niet gebeuren vanuit
een motief om met de predikant ‘af te

rekenen’. Want dan is er altijd wel wat
te vinden. Helaas komt dit soort liefdeloosheid ook voor. Dat neemt niet weg
dat in zijn algemeenheid van de predikant best wel wat gevraagd mag wor-
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den. Namelijk dat hij zo helder mogelijk
in de preek uiteenzet dat de boodschap
die hij laat horen (het appel), verantwoord is op basis van de bijbeltekst in
het licht van het geheel van de Bijbel.

Gereformeerde prediking
Dan komen we nu bij de vervolgvraag.
Het is namelijk nodig om de vraag
– wat is preken? – nader toe te spitsen.
Dat heeft te maken met het feit dat
wij gereformeerde kerken zijn. Het
is nog steeds zo dat predikanten, als
voorwaarde om te mogen preken, de
drie formulieren van eenheid hebben
ondertekend. En dat is geen formaliteit,
maar het zegt dat je als prediker de gereformeerde leer onderschrijft. En dat
heeft onherroepelijk gevolgen voor de
prediking. De vraag is dan: welke gevolgen heeft dit? Oftewel, wat is gereformeerde prediking? Wat is het kenmerk
daarvan?

In de tweede plaats heeft gereforknopt weergeven. De gereformeerde
meerde prediking te maken met de
manier van bijbellezen vindt zijn grond
overtuiging, door Luther kernachtig
in de belijdenis dat we wat betreft de
omschreven, dat wij ‘tegelijk zowel zonBijbel te maken hebben met het op
daar als rechtvaardige’ zijn.5
schrift gestelde geopenbaarde Woord
van God (NGB, art. 3). Wanneer je onder
deze belijdenis je handtekening hebt
Verlossing
gezet, betekent dit dat je uiterst zorgvuldig met de Bijbel omgaat. Je wacht
Deze overtuiging betekent dat een
je voor een eigenmachtige uitleg van de preek veel meer is dan een moraliseBijbel. Daarom bekijk je de tekst in zijn
rend verhaal: een zedenpraatje waarbij
tekstverband. Vervolde aandacht vooral
gens ga je van de tekst
gericht is op wat wel of
Geen eigenmachtige
naar het geheel van de
niet mag. Preken gaat
uitleg
Bijbel en weer terug, in
veel dieper. Natuurlijk
de wetenschap dat God
kan het in de preek
zichzelf niet kan tegenspreken. Bij dit
gaan over wat God zegt en wat Hij gealles is de apostolische leer je leidraad.
biedt. En dan kan er weleens een appel
De apostelen zijn onze getuigen en
klinken over wat wel of niet mag. Maar
leermeesters. Met de woorden van hier- dat staat altijd in een groter kader.
boven: we zijn gebonden aan hun perNamelijk in het kader van onze verlosspectieven op de waarheid. Ten slotte
sing. Prediking is het middel om ons tot
is het belangrijk om oog te hebben voor zaligheid te brengen, zoals Calvijn eens
de ontwikkeling van de heilsgeschiedeheeft gezegd.
Onze verlossing is namelijk niet een
simpele mededeling die je maar een
keer gehoord hoeft te hebben en die je
daarna weet. In die zin is de Bijbel niet
te vergelijken met een roman of met
een film. Een keer lezen of kijken is voldoende. Natuurlijk kun je het meerdere
keren doen. Maar op een gegeven moment ken je de plot en de verschillende
plotwendingen.

Allereerst kenmerkt gereformeerde
prediking zich door de gereformeerde
manier van bijbellezen. In een ander
verband heb ik daar eerder over geschreven. 4 Ik zal het hier daarom be-

nis en de centrale plaats van Christus
daarin. Een gereformeerd predikant rekent met dit grote verhaal van de Bijbel.
En het kan niet anders of dit is terug te
horen in de preken die hij houdt.

Onze verlossing is ook niet een feitelijkheid die wij in ons bezit kunnen hebben: dat God voor eens en voor altijd
al mijn zonden in één keer vergeven
heeft. En dat ik vanaf nu geen zondaar
meer ben, maar voor altijd een rechtvaardige. Het is niet voor niets dat de
Here Jezus ons in het Onze Vader leert
bidden om te vragen om vergeving.
En vervolgens ook om de kracht van
de Heilige Geest om in verzoekingen
staande te blijven. Als gelovigen zijn
we zondaar tot onze dood (vgl. Rom.
7:24-25). En omdat dat zo is, moeten we
telkens weer opgeroepen worden om
ons met God te verzoenen. Zoals Paulus
ook tegen de gemeente (!) in Korinte
zegt: ‘Namens Christus vragen wij u:
laat u met God verzoenen!’ (2 Kor. 5:20).
Preken staat zo in het kader van wat
Paulus de ‘bediening van de verzoening’ noemt. In de prediking komt de

103

Jaargang 26 no 4 april 2019

rechtvaardig als zondig is. Dit appel
blijft daarom niet steken in moralisme
(u moet dit of dat). Ook wordt het appel niet gestempeld door gearriveerdheid (maak je niet druk, we zijn verzoend). Dit appel mag ook niet worden
ontkracht door te doen alsof er geen
waarheid meer bestaat en alles alleen
maar interpretatie is. Het appel wordt
Geloven
bepaald door het feit dat de belofte van
het evangelie ons telkens weer moet
Dit ‘zo vaak’ wijst erop dat we geloven
worden voorgehouden en dat wij die
niet als iets eenmaligs moeten zien.
beloften telkens weer moeten aangrijGeloven ligt niet op het niveau van het
pen. Op deze manier is de preek het
weten van een objectieve stand van
middel om ons tot zaligheid te brengen.
zaken, waardoor het alleen maar nodig
Een van onze gereformeerde voorouis om het ons een keer mee te delen.
ders, Theodorus Beza,
Ook ligt geloven niet op
heeft dat in zijn belijdenis
het niveau van het voelen,
Niveau van
als volgt verwoord: ‘De
waardoor het nodig is om
het be-amen
Heilige Geest (…) bedient
dat gevoel telkens weer
zich van deze uiterlijke
op te wekken. Geloven
ligt op het niveau van het be-amen: het prediking als was het een leiding of een
aannemen van Gods beloften. Vanwege buis. Zo kan Hij (…) doordringen tot in
het diepst van de geest om enkel en
het feit dat wij nog zondaar zijn is dit
alleen door zijn genade en goedheid
geen vanzelfsprekendheid. Sterker nog:
wordt dit telkens weer bedreigd. Verder aan de kinderen van God het vermogen te geven waardoor ze dit grote
moeten we de duivel en de wereld, die
geheimenis van hun redding door Jezus
ons steeds maar weer aanvechten, niet
Christus kunnen bevatten en verstaan.
onderschatten (HC, zd. 52, vr./antw.
Zo vernieuwt Hij ook hun denken (…).
127). De Dordtse Leerregels zeggen dan
verlossing naar ons toe. Er wordt in het
openbaar verklaard dat al onze zonden
ons door God om de verdienste van
Christus vergeven zijn, zo vaak wij deze
belofte van het evangelie met waar
geloof aannemen (HC, zd. 31, vr./antw.
84).

het bovenstaande de eerste bouwstenen aangereikt te hebben om daarover
met elkaar in gesprek te gaan.
Noten:

1

Dr. K. Runia, Heeft preken nog zin? Kampen, 1981, p. 39 (cursivering oorspronkelijk). Of zoals door prof. W. Kremer
kernachtig is gezegd: ‘De preek is geen
strooibiljet, geworpen uit een vliegtuig,
dwarrelend op de wind, in de hoop dat
waar het neerkomt het ergens door een
voorbijganger opgeraapt wordt’, in:
W. Kremer, Priesterlijke prediking. Een
bundel eigen werk, verzameld en aangeboden ter gelegenheid van zijn gouden
ambtsjubileum, Amsterdam, 1976, p. 101.

2

Wat Runia hier onder woorden brengt, is
gebaseerd op wat er staat in: HC, zd. 25,
vr./antw. 65 en zd. 31, vr./antw. 84, en
DL, V,14.

3

Julian Baggini, Een kleine geschiedenis
van de waarheid. Troost in tijden van
nepnieuws, Utrecht, 2018, p. 72.

4

Zie hiervoor: Nader Bekeken, sept. 2018,
p. 241v.

5

Deze overtuiging is terug te vinden in
onze belijdenis, vgl.: HC, zd. 23, vr./antw.
60 en DL, V,1.

6

Dr. M. te Velde (red.), Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in
zestiende-eeuws Europa, Heerenveen,
2009, p. 189v.

Bovendien corrigeert en verandert Hij
op deze manier hun wil.6

ook terecht dat de belofte van het evangelie openlijk verkondigd moet worden
met het bevel zich te bekeren en te geloven (DL, II,5).

Bouwstenen

Wat is het kenmerk van gereformeerde
prediking? Dat is dat er een appel
klinkt richting de gemeente, vanuit de
overtuiging dat de gemeente zowel

Wordt er nog gepreekt? Hoewel de
discussie over de preek van alle tijden
is, wordt in onze tijd deze vraag door
nogal wat mensen gesteld. Ik hoop met

104

Luisteren naar en beoordelen van preken
Zoals u weet, gaat het om
drie kenmerken om te weten
of je kerk gezond is. In onze
tijd zijn dat:
1. Opvang
2. Gezelligheid
3. Muziek

Gezond
Vanouds kennen we de drie kenmerken
die erop neerkomen dat het Woord
centraal staat. Wil je weten of een kerk
gezond is, dan moet je de prediking
beoordelen. De Nederlandse Geloofsbelijdenis noemt ook als kenmerk de
bijbels-zuivere bediening van doop en
avondmaal en tot slot de tucht. Belangrijk is in de kerk de sfeer, ja, maar dan
de sfeer van heiligheid.

Het draait om de mens.

Men wil gezelligheid en geen heiligheid.
Men wil bevestiging en geen vermaning.
Men wil zich goed voelen en niet sterven aan jezelf.

Een gezonde kerk is – kortom, zegt
artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis – een kerk waar men
zich richt naar het zuivere Woord van
God. Ik hoor daar het gereformeerde
verlangen in ‘de kerk kerk te laten zijn
in overeenstemming met het Woord
van God’.1 God gaf kerkenraden de taak

Wat is een gezonde kerk?
Waar groeit nieuw leven?
Waar ontstaat discipelschap?

Kenmerken kerk
1. Bijbelse prediking		
2. Zuivere sacramenten		
3. Heilige tucht		

1. Warme opvang
2. Veel gezelligheid
3. Goede muziek

= Woord			

= sfeer

WOORD

MENS

		

de kerk die weg te wijzen en zo leiding
te geven. Laten ze uitstralen dat het
gaat om wat de Bijbel zegt. Nu krijg ik
weleens de indruk dat men koste wat
het kost de boel bij elkaar wil houden.
Maar daar gaat het niet om in de kerk.
Een gezonde kerk is een kerk waar men
zich richt naar het Woord van God.
Je kunt de vraag stellen of warme
opvang, veel gezelligheid en goede
muziek ook niet van belang zijn. Ja,
natuurlijk.
In de Bijbel lees je bijvoorbeeld hoe
blijdschap de toon moet zetten in de
eredienst. Dat is een goede sfeer van
blijdschap over wat God deed en doet.
Je kunt door kille erediensten de Geest
ook in de weg staan. Maar het gaat om
de volgorde en de hoeveelheid.
De trend van onze tijd in de kerken is
dat er te veel nadruk ligt op sfeer en te
weinig op het Woord. Het is een kwestie van de goede verhouding tussen de
plek van het Woord en het gevoel van
de mens.
Het Woord gaat voorop. De prediking is
cruciaal. En dan is de grote vraag niet
of je het leuk vindt, maar of het waar is,
zoals in Berea. Lucas vertelt in het boek
Handelingen dat mensen (in dit geval
Joden) het Woord van God daar zo be-
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Thema
Henk Drost

Berea-kerk
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langrijk vinden dat ze de prediker erop
narekenen.
Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen
ze daar waren aangekomen, gingen ze
naar de synagoge. De Joden in Berea
waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het
evangelie en bestudeerden dagelijks de
Schriften om te zien of het inderdaad
waar was wat er werd gezegd (Hand.
17:10-11).
Dat is een gezonde houding.
De naam Berea staat vanuit de Bijbel
voor een goede houding.2
Het gaat erom vanuit Gods Woord je
prediker te beoordelen. Elke week hebben we ermee te maken. Hoe vind je
daarin een goede houding, met name
als je bezorgd bent over de geluiden die
over je heen gestort worden?
Als de vraag komt hoe je preken moet
beoordelen, zou ik willen beginnen te
zeggen dat je pas iets mag gaan zeggen
over de preken van je predikant nadat
je voor hem gebeden hebt.

Gebed

We denken vanuit de mens. Dan komen
er veel vragen op bij het bijbellezen.
Bekend is de vraag of je echt over al
die oorlogen moet lezen in het Oude
Testament. Vroeger hadden we er
geen moeite mee. Toen ik kind was en
de meester de verhalen vertelde over
David en de Filistijn, konden er voor
mij niet genoeg Filistijnen afgemaakt
worden. Daar werd ik heel enthousiast
van, van al die dode Filistijnen. Nu ben
ik minder enthousiast als ik lees over
zoveel slachtoffers.

Je bent geen stokpaardje aan het berijden als je in een dienst verwacht dat dit
heil aan de orde komt. Het gaat erom
dat de zonde aan bod komt, opdat de
genade beleefd zal worden. Wordt er in
Wat is dat? Wat gebeurt er? Zien we te
de preek naar Jezus verwezen of wordt
veel om ons heen wat oorlog aanricht?
er alleen over de mens gepraat? Gaat
Worden we niet blij van religieus gehet over algemene psychologische wijsweld? Of staan we niet
heden of over de bijzonradicaal genoeg achter
dere genade van Jezus?
De Geest, herleving,
God, de Krijgsheer? Hoe
revival nodig
geef ik dat allemaal een
Ik leerde op de Theoloplek als ik het Woord
gische Universiteit dat
van God ga preken over de overwinning in elke preek Jezus centraal moet staan.
van de HERE?!
Gebeurt dat? Ook bij de uitleg van het
Oude Testament is dat de weg van de
Laat ons bidden. We hebben de Geest
Geest. Denk eraan hoe vol van de Geest
nodig, herleving, revival. Er is een mooi
Petrus preekt en laat zien waar het
lied over revival3 waarin gebeden wordt in het Oude Testament over gaat. Op
om nieuw leven van de Geest in de stad Pinksteren pakt Petrus vol van de Geest
Psalm 16 en zegt dat David de opstanwaar je woont, voor de weduwe die
ding van de Messias voorzag (Hand.
huilt en ook voor de prediker die niet
2:30-31). Petrus werd er toch wel erg blij
zo goed meer weet hoe hij het heilig
Woord in een wereldse gemeente moet van. Waarom? Omdat de opstanding
betekende dat de Heiland hem vergebrengen. Laten we bidden dat de Geest
ving kwam brengen en de deur openvoorgangers vervult als ze de kansel
zette naar een nieuw leven.
opgaan.

Dat reinigt je houding. Te vaak gaat
het op dit punt mis als je het niet met
je predikant eens bent. Er komt boosheid in je hart en daar gaat het fout. Zo
zaten en zitten er mensen met aantekeningenboekjes in de kerk om nijdig
Genade
op te schrijven wat hun niet aanstaat
en vervolgens na de dienst triomfanHet vraagt van de prediker moed om
telijk met elkaar te delen in wat voor
te blijven bij de kern van het evangelie
barre tijden we toch leven met zulke
– dat is de boodschap van zonde en gepredikanten. Daar heeft de boosheid
nade. Er zijn gemeenteleden die je dan
de liefde op de vlucht
een zuurpruim noegejaagd.
men of wegrennen om
Gebed reinigt
een kerk met een wat
je houding
Hoeveel bidt u voor de
vriendelijker boodschap
predikers?
te zoeken. Hoe komen
Noem jij je predikant in je gebed?
zonde en genade in de preek aan de
Besef je iets van hun moeite?
orde? Dat is de centrale vraag.
Het preken begint steeds meer op
evangeliseren te lijken. Dat komt doordat de wereld de kerk is ingetrokken.
Jouw predikant zal dat niet fijn vinden,
maar moet er wel mee dealen. Laat ik
een voorbeeld noemen van hoe de kerkmens veranderd is.

geneesmiddel voor kanker wisten, dan
zouden we alles doen om dat nieuws
wereldwijd bekend te maken. Het zou
miljoenen mensenlevens redden. Zonde
is nog erger dan kanker en wij kennen
het geneesmiddel. Het evangelie van
het eeuwige leven is ons gegeven en
het is het grootste nieuws ter wereld.’4

Een Indiase collega verwoordt het
zo, waar het in preken in de kerk en
spreken op straat om draait: Gods reddingsoperatie. ‘Wij zijn uitgenodigd
om deel uit te maken van Gods grote
reddingsplan om mensen in Gods eeuwige familie te brengen. Als we het

Dat is preken.

Het Woord centraal
Het is opvallend hoe in de loop van de
tijd het beoordelen van preken veranderd is. Werd er eerst vooral op gelet of
het Woord van God wel aan het woord
kwam, nu is de grote vraag of je in je
gevoel en emotie geraakt wordt. ‘Het
deed me niks’ – is de boodschap bij de
koffie.
Een van de mooiste dingen van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
is dat we van B. Holwerda en anderen
erop leerden te letten in welke tijd iets
gebeurde in de geschiedenis van God.
Dat is de zogenaamde heilshistorische
methode van preken. Over het algemeen bracht die goede bijbelstudie
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voort, waarin we leerden recht te doen
aan het historische karakter van de
Bijbel.
Maar omdat de moderne mens weinig
met geschiedenis heeft, wordt er vaak
kort-door-de-bocht gepreekt. Er moet
een gevoelvolle boodschap uitkomen.
De lijn wordt psychologisch. Het gaat
over wat de mens beleeft.

Zo maakte hij bij zijn dood meer slachtoffers (daar heb je het weer!) dan bij
zijn leven (Re. 16:28-30).
In een mooie cursus over vergeving5
staat een les over ‘Wat gebeurt er als
ik ervoor kies om niet te vergeven?’
Er wordt dan gewezen op Simson, die
sterft ‘als een bitter man, die wraak
zocht voor het verlies van zijn ogen’.6

Een voorbeeld.
In het boek Rechters wordt verteld over
het einde van Simson, die uitgejoeld
wordt in de tempel van de Filistijnen
nadat ze hem de ogen hadden uitgestoken: Simson bidt om wraak en krijgt
kracht om de tempel te laten instorten.

Klopt dit? Je kunt het in zo’n boek wel
gebruiken, denk ik. Maar als dit de
enige manier van aanpak in het preken
is, duwt de psychologie de geschiedenis van God te veel aan de kant. Het
historische kader is hier dat Simson de
krachtpatser Gods is die de Filistijnen

Noten:
1

2

gevoelige klappen toebrengt, zodat ze
niet over Gods volk heen lopen. Het
gaat om Gods weg naar Jezus.
De psychologische manier van bijbellezen gaat te veel van de mens uit en
te weinig van het Woord. Gods Woord
brengen betekent niet alleen troosten
en bemoedigen, maar ook aan fouten
ontdekken en corrigeren, zodat de zondaar sterft aan zichzelf en gaat leven
voor God.
Preken is wijzen op Christus, zoals Luther doet op dit schilderij (van Lucas
Cranach) van de Reformatie in Wittenberg.

G. van den Brink, Dordt in context.
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Ogenschijnlijke steun

‘Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend:

Woordwaarde
Egbert Brink

Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste,

die ons een weg naar de zaligheid verkondigen.’ (Handelingen 16:17, HSV)

Dag in dag uit loopt zij het gezelschap van Paulus na als ze
voor het eerst in Europa zijn beland. Het gaat om een sla-

vin met een waarzeggende geest. En op het eerste gehoor

spreekt zij de waarheid: dit zijn slaven van de Allerhoogste

en zij ‘verkondigen u hoe u gered kunt worden’ (NBV). Maar
is haar boodschap wel betrouwbaar?
Aansluiting

Bedrieglijk

Je zou toch zeggen dat zij precies de
juiste woorden kiest. Het gaat hier om
dienstknechten van de Allerhoogste!
Dat is trefzeker geformuleerd. Zij is
slavin met een waarzeggende geest
van heren die haar ronselen. Maar de
mannen die ze naloopt, zijn vrije dienaren van de allerhoogste God. Zij zijn
ook nog eens verkondigers, ze brengen
als herauten goed nieuws. Ze noemt
bovendien de boodschap die zij brengen, een boodschap van redding. Ook
dat is juist! Want ze sluit precies aan
bij het visioen van die man die riep:
S.O.S., kom over en red ons (Hand. 16:9)!
Spreken over redding was in die tijd
populair: jezelf redden, vrij willen zijn,
verlost worden van kwade machten en
van je vlees, om geest te worden… Dat
was helemaal gesproken in de spirit
van die dagen. Deze waarzegster lijkt
voluit de waarheid te spreken.

Op het eerste gehoor is dat misschien
het geval. Maar als je beter je oor te
luisteren legt, is het toch niet de reclame die Paulus en zijn gezelschap zich
zouden wensen.
1.

Zij schreeuwt en stalkt. Bezeten
mensen schreeuwen meestal. Dat
schreeuwerige is meer de stijl van
demonen, maar bepaald niet de stijl
van Jezus en zijn koninkrijk. Die is zeker niet schreeuwerig en al helemaal
niet opdringerig. Van de Knecht van
de Heer zegt Jesaja: Hij schreeuwt
niet, hij verheft zijn stem niet (Jes.
42:2). Dat is beslist niet zijn stijl. Jezus heeft nooit mensen gedwongen
of gemanipuleerd, maar altijd de
ruimte gegund. In de praktijk lijkt
dit meer op te gaan: hoe meer geschreeuw, hoe minder Geest… Kwade
machten overschreeuwen zichzelf.

2. De slavin heeft het niet over de
weg om gered te worden. Maar zij
spreekt over een weg! Zij suggereert
hiermee: hier is ook een weg van
redding en bevrijding. Dit is een redelijk alternatief. Daarmee geeft ze
aan dat deze religieuze beweging in
feite meer van hetzelfde is. Deze slaven van de Allerhoogste zijn eigenlijk collega’s van haar als slavin. Zij
brengen een soortgelijke boodschap
om bevrijd te worden. Kies maar
welke religie jou het beste past of
welke boodschap tussen hemel en
aarde je krijgt. Als het maar van de
andere kant komt, dan komt het
in feite allemaal op hetzelfde neer.
Dit is ook een weg. Wij gunnen hun
ook een plekje op de paranormale
beurs.
3. Al spreekt ze ogenschijnlijk de waarheid… deze vrouw trekt in feite alles
in de sfeer van het occulte. Demonen
geloven ook en zij sidderen, zegt
Jakobus. Die benaming ‘Allerhoogste’ wordt in het Nieuwe Testament
alleen door demonen gebruikt, zij
geloven dat God er is en zullen zijn
bestaan nooit ofte nimmer ont
kennen. Ze spreken ook over Zoon
van God, of Jezus de Nazarener,
of heilige van God. Maar een ding
zullen ze nooit zeggen: HEER Jezus!
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Immers, zij hebben een andere heer
en meester: Beëlzebul.
Satan doet zich voor als een engel van
het licht! Het was dus helemaal geen
goede zaak dat deze slavin de boodschap van Paulus bevestigde. Het kon
ertoe leiden dat de mensen gingen
geloven dat Jezus en de demonische
geesten samenwerken. Zij is een onbetrouwbaar medium, in feite een giftige
bron. Er is geen enkele overeenkomst
tussen Christus en Beliar, hoofd van demonen: ‘Wat heeft licht met duisternis
te maken? (2 Kor. 6:14-15).

Tegenwerking
Het goede nieuws landt in Europa via
Lydia: haar hart gaat open, haar huis
gaat open, de deur naar Europa is open.
Prachtige openingen zijn het. Maar
meteen daarna krijg je de tegenwerking en de confrontatie te zien. Dat
gebeurde precies eender bij Jezus zelf.
Toen Hij begon op te treden na de doop
in de Jordaan, kwam meteen daarna de
confrontatie met satan in de woestijn.
Het eerste optreden van Jezus, volgens
Marcus, werd meteen overschreeuwd
door die kwade geest via een bezetene:
ik weet wel wie u bent, de Zoon van
God! Daar kun je op wachten. Als God

iets opbouwt, probeert satan te stoken
of af te breken. Er komt vrijwel altijd,
vroeg of laat, een tegenzet. Bouw een
gemeente of een kerk, en kwade machten bouwen er een kapel naast. Zo
gaat het elke keer als Paulus ergens het
goede nieuws komt brengen: op Cyprus
wil een tovenaar het werk belemmeren, in Antiochië jagen Joodse drijvers
Paulus weg, in Lystra willen ze een stier
voor Paulus offeren, in Efeze zetten zilversmeden de stad op stelten. Allemaal
mensen die in actie komen tegen het
bevrijdende nieuws!

komt. Gevaarlijk als de bliksem die een
plaats zoekt om in te slaan.

Uitdrijving

Dag in dag uit, zo gaat het maar door.
Dat meisje blijft maar schreeuwen en
uitdagen. Uiteindelijk neemt Paulus
het initiatief. Hij wil niet langer geassocieerd worden met het occulte. Hij
ergert zich aan haar bezitters, het
misbruik is compleet. Dan spreekt hij
niet het meisje zelf toe, zij kan geen
kant op. Maar rechtstreeks richt hij
zich tot de pythongeest die haar in de
Daarvan heeft Jezus zelf gezegd: Ik zag
greep heeft. Paulus drijft ook zelf niet
de satan als een bliksem uit de hemel
uit. Alsof hij die macht en autoriteit in
vallen (Luc. 10:18, HSV). Dat zei Hij,
zichzelf heeft. Hij gebruikt de heerlijke
toen de eerste zeventig apostelen erop
Naam van Jezus. Hij is Heer, Hij is ook
uit werden gestuurd
heer en meester over
met het goede nieuws
de tegenwerkers die de
Gevaarlijk
en ook kwade machten
waarheid verdraaien. Hij
als de bliksem
zich openbaarden. Jezus
is een heel andere Heer
doelde op de bliksem als
dan de heren die deze
bedreiging, die zomaar kan inslaan en
slavin ronselen. Hij is een totaal andere
waartegen je je moet beschermen. Het
Heer, Hij heeft weliswaar zijn slaven en
duidt op de toenemende agressiviteit
dienstknechten, maar die zijn uiteindevan satan, zo bedreigend als de bliklijk en werkelijk vrij. Want bij deze Heer
sem. Niet opzoeken dus, maar jezelf
ben je daadwerkelijk vrij. Hij is niet een
afschermen. De heer van de demonen,
weg (optioneel), Hij is de Weg en de
Beliar, is onttroond in de hemel, maar
Waarheid en het Leven.
fel actief op aarde. En dat blijft hij met
zijn geheime dienst totdat Jezus terug-
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Jezus van Uittik

Column
Gijs Zomer

Vlak voor mijn emeritering verhuisde ik van
Waardhuizen naar Nieuwendijk. Ik ben er niet
veel mee opgeschoten. Mijn woonplaats nu is
meer dan tien keer groter dan wat het was,
maar nog altijd moet ik ’t uitleggen: waar ligt
dat precies?, wat toch doe je daar? Soms schiet
ik gelijk in de verdediging, en dan bevestig ik
prompt het neerbuigende gevoel van de vragensteller: Nieuwendijk ligt direct aan de A27,
met tien minuten ben ik in Gorinchem, met een
kwartier in Breda, binnen twintig minuten in Dordrecht.
Utrecht, ja zelfs Rotterdam ligt op nog geen halfuur…
Mijn Marja kijkt me onmiddellijk vervreemdend aan. Zij, geboren in Delft – de stad van de Oranjegraven – zegt in het
Land van Altena eindelijk haar geluk gevonden te hebben.
En ik deel met haar graag dit geluk. O, ik heb niks tegen de
stad. Ik maak nog wel ’ns een willekeurige stadswandeling, met vooral aandacht voor geschiedenis en cultuur, en
is hier ook ergens een heuse boekwinkel? Maar het weegt
niet op tegen mijn dagelijkse hondenwandeling door het
Pompveld, de Kornse boezem, langs het Steurgat, dwars
door de onder water gelopen Noordwaard, over de Jantjesplaat, door de grienden van de Biesbosch. En wat dacht
je van een dijkwandeling langs de machtige Merwede,
of kronkelend langs de afgedamde Maas, of ook fietsend
langs de Bakkerskil?
En graag ben ik hier onder de mensen. Ik heb bepaald niet
de indruk dat ze wereldvreemd zijn, maar aangenaam is de
verbondenheid met de streek, dit land. En menigeen bezit
ook een aardig stukje van dit land, als moestuin, voor een
toompje scharrelkippen, een paar schapen, een stel eigenwijze geiten en het paard. Elk voorjaar kijken we opnieuw
uit naar de weidevogels, en in een heldere nacht staan
we graag een tijdje buiten om – als eens onze grootvader
Abram – naar de sterren te kijken. Ach, en mijn Marja dus,
aan het einde van de winter is ze ontroerd bij de aanblik van
het klaargemaakte land: de rechte voren, de glimmende
kluiten, en ze ziet haar God langs de akkers gaan: Waar U
uw voeten zet, daar laaft U het akkerland (Psalm 65).

Meerdere dominees werden daarvoor aangetrokken. Nog
klinkt het optimisme van een van hen in mijn oren: God
houdt van Amsterdam, en wij, we gaan een deken van kerken leggen op de stad!
Het is weer Pasen geweest. Dit grote feest van de glorieuze
opstanding van Jezus Christus. Hij is de koning van de Joden, en hoor hem zeggen tegen zijn leerlingen: Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en
maak de volken tot mijn leerlingen. En wat Hemzelf aangaat,
tegen Maria van Magdala zegt Hij: Ik stijg op naar de Vader,
naar God. En dan treft mij – na deze grote woorden – het
laatste plaatje. Johannes sluit er zijn evangelie mee af. We
zijn dan weg uit de stad Jeruzalem, we zijn in de provincie
Galilea. Vóór ons ligt het lieflijke meer van Gennesaret. En
waar enkele van zijn leerlingen zijn gaan vissen, zit de Heer
op het strand, bij een vuurtje met vis erop en brood.
Dit tafereel staat nu dus op mijn netvlies. Zo begint het leven na Pasen. Wacht u dus voor hoogmoed. Maak je eerst
klein. Bedenk dat de Paasvorst werd gearresteerd als
Jezus de Nazoreeër1, en kennelijk wil Hij ook na Pasen zo
worden gezien en geëerd.
Ik leer het hier mijn catechisanten: Jezus is één van jullie.
Als Hij vandaag op aarde zou zijn gekomen, had Hij in de
volksmond Jezus de Uittiker2 geheten. En ik, graag zie ik
Hem dan zitten, ergens tussen Uitwijk en Waardhuizen, aan
de oever van de Wijde Alm. Het is een plek dat geen naam
mag hebben, klein maar zo mooi: daar begint dus mijn
paasgeloof!
Noten:

Ook ik ben geboren in een stad, ik ben erin opgegroeid.
Mijn stadsie, graag kom ik daar nog ’ns terug. Maar hier in
dit rivierenland ligt nu dus mijn hart. Heb ik dan geen hart
voor de stad? Het is me eens gevraagd , toen ik een stadsgemeente diende. Het was best wel druk in de eigen gemeente, veel catechisaties, veel pastorale zorg, altijd weer
die preek. En toen kwam de vraag op mij af, of ik me niet
ook – en vooral! – zou moeten richten op de stád. God heeft
hart voor de stad, werd me gezegd met een beroep op Jeremia 29:7. Het was ook de tijd waarin onder ons de missionaire belangstelling voor een stad als Amsterdam groeide.

1

De Nazoreeër, een minachtende bijnaam voor iemand uit het
nietszeggende Nazaret, zegt dr. P.H.R. van Houwelingen in zijn
commentaar. Zie ook dr. Jakob van Bruggen, Het evangelie van
Gods Zoon, p. 133v.

2

Uittik is de Brabantse benaming van Uitwijk, een dorp samen
met Waardhuizen midden in Altena gelegen. Het dorp geeft u
het gevoel even terug te zijn in het verleden, zegt de gemeentegids. Er is een boekje: Ik kom van Uitwijk en ik weet van niks.
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Dienende dieren

Guido de Brès, de schrijver van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB)
brengt dat in artikel 12 zo onder woorden: Wij geloven dat de Vader door zijn
Woord — dat is door zijn Zoon — de hemel, de aarde en alle schepselen uit niets
heeft geschapen, toen het Hem goeddacht. Ook heeft Hij aan elk schepsel
zijn wezen en gedaante gegeven en zijn
eigen taak om zijn Schepper te dienen.
Ook nu nog houdt Hij ze alle in stand en
regeert ze overeenkomstig zijn eeuwige
voorzienigheid en door zijn oneindige
kracht, opdat zij de mens dienen, zodat
de mens zijn God kan dienen.
Over de schepping is al veel gezegd en
geschreven. Er is veel goede informatie beschikbaar op internet, die je kan
helpen om een bijbelse visie op het
ontstaan van de wereld te verdedigen.
Ik ga dat nu niet proberen over te doen.
Vanuit de NGB wil ik vooral de aandacht vestigen op de relatie tussen de
mensen en de dieren. Er staat dat God
nog steeds ook voor alle dieren zorgt,
opdat zij de mens dienen, zodat de mens
zijn God kan dienen. Dat is een korte,
maar duidelijke omschrijving van hoe
God de wereld bedoeld heeft. Wij mensen zijn gemaakt om God te dienen.
En God heeft alle andere schepselen
gemaakt, zodat wij mensen God kunnen dienen.
Helaas is die samenhang in de wereld
aardig scheef geworden. De meeste
mensen in ons land beschouwen
het dienen van God niet als het doel
van hun leven. Uiteindelijk willen de
meeste mensen zichzelf dienen. Dat is

zo sinds de zondeval. Met alle gevolgen
van dien. Een van de gevolgen is dat
mensen ook de plek van de dieren niet
meer bijbels bekijken. Aan de ene kant
lopen we het gevaar dieren te gaan
uitbuiten. Sinds de automatisering en
industrialisering van het boerenleven is
dat in het Westen steeds meer het geval. Terecht wordt daartegen geprotesteerd door verschillende organisaties.
Aan de andere kant lopen we echter
het gevaar dat we dieren letterlijk gaan
ophemelen, oftewel, dat we dieren tot
onze god maken. Doordat we in het
leven niet meer God centraal zetten,
maar de dieren. Zo kun je in sommige
huishoudens meemaken dat een kat of
een hond de koning van het huis is geworden en daadwerkelijk heel het leven
van zijn baas kan bepalen. Daarnaast
lijkt het er soms op dat mensen zich
meer druk kunnen maken over een ziek
vogeltje dan over miljoenen kinderen
die uitgebuit worden in kinderprostitutie.

pen, varken en koe. Voor zwaar werk
hebben we nu machines. Maar voor de
voedselvoorziening zijn we nog steeds
van de dieren en de natuur afhankelijk
en daarmee dus van God. Elk stukje
brood, elk plakje kaas, elk slokje melk,
elk plakje kipfilet, elke omelet of wat we
ook maar eten, maakt duidelijk: alles in
deze wereld is van Gods zorg en voorzienigheid afhankelijk. Alles staat de
mens ten dienste, zodat de mens zijn
God dienen kan.
Ik vind het bijzonder om te bedenken
dat dieren ook in het leven van Jezus,
onze Redder, deze dienende rol speelden. Op een ezel kwam Hij Jeruzalem
binnenrijden. De ezel diende Hem,
zodat Jezus zijn ultieme dienst aan zijn
God en Vader en daarmee ook zijn liefdevolle dienst aan ons vervullen kon.

Door Guido de Brès worden we heel
nuchter weer bepaald bij de samenhang die er is in deze wereld. Het
dienen van de dieren was in zijn tijd
ook nog wat concreter zichtbaar in de
samenleving. Voor veel zwaar werk en
ook voor vervoer was men afhankelijk
van de kracht van bijvoorbeeld paarden
en ezels. Voor de voedselvoorziening
hadden veel mensen hun eigen kip-

Om te bespreken of te doen
1.

Welke rol spelen dieren in jouw leven? Ben jij er voor hen of zijn zij er
voor jou?
2. Heb je een huisdier of heb je er weleens over nagedacht een huisdier te
nemen? Welke rol speelt het dienen van God dan in je overwegingen?
3. Stelling: Om het uitbuiten van de dieren te stoppen zou elke christen vegetariër moeten zijn.
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Getuigen.nu
Peter Drost

Het volgende artikel dat we bekijken uit
de Nederlandse Geloofsbelijdenis, gaat
over de schepping van de wereld en van
de engelen. De volgende keer wil ik het
hebben over de engelen, deze keer gaat
het over de andere schepselen.

Rondblik
Dolf te Velde
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Victor en Verzoener
Hebben gereformeerde christenen het evangelie van Jezus
Christus verkeerd begrepen? Die stelling poneert Reinier Sonneveld in zijn boek Het vergeten evangelie.1 Door het sterven
van Jezus aan het kruis te interpreteren als een offer waarmee Jezus de schuld van onze zonden bij God betaalt, wordt
een ‘economische logica’ binnengesmokkeld die het zicht op
de liefde en genade van God vertroebelt.
In plaats van ‘verzoening door voldoening’ pleit Sonneveld voor ‘Christus
Victor’: met zijn dood heeft Jezus de
machten van het kwaad uitgeschakeld,
en nu wil Hij ons in die overwinning
meenemen. Dat is volgens hem het
échte goede nieuws, een evangelie dat

in de loop van de tijd ‘vergeten’ is. Het
boek van Sonneveld stelt uitdagende
vragen aan de klassiek-gereformeerde
leer over de voldoening, zoals onder
andere de Heidelbergse Catechismus
die uiteenzet. Op 8 maart 2019 werd
in Kampen een studiedag gehouden

waarin van verschillende kanten op Het
vergeten evangelie werd gereageerd. In
dit artikel volgt de bijdrage die ik aan
deze studiedag leverde.

De grote vragen
In zijn boek biedt Reinier Sonneveld
veel moois. Hij is duidelijk gegrepen
door het goede nieuws van Jezus en
zijn overwinning op het kwaad. Hij zet
dit goede nieuws midden in het leven
neer, zodat het hoop geeft en inspireert om in liefde te leven. Dit boek
adresseert de grote vragen van goed
en kwaad. Sonneveld spreekt over deze
thema’s in originele taal zonder clichés.
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Hierdoor komen de vragen scherp op
je af. De onverhulde stijl van schrijven
maakt ook de theologische keuzes die
Sonneveld maakt, goed zichtbaar. Ik
stel daarbij een aantal fundamentele
vragen.
De eerste heeft betrekking op de visie
van Reinier Sonneveld op het kwaad.
De realiteit van het kwaad wordt herkenbaar en diepgaand beschreven. Toch
blijft er een dimensie onbenoemd: de
spits die ons kwaad heeft als zonde
tegenover God. Dan is het kwaad wel
een macht die alles overwoekert, en
wij als mensen steken daar ook diep
in. Maar het kwaad is niet iets dat ons
persoonlijk schuldig stelt ten opzichte
van God. En dus is er ook geen sprake
van genoegdoening die nodig is om van
God vergeving te krijgen.
Waarom eigenlijk niet? Kunnen wij God
niet iets ‘aandoen’? Is God onkwetsbaar
voor het liefdeloze gedrag van mensen?
Sonneveld lijkt hier niet helemaal consequent in. Aan de ene kant bestrijdt
hij de gedachte alsof God door de
zonde zo gekwetst is dat Hij compen
satie nodig heeft (p. 211-222). Aan de
andere kant stelt hij dat God liefde is
(p. 132-137). Volgens velen is juist liefde
een eigenschap die kwetsbaar maakt:
als liefhebbende maak je je afhankelijk
van de wederliefde van de ander. En als
God liefde is, zou dit dan juist voor God
ook niet opgaan? Denk bijvoorbeeld
aan het bijbelboek Hosea, een verhaal
van gekrenkte liefde, met die diepe
woorden uit Gods eigen hart: ‘Mijn hart
wordt verscheurd, door barmhartigheid
word ik bewogen’ (Hos. 11:8b).

Relationele genade
Het vreemde is dat Sonneveld wel
de genade van God sterk relationeel
invult, maar dat die kant bij zijn analyse van kwaad of zonde grotendeels
ontbreekt. Ik heb ernaar zitten zoeken
hoe dat komt, maar ik kom er niet
achter. De hartenkreet van David in
Psalm 51:6, ‘Tegen u, tegen u alleen heb
ik gezondigd’, blijft ongenoemd. Het
kwaad waarin wij verstrikt zijn, lijkt
een onvermijdelijk, maar te betreuren
misverstand, waarvan God dan in zijn
verlossingsplan zegt: Weet je, wacht
maar, ik doe het nog wel een keer, maar
dan beter.

dat Hij onze Schepper is, en bovendien
Naar twee kanten toe lijkt mij dit niet
de verheven en heilige God die de volafdoende. Van de menselijke kant
maakte bron van al het goede is. Alleen
vraag je je af: hoe komen wij van het
al om wie Hij is, is Hij al onze liefde en
kwade weer terug bij het goede? Als je
verering waard. Bovendien heeft God
de dimensie van zonde en persoonlijke
er als Schepper en Heer recht op dat
schuld buiten beschouwing laat, is er
wij Hem liefhebben en gehoorzamen.
geen reden om in de weg van verlosDe relatie tussen God en mens is funsing over toorn en oordeel van God te
damenteel óók van juridische aard: het
spreken. Dan had het wel langs een
recht van God geldt.
kortere weg gekund. Waarvoor hebben we dan die hele geschiedenis van
het Oude Testament? Israël werd als
Zonde en verzoening
heilig volk van de HEER op het spoor
van het goede gezet, en ze kregen alles
Deze invulling van de relatie tussen
mee wat maar nodig was om aan het
God en mens brengt ons meteen bij het
goede vast te houden, maar waarom is
begrip ‘zonde’ en ook bij het karakter
dat experiment dan niet geslaagd? Het
van Jezus’ dood als verzoening voor
vastlopen van Israëls geschiedenis in de onze zonde. Als God recht heeft op
ballingschap laat zien dat het probleem liefde en gehoorzaamheid, dan bestaat
dieper gaat. Je kunt wel de macht van
zonde in het weigeren van die liefde
het kwaad over de mens proberen te
en gehoorzaamheid. Dat is niet alleen
breken, maar daarmee is het kwaad ín
een breuk in de verhouding, maar ook
de mens nog niet aangepakt. Wanneer
een inbreuk op het recht dat God op
God een nieuw verbond aankondigt
ons heeft. Merk op dat ‘liefde’ en ‘recht’
(Jer. 31, vgl. Ez. 36) gaat het juist om
hier niet tegenover elkaar staan. Wedeze twee dingen: vergeving van de
zenlijk is het verbond tussen God en
zonden, en een nieuw hart dat van
mens een liefdesrelatie, maar om dat te
binnenuit leert het goede te doen. Die
kunnen zijn zit er ook een rechtmatige
twee ingrediënten kunnen niet gemist
kant aan. Denk aan een huwelijk tussen
worden om uit de impasse van de men- twee geliefden: de een heeft ‘recht’ op
selijke zonde te komen.
de liefde van de ander,
Als het niet gaat om
en omgekeerd.
Twee ingrediënten
schuld en als er met die
Hetzelfde geldt voor de
schuld niet iets hoeft
combinatie van liefde
te gebeuren, had Jezus
en recht in het gebeuniet hoeven komen om
ren van de verzoening.
te lijden en te sterven. Dan had Boso
Sonneveld gaat kritisch in op de uitgelijk in zijn discussie met Anselmus2,
drukking in de Heidelbergse Catechis3
en later Socinus : onze boetvaardigheid mus dat God ‘niet alleen barmhartig is,
maar ook rechtvaardig’ (vr./antw. 11).
is voldoende om vergeving van God te
Hij suggereert dat hiermee een soort
krijgen. Het enige wat we nodig hebscheiding binnen God zelf wordt aanben, is een zetje om van het kwaad los
gebracht, als Hij enerzijds toornig is en
te komen.
anderzijds die toorn afremt (p. 214). Dat
lijkt mij echter geen bruikbare interpreOok naar Gods kant heeft het miskentatie van wat de catechismus betoogt.
nen van een persoonlijke dimensie
In het verband van zondag 4 bekeken,
aan het kwaad ingrijpende gevolgen.
zie je dat er een aantal ‘uitvluchten’
Terecht grijpt Sonneveld terug op het
wordt getest om aan de verantwoorbegin van de Bijbel: de oorspronkelijke
delijkheid voor ons kwaad ten opzichte
goedheid waarin mensen geschapen
van God te ontkomen:
zijn (p. 24). Dan moet je echter ook een
- Kunnen we er eigenlijk wel iets aan
stap verder gaan: die oorspronkelijke
doen?
goedheid bestond in de volmaakte
- Kan God er niet van afzien ons te
relatie waarin God zich aan de mens
straffen?
verbond. Het heeft geen zin om ab- God is toch immers ook barmhartig,
stract over God en de mens te spreken.
dat wil zeggen: Hij kan toch met de
De aard van de relatie waarin wij tot
hand over het hart strijken?
God staan, wordt bepaald door het feit
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aankijken op wat ik heb misdaan. Maar
Daarvan zegt de catechismus dan: zo
waarom zou er niet meer in het spel
gaat dat niet. We moeten het naast
kunnen zijn? De klassieke leer van de
elkaar noemen van Gods barmhartigverzoening laat twee bewegingen zien:
heid en rechtvaardigheid allereerst
een beweging van Jezus die als onze
begrijpen tegenover die poging om
representant het volmaakte offer van
ze tegen elkaar uit te spelen. Daarna
liefde en gehoorzaamheid brengt dat
gaat de catechismus een paar stappen
verder om uit te leggen hoe die twee
dan wel met elkaar te verbinden zijn.
In de bewoordingen van de zondagen 5
en 6 staan woorden als ‘gerechtigheid’,
‘schuld’, ‘straf’ en ‘betalen’ op de voorgrond. Dit sluit aan bij wat ik zo-even
zei over het rechtmatige karakter van
de verhouding tussen God en mens.
God mag terecht iets van ons vragen,
en zijn gerechtigheid komt in actie als
wij daar zo grondig niet aan voldoen
als sinds de eerste zonde van Adam
en Eva het geval is. Denk niet te laag
over het gewicht van de zonde, hield
de Middeleeuwse denker Anselmus
voor aan zijn opponent Boso. Dit accent op schuld en gerechtigheid moet
ons niet uit het oog doen verliezen over
welke werkelijkheid de catechismus
het heeft: de Middelaar Jezus Christus,
aan Gods recht voldoet, en een bewe‘die ons door God geschonken is tot
ging van God die op grond van deze
wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging
voldoening de schuld aan ons kwijten tot een volkomen verlossing’ (antw.
scheldt en onze zonde vergeeft. Deze
18). Het hele betoog waarin de catetwee bewegingen kruisen letterlijk en
chismus in grote lijnen Anselmus volgt
exact in de Persoon en het werk van Jemet zijn uitleg over ‘verzoening door
zus. In zijn Persoon: Hij is niet alleen de
voldoening’, komt op uit het concrete
menselijke representant, maar tegelijk
gebeuren van de verlossing die God in
de Zoon die door God zelf wordt prijsChristus geeft. Over de
gegeven aan de dood
verhouding van liefde
in onze plaats. In zijn
Het concrete gebeuren
en recht bij God moewerk: het offer dat Hij
van de verlossing
ten we geen abstracte
brengt, is niet een exverhalen ophangen:
terne transactie waar
hoe deze twee samengaan, kunnen we
God zelf buiten staat totdat Hij erdoor
concreet aflezen aan wat er gebeurt als op andere gedachten gebracht wordt,
Jezus aan het kruis hangt en sterft.
maar het is het geschenk van Gods
liefde die op zo’n manier te werk gaat
dat daarmee aan het hoogste recht –
Twee bewegingen
dat van God zelf – voldaan wordt.
Wat dat betreft is het ook niet terecht
als Reinier Sonneveld stelt dat ‘voldoeDrie-eenheid
ning’ en ‘vergeving’ elkaar uitsluiten.
Dit geldt alleen wanneer je eerst ‘verOp de achtergrond van het verschil in
geving’ zo definieert dat het alleen ‘zobeoordeling van de leer van ‘verzoemaar’ geschonken kan worden, zonder
ning door voldoening’ ligt de vraag
dat er voor onze schuld betaald wordt,
naar de Drie-eenheid van God. In poen wanneer je vervolgens doet alsof
pulaire voorstellingen gaat dit soms
er slechts één niveau van handeling is
vreselijk mis. Dan lijkt het alsof God de
tussen God en mensen. Dan betekent
Vader de ‘boze’ God is die compensatie
‘God vergeeft mijn zonden’ dat God
wil voor zijn gekrenkte eer. ‘Gelukkig’
eroverheen stapt en mij niet meer blijft komt dan God de Zoon tussenbeide,

en stelt Hij met zijn offer de Vader tevreden. We zijn het er gauw over eens
dat dit een karikatuur is. Toch vraag
ik mij af of Sonneveld in zijn afwijzing
van deze ‘Umstimmungs’-gedachte
zelf wel recht doet aan de leer van de
Drie-eenheid. Deze leer is namelijk het
innerlijke geheim dat nodig is om te
begrijpen hoe Jezus’ dood aan het kruis
tegelijk het dragen van Gods toorn voor
onze zonden is én het ultieme bewijs
van Gods liefde voor een verloren wereld. In de alternatieve benadering van
Reinier Sonneveld is het de vraag of de
leer van de Drie-eenheid wel volwaardig functioneert. Jezus is toch vooral
de ultieme expressie van een mens die
zonder reserve aan God gewijd is – wat
wij eigenlijk allemaal moeten zijn – en
die daarin, per omkering, het karakter van God zelf laat zien. In hoeverre
Christus als Zoon van God een onderscheiden ‘Persoon’ is in God, blijft onduidelijk. Reinier Sonneveld spreekt wel
kort over de triniteitsleer, maar het lijkt
dan alsof hij via de term ‘perichorese’
en de beeldspraak van de ‘rondedans’
(p. 172, met verwijzing naar Friedrich
Nietzsche) wegdraait voor het klassieke
dogma van ‘één Wezen in drie Personen’. Wat dan overblijft, is dat Vader,
Zoon en Geest drie manieren zijn om
de bijzondere en heilzame dynamiek
van God richting de wereld aan te duiden. In hoofdstuk 8 van zijn boek zegt
Sonneveld hier prachtige dingen over,
maar ik ontkom er niet aan hier door te
vragen naar het werkelijkheidsgehalte
van een uitspraak als ‘Jezus Christus is
de Zoon van God’.

Keuze?
Tot slot kom ik uit bij de vraag: waar zit
nu precies het verschil tussen de klassieke leer van ‘verzoening door voldoening’ en de visie die Reinier Sonneveld
samenvat en aanprijst als ‘Christus
Victor’? Over de verschillende termen
of metaforen die de Bijbel gebruikt
om over de verzoening te vertellen en
over de verschillende modellen die de
theologie op basis daarvan kan ontwikkelen, is al veel gezegd. De meeste
theologen die ik ken, pleiten voor
een integratie van de verschillende
gezichtspunten. Willem van Asselt,
bijvoorbeeld, stelde voor om de notie
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die God sowieso al heeft. Even in vakvan de ‘plaatsvervanging’ te gebruiken
taal gesteld: volgens deze visie is de
als het ‘organiserend model’ voor de
overige modellen. 4 Anderen spreken lie- verzoening niet constitutief, maar alleen demonstratief. Ze brengt niet iets
ver over ‘plaatsbekleding’, en dat komt
tot stand, maar laat iets zien. De klaswezenlijk op hetzelfde neer: Christus
sieke verzoeningsleer ziet in het kruis
neemt onze plaats in om te doen wat
evenzeer het grote bewijs van Gods
wij niet kunnen. De Christelijke Dogliefde, maar stelt dat het om ons in die
matiek van Gijsbert van den Brink en
liefde van God te doen delen nodig is
Kees van der Kooi bespreekt de anseldat er ook iets in orde gemaakt wordt
miaanse gedachte van ‘voldoening’
5
om de schuld van onze zonde weg te
als ‘de harde pit van de verlossing’.
Daarbij kunnen ook de aspecten van de doen. God is met ons verzoend door de
dood van zijn Zoon. Daar gebeurt dus
verzoening die door andere modellen
echt iets.
belicht worden, tot hun
Het tweede verschil
recht komen. Van zijn
Daar gebeurt
heeft hiermee te
kant gaat Reinier Sondus echt iets
maken: wat moet
neveld daar niet zo
er met ons mensen
verzoenend mee om:
gebeuren? Het Christus Victor-motief
het is volgens hem een keuze tussen
dat Sonneveld uitwerkt, heeft vooral
of Christus Victor of ‘verzoening door
betrekking op de universele macht van
voldoening’.
het kwaad dat het leven kapotmaakt.
Deze macht wordt door Christus geabAls ik voor een moment daarin meega,
sorbeerd en onschadelijk gemaakt. In
en het verschil tussen beide theorieën
hoeverre er bij ons ook iets wezenlijks
zwart-wit neerzet, kom ik op twee
in orde gemaakt moet worden, blijft
fundamentele punten. Ten eerste, dat
onduidelijk. In de klassieke leer horen
er volgens het Christus Victor-model
bevrijding van de schuld en bevrijding
zoals Sonneveld het presenteert, geen
uit de macht van de zonde bij elkaar.
daadwerkelijke verzoening tot stand
Anders gezegd: de rechtvaardiging als
gebracht wordt. Met ‘daadwerkelijke
‘vreemde vrijspraak’ op grond van het
verzoening’ bedoel ik dat de schuld
offer van Christus is de noodzakelijke
van onze zonde wordt bedekt, wordt
start en de blijvende grond van de verweggedaan, dat de vloek van God
nieuwing of heiliging van het leven.
gedragen en zijn toorn gestild wordt.
Bij Reinier Sonneveld lijkt het allemaal
Het maakt dan even niet uit welke van
deze termen je kiest, omdat ze allemaal directer in elkaars verlengde te liggen:
als door Jezus’ overwinning de ban
cirkelen om hetzelfde gebeuren. Juist
van de boze gebroken is, kunnen wij
deze noties ontbreken in de visie van
geïnspireerd door Gods liefde in Jezus
Sonneveld. De dood van Jezus aan het
nu voortaan in vrijheid voor het goede
kruis heeft volgens hem geen spits die
kiezen. Het boek Het vergeten evangelie
op God gericht is, maar toont alleen
eindigt met deze zinnen (p. 264): ‘De
naar ons toe de vergevingsgezindheid

nieuwe manier van leven is ontsloten.
Nu is het aan ons.’ Maar gaat dat wel
goed? Naar mijn overtuiging grijpt
Jezus als onze volkomen Verlosser veel
dieper in ons leven in. Hij ontsluit niet
alleen het leven, Hij doet ons delen in
zijn eigen dood en opstanding.
Noten:
1

Reinier Sonneveld, Het vergeten evangelie. Het geheim van Jezus verandert alles,
Buijten & Schipperheijn, Amsterdam,
2018.

2

Anselmus van Canterbury, Waarom God
mens werd, ingeleid en vertaald [uit het
Latijn: Cur Deus homo] door P.C. IJsseling,
Amsterdam, 1952. In dit geschrift is Boso
– leerling en vriend van Anselmus (10331109) – zijn gesprekspartner.

3

Faustus Socinus (1539-1604) was een Italiaanse jurist en ‘selfmade’ theoloog. In
zijn boek De Jesu Christo Servatore (Jezus
Christus de Zaligmaker) uit 1594 stelde
hij dat God ook wel zonder het verzoenend sterven van Christus onze zonden
kan vergeven. Christus hoeft dus ook niet
de eigen Zoon van God te zijn.

4

W.J. van Asselt, ‘Verzoening in veelvoud’,
in: Kerk en Theologie jrg. 50 (1999), p. 189204.

5

G. van den Brink en C. van der Kooi,
Christelijke Dogmatiek, Zoetermeer, 2012,
p. 420-425.
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Van Eemdijk naar Graz
Interview met ds. Peter Drost

Interview

‘Later ontdekte ik dat dat het is wat genade altijd
met je doet. Het maakt je nederig en je ervaart het als
een wonder dat God je in zijn dienst wil gebruiken.’

Eemdijk, een klein dorpje aan
de rivier de Eem. Ruim 800
inwoners en drie verschillende gereformeerde kerken.
Het dorp waar in 1983 mijn
wieg stond. 36 jaar en vele
omzwervingen later treffen
we voorbereidingen om naar
Graz te gaan.

Graz, een grote stad in Oostenrijk aan de rivier de Mur, onder de Alpen. Bijna
300.000 inwoners met veel katholieke kerken en enkele protestantse en evangelicale kerken, maar nog geen gereformeerde kerk. Daar komt DV de komende
jaren verandering in. Het kleine kerkverband van de Evangelisch-Reformierte
Kirche Westminster Bekenntnis heeft mij beroepen om als missionair predikant in Graz een gemeente te stichten. Dat beroep hebben we aangenomen.
Nu ben ik nog predikant in Delfzijl. Komende zomer hopen we naar Graz te
verhuizen. De redactie stelde me enkele vragen en vroeg me hierover wat te
vertellen.
Wat spreekt je aan als ‘missionair predikant’?
Veel mensen zeggen: het zit jullie Drosten in de genen. Je opa ging naar Papoea, je vader naar Limburg en de Oekraïne, het is logisch dat jij het beroep
naar Oostenrijk hebt aangenomen. Ik begrijp dat mensen zo denken, maar zelf
heb ik vooral ervaren dat ik echt mijn eigen weg moest vinden in het leven
met God en ook mijn plek in de kerk. Ik ben ervan overtuigd dat iedere generatie opnieuw de waarde van Gods genade moet ontdekken en zelf tot een
persoonlijk geloof in Christus moet komen. Dat merk ik nu ook al bij mijn eigen kinderen. Je kunt het leven met de Here wel proberen voor te leven, maar
je kunt het niet overdragen. Daarvoor is het werk van de Heilige Geest in hun
harten nodig. Zo is de Here ook zijn eigen weg met mij gegaan.
Na het gymnasium ben ik in 2001 direct naar de Theologische Universiteit in
Kampen gegaan. Ik dacht dat God mij wel goed in zijn koninkrijk zou kunnen
gebruiken, al zei ik dat natuurlijk niet zo. De theologiestudie liep op niets uit.
Na tweeënhalf jaar ben ik ermee gestopt. Ik zocht wat anders en toen ben ik
leraar Duits geworden. Achteraf zeg ik: het was goed dat dit gebeurd is, want
ik kende toen Gods genade nog niet echt. Die was nog niet voor mijzelf gaan
leven. Toen ik in Arnhem leraar Duits was, heb ik Gods genade echt leren kennen. Toen kwam het ‘leven na de genadeklap’. Dat zet alles in je leven in een
ander licht. Vanaf dat moment had ik het verlangen in mijn hart om mensen
die Gods genade niet kennen, daar ook over te gaan vertellen.
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En ja, toen vielen enkele stukjes uit mijn jeugd op zijn plek. Van mijn 7e tot
mijn 15e heb ik in Venlo gewoond, waar mijn vader missionair predikant was.
Het was een kleine gemeente en er werd veel moeite gedaan om mensen met
het evangelie te bereiken. Die tijd heeft me gevormd. Niets van het gereformeerde was vanzelfsprekend. Aan klasgenoten moest je alles wat je anders
deed, uitleggen. In de kerk was er veel aandacht voor mogelijk aanwezige
gasten en jong-gelovigen. Toen we later weer in de grote gereformeerde kerken boven de rivieren terechtkwamen, vond ik dat wel wennen. Waarom vond
iedereen het zo vanzelfsprekend om te geloven en gereformeerd te zijn? Ondertussen dringt steeds meer het besef door dat dat ook boven de rivieren in
geen geval vanzelfsprekend is.
Ergens lijkt het werk dat ik nu hoop te gaan doen, wel op wat mijn vader in
de jaren ’90 in Venlo deed. Een gereformeerde kerk stichten in een rooms-katholieke omgeving. Tegelijk is het ook weer heel anders. We zijn 25 jaar verder
en Graz in Oostenrijk is echt anders dan Venlo in Limburg. Mijn opa had op
Papoea de nodige confrontaties met de rooms-katholieke missie. In die zin ga
ik in de voetsporen van mijn voorouders. Maar tegelijk ervaar ik vooral dat de
Here met ons een eigen en bijzondere weg gaat.

meerde prediking wilden. Die aantallen
bleken op den duur wat tegen te vallen.
Toch heb ik het beroep aangenomen.
We wisten ons geroepen om naar Oostenrijk te gaan. We hebben ervaren dat
God op verschillende manieren concreet de weg gewezen heeft.
Waarom heeft de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk je benaderd voor
Oostenrijk?
Het heeft er denk ik wel mee te maken
dat ik in het verleden vaak met mijn vader naar Oostenrijk ben geweest. Sinds
de jaren negentig is mijn vader lange
tijd erg betrokken geweest bij de kerkelijke situatie in Oostenrijk. En ik ging

Kun je je roeping omschrijven?
Toen ik voor het eerst in Kampen kwam, had ik een grote mond
over mijn roeping. Ik was aardig zelfverzekerd en vond het
moeilijk dat de studie mislukte. Dat heeft me wel nederiger
gemaakt. Toen ik echt de genade ging beleven, maakte
dat me nog nederiger. Later ontdekte ik dat dat het is
wat genade altijd met je doet. Het maakt je nederig en
je ervaart het als een wonder dat God je in zijn dienst
wil gebruiken. Zo zie ik dat ook terug bij Paulus in 1 Timoteüs 1:12-17. Door genade kreeg ik het verlangen om
heel mijn leven in dienst van God te stellen. Ik was
ook bereid om de rest van mijn leven leraar Duits
te blijven, maar kreeg wel sterk het verlangen om
weer verder te gaan met de studie theologie. Ik ben
die toen eerst in deeltijd gaan oppakken. Dat was
in Utrecht. Die opleiding bestaat ondertussen niet
meer.
In 2009 kon ik kerkelijk werker worden in Veendam.
Daar zijn we toen naartoe verhuisd en daar ben ik
drie jaar kerkelijk werker geweest. Ik groeide steeds
meer in het kerkelijk werk. Op den duur kreeg ik ook
preekconsent en zo werd de weg naar het predikantschap
steeds meer geopend. Vanuit Veendam ging ik verder met
de theologiestudie in Kampen. Daar ben ik in 2014 afgestudeerd. Met verschillende mensen had ik het al gehad over
werken in het Duitstalige gebied, maar het eerste en
enige beroep dat ik in die tijd kreeg, kwam uit Delfzijl.
Daar werd ik in september 2014 bevestigd. Begin 2018
ontstond er toen contact met de kerken in Oostenrijk. In mei 2018 kreeg ik het beroep
om in Graz een gemeente te gaan
stichten. De eerste geluiden waren dat tientallen christenen
daar graag
een bijbelgetrouwe
gerefor-
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geregeld mee. Hij ging er weleens een
weekend preken en dan ging ik mee om
muziek te maken. Hij hielp mee bij kerkelijke examens. Wij bezochten samen
conferenties. Bij enkele mensen was
bekend dat de gereformeerde kerken
in Oostenrijk wel een plek in mijn hart
hadden. Daarnaast werd het feit dat ik
redelijk Duits spreek, omdat ik leraar
Duits geweest ben, als een pre gezien
en ook speelde mee dat, naar men zegt,
het missionaire bij Drosten in de genen
zit.
Hoe staan je vrouw en kinderen erin?
Francien, mijn vrouw, heeft heel lang
gezegd: Naar het buitenland gaan is
niets voor mij. Aan de andere kant zei
ze ook weleens: Als we dan naar het
buitenland gaan, dan zou ik het liefst
met zijn allen als gezin gaan. Ik vind
het bijzonder om te zien hoe God ook
haar persoonlijk hierin voorbereid
heeft. Negen jaar geleden heeft ze een
droom gehad. Ze noemt die vaak haar
visioen. Daarin zag ze ons als gezin in
een huis in een heuvelachtig landschap.
Dat beeld is haar al die jaren bijgebleven. Toen het beroep uit Oostenrijk
kwam, begon dat helemaal weer voor
haar te leven. Francien is van zichzelf
veel minder avontuurlijk ingesteld dan
ik en houdt meer van rust en regelmaat. Tja, dan had je maar niet met
een Drost moeten trouwen, zeg ik weleens lachend. Maar het is mooi om te
zien hoe de Here ook in haar werkt en
het missionaire verlangen in haar hart
heeft gelegd. Ze staat er nu voor 100%
achter dat we deze stap gaan zetten.

Van Eemdijk naar Graz,
heel concreet
Op 28 april zal er in Eemdijk een
zendingszondag zijn. De GKv van
Eemdijk had bedacht om die dag
dit jaar in het teken van het missionaire werk in Oostenrijk te zetten. Zodoende werd ik gevraagd
om daar op 28 april voor te gaan.
De dag erna hopen we weer in
Oostenrijk te zijn voor verdere
voorbereidingen. Zo wordt ‘van
Eemdijk naar Graz’ wel heel letterlijk.

Hoe de kinderen ermee omgaan, is wisselend. Het ene kind heeft er meer
zin in dan het andere. Het ene kind beseft ook al beter wat de consequenties
ervan zijn dan het andere. Het is een grote overstap en het is moeilijk om het
vertrouwde wat betreft vrienden en scholen los te laten. Aan de andere kant is
dat het lot van domineeskinderen. Ook een verhuizing binnen Nederland kan
al heel moeilijk zijn. We vertrouwen erop dat de Here ook hierin voor ons zorgt
en we bidden dan ook vaak dat Hij onze kinderen voor deze stap klaarmaakt.

Hoe denk je je werk daar aan te pakken?
We beginnen met een heel klein groepje. Van de tientallen mensen die interesse zouden hebben, zijn er minder dan vijf over die nu al het project van
harte willen ondersteunen. Er is potentie voor meer, maar dat zal ook moeten
blijken als we daar zitten. Heel concrete plannen hebben we nog niet. We
willen eerst rustig gaan wennen aan het leven daar. De kinderen moeten
vertrouwd worden met de taal en het schoolleven. Dan willen wij ook gaan
proberen de stad, de cultuur en de geschiedenis beter te leren kennen. Waarschijnlijk beginnen we al wel met wekelijkse bijeenkomsten in de vorm van
een huisgroep. Dat zou dan later uitgebouwd kunnen worden. Hopelijk kan zo
steeds meer het kerkelijke leven vorm krijgen en kunnen we ook de echte Oostenrijkers met het goede nieuws van Jezus Christus bereiken.
Wat is de kerkelijke geschiedenis?
De kerkgeschiedenis van Oostenrijk en ook van Graz is een boeiend en vaak
ook tragisch verhaal. In de zestiende eeuw was bijna 90% van Oostenrijk protestants. De Contrareformatie is echter zeer effectief geweest en heeft bijna al
het protestantse kerkelijke leven kapotgemaakt. In de komende maanden hoop
ik in enkele artikelen wat meer over de kerkgeschiedenis in Oostenrijk en met
name Graz en omgeving te vertellen.
Voor het werk in Graz is de familie Drost in eerste instantie aangewezen op financiële ondersteuning vanuit Nederland. In samenwerking met de SSRO wordt
geprobeerd de middelen hiervoor bij elkaar te krijgen. Uw steun is van harte
welkom. Voor meer informatie om te steunen zie www.ssro.nl of maak direct uw
bijdrage over op NL34 RABO 0312 8935 07 t.n.v. SSRO-Assen o.v.v. ‘Fam. Drost’.
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Liefde tot Christus en ethiek
Dr. J. Hoek te Veenendaal, parttime hoogleraar systematische theologie aan de
Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, wil graag reageren op een passage
in het Thema-artikel van ds. Henk Drost uit het maartnummer. Deze is blij met de
nadere uitleg.

Nu wil het geval dat dit citaat uit mijn
mond is opgetekend en zo in het Reformatorisch Dagblad is afgedrukt. Ik heb

met deze woorden die ik inderdaad heb
uitgesproken, echter allerminst bedoeld
wat Drost erin hoort. Ik geef om te
beginnen toe dat mijn uitspraak wel
in die zin misverstaan kan worden en
daarom ben ik er achteraf niet gelukkig
mee dat ik datgene wat ik bedoelde te
zeggen, niet uitvoeriger heb verwoord
om het tegen misverstanden af te ba
kenen.
Wat is het geval? Tijdens de conferen
tie heb ik een bijdrage geleverd over
hoe een heilige kerk tegelijkertijd
veilige kerk kan zijn. Daarbij heb ik
mij uitgesproken voor een pastorale
benadering in de lijn van het christelijk-gereformeerde rapport over
homoseksualiteit. In dit rapport blijft
zoals bekend de Bijbel beslist niet dicht
en doet de oprechte aandacht voor de
homoseksuele naaste geen afbreuk aan
de gehoorzaamheid aan Gods Woord.
Mijn toespraak is integraal te lezen in
een boek over homoseksualiteit en kerk
dat dezer dagen verschijnt bij uitgeverij
Buijten & Schipperheijn.

Ik heb het dan ook niet gehad over
‘de medemens in de ogen kijken’, om
vervolgens de Bijbel dicht te laten. Het
ging over de Heere Jezus die ons diep in
de ogen kijkt. En dan komt de onderste
steen boven. Dan wordt het duidelijk
of we vanuit hartelijke wederliefde tot
Hem die ons tot in de dood heeft liefgehad, de gehoorzaamheid aan Zijn stem
doorslaggevend laten zijn in ons leven.
Vanuit deze diepe ernst begínt het
gesprek dus pas over de invulling van
het christelijke leven, zowel bij heteroseksuele als bij homoseksuele broeders
en zusters.

In de discussieronde die volgde op mijn
referaat, stelde voorzitter Ad de Boer
de vraag aan de orde: ‘Als er nu een stel
dat een homoseksuele relatie heeft,
zich aandient bij een kerkenraad ergens
op de Veluwe en de vraag stelt of ze lid
mogen worden van de gemeente en
deelnemen aan het avondmaal, wat

Veel oude cahiers blijven beschikbaar!
Van een aantal afgeschreven en uitverkochte cahiers is momenteel al een aantal digitaal beschikbaar als pdf-document. Het is de bedoeling dat dit aantal in de loop van de tijd wordt uitgebreid.
Zie http://www.woordenwereld.nl/cahiers.html, waar door op de titel te klikken het document kan worden
gedownload.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel stellen we een financiële bijdrage op prijs.
Een bedrag kan worden overgemaakt op NL42 RABO 0324 6259 01 t.n.v. Stichting Woord en Wereld.
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Ingezonden
Jan Hoek

In zijn artikel ‘Begin bij de Bijbel. Gereformeerd in 2019’ in Nader Bekeken
van maart jongstleden reikt Henk
Drost een aantal behartigenswaardige
overwegingen aan waarmee ik van
harte kan instemmen. Op één punt
wil ik echter reageren omdat het mij
persoonlijk raakt. Drost geeft aan hoe
men tegenwoordig ook in de ethiek op
de lijn tussen Woord en werkelijkheid
opschuift naar de mens. Hij citeert dan
als treffend voorbeeld daarvan een
uitspraak die gedaan is tijdens een in
november jongstleden in Nijkerk gehouden congres over homoseksualiteit.
Ik citeer: ‘Als de vraag aan de orde
komt of iemand met een homoseksuele
relatie toegang tot het avondmaal kan
krijgen, komt als antwoord: “De Heere
Jezus Christus kijkt Petrus diep in de
ogen en zegt: Simon, zoon van Jonas,
heb je Mij lief? Als dat er is, wie zouden
wij dan zijn om de weg naar de tafel
des Heeren te versperren?”’ Drost geeft
dan als commentaar: ‘Daar heb je wat
er vaak gebeurt: je kijkt je medemens
in de ogen. Je hebt een mens voor je.
Maar wat doe je met het Woord? Dat
laat je op zo’n moment toch niet achter
je? Dat doe je toch niet voor de gelegenheid maar even dicht?’

krijgen deze mensen dan te horen?’ Op
dat moment antwoordde ik spontaan
dat het eerste wat in zo’n gesprek aan
de orde komt, niets anders is dan wat
Jezus in Zijn gesprek met Petrus centraal stelde: de liefde tot Hem. Dus niet
in de eerste plaats de ethiek, maar de
kern van het geloof waaruit de christelijke ethiek voortvloeit. Om dan van
daaruit samen de weg van navolging te
zoeken. Want wie de Heiland van harte
liefheeft, wil niet anders dan wandelen
in Zijn voetspoor, Hem naar de ogen
kijken en steeds vragen: ‘Heere, wat
wilt U dat ik doen zal?’
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Flinke dosis Kohlbrugge

Gelezen
Arie Baars

Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) wist zich geestelijk
diep verbonden met de Heidelbergse Catechismus. Zo zei hij
in een catechismuspreek: ‘Het is nog geen mens gelukt, Gods
waarheid beter en duidelijker uit te leggen, dan het in de
Heidelberger Catechismus gedaan is.’
En op de zondag na zijn overlijden werden vanaf de kansel in zijn gemeente
de woorden doorgegeven die hij op zijn
sterfbed sprak: ‘De Heidelberger! – de
eenvoudige Heidelberger! Houdt daaraan vast, mijn kinderen! Uit uzelf kunt
ge geen enkele waarheid verstaan,
maar deze Catechismus bevat alles, zoals ik het u heb onderwezen.’

gaan in hun diensten.
Een van de eerste preken die Kohlbrugge daar hield, was zijn beroemde
preek over Romeinen 7:14: ‘Ik ben
vleselijk, verkocht onder de zonde’. De
komma in die tekst was voor Kohlbrugge heel belangrijk. Hij las daarin
dat de gelovigen niet voor zover ze
vleselijk zijn, verkocht zijn onder de

Kohlbrugge
Wie was deze prediker die kennelijk zo
verknocht was aan het oude leerboek
van de gereformeerde kerken? Omdat
ik de indruk heb dat zijn naam voor
lezers van nu minder bekend is dan
enkele decennia geleden, volgen hier
de hoofdmomenten uit zijn leven. Hij
werd in 1803 in Amsterdam geboren.
Zijn vader was uit Duitsland geëmigreerd, maar zijn moeder was van Hollandse afkomst. In 1809 sloot het gezin
zich aan bij de Hersteld Lutherse Gemeente in de hoofdstad. Na zijn studie
in Utrecht werd de jonge Kohlbrugge
in 1826 proponent en hulpprediker bij
deze gemeente. Al in 1827 werd hij afgezet omdat hij een van de predikanten
van de gemeente had beschuldigd van
‘negatieve neologie’. In 1829 promoveerde hij – tegen de zin van de theologische faculteit! – op een proefschrift
over Psalm 45, die hij als een bruiloftslied van Christus en zijn gemeente
uitlegde. Door verdere studie raakte hij
overtuigd van de gereformeerde leer
van ‘de praedestinatie en verkiezing tot
zaligheid’, verliet de Lutherse Kerk en
verzocht toelating tot de Nederlands
Hervormde Kerk. Die werd hem geweigerd. Als ambteloos burger vertrok
Kohlbrugge naar Elberfeld in Duitsland.
Daar kwam hij in Wuppertal in contact
met mensen die kerkelijk gereformeerd
waren en zij verzochten hem voor te

zonde, maar dat ze totaal vleselijk zijn
en totaal verkocht onder de zonde!
Vanwege deze radicaliteit van de zonde
is de enige redding van ons mensen te
vinden in de volstrekte radicaliteit en
exclusiviteit van Gods genade in Christus. Toen de preek gepubliceerd werd,
bracht dat een scheiding der geesten
teweeg in de kringen van het Reveil in
Nederland, waarmee Kohlbrugge zich
verbonden wist. Vooral de verhouding
met Izaäk da Costa raakte ernstig verstoord.
Kohlbrugge was inmiddels teruggekeerd naar Nederland en woonde een
poos als ambteloos burger in Utrecht.
In 1847 werd hij predikant van de Nederlands Gereformeerde Gemeente te
Elberfeld en is dat tot aan zijn dood ge-

bleven. In zijn Elberfeldse jaren preekte
Kohlbrugge verschillende keren in
hervormde kerken in Nederland. Bovendien kreeg hij in allerlei Nederlandse
kerken invloed, evenals in Noord-Amerika en Oost-Europa. Zijn vele preken
en andere geschriften worden nog
steeds breed gelezen en zijn werk heeft
ook de aandacht getrokken binnen de
theologische wetenschap. Zo zijn over
zijn denken verschillende dissertaties
geschreven.

De catechismuspreken
De preken van Kohlbrugge over de
Heidelbergse Catechismus zijn in 1941
gebundeld en gepubliceerd onder de
titel: De eenvoudige Heidelberger –
Catechismuspreken. Het werk is een
klassieker onder de bundels met catechismuspreken en biedt ook een uitstekende introductie tot de theologie en
prediking van Kohlbrugge. De bundel is
in de loop van de vorige eeuw verschillende keren herdrukt, maar vertoonde
lacunes. Verschillende verspreide catechismuspreken in het omvangrijke
oeuvre van Kohlbrugge waren namelijk
niet opgenomen. Daarom was het een
goede gedachte van de heer H. Boele
en prof. dr. A. de Reuver om de bundel
opnieuw samen te stellen. Beiden zijn
kenners van het werk van Kohlbrugge
en hebben meerdere publicaties over
hem op hun naam staan.
Zij hebben de preken taalkundig aangepast en dat is naar mijn mening
uitstekend gelukt. Ik heb enkele preken
in deze nieuwe uitgave vergeleken met
de editie die ik een kleine vijftig jaar
geleden kocht, maar het resultaat mag
er zijn! De oudere tekst wordt geen geweld aangedaan en blijft voortdurend
herkenbaar. Maar de taal is meer toegespitst op onze tijd en de leesbaarheid
is beduidend toegenomen. Dat is geen
geringe prestatie wanneer het gaat
om een schrijver als Kohlbrugge, wiens
taalgebruik bepaald niet altijd onmiddellijk doorzichtig is. Verder hebben de
bewerkers niet minder dan achttien tot
dusver onbekende catechismuspreken
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ontdekt en die aan deze bundel toegevoegd. Ook zijn enkele catechismuspreken toegevoegd die gehouden zijn tijdens een belijdenisdienst. Tijdens zulke
diensten preekte Kohlbrugge namelijk
regelmatig over een gedeelte van de
Heidelberger.
Bij alle preken zijn nu ook nadere gegevens opgenomen: de data waarop
de preken zijn gehouden, de gezongen
psalmen en liederen enzovoort. In
de oudere uitgaven waren ook zeven
schetsen over gedeelten uit de catechismus opgenomen. De bewerkers hebben
besloten die in deze uitgave geen plaats
meer te geven. Daar hebben zij natuurlijk hun redenen voor. Persoonlijk vind
ik het echter wel jammer dat dit niet is
gebeurd. Van verschillende afgedrukte
preken zijn namelijk ook de schetsen
bewaard gebleven en voor homiletisch
onderzoek zou het bijzonder interessant zijn na te gaan hoe de schetsen in
de uiteindelijke preken zijn verwerkt.
Kohlbrugge heeft deze preken namelijk niet zelf uitgeschreven. Hij preekte
improviserend vanuit zijn schets en
vervolgens werden de preken door
iemand in de gemeente stenografisch
opgenomen. Wellicht zijn de schetsen
voor de doorsnee lezers niet zo interessant. Maar als ze – bijvoorbeeld in een
bijlage – zouden zijn opgenomen, zou
dat waardevolle informatie kunnen
bieden voor
het weerbarstige en toch
zo wonderlijke proces
‘van tekst tot
preek’.
Nu biedt
deze nieuwe
uitgave geen
preken over
alle gedeelten van de
Heidelbergse
Catechismus.
Zo heeft
Kohlbrugge
over ongeveer
zestien zondagen nooit gepreekt. De reden is dat
de gemeente in Elberfeld de gewoonte
niet kende, dat de tweede dienst op de

zondag het karakter droeg van een leerdienst waarin de achtereenvolgende
zondagen van de catechismus aan de
orde kwamen. Daarom behandelde
Kohlbrugge in de avonddienst aanvankelijk vervolgstoffen. Later ging hij ertoe over om over gedeelten uit de Heidelberger te preken, maar dat gebeurde
fragmentarisch: nu eens kwam de ene
zondag, dan weer een geheel andere
aan de orde. Soms zocht hij daarbij
aansluiting aan de kerkelijke feestdagen. Vermeldenswaard is in dit verband
dat hij in 1859 gedurende vier weken
achtereen een serie van acht preken
hield over zondag 1: zes keer preekte hij
’s morgens én ’s avonds over vraag en
antwoord 1 en twee keer over vraag en
antwoord 2.

Genade alleen!
Kohlbrugge stond voluit in de traditie
van Reformatie en Nadere Reformatie,
maar legde daarbij wel volstrekt eigen
accenten. Het fraaie proefschrift van
prof. De Reuver, Bedelen bij de Bron,
doet daarvan op het punt van de visie
op het geloof uitvoerig verslag. Wat bij
het lezen van Kohlbrugge onmiddellijk
treft, is de sterke tegenstelling die we
bij hem vinden tussen zonde en genade, wet en evangelie. Daarin doet hij

sterk denken aan de jonge Luther. Niet
voor niets wordt hij wel ‘een gereformeerde lutheraan’ genoemd.

Dit uitgangspunt brengt met zich mee
dat de ontdekkende functie van de wet
een sterk accent krijgt. Kohlbrugge
waarschuwt er met grote ernst en klem
voor dat wij ons behoud niet zouden
bouwen op onze vrome gevoelens of
wat goede werken. Wij moeten alles verliezen om Christus alleen over
te houden. Dat gebeurt wanneer we
hem in het geloof omhelzen. Maar dat
geloof komt wel voortdurend in de aanvechting terecht, aanvechting die ons
overigens steeds tot Christus wil brengen. Duidelijk komt dat uit in een karakteristieke passage uit een preek over
Zondag 1. Het gaat daar over het ware
geloof dat door geen enkele tegenkanting kan worden uitgeblust. Vervolgens
zegt Kohlbrugge:
‘Dat is dus zeker wel een groot en sterk
geloof? Toch niet, het is een zeer eenvoudig geloof. De nood komt aan de
man en de nood heeft het erop gemunt
ons de pas af te snijden. Wij moeten
naar de hemel, wij moeten binnen.
Maar alles is tegen ons, er is geen ander
houvast dan het Woord. Een arm mens
die zich vasthoudt aan Gods belofte
kan wel eens gepijnigd worden door
de gedachte: het Woord is er, belofte
op belofte is er. En toch brandt het op
de ziel, want men ziet niets dan het
tegendeel. Daar ligt men dan, ontbloot,
beroofd, op de
naakte rots van
het Woord. En
terwijl men vanwege de nood
niet geloven kan
en niet geloven
wil, is het Woord
machtiger, zodat
toch tenslotte niet
aangezien wordt
wat zichtbaar is,
maar wat geschreven staat op het
Bijbelblad, in de
hemel. Christus is
steeds de eerste,
de trouwe Middelaar, de Borg,
de Voorspraak,
Foto: Atamari
de Leraar, de
Hogepriester, de
Koning. Hij komt met het eeuwig verbond, Hij ademt de Geest, die de Vader
Hem gegeven heeft in ons verslagen en
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verbrijzelde hart. Van deze Geest belijden wij “dat Hij mij troost en bij mij
blijven zal in eeuwigheid”. Houdt u vast
aan het geschreven Woord van God
wanneer het u om God en de zaligheid
van uw ziel gaat. U zult ervaren dat het
Woord alles doet’ (p. 73).
Deze strenge concentratie op ‘het
Woord doet alles’ en ‘Christus doet
alles’ brengt ook met zich mee dat
hij er voortdurend voor waarschuwt
dat gelovigen hun goede werken, hun
gehoorzaamheid, hun religieuze bevindingen niet als iets verdienstelijks gaan
beschouwen. Het blijft bij hem radicaal
en in de volle zin van het Woord: ‘Genade alleen!’

Een dosis Kohlbrugge
Ik ben dankbaar dat de nieuwe uitgave
van deze catechismuspreken verschenen is. De uitgever heeft er ook een
fraai boek van gemaakt. Maar de inhoud is natuurlijk het belangrijkste. En
om die reden kon dit boek weleens juist
op tijd komen. Hierbij denk ik aan een
gesprek met een wat oudere collega

uit de zusterkerken van de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Canada. In
die tijd waren wij beiden predikant in
die kerken. Hij was breed belezen in
de puriteinen en kende Kohlbrugge
ook heel uitstekend. We maakten ons
wat zorgen over een aantal met name
jongere gemeenteleden die sterk onder
invloed stonden van het brede palet
aan evangelicale stromingen. Ze waren
heel serieus, lazen ook veel klassieke
puriteinse werken, maar haalden daaruit vooral die elementen naar voren
die hen aanspraken: het nakomen van
plichten, de heiliging van het leven op
alle terreinen van het leven, het cultiveren van een innige vroomheid… ‘Prachtig, natuurlijk’, zei mijn collega, ‘je zou
dat bij veel meer jongeren willen zien!
Maar het is vaak zo “ikkerig”: “Ik voel,
ik gehoorzaam, ik doe dit en laat dat, ik
geloof…” Ik vraag me weleens af: “Waar
blijft de genade van God? Waar blijft
het Christus alleen?” Wat ze nodig hebben, is een flinke dosis Kohlbrugge!’ Ik
denk dat we zo’n dosis vandaag in kerkelijk Nederland ook heel goed kunnen
gebruiken. En daarom: ‘Neem en lees!’

N.a.v.: Dr. H.F. Kohlbrugge, De een
voudige Heidelberger. Catechismus
preken, opnieuw samengesteld, met
achttien preken aangevuld en taal
kundig aangepast door H. Boele en
dr. A. de Reuver, Houten, Den Hertog,
2018, EAN 9789033129346, 573 pag.,
prijs € 44,90

CBB presenteert HSV-Grootletterbijbel
Eind maart heeft de CBB, Christelijke Bibliotheek
voor Blinden en Slechtzienden te Ermelo, een
grootletteruitgave van de Bijbel in de Herziene
Statenvertaling gepresenteerd. Deze is voortgekomen uit een samenwerking met stichting Herziening Statenvertaling, uitgever & drukker Royal
Jongbloed en de CBB.
Uit handen van dhr. I.A. Kole, bestuurssecretaris
van stichting HSV, mocht mevr. J.A. den Dunnen
een exemplaar ontvangen. Zij is slechtziend en
penningmeester van de NCB, de Nederlandse
Christelijke Blinden- en slechtzienden Belangenvereniging. De NCB heeft op verschillende wijzen
de CBB gesteund in het uitbrengen van deze grootletteruitgave van de Bijbel. Twee bestuursleden
van de NCB waren dan ook bij deze overhandiging
aanwezig. Zowel stichting HSV als de NCB spraken
hun dankbaarheid uit voor het uitbrengen van deze
grootletterversie en verheugen zich dat hiermee
een nieuwe doelgroep bediend wordt.

De CBB zet zich
al meer dan
100 jaar in
voor iedereen
met een leesbeperking.
Met deze opgebouwde kennis
en ervaring heeft de
CBB de grootletterversie geproduceerd om te voldoen aan de vraag naar deze vertaling van de Bijbel. Zo zijn de letters extra groot, zit er veel ruimte
tussen de regels en heeft het ondoorzichtige
papier een goed contrast. Deze ingebonden Bijbel
bestaat uit zeven handzame delen met leeslinten
en wordt geleverd met een opbergbox.
Bij de CBB kan men via het telefoonnummer
0341-56 54 99 of het e-mailadres info@cbb.nl
de grootletteruitgave voor €89 bestellen,
beschikbaar voor iedereen met een leesbeperking.
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De zes kinderen
Ze stappen de hoek van de Bönhoflaan om
Met namaakgeweren en speelgoedtrom,
Hun helmen in soorten en maten
Creëren zes stoere soldaten.

Die vuilstort trekt als een magneet
Nieuwsgierigheid maakt blind
Een kistje krap een handpalm breed
Betovert ieder kind.
Dan barst de bom, een hels akkoord
Met bliksems woest en wrang.
Vijf kleuters worden bruut vermoord
Een kind krijgt levenslang.
Gedenk dan, wie dit leest of hoort,
De kind’ren in hun dood.
Die achterbleven lijden voort
Met vragen levensgroot.
Bemoedig hen die verder gaan,
Gekwetst, gewond, geraakt,
Zodat in hun beproefd bestaan
Weer ruimte wordt gemaakt.

Ermelo, 4 mei 2009
Jac. van der Kolk

Ik herinner me deze gebeurtenis nog levendig: 11 juni 1945.
De opa en oma van een van de Sjoerdjes waren onze buren.
Ik werd door mijn ouders gewaarschuwd ver weg te blijven van oorlogstuig,
anders kon mij eenzelfde vreselijk lot treffen.
Later las ik het verhaal van Koos van der Kolk en zijn gedicht.
Aan het eind van zijn leven is hij er nog niet los van.
Voor velen leeft de oorlog met zijn verschrikkingen nog voort.
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Gedicht
Gert Slings

Ik zie ze marcheren: drie rijen van twee
De Sjoerdjes en Helmus, Willy, Albert en Pé
Hun leger rukt op naar het noorden
Soldatencadans zonder woorden.
Op de Lingedijk: halt! bij de grenspaal van Drumpt.
Waar mensen het oorlogsvuil hebben gedumpt
Dat zij thuis niet durfden bewaren
Een plek vol verborgen gevaren.

Persrevue
Gert Schutte
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Bidden voor alle mensen
De oproep van de apostel Paulus om te
bidden voor koningen en alle gezagsdragers is algemeen bekend. Vooral bij
bijzondere gelegenheden krijgt deze
voorbede in vrijwel alle kerkdiensten
een vaste plaats. De aandacht voor het
gebed voor de overheid kan er gemakkelijk toe leiden dat vergeten wordt
dat de oproep van de apostel in een
veel bredere context staat. Pas nadat
hij heeft gevraagd voor alle mensen te
bidden, spitst hij zijn oproep toe op het
gebed voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord
kunnen leven, in alle vroomheid en
waardigheid. (1 Tim. 2:1-2).

Gele hesjes
Twee Kamper docenten vestigden
hierop bij verschillende gelegenheden
de aandacht. Het is de moeite waard
hen aan het woord te laten. De oudtestamenticus prof. dr. Gert Kwakkel
schreef een blog naar aanleiding van
een gebedsoproep in Frankrijk voor de
‘gele hesjes’ in dat land. Hij publiceerde
zijn blog toen de demonstraties van de
gele hesjes met alle geweld daarom-

heen al enkele weken voortduurden. Er
was toen juist een nationale gebedsdag
gehouden op initiatief van de CNEF, de
nationale raad van evangelicalen in
Frankrijk. Zo’n gebedsdag is in Frankrijk
een zeldzaamheid. De situatie werd
kennelijk als ernstig ingeschat.
Via het Reformatorisch Dagblad van
17 december 2018 nemen we een groot
deel van het artikel van Kwakkel over:

De CNEF riep haar leden op te bidden
om wijsheid voor de regering, om veiligheid voor de politieagenten en om een
ordelijk verloop van de demonstraties.
Voor de betogers zelf stond het volgende
gebedspunt genoteerd: ‘Laten wij bidden dat de verbittering voor hen een
aangelegenheid mag worden om ergens
anders rust te zoeken, Jezus te ontdekken
en het heil dat Hij iedereen aanbiedt te
aanvaarden.’
Dat is inderdaad het allerbeste wat je
voor de ‘gele hesjes’ kunt vragen. Toch

werd ik een beetje kriegelig, toen ik
dit las. Ik vroeg me af waar dat gevoel
vandaan kwam. Was het omdat deze
gebedsoproep suggereert: als je maar in
Jezus gelooft, doet het er niet meer toe
of je rond kunt komen met je inkomen?
Was het omdat ik stiekem meer belang
hecht aan materiële voorspoed dan aan
het eeuwige leven met God? Of dacht
ik misschien: wat hier gevraagd wordt,
gebeurt toch niet?
Dit zelfonderzoek was nuttig, ook al
heeft het tot nu toe geen duidelijk antwoord opgeleverd. Wel bedacht ik wat ik
gedaan zou hebben, als ik die zaterdag
in Aix (waar Kwakkel gedurende een
deel van het jaar werkzaam is, GS) geweest was en had kunnen deelnemen
aan het gebed. Ik zou, denk ik, twee
punten toegevoegd hebben die niet met
zoveel woorden in de oproep van de
CNEF staan.
Vertrouwen in politiek
In de eerste plaats zou ik gebeden hebben om bereidheid bij de regering om te
voldoen aan de gerechtvaardigde verlangens van de demonstranten. Terecht
heeft de CNEF niet ingevuld welke van
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hun eisen billijk zijn en welke niet. Als
Nederlandse theoloog kan ik daarover
beter geen oordeel uitspreken. Duidelijk
is wel dat er mensen zijn die echt in de
problemen komen door het beleid van
de laatste tijd. Blijkens zijn televisietoespraak van maandag 10 december heeft
president Emmanuel Macron daar oog
voor. Zijn manoeuvreerruimte is echter
heel beperkt, onder andere door de hoge
nationale schuld en de verplichtingen
die Frankrijk op zich genomen heeft in
de Europese Unie. Hij en allen om hem
heen hebben een wijsheid als die van Salomo nodig om hieruit te komen.
In de tweede plaats zou ik gebeden hebben om veranderingen waardoor de gele
hesjes weer vertrouwen krijgen in het
Franse politieke systeem. Zij voelen zich
niet vertegenwoordigd door de leden
van het parlement en eisen de invoering
van volksraadpleging door een direct
referendum.
Dergelijk onbehagen ten aanzien van
het functioneren van de democratie
leeft in vele westerse landen. Het is zo
omvangrijk, dat er iets gebeuren moet,
onder andere in Nederland, zoals de
staatscommissie parlementair stelsel
onder leiding van Johan Remkes geconcludeerd heeft.
Frankrijk, Nederland en veel meer landen hebben dringend behoefte aan
parlementariërs en regeerders die gaan
voor hun volk en die de moed hebben de
nodige aanpassingen door te voeren.
Hoe nodig ook, deze aanpassingen zullen opnieuw een systeem opleveren
waarvan de gebreken zich in de loop van
de tijd openbaren. En iedereen materieel
tevreden stellen, lukte zelfs Salomo niet.
De beste manier om daarmee te leven, is
de vrede in het hart, die gebracht wordt
door het goede nieuws van de komst van
Jezus Christus. Inderdaad is wat de CNEF
voor de ‘gele hesjes’ wilde vragen het
meest essentiële, ook al is het niet het
enige waarom je moet bidden.
Het fenomeen van de ‘gele hesjes’ is
in en buiten Frankrijk een uiting van
onbehagen richting overheid. Kenmerkend is dat over de oorzaken van dit onbehagen en de richting waarin hieraan
tegemoetgekomen zou moeten worden, zeer uiteenlopend wordt gedacht.
Maar terecht was dit voor de Franse
kerken en christelijke organisaties geen

reden om alle betrokkenen niet te wijzen op de weg van het gebed.
De Kamper universitair docent systematische theologie dr. Hans Burger
schonk in een blog in het Reformatorisch Dagblad van 5 maart 2019 aandacht aan een vorm van onbehagen in
de Nederlandse samenleving, namelijk
over de uitwerking in de dagelijkse
praktijk van privatisering en internationalisering. Het hierna volgende is aan
zijn blog ontleend:
Vrije markt
Onder invloed van het neoliberale denken hebben overheden vanaf de jaren
tachtig staatsbedrijven verkocht en
publieke diensten verzelfstandigd. Op
allerlei terreinen werd ruimte geschapen voor marktwerking en gekozen
voor minder regels. Publieke diensten
zouden beter floreren als de vrije markt
de ruimte kreeg. Nationale overheden
gaven invloed uit handen. Tegelijk gingen bedrijven door fusies internationaal
opereren.
Inmiddels zien we dat dit een keerzijde
heeft. Publieke voorzieningen waren in
het verleden niet voor niets een overheidstaak: belangen van bedrijven vallen niet altijd samen met een nationaal
of publiek belang. Zoals de adel in de
middeleeuwen vaak machtiger was dan
een keizer of een koning, zo is de invloed
van multinationals enorm. Het is lastiger geworden ze in toom te houden en
te controleren.
Omdat internationaal opererende bedrijven gemakkelijker met geld en activiteiten kunnen schuiven, zijn gunstige
belastingtarieven, lage lonen voor productiepersoneel en niet al te veel knellende regels belangrijker geworden. Niet
alle bedrijven willen alleen maar lage
belastingen, weinig regels en goedkoop
personeel. Maar de druk vanuit de aandeelhouders is soms groot.
Het is belangrijk hiernaar te kijken vanuit het kritische en heilzame perspectief
van Christus’ overwinning op de machten en van Gods komende rijk. Elementen in Gods goede schepping kunnen
machten worden die strijden met Gods
rijk. Denk aan techniek, wetenschap, media, maar ook geld. Christus’ overwinning betreft ook de macht van het geld.
De economische belangen van de vrije

markt kunnen een afgod worden. In bijbelse termen: Mammon.
Mammon maakt hebzuchtig en wil
altijd meer, ten koste van eerlijk arbeidsrecht, publieke belangen en ecologische
gerechtigheid. Mammon heeft er geen
probleem mee wanneer we samen het
ecosysteem, waarvan we deel uitmaken
en afhankelijk zijn, kapotmaken. Mammon vindt het uitstekend wanneer het
koloniale systeem ten diepste blijft bestaan en derdewereldlanden wel grondstoffen mogen leveren, maar geen geld
kunnen verdienen aan de bewerking
daarvan tot hoogwaardige producten.
Maar zoals alle demonische machten is
ook Mammon overwonnen. Dat is een
troost voor iedereen die binnen een multinational pogingen onderneemt om
de onderneming in de goede richting
te sturen, maar een dreiging voor allen
die alleen letten op de korte termijn en
de portemonnee van de aandeelhouders. Als Heer van de heren staat Jezus
Christus net zo goed boven de ceo’s van
multinationals.
Christus zet economische belangen en
de vrije markt op hun plek. Alle reden
voor nationale overheden én bedrijven
om hier vrijmoedig economische belangen ondergeschikt te maken aan hogere
waarden.
Belangrijker is misschien wel dat christenen zich realiseren dat ze niet alleen
moeten bidden voor de overheid, maar
ook voor de mensen die leiding geven
aan multinationals. Zij kunnen beslist
niet zonder ons gebed dat zij publieke en
ecologische gerechtigheid zoeken en niet
Mammon dienen, maar zich onderwerpen aan Christus, die ook over bedrijven
en over de vrije markt regeert.

Klimaatverandering
Het rustige en ongestoorde leven
waarop de apostel Paulus zinspeelt in
zijn brief aan Timoteüs is zeker in onze
tijd niet alleen afhankelijk van het overheidsbeleid, maar ook van het handelen
en nalaten van allerlei machthebbers
in de samenleving. Ook zij kunnen niet
zonder het gebed van kerk en christenheid. En in het gebed van kerk en kerkleden moet de nood van de schepping
en de schepselen een plaats krijgen.
In zijn algemeenheid zal niemand dat
willen ontkennen. Maar hoe wordt dit
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vormgegeven? Die vraag was actueel
bij de recente klimaatmarsen. Seculiere
organisaties met een politieke agenda
zoals Milieudefensie en Greenpeace
speelden bij de klimaatmars van 10
maart jl. een belangrijke rol. Sommige

had beloofd. In de woorden van minister
Wiebes was er niet gerekend met ‘kakelverse ramingen’, en dat vond iedereen
heel erg. Wij willen kennelijk ramingen
die wel kakelvers zijn, heldere cijfers die
inzichtelijk maken wat elk onderdeel van

bijvoorbeeld door de betrokkenheid van
scriba De Reuver bij de klimaatmars op
10 maart aanstaande. Hij spreekt volgens de website van de PKN de zegen uit
aan het begin van de mars. Ook is er een
voorbeeldgebed te vinden, met onder

kerken sloten hierbij aan met een gezamenlijke viering compleet met een
klimaatgebed en -lied. Het Nederlands
Dagblad van 2 maart 2019 schonk hier
breed aandacht aan tegen de achtergrond van de vraag of zodoende de actievoerende kerk uit de tijd van de grote
antikernwapendemonstraties weer
terug was. Theologen met een gereformeerde achtergrond wilden die kant
niet op, maar hadden uiteenlopende
gevoelens over de wijze van kerkelijke
betrokkenheid bij de klimaatmars
van zondag 10 maart. De Apeldoornse
hoogleraar prof. dr. Arnold Huijgen
had hierbij een wat dubbel gevoel. Het
Reformatorisch Dagblad van 26 februari 2019 publiceerde zijn blog over dit
onderwerp naar aanleiding van (toen
nog) het voornemen van de scriba van
de Protestantse Kerk in Nederland, dr.
René de Reuver, om aan het begin van
de mars een zegen uit te spreken:

het beleid voor onze portemonnee betekent. Want op basis daarvan gaan we
op 20 maart stemmen, toch?
Zolang we allemaal aan elkaar dit verhaal vertellen, wordt het geloofd. Het is
ook geen onzin. Zo’n bedrag van tientallen euro’s per maand komt hard aan
voor wie het niet breed heeft. En toch.
Ramingen, hoe kakelvers ze ook mogen
zijn, zijn niet meer dan dat: ramingen,
inschattingen met een bepaalde bandbreedte. Er hoeft maar iets te gebeuren
in de wereld of in je persoonlijke situatie
en de boel verandert veel ingrijpender
dan je op basis van de ramingen verwachtte.
Bovendien is er reden om het over de
werkelijk grote thema’s te hebben, zoals
klimaatverandering en andere ecologische problemen. Die gaan ons allemaal
nog veel meer geld kosten dan de huidige stijging van de energierekening.
Maar het gaat niet in de eerste plaats
om het geld. Het gaat om onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de
Schepper.
Wat is de positie van de kerk hierin? In
het klimaatdebat roert de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN) zich behoorlijk,

andere de zinsnede: ‘We bidden dat de
stakende tieners en de mensen van de
klimaatmars vanmiddag gehoord en gezien zullen worden.’
Ik heb hier een wat dubbel gevoel bij.
Aandacht voor het klimaat is hard nodig, en laten christenen zich hier vooral
voor inzetten. Maar dat de kerk als geheel op deze manier positie kiest, lijkt
me gezien de roeping van de kerk niet
zonder gevaar. Wie zich aan een politiek programma of zelfs aan stakende
groeperingen paart, raakt al snel gepolitiseerd en daarna gedateerd. Zoals
de filosoof Kierkegaard zei: ‘Wie met de
tijdgeest trouwt, wordt snel weduwnaar.’

Nederlanders maken zich drukker om
geld dan om ideeën. Afgelopen week was
een beschamende illustratie daarvan te
zien in de ophef over de energierekening,
die fors meer gestegen is dan het kabinet

Positie van de kerk
De kerk heeft als geheel een andere
verantwoordelijkheid dan individuele
christenen. Laten we zuinig zijn op het
spreken van de kerk, om te voorkomen
dat het hol wordt. Een zegen uitspreken aan het begin van een mars is een
mediagenieke momentopname, dat
begrijpt iedereen. De kerk mag wat mij
betreft wel een spade dieper afsteken,
van de concrete politieke actie naar de

126

onderliggende ideeën. En dat vanuit de
eigenheid van de kerk. De kerk is namelijk niet een soort politieke organisatie,
maar de gemeente van Jezus Christus,
die zijn komst verwacht.
Een voorbeeld. Wie onze verantwoordelijkheid voor het klimaat benadrukt en
de noodzaak van maatregelen onderstreept, zegt nog niet zo veel anders dan
andere groeperingen in de samenleving.
De kerk weet echter van de Schepper van
hemel en aarde, en bovendien van de
verwachting van een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid
woont. Dat is een boodschap van echte
hoop. Ook al zouden we ons allemaal inspannen voor het klimaat, wij gaan deze
wereld uiteindelijk niet redden. Maar
deze wereld is al gered en zal worden
gered. Dat neemt onze verantwoordelijkheid voor het klimaat niet weg, maar
biedt wel een nieuw perspectief.
Ook al lijkt het dat tieners die staken
voor het klimaat daar niet op zitten te
wachten, toch moeten ze die hoop wel
horen. De kans is namelijk vrij groot dat
er van onze klimaatmaatregelen veel
minder terechtkomt dan nodig is. Voor je
het weet, zijn de idealisten van vandaag
de cynici van morgen, die grote verhalen
niet meer geloven en alleen nog kijken
naar wat het kost. Klimaatactivisten
hebben de christelijke hoop keihard nodig.

Er is een alternatief voor niets doen en
al te politieke actie. De pauselijke encycliek Laudate Si, over onze zorg voor de
wereld, spreekt door en door kerkelijk,
principieel én concreet. De voorbeeldgebeden treffen wat mij betreft een goede
toon: ‘Genees ons leven, opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld en
geen roofdieren, opdat wij schoonheid
zouden zaaien en geen vervuiling noch
vernieling.’
Christenen leven van verwachtingen die
niet echt kakelvers lijken, maar die gelukkig wel helemaal waar zijn. Daar kan
geen raming of mars aan tippen.
Gele hesjes, privatisering, internationalisering, klimaatverandering en zoveel
zaken meer vragen vrijwel dagelijks
onze aandacht. Als mensen staan we
er vaak machteloos tegenover. Overheden en andere machthebbers moeten
keuzes maken die van invloed zijn op
de verdere ontwikkelingen in de naaste
en de verre omgeving. Het is dan goed
dat van verschillende kanten gewezen
wordt op de betekenis van het gebed,
in de binnenkamer en in de kerk. En dat
de kerken ons daarbij behulpzaam zijn
door middel van mogelijke teksten van
een voorbeeldgebed, zoals deze voor
komen in het Gereformeerd Kerkboek
en op de website van de kerken
http://www.gkv.nl.

Bron van leven, u danken wij voor het brood van elke dag,
voor gezond water,
voor schone kleren en onderdak.
Help ons toch deze geschenken eerlijk te verdelen
over heel uw aarde
zodat niemand honger hoeft te lijden,
geen kinderen sterven van dorst,
geen dieren van droogte omkomen.
Help ons te zorgen voor natuur en landschap,
en zuinig te zijn met energie,
kostbaar water niet te vermorsen.
Dank u voor alles wat leeft, groeit en bloeit.
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Belijdenisgeschenken

atie

Gereformeerd en missionair
is een sterke combinatie
. Het
gaat in de Gereformeerde
Kerken om de groei in
Christus.
Dan kan er veel barmhartig
heid zijn in de omgang
met
elkaar, terwijl er tegelijk
aandacht blijft voor het
feit dat de
kerk heilig moet zijn in
deze wereld. Die kerk
is een licht in
het donker.
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We hopen dat dit boekje

kennen.

je echt helpt om God beter

9 789491 943133

Ds. Henk van den Berg
is predikant in Berkel en
Rodenrijs.
Wilma van der Jagt is catecheet
en woont in Amersfoor
t.
W
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Ds. Henk Drost
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ds. Henk van den Berg
en Wilma van der Jagt
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te leren

ISBN 978-94-91943-13-3
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WW Cahier 106 Drost

STICHTING

WOORD & WERELD

WOORD & WERELD

WOORD & WERELD

In elf hoofdstukken komen
verschillende onderwerp
en
aan de orde. Allemaal
bespreken we ze vanuit
de Bijbel.
Daarom staan er aardig
wat bijbelteksten in.

Wie is God?

gewoon zelf lezen. Maar
als
je nog niet zo veel bijbelkenn
is hebt, is het handig om
dat
samen met anderen te
doen. Dan kun je er ook
even over
doorpraten. Zo help je
elkaar verder. Om zo’n
gesprek
een beetje op gang te
helpen staan er in elk
hoofdstuk
tekstwolkjes met vragen.
Daar zou je het gesprek
mee
kunnen beginnen.
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De cahiers van Woord en Wereld: ook zeer geschikt als belijdenisgesch e
WOORD & WERELD
EEN SERIE CAHIERS TOT
VERSTERKING VAN HET
GEREFORMEERDE LEVEN

M.J.C. Blok (1949) is emeritus
predikant van de
Gereformeerde Kerk te
Spakenburg-Zuid.

ISBN 978-94-91943-16-4

789491 943164

ISBN 978-94-91943-20-1

9 789491 943201
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Maar nog steeds loont
het de moeite je te verdiepen
in
wat ze willen zeggen.
Bij het lezen ervan kom
je onder de
indruk van de grote genade
van God: heel zijn plan
om de
wereld en de mensen
te redden. Maar, eerlijk
is eerlijk,
die parels van Gods genade
liggen wel wat verscholen
in
hun schelp: je moet ze
opdelven, voordat de schittering
opvalt. Maar dan ontdek
je die op elke bladzijde.
Want
van het eerste tot het
laatste artikel zijn de Leerregels
een oproep God te eren
om zijn barmhartigheid
en
vergevingsgezindheid.
En dat is ook steeds het
doel
geweest van de opstellers.

Ds. Jan Blok

W
&
W

isbn 9789491943157,

EEN SERIE CAHIERS TOT
VERSTERKING VAN HET

GEREFORMEERDE LEVEN

Ongetwijfeld kunnen er
tranen zijn wanneer je
ziet dat
kerkgebouwen sluiten
en het percentage christenen
– althans in West-Europa
– steeds minder wordt.
Maar toch
niet somberen! Nog minder
de ramen sluiten. Eerder
je
bezinnen. Ervan uitgaand
dat de Bijbel een lamp
voor onze
voet is, die lamp bij die
bezinning gebruiken. Om
God, ook
in het donker, te (her)ontde
kken. Om te leren zien
dat wij
niet de eersten zijn die
met vragen rond ontkerkelij
king
worstelen. Zeker ook
om te leren waar een
christenmens
zich moet bekeren. En
vooral om opnieuw aan
bijbelse herbronning te doen. Je geloof
revitaliseren in evangelisc
he
diepte en breedte.

Tranen en
zonneschijn
Gedachten over Bijbel

en secularisatie

Jaap Burger (Leiden, 1947)
studeerde theologie aan
de TU
Kampen en semitische
letteren aan de RU Leiden.

Hij was
achtereenvolgens predikant
bij de Gereformeerde Kerken
te
Dokkum, Bussum-Huizen
en Axel. Sinds zijn emeritering
in
2012 woont hij in Veenendaa
l.

Jan Wesseling
m.m.v. Wilma van der
Jagt

9 789491 943218

WW Cahier 119 Burger

prijs € 12,50

Hoe moet je als christen
reageren op de huidige
secularisatie? Moet je je kop
in het zand steken? Moet
je in de
achteruit van het conservati
sme? Moet je somberen
in verdriet?

nk

Bij die bezinning wil dit
cahier helpen. Het is geen
sociologische of statistische
studie. Het is wel een
poging om in
tijden van kerkverlating
de Bijbel te openen. Om
in die weg
te ontdekken dat er in
een seculariserende wereld
tranen
kunnen zijn, maar dat
er in die wereld ook een
heleboel
te doen en zeker veel
te hopen is. Daarom: tranen
en
zonneschijn.

omslag.indd 1

07-11-17 11:15
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ISBN 978-94-91943-21-8
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Gedachten over Bijbel

Lofprijzing van toen voor

In dit boekje hebben we
geprobeerd die inhoud
weer
bespreekbaar te maken.
Daarbij laten we steeds
zien hoe
die Leerregels verbonden
zijn met de leer van de
apostelen.
We hopen dat dit boekje
je stimuleert voor het
eerst of
opnieuw de naam van
God te prijzen en te aanbidden
om de
grote genade waarmee
Hij zich om ons heeft bekommer
d!
Want dat is precies wat
de Dordtse Leerregels
willen: de
eer van God hooghoude
n en in bescherming nemen.
Ds. Jan Wesseling is predikant
van de Gereformeerde
kerk
Veenendaal-West.
Wilma van der Jagt is catecheet
en woont in Amersfoort
.
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De parel van Tranen en zonneschijn
genade

STICHTING

STICHTING

ies

Vierhonderd jaar geleden
vergaderde de Synode
van
Dordrecht: van november
1618 tot mei 1619. Daar
zijn
onder andere de Dordtse
Leerregels opgesteld.
Samen
met de Heidelbergse Catechism
us en de Nederlandse
Geloofsbelijdenis vormen
ze de gereformeerde
belijdenisgeschriften.
Van die drie belijdeniss
en zijn de
Dordtse Leerregels het
minst bekend. En dat
komt niet
alleen door de ‘taal van
toen’. Het komt ook door
het
onderwerp: uitverkiezi
ng.

WOORD & WERELD

Over seksualiteit en relat
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Lofprijzing van toen voor
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JAAP BURGER Tranen
en zonnesch ijn

Trouwe liefde
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De parel van genade

STICHTING
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JAN WESSELING M.M.V.
WILMA VAN DER JAGT
De parel van genade

EEN SERIE CAHIERS TOT
VERSTERKING VAN HET
GEREFORMEERDE LEVEN

DS JAN BLOK Trouwe
liefde

WOORD & WERELD

Seksualiteit is een prachtig
geschenk van God.
God keek naar alles wat
Hij had gemaakt en zag
dat het
zeer goed was. Ook van
de seksualiteit geldt: zeer
goed!
Zo is het helaas niet gebleven.
De zonde maakte veel
kapot.
Hier en daar heerst er
zelfs chaos rond eros.
Velen gaan
hun eigen gang, ook wat
hun seksualiteitsbeleving
betreft.
In dit boekje geeft de schrijver
een aantal bijbelse overwegingen over seksualite
it. Hij is van mening dat
ook
wat dit
onderwerp betreft de
Bijbel nog altijd richtinggev
end is.
Een boekje voor jongeren,
jongvolwassenen en ouderen.
Het zou mooi zijn als er
gesprek is en blijft (en
komt) over
seksualiteit. Onderzoek
wijst uit dat dit gesprek
er lang niet
altijd is. Het is ook een
teer onderwerp. Gesprek
erover
vraagt om fijngevoeligh
eid en onderling vertrouwen
.
Liefde en trouw spreken
vandaag niet voor zich.
Ook het
onbekommerd genieten
van seksualiteit spreekt
niet voor
zich.
De lezer mag dit geschrift
dan ook zien als een pastorale
handreiking.

WOORD & WERELD
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Trouwe liefde

Over seksualiteit en relaties

STICHTING
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WOORD & WERELD

Wie is God? Een korte,
spannende vraag. Misschien
praat
je er nooit over, maar
toch zou je Hem beter
willen kennen.
En God wil zich graag
laten kennen! Ook aan
jou! Daarvoor
heeft Hij de Bijbel gegeven.
Maar de Bijbel is geen
gemakkelijk boek! Je
kunt best wat
hulp gebruiken bij het
lezen van de Bijbel. Daarvoor
is dit
boekje geschreven.
Als je God leert kennen,
ga je ook nadenken over
je leven.
Wat is de zin daarvan?
Waarvoor zijn we hier op
aarde? Waar
gaat het naartoe? Ook
dat soort vragen bespreken
we in dit
boekje.

06-12-16 09:35
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Je kunt dit boekje natuurlijk
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Ds. Henk Drost
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Wie is God?

Gereformeerde gemeent
eopbouw

Ds. H. Drost is predikant
van de GKv Zwijndrech
t-Groote
Lindt. Daarvoor was hij
zeven jaar werkzaam als
missionair
predikant in Oekraïne;
in de jaren ’90 had hij in
Venlo ook een
speciale evangelisatieopdrach
t.

&
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Planten &
Groeien

In deze beide boeken wordt
een bijdrage geleverd
om het
missionaire denken en
werken in de Gereforme
erde Kerken
op te warmen vanuit de
warme leer van de genade.
Voor verwerking en bespreking
is zowel achter het
onderdeel Planten als
achter het onderdeel Groeien
materiaal opgenomen.

Ds. H. Drost is predikant
van de GKv Zwijndrech
t-Groote
Lindt. Daarvoor was hij
zeven jaar werkzaam als
missionair
predikant in Oekraïne;
in de jaren ’90 had hij in
Venlo ook een
speciale evangelisatieopdrach
t.

789491 943072

In het onderdeel Planten
wordt geschreven over
kerkplanting, zoals het
stichten van nieuwe gemeenten
wordt genoemd. De evangeliste
n heten kerkplanters.
Er zitten risico’s aan deze
manier van spreken, maar
in dit
boek wordt aangeslote
n bij het bestaande woordgebr
uik.
Voor de auteur is de inhoud
ervan belangrijker.
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Gereformeerde evangelis

van een tweeluik over
een
missionaire gereforme
erde kerk.
Na Zaaien over het missionair
e werk gaat Planten &
Groeien over de missionair
e kerk.

WOORD & WERELD

WOORD & WERELD

STICHTING

WOORD & WERELD

Dit is het tweede deeltje

In deze beide boeken wordt
een bijdrage geleverd
om het
missionaire denken en
werken in de Gereforme
erde Kerken
op te warmen vanuit de
warme leer van de genade.
Voor verwerking en bespreking
is materiaal opgenome
n.

N 978-94-91943-07-2
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Planten & Groeien

Wie is God?

De auteur maakt duidelijk
dat de combinatie gereforme
erd
en missionair sterk is.
In de praktijk lijken ze
niet zo goed
samen te gaan. Gereforme
erde kerken zijn vaak
nog
behoorlijk introvert met
weinig visie op evangelisa
tie. Je
krijgt aan de andere kant
ook wel eens de indruk
dat
je
– wil je echt missionair
overkomen – het gereforme
erde
overboord moet zetten.

STICHTING

WOORD & WERELD

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

STICHTING
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GEREFORMEERDE LEVEN

Zaaien

isbn 9789491943126,

08-05-17 11:17

prijs € 12,50

EN WILMA VAN DER JAGT

een
missionaire gereforme
erde kerk.
Zaaien gaat over het missionair
e werk. Planten & Groeien
gaat over de missionair
e kerk.
Het missionaire werk

106

Rutger Heij
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Het evangelie van de Hebr
eeënbrief

W
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WW Cahier 110 (Heij)
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Jezus
hogepriester

Rutger Heij is predikant
in de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) en op dit
moment verbonden aan
de
Kandelaarkerk in Heemse.

Drs. Hans de Wolf

DS. HENK DROST Planten
& Groeien

TICHTING
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Zaaien
DS. HENK DROST Zaaien

WOORD & WERELD
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‘Toen Jezus voor hogepriest
er Kajafas stond en maar
bleef
zwijgen, vroeg Kajafas
hem: “Zeg ons of U de
Messias bent,
de Zoon van God.” Jezus
zei toen: “U zegt het. Maar
ik zeg
tegen allen hier: vanaf
nu zult u de Mensenzoo
n zien zitten
aan de rechterhand van
de Machtige en Hem zien
komen op
de wolken in de hemel.”’
Ruben springt op: ‘Het
is maar goed dat niemand
je hier
kan horen, Ari! Hij is hierom
ter dood veroordeeld,
dat weet
je best. Dit is godslaster
lijk.’
‘Klopt, tenzij het waar
is.’ Ari is verbaasd over
zijn innerlijke
kalmte. Hij weet dat hij
vergaande uitspraken
doet.
Yoshua komt tussenbeid
e: ‘Dus jij wou beweren
dat er toen
twee hogepriesters tegenover
elkaar stonden?’
‘Inderdaad,’ reageert Ari
droog.
‘Maar er kunnen toch
nooit twee hogepriesters
van God
tegelijkertijd in dienst
zijn?’
Ari beseft dat hij nu nog
verder moet gaan dan
daarnet: ‘Ik
denk dat Jezus toen al
de enige hogepriester
van God was.’
Even is het stil in de kamer.
Dan klinkt de heldere
stem van
Susanna: ‘En ik geloof
dat er nooit meer een
andere zal
komen. Jezus zal tot in
eeuwigheid hogepriest
er zijn.’
Dit is een stukje van het
verhaal waarmee de boodschap
van deze bijbelstudie over
Hebreeën tot onder je
huid wil
komen. Verschillende
vragen komen aan bod,
zoals: wat
moet je als christen in
de eenentwintigste eeuw
met een
hogepriester? En: hoe
gaat je geloof echt iets
uitwerken in
je leven? Verder bevat
het boek op een aantal
plaatsen een
praktische excurs. Ook
sluit elk hoofdstuk af met
vragen
voor bespreking.
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van een tweeluik over
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Drs. Hans de Wolf
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Hebreeënbrief

WOORD & WERELD

&
W

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT

VERSTERKING VAN HET

GEREFORMEERDE LEVEN

110

Jezus hogepriester

Het evangelie van de
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Drs. Joh. de Wolf te Amersfoor
t is emeritus predikant.

W
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Dit is het eerste deeltje

Nieuwe schriftstudies
over Spreuken

Spreuken is bij uitstek
het boek van de wijsheid.
In het
complexe leven van tegenwoor
dig hebben wij vaak wijsheid nodig, maar wij hebben
daar ook vaak gebrek
aan. Dit
studieboek kan erbij helpen
om mensen van de eenentwin
tigste eeuw tot wijze mensen
te maken. En dat geldt
niet
alleen voor jonge mensen
die nog aan het begin
van hun
leven staan, maar ook
voor mensen van een
gevorderde
leeftijd, die het meeste
van hun leven al achter
de rug hebben.

103
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Wees
nog wijzer
STICHTING

In dit nieuwe bijbelstudi
eboek worden vijftien
spreuken
uitgebreid behandeld.
Er wordt gekeken wat
er precies
staat en hoe de betreffend
e spreuk in verschillen
de vertalingen is weergegeven.
Vervolgens wordt nagegaan
wat de
betekenis en bedoeling
van de spreuk was in de
tijd dat die
vorm kreeg. Dan gaat
het vooral over de tijd
van het Oude
Testament. Maar ook het
Nieuwe Testament komt
aan de
orde, want de schrijver
gaat ook na wat de spreuk
in die tijd
betekende en wat hij ons
nu vandaag nog te zeggen
heeft.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten
met gespreksvragen,
waarbij gedacht wordt aan
bespreking
De hoofdstukken zijn trouwens op een bijbelstudiegroep.
ook goed te gebruiken
persoonlijke schriftstud
voor
ie. Er is nu dus een boek
voor thuis
en voor de groep.

Vanuit die overtuiging
worden in dit boek twintig
spreuken
voor het voetlicht gehaald.
Met de bedoeling om te
groeien
in geloof en in wijsheid.

Drs. Joh. de Wolf te Amersfoor
t is emerituspredikant.

over Spreuken

Je hoort nog wel eens
dat er niet vaak over Spreuken
gepreekt wordt. Misschien
vinden predikanten een
spreuk niet
direct een onderwerp
voor een preek. Maar
ook op een vereniging of een bijbelstudi
egroep zul je op het rooster
niet
zo gauw een serie over
het boek Spreuken aantreffen
. Hoe
komt dat? Het zou kunnen
dat die stof velen niet
zo aanspreekt. Het kan ook zijn
dat er te weinig studiemate
riaal is
om dit boek op het rooster
te zetten. In ieder geval
is in die
leemte met dit nieuwe
studieboek over Spreuken
enigszins
voorzien. En in 2013 verscheen
ook al een eerste bundel
over dit bijbelboek van
dezelfde schrijver. Er is
nu dus actueel materiaal om mee
aan de gang te gaan.
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Schriftstudies
over Spreuken
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Nieuwe schriftstudies

RUTGER HEIJ Jezus
hogepries ter

Maar is dat dan niet christelijk?
Is het niet wijs als we
uitgaande van de verlossing
proberen te leven volgens
Gods
normen in grote en kleine
dingen? In de tien geboden
zijn
die normen kort en goed
onder woorden gebracht.
In het
boek Spreuken worden
die geboden in allerlei
omstandigheden toegepast. Daar
is, zeg maar, het grote
geld van
Gods wet in het kleingeld
van spreuken omgewisse
ld. In
het licht van het Nieuwe
Testament gaan die spreuken
nog
des te meer spreken.
Want zoals Paulus schreef
aan de
Kolossenzen, liggen in
Christus ‘alle schatten
van
wijsheid
en kennis verborgen’ (Kol.
2:3). Dus hoe meer je
uit en voor
Christus leeft, hoe beter
je Spreuken kunt begrijpen
en toepassen.
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Schriftstudies over Spreuk
en
Wat moeten we eigenlijk
met het boek Spreuken?
Is het wel
bedoeld voor christenen
van vandaag? Heeft het
wel een
christelijke boodschap
? Het gaat nauwelijks
of niet over
genade en verlossing.
Maar het gaat wel over
alledaagse
zaken die niet direct met
het evangelie lijken te
maken te
hebben. Zo lees je bijvoorbee
ld over grensstenen die
je niet
mag verplaatsen. Het
gaat geregeld over een
luiaard die
je niet moet navolgen.
Het gaat over mooie vrouwen
die je
moet mijden en over de
borsten van je eigen vrouw
waarin
je je mag verlustigen.
Er zijn spreuken over
wijn en sterke
drank, en over een pak
slaag dat je zoon verdient.
Zo kunnen we doorgaan. Bijna
alles uit het dagelijkse
leven komt
aan de beurt.
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