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Rondblik 
 
‘Vreugde der wet’ 
 
R. IJbema 
 
Psalm 119 
 
Ik vind Psalm 119 een moeilijke psalm. Niet vanwege de lengte, al is hij met 176 verzen 
veruit de langste psalm en het langste bijbelhoofdstuk. Maar mijn moeite ligt bij de 
inhoud van de psalm. In een onbewaakt ogenblik heb ik wel eens gedacht, dat het 
eigenlijk een typische ‘Farizeeërpsalm’ is. Je neemt nogal grote woorden in de mond, 
wanneer je bijvoorbeeld zingt: ‘Als gij de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten 
einde toe bewaren” (Psalm 119:13, GEREFORMEERD KERKBOEK). Die vorm van ‘vreugde 
der wet’, dat vrijmoedig getuigen van je eigen gehoorzaamheid, dat zit zogezegd niet in 
mijn theologische of kerkelijke genen. Want ik ken juist mijn ellende uit de wet en niet 
mijn blijdschap. Wat moet ik dan met Psalm 119, zo’n ‘Farizeese’ psalm? 
 
In dit artikel wil ik graag met u nadenken over een vorm van gereformeerd genieten van de 
wet. Want voor alle duidelijkheid: als Psalm 119 en andere psalmen en teksten zo royaal 
spreken over die vreugde der wet, dan is dat een uitnodiging om je die woorden toe te 
eigenen. En ik geloof dat dat boeiende gedachten op kan leveren over de blijde boodschap van 
de wet. In dit artikel maak ik gebruik van publicaties van prof. dr. G. Kwakkel en van prof. dr. 
J. van Bruggen, maar ik ben me ervan bewust, dat ik nogal m’n eigen scopus heb. Ik zal m’n 
best doen helder te houden wat mijn gedachten zijn en wat die van een ander. 
 
Abraham 
 
Was Abraham gereformeerd? Ja, is de gangbare mening, want Abraham nam de beloften van 
God serieus en hij richtte zijn leven zo in als God het wenste. Hij las zijn Bijbel en hij bad 
elke dag, zouden ze op catechisatie zeggen. Vanzelfsprekend hoef je in de Bijbel niet te 
zoeken naar het woord ‘gereformeerd’ zelf in de context van Abraham. Maar er is een ander 
opvallend woord, dat God zelf kennelijk geschikt achtte om Abraham mee te benoemen: 
Abraham is een rechtvaardige. ‘En hij geloofde in de HERE, en Hij rekende het hem toe als 
gerechtigheid’ (Gen. 15:6). Over die tekst publiceerde Kwakkel in 1996 DE GERECHTIGHEID 
VAN ABRAHAM.(1) Die publicatie was wat mij betreft op twee manieren een eye-opener. In de 
eerste plaats was het een feestelijke ervaring om vanuit zorgvuldige exegese van de Bijbel 
naar de leer van de kerk toe te werken. Ik zal wel niet de enige zijn, die bij het bijbellezen de 
bijbelwoorden automatisch en haast onbewust invult met wat bijvoorbeeld de Heidelbergse 
Catechismus zegt, terwijl juist de woorden van de belijdenissen hun inhoud ontlenen aan de in 
de Bijbel beschreven werkelijkheid. De exegese van Genesis 15:6 door Kwakkel leek mij een 
verfrissend voorbeeld van hoe het eigenlijk moet. 
In de tweede plaats is deze publicatie voor mij een stap vooruit geweest, in m’n nadenken 
over ‘blij zijn met de geboden van God’. Dat gaat als volgt: Abrahams gerechtigheid is dat hij 
is of doet wat God van hem verwachten mag, namelijk dat hij vertrouwt op de belofte van 
God. Noch als houding noch als daad is deze positie van Abraham iets waar hij trots op kan 
zijn. Hij is immers afhankelijk van wat God geeft en toezegt. Met deze paar woorden hoop ik 
Kwakkel correct weer te geven. Toch bleef er bij mij ook iets anders hangen: dat als je breder 
kijkt naar die gerechtigheid, breder dan alleen bij Abraham, dat daar toch iets in doorklinkt 
van een houding (zeg maar: loyaliteit) én van concrete gehoorzaamheid (voldoen aan een 
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norm), van geloof en werken. Van angst dat je van wetticisme beschuldigd kunt worden, hoeft 
kennelijk geen sprake te zijn. Kort gezegd: ik hoor bij wijze van spreken Abraham vrijmoedig 
Psalm 119 zingen, inclusief vers 13 uit het GEREFORMEERD KERKBOEK. 
 
Al met al was ik nieuwsgierig naar Kwakkels dissertatie over de onschuldpsalmen.(2) 
Ongetwijfeld zou die al waardevol zijn vanuit exegetische ontdekkervreugde. Maar daarnaast 
hoopte ik ook nog wat mee te kunnen nemen voor groei in vrijmoedige vreugde over Gods 
wet. De eerste vreugdevolle ontdekking was, dat ik niet alleen stond in het herkennen van 
‘farizeïsme’ avant la lettre in het boek van de Psalmen. Juist die psalmen waarin de dichter 
zich beroept op zijn rechtvaardigheid (in houding en daad), blijken door anderen net zo 
ervaren te worden als ik in mijn onbezonnenheid ooit Psalm 119 aanvoelde, namelijk als 
uiting van dubieuze werkheiligheid. Minder vreugdevol was de ontdekking dat het dan vooral 
ging om Duitse exegeten uit de eerste helft van de vorige eeuw. Het lijkt me geen gezelschap 
om je bij thuis te voelen, maar het voert een beetje te ver om daar in het kader van dit artikel 
over uit te wijden. Het gaat om deze vraag: wat moet je dan met die betuigingen van 
onschuld? 
Kwakkel constateert dat je terecht kunt concluderen dat er geen psalmen zijn waarin de 
schrijver zondeloosheid claimt. Dat feit kun je natuurlijk gebruiken om de prikkel van 
dergelijke psalmen wat af te stompen. Maar het scherpe is: de schrijvers voelen zich ook niet 
geroepen om hun beroep op hun rechtvaardigheid af te zwakken door te verwijzen naar 
voorbeelden van eigen onoprecht gedrag. Een andere manier om de rechtvaardigheid te 
relativeren, is het inkaderen van de betreffende psalmen in een veronderstelde rituele 
‘rechtszaak’ in de tempel. De claim van oprecht gedrag zou je dan moeten beperken tot de 
zaak waarover het gaat. Maar het blijkt niet mogelijk het bestaan van een dergelijke liturgie 
aan te tonen. 
Een beperking die uit de door Kwakkel besproken psalmen zelf voortkomt, is die van de 
situatie waarin het beroep op de eigen rechtvaardigheid tegenover anderen of ook tegenover 
God plaatsvindt. De verlossing waar deze psalmen om roepen, is steeds een verlossing uit 
serieus gevaar, van machtige tegenstanders, uit levensgevaar. Voor mij persoonlijk houdt dat 
in, dat er geen sprake is van een lichtvaardig hooghouden van eigen levenswandel tegenover 
anderen of tegenover God. Kwakkel zelf wijst op de ‘beperking’ van de vraag naar verlossing 
op grond van oprecht gedrag vanuit het wereldbeeld van de psalmisten. Omdat zij de zegen 
van God voor de vromen heel sterk in dít leven verwachten, zien ze tegenslag en dreigende 
dood als heel definitief in strijd met Gods beloften. Daardoor wordt voor hen de vraag des te 
benauwender: hoe kan God de zijnen zo in de steek laten? 
Het is wetenschappelijk vanzelfsprekend én voor mij jammer dat de dissertatie van Kwakkel 
zich niet verder bezighoudt met de leerstellige complicaties van het vrijmoedige beroep van 
die broeders en zusters van toen op hun geloof en goede levenspraktijk. Ik voor mij neem er 
dit van mee: er bestaat een vorm van geloven, waarin uitgesproken loyaliteit en concrete 
gehoorzaamheid reëel en aanwijsbaar voorkomen. Psalm 119 heeft gezelschap. 
 
Farizees? 
 
Zoals u ziet, gebruik ik hierboven steeds aanhalingstekens, wanneer ik bijvoorbeeld Psalm 
119 een ‘Farizeeërpsalm’ noem. De reden daarvoor is niet alleen dat Psalm 119 en de 
onschuldpsalmen bij nadere bestudering niet ‘Farizees’ blijken te zijn, maar ook de Farizeeën 
zelf niet. Dat is tenminste een van de opvallende onderdelen van Van Bruggens boek over de 
persoon en leer van Jezus Christus.(3) Ik denk dat ik Van Bruggen redelijk weergeef, wanneer 
ik het zo samenvat: het probleem van de Farizeeën is niet, dat ze de wet van de God van Israël 
zo serieus nemen. Het probleem is dat ze de Zoon van God niet serieus nemen. Niet dat ze 
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vasthouden aan 613 bepalingen naast Mozes, is verkeerd, maar dat ze dat doen in voorbijgaan 
aan en in toenemende mate in confrontatie met Jezus Christus, dat is wel fout. 
Wanneer het klopt dat de Farizeeën minder zwart zijn dan ze leken, dan wordt de uitdrukking 
‘typisch Farizees’ een wat minder erg scheldwoord. In mijn zoeken naar de ‘vreugde der wet’ 
is dat weer een stap vooruit. Ik verwacht wel een beetje dat u als lezer nu vindt, dat ik me op 
glad ijs begeef. Toch vraag ik u vriendelijk om nog even met me mee te denken. Is het niet 
denkbaar dat ook de Farizeeën van toen hun gehoorzaamheid aan de wet vooral hebben 
beleefd als vorm van dankbaarheid? Wees zo vriendelijk met mij te veronderstellen dat Gods 
woord in de wet ook hen op een positieve manier verlokte tot een zoeken naar oprecht leven 
voor Gods aangezicht. 
Je zou kunnen veronderstellen dat al het moois wat je over de ‘vreugde der wet’ kunt zeggen, 
toch een keer onderuitgehaald wordt door die bekeerde Farizeeër, door Paulus. Het is of je bij 
hem eindelijk de wet in zijn naakte gedaante tegenkomt: als vloek, als eiser, als muur waarop 
je stukloopt. Maar toch: Paulus was Luther niet. In Van Bruggens biografie van Paulus komt 
zijn spreken over de wet ook aan de orde.(4) Paulus blijkt weliswaar negatief over de wet te 
schrijven in zijn brieven aan de Galaten en aan de Romeinen, maar dat gebeurt dan in een heel 
eigen context. De Galaten waren in de verleiding om Mozaïsche voorschriften te zien als 
noodzakelijk voor een christen, en zo feitelijk in plaats van Christus. Voor de Romeinen wil 
Paulus beklemtonen dat in de internationale bedeling van de Geest de nationale wet is 
overruled. Maar de wijsheid van de Schriften blijft van kracht. Zo vat ik Van Bruggen samen. 
U voelt al aankomen wat ik er dan aan toevoeg: dan kan de vreugde der wet ook van kracht 
blijven. 
 
Christus 
 
Laat me proberen de kern van mijn verhaal onder woorden te brengen. Het is duidelijk dat ik 
als mens tegenover God geen eigen grond heb om op te staan. Dat wordt me al duidelijk als ik 
mijn leven spiegel aan wat God van me vraagt. Dat wordt me helemaal duidelijk wanneer ik 
geconfronteerd word met Christus’ offer op Golgota. Tegelijk brengt die afhankelijkheid van 
God me tot het zoeken van zijn concrete wil - uit dankbaarheid, in de woorden van de 
Catechismus. En dan blijkt dat ik ook daarin gerust afhankelijk kan zijn van Hem, omdat Hij, 
in de woorden van Paulus en van Christus zelf, in mij wil leven. Als ik het zo formuleer, zeg 
ik niets nieuws. 
Een stap verder ga ik voor mijn idee wel, wanneer ik voorstel om de concrete realiteit van het 
nieuwe leven met Christus wat royaler te benoemen. Een soort van christelijke vreugde der 
wet: Hij doet kennelijk zijn werk in ons leven, zichtbaar. De vrijmoedigheid om zo te spreken, 
put ik enerzijds uit een voor mij nieuw (of hernieuwd) bewustzijn van de realiteit van 
Christus’ werk in ons leven. Daar zit voor mij persoonlijk wel wat meer achter dan misschien 
uit deze woorden blijkt. Ik merk dat ik als gereformeerd gelovige en ‘theoloog’ goed uit de 
voeten kan met woorden, gevoed als ik ben met de nadruk op het Woord. Maar dat het echt is, 
dat moet af en toe opnieuw tussen de woorden doordringen. Dat past nu eenmaal bij het 
Woord van God: wat Hij belooft, wordt werkelijkheid. 
Anderzijds pleit ik voor een open aanwijzen van het vernieuwen van je leven door Jezus 
Christus, op grond van de mogelijkheid die de Bijbel zelf daarvoor biedt, zoals bijvoorbeeld 
concreet bleek in de psalmen. Nu ben ik me ervan bewust, dat wij de psalmen weliswaar met 
terugwerkende kracht lezen ‘in Christus’. Voor ons kan de vrijmoedigheid waarmee de 
psalmisten spraken over hun eigen gerechtigheid, gezien worden als een voorafschaduwing 
van het nieuwe leven, dat ze van God kregen vanuit het toekomstige werk van Christus. 
(Daarnaast is er de rode lijn van de vervulling in Christus: Hij is pas echt de Rechtvaardige, 
zonder schaduwen.) Maar het punt is: of je de psalmen nu achteraf leest ‘in Christus’ of niet: 
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de vrijmoedige vreugde in de wet blijft. In nieuwtestamentische taal: wees blij met de 
vruchten van de Geest. 
 
Actueel 
 
Natuurlijk is het prettig wanneer zo’n verhaal nog wat praktische ledematen krijgt. Naar mijn 
mening is er allereerst een verband tussen wat ik boven schreef en de nieuwe mode: normen 
en waarden. Veel christenen knikken instemmend bij Balkenendes nieuwe koers. Ik geloof er 
niet zo veel van. Voor een echte gedragsverandering is wel wat meer nodig dan een 
mediacampagne. Meer regels en meer controle zullen ook niet voor een omkeer zorgen, dat is 
echt bijgeloof. Als je mensen wilt veranderen, moet er een bekering plaatsvinden, in de 
mensen zelf. Maar wanneer die bekeerde mensen er vervolgens genoegen in mogen hebben 
zich te houden aan afspraken en daarbij niet de norm van hun eigen vrijheid maar van de 
wijsheid van God aanhouden, dan gebeurt er iets goeds. 
Een tweede actuele lijn ligt er naar het rapport van de Deputaten Echtscheiding voor de 
Generale Synode in Zuidhorn. De kritische besprekingen van dat rapport richten zich tegen de 
veronderstelde subjectiviteit ervan. Waar blijven we, als kerkenraden - mensen - in 
individuele situaties moeten bepalen wat de norm is? Persoonlijk lijkt het me in elk geval een 
invalshoek die het onderzoeken waard is. Zolang de teneur maar niet wordt: weg met de 
regels, leve het hart. Het bijzondere van het genoemde rapport is ook, dat het om te beginnen 
juist de regel, het woord van Christus over echtscheiding, serieuzer neemt dan bij mijn weten 
eerder gedaan is. Ik ga hier, met het oog op de pijn van een gebroken huwelijk, niet spreken 
van ‘vreugde der wet’. Maar dat de regels van God reëel goed zijn en navolgbaar, dat speelt 
ook in deze discussie wel degelijk een rol. 
Derde actualisatie. Van drs. A. Kamsteeg kun je veel leren. Dat geldt dus ook voor een 
recente publicatie van zijn columns uit het NEDERLANDS DAGBLAD.(5) Toch loop ik vanuit 
het bovenstaande telkens vast op één van Kamsteegs denklijnen, over modern Farizeïsme. 
Volgens hem is het schijnkerklid, dat voor de vorm de regels houdt maar van binnen heet 
noch koud is, de Farizeeër van vandaag. Ik heb twee vragen: is het terecht dergelijk gedrag 
Farizees te noemen? En: is gehechtheid aan regels altijd een symptoom van een onecht 
geloof? Ik beantwoord beide vragen negatief. Ik krijg bij Kamsteeg ook een beetje de indruk, 
dat je meteen achterdochtig moet wezen wanneer je vindt dat je iets goeds doet. Ik pleit voor 
wat meer ontspanning, voor wat meer plezier in concreet het goede doen voor God - en dat 
benoemen. Vandaar. 
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