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Daarom maak ik u bekend, dat 
niemand, door de Geest <iods spre
kende, zegt Vervloekt is Jezus; en 
dat niemand kan zeggen: Jezus is 
Here, dan door de Heilige Geest. 

(1 Korintiërs 12:3) 

Waakzaamheid 
geboden 

De kerk leeft sinds Pinksteren in 
het laatste van de dagen. In de 
laatste periode van haar geschiede
nis. De kerk weet dat. Maar haar 
grote vijand weet het ook. En het 
maakt hem hoogst actief, vooral 
in de kerk. Want de wereld heeft 
hij al. Over de goddelozen hoeft hij 
zich niet druk te maken. Nee, de 
kinderen van God, op hen heeft hij 
het voorzien! Daarom moeten we in 
de kerk steeds waakzaam zijn. Zijn 
activiteiten bijtijds onderkennen. 
Ons er voortdurend van bewust zijn, 
dat je in de kerk maar niet alleen te 
maken hebt met het opbouwwerk 
van de Heilige Geest. Maar ook met 
allerlei pogingen van satan om net 
zo hud weer af te breken wat de 
Geest heeft opgebouwd. We kunnen 
en mogen er niet onderuit: steeds 
moeten we bezig zijn, de geesten 
te onderscheiden of ze wel uit God 
zijn. 

Spreken door 
de Geest 

De geesten onderscheiden of ze uit 
God zijn. Maar, hoe doe je dat nu in de 
praktijk? Wat is het criterium? Hoe kun 
je weten of je met het werk van de Geest 
te maken hebt of juist met het tegen
overgestelde, het werk van de duivel? 
Die vijand, die in de kerk haast nooit op 
klompen binnenkomt, maar vrijwel 
altijd op kousenvoeten? Met die vraag 

Schr�filicht M. Heemskerk 
-

zaten ze in Korinte. En ze hadden het er 
vast nog moeilijker mee dan wij. Want 
wij hebben het complete Woord van 
God, waaraan we elke geestesuiting 
kunnen toetsen. Maar de Korintiërs 
hadden alleen het Oude Testament nog 
maar. 

Hoe doe je het dus, de geesten 
onderscheiden? De apostel laat ze daar 
in Korinte niet zitten met die vraag. Dat 
zou trouwens ook niet verantwoord zijn. 
Want een naïeve houding in dezen 
speelt de vijand in de kaart en biedt 
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1 
hem makkelijk entree. Dat een duidelijk 
criterium nodig is, hoeft dan ook geen 
vraag te zijn. Welnu, Paulus geeft het. 
Hij geeft aan, hoe je kunt beoordelen of 
iemand wordt beheerst door de Geest bij 
wat hij zegt. En hoe je dus in de prak
tijk waakzaam kunt zijn. 

Wie Jezus miskent, 
vervloekt Hem 

Het is heel belangrijk wat Paulus 
gaat zeggen. Hij maakt er dan ook een 
plechtige verklaring van. Zoiets als een 
officiële publicatie: daarom maak ik u 
bekend. 

Daarom. Waarom? Nou, de apostel 
constateert een bepaalde moeite daar in 
Korinte. En daarbij doet het er eigenlijk 
nog niet eens toe, of de Korintiërs die 
zelf ook constateren. Maar Paulus vindt 
het in ieder geval nodig, erover te spre
ken. Over de moeite - zie vers 1 - dat ze 
in Korinte niet zo goed om weten te 
gaan met - letterlijk vertaald - 'de din
gen van de Geest'. De nieuwe vertaling 
zegt: 'de uitingen des geestes' en 
gebruikt ten onrechte geen hoofdletter. 
Want het gaat hier duidelijk over de 
Heilige Geest. Over zijn gaven. Zoals 
profetie, tongentaal en dergelijke. 

In Korinte wisten ze met deze gaven 
niet zo goed om te gaan. En dat kwam 
vooral, doordat ze vaak niet wisten, of 
ze wel echt met gaven van de Geest te 
maken hadden. Ze hadden een verleden 
waarin ze afgoden dienden. En het leven 
in de afgoderij had ze onzeker gemaakt. 
Het had hun onderscheidingsvermogen 
aangetast. Toen waren ze immers mak
kelijk te beïnvloeden. Wie zijn favoriete 
god maar goed wist te verkopen, kon 
hen maar zo achter zich aan krijgen. Nu 
waren ze christen geworden. Maar 
gebrek aan onderscheidingsvermogen 
hadden ze nog steeds. Ze waren makke
lijk te beïnvloeden met alles wat maar 
aangeprezen werd als goddelijke open
baring. 

Maar ja, dat zal wel moeten verande
ren. Ze zullen de geesten moeten gaan 
onderscheiden. Niet meer kritiekloos 
onder de indruk mogen komen van alles 
wat maar aangeprezen wordt als afkom
stig van de Heilige Geest. Want dat is 
levensgevaarlijk. Dan zijn ze een makke
lijke prooi van satan. Welnu, daarom, 
zegt Paulus, maak ik u bekend dat u 
goed moet onderscheiden wat er gezegd 
wordt. Altijd heel goed moet letten op 
de inhoud daarvan. En dan moet u 
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bedenken: niemand, door de Geest 
Gods sprekende, zegt: vervloekt is Jezus! 
Denk erom, loop nooit achtèr iemand 
aan, die dat zegt, want zo'n uitspraak 
kan met geen mogelijkheid afkomstig 
zijn van de Heilige Geest. 

Hier kijken we toch wel even vreemd 
tegen aan. Moet dit nu gezegd worden 
tegen een christelijke gemeente? Hebben 
ze daar in Korinte zo weinig onderschei
dingsvermogen, dat er zelfs gevaar 
bestaat dat ze onder de indruk komen 
van lieden die de Here Jezus Christus 
vervloeken? 

Welnu, laten we eerst maar eens kij
ken wat P aulus precies bedoelt. Want we 
zullen toch niet moeten denken aan 
mensen die met een stalen gezicht in de 
kerk komen beweren: vervloekt is Jezus. 
En die dan vanuit de gemeente nog bij
val krijgen ook. Dat we daar niet aan 
moeten denken, kun je alleen al opma
ken uit het feit dat het in het tweede 
deel van de tekst ook niet gaat over 
mensen die alleen maar zéggen: Jezus is 
Here. Nee, het gaat erom, dat ze Hem 
echt erkennen als hun Here in de prak
tijk van elke dag. Door Hem liefdevol 
na te volgen en gehoorzaam te zijn. 

Het gaat hier om de vraag: welke 
plaats geef je de Here Jezus Christus in 
je leven? Ja, en dan zijn er mensen, die 
Hem in de praktijk naar de achtergrond 
dringen. In hun praten en in hun doen 
en laten merk je eigenlijk niet dat Hij 
iets voor hen betekent. Dat kan heel 
makkelijk gebeuren bijvoorbeeld, als je 
een enthousiaste fan bent van P aulus of 
van Apollos of van Kefas. Je hebt dan de 
mond vol over je favoriete leermeester. 
Maar over de Here Jezus horen ze je 
eigenlijk maar zelden. Om Hem gaat 
het je niet in je leven. En dat straal je 
dan natuurlijk ook uit in de kerk. Nee, 
dan zég je niet met zoveel woorden: ver
vloekt is Jezus. Maar in feite stel je je 
wel op één lijn met de Joden in Korinte, 
van wie we in Handelingen 18 lezen: 
'Zij verzetten zich tegen het evangelie, 
dat Jezus de Christus is, en lasterden.' 

De Here Jezus negeren, Hem naar de 
achtergrond schuiven - het kan natuur
lijk nooit vrucht van de Geest van 
Christus zijn. Want niemand die spreekt 
door de Geest van God, zegt, door de 
manier waarop hij optreedt en door de 
plaats die hij in de praktijk aan de Here 
Jezus gunt in zijn leven: vervloekt is 
Jezus. Een heel duidelijk criterium dus 
om de geesten te onderscheiden daar in 
de kerk van Korinte. Waar de Here 
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Jezus Christus wordt weggeduwd en 
naar de achtergrond wordt geschoven, 
daar spreekt de Geest niet. Waar Hij 
weggedrongen wordt van de plaats die 
Hij in je leven opeist, daar is nooit de 
Geest van God aan het woord. Dat 
bindt Paulus de kerk van Korinte hier 
met alle klem op het hart. 

Ja, en dat is natuurlijk een bood
schap die voor de kerk actueel blijft. 
Hier heeft iedereen mee te rekenen. Dit 
moet ons in het hart gebrand staan: 
waar de Here Jezus Christus niet de eer 
ontvangt die Hem toekomt - waar Hij 
van zijn plaats gedrongen wordt naar de 
zoveelste rang, of waar misschien hele
maal wel niet meer met Hem gerekend 
wordt - daar is nooit de Geest van God 
aan het woord. Maar daar zie je altijd 
weer, dat de mensen bezig zijn zichzelf 
op de voorgrond te dringen. En dat kan 
in de kerk zomaar gebeuren. Iemand 
stelt zijn eigen inzichten en meningen 
boven het Woord van Christus. Als je 
hem dat voorhoudt, krijg je te horen: ja, 
dat kun je nou wel zeggen, maar ... ! 
Welnu, dan moeten we maar nooit den
ken: zou hij misschien ook gelijk kun
nen hebben? Ook niet, als iemand zich 
erop beroept dat hij dit inzicht ontvan
gen heeft van de Heilige Geest. Want 
nooit gaat de Geest in tegen wat Chris
tus heeft gezegd. Dat is een vuistregel 
zonder één uitzondering bij het onder
scheiden van de geesten. 

Immers, wat is geloven in Hem en 
Hem zo de centrale plaats geven in je 
leven? Het is altijd Hem geloven op zijn 
Woord. En dat wil zeggen: zijn Woord 
het eerste en het laatste woord. Zijn 

1 

Woord het eind van alle tegenspraak. 
Waar dat niet wordt erkend of waar dit 
op één of andere manier wordt tegenge
sproken en waar zijn Woord dus opzij
geschoven wordt, daar is nooit de Hei
lige Geest aan het woord. Want waar 
Hij spreekt, daar horen we en leren we 
belijden: Jezus is Here. 

Wie in Jezus gelooft, 
belijdt: Hij is Here 

Jezus is Here. Op zich is het natuur
lijk makkelijk genoeg om dat te zeggen. 
Iedereen kan deze drie woorden moeite
loos in de mond nemen. De bedoeling is 
dan ook om te zeggen dat zo'n uitspraak 
alleen dan het werk van de Geest is, 
wanneer ze een echte belijdenis 
genoemd kan worden. Dat wil zeggen: 
echt een hartelijke erkénning van Jezus 
Christus als Here. En omgekeerd kan er 
alleen sprake zijn van zo'n echte belijde
nis als de Heilige Geest die tot stand 
brengt. 

Paulus wil dus tegen de Korintiërs 
echt wel wat meer zeggen dan: Mensen, 
als iemand deze drie woorden maar uit
spreekt, dan zit het wel goed. Dan kun 
je daar heel duidelijk aan horen dat de 
Geest in hem werkt. Nee, het zal een 
echte belijdenis moeten zijn. En dat is 
het pas, als het niet alleen bij woorden 
blijft. Maar als die woorden ook allesbe
heersend zijn voor heel je leven. Want 
dat is kenmerkend voor een echte belij
denis. Als je dit zegt, dan moet de Here 
Jezus ook werkelijk de centrale plaats 
krijgen in je leven. Waarom? Wel, 
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omdat 'Jezus is Here' betekent: ik ben 
van Jezus. Het betekent, zoals Paulus 
zegt in Romeinen 14: als we leven, dan 
is dat voor de Here en als we sterven, 
dan is dat voor de Here. 

Welnu, hoe kom je tot zo'n levens
houding van: Jezus is Here en dus ben 
ik helëmaal van Hem? Helemaal en 
altijd en in alle dingen? Tot zo'n levens
houding kom je alleen maar door de 
Heilige Geest. Die kan niemand anders 
bewerken dan Hij alleen. En dat bete
kent dan natuurlijk gelijk, dat het zo zal 
moeten in het leven van iedereen die 
belijdt: Jezus is Here. Dat het zo moet 
in het leven van alle kinderen van God. 
Wat ook de plaats en de positie zijn, die 
ze gekregen hebben. 

Je kunt denken bijvoorbeeld aan de 
ambtsdragers in de kerk. Hoe maken zij 

Liever had ik dit onderdeel van de 
Kroniek ongeschreven gelaten. Op 
20 september jl. vond in Zwolle een 
landelijke openbare vrijmakings
vergadering plaats. Zo'n vijf- tot 
zeshonderd aa nwezigen hoorden 
dr. P. van Gurp een 'Akte van Vrij
making of Wederkeer' voorlezen. 
Zowel het NO als het RD van 22 
september 2003 deden er verslag 
van. Zelfs Titouw van dezelfde datum 
gaf er aandacht aan. Rond deze 
vergadering is inmiddels al heel wat 
publiciteit geweest. Meer dan mij 
lief is eigenlijk. Zo'n verheffende 
aangelegenheid is het nou ook weer 
niet. Daarom had ik er liever niet 
over geschreven. Maar deze vrijma
kingsactie hoort bij de kerkelijke 
actualiteit. Daar kan ons blad niet 
stilzwijgend aan voorbijgaan. 

Onbeschroomd 

De bezwaarde broeders en zusters 
die zich scharen achter de leiding van 
dr. S. de Marie en dr. P. van Gurp, 
weten het zeker: het zit helemaal mis 
met de Gereformeerde Kerken in Neder
land. De situatie is zelfs nog ernstiger 

1 
in hun dienst deze belijdenis waar door 
de kracht van de Geest? Toch zeker 
alleen door beschikbaar te zijn voor de 
Here Jezus Christus? De predikant en 
de ouderlingen hebben te fungeren als 
zijn mond. Ze hebben immers in de 
gemeente geen ander woord te spreken 
dan het Woord van hun Here, Jezus! 
Diakenen fungeren als zijn hand, die 
gevuld is met barmhartigheid. Ze heb
ben geen andere barmhartigheid te 
betonen dan de barmhartigheid van hun 
Here, Jezus. En als ze zo bezig zijn in 
hun dienst, dan is dat de weg waarin de 
Geest werkt in de kerk. De weg waarin 
Hij dat werk ook afmaakt, om zo Chris
tus' komst mogelijk te maken. 

Jezus is Here. Dat mag en moet 
daarom ook onze belijdenis zijn. We 
krijgen in deze drie woorden kort maar 
krachtig te horen, waar het op staat. 
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Hoe het erbij moet staan in het leven 
van de kinderen van God. Ze zullen 
met z'n allen moeten erkennen - van 
harte!: de centrale plaats in ons leven 
moet voor de Here Jezus zijn. En dus 
voor al de woorden van leven die Hij 
spreekt. Zo hoort dat te zijn in het leven 
van mensen tegen wie de HERE meteen 
toen ze het levenslicht aanschouwden, al 
gezegd heeft: u bent van Jezus. En Hij 
zei het niet alleen, maar Hij tekende er 
ook voor: de doop! 

We mogen belijden: Jezus is Here. 
We mogen het door de kracht van de 
Geest. We mogen immers geloven: we 
zijn van Hem. Dat is onze rijkdom. Dat 
is ons leven. Dat is onze eeuwige toe
komst. 

Waar is de 
schroom? 

Zwolle in  vogelvlucht 

dan in 1944. Deze kerken kun je moei
lijk nog als ware kerken aanmerken. En 
dan past er maar één oplossing: je vrij
maken. Om kerk te blijven. Zeg vooral 
niet dat men zich afscheidt. Niets daar-

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut 
-

'-----=--=- -- ----�--

van. Men zet de Gereformeerde Kerken 
in Nederland voort. Vandaar ook een 
vrijmakingsvergadering en een Akte van 
Vrijmaking of Wederkeer. De geschiede
nis herhaalt zich. De wettige erfgena
men van '1944' zijn rond dr. De Marie 
en dr. Van Gurp te vinden. 

Wat hierbij opvalt, is dat men geen 
enkele schroom lijkt te kennen. Alles 
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wordt getrokken in het klimaat van de 
laatste ernst. Binnen de Gereformeerde 
Kerken wordt afgeweken van het godde
lijk Woord. Als het gaat om het schrift
gezag. Als het gaat om de echtscheiding. 
Er worden onschriftuurlijke liederen 
toegelaten. De secularisatie krijgt alle 
ruimtè. En dan het zoeken naar eenheid 
met de christelijke gereformeerden en 
Nederlands gereformeerden. Er deugt 
allemaal niets van. En de GS Zuidhorn 
heeft er eigenlijk niets tegen gedaan. 
Integendeel zelfs. De GS Leusden wees 
al allerlei bezwaren af en bezwoer vrede, 
zonder dat er werkelijk vrede was. En de 
GS Zuidhorn sprong - ondanks alle 
klemmende verzoeken daartoe - niet in 
de bressen die het kerkelijke leven, het 
inmiddels uitgeholde gereformeerde 
leven, al hadden veroorzaakt. 

Voor de duidelijkheid, de laatste 
twee regels van bovenstaande alinea zijn 
- zonder direct citaat te zijn - inhoude
lijk ontleend aan de openingsrede (door 
mij van internet geplukt) van dr. De 
Marie op 20 september in Zwolle, met 
als thema 'Om de ware vrede'. Valse 
profetie heeft kerkverwoestend gewerkt. 
Dus moet je gehoorzaam de vrede zoe
ken en bewaren in kerkreformatie. Weg 
met het gepleister met loze kalk! Zelfs 
J. Kamphuis blijkt een valse profeet 
geworden te zijn. 

Inderdaad, men kent geen enkele 
schroom. Men meent voor de goede 
zaak te staan en neemt daarbij geen blad 
voor de mond. Zoals men de stoere 
woorden ook omzet in daden. Er vor
men zich nieuwe vrijgemaakte gemeen
ten. Zo is de weg van de Here! Op dat 
punt kent men geen enkele twijfel of 
voorbehoud. Vandaar dat dr. De Marie 
zijn toespraak lardeert met een grote 
reeks tekstverwijzingen. Men heeft het 
Woord achter zich. Men heeft de Here 
achter zich. Meent men. 

Gods naam 

In de week dat ik deze Kroniek 
schrijf, bereid ik mij tevens voor op de 
catechismusprediking over zondag 36 
HC. Een mens mag Gods naam niet 
ijdel gebruiken. Niet voor niets hebben 
we met Gods heilige naam te maken. 
Die naam wil dan ook geheiligd zijn in 
eerbied en ontzag, 'zodat Hij door ons 
naar waarheid beleden en aangeroepen 
en in al onze woorden en werken gepre
zen wordt'. 

1 
Eerbied voor Gods naam. Dat vraagt 

geestelijk onderscheidingsvermogen. 
Om met die naam niet onze ideeën en 
acties te legitimeren. God wil het!, riep 
de paus uit bij de kruistochten. 't Was 
ijdel gebruik van Gods naam. In de 
naam van God werd een Maarten 
Luther buiten de kerk geworpen. De 
banbul begon met een citaat uit de psal
men .. .. Onder aanroeping van Gods 
naam werden Schilder en Greijdanus en 
vele anderen in de (echte) vrijmakings
tijd geschorst en afgezet. Door mensen 
die serieus meenden daarmee God te 
dienen. En die toch tegen God ingingen 
en - onbedoeld - zijn heilige naam ijdel 
gebruikten. 

Wie dat beseft, wordt voorzichtig. Je 
kunt niet zo maar Gods heilige naam 
aan eigen inzichten verbinden, hoe 
vroom bedoeld ook. En al helemaal 
niet, wanneer je met een beroep op 
Gods naam meent daaraan kerkelijke 
consequenties te moeten verbinden. Dan 
moet het inderdaad zonneklaar zijn dat 
de kerk valse kerk is geworden. 

Ongetwijfeld zijn de bezwaarde 
broeders en zusters dit met mij eens. 
Alleen zullen zij er meteen bij zeggen: 
zo zonneklaar liggen de zaken ook. Ik 
ben zo vrij daarachter grote vraagtekens 
te zetten. Het is niet waar, dat de kerken 
ruimte geven aan schriftkritiek. Jazeker, 
ook ik heb de nodige vragen bij en kri
tiek op de bijdragen van drs. Ooedens 
en drs. De Bruijne in WOORD OP 

SCHRIFT. Maar wie hier schriftkritiek 
meent te signaleren, moet die kwestie 
langs de kerkelijke weg aan de orde stel
len. Dan ben je niet klaar met een pro
test bij de curatoren van de TU te Kam
pen. Dan dien je je tot de kerkelijke ver
gaderingen te richten. Ik kan me niet 
herinneren dat bezwaarden die weg tot 
aan de GS gegaan zijn. Dan ben je - hoe 
dan ook - met een vrijmaking prema
tuur. Het is niet waar, dat binnen de 
Gereformeerde Kerken in Nederland het 
vierde gebod buitenspel is gezet. Ik aar
zel niet om dat laster te noemen. De 
kerken hebben geweigerd zich op één 
interpretatie van dit gebod vast te leg
gen. Dat is wat anders. Niet het gebod 
als zodanig, maar de invulling van dit 
gebod is voorwerp van discussie en stu
die. Waarom trouwens niet het rapport 
van studiedeputaten afgewacht? Het is 
niet waar, dat in de kerkelijke praktijk 
rond de echtscheidingsproblematiek de 
hand gelicht mag worden met het 
zevende gebod. Welke indringende vra-
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gen er ook te stellen zijn bij het rapport 
dat op de GS Zuidhorn gediend heeft 
ten aanzien van de echtscheiding, de 
praktijk ervan kon wel eens strakker uit
vallen dan vaak nu het geval is. Zo kan 
ik nog even doorgaan. Ook als het gaat 
om de contacten met christelijke gere
formeerden en Nederlands gereformeer
den, of om de liturgische ontwikkelin
gen. Over heel de linie is het gesprek 
nog mogelijk en gaande. 

Even voor de duidelijkheid, ik 
beweer niet dat er binnen de Gerefor
meerde Kerken geen reden is tot zorg. Ik 
heb het eerder in ons blad aangegeven: 
op onderdelen delen we de zorgen van 
de bezwaarde broeders en zusters. Als 
het gaat om de omgang met de kerke
lijke afspraken en regels. Als het gaat 
om kerkelijk denken. En jawel, de secu
larisatie grijpt verwoestend om zich 
heen. Begrijpelijk is ook de vervreem
ding die wordt opgeroepen door een 
soms al te onstuimige liturgische ver
nieuwing. Maar dat is wat anders dan 
dat de kerken doortocht verlenen aan 
valse profetie. Laat staan dat de kerken 
ware profetie onmogelijk zouden maken 
en ware profeten uitwerpen. Bij boven
schriftuurlijke gewetensbinding wordt 
vrijmaking onvermijdelijk. Maar daar
van is nu geen sprake. Terecht heeft 
J. Kamphuis daarop gewezen in het NO 
van 19 september 2003. Dan is er inder
daad een breekpunt bereikt. Niet eerder. 

Het zal mij wel weer honende taal 
opleveren. De reactie in ons blad op de 
'oproep tot reformatie' werd afgedaan 
met de opmerking: dr. W ilschut zoekt 
het veilige midden van de kerk. Het zij 
zo. Mij drijft wat anders: een heilig res
pect voor Gods heilige naam. Die je niet 
zomaar mag verbinden aan eigen inzich
ten. Laat mij eerlijk zijn: ik heb mij 
gestoord aan de manier waarop 
bezwaarden als dr. Van Gurp en dr. De 
Marie aan hun grote woorden de woor
den van de Schrift verbinden. Waar is 
hier de heilige schroom gebleven? 

Gods kerk 

Die vraag klemt temeer, wanneer je 
nagaat wat volgens Schrift en belijdenis 
de kerk van God is. Niet een club van 
gelijkgezinden. Maar van christgelovi
gen. W ij zitten niet bij elkaar omdat we 
dezelfde visie delen. Maar omdat we in 
dezelfde God geloven. Dan zijn er bij
belse grenzen, waarbinnen je met elkaar 
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hebt te blijven. Vandaar de belijdenis 
van de kerk. Maar binnen die grenzen 
mag er ruimte zijn voor verschil in 
mening en beleving. Dan kunnen er 
ernstige meningsverschillen zijn, princi
pieel geladen discussies. Denk aan de 
zwakken en de sterken te Rome. Ieder 
was van eigen gelijk overtuigd. Ieder 
had ook een eigen geloofsmotief: men 
deed het om en voor de Here. Als je dat 
van elkaar accepteert, dan zie je meteen 
waar je elkaar vindt: in je liefde tot de 
Here. Dan wordt de achterliggende 
kwestie meteen minder belangrijk. 
Zolang je de grenzen van de bijbelse leer 
niet overschrijdt . 

Opnieuw, ik neem aan dat de 
bezwaarde broeders en zusters dit hart
roerend met mij eens zullen zijn. Om 
vervolgens te zeggen: op dit moment 
worden die grenzen juist overschreden. 
Valse profetie! Maar 't zal nog een hele 
toer worden om dat bij de genoemde 
punten overtuigend aan te tonen. Laat 
men toch niet eigen gelijk of eigen ver
meend gelijk verabsoluteren! Ook hier 
geldt: waar is de schroom? 

1 

Station Zwolle 

Diezelfde vraag stel ik ook in omge
keerde richting. Ik heb weinig bewonde
ring voor de cynische toon die in som -
mige ingezondens in het NO werd aan
geslagen. Om nog maar te zwijgen over 
de actie die op 20 september in Zwolle 
werd ondernomen (roepen vanaf de 
preekstoel, flyers met de oproep: Ver
trekt alsjeblieft!). Al ben ik het hart
grondig met de vrijmakingsactie van dr. 
Van Gurp en dr. De Marie oneens, het 
gaat wel om broeders en zusters, hoezeer 
ook het kerkelijke spoor bijster. Liefde
loosheid in de toonzetting is eveneens . 
een blijk van onbeschroomdheid, van 
een overmaat aan overtuiging van eigen 
gelijk. Hier past terughoudendheid in 
het protest. 

Schaamte 

Overzie ik het geheel, dan voel ik 
een stuk schaamte. Dit gebeurt dus wel 
binnen kerken waarvan ik lid ben. 
Waarbinnen ik zelfs ambtsdrager ben. 
Even ongelukkig gezegd: dit gebeurt 
binnen 'mijn' kerk. Dus draag ik mede-
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verantwoordelijkheid. Dan schaam ik 
mij voor de Here. Wat moet Hij hiervan 
een verdriet hebben! Dan schaam ik mij 
naar mijn medebroeders en -zusters toe, 
met name naar onze jeugd toe. Wat een 
schrijnende vertoning. Ik schaam mij 
ook naar buiten toe. Onze binnenkerke
lijke moeiten geven de buitenwereld 
reden om te smalen. Over 'die vrij ge
maakten' die hun zoveelste scheuring 
beleven. Die de vrede maar niet weten 
te bewaren. Die smaad raakt ten diepste 
de Heer van de kerk. We belijden toch 
dat wij zijn huis zijn? Ons gekrakeel kan 
belemmeringen opwerpen voor de goede 
boodschap, waarvoor wij hebben te 
staan. Dat geeft mij heel veel schroom 
om over deze situatie te schrijven. Ik 
ervaar elk woord als een woord te veel. 
En toch kan ik er niet omheen. Kyrie 
eleison. Heer, ontferm U over ons! 
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Herkent u bovenstaand opschrift? 
Het was de kop boven de bespre
king, die Rien van den Berg in het 
ND van 19 september jl. wijdde aan 
de brochure GEGREPEN EN GEDREVEN van 
drs. GJ. van Middelkoop (Woord en 
wereld nr. 58). Met de eenheidsterm 
'vrijgemaakten' kom je niet ver 
meer. 'Het probleem is dat de vrij
gemaakte kerken twee sterke groe
pen herbergt in hetzelfde lichaam.' 

Afstandelijk 

Tussen haakjes, ik hik altijd wat aan 
tegen de term 'vrijgemaakten' en 'vrijge
maakte kerken'. Ik ben niet 'vrijge
maakt', maar gereformeerd, lid van een 
Gereformeerde Kerk. Door de Here 
bewaard door de Vrijmaking heen. Ik 
begrijp dat naar buiten toe de toevoe
ging 'vrijgemaakt' nodig is om verwar
ring te voorkomen met de synodaal
Gereformeerde Kerken. Wat dat betreft 
kan ik vrede hebben met de 'v' in het 
logo GKV. Maar laten we intern alsje
blieft 'gereformeerd' blijven zeggen, 
waar anderen 'vrijgemaakt' zeggen. Wij 
zijn toch geen buitenstaanders? 

Dat geeft meteen mijn probleem aan 
met de bespreking die Van den Berg 
geeft. Het verhaal klinkt zo afstandelijk. 
Ik hoor een ondertoon van scherpte en 
irritatie. Nee, men hoeft het heus niet in 
alles met Van Middelkoop eens te zijn. 
Ook ik bespeur in het geschrift van Van 
Middelkoop soms een zeker studeerka
mergehalte. En Van den Berg legt een 
reëel gegeven op tafel, wanneer hij het 
heeft over evangelisch bevlogen broeders 
en zusters die dan toch maar gerefor
meerd willen zijn en blijven. Maar daar
mee is het probleem dat Van Middel
koop aankaart, nog niet verdwenen. 
Namelijk dat een evangelicale geloofsbe
leving en belijnd-gereformeerd geloven 
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Vrijgemaakten? 

Welke 

vrijgemaakten? 

principieel gezien moeilijk kunnen 
samengaan. Het blijft een mengsel van 
ijzer en leem. 

Simplisme 

Van den Berg verwijt Van Middel
koop simplisme. Maar zelf lijkt hij mij 
er niet helemaal vrij van. De zaken moe
ten plaatselijk maar opgelost worden. 
W ie bezwaard zijn over allerlei vernieu
wingen, zullen toch maar ruimte moe
ten bieden aan experimenten. Er is een 
authentiek gereformeerde noodzaak in 
allerlei roep om liturgische en culturele 
vernieuwing. En laat je geen experimen
ten toe, dan raak je zomaar een grote 
groep gelovigen kwijt. Laten bezwaar
den van hun kant vooral zich inzetten 
voor een stuk diepgang. De vernieuwers 
zullen de doorleefde degelijkheid van de 
bezwaarden nog nodig hebben. Hier 

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut 
-

acht ik de analyse van de situatie binnen 
de kerken ontoereikend. En in het ver
lengde hiervan de aangewezen oplossing 
te kort door de bocht. 

Ik denk dat er een grondiger analyse 
nodig is van de huidige situatie binnen 
de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
met als startvraag hoe de kerken binnen 
een relatief kort tijdsbestek zo van kleur 
konden verschieten als nu het geval is. 
Aan die vraagstelling zitten diverse kan
ten. Het komt mij voor dat dit de kracht 
van één man te boven gaat. Het zal 
teamwork moeten zijn. Pas dan kunnen 
er conclusies getrokken worden, waar
van ik vrees dat ze minder optimistisch 
zijn dan die van Van den Berg. Aan dat 
gesprek levert het geschrift van Van 
Middelkoop een eigen bescheiden bij
drage. Niet meer dan dat. Ook niet 
minder. Laten we alle stemmen in dit 
gesprek horen. En niet direct met één 
partner het gesprek afkappen. 
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Het is goed om binnen het kader 
van deze rubriek ook over de gren
zen van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland te kijken. Al was 
het alleen al omdat ook daar de 
zaken in beweging zijn. Dit keer 
vraag ik uw aandacht voor de 
ontwikkelingen binnen de Gere
formeerde Gemeenten. Met name 
voor de discussie over het 'aanbod 
der genade'. Dr. K. van der Zwaag 
schreef er een imponerend dik 
boek over onder de titel AFWACHTEN 

OF VERWACHTEN, DE TOE•EIGENING DES HEILS 

IN HISTORISCH EN THEOLOGISCH PERSPECTIEF 

(Heerenveen 2003). 'Een steen in 
de vijver van de Gereformeerde 
Gemeenten', kopte het ND op 23 
augustus jl. Daar is iets van aan! 

Wankel evenwicht 

In 1931 spraken de Gereformeerde 
Gemeenten uit, dat het verbond onder 
de beheersing van de verkiezing staat. 
Dat wil zeggen: alleen de uitverkorenen 
horen werkelijk bij het verbond. De 
niet-uitverkorenen hebben alleen deel 
aan de bediening van het verbond. Alle 
gedoopten staan (slechts) in een uitwen
dige betrekking tot het genadeverbond. 
Alleen de uitverkorenen hebben echt 
deel aan Gods beloften. Tegelijk eist 
God krachtens de schepping van de 
gevallen mens zijn beeld terug. Die ver
antwoordelijkheid wordt nog groter 
door de ernstige aanbieding van Chris
tus en de verbondsweldaden in het 
Evangelie. 

Deze constructie bleek een wankel 
evenwicht. Het bleek in de geschiedenis 
van de Gereformeerde Gemeenten. Na 
de tweede wereldoorlog barstte de dis
cussie los rond de preken en publicaties 
van ds. R. Kok te Veenendaal. Kok 
praktiseerde een ruime nodigende belof
teprediking. Het kwam hem in 1950 op 
een schorsing te staan. Maar ook van de 
manier waarop dr. C. Steenblok het 
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Afwachten of 
verwachten? 

evenwicht verstoorde, was men in de 
Gereformeerde Gemeenten niet gediend. 
In 1953 kreeg Steenblok zijn ontslag als 
docent aan de T heologische School te 
Rotterdam wegens eenzijdigheid in zijn 
onderwijs. Dat was nog voorzichtig 
gezegd. Bij Steenblok bleef er geen aan
bod van genade meer over. Alleen aan 
werkelijk verslagen zondaars is de 
belofte te prediken. Aan anderen doet 
God geen beloften. 

Zo grensde men zich af naar twee 
kanten. Maar steeds weer gingen stem
men op voor een ruimere evangeliepre
diking. Vandaar dat de leeruitspraken 
van 1931 een- en andermaal bevestigd 
werden. Daarbij werd in 1986 het 
onderscheid ingevoerd tussen 'beloften 
van het evangelie' (voor iedere hoorder, 
het algemene aanbod) en de 'beloften 
van het verbond' (alleen voor uitverko
ren bondelingen). 

Ook in ons blad werd aandacht 
gegeven aan de publicaties van prof. dr. 
ir. J. Blaauwendraad. Deze claimde bin
nen de Gereformeerde Gemeenten 
ruimte voor de bijbels-reformatorische 
belofteprediking. Het werd hem niet in 
dank afgenomen. Voor Blaauwendraad 
een reden om zich - jammer genoeg - te 
voegen bij de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Mede naar aanleiding van de 
publicaties van Blaauwendraad poetsten 
de Gereformeerde Gemeenten de leer
uitspaken van 1931 nog maar eens op. 
In opdracht van de generale synode 
2001 /2002 verscheen een verklarende 
weergave van deze leeruitspraken (Lou
TER GENADE. OVER VERBOND, BELOFTEN 

EN PREDIKING , uitgave van het Deputaat
schap Vertegenwoordiging en Voorlich
ting van de Gereformeerde Gemeenten, 
2002, tweede druk). 

-

Kroniek HJ.C.C.J. Wilschut 
-

Toch blijft ook nu het evenwicht 
onder druk staan. Her en der worden in 
het land jongerenavonden gehouden, 
waarbij jongeren uit gereformeerde en 
oud-gereformeerde gemeentenkring zich 
laten voorlichten door predikanten die 
een ruimere evangelieprediking voor
staan. W ilt u er meer over lezen, dan 
kunt u daarvoor terecht bij H.J. Hegger, 
VADER, IK KLAAG u AAN, Kok 2003. 
Helaas een wat onbesuisd boekwerk. 
Maar wel zinnig voor een vlotte oriënta
tie. 

Ik wil in dit verband ook de naam 
van ds. C. Harinck noemen, inmiddels 
emeritus-predikant van de Gerefor
meerde Gemeente te Terneuzen. Vorig 
jaar schreef hij een opmerkelijk boek: 
DE PREDIKING VAN HET EVANGELIE. HET 

AANBOD VAN GENADE, Houten 2002.1 
Ook Harinck zoekt een weg naar een 
werkelijke prediking van het Evangelie. 
Ik vind zijn boek hierom zo opmerkelijk 
(en moedig!), omdat hij - bij alle kritiek 
die hij heeft - het opneemt voor 
ds. R. Kok. Jawel, Kok liet zich volgens 
Harinck dikwijls eenzijdig, ongenuan
ceerd en theologisch ongelukkig uit, 
toch: 'Op alles terugziende, kunnen we 
toch niet zeggen dat ds. Kok een predi
kant was die de gereformeerde leer ver
liet' (p. 260). Dat is wat, wanneer een 
predikant van de Gereformeerde 
Gemeenten dat hardop zegt! Harinck 
ziet dan ook bij Steenblok veel meer dan 
alleen 'eenzijdigheid'. Hier was wel 
degelijk sprake van een leergeschil. Jam
mer dat Harincks goede inzet mijns 
inziens bij voorbaat ontkracht wordt 
door het ook door hem gemaakte ver
schil tussen beloften van het Evangelie 
en beloften van het verbond. Waarbij de 
beloften van het verbond het be/ofte
karakter verliezen: ze zijn geen toe-zeg
ging meer, maar zijn voor-zegging 
geworden, voorspelling van wat zeker 
gebeuren gaat. Op deze manier probeert 
Harinck van zijn kant het wankel even
wicht te redden. Maar het verschil tus
sen beloften van het Evangelie enerzijds 
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en beloften van het verbond anderzijds 
blijft een onmogelijk onderscheid. Maak 
dat maar eens hard vanuit de Schrift. 
Bovendien is het nog maar de vraag of 
de leer van Steenblok en die van de 
Gereformeerde Gemeenten werkelijk zo 
veel verschillen. Na de studie van P.L. 
Rouwendal, HET AANBOD VAN GENADE. 

TWEE STUDIES, Apeldoorn 2002, aarzel 
ik of hier niet eerder sprake is van een 
nuanceverschil dan van een werkelijk 
principieel leergeschil. Maar dat kan 
hier verder buiten beschouwing blijven. 

Encyclopedie 

En dan nu het dikke boek van 
K. van der Zwaag. Door W. van 't Spij
ker als een encyclopedie getypeerd, 
waarin vrijwel alle onderwerpen die 
samenhangen met de persoonlijke ver
werving van heilszekerheid, behandeld 
worden (NO van 12 september 2003). 
Ik ga van het boek van Van der Zwaag 

Als het gaat om de Heilige Geest 
en zijn werk in ons en in de kerk, 
wordt vaak verwezen naar wat de 
apostel Paulus schrijft in Efeziërs 
5: '." maar wordt vervuld met de 
Geest' (vers 18b). Nergens elders 
in de Bijbel worden we er zo recht
streeks en onomwonden toe opge
roepen ons door de Geest te laten 
vervullen. Voor velen gaat het hier 
dan ook om een centrale tekst. In 
dit artikel willen we ingaan op die 
tekst en daarmee een bijdrage leve
ren aan het voortgaande denken en 
spreken over het verlangen naar de 
Geest en over de mate waarin Hij 
ons beheersen wil. 

Wordt vervuld met de Geest! Bete
kent dat zoiets als: streef naar 'de ver
vulling met de Heilige Geest'? 

Er zijn er die het zo opvatten. En 
met die 'vervulling' wordt dan gedacht 
aan een tweede fase in het geloofsleven. 

1 
hier geen brede bespreking geven. Ten 
eerste is de rubriek Kroniek daarvoor 
niet bedoeld. Ten tweede is het de 
bedoeling dat dr. A.N. Hendriks in ons 
blad een uitgebreide bespreking van het 
boek van Van der Zwaag hoopt te 
geven. Van mijn kant wil ik de uitgave 
van dit boek signaleren. Van der Zwaag 
legt gigantisch veel materiaal op tafel. 
Al wil je er omheen, je kunt het niet. 
Ben je het met dit gedocumenteerd 
betoog oneens, dan zul je eveneens met 
documentatie en argumentatie moeten 
komen. Ik hoop dat daarvoor binnen de 
Gereformeerde Gemeenten de ruimte 
zal zijn. Jammer, dat voor het komend 
symposium te Rotterdam op 25 oktober 
a.s., door de uitgever georganiseerd rond 
dit boek, geen predikant uit de Gerefor
meerde Gemeenten bereid werd gevon
den om als spreker op te treden. Ook de 
eerste reactie van ds. A. Moerkerken op 
het boek van Van der Zwaag is hier niet 
echt bemoedigend (zie NO van 24 sep
tember 2003). Laat men toch onder 
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diepgaande zelfbeproeving het gesprek 
aangaan. Met een eerlijke confrontatie is 
ieder gebaat. 

Graag signaleer ik deze ontwikkeling 
voor u als lezers van ons blad. Vaak 
staat de genoemde thematiek een eind 
bij ons vandaan, vrees ik. Ten onrechte. 
Het gaat om heel wezenlijke zaken in 
het leven met de Here. T hema's als het 
aanbod van de genade en de toe-eige
ning van het heil zijn voor elke gerefor
meerde christen van levensbelang! 

Afgesloten 25 september 2003. 

Noot: 
1 Van dit boek noem ik de verdere gegevens, omdat 

dit boek ontvangen werd van de uitgever. Het 

verscheen bij uitgeverij/boekhandel Den Henog te 

Houten; de prijs is€ 17,50 (ISBN 9033116960). 

Wordt vervuld met 
de Geest 

Eerst kom je tot geloof en neem je 
Christus aan als je Verlosser. Dat gaat 
natuurlijk niet buiten de Heilige Geest 

Thema P. Niemeijer 
-

om. Je kunt immers alleen tot geloof 
komen door de Heilige Geest. Maar met 
dat geloof alleen ben je er nog niet. In 
Christus ontvang je nog niet alles wat de 
Vader voor je heeft. Er is méér dan 
Christus. Méér dan geloof. En dáár 
zorgt de Geest voor. Hij wil niet alleen 



266 

in je wonen en werken, Hij wil je ook 
vullen. Hij verbindt je niet alleen met 
Christus en geeft je niet alleen deel aan 
al zijn weldaden. Hij wil ook z{jn gaven 
over je uitgieten. Dingen die voor je 
behoud niet nodig zijn, maar wel je 
leven tot volheid brengen. Geloof kan 
iets zijn als een mosterdzaadje, maar de 
Geest wil ervoor zorgen dat je helemaal 
volloopt met Hem. Die vervulling met 
de Geest blijkt volgens de een in de gave 
van de tongentaal. Volgens een ander in 
het uitgroeien boven de zonde. Je raakt 
tot dingen in staat die gewone christe
nen niet kunnen. En juist in het spreken 
over deze 'vervulling', waarvoor je je 
moet openstellen en waarnaar je streven 
moet, zeggen bepaalde kringen, leren 
wij méér dan de kerken die komen met 
het Evangelie van Christus en met het 
bevel van geloof alleen. Dat is maar een 
halfEvangelie. Maar wij, zeggen die 
kringen, komen met het volle Evangelie. 
Je moet niet blijven staan bij de verlos
sing en vernieuwing die je van Christus 
krijgt, bij rechtvaardiging en heiliging 
door het geloof, maar je moet streven 
naar de volgende fase: van de vervulling 
met de Geest. 

Is dat nou inderdaad wat Paulus 
bedoelt? En zo niet, waarop heeft hij 
dan het oog met zijn oproep om vervuld 
te worden met de Geest? 

Geen begin en geen 
'tweede zegen' 

Wat Paulus schrijft in Efeziërs 5, is -
laten we dat allereerst vaststellen - geen 
opdracht om ons open te stellen voor 
het ontvangen van de Heilige Geest. De 
Efeziërs aan wie Paulus schrijft, zijn blij
kens 1: 13 al verzegeld met de Heilige 
Geest toen ze tot geloof kwamen. Ze 
hebben door de Geest toegang tot de 
Vader (2:18), vormen een woonstede 
van God in de Geest (2:22) en zijn met 
elkaar verbonden in de eenheid van de 
Geest (4:3,4). In 4:30 staat nog een keer 
dat ze door de Heilige Geest verzegeld 
zijn tegen de dag van de verlossing. De 
oproep om 'vervuld te worden met de 
Heilige Geest' is dus geen opdracht aan 
ongelovigen om zich open te stellen voor 
het ontvangen van de Heilige Geest. Er 
worden 'heiligen en gelovigen in Chris
tus Jezus' aangesproken (1:1), in wie 
Christus wonen wil door zijn Geest 
(3:16,17). 

Is die 'vervulling' met de Geest dus 
iets als een tweede fase voor gelovigen? 

1 
Een surplus boven wat Christus in het 
'gewone geloof geeft? Nee, want ner
gens vinden we in de Schrift dat Chris
tus slechts een startkapitaal geeft en dat 
wij daarna zouden moeten doorgroeien 
naar de volheid waar dan de Géést voor 
zou zorgen. Juist in zijn brief aan de 
Efeziërs laat Paulus zien dat het Christus 
is in wie wij al Gods schatten ontvan
gen: verkiezing, verzoening, verzegeling, 
de volheid van zijn genade (1:3-14). Het 
is Christus in wie God zijn overweldi
gend grote kracht heeft getoond (1:19) 
en het is Christus door wie die onmete
lijke macht ons ten goede komt en die 
ons 'volmaakt' (1:22,23). God doet 
oneindig veel meer dan wij zelfs maar 
bidden of beseffen kunnen, niet 'in de 
Geest' maar in de gemeente en in Chris
tus jezus (3:20). Het is Christus die alles 
tot volheid zal brengen (4:11). Wij hoe
ven dus niet voorbij Christus door te 
groeien naar de volheid van de Geest, 
maar wij moeten groeien naar de maat 
van de wasdom der volheid van Christus 
(4:13). En in andere brieven lezen we 
hetzelfde. In Christus woont de volheid 
van de godheid lichamelijk (Kol. 1:19; 
2:9). In Hem zijn al de schatten van 
wijsheid en kennis verborgen (Kol. 2:3). 
In Hem hebben wij 'de volheid verkre
gen' (Kol. 2:10). Laat niemand dus met 
een heel deemoedig air allerlei hoogge
stemde dingen zoeken buiten het Hoofd 
Christus (Kol. 2:18, 23). Want in Hem 
hebben wij het leven (Joh. 20:31; 1 Joh. 
5:12), hebben wij de Vader (1 Joh. 1:3; 
2:23; 2 Joh. 9), hebben wij alles (1 Kor. 
3:22). In Hem (Jes. 11:2) hebben wij 
ook de Geest. Daar is geen tweede fase 
of tweede zegen meer voor nodig. 

De volheid die Christus schenkt, is 
trouwens wel iets dat hier aangevochten 
blijft en dat niet alleen strijd kost, maar 
ook verdere groei nodig maakt. Paulus 
kan opgetogen spreken van zijn gegre
pen zijn door Christus, van de gemeen
schap aan Christus' lijden en dood, en 
van de kracht van Christus' opstanding, 
van de kennis van Christus die alles te 
boven gaat (Fil. 3:8-12). Maar hij moet 
tegelijk zeggen, dat hij nog niet vol
maakt is (Fil. 3:12). Zijn leven blijft een 
wandelen niet in aanschouwen, maar in 
geloof (2 Kor. 5:7). Ook zijn geloofsle
ven en nieuwe leven blijven onvolkomen 
door de zonde die nog in hem woont en 
die hem tot dingen brengt die hij ver
foeit, en die hem van dingen afhoudt 
die hij dolgraag zou willen. Hij blijft 
een ellendig mens die snakt naar de vol
komen verlossing van zijn bestaan in 
deze gebroken wereld (Rom. 7:14-26). 

Nader Bekeken oktober 2003 

Vervuld worden met de Heilige Geest 
betekent dan ook niet dat je zo vol van 
Hem wordt dat je boven de zónde uit
groeit en je geloof geen downs meer 
kent. Juist in jouw zwakheid en schuld 
laat de Here telkens weer zijn genade 
zien (2 Kor. 4:7; 12:9,10)! 

Bij het vervuld worden met de Hei
lige Geest gaat het ook niet om een fase 
waarin je op een gegeven moment 
terechtkomt en waar dan verder alles 
vanzelf gaat. Paulus zegt in Efeziërs 5: 
'wordt vervuld' met de Geest. Dat is 
niet: zorg dat je dat één keer gebeurt, 
want als je dat lukt, ben je een nieuwe 
en zalige toestand ingegaan. Nee, 'wordt 
vervuld met de Geest' is - gezien de 
gebruikte werkwoordsvorm - een bevel 
om u telkens weer te laten vervullen met 
de Geest. Het is een opdracht die blijft 
uitgaan. Hij is niet achterhaald als je 
een bepaalde fase bereikt hebt, het is een 
opdracht die van kracht blijft: herhaald 
en levenslang voor al Gods kinderen. 

Volheid van gaven? 

Wordt vervuld met de Heilige Geest. 
Is dat dan misschien een opdracht om te 
streven naar de volheid van zijn gaven? 
Ik vertelde dat er zijn die het zo opvat
ten. Zij zoeken de vervulling met de 
Geest in het steeds méér gaven van 
Hem ontvangen. De Geest zou je vol
gens hen, als je je maar voldoende open
stelt, zelfs ál zijn gaven willen schenken. 
En, in strijd met wat de Bijbel leert, 
worden dan vaak de gaven van tongen 
en genezing als de hoogste gezien. 

Het is goed om erop te wijzen dat 
Paulus in Efeziërs 5 niet spreekt over 
een vervuld worden met de gaven van de 
Heilige Geest, maar met de Heilige 
Geest zelf! Bovendien komen we in de 
eerste brief aan Korinte, waarin de apos
tel breed spreekt over de gaven van de 
Geest, nergens de term 'vervullen' tegen! 
En, wat alles beslist, Paulus wijst er in 1 
Korintiërs 12 op dat niemand de vol
heid van de Geestesgaven ontvangt, 
maar dat er door God heel bewust ver
scheidenheid in gaven wordt aange
bracht, opdat niemand denkt dat hij 
selfsupporting zou kunnen worden. Wij 
zijn in het lichaam van Christus niet 
meer dan oog of oor, of hand of voet: 
niet meer dan een lidmaat die op de 
gaven van andere leden is aangewezen. 
Dat is bij Paulus trouwens voortdurend 
een zaak die aandacht krijgt. De Geest 
maakt ons niet tot zelfgenoegzame indi
vidualisten, maar plaatst ons ook in Efe-
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ziërs 5 met het gezicht naar de gemeen
schap met hen die door dezelfde Geest 
vervuld worden. Spreek 'onder elkaar', 
zegt Paulus, in psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen; wees 'aan elkaar' 
onderdanig! 'Vervuld met de Geest' 
betekent niet: ik heb zelf alles. Het drijft 
je in de gemeente juist naar elkaar! 

Opdracht aan gelovigen 

Er is nog iets belangrijk als het om 
het vervuld worden met de Geest gaat. 
Vaak wordt dat gezien als een actie van 
de Heilige Geest aan de gelovigen. De 
Bijbel weet inderdaad van de Geest die 
mensen vervult (Richt. 6:34; 1 Kron. 
12:18; 2 Kron. 24:20). Maar in Efeziërs 
5 gaat het om iets anders! Hier gaat het 
om een vervuld 'worden' met de Geest. 
Dat ziet inderdaad op iets wat aan ons 
gedaan wordt. We worden vervuld met 
de Heilige Geest. Maar ik maak daar 
meteen twee opmerkingen bij. 

Eén: het gaat niet om wat de Géést 
aan ons doet. Want er staat niet dat we 
vervuld moeten worden 'door' de Hei
lige Geest, maar 'met' de Heilige Geest. 
Het gaat om wat de Here Christus met 
ons doet: Hij vervult ons met zijn Geest 
(vgl. Hand. 2:33). 

En twéé: er wordt inderdaad gespro
ken over een vervuld 'worden', maar dat 
neemt niet weg dat het accént valt op 
onze eigen activiteit. Efeziërs 5 : 18  is 
immers een bevél aan ons! De 'vervul
ling' met de Geest is hier iets dat wij 
zélf moeten laten gebeuren. 

'Wordt vervuld met de Geest' is een 
opdracht aan ons! Kennelijk spreekt het 
niet vanzelf dat ieder die verzegeld is 
met de Heilige Geest en dat ieder die 
behoort tot de gemeente die een tempel 
van de Geest is, vol is van de Heilige 
Geest. Hoewel de Geest ons wil vervul
len en het niet aan Hem ligt als het 
anders is, is het kennelijk niet standaard 
in de kerk dat we allemaal altijd vol zijn 
van de Geest. Dan zou Paulus ons er 
immers niet meer toe hoeven oproepen! 

De opdracht van de apostel is er één 
tot lezers in wie de Geest van de Here 
woont, en die met de Heilige Geest 
gezalfd en verzegeld zijn. Zij zijn kenne
lijk niet automatisch vol van de Geest, 
maar moeten het worden, telkens weer. 
Zoals zij die de Geest hebben en met 
Hem verzegeld zijn, op andere plaatsen 
door Paulus er ook uitdrukkelijk voor 
gewaarschuwd kunnen worden om de 
Geest niet te 'bedroeven' (Ef. 4:30) en 
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niet 'uit te doven' (1 Tess. 5: 19). Kenne
lijk kan de Geest in je wonen en kun je 
Hem terugdringen en zelf vol zijn van 
andere dingen. Vol angst, vol twijfel, vol 
bitterheid en boosheid, vol van de lol en 
de dingen van de wereld, in de ban van 
verboden dingen waarmee je niet breken 
wilt. Kennelijk kun je tot de kerk horen, 
maar een deel van je hart afsluiten voor 
de Heilige Geest en voor wat Hij wil. Je 
kunt gelovig zijn en toch zo vol zijn van 
andere dingen, dat het onderwijs van de 
Here afketst op je boordevolle hart. Dat 
er geen ruimte is voor de Here (vgl. 2 
Kor. 6:12,13). Wie in de kerk denkt dat 
hij rustig verder kan slapen omdat het 
wel oké zit, krijgt te horen: ontwaak u 
die slaapt en sta op uit de dood (Ef. 5 :  
14)! 

'Wordt vervuld met de Geest' is een 
opdracht! Dat betekent: vol zijn van de 
Heilige Geest is geen automatisme, geen 
vanzelfsprekendheid. Ook als je gelovig 
kerklid bent, ben je nog niet automa
tisch vol van de Heilige Geest. Dat vergt 
aparte activiteit! 

En het is ook niet iets dat buiten 
onze eigen verantwoordelijkheid 
omgaat. De Here roept ons op: wordt 
vervuld met de Heilige Geest. En als 
Hij ons iets opdraagt, mag niemand van 
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ons zich aan die roeping onttrekken. 
Ook niet met de vroomste smoes! 

Vervuld zijn of vervuld 
worden 

Vervuld worden, staat er in Efeziërs 
5. In de Bijbel kan ook sprake zijn van 
mensen die met Gods Geest vervuld 
zijn. Dat is kennelijk niet standaard, 
want het wordt ook in het Nieuwe Tes
tament slechts van bepaalde mensen 
gezegd. Van de zeven die in Handelin
gen 6 worden geroepen om de verzor
ging van hulpbehoevende gemeentele
den te regelen (vers 3), en dan vooral 
van Stefanus (vers 5). En het wordt 
gezegd van iemand als Barnabas, de 
vriend van Paulus (Hand. 1 1 :24). In die 
gevallen gaat het om mensen die 
gezocht worden voor een bepaalde taak 
en die daar - voor iedereen herkenbaar! -
de nodige gaven voor hebben. Niet maar 
incidenteel, maar als rode draad door 
hun leven (vgl. voor P aulus 1 Kor. 15: 
10; 2 Petr. 3: 15). 

Maar, zoals gezegd, in Efeziërs 5 
gaat het niet om de opdracht om vol te 
zijn, maar om vervuld te worden met de 
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Heilige Geest . Wat dat inhoudt , kan ik 
weer het beste aangeven door eerst dui
delijk te maken wat het niet is. 

Er zijn er die alle nadruk leggen op 
het woord 'vervuld'. Zij bestempelen dat 
als het typisch nieuwtestamentische aan 
de Hei!ige Geest: dat Hij de gelovigen 
vanaf Pinksteren 'vervult'. In het oude 
verbond greep Hij gelovigen slechts nu 
en dan aan voor bepaalde taken, maar 
in de pinksterbedeling 'vervult' Hij hen. 
Ze verwijzen dan naar Handelingen 2 
waar staat dat de discipelen van Chris
tus met Pinksteren allen werden vervuld 
met de Heilige Geest (vers 4). Al heel 
gauw wordt dan het vol zijn van iets -
nader: 'enthousiasme' en 'bezieling' - het 
kenmerk van de vervulling met de Hei
lige Geest . 

Toch moeten we voorzichtig zijn om 
daarin het verschil te zien tussen de 
oude en de pinksterbedeling. In de eer
ste plaats is niet elk 'vol zijn' zonder 
meer en vanzelfsprekend positief. De 
Bijbel weet ook van een vol en enthousi
ast zijn van verkeerde of oppervlakkige 
dingen. Altijd moet je de volheid 
beproeven of die uit God is: ben ik vol 
van de Geest of van iets anders? Paulus 
wijst in Efeziërs 5 op de alcohol waar
van je vol en onder invloed kunt zijn: 
bedrink u niet aan wijn, maar wordt 
vervuld met de Géést . 

Maar ook het 'vervuld met de Geest' 
is niet iets typisch nieuwtestamentisch. 
Ook in het Oude Testament lezen we 
van mensen die vervuld waren met 
Gods Geest: Besaleël, die de tabernakel 
moest ontwerpen, was vervuld met 
Gods Geest (Ex. 31:3); Jozua, de opvol
ger van Mozes, was vol van de geest der 
wijsheid (Deut. 34:9); de richter Gideon 
werd vervuld door de Geest van de 
HERE in zijn strijd tegen Midjan en 
Amalek (Richt. 6 :34); de Geest ver
vulde Amasai, een van Davids helden 
(1 Kron. 12:18), en Hij vervulde 
Zekarja, de zoon van de priester Jojada, 
om te profeteren (2 Kron. 24:20). Het is 
dus niet iets typisch nieuwtestamen
tisch: vervuld worden met de Geest van 
de HERE! Het opvallende in Handelin
gen 2 is dan ook maar niet het vervuld 
worden van de Heilige Geest, maar het 
feit dat allen werden vervuld met de 
Heilige Geest . Dát is het nieuwe van 
Pinksteren. Allen werden vervuld met de 
Heilige Geest en gingen spreken van 
Gods grote daden en gingen profeteren: 
ouderen en jongeren, tot slaven en sla
vinnen toe. 

Nog een opvatting die afgewezen 
moet worden, ïs die dat 'vervuld worden 
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met de Geest' zou betekenen dat een 
steeds groter deel van de Heilige Geest 
in ons zou komen wonen of zijn woning 
in ons zou worden aangevuld. Alsof Hij 
eerst maar gedeeltelijk in ons zou wonen 
en dat langzamerhand steeds meer aan
gevuld zou worden. Dat kan natuurlijk 
niet. De Geest is een Persoon en niet 
een substantie die je eerst 'gedeeltelijk' 
en later 'meer' en nóg later misschien 
'volledig' zou kunnen ontvangen (vgl. L .  
Floor in zijn commentaar bij Ef. 5:18). 
Je hebt de Geest ontvangen of je hebt 
Hem niet ontvangen! Het gaat bij het 
vervuld worden met de Heilige Geest 
dan ook niet om een van buitenaf volge
goten worden met de Geest. De Geest is 
niet veraf, maar dichtbij: in onze mond 
en in ons hart (vgl. Rom. 10 :8). Het 
gaat Paulus om de Geest die in ons 
woont en die ons van binnenuit wil vul
len. Die Zich niet in een hoekje weg laat 
drukken, maar ons helemaal in bezit wil 
nemen. De oproep 'wordt vervuld met 
de Geest' heeft niet als achtergrond dat 
er wat aan de Geest en aan zijn inwo
ning in ons zou ontbreken, maar dat wij 
Hem niet de ruimte geven die Hem toe
komt. Dat wij te vol zitten met andere 
dingen en Hem opsluiten in een hoekje 
van ons leven. 'Wordt vervuld met de 
Geest' betekent: laat Hem voluit in u 
werken. 

Voor concrete dienst 

Wordt vervuld met de Geest. Het is 
opvallend dat dat bij Paulus niet een 
losse en op zichzelf staande uitspraak is 
waarop je bijvoorbeeld een dogmatisch 
leerstuk van 'de vervulling met de 
Geest' zou kunnen baseren. De oproep 
staat in een heel concreet verband. Wan
del als wijzen. Tracht te verstaan wat de 
wil van de Here is. Bedrink u niet aan 
wijn waarin bandeloosheid is, 'maar' 
word vervuld met de Geest 'en' spreek 
onder elkaar in psalmen, lofzangen en 
geestelijke l iederen, dank te allen tijde 
God de Vader en wees elkaar onderda
nig (Ef. 5 :15-21). 

De oproep om met de Geest vervuld 
te worden staat in het kader van de 
oproep tot een nieuw en heilig leven. 
Dát is waar het om gaat in Efeziërs 5. 
En met het oog dáárop moeten we ons 
laten vervullen met de Geest . Terecht is 
er daarom op gewezen dat het bij dat 
'verv uld worden met de Geest' gaat om 
de bron waaruit ons nieuwe leven voort 
moet komen. Hfj moet ons de kracht 
ervoor geven. Hfj moet ons het leren en 
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ons ertoe brengen. En dat is niet alleen 
in Efeziërs 5 zo. Dat valt telkens weer 
op in de Schrift. Als iemand vèrvuld 
wordt met de Geest, is dat altijd met het 
oog op een specifieke activiteit of 
opdracht die hij gaat vervullen. Johan
nes de Doper was vervuld met de Hei
lige Geest om het volk voor te bereiden 
op de komst van de Christus (Luc . 1:15-
17). Zacharias werd vervuld met de 
Heilige Geest om zijn lofzang aan te 
heffen (Luc. 1: 67). Elisabeth werd ver
vuld met de Geest om Maria, de moe
der van haar Here, te begroeten (Luc. 1:  
41,42). De discipelen op de pinksterdag 
werden vervuld met de Geest om te 
spreken in allerlei talen (Hand. 2:4) .  
Discipelen in Jeruzalem worden vervuld 
met de Geest en gaan vrijmoedig het 
Woord van God spreken (Hand. 4:31). 
De zeven van wie Stefanus er één was, 
waren vol van de Geest met het oog op 
hun taak in de gemeente (Hand. 6 :3). 
Paulus werd vervuld met de Geest voor 
zijn taak in de prediking van Christus' 
Evangelie (Hand. 9:15-17). En zo was 
het ook al in het Oude Testament . Besa
leël en Jozua en Gideon en Amasai en 
Zekarja werden vervuld met de Heilige 
Geest om hun specifieke taak namens 
God te verrichten. Nooit komt het 'ver
vuld worden met de Geest' alleen voor, 
als een op zichzelf staand iets. Altijd is 
het in gezelschap en staat het in combi
natie met een concrete dienst die de 
Here iemand laat verrichten. 

Zo is het ook in Efeziërs 5. De Efe
ziërs moeten hun blijdschap niet putten 
uit alcohol of uit welke wereldse genot
middelen ook. Maar ze moeten door de 
Heilige Geest worden aangezet tot zin
gen en danken en een leven vol respect 
voor elkaar. Het vervuld worden met de 
Geest is niet het hoogste doel. Het dient 
een ander doel. Het staat in het kader 
van de toerusting tot een bevel dat we 
van de Here krijgen. Tot een speciale 
dienst aan Hem. 

Het gaat de apostel om de vreugde 
en dank waartoe we geroepen zijn. 
Gerichte dank en vreugde: gericht tot 
God en Hem grootmakend. Niet een 'uit 
je dak gaan', niet een jezelf uitleven, niet 
een meedeinen op tunes uit de wereld 
van alcohol en drugs, maar lof tot eer 
van God. En dan ook échte lof en échte 
blijdschap. Geen gemopper of zurigheid. 
Niet 'praten over' psalmen en gezangen, 
maar 'spreken in' psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen. Zingen niet uit 
naam van het vrome gemoed, maar 'in 
de naam van onze Here Jezus Christus'. 

Dat is niet iets gewoons dat je 
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zomaar kunt, op eigen kracht. Het is 
niet iets dat vanzelf gaat. Het kan ook 
niet met een verdeeld hart. Je kunt het 
alleen in Christus. En je hebt er inder
daad de Heilige Geest voor nodig. Die 
moet je ervoor vervullen. Je moet Hem 
de ruimte geven. Hem niet bedroeven of 
uitdoven. Niet je hart vol laten zitten 
met dingen die Hem in de weg zitten. 
Maar je moet Hem je laten vullen. Dat 
betekent: je moet de ballast wegdoen 
van de zonde die je in de weg zit, je 
moet gespitst zijn op de wil van de 
Here. Laat je aanspreken door de Hei
lige Geest. Luister naar het Woord, 
waarmee Hij komt. En bovenal: bid 
erom met Hem vervuld te worden. Bid 
om een hart dat geheel samengevoegd is 
tot de vrees van Gods naam. Hoe zou 
de Geest je kunnen vervullen als je niet 
bidt? Als je bewust zonden laat zitten? 
Doe weg alle oppervlakkigheid, alle 
gemakzucht, alle vanzelfsprekendheid. 
Het komt erop aan u steeds weer te 
laten vervullen met de Geest. En met 
niets of niemand minder! Echte blijd
schap in God, een dienstbare opstelling, 
een heilig leven, dat is niet iets gewoons. 
Maar vrucht van de Geest waarmee je 
vervuld moet worden. Van een onge
deeld hart. 

Bevel en belofte 

Paulus geeft ons een bevel: wordt 
vervuld met de Geest! Een bevel is voor 
ons vaak iets dat 'moet' en dat wij niet 
'leuk' vinden. Maar dit bevel is een 
geschenk! 

Er is wel eens gezegd: hoe kan het 
nou aan ons bevolen worden om vervuld 
te worden met de Geest? Dat kûnnen 
wij toch helemaal niet: vervuld worden 
met de Geest. Dat moet de Geest toch 
zelf doen, of de Here?! 

Toch schrijft de apostel het zo: wordt 
vervuld met de Geest! Dan weet Paulus 
echt wel dat het de Here is die ons ver
vullen moet met zijn Geest. Niet voor 
niets schrijft hij: wordt vervuld met de 
Geest! De apostel weet van de vrijmacht 
en het werk van de Here. Maar tegelijk 
is het ook een bevel aan ons: wordt ver
vuld met de Geest! Dat wijst erop dat 
God zijn Geest en de werking van zijn 
Geest aan ons allen beloofd heeft. Aan 
ons allen. Ja, niet meer aan een enke
ling, maar aan ons allen. Zoals het ook 
in Handelingen 2 staat: en zij werden 
allen vervuld met de Heilige Geest. De 
Here zou ons niet opdragen ons te laten 
vervullen met zijn Geest als Hij ons die 
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vervulling ook niet toegezegd had. Als 
Hij ons zijn Geest niet beloofd had. En 
als wij ons daar niet op mochten beroe
pen! 

Dat is iets heerlijks: je zult maar van 
de Here zelf opdracht krijgen om je te 
laten vervullen met de Heilige Geest! 
Dat betekent dat Hij zijn Geest wîl 
geven. En dat Hij door zijn Geest ons zo 
wil laten vullen dat we gaan doen wat 
Hij ons opdraagt. En dat geldt voor 
ieder die gelooft! Dat is de rijkdom die 
Christus voor ons verdiende. Hij die de 
Geest in al zijn volheid bezit (Jes. 1 1 :2) 
en Hem met Pinksteren uitstortte over 
allen die in Hem geloofden (Hand. 2: 
33). De Here wil ons de kracht geven 

die nodig is om te leven in zijn dienst en 
om te doen wat Hem behaagt. Niet op 
de manier van: één keer ons vervullen 
en dan zit het gebeiteld. Nee, in de weg 
van het telkens weer ons laten vervullen 
met de Geest. 

Hoe je dat doet: je laten vervullen 
met de Geest? Niet door je vrije tijd te 
laten vollopen met sport, seks en film. 
Maar door erop uit te zijn de wil van de 
Here te verstaan (Ef. 5: 17): biddend, 
lezend, mediterend. Door telkens weer 
vóórdat u iets gaat doen, Gods belofte 
aan te grijpen. Door de Here te vragen 
om zijn Geest. Door uit zijn Woord te 
willen horen wat de Here van ons wil. 
Dan belooft de Here ons te vervullen 
met zijn Geest. En dan komt die vervul
ling naar buiten en aan het licht. Niet in 
spectaculaire dingen. Maar wel in din
gen die we uit onszelf onmogelijk kun
nen en die daarom wel bijzonder zijn: 
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zingen, danken, de minste willen zijn. 
In die heel 'gewone' dingen blijkt de 
overmacht en de volheid van de Geest! 
Laat niemand ze onderschatten! Of 
minachten! Het is vrucht van de Geest. 

De kracht van de Geest 

En dan is er nog iets. Wordt vervuld 
met de Geest, schrijft P aulus. Wat kan 
er bij ons veel zijn dat dát in de weg zit 
of onmogelijk lijkt te maken. Wat kun 
je ernaar hunkeren om Gods wil van 
harte te doen, maar het telkens maar 
weer voelen afknappen. Juist dan is het 
belangrijk te weten dat de Here ons 
opdraagt - én ons dus belooft! - dat Hij 
ons wil vervullen met zijn Geest. Zijn 
Geest. Dus maar geen menselijke kracht 
of vroomheid die inderdaad tegen 
zonde, duivel en ongeloof niet op kan. 
Maar zijn Geest die doden levend maakt 
en die een kracht heeft als bij de schep
ping bleek: uit niets een wereld schep
pen (Ef. 2: 1-10; DL IV,12)! Hij maakt 
ons tot mensen die anders zijn dan zij 
die Christus niet kennen (Ef. 4:20). Dat 
geeft moed. Dat gaat hier met vallen en 
opstaan van onze kant. Maar de Geest 
is machtig. Hij brengt tot stand wat wij 
voor onmogelijk hadden gehouden. Hij 
laat ons dingen doen die we uit onszelf 
niet kunnen en die ook niet vanzelf 
gaan. 

Wordt vervuld met de Geest. Het 
staat in Efeziërs 5 tegenover het je 
bedrinken aan wijn. Dat drinken leidt 
nergens toe. Je bedrinkt je en wat over
blijft, is de roes en de kater. Het levert je 
niets positiefs of blijvends op. Maar het 
vervuld worden met de Geest leidt 
ergens toe. Het brengt je tot blijdschap 
en lof. Je gaat spreken en zingen van 
Gods grote daden. En je leert je klein te 
maken en dienstbaar op te stellen. In de 
gemeente en in de samenleving. 

Ja, ook in de samenleving. Want de 
actieradius van de Geest beperkt zich 
niet tot de kerk. Zijn werk straalt uit 
naar buiten. En eens komt de dag dat de 
Geest de hemel en de aarde gaat vervul
len met wijsheid en vrede, met recht en 
met kennis van de Here. Dan zal Chris
tus alle dingen tot volheid brengen, en 
hemel en aarde zullen vervuld zijn met 
de heerlijkheid van onze God (Jes. 1 1 :6-
10). Dan zal Hij alles in allen zijn! 
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Vinden jul l ie mijn navel mooi, vroeg 

ik. Bah, zei één. Vies, riep een ander. 

Bedankt, zei ik, dat wilde ik horen. 

Want het is ook geen gezicht. 

Ik stond te kijk. Voor 1 50 leerl ingen. 

Ze hadden me gevraagd om iets te 

zeggen over Leefstijl. Twee groepen 

zouden daar een schooldag over 

nadenken. En of ik die dag wilde 

inleiden. Te beginnen met een groep 

V4-leerli ngen. De volgende dag zou 

ik de Havo4-leerlingen treffen. Ik 

had een keurig verhaal gemaakt. 

Ook had ik nog iets i l lustratiefs bij 

me. Zo hoopte ik de aandacht te 

vangen. En dat was best wel gelukt, 

zei een leraar. Maar zelf had ik  er 

niet een goed gevoel bij. Een andere 

leerkracht bevestigde dat. Het 

moet meer concreet zijn. Vooral bij 

de tweede groep. Die grote groep 

Havo-leerl ingen. Hoe krijgt u die sti l ,  

dominee? I k  zegde toe mijn verhaal 

nog eens te bekijken. 

Onderweg naar huis was ik  wat 

narrig. Je moet tegenwoordig wat uit 

de kast halen om je publiek te boeien. 

Eenmaal thuis bedacht ik, dat het 

toch maar anders moest. Heel anders. 

Dat was ook het onderwerp. Dat wij, 

kinderen van God, heel anders leven 

dan wie God niet kent. En ik knoopte 

aan bij een suggestie. Een lerares had 

gevraagd ook eens iets te zeggen van 

de kleding. Vooral die blote navel, 

dominee !  Ik vroeg mijn vrouw een 

T-shirt te bewerken. Ze knipte 'm wat 

korter en met olijke letters schreef 

ze daarop: Ik ben een mooie jongen. 

Ik verstopte 'm onder mijn preekpak. 

Zo toog ik naar school. En daar zaten 

1 Nader Bekeken oktober 2003 

Een mooie n avel 

ze, al d ie leerlingen. Zou ik ze kunnen 

pakken? 

Ik vertelde dat ik dominee was. Maar 

dat had je al wel gezien? Ik droeg 

mijn zwarte pak. Netjes, vroeg ik? 

Best wel, zei er één. En, zei i k  toen, 

hoe vinden ju l l ie dit ik deed m'n jasje 

uit, en knoopte m'n overhemd los. 

Een jongen vooraan sloeg de hand 

voor zijn ogen. 0 nee hè, hoorde 

ik zeggen. Ze zagen de buik van 

een goede vijftiger. En dat vonden 

ze geen gezicht. Smerig, werd er 

geroepen. Ik had geen moeite om dat 

te erkennen. 

Ik hekelde d i rect zodanige kledij 

van menig jong meisje. I k  bekende 

dat een mooie navel niet vies is. 

Maar ik zei erbij, dat ik daar niet 

tegen ka n. Het brengt me wel op 

verkeerde, zondige gedachten. En 

misschien denken jull ie: u, zo'n man 

van vijftig? Ouwe viespeuk"" Precies, 

zei i k. Dat ben ik, en weet: dat zijn 

we a l lemaal. I k  knoopte m'n hemd 

weer dicht en deed mijn jasje aan. 

En ik  zei: we gaan nu de Bijbel lezen. 

Ezechiël 1 6. Dat prachtverhaal over 

die vondelinge. Die baby, die was 

weggeworpen. Onverzorgd. Zelfs de 

navelstreng was nog niet verwijderd. 

Maar toen kwam de Here voorbij ! Die 

nam haar op, verzorgde haar, deed 

haar opgroeien, en Hij zei: Ik ga iets 

van je maken. Je zult mooi zijn, mijn 

mooie bru id, mijn prachtvrouw. 

Dat gaat over ons. En geestelijk 

gezien, zei ik, is een mooie navel dus 

het bekijken wel waard. Het mag je 

herinneren aan Gods ontferming. Hoe 

Hij ons bij het vui l  van de zonde en 

de boze heeft weggehaald. Daarom 

is het zo goed stevig na te den ken 

over je leefstijl. In al les, ook in je 

kleding en u iterlijk. En dan gaat het 

maar niet om netjes. Om een keurig 

leven. Hoewel we ons toch daarvoor 

niet zouden hoeven te scha men. Het 

l ijkt wat u it te zijn, om speciaal op de 

zondag er netjes u it te zien. 0, soms 

geneer ik me. We hadden een hete 

zomer, en dan mag je gerust luchtig 

gekleed naar de kerk gaan.  Maar 

houd het zedig, zou ik wil len zeggen. 

Of is dat een woord van vroeger. 

Maar, het mag dus iets moois zijn.  

God houdt van schoonheid. 

Wie van u wel eens naar Israël is 

geweest, heeft vast een bezoek 

gebracht aan Kapernaü lll. De 

woonplaats van onze Heer. Bij de 

ingang van de opgraving staat een 

bordje: No shorts, no decolletés. Ik  

heb wel eens gedacht om zo' bord 

bij de kerkdeur te zetten .  Of eet 

iemand een meer positief ges elde 

tekst? Wij zouden het toch h I 

anders doen? 

G. Zomer Jzn 
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En God zei"" In de Bijbel worden 
nogal eens uitspraken of vragen of 
opdrachten van God aangehaald. 
Het begint al dadelijk in het derde 
vers van Genesis 1, als God beveelt 
dat er licht moet zijn. En zo gaat 
dat spreken van God de hele Bijbel 
door. De vraag in dit artikel is, of 
dat spreken altijd echt en helemaal 
van God zelf afkomstig is, en of het 
werkelijk klopt dat God toen en dan 
zo en zus gesproken heeft. 

Hoe direct is de directe 
rede? 

Ik stel genoemde vraag n.a.v. wat 
door drs A.L.T h. de Bruijne over dit 
onderwerp geschreven is in de bundel 
WOORD OP SCHRIFT (Kampen 2002), 
verder afgekort tot Wos. In zijn tweede 
hoofdstuk (over geschiedschrijving in de 
Bijbel) komt hij o.a. te spreken over ver
telconventies in de periode van het 
Oude Testament. Het gaat dan om 
manieren die toentertijd gebruikelijk 
waren om een gebeurtenis te vertellen. 
Met de historicus B. Halpern rangschikt 
hij onder vertelconventies bijvoorbeeld 
het gebruik van dialogen en van de 
directe rede (aanhaling van wat iemand 
zei, voorafgegaan door een dubbele 
punt). 

Halpern zelf beschouwde dialogen in 
een verhaal trouwens meer als de com
positie van de schrijver dan als de weer
gave van een heus plaatsgevonden 
gesprek (Wos, p. 164-165). 

Nu lanceert De Bruijne op pag. 189 
de gedachte dat de bijbelschrijver in de 
beginhoofdstukken van Genesis wellicht 
ook genoemde vertelconventie bij citaten 
van Godswoorden heeft gebruikt. Dat 
zou dan kunnen betekenen dat soms 
woorden of gedachten van God in een 
verhaal zijn ingevoegd om de desbetref
fende historie in het juiste theologische 
licht te plaatsen. In de context van Wos 

lijkt het er enigszins op, dat De Bruijne 
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Is het ook dat God 
gezegd heeft . . .  ? 

En God zei . . .  

hier met Halpern meegaat en bedoelt 
dat ook een aanhaling van Gods spre
ken soms helemaal door de schrijver 
geconstrueerd kan zijn. In latere reacties 
op kritiek heeft hij wel laten uitkomen 
dat dit een misverstand is. De verduide
lijkingen die hij mondeling en schrifte
lijk gegeven heeft, houden op dit punt 
in dat hij meer afstand tot Halpern 
neemt dan op het eerste gezicht in Wos 

zelf wordt gesuggereerd. 
Maar in hoeverre hij nu precies met 

Halperns opvatting van vertelconventies 
meegaat, in elk geval prikkelde dit 
proef ballonnetje van De Bruijne op p. 
189 mij om hier even over door te den
ken. 

Ik wil in het vervolg eerst wat meer 
zeggen over de directe rede in de Bijbel 

Rondblik Joh. de Wolf 
-

als het om mensenwoorden gaat. 
Daarna komt het eigenlijke onderwerp 
aan de orde: de aanhalingen van het 
spreken van God. Ik wil afsluiten met 
enkele conclusies rond de vraag hoe 
direct de directe rede is, als een woord 
van God zelf geciteerd wordt. 

Zeggen en zeggen 
is twee 

Eerst gaat het dus over woorden en 
gesprekken van mensen die in bijbelse 
verhalen voorkomen. Ik wil daar een 
paar aspecten van noemen. 

Om te beginnen is er vandaag vaak 
de gedachte, dat verhalen in de Bijbel 
oorspronkelijk alleen maar een kale 
gebeurtenis beschreven, en dat pas in 
tweede instantie het verhaal verleven
digd werd door de invoeging van dialo
gen. Bij de literatuurwetenschapper en 
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Hebraïcus Robert Alter zien we ook die 
tendens (zie zijn boek BIJBELSE VERHAAL
KUNST). In feite zit Halpern ook op die 
lijn (Wos, p. 165). Halpern noemt zelf 
het voorbeeld van 1 Koningen 21, de 
geschiedenis van Achab en Nabot. Ik 
vind dat zelf nu juist een heel goed 
tegenvoorbeeld. Want waarom zouden 
die gesprekken tussen Achab aan de ene 
kant en Nabot, en later Izebel, aan de 
andere kant geconstrueerd en secundair 
zijn? Hoe zou het ooit mogelijk geweest 
zijn, dat die geschiedenis zonder spre
kende personen van start ging en een 
climax bereikte? Is het ook vaak niet zo 
in het leven, dat hetgeen door mensen 
gezegd wordt, bepalend is voor heel het 
gebeuren? Dat is zeker ook in 1 Konin
gen 21 het geval. Wat er door de ver
schillende partijen gezegd wordt en wat 
er verder gebeurt, is zo met elkaar ver
weven dat het een onlosmakelijk geheel 
is. De dialogen zijn geen aankleding van 
het verhaal, maar essentieel voor het 
gebeuren. 

Het is ook onvoorstelbaar dat 
gebeurtenissen in de mondelinge overle
vering werden doorverteld zonder weer
gave van woorden en gesprekken. Dat 
zou ontzettend kunstmatig zijn en een 
halve waarheid. Dialogen zijn namelijk 
net zo constitutief voor een verhaal als 
ze dat voor de dagelijkse realiteit zijn. 
We moeten er dus maar niet van uit
gaan dat in de bijbelse verhaalkunst dia
logen gecreëerd worden; nee, ze worden 
juist geciteerd. 

Alleen, dat citeren gebeurde nog niet 
zo precies als wij dat graag doen. Als wij 
de directe rede gebruiken en een uit
spraak tussen aanhalingstekens weerge
ven, moet dat ook helemaal letterlijk en 
exact zijn. Maar daar ging men in bij
belse tijden wat soepeler mee om. Niet 
alleen in Israël trouwens, maar ook bij 
de Grieken en Romeinen bijvoorbeeld. 
Een historicus had de vrijheid om een 
aanhaling in eigen woorden door te 
geven, als hij aan de inhoud maar niet 
tekort deed. Dat merken we ook in de 
bijbelse geschiedschrijving (zie hiervoor 
ook A.D. Baum in zijn reactie op De 
Bruijne in DE REFORMATIE van 7 juni 
2003). 

Als voorbeeld denk ik hier aan 
Genesis 24, waar woorden van Abraham 
en van zijn knecht en ook van Rebekka 
later weer herhaald worden, op een vrije 
manier, maar zakelijk wel gelijk en 
betrouwbaar. 

Vermeldenswaard is ook de dialoog 
tussen Rachab en de verspieders in 
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De toren van Babel 

Jozua 2, een voorbeeld dat drs. De 
Bruijne op p. 184 van Wos noemt. Ik 
ben het met hem eens, dat de woorden 
van Rachab in de weergave van de Bij
bel waarschijnlijk zijn aangepast aan de 
kerktaal van die dagen, zeg maar de 'tale 
Kanaäns' (maar dan wel in de figuur
lijke betekenis hier!). De geloofsbelijde
nis van Rachab wordt dus gestileerd 
naar de trant van de Tora, de boeken 
van Mozes. 

Ik noem nog een ander geval van 
een bepaalde vrijheid van formuleren, 
die misschien zelfs nog verder gaat. Het 
gaat om het begin van Genesis 11, de 
geschiedenis van de torenbouw van 
Babel. Die historie wordt beknopt en 
samenvattend verteld . In vers 3 en vers 4 
wordt verwoord wat de mensen in die 
tijd tegen elkaar zeiden. Ze wekten 
elkaar eerst op om bakstenen te maken, 
en daarna om een stad te bouwen met 
een hemelhoge toren. Je kunt natuurlijk 
moeilijk zeggen dat die zinnen een let
terlijk citaat zijn. Het betreft ook niet de 
uitspraak van één persoon, maar dat wat 
iedereen tegen elkaar zei. Deze zinnen 
zijn dus een puntige samenvatting van 
wat toen het gesprek van de dag was. 

Tot slot bij het eerste onderdeel van 
dit artikel nog een belangrijk aandachts
punt: het verschil tussen proza en poëzie. 
Dit verschil speelt soms ook een rol als 

het om de aanhaling van mensenwoor
den gaat. De dichterlijke vrijheid geeft 
meer ruimte aan onbevangenheid en 
aan een eigen invulling. Dat komt onder 
meer daarin uit , dat in dichtkunst wel 
eens gedachten of verlangens van men
sen boven water komen doordat ze in 
woorden en uitspraken worden omgezet. 

Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 83, 
een gebed om hulp tegen vijanden. In 
vers 5 wordt het streven van die vijan
den openbaar gemaakt doordat het 
onder woorden wordt gebracht. Iets der
gelijks lezen we in vers 13 van die 
Psalm, als de Richterentijd in herinne
ring wordt gebracht. In Richteren 6-8 
lezen we geen uitspraken van de vorsten 
en koningen van Midjan, maar Asaf 
benoemt hun vijandelijke bedoelingen 
hier als een plan om Gods dreven in 
bezit te nemen. Wellicht hebben ze let
terlijk nooit zoiets gezegd, maar het 
'citaat' openbaart wel hun heimelijke 
opzet. 

Wat het Richterenboek betreft kun
nen we ook nog even aan het lied van 
Debora denken in hoofdstuk 5. 

In de verzen 28-30 wordt de wan
hoop en onrust van Sisera's moeder met 
woorden geschilderd. Stilistisch is dat 
een knap slot van het lied, maar we zul
len nooit zeker weten of die moeder iets 
gezegd heeft, laat staan wat ze zei. Daar 
gaat het hier ook niet om. Want deze 
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tekening dient ervoor om de anticlimax 
in het lied onder woorden te brengen: 
het uitblijven van Sisera is vast een goed 
teken (ze verdelen de buit), maar de 
waarheid was totaal anders: Gods vijand 
was omgekomen (vs 31). 

Godswoorden in 
mensentaal 

Dan gaat het nu verder over godde
lijke woorden die aangehaald worden. Ik 
wil daarvan enkele voorbeelden uit het 
Oude Testament doorgeven. Het gaat er 
mij daarbij om, of we in die citaten nog 
steeds God zelf horen spreken, ook als 
de auteur een behoorlijke vrijheid van 
redigeren heeft. Of gaan we op een 
bepaald punt een grens over, zodat we 
meer de auteur horen spreken dan de 
Here God? 

In de eerste plaats wil ik benadruk
ken dat God volgens de Bijbel niet 
alleen de sprekende God is, maar dat 
zijn spreken ook voor de geadresseerden 
hoorbaar is. Ik wijs op de bekende 
geschiedenis van de roeping van Samuël 
door God in 1 Samuël 3. De jonge 
Samuël, in dienst bij Eli, dacht op zijn 
bed tot drie keer toe dat Eli hem riep, 
maar het bleek de Here zelf te zijn. Juist 
Samuëls misverstand bewees hoe 
'gewoon' en hoe hoorbaar Gods roepen 
was. God riep ook niet in een engelen
taal, maar gewoon in het Hebreeuws. 
Zoals God Zich in zijn openbaren 
steeds aan de taal en de stijl en het voca
bulaire van zijn hoorders aanpaste. Als 
God spreekt, is dat dus geen inbeelding 
van onze kant, net als bij mensen die 
soms stemmen in hun hoofd horen zon
der dat er uiterlijk iets gezegd wordt. 
Nee, het gaat om de viva vox, de levende 
stem, van God zelf. 

Wel is het zo, net als bij mensen
woorden, dat datgene wat de Here 
gezegd heeft, wel eens uiteenlopend kan 
worden weergegeven. Dat zien we ook 
bij de woorden van Gods Zoon in de 
evangeliën. De gelijkenissen van de Hei
land, zijn preken en zijn gesprekken 
worden in de verschillende evangeliën 
meestal niet precies eender beschreven. 
Er wordt dan geregeld een ander woord 
gebruikt, een andere zinswending, een 
andere uitdrukking. Elke evangelist 
heeft de traditie die tot hem kwam, op 
z'n eigen manier vorm gegeven en onder 
woorden gebracht. Zo was dat ook al in 

1 
het Oude Testament . Kijk maar naar de 
Tien geboden in Exodus 20, vergeleken 
met Deuteronomium 5. We kunnen ook 
denken aan de boeken Samuël-Konin
gen aan de ene kant en de Kronieken 
aan de andere kant . Vaak worden 
dezelfde gebeurtenissen verteld, ook af 
en toe dezelfde Godsspraken geciteerd, 
maar het is nooit letterlijk gelijk. Kijk 
maar naar de Natan-profetie in 
2 Samuël 7, vergeleken met 1 Kronieken 
17. Als de Geest die verschillende redac
ties goedkeurde, moeten wij daar maar 
niet moeilijk over doen. Het ging ken
nelijk niet om een notariële weergave, 
maar om de vraag of het inhoudelijk 
klopte. 

Verder moeten we ook bij Gods
woorden het verschil tussen proza en 
poëzie in rekening brengen. In het alge
meen geeft proza meer een zakelijke 
beschrijving, en is er in poëzie meer 
ruimte en vrijheid voor de schrijver om 
te 'spelen' met materiaal en traditie. 
Anders gezegd : om een dimensie aan de 
beschrijving toe te voegen. Hoe dat in 
z'n werk gaat, is mooi te zien bij Richte
ren 4 en 5. Beide hoofdstukken gaan 
over dezelfde strijd van Israël (met 
Debora en Barak) tegen Sisera. Alleen 
geeft hoofdstuk 4 daarvan een prozaver
slag, terwijl Richteren 5 een poëtische 
terugblik geeft. Ik denk dan vanwege 
ons onderwerp vooral even aan Richte
ren 5:23. Daar wordt de 'Engel des 
Heren' sprekende ingevoerd, als Hij 
beveelt om een zekere stad Meroz te ver
vloeken. Die Israëlitische stad, waar
schijnlijk dichtbij het slagveld, had ken
nelijk niet meegevochten, maar een neu
trale positie ingenomen. Daardoor 
wordt die stad met haar bewoners voor 
God vloekwaardig. In Richteren 4 
wordt hier totaal niet over gesproken. 
De vraag is hier, of Debora dit de Engel 
des Heren letterlijk had horen zeggen. 
Dat neem ik niet aan. Ik denk dat we 
hier niet moeten vergeten dat Debora 
een profetes was. Met haar profetische 
geest zag ze een grote tegenstelling tus
sen de stad Meroz en de vrouw Jaël. 
Was de laatste een gezegende onder (of 
eigenlijk: boven) de vrouwen, dan was 
Meroz vloekwaardig, en van W ie kon de 
vloek anders komen dan van de Here 
God? Het spreken van de Engel des 
Heren in vers 23 zou ik dan ook als een 
profetische conclusie van Debora willen 
opvatten. Dat God door die Engel 
inderdaad kán spreken, en ook hoorbaar 
en indringend, is al te lezen in Richte
ren 2:1-5. 
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Een ander voorbeeld uit Israëls 
dichtkunst noem ik: Psalm 105:15. De 
dichter zingt daar van de tijd dat de 
aartsvaders in Kanaän rondtrokken en 
dat ze overal waar ze gingen, door God 
beschermd werden. In dat verband 
wordt in vers 15 een Godswoord aange
haald, dat op die manier zo in het boek 
Genesis niet wordt aangetroffen, name
lijk dit: 'Raakt mijn gezalfden niet aan, 
en doet mijn profeten geen kwaad.' 
Toch kunnen we zeker niet zeggen dat 
deze zin een verzinsel is van de auteur. 
Want God heeft best wel in die toon
aard gesproken tot koningen uit die tijd, 
bijvoorbeeld tot koning Abimelek van 
Gerar (Gen. 20). Ook liet God het soms 
straffenderwijs merken dat niemand de 
zijnen een haar mocht krenken (denk 
aan Farao in Gen. 12). Daarom zegt J. 
Ridderbos ook in zijn commentaar op 
dit vers (COT op de Psalmen), dat het 
een 'vrije weergaaf is van hetgeen God 
door woorden en daden tot die koningen 
heeft gesproken .. .' . Opvallend is dus dat 
hetgeen God straffend deed, door de 
dichter in een vermaanwoord van God 
wordt 'omgezet'. 

Ik wijs in dit verband ook nog op 
Genesis l ,  dat een heel eigen genre en 
stijl vertoont. Het is meer dan gewoon 
proza, terwijl het aan de andere kant 
ook nog geen lied is. Het wordt wel 
gebonden stijl of kunstproza genoemd. 
In dit hoofdstuk trekt de opmaat van 
elke nieuwe scheppingsdag al gauw de 
aandacht: en God zei . Het begint tel
kens weer met Gods spreken. Ik denk 
dat we dit goddelijk spreken niet op 
rekening van de auteur moeten schrij
ven. Als we God kennen, is het immers 
ook niet vreemd wat hier gebeurt. Aan 
zijn daden in de verdere geschiedenis 
gaat heel vaak zijn woord vooraf: zijn 
bevelend spreken of zijn verlossende 
woord of zijn dreigende taal. De Bijbel 
is daar vol van. En zo is het dus ook in 
Genesis 1 begonnen: eerst het bevelend 
spreken van God, vervolgens de precieze 
en perfecte uitvoering, eerst het woord 
en dan de daad. Door de daad bewees 
God dat Hij recht van spreken had, en 
dat Hij werkelijk bij machte was om de 
daad bij het woord te voegen. 

Even een andersoortig voorbeeld tus
sendoor. Want voor de volledigheid wil 
ik niet onvermeld laten, dat de Here ook 
zonder woorden kan spreken. Dat is bij
voorbeeld te zien in het tweede vers van 
het boek Richteren. Op een desbetref
fende vraag van het volk antwoordde 
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God dat Juda het eerst moest optrekken 
om het beloofde land verder in bezit te 
nemen. Waarschijnlijk is dat antwoord 
via het lot (de priesterlijke Urim en de 
Tummim) kenbaar geworden. Bij dit 
vers staat dat er niet uitdrukkelijk bij. 
Dat is wel het geval in 1 Samuël 23, als 
David· tijdens zijn vlucht voor Saul aan 
de Here laat vragen of hij in Kehila kan 
blijven. De priester Abjatar geeft dan 
door middel van de efod uitsluitsel (vs 
9v). Zo kan de Here desgevraagd ook 
op deze manier reageren, als Hij dus 
geraadpleegd wordt en het initiatief tot 
contact aan de kant van het volk ligt. 

Bij het woord van God denken we 
natuurlijk vooral aan profeten en profeti
sche psalmen. God kan in een psalm 
sprekend ingevoerd worden, als de psal
mist daartoe geïnspireerd wordt (bijv. in 
Ps. 50: 16). In profetische boeken wordt 
een boodschap van Boven vaak ingeluid 
met de woorden: Aldus luidt het woord 
des Heren, of woorden van gelijke strek
king. In zo'n geval mogen we aannemen 
dat dit regelrechte hemelwoorden zijn, 
die ook in de formulering heel dichtbij 
het eigen spreken van God blijven. 

De boeken van de profeten zijn ove
rigens wel pluriforme bundelingen. Er 
staan directe Godswoorden in, er staan 
ook 'preken' of 'beschouwingen' van de 
geïnspireerde profeet zelf in, soms staan 
er ook verhalen over de profeet in. Het 
is nodig om Gods directe boodschap te 
onderscheiden van het commentaar of 
de verkondiging van de profeet. Als 
voorbeeld noem ik een hoofdstuk als 
Zacharia 7. Daar begint het met het 
regelrechte woord van de Here, maar 
verderop in het hoofdstuk (in elk geval 
vanaf vers 1 1) volgt een nabeschouwing 
van Zacharia zelf. En zo gaat het vaak 
in deze boeken. 

Er is ook wel eens discussie mogelijk 
over de vraag of de profeet zelf spreekt 
of de spreekbuis van God is. Anders 
gezegd: of het woordje 'ik' met een 
kleine letter of een hoofdletter geschre
ven moet worden. Kijk maar eens naar 
het eerste vers van Amos 5. Daar wordt 
een klaaglied over Israël aangeheven. 
Door God of door de profeet? De 
Nieuwe Vertaling schrijft 'Ik' (met een 
hoofdletter), maar nieuwere vertalingen 
hebben meestal een kleine letter. Dat 
laatste lijkt me terecht. Vers 2 zal geen 
citaat zijn van een Godswoord, maar de 
weergave van Amos' eigen klaagzang. 

Tot slot vraag ik nog even apart aan
dacht voor Genesis 1 1, de geschiedenis 

1 
van de torenbouw van Babel. Niet alleen 
menselijke gesprekken worden daar aan
gehaald (zie boven), maar in de verzen 6 
en 7 wordt ook gememoreerd hoe God 
daar sprekenderwijs op reageerde. Daar
bij is net als eerder in Genesis opvallend 
dat er over 'Ons' gesproken wordt. Moe
ten we hier denken aan meerdere godde
lijke personen, zoals we die vandaag de 
goddelijke Drie-eenheid noemen? 

Ik noem dit hoofdstuk speciaal, 
omdat het behoort tot het corpus van 
Genesis 1 - 1 1, dat vaak als een apart 
soort geschiedbeschrijving wordt gezien, 
ook door drs. De Bruijne in zijn artikel 
in Wos (p. 188v). Bij deze verzen gaat 
het om de vraag of hier van een heuse 
directe rede sprake is. Met andere woor
den: is dit betrouwbare informatie over 
en uit het hemels driehoeksoverleg (tus
sen Vader, Zoon en Geest) via regel
rechte openbaring, of is dit een poging 
van de schrijver om aanduidenderwijs 
een typering te geven van de goddelijke 
reactie op de torenbouw, waarbij hij 
gebruik maakte van de vertelconventie 
van de directe rede? Ik vind het per
soonlijk moeilijk om uit deze twee bena
deringen te kiezen. Toch neig ik er wel 
toe om het antwoord in de eerste rich
ting te zoeken. In elk geval ligt het voor 
de hand, God kennende, dat Hij (net als 
bij de schepping) eerst overlegt en 
spreekt, en pas daarna handelt. Op die 
ten hemel schreiende hoogmoed van de 
mensheid moet God wel reageren, om te 
beginnen verbaal en daarna ook actief. 
Deze verzen zijn zeker niet ingelast om 
enkel het verhaal te kunnen verlevendi
gen. Want we hebben ook hier met de 
levende God te maken, die op goddelijke 
manier reageert. En hoe we ook precies 
de wording van vers 6 en 7 moeten 
opvatten, zeker is dat openbaring nodig 
was om later te weten dat de spraakver
warring een straf van God was. Dat was 
maar geen gelovige slotsom van mensen 
hier beneden, maar zelfopenbaring van 
Boven. Anders gezegd: Hij die de 
geschiedenis (van Gen. 1 1) maakt, moet 
ook zelf die geschiedenis schrijven. 

Resultaat van een 
rondblik 

Met het bovenstaande ben ik natuur
lijk lang niet uitputtend geweest, als het 
over dit onderwerp gaat. Maar het leek 
mij goed, na lezing van p. 189 van De 
Bruijnes artikel, enkele zaken eens op 
een rijtje te zetten. Vooral van de poëti-
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sche voorbeelden heb ik zelf geleerd dat 
de dichterlijke vrijheid soms best ver kan 
gaan. Toch is de directe rede' in psalmen 
bijvoorbeeld altijd goed uit te leggen, 
ook als een 'uitspraak' van de Here God 
aangehaald wordt. Maar we zullen 
ervoor moeten oppassen, zeker bij Gods
woorden, dat de directe rede zo indirect 
wordt of zo uitgehold wordt, dat het 
geen werkelijk citaat meer is. Want dan 
wordt de Godsspraak uiteindelijk een 
menselijk verzinsel. Maar als het erop 
aankomt, krijgt God niet het woord van 
ons, maar neemt God altijd zelf het 
woord. Ook als de sprekende God is Hij 
niet van ons afhankelijk, maar is Hij 
soeverein. 

Om tot slot nog even op De Bruijne 
terug te komen: wat hij in zijn artikel 
onder 4.7.3. zegt over de directe rede in 
relatie tot Gods gedachten, overwegin
gen en woorden (p. 188-190), vind ik 
vergaand en ik zou het zelf niet zo dur
ven formuleren. Ik zou me dan nog eer
der bij de benadering van drs. H. de 
Jong thuis voelen, zoals die daar aange
stipt wordt. Het veronderstellen van ver
telconventies bij het memoreren van 
Godswoorden geeft volgens mij te veel 
eer aan de menselijke auteur en doet de 
hoogheid en majesteit van God zelf 
tekort. Ik weet wel dat De Bruijne in dit 
verband ook van inspiratie spreekt en 
daar een bepaalde uitleg aan geeft, maar 
ik kan daar toch niet mee uit de voeten 
als ik bijvoorbeeld naar Genesis 1 1  kijk. 
Daarom zeg ik met De Jong: hoe kun
nen we anders weten wat God bij de 
torenbouw gezegd heeft dan wanneer 
Hij het zelf tegen de bijbelschrijver heeft 
gezegd? 

Daarom eindig ik zoals ik in de titel 
van dit artikel begon: Is het ook dat 
GoD gezegd heeft . . .  ? 
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Ach, die Lukas, een jongeman van 
19 jaar uit de zendingsgemeente in 
Soshanguve. Hij leefde niet op een 
goede manier. Hij had verkeerde 
vrienden en liet zich nogal eens 
verleiden tot te veel drinken. Jonge 
mensen, waar ook ter wereld, moe
ten soms echt in hun kraag gegre
pen worden voordat ze tot inzicht 
komen dat ze verkeerd bezig zijn. 
Lukas combineerde een stukje 
werelds leven met z'n kerklidmaat
schap. Want hij was ook regelmatig 
in de kerk! Hij zong zelfs mee in het 
jeugdkoor. (Hij was indertijd te zien 
op de Nederlandse televisie in een 
uitzending van Zendtijd voor Ker
ken".). Maar hij liep toch vast. 

Met een groep 

Met wat bier in je lijf ben je meer 
stoer dan anders. Als je dan met een 
groep jongens bent en iemand oppert 
het plan om een bepaald meisje dat ze 
allemaal kennen, eens 'te pakken', dan 
bega je de fout van je leven. Alhoewel ze 
met een hele groep waren, is Lukas aan
gewezen als de hoofdschuldige. Ruim 
drie jaar na de gebeurtenis werd hij ver
oordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf 
wegens verkrachting. 

Niemand had eigenlijk verwacht dat 
er zo'n zware straf zou komen. Bij Lukas 
dacht je niet aan een crimineel. Hij was 
echt een leuke vent, al leefde hij op het 
randje. En dan vijftien jaar . . .  ! Zo gaat 
het op dit moment in de rechtsspraak in 
Zuid-Afrika. Voor moord wordt soms 
zeven jaar gegeven. Verkrachting staat -
terecht - op de l ijst van wandaden die 
zeer zwaar bestraft moeten worden. 
Maar gek, als het om iemand gaat die je 
graag mag, vind je vijftien jaar toch wel 
een heel zware seraf. 
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Een paa r  gym
schoenen en Gods 
voorzien igheid 

foto Jaco Klamer 

Gevaarlijk 

Lukas moest onmiddellijk de gevan
genis in. En we vreesden allemaal voor 
zijn toekomst, want de omstandigheden 
in Zuid-Afrikaanse gevangenissen zijn 
vaak slecht en gevaarlijk. De cellen zijn 
overvol, er is corruptie, er zijn benden in 
de gevangenis, jongens worden ver
kracht enzovoort. Aids verspreide in 
gevangenissen heel snel. 

Er werd veel voor Lukas gebeden. 
Lukas vond zelf dat hij zijn straf ver

diend had, al vond hij de straf wel erg 
zwaar. In de gevangenis gedroeg hij zich 
voorbeeldig. Hij kreeg het wel erg moei
lijk. Eerst zat hij dichtbij in een gevan
genis in Pretoria, later verder weg in 
Johannesburg. Steeds was er de dreiging 
dat hij overgeplaatst zou worden naar 
een gevangenis heel ver weg. Dan zou 

Rondblik 

E.A. de Visser-Oostdijk 

het met het bezoek helemaal afgelopen 
zijn. Zijn familie zou niet in staat zijn 
de reiskosten te betalen. 

Lukas is twee jaar in Johannesburg 
geweest . Eén keer in de twee weken 
mocht hij ons bellen : 'collect call', dat 
betekent dat degene die je belt, de kos
ten betaalt. Altijd op vrijdagmorgen. 
Daar genoot hij van, want we vertelden 
van alles over de kerk, over de jeugd die 
hij kende, wie er gepreekt had enzo
voorts. Soms stuurden we christelijke 
t ijdschriften en boekjes. 

Overplaatsing 

Je kunt je nauwelijks een voorstelling 
van het leven in de gevangenis maken 
als je er niet zelf elke dag woont. Maar 
dat Lukas het erg moeilijk had, konden 
we ons wel indenken. Er is nog wel ver
schil tussen de ene gevangenis en de 
andere, maar die van Johannesburg was 
vreselijk. 

Soms vroeg hij of mijn man speciale 
dingen voor hem mee kon brengen. Op 



276 

een gegeven moment vroeg hij om gym
schoenen, die had hij nodig voor sport. 
Aan dat verzoek konden we heel gemak
kelijk voldoen, want mijn man had een 
paar maanden geleden gympies gekocht 
en die stonden nog steeds ongedragen in 
de kast. Een miskoop achteraf. Hij vond 
er eig�nlijk niks aan, te wit, opvallend 
en gewoon geen succes. Met genoegen 
stopte hij de schoenen in een plastic tas 
en gaf ze bij het eerstvolgende bezoek 
aan Lukas. Die was er heel blij mee! 

Bij hetzelfde bezoek pleitte Lukas of 
de dominee asjeblieft een brief kon 
schrijven met het verzoek tot overplaat
sing naar een gevangenis in Pretoria. Hij 
had het zelf al zo vaak gevraagd, maar 
de maatschappelijk werker had z'n ver
zoek nog nooit echt behandeld. Naar 
een dominee zou hij vast en zeker eerder 
luisteren dan naar hem. 

Steekpenningen 

Een volgende keer vroeg hij of domi
nee niet wat geld kon betalen aan een 
van de cipiers. Dan zou het misschien 
wel lukken. Er werden regelmatig jon
gens overgeplaatst, maar dat gebeurde 
meestal alleen maar als je steekpennin
gen gaf. 

Het is voor een predikant gezond 
om af en toe eens buiten de deur te 
preken. En het is voor een gemeente 
prettig om eens iemand anders te 
horen en zien voorgaan. Een soort 
wederzijdse kennismaking met •zo 
zijn onze manieren'. Nu zijn die 
manieren steeds veelzijdiger gewor
den. Een oude preek uit de kast 
halen gaat niet meer op. 

'Wij zijn bezig met een gemeentepro
ject. Zou u daar rekening mee kunnen 
houden?' 'Kunt u de schoolpsalm ergens 
in de liturgie inpassen?' 'Kunnen we 
anderhalve week van tevoren de preek 
en de liturgie toegezonden krijgen? De 
commissie kind en eredienst moet 
namelijk nog een werkblad maken.' 

'Het is die zondag bij ons avond-

1 
Maar dominee moest tegen Lukas 

zeggen dat hij niet aan deze praktijken 
wilde meewerken. Alhoewel het normaal 
is in Afrika om steekpenningen te 
geven, wilde hij zich daartoe niet laten 
verleiden. "Als je overgeplaatst wordt, zal 
de Here daarvoor zorgen. We moeten 
nooit gaan meedoen aan verkeerde prak
tijken. Soms wil de Here ons vertrou
wen ook wel eens toetsen . . .  .'' 

Een paar dagen later kwam er weer 
een collect call van Lukas. Helemaal 
enthousiast: "Ik word vandaag overge
plaatst! Ik mag naar een gevangenis in 
de buurt van P retoria! " 

Het was op een bijzondere manier 
gegaan. Er moesten twintig gevangenen 
overgeplaatst worden naar een gevange
nis in de buurt van P retoria. Lukas 
kwam niet in aanmerking. Maar een 
van de twintig wilde eigenlijk liever niet 
naar Pretoria, want dat betekende voor 
hem dat hij verder van z'n familie af zou 
komen te zitten. Toen Lukas dat 
hoorde, vroeg hij of hij dan niet in 
plaats van die jongen naar Pretoria 
mocht. De cipier vroeg wat Lukas hem 
'als dank' kon aanbieden . . . .  Lukas zei: 
"Ik heb een paar nieuwe gymschoenen.'' 
Dat was genoeg, en zo kwam Lukas 
onverwachts toch in Pretoria terecht. 

Te gast 

maal. We hebben een gaande en staande 
viering. We sturen u wel een draaiboek 
toe.' Het besloeg twee A4'tjes met vijf
tien aandachtspunten. Het effect was 
hetzelfde als wanneer je werkelijk alle 
stappen van het tandenpoetsen op 
papier zou weten te krijgen. Je zou in 
pure wanhoop de borstel terzijde gooien. 
De praktijk viel overigens mee en het 
was een mooie vorm van viering. 

Maar het regent in ieder geval aan
wijzingen. 'We hebben een gezongen 
votum en een gezongen Amen.' 'De pre-
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Fantastische 
gevangenis 

Na aankomst in de Pretoriase gevan
genis belde Lukas ons op: "Dominee, 
dit is een fantastische gevangenis. Ik heb 
een bed, en zelfs een kast voor mezelf 
die ik op slot kan doen! Ze hebben ons 
hier vriendelijk ontvangen en ze zeggen 
dat je hier ook cursussen kunt volgen. Ik 
ben zo dankbaar!"  

De familie van Lukas en wij zijn ook 
dankbaar. Hij zit nu dichterbij en hij 
kan gemakkelijker bezocht worden. 
Bovendien heeft hij nu meer kansen om 
iets positiefs met z'n tijd te doen. Hij 
volgt cursussen die diploma's opleveren. 
Hij mag zelfs een eigen computer heb
ben om computerlessen te volgen. 

We zeiden achteraf wel tegen elkaar: 
"'t Is wel apart. Aan de ene kant klopt 
het niet helemaal zoals het met die gym
schoenen gegaan is. Aan de andere kant 
mag je misschien toch zeggen dat ze 
onder Gods voorzienige leiding gebruikt 
zijn om Lukas' gebeden te verhoren.'' 

dikant spreekt namens de gemeente het 
votum uit en de gemeente zingt het 
Amen.' Bedenk alle overige variaties zelf 
maar. Regelmatig overkomt het me, dat 
ik het vergeten ben. Dat is overigens 
geen probleem. Even wachten en je ziet 
en hoort vanzelf of de gemeente wel of 
niet reageert. In ieder geval: veel variatie 
en veel regels. 

Gastvrij 

Nu we het toch over aanwijzingen, 
verschillen en huismanieren hebben, 
ook de sf eer in kerk en consistorie loopt 
sterk uiteen. Toch is die sfeer belangrijk 
en iets wat aan te voelen is. Naar buiten 
én binnen. Een kerk heeft een bepaalde 
uitstraling. Ook als predikant kom je 
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daarmee in aanraking, als je eens elders 
komt. 

Hetzelfde kerkverband, maar tegelijk 
ook een ander gezin waar Gods kinde
ren wonen. Hoe gastvrij gaat het eraan 
toe? Menige kerk kent een welkomst
commissie en probeert aan tot dan 
onbekende gezichten en gasten aandacht 
te schenken. Een positieve zaak. Maar 
sfeer is breder dan die ene persoon voor 
in de hal van de kerk. Is er belangstel
ling voor mensen? Trekt de kerkenraad 
zich terug in het bastion van de consis
torie of zijn ze zichtbaar? Hoe word je 
als predikant ontvangen? Nu is dit abso
luut geen pleidooi voor allerlei strijkages 
en plichtplegingen. Maar wél een 
oproep tot een huiselijke sfeer. Zoals het 
hoort in een gezin waar broers en zussen 
om elkaar geven. Hé, ben jij er ook? 
Gastvrijheid dient de hele gemeente te 
doordrenken. Naar buiten én naar bin
nen toe. 

Misschien is de manier waarop je als 
gastpredikant wordt welkom geheten, 
een afspiegeling van hoe het er in de 
gemeente aan toegaat. Ook daarin zijn 
de variaties bij het binnenkomen van de 
kerkenraadkamer en de introductie in 
de kerkdienst opvallend. Mooi vind ik 
het gebruik dat de voorganger wordt 
geïntroduceerd door de ouderling van 
dienst. Je bent tenslotte te gast en de 
kerkgangers willen weten wie die vreem
deling voor hun neus is. 

Op bestelling? 

Het kan er ook anders aan toegaan. 
Dat je een verstikkende stilte binnen 
stapt. Het zijn van die momenten dat je 
denkt: er móet nu iets gezegd worden. 
Juist dan blijft het oorverdovend stil. De 
klem is blijkbaar zo groot, dat de woor
den niet willen komen. Ook al ben je 
als profeet ingehuurd, bepaalde prophe
cies zijn self-fulfilling. 

Nader Bekeken 

1 

Je bent nergens op zo'n moment. Dat 
bedoel ik nou met sfeer. Zonder schul
digen aan te wijzen, je had immers ook 
zélf kunnen proberen er sfeer in te bren
gen, het is iets om samen op te letten en 
aan te werken. Sommige consistories 
zijn zó stil, dat ze gespreksstof vormen 
onder collega-predikanten. 'Ben je daar 
wel eens geweest? En zeiden ze ook 
niks?'  Gelukkig gebeurt het niet al te 
vaak. Maar dát het voorkomt, zet je aan 
het denken over omgangsvormen en 
gastvrijheid. Stel je eens voor, dat je bij 
mensen op visite komt die geen boe of 
ba tegen je zeggen! Zo is het net zo 
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ongastvrij, wanneer het gezelschap een 
onderwerp bespreekt waar jij buiten 
staat en daar ongestoord mee verder 
gaat. Het idee van de preekboer die op 
bestelling komt leveren, kan je dan niet 
loslaten. Daar sta je dan, als wormvor
mig aanhangsel bij wat eigenlijk? 

Een huiselijke sfeer, interesse in 
elkaar en je persoonlijke en gezamen
lijke uitstraling is veel méér dan alleen 
fatsoen. Zelfs fatsoenlijk kan kil blijven. 
Het omzien naar elkaar begint met de 
ogen en zet zich voort in hart en mond. 

Neem een proefabonnement op NADER BEKEKEN! U ontvangt het blad 3 maanden lang voor maar € 5;-. 
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenkabonnement op NADER BEKEKEN. 

Het kost u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang! 
Bel 050-3013636 of mail woordenwereld@scholma.nl of kijk op www.woordenwereld.nl. 
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In de 'Passie voor preken reeks' ver
scheen een merkwaardig boek van de 
hand van de Canadese homileet Kenton 
Anderson. Het boek is daarom zo merk
waardig, omdat het 'overtuigend preken' 
behandelt aan de hand van een detecti
veverhaal over een inbraak, waarbij een 
predikant voortdurend in gesprek is met 
zijn broer, die journalist is. Het detecti
veverhaal is nogal simpel en hinderlijk 
in wat de auteur graag naar voren wil 
brengen. De predikant is vastgelopen 
met zijn preekwerk. Maar al pratend 
met zijn broer en vooral met een emeri
tus-predikant, komt hij uit de impasse 
en lukt het hem (binnen een week!) op 
een aansprekende manier het Woord te 
bedienen. 

Hoe ongeloofwaardig dit laatste ook 
is, Anderson peilt wel de moeite van 
preken in een postmodern klimaat en 
probeert een weg te wijzen om mensen 
weer tot luisteren te brengen. Dat is op 
zich te waarderen. Maar die weg komt 
in het boek zelf nogal fragmentarisch 
uit de verf. Het beste van dit boek is de 
Appendix waarin de auteur een 'integre
rend model' voor overtuigend preken 
geeft. Anderson bepleit daarin de tekst 

Voor het besef van velen is het post
moderne klimaat waarin wij leven, een 
ernstige bedreiging voor de preek. Kan 
men nog wel met het grote verhaal van 
God komen, nu de tijd van de grote ver
halen voorbij schijnt te zijn? A. Altena, 
predikant van de SoW-gemeente Assen
Noord, legt ons een studie voor waarin 
hij laat zien hoe postmodern denken 
niet zonder meer de prediking bedreigt, 
maar positieve impulsen kan geven voor 
een prediking die de mens van nu aan
spreekt. Daardoor is het mogelijk de 
preekkunde in theorie en praktijk te ver-
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Overtuigend preken 

van de Schrift en de ervaring van de 
hoorders te integreren, door ze in ver
schillende stappen bij de preekvoorbe
reiding 'kruislings op elkaar te leggen'. 
Reeds bij de uitleg van de tekst moet de 
predikant zich afvragen: wat is hier het 
verhaal? Wanneer hij daar oog voor 
krijgt, creëert hij een ontmoetingserva
ring: moderne mensen kunnen zich in 
het verhaal gaan herkennen. Om over
tuigend te preken is nodig dat de predi
ker laat zien dat zijn boodschap relevant 
is. Doorgaans lukt dat het beste, wan
neer hij de luisteraars emotioneel erbij 
betrekt door hun verhaal te verbinden 
met dat van de boodschap. 

Andersons recept heeft mij niet over
tuigd. Gaat het in alle teksten om een 
verhaal? Hebben vele plaatsen in de 
apostolische brieven niet het karakter 
van het 'nader bescheid': het onderwijs 
in de consequenties van het Evangelie? 
Is ons verhaal altijd te verbinden met 
Gods 'verhaal'? Is dat verhaal niet weid
ser, groter en dieper dan al onze verha
len? Kunnen wij ons altijd in wat de 
Schrift zegt, 'herkennen'? Vonden Jere
mia's hoorders zijn prediking 'relevant'? 
Het Woord van God staat zo vaak 

haaks op wat wij relevant vinden. 
Ik ben het met Anderson eens dat de 

predikant alles heeft in te zetten: ook 
zijn taalgebruik, lichaamstaal en geest
driftige manier van spreken. Maar het 
gaat mij te gladjes in het slot van het 
boek: nu zijn de mensen geraakt en het 
wordt een happy end. 

Ik denk dan aan de arme Jeremia die 
geen gehoor vond, en aan de Here Jezus 
die op een muur van verzet stootte. 

Het boek van Anderson is het eerste 
in de serie 'Passie voor preken'. Ik hoop 
dat er rijpere producten in deze serie 
komen. Dit begin stelt teleur. De titel 
van het boek is veelzeggend: Overtui
gend preken. Ze is tegelijk te veel zeg
gend. W ij kunnen, hoe wij ook ons best 
doen, nooit overtuigen. Dat blijft het 
wonder van de Heilige Geest! 

N.a.v. Kenton Anderson, OVERTUI

GEND PREKEN. EEN DETECTIVEVERHAAL, 

uitg. Boekencentrum Zoetermeer 
(2001), 146 pag., ISBN 90 239 1330 2, 
prijs € 16,50. 

Wolken gaan 
voorbij . . .  

nieuwen en bij de tijd te brengen. 
Nadat de auteur enige hoofdthema's 

van het postmoderne denken in kaart 
heeft gebracht, kiest hij voor zes motie
ven die zijns inziens relevant zijn voor 
de preekkundige bezinning. Als zodanig 
noemt hij o.a. het motief van 'terreur
vrije ruimte': de hoorders wordt ruimte 

Korte boekbespreking 

A.N.  Hendriks 

gelaten om in vrijheid in te gaan op wat 
in de preek gezegd wordt; het motief 
van 'de openheid': de betekenis van de 
tekst staat niet zonder meer vast; en het 
motief van 'het geheim': er is geen laat
ste woord over God te spreken. 

Deze motieven dagen de preekkunde 
uit tot een nieuwe houding en praktijk. 
Altena neemt de uitdaging aan en komt 
aan de hand van de genoemde motieven 
tot een eigen preekkundige benadering. 
Voortbordurend op de inzichten van 
moderne homileten als G.D.J. Dinge
mans en H. Luther, kiest hij dan voor 
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de metafoor van de preek als open kunst
werk, waarbij de nadruk valt op de eigen 
activiteit van de hoorders. Er moet zo 
gepreekt worden dat de hoorders hun 
eigen preek kunnen maken. Het gaat 
niet slechts om een rekenen met de 
hoorders, maar om een rekenen op de 
hoordërs. Het zijn namelijk de hoorders 
die uiteindelijk de werking van de preek 
tot stand brengen door het gehoorde te 
verbinden met hun eigen geloofsverhaal. 
Altena laat zien wat dit alles betekent 
voor de manier waarop gepreekt wordt. 

De predikant is dan ook niet iemand 
die namens God met een gezagsvolle 
boodschap komt, maar een ensceneur, 
die de mensen doet deelnemen aan het 
'preekgebeuren', de bijbeltekst 'opvoert' 
en door zijn persoonlijkheid en betrok
kenheid in hoge mate bepaalt of de 

De Bijbel is omstreden. 
Christenen lezen de Bijbel, maar 
in de praktijk blijkt dat ze heel 
verschillend aankijken tegen het 
gezag van de Bijbel en de betekenis 
van bijbelteksten. Een jong stel dat 
gaat samenwonen, krijgt van de één 
te horen: 'Alleen binnen het huwe
lijk mogen man en vrouw zich volle
dig aan elkaar geven'; een ander is 
ervan overtuigd dat zo'n standpunt 
niet meer van onze tijd is, en geeft 
het stel zijn zegen. Een kindje van 
christelijke ouders moet volgens 
de één gedoopt worden, terwijl een 
ander die doop verwerpt. De ene 
christen gelooft in een schepping 
in zes dagen van precies 24 uur, 
terwijl een andere christen denkt 
in termen van geleidelijke ontwik
keling (evolutie) in miljoenen jaren. 
De Bijbel zegt blijkbaar voor de één 
iets anders dan voor de ander. Kan 
dat? 

Allerlei vragen komen boven. Waar 
komt de Bijbel vandaan? Wat heeft de 

1 
hoorders geraakt worden. Tegelijk is de 
predikant taalkunstenaar, die met beel
dende taal de mensen weet aan te spre
ken. Juist poëtisch taalgebruik sluit aan 
op het klimaat van onze tijd. 

Het boek van Altena is boeiend voer 
voor theologen. We krijgen hier een 
modern preekkundig concept in optima 
forma. Wie weten wil wat er homile
tisch vandaag speelt, kan in deze studie 
terecht. Tegelijk ervaar je als gerefor
meerde hoever dit concept van ons 
afstaat. 

Van de tekst als Woord van God, 
van de prediking als bediening van dit 
Woord en van de predikant als de ver
kondiger van dit Woord is weinig of 
niets over. Je kunt uit dit boek veel leren 
over postmodern denken en hoe mensen 
er vandaag aan toe zijn. Maar in deze 
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studie wordt mijns inziens te veel geca
pituleerd voor de postmoderne mens. 
Ook deze mens met al zijn aversie tegen 
gezagsvolle woorden, met zijn twijfels en 
bedenkingen, zal het hoofd moeten bui
gen en moeten leren dat het abc van de 
omgang met God is: luisteren naar zijn 
stem. Ook voor postmoderne mensen 
geldt nog altijd wat Paulus zo treffend 
noemt 'de gehoorzaamheid van het 
geloof (Rom. 1 :5). 

N.a.v. : A. Altena, WOLKEN GAAN 

VOORBIJ . . . .  EEN HOMILETISCH ONDERZOEK 

NAAR MOGELIJKHEDEN VOOR DE PREEK IN 

EEN POSTMODERN KLIMAAT, uitg. Boeken
centrum Zoetermeer (2003), 209 pag., 
ISBN 90 239 1356 6, prijs € 23,90. 

Het kompas van 
het christendom 

Bijbel ons vandaag te vertellen? Moeten 
we alles geloven wat in de Bijbel staat? 
En waarom is de Bijbel beter dan de 
Koran? Als we zelf deze vragen niet stel
len, krijgen we ze wel aangereikt van 
niet-christenen. 

Apologie 

In reactie op zulke vragen zijn al 
heel wat apologetische boeken geschre
ven. De waarheid van het christelijk 
geloof wordt daarin verdedigd tegen 
aanvallen. Allerlei argumenten worden 
gegeven om te laten zien dat de Bijbel 
toch gelijk heeft. 

Je ZOU HET KOMPAS VAN HET CHRIS

TENDOM in zekere zin een apologie kun
nen noemen. Van Bruggen geeft in dit 
boek namelijk een verdediging van de 

Boek van de maand 

W.F. Wisselink 

Bijbel. Maar hij doet meer. Hij wil zich 
niet beperken tot een spitsvondige 
afweerhouding. Hij roept ons op om 
aandacht te hebben voor onze grond
houding. Die grondhouding is voor hem 
van belang, van het begin van zijn boek 
tot aan het eind. 'Christenen kussen niet 
het boek, maar knielen voor hun 
levende Heiland in de hemel' (p. 10). 
Het unieke van het christelijk geloof is: 
'christenen hebben wel een boek, maar 
zij geloven in een Persoon' (p. 10-1 1). 
'Het heeft een zeker nut' bezig te zijn 
met 'het oplossen van exegetische pro
blemen'. Maar zijn boek gaat vooral over 
deze voorvraag: 'Geloven we in Gods 
almacht en aanvaarden we het gezag van 
Gods openbaring of weigeren we ons 
daarover uit te spreken? ' (p. 229). 

Overzicht 

Wat heeft dit boek te bieden? 
1 .  In hoofdstuk 1 komt de vraag aan de 

orde: Waar komt de Bijbel vandaan? 
Volgens heel veel theologen hebben 
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we het Oude Testament te danken 
aan de besluiten van een joodse 
'synode' in Jabne omstreeks het jaar 
90. Het Nieuwe Testament is volgens 
velen door de kerk vastgesteld aan 
het einde van de vierde eeuw. Van 
Bruggen licht deze meningen kritisch 
dóor. Zijn conclusie is dat aan deze 
en andere gebeurtenissen veel te 
veel wordt opgehangen. De Bijbel 
hangt, historisch gezien, niet af van 
beslissingen van mensen. De Bijbel 
gaat volgens Van Bruggen 'in de 
voetsporen van God' {p. 54). 

2. De houdbaarheid van de Bijbel is 
het onderwerp van hoofdstuk 2. De 
Bijbel stamt uit een andere tijd en 
weerspiegelt een ander wereldbeeld. 
Van Bruggen betoogt dat je de Bijbel 
daarmee nog niet bij voorbaat aan de 
kant kunt zetten als achterhaald. We 
moeten openstaan voor 'de ongeziene 
wereld van God' {p. 82). 

3. Onder de titel Bijbel en vertaling 
komen in hoofdstuk 3 vragen aan de 
orde m.b.t. de verhouding tussen de 
oorspronkelijke tekst en de vertaling. 
Kun je een goede indruk krijgen 
van de bijbeltekst als je 'maar' een 
vertaling leest? Van Bruggen maakt 
duidelijk dat voor een goed begrip 
van de bijbeltekst meer nodig is dan 
kennis van de grondtekst. 'Kennis 
van de grondtekst stelt in staat de 
vertaling te beoordelen op details, 
maar helpt niet om alles volledig 
duidelijk te maken. De lezer van een 
vertaling is daarom niet principieel 
in het nadeel en hij of zij is niet 
onmondig ten opzichte van de 
deskundige' {p. 120). 

4. Hoofdstuk 4 gaat over Bijbel en 
geschiedenis. In dat hoofdstuk wordt 
duidelijk waarom kennis van de 
grondtekst alléén onvoldoende 
is. De bijbellezer moet ook op 
de hoogte zijn van de tijd waarin 
de bijbelteksten geschreven zijn. 
Verder moet hij kennis hebben van 
de geschiedenis die de bijbelteksten 
hebben doorgemaakt. 'De bijbel is 
geen tijdloos antwoordenboek', maar 
'een veilig kompas om ook in andere 
tijd een begaanbare weg te vinden en 
de goede koers aan te houden' 
(p. 140). 

5. In hoofdstuk 5 wordt dat nader 
uitgewerkt. Profetie en vervulling 
komen in dat hoofdstuk ter sprake. 
Van Bruggen laat zien dat de Bijbel 
niet uit losse teksten bestaat. Er ligt 
een relatie tussen de teksten. God zelf 
heeft die relatie gelegd. 
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6. Is er nog een relatie tussen de Bijbel 
en de lezer van vandaag? Deze 
en soortgelijke vragen komen in 
hoofdstuk 6 aan de orde onder het 
kopje Lezen en belijden, leven, hopen. 
Van Bruggen benadrukt dat we eerst 
de tekst moeten lezen. Pas wie de 
tekst goed gelezen heeft, kan komen 
tot het belijden van zijn geloof, tot 
het leven als christen en tot hoop 
voor de toekomst. 

7. In zijn slothoofdstuk, hoofdstuk 7, 
laat Van Bruggen zien dat er vaak 
sprake is van Aangevochten lectuur. Er 
is een sfeer van verzet tegen de Bijbel. 
Van Bruggen laat zien dat dat verzet 
stamt uit de tijd van Genesis 3. Het 
is iets van alle eeuwen. Soms hebben 
christenen er nogal verkrampt op 
gereageerd. Van Bruggen roept op tot 
nuchterheid en bescheidenheid. Hij 
bemoedigt zijn lezers om de Bijbel 
te lezen zoals hij zich aandient: als 
geloofwaardig Woord van God. 
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Vroomheid 

Dit boek getuigt van grote vroom
heid. Dat is belangrijk. Geleerdheid kan 
een mens in de weg staan. Je weet zóveel 
dat je niet meer kinderlijk kunt geloven. 
De Bijbel is zó gewoon voor je, dat je 
niet meer verwonderd kunt zijn over wat 
God ons in de Bijbel laat weten. Dat is 
een valkuil, vooral voor theologen maar 
ook voor andere bijbellezers. Van Brug
gen laat in zijn boek merken, dat hij die 
valkuil ziet. Hij wil er zelf niet in vallen 
en hij wil er ook zijn lezers voor behoe
den. Door zijn eerbiedige manier van 
schrijven over God en zijn Woord 
bevordert hij de eerbied voor God en de 
verwondering over alles wat God gedaan 
heeft en doet. 

Doelgroep 

Voor wie is dit boek bestemd? 
'Het is geschreven voor belangstel

lende bijbellezers' (p. 5). En ik denk dat 
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dat wel klopt. Het is goed leesbaar, 
maar wel erg compact. De voorbeelden 
zijn heel functioneel, en daardoor wordt 
duidelijk wat de schrijver bedoelt. 

Is het ook geschikt voor onderwijssi
tuaties? Ik vraag het me af. Dit boek 
heeft een aantal nadelen. 

Een register ontbreekt. Dat is juist in 
een onderwijssituatie heel nuttig. Het 
zou heel nuttig zijn als achterin een 
lijstje stond van besproken bijbelgedeel
ten en van geciteerde schrijvers. Het 
boek zou dan kunnen dienen als studie
boek, waarin je ook snel even iets na 
kunt kijken. Maar in de huidige opzet is 
het bedoeld om achter elkaar te lezen. 

Een duidelijke markering ontbreekt. 
Het is niet direct duidelijk wat het 
onderwerp van een hoofdstuk is, ook al 
zijn de titels op zich duidelijk. Ook is de 
opbouw van de hoofdstukken niet 
direct duidelijk. 

Dit boek is in zekere zin eigenzinnig. 
Van Bruggen gaat een eigen weg in de 
bijbelwetenschappen. Het is van belang 
dat hij dat ook duidelijk maakt. Blijft 
het onuitgesproken, dan kan dat verwar
ring scheppen. 

Eigenzinnig 

Laat ik een voorbeeld geven. 
In het algemeen wordt onder tekst

kritiek verstaan: bestudering van ver
schillen tussen de handschriften. Van 
Bruggen is het niet eens met dit gebruik 
van het woord. Hij gebruikt liever de 
termen 'tekstvaststelling' en 'tekstge
schiedenis'. Voor hem is tekstkritiek: 
'kritiek op een tekst'. Vandaar dat hij 
schrijft: 'het exegetiseren van een Pries
tercodex (geselecteerd uit de tekstgehe
len die uniform zijn overgeleverd als 
boeken van Mozes)' en andere voorbeel
den 'rekent men vaak tot "literaire kri
tiek", maar het is in wezen "tekstkri
tiek"' (p. 94). Hier gaat Van Bruggen 
zijn eigen weg, tot in de gekozen termen 
toe. Daar heb ik geen bezwaar tegen; ik 
vind wel van belang dat het gezegd 
wordt, niet subtiel (door hoge komma's 
te gebruiken), maar duidelijk. Dat is 
temeer van belang omdat Van Bruggen 
twee bladzijden spreekt over 'de weten
schap van de tekstkritiek'. Daarmee 
bedoelt hij de wetenschap die de ver
schillen tussen de handschriften bestu
deert, en dat is precies zoals dat in de 
bijbelwetenschappen algemeen gebruik 
IS. 
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Herziening en 
aanvulling 

Dit boek wordt aangekondigd als 
een vervanging van HET LEZEN VAN DE 

BIJBEL en WIE MAAKTE DE BIJBEL. Blijk
baar vond de schrijver of de uitgever het 
de moeite waard, die publicaties te her
zien. Het resultaat is voor mij wat 
gemengd. 

In het nieuwe boek is een docent aan 
het woord, die allerlei problemen al heel 
vaak heeft besproken en dat duidelijk 
laat merken. Ik geef twee citaten om dat 
te illustreren en ik zet een paar woorden 
cursief: 

'Men zou zich kunnen afvragen of 
we dan niet weer uitkomen bij "contex
tueel lezen"' (p. 132) . 

'Het artikel van Dohmen nodigt ons 
overigens wel uit om nog eens stil te 
staan bij de leer van de twee- of viervou
dige Schriftbetekenis' (p. 170). 

Voor de schrijver is het 'weer' en 
'nog eens'; maar deze woordjes kunnen 
negatief overkomen op de lezer die mis
schien wel voor de allereerste keer met 
de beschreven theorieën in aanraking 
komt. 

De weglating van meer technische 
gedeelten vind ik in dit opzicht ook heel 
opvallend. In noot 4 en noot 23 wordt 
naar deze gedeelten wel verwezen, maar 
blijkbaar moeten we in de 21"0 eeuw 
genoegen nemen met de conclusies; de 
strijd is gestreden. 

Soms vlamt het ineens weer op, juist 
in de nieuwere gedeelten. De bespreking 
van de twee- of viervoudige schriftbete
kenis (p. 167-175) is daar een goed voor
beeld van. Dat is zo'n moment dat het 
boeiend is. 

In bepaalde opzichten vind ik de 
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herziening jammer. In HET LEZEN VAN 

DE BIJBEL was één hoofdstuk gewijd aan 
het ' leren lezen' van de Bijbel. Ik vond 
dit hoofdstuk heel duidelijk en heel 
praktisch. Via opdrachten werd de exe
geet-in-opleiding aan het werk gezet. In 
HET KOMPAS VAN HET CHRISTENDOM 

komen de onderwerpen uit dat hoofd
stuk wel weer aan de orde, maar niet 
meer in die praktische vorm. Het is nu 
gegroepeerd rond een aantal thema's in 
m.n. hoofdstuk 2,  3 en 4. De grond
houding krijgt daardoor veel nadrukke
lijker aandacht. Het verlies op het prak
tische vlak wordt gecompenseerd door 
winst op het principiële vlak. 

Duidelijke richting 

W ie de eerdere publicaties van Van 
Bruggen heeft gelezen, treft in HET 
KOMPAS VAN HET CHRISTENDOM weinig 
nieuws aan. Laten we dit boek maar op 
zichzelf bekijken. Ik hoop van harte dat 
dit boek gelezen wordt en overwogen en 
verwerkt en beaamd. Het getuigt van 
heel veel deskundigheid, het ademt een 
sfeer van eerbiedige onderwerping aan 
het Woord van God en in het boek 
komt een man naar voren, die zijn broe
ders en zusters in hun dagelijkse leven 
wil helpen om de koers te houden. 

N.a.v. : Dr. Jakob van Bruggen, 
HET KOMPAS VAN HET CHRISTENDOM. 

ÜNTSTAAN EN BETEKENIS VAN EEN 

OMSTREDEN BIJBEL, 

uitg. Kok, Kampen, 2002. 236 pag., 
ISBN 9043503606, prijs € 18.50. 
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DUIKELAARTJE 

Op tweetal staan is zwaar balanceren 
Op het hellend vlak van ambt en eer. 

Gewogen en opnieuw te licht bevonden; 
Geen kerkvloer keert zijn hemelval. 

Steeds dieper duikelt hij met het hart 
Schommelend tussen roeping en vrees. 

Zijn met lood bezwaarde benen helpen 
Hem - neergeworpen, altijd weer omhoog. 

Maar afgelopen zondag na de verkiezing 
Kwam hij eensklaps niet meer rechtop: 

Duikelde hij pardoes - hals over kop 
Voorover de bank uit de eeuwigheid in, 

Waar hij , liggend voor de rechterstoel, 
Door God zelf overeind geholpen werd. 

Anne Schipper 

Uit: LITER mei 1 999 

Kort commentaar: 
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Het is heel wat: op tweetal staan en niet gekozen worden. 
Er gaat heel wat spanning aan vooraf: zal ik het deze keer halen? 
Ik denk, dat wordt onderschat wat een stil verdriet dit met zich meebrengt. 
Ook schaamte voor vrouw en kinderen en gemeenteleden. 
Misschien niet goed, niet geestelijk, maar heel menselijk. 

Deze broeder is al heel wat keren afgevallen, maar hij heeft het steeds overleefd. 
Nu niet. Hij tuimelt dood uit z'n bank. 
En dan de scherpe tegenstelling: terstond raapt God hem op. 
Hij valt, maar niet uit Gods hand. 

Niet verkozen, maar wel verkoren. 

G. Slings 

Gedicht 
-
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Op 13 augustus hield br. J. Veenstra 
een openingswoord voor een ouder
avond onder de titel: Bezinning aan de 
Boorne. Hij spreekt ouders daarin op 
een bijzondere manier aan op hun ver
antwoordelijkheid voor de geloofsopvoe
ding van hun kinderen. Een deel ervan 
neem ik hieronder op. Het staat in 'T 
ScHOOLKRANTJE van Geref. basisschool 
'De Rank' Emmen (30• jaargang nr. 1, 
sept. 2003, met dank aan collega Bijzet 
voor de tip). Ik heb er niets aan toe te 
voegen behalve enkele tussenkopjes. De 
Boorne is een riviertje in Friesland. Het 
wordt ook wel het Oud Diep of het 
Koningsdiep genoemd. Veenstra vertelt: 

Aan de bovenloop daarvan stond de oude 
boerderij van mijn grootouders, bij wie ik 
als jongetje soms logeerde. Niet alleen de 
boerderij was oud, maar ook mijn groot
ouders, en het meubilair dat ze in huis 
hadden, en de gewoonten en gebruiken die 
ze in ere hielden. Ik maakte op een eigen
aardige manier kennis met een oud 
gebruik dat ik als jongetje nog niet 
behoorde te weten. Ik heb me vaak afge
vraagd hoe het toch kwam, dat ik op de 
hoogte was. Nu, vijftig jaar later, herin
ner ik me nog vaag flarden van een 
gesprek: grote-mensen-praat waarvan ik 
niet alles begreep en dat me zelfs angstig 
maakte. 
Achteraf denk ik, dat ik onbedoeld getuige 
was van een gesprek tussen mijn moeder 
en mijn oma, tijdens de grote schoon
maak. In de kamer stond een grote eiken 
klerenkast, met bewerkte deuren en hout
snijwerk aan de bovenkant. De kast stond 
wijd open en het gesprek ging over iets dat 
op de bovenste plank lag. Mijn oma had 
net een stapel opgevouwen ondergoed 
teruggelegd op die plank en blijkbaar trok 
mijn moeder in twijfel of dat wel nodig 
was. "Er is elke dag wel nieuw te krijgen, " 
zei ze tegen mijn oma, "het ligt daar al 
jaren, gebruik het nu maar. " Maar oma 
was het er niet mee eens. "Zulke hemden 
koop je niet in de winkel, " zei ze. "Ik heb 
ze er speciaal voor gemaakt. Ik wil dat ze 
klaar liggen. Er kan zomaar wat gebeu
ren. We zijn maar mensen van de dag. " 
En dus werd de kast weer ingericht zoals 
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De trag iek va n het 
laatste hemd 

Kerstening aan de oevers van de Boorne 

mijn grootmoeder het wilde. Waarschijn
lijk is er nog meer gezegd, want ik had 
begrepen waar het over ging. Daar op die 
bovenste plank lagen vier doodshemden: 
één voor mijn opa, één voor mijn oma en 
twee voor de beide ongetrouwde ooms die 
nog in huis waren. Die hemden lagen 
daar, jaar in jaar uit, te wachten op de 
dag waarop ze nodig zouden zijn. 

Hemden met en zonder zakken 

Altijd als ik daar logeerde, keek ik naar de 
eenden en de waterhoentjes in het 
Koningsdiep. En als de kastdeuren open 
stonden, keek ik met ontzag naar de 
bovenste plank. Voor een kind had het iets 
beangstigends: dat de dood zo dichtbij 
was, in je huis, in de kamer waar je zat, 
elke dag. 
Ik heb ze er speciaal voor gemaakt, zei 
mijn oma. Ik had begrepen waar dat 'spe
ciaal ' op sloeg. Oma maakte alle hemden 
zelf Hemden met twee zakken aan de 
voorkant: een veilige plek voor het meene
men van waardevolle spullen. Daar droeg 

Persrevue P. L. Storm 
-

I�� 

opa zijn beurs met veel geld, als hij naar 
de veemarkt ging. Of als hij naar het dorp 
fietste om de rekeningen te betalen bij de 
smid en de veearts. Zo ging dat: wat kost
baar was, droeg je op het hart. Maar die 
andere hemden, die oma 'daar speciaal 
voor gemaakt had : hadden geen zakken. 
Op de laatste reis viel er immers toch niets 
mee te nemen. Had job al niet gezegd: 
Naakt ben ik uit de moederschoot geko
men, en met niets zal ik weer heengaan? 

Wat heeft waarde - toen? 
Zo leefden mensen tot een halve eeuw gele
den, toen brede lagen van de bevolking 
weinig bezittingen hadden en gezond
heidszorg een schaars goed was. De dingen 
waren betrekkelijk en bezit was verganke
lijk. Daarbij steekt schril af hoeveel zorg 
zij staken in christelijk onderwijs voor 
hun kinderen. 
Honderd jaar geleden was Nederland nog 
een ontwikkelingsland. In Amsterdam 
leefden hele gezinnen in raamloze kelder
woningen. In Drenthe wemelde het van 
de plaggenhutten. Spaanse griep en tuber
culose maakten veel slachtoffers en de kin
dersterfte was groot. Toch maakten deze 
arme ouders hun laatste centen op aan het 
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steunen van christelijk onderwijs .• In de 
winter liepen kinderen met een turf onder 
de arm naar school. De liberale boer Hen
driksz zei tegen zijn afgescheiden arbeider: 
Als je jouw kinderen naar die nieuwe 
School met de Bijbel stuurt, hoef je maan
dag niet meer terug te komen. Dat bete
kende· dus: ontslag. Werkloosheidsuitkering 
bestond niet. Het betekende dus tegelijk: 
honger lijden. Maar het eeuwig wel en 
wee van de kinderen woog zwaarder. 
Leven met de dood als dagelijkse realiteit 
geeft een ander zicht op wat werkelijk van 
waarde is. 

Wat heeft waarde - nu? 
De welvaart is in ons land nog nooit zo 
gespreid geweest over alle lagen van de 
bevolking als in deze tijd. We hebben het 
druk met het onderhouden en beschermen 
van onze materiële bezittingen. Onze 
zaak en onze baan. Onze woning en haar 
inboedel. Onze auto, onze boot, onze 
vakanties, onze aandelen. Zeker, we 
mogen met dankbaarheid genieten van de 
goede gaven die God ons geeft. Maar het 
zijn wel de dingen waarvan de Here Jezus 
zei, dat ze door mot en roest vergaan en 
door dieven meegenomen kunnen worden. 
En dat ervaren we toch ook zo? Na zo'n 
vijftien jaar verschijnen de eerste rotplek
ken in de kozijnen van ons nieuwe huis, 
en we zijn druk met houtrotvuller en 
impregneermiddel. We ontdekken de eerste 
roest op de carrosserie van onze auto en al 
gauw is er geen houden meer aan. We leg
gen in ons huis een alarmsysteem aan 
tegen inbraak om onze kostbaarheden te 
beschermen tegen diefstal. Al die moeite 
doen we voor dingen waarvan niets te ber
gen is in het laatste hemd. Niets gaat mee 
naar de overkant. Er is maar één uitzon
dering op wat te hebben en te houden is. 
Op wat ons zal volgen, of ons soms al is 
voorgegaan naar onze eeuwige bestem
ming. Dat zijn onze kinderen. 
En dit 'bezit' staat bloot aan heel wat 
kwalijker invloeden dan van weer en 
wind. Dag en nacht is een rover actief die 
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ons dit kostbare bezit wil ontstelen. Hoe 
zit het met onze beschermende maatrege
len als het over onze kinderen gaat? Als zij 
een tv op hun kamer hebben en onbe
schermd kunnen internetten, geven we 
hen vrije wandeling op de wegen en paden 
van Sodom en Gomorra. Hoe veilig zijn 
ze in de gemeente waarvan we lid zijn, en 
de school waar ze onderwijs krijgen? 
Onlangs stond in het Nederlands Dagblad 
een twintigdelige artikelenserie over het 
gezag van de Bijbel. Dertig theologen uit 
gereformeerde, hervormde en evangelische 
hoek gaven hun visie daarop. Daarna 
bleef het een open vraag of Jona historisch 
is, of Job wel echt heeft bestaan, of het 
Scheppingsverhaal misschien een verdicht
sel is, of de feiten in het boek Kronieken 
wel betrouwbaar zijn, enz. Een moeder 
zei tegen mij: "Het is net of je de satan 
nog steeds hoort fluisteren: Is het ook dat 
God gezegd heeft . . .  ?" Gedreven door 
dezelfde ongerustheid waarschuwde een 
hoogleraar tegen dit 'knabbelen aan de 
randen van de Bijbel'. Weet u hoe uw 
dominee hierover denkt en hoe de juffen 
en meesters dit op school uitleggen? Het is 
goed erop bedacht te zijn dat het eeuwig 
heil van onze kinderen niet alleen 
bedreigd kan worden vanuit de wereld, 
maar ook in gezin, school en kerk. Hoe 
gevoelig is ons alarmsysteem waarmee we 
ons kostbaarste bezit hebben beveiligd? 

Trouw 
In de geschiedenis zien we hoe God zijn 
zegen geeft over de trouw van ouders. 
Zoals God zijn plan uitvoerde in de don
kere Middeleeuwen, zo werkt Hij ook in 
onze tijd zijn voornemen uit. We lezen in 
Prediker 11 dat wij dat plan van God 
niet kunnen overzien. Net zo min als wij 
de weg van de wind weten, en geen zicht 
hebben op het mysterie dat zich voltrekt in 
de moederschoot. Wij weten niet hoe het 
er over duizend jaar met ons nageslacht 
zal uitzien. Wij hoeven dat ook niet te 
weten om toch trouw te zijn in wat God 
van ons verwacht: "Kijk niet steeds naar 
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de wind en de wolken. Zaai uw zaad in 
de morgen en laat uw hand tegen de 
avond niet rusten . . . .  " 
Ook in de opvoeding van onze kinderen 
moeten we van aanpakken weten. Want 
geloven is niet erfelijk, het zit niet in de 
genen. Dat onze kinderen behouden wor
den, gaat niet vanzelf en spreekt niet van
zelf. Het welbehagen van God, de trouw 
van de ouders en de eigen keuze van het 
kind zitten daartussen. God roept mensen 
heel persoonlijk. En Hij werkt tegelijk in 
generaties. De Here jezus zegt dat Abra
ham, zijn zoon Isaak en zijn kleinzoon 
Jakob leven in de hemel. En Timotheüs 
deelt de zaligheid met zijn moeder Eunice 
en zijn grootmoeder Loïs. Op veel dorpen 
zie je het graf van grootouders temidden 
van die van hun gelovig gestorven kinde
ren en kleinkinderen. 

Als u de Frieslandroute neemt, kijkt u dan 
eens links en rechts over het water van de 
Boorne. Stroomafwaarts begon een periode 
van duizend jaar geloofiopvoeding in een 
tijd vol onwetendheid en bijgeloof 
Stroomopwaarts grazen koeien op de plek 
waar eens een oude boerderij stond. Niets 
is hier blijvend. 
Straks gaan we naar huis en strijken weer 
neer tussen onze bezittingen. Maar als we 
dan naar boven lopen en nog even bij de 
bedjes staan van onze slapende kinderen, 
weten we wat werkelijk waarde heeft en 
houdt. Vtm alles wat God in onze handen 
legde, ontsnapt niets aan de tragiek van het 
laatste hemd. 
Behalve: onze kinderen. 

Kijk ook eens bij :  

www.woordenwereld.nl  
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Ergste ouder 
Misschien kan het een troost voor je 

zijn: wij zijn de érgste ouders. 

Het zit bij ons in de familie: 
mijn ouders waren het ook al. 

Niemand 
geeft zo weinig zakgeld, kleedgeld 

en internetgeld. 

Niemand 
doet zo moeilijk over tijdstip van thuiskomen. 

Niemand 
gaat zo krampachtig om 

met de televisie. 

Niemand 
loopt zo schaamteloos 
de Zeeman binnen. 

Niemand 
vraagt elke dag hoe het was op school. 

Niemand 
zeurt zoveel over geld uitgeven. 

Niemand 
is zo traag met het regelen 

van ASDL. 

Niemand 
laat z'n kinderen zo gewetenloos 

de tafel afruimen. 

Niemand 
voedt z'n kinderen met producten 

van de ALDl 

Niemand 
doet zo verontwaardigd 
bij een telefoonrekening. 

Niemand 
heeft zo'n afkeer van radio 538. 

Wij zijn de ergste ouders. 
En we dragen het als geuzennaam. 

Wij overwogen ze/fi een praatgroep op 
te richten - voor ergste ouders. 

Bovenstaande column van ene Merlijn vond ik in het augustusnummer van het opvoedingsblad AAN DE HAND. Op een 
heel andere manier onderstreept het voor de goede verstaander wat in het vorige stukje van de Persrevue staat. Mijn vrouw en 
ik (allebei 'ergste ouder') hebben thuis deze column goed zichtbaar op de muur in het toilet geplakt. En we zijn vervolgens 
klaar gaan zitten om de reacties van onze kinderen te incasseren na hun eerstvolgende stoelgang. Ik kan dat hartelijk aanbe
velen. 
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'Nederland heeft een minister-presi
dent met inhoud. Christelijke inhoud', 
zo begint Hans Valkenburg zijn artikel 
Geloof kleurt mijn leven (in het septem
bernummer van CV/KOERS). In dat arti
kel interviewt hij onze minister-presi
dent. 'Een gereformeerde minister-presi
dent', zo heet het vaak. Niet alleen in de 
volksmond. Of in media die feitelijk 
vreemden zijn in de kerkelijke wereld. 
Ook in bijvoorbeeld het ND is deze 
typering bepaald geen zeldzaamheid. 
Heel wat mensen uit de zgn. gerefor
meerde gezindte hebben hun stem aan 
hem gegeven. Fijn om weer een 'gerefor
meerde' premier te hebben, zeggen ze 
dan. Eigenlijk toch een beetje vorm van 
taalvervuiling. Kleurt het gereformeerde 
geloof zijn leven? Wat betekent 'gerefor
meerd' in dit verband dan eigenlijk? 
Heeft dat nog iets te maken met de 
manier waarop je tegen de Bijbel aan
kijkt? Heeft dat dan ook nog iets te 
maken met de gereformeerde belijdenis 
bijvoorbeeld? Premier Balkenende is zelf 
doorgaans niet al te scheutig met het 
gunnen van blikken in wat hem ten 
diepste beweegt, zo is al regelmatig 
opgemerkt. Des te interessanter wordt 
daarom het interview dat hij Valken
burg toestond, die hem juist kwam 
bevragen op zijn geloof en de relatie van 
zijn geloof tot zijn politieke opstelling. 
Ik laat de inleiding van zijn artikel ach
terwege, maar geef wel verder het com
plete interview. Het gaat me er vooral 
om dat u het kunt meelezen. Ik zal niet 
te veel hinderen met mijn commentaar. 
Het is een eerlijk interview met iemand 
die bij ons terecht meer herkenning 
oproept dan zijn directe voorgangers. 
Wel zeg ik: let nu toch vooral op de 
beantwoording van de vraag: 'Welke rol 
speelt het geloof in Jezus Christus in uw 
persoonlijk leven?' En let er vervolgens 
op in hoeverre dan en daarna de verzoe
ning door en het koningschap van 
Christus ter sprake komen. Valkenburg 
schrijft: 
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Premier 
Balkenende over 
zijn geloof 

Hoewel Balkenende misschien wel wat 
minder 'gereformeerd' is dan sommige 
media - dan wel spottend dan wel als geu
zennaam - willen doen geloven, steekt de 
premier zijn geloof niet onder stoelen of 
banken. Wie is Jezus Christus voor hem? 
En in hoeverre is hij als politicus ook 
navolger van Christus? 

Het Flevopubliek kreeg te horen dat u 
zich laat leiden door idealen. Wat 
betekenen idealen voor u? 
"De Amerikaanse politicus Carl Schultz 
zei het mooi: 1dealen zijn als sterren aan 
de hemel. Je kunt ze niet vastpakken met 
je handen, maar net als zeevaarders, kun 
je ze wel als gids gebruiken. Als je op hen 
koerst, bereik je uiteindelijk je bestem
ming'. Beter kan ik het niet zeggen. Zon
der idealen dobber je stuurloos op de gol
ven. Je kunt in de politiek niet werken 
zonder dat punt aan de horizon. Zonder 
visie verwildert het volk : zei Abraham 
Kuyper. Op basis van de waan van de dag 
kun je geen land besturen. " 

Welke rol speelt het geloof in Jezus 
Christus in uw persoonlijke leven? 
'Jezus Christus, de Zoon van God, is 
Degene die mij dag in dag uit inspireert, 
richting geeft aan mijn leven en bij Wie 
ik altijd terecht kan. In de politiek heerst 
soms de waan van de dag en kan het gek 
gaan, dan is het belangrijk om een hou
vast te hebben. Die vind ik in de persoon 
jezus Christus. " 

U zegt in een interview in TROUW dat 
u zich 'geroepen' voelt. Wat bedoelt u 
daarmee? 
''Het geroepen zijn betekent dat er een 
God is bij Wie ik altijd terecht kan. Hij is 
naar mij toegekomen. Dat is het mooie 
van ons christelijke geloof Wij hoeven ons 
geen weg naar Hem te vechten, Hij is 
naar ons toegekomen. Als je je geroepen 
weet, je idealen ontleent aan iets dat hoger 
is dan jijzelf, dan geeft dat een stuk dank
baarheid en rust. Het relativeert. Het gaat 
niet zozeer om jou als persoon, maar om 
hogere zaken. Maar je weet ook dat je er 
niet alleen voor staat. Je maakt deel uit 
van een keten van mensen. Met die 
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wetenschap op zak kun je ook meer ver
dragen. Het is als een punt aan de hori
zon waar ik me op richt, waar ik me op 
concentreer. " 

Verdieping 
Kent uw geloof ook een moment van 
bekering? 
"Niet zozeer een bekering, wel verdieping. 
Ik kom uit een christelijk gezin, heb het 
geloof van huis uit meegekregen. Maar wij 
leerden er zelf over na te denken en te kie
zen. Kerkgang was niet als een imperatief, 
een verplichting bij ons thuis. Ik deed op 
mijn achttiende belijdenis en ging me in 
die tijd ook meer en meer in de politiek 
interesseren. Je neemt dan de dingen om je 
heen waar en ziet ontwikkelingen die 
plaatshebben. Ik heb toen eigenlijk al een 
kader opgebouwd waaraan ik de dingen 
spiegelde. Dat kader is eigenlijk alleen 
maar verder uitgebouwd. Denk daarbij 
ook aan mijn studies: geschiedenis en rech
ten. Ze liggen helemaal in deze lijn van 
ontwikkeling. Daarom noem ik het eerder 
een verdieping van mijn denken dan een 
bekering. " 

Heeft u geestelijke coaches, of zijn er 
bijvoorbeeld bidgroepen om u heen? 
'1k kom zeker mensen tegen die mij inspi
reren. In de jaren tachtig bijvoorbeeld de 
toenmalige predikant van mijn kerk. 
Maar ook mensen als de Amerikaanse pre
dikant Martin Luther King. Hij wilde 
verschillen overbruggen en niet tegenover 
elkaar blijven staan. Verzoenende mensen, 
die spreken me aan! Denk daarbij bij
voorbeeld ook aan iemand als Nelson 
Mandela. Of dichter bij huis: Jelle 
Zijlstra. Voor mij een heel belangrijke 
inspiratiebron en voorbeeld. Hij was een 
buitengewoon deskundig econoom en een 
goede analist. Let altijd op datgene wat 
wezenlijk is, zei hij vaak. Dat heeft hij 
dan ook altijd gedaan. Maar vaak zijn 
het ook gewoon de mensen die ik tegenkom 
die mij inspireren. Ook kom ik mensen 
tegen die met me willen bidden. Neem 
bijvoorbeeld het Flevofestival, waar 
iemand met me wilde bidden voordat ik 
mijn lezing hield. Ik houd daar wel van. " 

Welke boeken leest u, inspireren u, 
naast de Bijbel? 
"Op mijn nachtkastje ligt een boek over 

john F. Kennedy. Hoewel het nodige op 
hem aan te merken valt, een interessant 
persoon. De boeken die ik lees gaan vaak 
over morele visies en toepassing ervan op 
de samenleving. Boeken over civil society, 
zeg maar. Maar ook boeken over het com
munitairisme (maatschappijvisie die het 

1 
· maatschappelijk middenveld als uitgangs
punt neemt, HV). Ook lees ik graag boe
ken van mensen die zaken vanuit een 
wetenschappelijke hoek benaderen, daarbij 
hun eigen geestelijke bagage meenemen en 
zich bijvoorbeeld afvragen: 'hoe kijk ik 
tegen de samenleving aan?'  En: 'hoe kijk 
ik tegen de mens aan? Is hij een consu
ment, of is hij meer dan dat?' Dat is mijns 
inziens ook de taak van een politicus. " 

Dit leest u ook op de camping? 
"Voorop gesteld dat ik geen campingfreak 
ben, tja eigenlijk wel. Goed, ik heb 
onlangr ook een boek van een Joodse rabbi 
gelezen. Was ook erg mooi. Ook lees ik 
graag oude boeken. "  
. . .  gokje, van Abraham Kuyper? 
'1nderdaad, die houd ik op mijn werkka
mer binnen handbereik. " 

Constante 
Welke rol speelt persoonlijke bijbel
studie in uw dagelijkse leven? Hoeveel 
tijd neemt u daar bijvoorbeeld voor 
in uw drukke bestaan? 
''Het is moeilijk in minuten uit te druk
ken. Soms heb ik er tijd voor, maar soms 
ook niet. Dat kan niet anders met mijn 
agenda. Ik wil er wel bewust mee om blij
ven gaan. Dat doen we ook in de fractie 
van het CDA. Elke vergadering opent 
iemand anders, dat is vaak heel mooi. " 

U komt altijd heel evenwichtig en 
zelfverzekerd over. Twijfelt u eigen
lijk wel eens? 
''Nee niet echt. Ik heb wel mijn periodes 
dat ik denk 'wat gebeurt er toch met de 
samenleving?'. Maar ik heb nooit echt 
getwijfeld aan mijn geloof of iets derge
lijks. Dat is een constante in mijn leven. 
Als je goed weet wat je uitgangspunten 
zijn, wat je drijft, heb je kaders van 
waaruit je de zaken beoordeelt. Die 
kaders zijn niet van vandaag of morgen. 
Ik heb ook nooit een enorme draai in mijn 
standpunten hoeven maken en laat me 
niet leiden door opiniepeilingen. Wat telt 
voor mij, is wat ik wil bereiken. "  

Maar bijvoorbeeld bij het overlijden 
van uw schoonmoeder tijdens de laat
ste verkiezingen, denkt u dan niet 
'waar doe ik het allemaal voor?' 
''Een sterfreval is ernstig en doet natuur
lijk pijn. Het is niet leuk om te zien dat 
mijn dochtertje haar ook mist. Maar mijn 
schoonmoeder was gelovig en we hebben 
aficheid kunnen nemen, dat is belangrijk. 
De werkelijkheid kan rauw zijn, dat is 
niet altijd makkelijk, maar daardoor blijf 
je ook met beide benen op de grond staan. " 
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Christelijke politiek 
Op het Flevofestival zei u dat de C 
van het CDA wat u betreft niet ter 
discussie staat, dat zegt niet iedereen 
binnen het CDA u na. Hoe wilt u 
daar borg voor staan? 
''Binnen het CDA hebben we begin jaren 
negentig het debat over de C gehad. We 
kwamen tot de slotsom dat we de christe
lijke boodschap moesten blijven bewaren. 
In het rapport NIEUWE WEGEN VASTE 
WAARDEN zijn we gekomen tot een verdie
ping van ons christen-democratische den
ken. Centraal daarin staat het adagium 
'betrokken samenleving, betrouwbare 
overheid'. Het is niet nodig om de C ter 
discussie te stellen en ik heb geen behoefte 
om de C te vervangen door bijvoorbeeld 
het begrip 'conservatief'. Dat is bovendien 
een lastig begrip hier in Nederland. Daar
naast vind ik typisch christelijke termen 
als publieke gerechtigheid en verantwoor
delijkheid meer inhoud hebben. Het over
stijgt het hier en nu. NIEUWE WEGEN VASTE 
WAARDEN hecht daar meer waarde aan." 

U zegt steeds dat we onze verant
woordelijkheid moeten nemen. Wil de 
Nederlander dat vandaag de dag 
eigenlijk wel? 
''Er gebeuren zeker dingen die erop wijzen 
dat de burger zijn verantwoordelijkheid 
wil nemen. Neem het Flevofestival: jonge
ren komen bij elkaar voor een stuk inhoud 
en vermaak. In sommige Haagse wijken 
zijn er initiatieven genomen om elkaar 
beter te leren kennen. Een straatbarbecue 
bijvoorbeeld. Prachtig! Mensen willen een 
veilige omgeving om in te leven? Het 
hangt met deze initiatieven samen. Er 
moet beweging komen, en die komt er. De 
schouders moeten er onder. " 

Als u ziet dat iemand zomaar een 
leeg blikje op straat gooit dan neemt 
u uw verantwoordelijkheid en zegt u 
er wat van? 
"T]a, je loopt risico's, daar ben ik me van 
bewust. Daarom moeten we ons afvragen 
hoe het toch komt dat dit zo is. We moeten 
daar wat aan doen. ik zeg er wel wat 
van. " 

Er wordt nogal eens schamper gedaan 
over het CDA en haar initiatieven . . . 

'Ja, men heeft het dan over het CDA dat 
terug wil naar 'het tuinpad van mijn 
vader'. Cynisme alom. En wat werd er 
gelachen om ons gezinsbeleid. Maar het 
CDA heeft ondertussen wel het voortouw 
genomen in het denken en nu ziet men 
bijvoorbeeld ook het belang in van goed 
functionerende gezinnen. Bij het voorko-
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men van leerproblemen, om maar iets te 
noemen. Ook zegt men dat ik terug wil 
naar de verzuilde samenleving. Onzin! 
Het gaat er mij om dat mensen niet langs 
elkaar heen leven. Mijn ideaal: een 
samenleving waarin mensen niet langs 
elkaar heen leven en waarin men begrip 
en respect heeft voor elkaar. Ik wil ver
schillen overbruggen. " 

Bestemming 
Op het Christelijk Sociaal Congres in 
Doorn zei u dat de mens pas tot zijn 
bestemming komt in zijn relatie tot 
God. Wat bedoelt u daarmee? 
"Dat betekent: weten waar jouw idealen 
op stoelen. Die heb je niet zelf bedacht. 
Het betekent ook dat je bij God terecht 
kunt met al je vragen, dankbaarheid en 
verdriet. Tot je bestemming komen hangt 
samen met het geroepen zijn. Het wil zeg
gen dat iedereen een opdracht, een taak 
heeft in dit leven. Een ieder op zijn of 
haar manier en niveau. Voor mij geldt 
dat alles wat mijn leven kleurt samen
hangt met mijn geloof Geloofkleurt mijn 
leven. " 
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Welk ideaal heeft uw persoonlijke 
prioriteit? 
'1k zou graag willen bereiken dat er in de 

·samenleving meer respect en aandacht 
voor elkaar komt. Dat heeft een praktische 
vertaling nodig. Dat is één. Ook moet er 
meer aandacht voor waarden en normen 
komen in het onderwijs. Dan is er de pro
blematiek rondom veiligheid, dat moet 
opgelost worden. Tenslotte zou ik willen 
werken aan alternatieven voor abortus en 
euthanasie. Naast deze zaken is er 
natuurlijk het economische. Een jaar gele
den was niemand nog bezorgd om zijn of 
haar baan, nu is dat wel anders. Het ver
beteren van de financieel-economische 
situatie, daar ligt een heel belangrijke 
taak voor dit kabinet. " 

Wouter Bos zei onlangs in het pro
gramma Netwerk dat het met de wer
keloosheid juist niet goed komt als we 
uw beleid volgen. 
"Ach, dat is goedkope kritiek. Nederland 
heeft een slechte economische positie: we 
zijn veel te duur in vergelijking met 
andere landen. Dat moet aangepakt wor-

Zojuist verschenen: 
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den, wil je banen creëren. Daarnaast is er 
sprake van een tekort aan vernieuwend 
vermogen in de Nederlandse èconomie, 
ook dat moet veranderen. Dit kabinet wil 
die problemen aanpakken, en zorgen voor 
een nieuwe economische structuur. " 

Het is jammer dat Valk<:nburg nau
welijks echt doorvraagt op het punt van 
de doorwerking van geloof in wat je 
politiek nastreeft. Wie - om maar wat te 
noemen - Kuyper onder handbereik 
heeft en zelfs graag in zijn vakanties 
leest, zou toch voor meer bezield kun
nen worden dan voor wat algemeenhe
den over publieke gerechtigheid, verant
woordelijkheid en toename van respect 
en aandacht voor elkaar. Het geloof 
kleurde Kuypers politiek (met alles wat 
ervan te zeggen valt) toch wel herken
baar bijbelser en dus gereformeerder dan 
wat we nu te horen krijgen. Kuyper 
leerde dan ook maar niet dat het volk 
verwildert zonder visie, maar dat het dat 
doet zonder openbaring! Een typerend 
verschil! Of vinden we dat ook al goed
kope kritiek? 

Gegrepen en gedreven 
Gereformeerd van gisteren naar morgen 
door G .J . van Middelkoop 

Wat betekent het eigenlijk dat we gerefor
meerd zijn en waarom zouden we dat 
blijven? 
Dat is, heel kort geformuleerd, de vraag 
waarop dit boekje antwoord wil geven. 

De geschiedenis van de vrijgemaakte 
Gereformeerde Kerken wordt hier beke
ken vanuit het perspectief, dat zij hebben 
willen blijven bij de Schrift in haar volle 
breedte en diepte, en daarom wilden vast-

houden aan de gereformeerde belijdenis. 
Die positiekeus krijgt reliëf, wanneer we 
deze geschiedenis plaatsen tegen de achter
grond van de vroegere historie en in de 
brede context van de tweede helft van de 
twintigste eeuw. Die positiekeus vraagt 
vandaag om een weldoordachte en diep 
overtuigde bevestiging door ons, als we ook 
gereformeerd willen blijven geloven in de 
eenentwintigste eeuw. 

Kijk ook eens op www.woordenwereld.nl 


