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De Heer zal brullen als een leeuw 
en zij zullen Hem weer volgen.
Wanneer Hij brult, keren ze schuch-
ter terug van overzee,
als bange vogeltjes komen ze uit 
Egypte,
als duiven uit Assyrië.
Dan laat Ik hen weer wonen in hun 
eigen huis
– zo spreekt de Heer.

(Hosea 11:10-11)

Bange vogeltjes en een brullende
leeuw: is er een groter verschil 
denkbaar? Zo tekent Hosea 
11:10-11 de verhouding tussen God 
en Israël: Híj zal brullen als een 
leeuw, zíj zullen bibberen als vogel-
tjes. Vanwaar dat enorme verschil?

Een onhandelbare zoon

De Israëlieten zullen de Heer weer 
volgen, zegt Hosea 11:10. Het is in 
een paar woorden gezegd. Maar wat 
een wonder gaat er achter die woorden 
schuil!

In Hosea 11:1-4 kijkt de Heer te-
rug op een geschiedenis van eeuwen. 
Eeuwen geleden heeft Hij Israël uit 

Egypte geroepen. Hij haalde zijn volk 
weg uit de slavernij. Hij zorgde voor 
zijn volk als een vader of moeder voor 
een klein kind. Liefdevol leerde Hij zijn 
zoon, Israël, de eerste stapjes zetten. Hij 
leidde hem met zachte hand en gaf hem 

te eten. Hij deed alles voor hem.
Maar het leek wel of Gods liefde 

alleen maar een averechts effect had. 
Israël liep bij Hem vandaan. En het wei-
gerde zich te laten terugroepen. Als God 
het liet roepen – door zijn profeten bij-
voorbeeld – liep het alleen maar verder 
weg. In plaats van achter de Heer ging 
het achter de Baäls aan. Van hen ver-
wachtte Israël eten en drinken, kleding 
en welvaart. Het vertrouwde meer op 
godenbeelden dan op de levende God, 

Schriftlicht  

G. Kwakkel

Bibberende  
vogeltjes achter een 
brullende leeuw
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die het uit Egypte had bevrijd en het vol 
liefde had verzorgd (zie ook Hos. 2:7,15 
[= 2:4,12 in de vertaling van het NBG 
van 1951]: als een overspelige vrouw 
liep Israël haar minnaars, de Baäls, 
achterna).

Nu maakt de Heer de balans op. Na 
zoveel eeuwen is het volstrekt duidelijk: 
Israël moet Hem niet. Het weigert naar 
Hem terug te keren. Al zijn pogingen, 
eeuwenlang, hebben niets opgeleverd. 
Met dit volk is echt niets te beginnen. 
En dus moet Israël terug naar waar het 
ooit begon: naar Egypte. Gods zoon 
wordt weer slaaf. In Egypte, net als 
vroeger, of anders wel in Assyrië. Waar 
dan ook, in plaats van te delen in Gods 
liefdevolle zorg krijgt Israël het juk van 
vreemde overheersers te dragen  
(Hos. 11:5).

Misschien heeft dat oordeel zich al 
over een deel van de Israëlieten voltrok-
ken. Misschien zijn er al Israëlieten weg-
gevoerd, in ballingschap, naar Assyrië. 
Of leven zij als vluchtelingen in Egypte. 
Je zou dan zeggen: nu moeten zij wel tot 
inkeer komen! Maar het gebeurt niet. 
Met verdriet in zijn stem constateert de 
Heer in Hosea 11:7: ‘Mijn volk bijt zich 
vast in zijn ontrouw jegens mij.’ Zij zijn 
echt onverbeterlijk.

Wat zou je als mens doen, als je 
zoon zich zo gedroeg? Hem het huis uit 
sturen? Weigeren nog langer de ouder-
lijke macht en zorg over hem uit te oefe-
nen? De wetten van Mozes voorzien in 
een nog veel hardere maatregel. Als een 
zoon onhandelbaar is, voortdurend blijft 
weigeren zijn ouders te gehoorzamen en 
leeft als een losbol, moeten de inwoners 
van zijn stad hem stenigen tot de dood 
erop volgt (Deut. 21:18-21).

Omkering in Gods hart

Een zoon die maar niet wilde luiste-
ren, werd overgegeven aan de dood. In 
Hosea 11:8 zie je dat de gedachte aan 
een dergelijke maatregel bij de Heer 
opkomt. Hij overweegt serieus zijn 
zoon prijs te geven. Hij denkt erover 
er voorgoed een punt achter te zetten, 
zoals hij eens een punt zette achter het 
bestaan van Adma en Seboïm. Adma en 
Seboïm waren twee steden in de buurt 
van Sodom en Gomorra. Toen Sodom 
en Gomorra door de Heer onderstboven 
gekeerd werden, ondergingen Adma en 
Seboïm hetzelfde lot. Zij werden volko-
men vernietigd.

Dezelfde vernietiging zou het land 
van Israël ondergaan, als het afgods-
beelden en vreemde goden zou gaan 
vereren (zie Deut. 29:15-27; = 29:16-28 
in NBG-1951). De Heer staat nu op het 
punt dat dreigement uit te voeren aan 
Efraïm of Israël, het koninkrijk van de 
tien stammen in het noorden. En toch 
doet Hij het niet. Hij zal zijn toorn 
laten varen. Hij zal Efraïm niet voor-
goed te gronde richten en niet in woede 
ontsteken (Hos. 11:9). In plaats daarvan 
zal toch gebeuren waar Hij zolang te-
vergeefs op gehoopt had: Israël zal niet 
langer achter de Baäls aan gaan. Het zal 
Hem volgen als de enige God.

Vanwaar deze onverwachte wending? 
Hoe komt het zover dat Israël toch 
weer achter zijn God aan gaat, in plaats 
van aan de verdiende vernietiging te 
worden prijsgegeven? Hosea 11:8 en 9 
laten het zien. Als de Heer de gedachte 
aan de totale vernietiging van Israël bij 
Zich voelt opkomen, breekt er iets in 
Hem. Einde verhaal, dat lijkt de enige 
mogelijkheid die nog rest. Maar God 
kan dat niet over zijn hart krijgen. Hij 
kan met zijn lieve kind niet hetzelfde 
doen als met Adma en Seboïm. Als Hij 
eraan denkt Israël net als die steden 
onderstboven te keren, dan gaat er iets 
heel anders onderstboven. Gods eigen 
hart wordt als het ware omgekeerd! Hij 
wordt verscheurd door gevoelens van 
medelijden. En Hij zet de laatste stap 
niet.

Als jouw zoon na jaren van verma-
ningen en straffen maar blijft weigeren 
te luisteren, kun je niet anders dan er 
een punt achter zetten. Je middelen zijn 
uitgeput. Je moet hem prijsgeven aan 
zijn eigen kwaad. Maar de Heer is geen 
mens. Hij is God. Hij is de heilige God. 
Hij is met niets of niemand te vergelij-
ken. Als voor mensen alle wegen dood-
lopen, kan Hij nog verder. Dan kan Hij 
iets doen wat menselijk onmogelijk is: 
toch verder gaan met deze zoon. Toch 
zijn onhandelbaarheid overwinnen, door 
de kracht van zijn goddelijke liefde en 
barmhartigheid.

Roepstem met  
goddelijke kracht

Gods eigen hart keert zich om. 
Daarom gebeurt het omgekeerde van 
wat je verwachten zou. Daarom wordt 
alles anders.
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In plaats van bij de Heer vandaan 
te lopen zal Israël Hem weer volgen. 
Dat wonder voltrekt zich door de kracht 
van Gods liefde, de liefde van de heilige 
God, de God met oneindig veel meer 
mogelijkheden dan een mens.

Eens riep de Heer zijn kind, Israël, 
uit Egypte. Door zo te roepen bereikte 
God nog niet zijn doel. Maar Hij kan 
meer dan roepen. Hij kan ook brullen 
als een leeuw! Zijn roepstem kan een 
geluid voortbrengen dat niemand kan 
ontgaan. Het gebrul van een leeuw over-
stemt alles. Je moet het wel horen.

In Hosea 5:14 had de Heer gezegd 
dat Hij Efraïm zou aanvallen als een 
leeuw. Hij zou zijn volk verscheuren 
en wegslepen, zonder dat iemand het 
zou kunnen redden. Nu Gods hart 
Zich omkeert, vergelijkt Hij Zichzelf 
nogmaals met een leeuw. Hij blijft een 
vreeswekkende God. ‘Een leeuw heeft 
gebruld – wie zou er niet vrezen?’, zegt 
Amos in Amos 3:8. Als een leeuw brult, 
slaat de angst je om het hart. Maar 
de Heer brult niet meer om Zich als 
een roofdier op zijn volk te storten. 
Ongetwijfeld slaan, wanneer Hij zo 
brult, de vijanden van zijn volk op de 
vlucht. Maar voor zijn eigen volk is zijn 
gebrul een stem waarmee Hij het naar 
Zich toe roept, nog veel krachtiger dan 
toen Hij het uit Egypte riep.

Het is een roepstem die je wel moet 
horen. Het is een roepstem die je de 
schrik om het hart kan laten slaan. Het 
is immers de oneindig krachtige stem 
van de heilige God. Maar Israël zal voor 
dit gebrul niet op de vlucht slaan. Zij 
zullen zich toevertrouwen aan de leiding 
van de God die niet minder vervaarlijk 
is dan een leeuw. Juist zijn gebrul zal 
hun afkerigheid overwinnen.

Volgen met  
bevend ontzag

Maar dan zal tegelijk het oneindige 
verschil zichtbaar worden. Het verschil 
tussen de heilige God en kleine mens-
jes. Als Israël zijn God weer volgt, doet 
het dat op de manier van bibberende 
vogeltjes.

Wat is er nu een groter verschil dan 
tussen een leeuw en een vogeltje? Dat 
verschil is zo groot, dat een vogeltje voor 
een leeuw niet eens interessant is als 
prooidier.

Hosea 11:11 is niet de eerste tekst in 
Hosea waarin Israël vergeleken wordt 
met vogels. In Hosea 7:11 vergelijkt de 
Heer Efraïm met een duif, ‘onnozel 
en zonder verstand’. Het gebrek aan 
verstand van zijn volk blijkt uit hun 
politiek. Op het ene moment roepen ze 
Egypte te hulp, op het andere zoeken ze 
hun toevlucht bij Assyrië. Maar die poli-
tiek van berekening en onbetrouwbare 
tactische manoeuvres zal op een fiasco 
uitlopen. Als een vogelvanger zal de 
Heer een net over zijn volk uitspreiden. 
Hij zal hen als vogels neerhalen uit de 
lucht (Hos. 7:12).

Maar als het hart van de Heer om-
keert, keert ook het beeld van de vogels 
om. Israël zal niet langer achter Egypte 
en Assyrië aan lopen, om daar hulp en 
bescherming te zoeken. Zij zullen zich 
niet langer gedragen als een domme duif, 
die maar wat heen en weer fladdert. Zij 
vliegen achter Hem aan die als enige echt 
kan zorgen voor hun veiligheid: de Heer, 
hun God. Zij vliegen als een verstandige 
duif terug naar hun eigen til, hun eigen 
nest (vgl. Jes. 60:8). God zal hen weer 
doen wonen in het land dat Hij eens aan 
hen gaf, in de huizen die Hij hun schonk 
(vgl. Deut. 6:10-11).

Dat is tegelijk een omkering van 
de straf die genoemd is in Hosea 11:5. 
Daar kondigde de Heer aan dat Israël 
zou moeten terugkeren naar Egypte 
en bukken onder de heerschappij van 
Assyrië. Het vertrek uit het beloofde 
land en het verlies van de vrijheid waren 
onontkoombaar. De Heer gelast dat 
oordeel ook niet af. Israël zal het eigen 
land moeten verlaten, de ballingschap 
in. Maar dat zal niet het definitieve ein-
de zijn. De Heer kan het immers niet 
over zijn hart krijgen om Israël voorgoed 
prijs te geven. Zij komen weer terug, uit 
Egypte of Assyrië, naar hun eigen land 
en hun eigen huizen.

Maar dat kan maar op één manier 
gebeuren. Het kan alleen als de Heer 
brult als een leeuw. En als zij dan 
achter Hem aan gaan. Niet vol zelfver-
trouwen en overmoed. Maar met een 
bevend hart. Het kan alleen gebeuren 
op de manier van bibberende vogeltjes. 
Vogeltjes die vliegen naar hun doel, hun 
nest. Maar die tegelijk in het niet vallen 
tegenover een leeuw en zijn gebrul. Het 
kan alleen maar als zij vol ontzag besef-
fen hoe groot Hij is, de heilige God. En 
hoe klein en hulpeloos zij zelf zijn, als 
zijn ontrouwe kinderen.
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Vervulling in  
overtreffende trap

De tien stammen uit het noorden 
zullen weer uit de ballingschap terug-
keren naar hun eigen land. Dat kon-
digt de Heer via Hosea aan in Hosea 
11:10-11. Maar is het wel gebeurd? Zijn 
de Israëlieten uit het noorden wel terug-
gekeerd naar hun oude woonplaatsen?

Uit de Bijbel en andere bronnen 
krijg je niet de indruk dat het zo gegaan 
is. Slechts sporadisch kom je later in 
het beloofde land iemand uit de tien 
stammen tegen. Ik ken er eigenlijk 
maar één: de profetes Hanna uit Lucas 
2:36-38. Zij was afkomstig uit de stam 
Aser. Maar is de aanwezigheid van die 
ene vrouw in Jeruzalem voldoende om 
te zeggen dat de profetie van Hosea 
11:10-11 een waar woord is, dat echt is 
uitgekomen?

In veel profetieën zegt God wat er in 
de toekomst gebeuren gaat. Als Hij dat 
zegt, spreekt Hij betrouwbare woorden. 
Maar dat betekent niet dat zijn aankon-
digingen zich altijd zomaar realiseren, 
zonder enige wijziging, volstrekt onaf-
hankelijk van wat er na de verkondiging 
van het profetische woord gebeurt. Jona 
zei in opdracht van God dat Nineve 
over veertig dagen weggevaagd zou wor-
den. Het boek Jona vermeldt nergens 
dat hij erbij zei: ‘tenzij u zich bekeert.’ 
Het lag ook bepaald niet in Jona’s lijn 
om dat te doen. Toch ging zijn aan-
kondiging niet in vervulling. Want de 
mensen van Nineve reageerden op Jona’s 
prediking door tot inkeer te komen, met 
het onrecht te breken en God om hulp 
te roepen.

Een profetie is altijd een woord dat 
om reactie vraagt van hen die het ho-
ren. Zo vraagt ook Hosea 11:10-11 om 
een reactie van Gods volk: ‘Geloof dit 
woord nu! En gedraag je zoals past bij 
wat de Heer hier aankondigt. Breek 
met de afgoden, laat je achter Hem aan 
roepen, volg Hem, bevend van ontzag, 
terug naar het beloofde land.’

Zijn er zo weinig noordelijke 
Israëlieten teruggekeerd, omdat zij on-
danks alles weigerden gehoor te geven 
aan deze oproep? Het valt in elk geval te 
overwegen. Maar is dan zelfs een gebrul 
als dat van een leeuw niet sterk genoeg? 
Krijgt de heilige God – met geen mens 
te vergelijken – het toch niet voor elkaar 
dat zijn volk Hem volgt?

Nee, de Heer slaagt zeker in zijn op-

zet. Zijn woord bereikt zijn doel. Maar 
dat gaat soms wel anders dan je op het 
eerste gezicht zou denken. De Bijbel 
zelf geeft dat aan. Hosea 11:1 spreekt 
over de roeping van Israël uit Egypte. 
Matteüs 2:13-15 vermeldt dat dat in ver-
vulling ging doordat Jezus naar Egypte 
vluchtte (en vandaar weer terugkeerde 
naar Kanaän). Daar denk je niet aan, als 
je Hosea 11:1 leest in zijn eigen verband. 
Je vermoedt zelfs niet eens dat Hosea 
11:1 iets over de toekomst zegt. Maar 
Matteüs laat zien dat de echte bevrij-
ding uit Egypte (waar heel Hos. 11 over 
spreekt) zich voltrekt in, door en via 
Jezus, de zoon van Maria.

In Hosea 1:9 zegt de Heer dat Israël 
niet meer zijn volk is. In Hosea 2:1  
(= 1:10 in NBG-1951) zegt Hij dat 
de kinderen van Israël eens toch weer 
kinderen van de levende God genoemd 
zullen worden. In Romeinen 9:24-25 
betrekt Paulus dat op de roeping van 
de nieuwtestamentische gelovigen, niet 
alleen uit het Joodse volk, maar uit 
alle volken. Als niet-Joden tot geloof 
in Christus komen, zie je gebeuren wat 
Hosea aankondigde: ‘Wat mijn volk niet 
was, zal Ik mijn volk noemen.’ Daar zou 
je niet aan denken, als je Hosea 2:1 leest 
in zijn eigen verband. Maar Paulus laat 
zien dat die profetie ook op die onge-
dachte manier in vervulling gaat.

Hosea 11:10 bevat zelf een aanwij-
zing dat de realisering van het profeti-
sche woord wel eens anders zou kunnen 
verlopen dan je op het eerste gezicht 
zou denken. Vers 10b zegt dat zonen 
bevend zullen komen uit het westen 

(zie NBG-1951). In deze zin vallen twee 
dingen op. Allereerst de vermelding van 
zonen. Dat kun je zien als een omke-
ring van de profetie van Hosea 9:11-16. 
Daar kondigt de Heer aan dat er geen 
kinderen meer geboren zullen worden 
in Efraïm. En als er al kinderen komen, 
zullen die om het leven worden gebracht 
(zie daarover Schriftlicht in Nader 
Bekeken van maart 2007). Nu heeft 
de Heer het toch weer over zonen van 
Efraïm, die een toekomst zullen hebben 
in eigen land!

Daarnaast kun je de vermelding van 
de zonen in vers 10 in verband brengen 
met Hosea 11:1. Daar spreekt de Heer 
over zijn ene zoon, Israël, die Hij uit 
Egypte heeft geroepen. Nu spreekt Hij 
over zonen, in het meervoud! Zit daar 
niet een verborgen hint in dat de toe-
komst van Israël, op de een of andere 
wonderlijke manier, zal overtreffen wat 
er tot nu toe gebeurd is? Niet één zoon, 
maar vele zonen?

Verder valt op dat Hosea 11:10-11 
niet alleen spreekt over terugkeer uit 
Egypte en Assyrië. Terugkeer uit Egypte 
of Assyrië past goed bij wat Hosea ver-
schillende keren heeft aangekondigd: 
Israël komt weer in Egypte terecht, 
hetzij in letterlijke zin, hetzij figuurlijk, 
door de ballingschap in Assyrië (zie 
Hos. 8:12; 9:3; 11:5). Maar in vers 10 
zegt de Heer dat zijn zonen ook zullen 
terugkeren uit het westen. Dat wil zeg-
gen: niet alleen uit Egypte, maar ook uit 
verschillende andere gebieden rond de 
Middellandse Zee (vandaar ‘van over-
zee’ in de Nieuwe Bijbelvertaling). Dat 
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Als u dit leest, is de Generale 
Synode van Zwolle-Zuid geopend. Er 
is dan al veel voorbereidend werk 
gedaan. De afgevaardigden zijn 
aangewezen. Ze zijn voorzien van 
grote pakketten stukken die alle-
maal gelezen en beoordeeld moeten 
worden. Onze voorbede voor deze 
broeders klinkt in de kerkdiensten 
en de binnenkamers.
Het mooiste zou zijn als we in onze 
plaatselijke kerken ook die stuk-
ken lezen en bespreken. Dat lijkt 
door de veelheid en omvang van de 
stukken een te hoog ideaal te zijn 
geworden.

Ik wil een poging doen om een van 
de rapporten kort te bespreken. Het 
betreft het rapport van de deputaten 
eredienst. Dat is een omvangrijk werk 
waarbij ik me beperk tot een onderdeel, 
het werk aan de liturgische formulieren. 
Ik doe dat omdat ik er moeite mee heb.

Opdracht

De synode vroeg aan de deputaten 
om:
b. de tekst van de NBV op een deskundig 

(talig, poëtisch, liturgisch-theologisch) 
verantwoorde wijze in te voegen of te 
laten invoegen in de bestaande liturgi-
sche teksten en formulieren;

c. nog vast te stellen liturgische teksten en 
formulieren te beoordelen of te laten 
beoordelen op hun taligheid v.w.b. ei-
gentijdsheid en consistentie.

De deputaten hebben het onder-
scheid tussen opdracht b en c niet 
gehandhaafd. Ook in de bestaande for-

mulieren stellen ze grote veranderingen 
voor. Daarbij gaat het ze om de eigen-
tijdsheid en consistentie van de formu-
lieren, talig, poëtisch, liturgisch-theolo-
gisch. Niet alleen de implementatie van 
de Nieuwe Bijbelvertaling is daarbij aan 
de orde. Het gaat verder.

Taalkenmerken

De taalkenmerken van de NBV wor-
den ingepast in de formulieren.

En daar zit voor mij een probleem.
Want de NBV heeft er bijvoorbeeld 
voor gekozen om bepaalde onder ons 
bekende begrippen weg te laten. Termen 
als rechtvaardiging en verzoening wor-
den omschreven. Woorden als Heiland, 
zaligheid en heil ontbreken in de NBV. 

Het begrip goedertierenheid vinden we 
niet terug, ook niet in een ander begrip. 
Het is vervangen door een veelheid 
van verschillende begrippen, afhanke-
lijk van het verband waarin het woord 
voorkomt. De deputaten laten hetzelfde 
procédé los op de formulieren.

Wat door velen ervaren wordt als een 
nadeel van de NBV, wordt nu nagevolgd 
in de formulieren.

Stijlkenmerken

Verder hebben de deputaten ervoor 
gekozen om de 16e-eeuwse stijlkenmer-
ken uit de formulieren te verwijderen, 
uit een oogpunt van eigentijdsheid. Als 
16e-eeuws wordt aangeduid het werken 
met bijvoeglijke naamwoorden. Dat 
er bij het avondmaal gesproken wordt 
over een ‘volkomen’ verzoening van al 
onze zonden, zou een overtollig gebruik 
van een bijvoeglijk naamwoord zijn. 
Verzoening is altijd volkomen.

Kroniek  

C. van Dijk

Formulieren herzien

element vind je ook bij andere profeten 
(zie Jes. 11:11-12; 43:5-7; 49:12;  
Joël 4:6-7 [= 3:6-7 in NBG-1951]). 
Maar omdat Hosea nooit over balling-
schap in die gebieden gesproken heeft, 
duikt dit element hier onverwacht op. 
Zou daar misschien ook een stille hint 
in zitten dat de vervulling wel eens 
anders – ja: grootser – zou kunnen ver-
lopen dan je op het eerste gezicht zou 
denken?

Luisteren naar de 
oproep

Ik moet het laten bij deze vermoe-
dens, en afsluiten. Je mag je vermoedens 
uiten over de strekking van profetische 
woorden. Als je maar blijft luisteren 
naar de oproep die in die woorden 
klinkt. Door je toe te vertrouwen aan de 
betrouwbare woorden van God.

De Heer laat Zich kennen als de 
heilige God. Hij roept zijn kinderen 
naar Zich toe. Hij doet dat zo machtig 
dat Hij zelfs hun hardnekkige ontrouw 
doorbreekt. Zijn liefde overwint ons 
overspel. Blijf Hem dan volgen. Vol 
vertrouwen en tegelijk met een heilig 
beven. Want alleen omdat Hij de heilige 
God is, die brult als een leeuw, kan Hij 
ons, zondige mensen, thuis brengen.



70 Nader Bekeken maart 2008

Dat betwijfel ik. Juist tegen de ach-
tergrond van de rooms-katholieke leer 
van de mis is dat woord ‘volkomen’ 
niet overtollig. God en de goedwillende 
mens komen elkaar niet ergens halver-
wege tegen. Nee, het heil komt hele-
maal, volkomen, van Gods kant.

Hetzelfde geldt voor herhalingen 
die eveneens stijlkenmerken van de 
16e eeuw zouden zijn. We citeren het 
rapport:

Een ander kenmerk is een voorliefde 
voor een dubbele manier van zeggen: 
‘ haat en nijd’, ‘zonde en zwakheid’, 
‘ dood en bloedstorting’, ‘ in genade aanne-
men en een plaats aan zijn tafel waardig 
keuren.’

Wat de eigentijdse hoorder betreft geldt 
hiervoor hetzelfde als wat we opmerkten 
inzake herhalingen: ze irriteren meer dan 
ze boeien.

We hebben ervoor gekozen om de klas-
sieke formulieren zo veel mogelijk te ont-
doen van dubbele manieren van zeggen.

Naar mijn oordeel zijn deze her-
halingen lang niet altijd herhalingen. 
Zonde en zwakheid zijn twee verschil-
lende dingen. In genade aannemen en 

een plaats waardig keuren aan Gods 
tafel is niet twee keer hetzelfde zeg-
gen. Het tweede is de conclusie van het 
eerste.

Verlies groter  
dan winst

Naar mijn oordeel wordt hier aan 
de vermeende smaak van de hoorder 
van vandaag echt inhoud van onze 
historisch overgeleverde formulieren 
opgeofferd. Verder wordt een nodeloze 
drempel opgeworpen in de contacten 
met andere kerken. In de CGK zou een 
dergelijke actie bijvoorbeeld helemaal 
verkeerd vallen. Daar is de NBV ontra-
den door de nadelen die door ons ook 
worden gezien. (Ze zijn zelfs verwoord 
in het rapport over de bijbelvertaling 
zoals dat behandeld is op de synode van 
Amersfoort).

Wanneer we onze kerkelijke papie-
ren gaan aanpassen aan alle keuzes die 
in de NBV zijn gemaakt, moet onze 
belijdenis er ook aan geloven en lopen 
we zelfs kans om remonstrants of rooms 

te worden. Als we kijken naar de verta-
ling van Romeinen 5:1, ‘Wij zijn dus als 
rechtvaardigen aangenomen op grond 
van ons geloof ’, en Romeinen 4:22, over 
Abraham ‘dat werd hem als daad van 
gerechtigheid toegerekend’, dan gaat het 
hard die kant op. Is ons geloof soms een 
verdienstelijke daad?

De rechtvaardiging door het geloof 
is hier in het geding. (In deze zin staan 
twee abstracte begrippen die niet meer 
mogen: rechtvaardiging en geloof). En 
ook het geloof als Godsgeschenk.

Aan de NBV kleven nadelen. We 
doen er goed aan om ons, ook wat be-
treft onze formulieren, niet met huid en 
haar aan de NBV uit te leveren.

De deputaten eredienst hebben een 
grote klus geklaard. Ik vind dat de klus 
groter is aangepakt dan hun opdracht 
rechtvaardigt.

En ik ben niet blij met het resultaat. 
Het verlies is groter dan de vermeende 
winst. Om het te zeggen in hun eigen 
woorden: de vernieuwingen ‘irriteren 
meer dan ze boeien’.

Harinck
In dit maartnummer nemen we 
ruimte om terug te blikken op wat 
ons in februari bezighield. In die 
dagen is het de ‘kwestie-Harinck’ 
gaan heten.
Een interview van ND-hoofdredac-
teur Peter Bergwerff met prof. dr. 
G. Harinck, waarvan een gedeelte in 
de krant werd afgedrukt (26 janu-
ari 2008), maakte de tongen los. 
De professor liet zich in zijn hart 
kijken en vertelde, aangemoedigd 
door de interviewer, behalve over 
zijn werk ook over zijn geloofsbele-
ving, de accenten die daar voor hem 
persoonlijk in vielen. En dat viel 
nogal verkeerd.

Dat was te begrijpen, gelet op de 
kwetsbare wijze waarop een en ander 
werd verwoord. Er was verbazing bij 
veel lezers van het interview. Staat het 
offer van Christus aan het kruis niet 
centraal in het geloof van Harinck? 

Heeft hij geen moeite met de vrouw 
in het ambt en ervaart hij de onder-
bouwing van de afwijzing daarvan, 
zoals die al eeuwenlang in de gerefor-
meerde traditie geldt, als een schaken 
met bijbelteksten? Ziet hij ruimte voor 
homoseksuele relaties? Gaat hij bij gele-
genheid ter communie bij meneer pas-
toor, omdat Zondag 30 voor hem geen 
betekenis meer heeft? Allemaal vragen 
die opkwamen naar aanleiding van het 
genoemde interview.

De vragen werden hardop, luidop 
mag ik wel zeggen, gesteld. In het 
Nederlands Dagblad verschenen kritische 
ingezondens. Maar heel opmerkelijk 
ook veel bijdragen met bijval. De vragen 

die ik hierboven stelde, werden bevesti-
gend beantwoord door veel scribenten. 
Christus niet centraal, vrouw in het 
ambt, homoseksualiteit: niks mis mee, 
net zomin als met de mis… Dat zou de 
mening van broeder Harinck zijn. En 
het was ook best moeilijk om het inter-
view anders te lezen.

Met die gegevens werd gewerkt. 
Helaas werd er niet verder geïnformeerd 
naar de precieze mening van broeder 
Harinck, maar werden verstrekkende 
conclusies getrokken. De een schreef dat 
het moedig was om nu eens hardop te 
zeggen wat velen bij de borreltafel allang 
vonden. Anderen zagen bevestigd dat 
de Kamper universiteit met een kerk-
bedervende campagne bezig is, waarbij 
de kwestie rond ds. Hoogendoorn ook 
genoemd werd.

Op de site ‘een in waarheid’ ver-
scheen een stuk onder de titel ‘hoog-
leraar en hoog mis’, daar werden de 

Kroniek  
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vragen weliswaar goed op een rij gezet, 
maar zorgvuldigheid ontbrak. Zelfs de 
voornaam waarmee onze broeder ge-
doopt is, moest aan spot worden bloot-
gesteld. Eer is teer.

Publiek protest

Vervolgens dook een anonieme web-
site op waarop een bezwaarschrift tegen 
broeder Harinck stond. De schrijvers er-
van riepen op om dat bezwaarschrift te 
downloaden en in te dienen. Het is voor 
mij een onbeantwoorde vraag wat daar-
van de zin is. Als een bezwaarschrift is 
ingediend, heeft het geen enkele zin om 
het met een andere handtekening eron-
der nogmaals in te dienen. Of je moet 
de mores van de wereld aanhangen, 
waarbij niet het argument geldt, maar 
het getal.

Op die website, onder de naam ‘pu-
bliek protest’, kon ook gediscussieerd 
worden over het gebeurde. En dat werd 
vrijmoedig gedaan. Er was bijval voor 
de website: goed dat publiek geprotes-
teerd wordt. Er was ook veel kritiek: 
waarom anoniem een website in de 
wereld sturen, waarop een soort volks-
gericht zich over het hoofd van broeder 
Harinck voltrekt? De vergelijking met 
middeleeuwse straffen drongen zich 
voor velen op: een digitale schandpaal. 
Veel predikanten wezen op de site op de 
mogelijkheid om via de kerkelijke weg 
de zaak aan te kaarten. Maar ook werd 
betoogd door een predikant dat de kerk 
een veilige plek moet zijn voor homo-
seksuele leden. Ook als die seksueel met 
elkaar samenleven. De maat waarmee 
je meet, zal tenslotte bij jezelf aangelegd 
worden. Het lijkt erop alsof hier de ker-
kelijke tucht helemaal wordt afgeschaft. 
Maar je leest niet altijd wat je denkt dat 
je leest. Dat hebben we in deze kwestie 
wel met elkaar geleerd.

Naarmate de tijd verstreek, werd de 
sfeer op de site grimmiger. Hier en daar 
zelfs blasfemisch. Ingezondens namens 
‘satan’ en namens ‘jullie Vader in de 
hemel’ werden doodleuk geplaatst. Er 
werd door inzenders geschreven dat het 
geloof alleen maar een bron van ellende 
was.

Ook Henk Jasperse dook weer op. 
En even leek het of het gezicht achter 
dat masker zichtbaar werd.

Journalisten van het blad Trouw 
‘ontmaskerden’ de initiatiefnemers van 
de website. Het betrof br. Marcel Flipse, 

bijgestaan door br. Rens Groeneveld, 
beide uit Goes. Aanvankelijk logen deze 
broeders over hun betrokkenheid. Ten 
slotte was er geen ontkennen aan. Ter 
verdediging van hun handelwijze ga-
ven zij aan dat de zaken in het geding 
belangrijker zijn dan de namen van de 
betrokken personen. De website ging uit 
de lucht.

Zenuwachtige kerken

Broeder Harinck kreeg het woord 
in een reactie op 5 februari. Hij gaf aan 
door de journalist uit de tent gelokt te 
zijn.

De reacties hadden hem getroffen. 
Zowel de steunbetuigingen als de aan-
vallen. ‘Helaas was het interview voor 
sommigen, ook van de officiële zijde van 
de Theologische Universiteit te Kampen 
waar ik werk, reden tot het stellen van 
vragen waaruit niet direct een ver-
trouwen in mij sprak als medegerefor-
meerde. Ik zei sommige dingen anders 
dan onder gereformeerden gewoon is en 
ik zie ook sommige dingen anders dan 
gewoon is in die kring. In plaats van dat 
eens te overwegen floepten de alarmlich-
ten aan. Deze reactie bevestigde mij dat 
de vrijgemaakte kerken nog steeds voor 
een behoorlijk deel zenuwachtige kerken 
zijn, waar wantrouwen hier en daar nog 
de boventoon voert. De vrijheid die wij 
in Christus hebben, drukt zich in onze 
kerken nog te weinig uit in waardering 
voor elkaar zoals we zijn, en nog te zeer 
in het keuren van elkaar. Houden van 
een kerk doet daarom nog al eens pijn.’

Harinck gaf aan dat Christus wel 
degelijk centraal staat in zijn geloof. 
Maar dat gegeven maakt nu juist dat 
het Oude Testament en de psalmen voor 
hem leven. Over de mis en de vrouw in 
het ambt neemt hij niets terug van het 
geschrevene. Hij zegt vandaag tegenover 
andere rooms-katholieken te staan dan 
in de 16e eeuw.

In de omgang met de Schrift gaat 
het om het ontwikkelen van fijngevoe-
ligheid en onderscheidingsvermogen. 
We moeten niet met enkele bijbelteksten 
debatten beslechten. Hij betreurt het dat 
discussies over vrouw en ambt en over 
homoseksualiteit beginnen en eindigen 
met een bijbeltekst. Daarbij ziet hij ho-
mofiele medegelovigen in de kou staan.

Harinck besluit: ‘Ik vind het ver-
velend dat ik door enkelen verkeerd 
begrepen ben en meende daarom deze 
verheldering te moeten bieden. Ik hoop 
dat dit genoeg is ter rechtvaardiging van 
mijn gereformeerde bestaan.’

Geen bommetje,  
een veenbrand

Peter Bergwerff, die het interview 
had afgenomen, deed een dag later 
publiek ‘een goed woord voor George 
Harinck’.

Hij schreef dat hij er geen idee van 
had dat de schriftelijke weergave van 
een deel van het gesprek dat hij met 
Harinck had, ‘zelfs maar een bommetje 
in het midden van de kerken zou leg-
gen’. Dat is wonderlijk om te lezen.

Prof. dr. G. Harinck
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Een als bekwaam bekendstaand 
journalist weet uit een gesprek van drie 
uur een bladzijde krant te vullen. Die 
bladzijde krant gaat niet zozeer over het 
hoofdonderwerp van het gesprek, het 
werk van de professor. Nee, die bladzij-
de in de krant gaat over diens persoon-
lijk geloofsleven.

En daaruit worden twee thema’s 
gelicht die omstreden liggen: dat van 
vrouw en ambt, en dat van de homo-
seksualiteit. Thema’s die actueel zijn. 
Een besluit om vrouwen toe te laten in 
de ambten van ouderling en predikant 
in de NGK heeft heel wat spanning 
gegeven. Het ND, ogenschijnlijk neu-
traal, is al maanden bezig met een serie 
over ‘Sprekende vrouwen’, portretten 
van vrouwelijke voorgangers. Binnen de 
ChristenUnie is een commissie aan het 
werk om het interne beleid van de CU 
over homoseksualiteit te formuleren.

Bergwerff legt geen bommetje? 
Hij gaf wel aan dat hij een veenbrand 
registreerde: ‘Twee is dat naar mijn 
overtuiging Harinck zegt wat anderen 
– velen? – in zijn kerken denken en in 
niet-publieke verbanden ook uitspreken. 
Ten bewijze daarvan mag ik wellicht 
verwijzen naar de gewraakte website, 
waar ook officiële ambtsdragers zich 
achter Harinck scharen. Maar wie zijn 
ogen en oren open heeft in christelijk 
Nederland, weet gewoon dat Harinck 
niet alleen staat. Mensen die op zijn 
minst iets herkennen in zijn benadering, 
zitten in kerkbanken, op kerkenraads-
zetels en wonen in pastorieën. Harinck 
bracht eerlijk zijn visie naar voren en 
creëerde zo als het ware een momentum: 
de veenbrand kwam aan de oppervlakte.

Dat is ook een belangrijke reden, 
niet de enige overigens, om een gesprek 
als dit te publiceren.’

Bergwerff pleitte voor een open ge-
sprek in de kerk, niet beheerst en gecon-
troleerd door machtsingrepen van welke 
aard dan ook.

Kampen spreekt

Waar moest dit eindigen? Gelukkig 
bleek dat er in Kampen op een goede 
wijze met de hoogleraar gesproken is.

Onder de kop ‘Nader gesprek op 
gereformeerde grond’ wordt een ver-
klaring gepubliceerd door G. Harinck, 
P. Niemeijer namens het college van 
bestuur van de TU, J. Messelink van de 
deputaten archief en documentatie,  
E.A. de Boer namens het college van 

toezicht op de leerstoel ADC en de rec-
tor van de TU, C.J. de Ruijter.

Uit de verklaring blijkt dat er in-
dringend gesproken is. Dat de gerezen 
vragen inhoudelijk zijn besproken. En 
dat levert een document op waarin dui-
delijk wordt dat broeder Harinck wel 
degelijk de centrale plaats van Christus 
erkent, en de Bijbel als richtinggevend 
ziet in gedachtevorming over vrouw en 
ambt en homoseksualiteit. Br. Harinck 
aanvaardt dat in onze kerken vrouwen 
geen kerkelijke ambten mogen vervul-
len. Hij denkt er zelf anders over, maar 
aanvaardt de kerkelijke praktijk. Bij de 
mannenvriendschappen blijkt hij niet 
een seksuele relatie te hebben bedoeld. 
Hij erkent dat de Bijbel duidelijk is in 
het afkeuren van homoseksueel gedrag. 
En de mis woont hij bij ‘als dat zo uit-
komt’, dat wil zeggen: als er geen gere-
formeerde dienst bereikbaar is, zonder 
deel te nemen aan de communie.

Ineens valt het gelukkig allemaal wat 
mee. Maar hoe is het mogelijk dat we 
allemaal het interview in eerste instantie 
zo anders lazen? Harinck geeft toe dat 
‘onzorgvuldige formuleringen van hem 

en gebrek aan oog voor de kerkelijke 
context tot misverstanden hebben geleid 
omtrent zijn opvattingen. Hij betreurt 
dat en heeft dat niet beoogd.’

Heeft, vraag ik me af, de agenda 
van de interviewer daarin niet ook een 
grote rol gespeeld? Passen hem ook geen 
excuses? Door prof. J. Douma daarnaar 
gevraagd, blijft het in de burelen van 
Barneveld stil.

Er is naar ons oordeel op een goede 
en professionele manier ingegrepen 
door de verantwoordelijken in en om 
Kampen. En daar mogen we dank-
baar voor zijn. En hierbij zien we geen 
machtsingreep of controledwang waar 
Bergwerff voor waarschuwde, maar lief-
de en zorg voor de kerken en ook voor 
de persoon van Harinck.

In de verklaring staat: ‘Wij realiseren 
ons gezamenlijk dat we nu in een situ-
atie verkeren die een groot beroep doet 
op het vertrouwen in de kerken. Het 
gaat om belangrijke zaken, die schade 
hebben gedaan aan de naam van de 
Here en van de kerken. En ook van de 
universiteit en dr. Harinck zelf. We heb-
ben uitdrukkelijk aan elkaar aangegeven 
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dat we samen verder willen in onder-
worpenheid aan het Woord van God en 
in gebondenheid aan de gereformeerde 
belijdenis. Die hernieuwde verbonden-
heid aan Schrift en confessie willen we 
ook ten overstaan van de kerken met 
zoveel woorden uitspreken.’

De universiteit vraagt om vertrou-
wen. Nu we de verklaring gelezen heb-
ben, willen we dat graag en van harte 
geven. De universiteit vraagt om ons 
gebed en om woorden van opbouw. Het 
spreekwoord zegt: ‘Vertrouwen gaat te 
paard en komt te voet.’ Wat ons betreft 
is vertrouwen niet iets dat vanzelf te-
rugkomt. Het is ook een roeping in de 
kerk om elkaar vertrouwen te geven. We 
willen elkaar geloven op elkaars woord. 
Zelfs als dat na alle commotie wat 
moeite kost.

De thema’s

Wat overblijft zijn, gelukkig nu los 
van de persoon van dr. Harinck, de re-
acties op de aangesneden thema’s.

Neem de plaats van de vrouw in de 
kerk en de homoseksualiteit. Het is niet 
toevallig dat die beide thema’s tegelijk 
aan de orde komen. Ze duiken onmid-
dellijk op wanneer de aard van het gezag 
van de heilige Schrift in het geding is.

Is er sprake van een veenbrand, 
waarbij zelfs in pastorieën afstand wordt 
genomen van belangrijke opvattingen 
die onder ons gelding hebben? Die in-
druk gaven de reacties op de tijdelijke 
website zeker. Daar registreerden we een 
in bescherming nemen van homoseksu-
ele broeders en zusters op een wijze die 
kerkelijke tucht over hun gedrag lijkt uit 
te sluiten.

Zijn we zo verdeeld geraakt?

Vrouw en ambt

In de NGK zijn de ambten voor 
vrouwen opengesteld. Bij een eerdere 
gelegenheid schreef ik daarover dat het 
daarbij de indruk geeft dat de eenvou-
dige gehoorzaamheid aan de Schrift 
in het geding is. Wat bedoel ik met de 
‘eenvoudige’ gehoorzaamheid aan de 
Schrift? Daarmee bedoel ik niet dat het 
punt vrouw en ambt gemakkelijk op te 
lossen is. Ik gebruik het woord ‘eenvou-
dig’ tegenover het schermen met meer-
dere lijnen binnen de Bijbel.

Simpel gezegd: er zou in de Bijbel 

een lijn zijn van de gelijkheid van man-
nen en vrouwen. ‘Er zijn geen Joden of 
Grieken meer, slaven of vrijen, man-
nen of vrouwen – u bent allen één in 
Christus Jezus’ (Gal. 3:28).

Behalve deze lijn zou er ook een lijn 
zijn die de ongelijkheid van mannen en 
vrouwen naar voren schuift: ‘Een vrouw 
dient zich gehoorzaam en bescheiden te 
laten onderwijzen; ik sta haar dus niet 
toe dat ze zelf onderwijst of gezag over 
mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. 
Want Adam werd als eerste geschapen, 
pas daarna Eva. En niet Adam werd 
misleid, maar de vrouw; zij overtrad 
Gods gebod’ (1 Tim. 3:11-14).

Het breekt de eenvoud van de 
Schrift als we een tegenstelling willen 
poneren tussen deze twee lijnen. Het is 
de gereformeerde hermeneutiek eigen 
om daar één verhaal in te lezen, omdat 
we te maken hebben met de openbaring 
van de Ene God.

Mannen en vrouwen delen samen in 
het heil dat Christus heeft gebracht. Er 
is niet een Heiland voor mannen alleen. 
Joden en Grieken, mannen en vrou-
wen hebben een en dezelfde Redder. 
Vrouwen delen met mannen in de ge-
nade van het nieuwe leven  
(1 Petr. 3:7). Dat neemt echter niet weg 
dat de Schrift ons duidelijk leert dat de 
Here de gaven van mannen en vrouwen 
verschillend inzet. Het is vanuit die 
overtuiging, in onderworpenheid aan 
de Bijbel, dat de ambten voor vrouwen 
gesloten zijn gehouden. Het is niet om-
dat we zelf zo goed begrijpen waarom 
de Here het zo heeft verordonneerd. Ik 
zou niet weten waarom vrouwen niet 
evengoed of beter ouderling en predi-
kant kunnen zijn dan mannen. En ik 
vind het buiten de kerk ook een moeilijk 
verhaal. We sluiten de ambten voor hen 
af omdat we Gods Woord hebben en 
daarnaar willen leven.

Paulus verwijst in 1 Timoteus 3 naar 
de schepping van man en vrouw en naar 
de zondeval. Dat is niet aan veroudering 
onderhevig of op te sluiten in de situatie 
van toen.

Als ik het had bedacht, zou ik het 
nooit zo hebben gepresenteerd. Maar 
Paulus presenteert het ons en daarmee 
heeft het onder ons het gezag van het 
Woord van God. Het is in de kerk wel 
degelijk mogelijk dat een discussie ein-
digt met het citeren van een bijbeltekst. 
Dat moet dan geen schaken met bijbel-
teksten zijn, waarbij onze mening voor-

afgaat aan het inzetten van het schaak-
stuk, maar een werkelijk luisteren naar 
de Bijbel, als Gods eigen Woord.

Homoseksualiteit

Datzelfde geldt voor het andere 
thema dat aan de orde kwam. 
Homoseksualiteit, is daar geen ruimte 
voor te maken? Is het niet onbarmhartig 
dat elke seksuele uiting van homofilie 
als zonde wordt afgeschilderd? De Bijbel 
lijkt de vorm van homoseksualiteit die 
we vandaag zien, niet te kennen: een 
trouwe relatie van twee mannen of vrou-
wen. In de Bijbel lijkt het te gaan om 
liederlijk gedrag. De tedere jongeman in 
de gemeente herkent zichzelf niet in de 
inwoners van Sodom. De beide zusters 
niet in de beschrijving van Romeinen 
1:26 en 27.

Toch kunnen we vanuit het geheel 
van de Bijbel niet zomaar tot andere 
conclusies komen. De homoseksuele 
praxis wordt afgewezen. Hoe moeilijk 
dat ook is.

Laten we daarmee de homofiele 
gemeenteleden in de kou staan? Dat is 
met deze opvatting niet gegeven. In de 
kou zetten kan altijd gebeuren. Dat kun 
je doen door koud normatief te spreken 
en verder geen echte aandacht en be-
trokkenheid te tonen. In de kou zetten 
kan ook zijn dat we broeders en zusters 
niet langer steunen in het leven naar 
de wil van de Here. Dat hun oprechte 
strijd van vraagtekens wordt voorzien: 
‘Dus jij denkt echt dat de Here dat van 
je vraagt?’ Dat hun een ruimte wordt 
geboden die de Here in zijn Woord niet 
geeft. Dat is ook in de kou zetten.

Ook bij dit thema willen we ons bui-
gen voor het Woord. Zelfs als we niet 
meteen inzien dat dat heilzaam is voor 
onszelf of onze naaste. Dat is dan mis-
schien wel de test van het geloof  
(Gen. 22).

Luisteren

In het debat rondom br. Harinck 
sprak op een gegeven moment ook die 
andere historicus, dr. Van Deursen: in 
de kerk dien je eerst naar het Woord van 
God te luisteren en pas daarna naar de 
situaties toe te gaan waarop dat Woord 
moet worden toegepast.

Dat is gemakkelijk gezegd. We kun-
nen het Woord van God niet in een 
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Eucharistisch offer
Het hoogtepunt in de rooms-katho-
lieke eredienst is ongetwijfeld de 
viering van de eucharistie. Dat is 
het voor de geloofsbeleving van de 
gelovige. Het is het ook in de leer 
van de kerk. De Geloofsbelijdenis 
van de kerk, uitgegeven in opdracht 
van de Nederlandse bisschoppen-
conferentie, noemt de eucharistie 
‘oorsprong en hoogtepunt van het 
christelijk en kerkelijk leven’  
(p. 340). De leer en de vroomheid 
gaan wat betreft de waarde van de 
mis hand in hand. Het is dan ook 
niet vreemd dat een veroordeling 
van de eucharistie wordt ervaren 
als een aanval op het hart van de 
kerk. Zeker als zij ‘een vervloekte 
afgoderij’ wordt genoemd, zoals de 
Heidelbergse Catechismus in ant-
woord 80 doet. Kan men dat nog 
wel beweren in de 21e eeuw?

Trend

Een paar voorbeelden.
q We herinneren ons allemaal hoe een 

aantal jaar geleden de protestantse 
prinses Juliana voor het oog van tv-
kijkend Nederland ter communie 
ging.

q In 2005 vergaderde de Gereformeer-
de Oecumenische Raad over een 
besluit dat de Christian Reformed 
Church over antwoord 80 heeft ge-
nomen. Zij besloot om de veroorde-
ling van de mis in kleine letters af 
te drukken en van een voetnoot te 
voorzien. Men achtte de typering ‘af-
goderij’ niet meer van toepassing op 
de leer van de roomse kerk.

q In 2006/07 viel het roomse Tweede 
Kamerlid Jos Hessels over de 
veroordeling van de mis in de 
Catechismus. Hij stelde dat een 
rooms-katholiek christen bij de CU 
niets te zoeken heeft. Er werd op een 
typische CU-manier gereageerd: ‘om 

lid van de CU te zijn hoeft men niet 
heel de gereformeerde belijdenis te 
onderschrijven. Er wordt alleen in-
stemming gevraagd met de politieke 
overtuiging van de ChristenUnie die 
voortkomt uit dit gedachtegoed.’

q In 2006 bekende Andries Knevel 
dat hij op zijn vakantieadres een 
keer deelgenomen heeft aan de vie-
ring van de mis. Niet dat hij achter 
de roomse opvattingen over de mis 
staat. Maar hij had sterk de behoefte 
om Christus te belijden. De mis 

Thema 

J.W. van der Jagt

De kerk waar het concilie van Trente vergaderde

soort van neutraal gebied beluisteren. 
Onze opvattingen en onze vragen be-
palen mee hoe we luisteren. Toch blijft 
het in zijn eenvoud een wijze uitspraak. 
We worden er echt beter van als we de 
Bijbel eerst laten uitpraten. Dat voor-
komt ook een schaken met bijbelteksten, 
ter verdediging van vooringenomen 
standpunten.

Is er onder ons sprake van een veen-
brand die af en toe aan de oppervlakte 

komt? Ons blad poogt al lange tijd als 
er branden zijn, die bovengronds te 
laten komen. Reacties op ons schrijven 
ontbreken nogal eens. Maar ondertussen 
brandt het wel verder.

Een discussie hoeft niet meteen een 
veenbrand te zijn.

Het is ook niet nodig dat discussies 
ondergronds gevoerd worden, omdat 
anders het bevoegd gezag ingrijpt. We 
dienen te luisteren naar Gods Woord en 

aanspreekbaar te zijn op de belijdenis 
die we onderhouden. En verder dienen 
gesprekken en discussies gevoerd te wor-
den met open vizier, met oog voor het 
heil van de kerk als geheel en het heil 
van onze naaste. Daar strak de hand 
aan houden is teken van een loyale kerk. 
Niet van een zenuwachtige kerk.

Afgesloten 21 februari 2008.
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hoeft wat hem betreft geen vervloek-
te afgoderij genoemd te worden. ‘Het 
gedeelte over de “paapse mis” is een 
latere toevoeging in de Catechismus; 
de precieze formulering laat ik voor 
rekening van de opstellers’ (ND, 25 
augustus 2006).

q In 2007 publiceerde dr. W. Verboom 
een geactualiseerde uitgave van de 
Heidelbergse Catechismus. Daarin 
kregen moslims een plaats, maar 
antwoord 80 verhuisde naar een 
voetnoot.

q In 2008 lichtte dr. G. Harinck zijn 
visie op de roomse mis toe. Als his-
toricus plaatst hij antwoord 80 in de 
context van de 16e eeuw. Het was 
een reactie op de vervloekingen die 
het Concilie van Trente over de pro-
testanten uitsprak. Na vijf eeuwen 
beziet hij de mis niet meer op die 
manier. In de context van vandaag 
ziet hij roomse christenen in de eer-
ste plaats als medechristenen (ND, 5 
februari 2008).

q Het was voor Ad de Boer (ND, 13 
februari 2008) aanleiding om aan-
dacht te vragen voor de spanning die 
menig predikant volgens hem ervaart 
tussen zijn ondertekening van de 
belijdenis en het preken over ant-
woord 80. ‘Want is de mis echt nog 
steeds een “vervloekte afgoderij”? 
De Boer noemt de manier waarop 
de Christian Reformed Church dit 
heeft aangepakt, een voorbeeld hoe 
je je belijdenis serieus kunt nemen. 
Niet als monument uit het verle-
den, maar door renovatie waardoor 
de kerk ‘up-to-date’ belijdt wat zij 
gelooft.

De één volgt zijn of haar persoon-
lijke overtuiging of behoefte zonder 
te rekenen met wat de roomse en de 
gereformeerde leer over de mis zegt. 
Vroomheid en leer gaan uiteen. De 
ander verklaart antwoord 80 voor een 
deel van het leven niet relevant. Een 
derde vindt de veroordeling historisch 
verklaarbaar, maar voor vandaag niet 
bruikbaar. Een vierde signaleert de 
moeite en vraagt dat de kerk haar be-
lijdenis ‘up-to-date’ houdt. De trend is 
duidelijk: op de één of andere manier 
wordt afstand genomen van antwoord 
80. De veroordeling van de mis wordt 
langs de kant van de geschiedenis gepar-
keerd als ongeschikt voor het kerkelijke 
verkeer van vandaag.

Aanpassing

Ik moet zeggen dat de suggestie van 
De Boer mij het meest aanspreekt. De 
belijdenis van de kerk is geen privédo-
cument waar je naar de behoefte van 
eigen vroomheid mee kunt instemmen 
of afstand van kunt nemen. Dat is nogal 
elitair, wanneer je beseft dat deze belij-
denis je aan vele broeders en zusters ver-
bindt. De belijdenis is van de kerk. Zij 
alleen kan haar uitbreiden, afslanken, 
wijzigen of corrigeren.

Een dergelijke aanpassing is ook 
mogelijk. Voorbeelden daarvoor hoeven 
we ook niet van over de oceaan te ha-
len. Onze eigen kerken verwijderden in 
1905 uit artikel 36 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis een zin over de 
taak van de overheid. Meer recent (in 
1984/85) verplaatste de Generale Synode 
van Heemse in art. 9 een schriftplaats 
in de bewijsvoering m.b.t. de leer van 
de Drie-eenheid naar een voetnoot. 
Wijziging van de confessie naar de 
maat van ons inzicht in Gods Woord 
is principieel mogelijk. Zou zij dan niet 
kunnen worden aangepast als zij een ka-
rikatuur geeft van een dwaling die door 
haar veroordeeld wordt? Dat lijkt mij 
verre te verkiezen boven een privégevoe-
len dat zich van de belijdenis verwijdert. 
Uiteraard moet het dan wel ergens over 
gaan. Het bewijs dat antwoord 80 de 
roomse leer over de mis niet goed weer-
geeft, zal wel geleverd moeten worden.

Context

Men plaatst de vervloeking van de 
mis in de lijst van de 16e eeuw. Ze zou 
in de Catechismus opgenomen zijn als 
reactie op het Concilie van Trente. Dat 
concilie vervloekte de aanhangers van 
de protestantse avondmaalsleer. De op-
stellers van de Catechismus betaalden 
met gelijke munt en vervloekten op 
hun beurt de roomse mis. Het lijkt een 
wederzijdse felheid, in het vuur van de 
strijd begrijpelijk, maar anno 2008 niet 
meer gepast. Is deze veroordeling niet 
ingehaald door de tijd?

De feiten lijken dit te ondersteunen. 
Het Concilie van Trente sprak in een 
aantal zittingen over de eucharistie. 
In haar 22e zitting stelde ze de leer en 
de leerveroordelingen met betrekking 
tot het misoffer vast. Dat was op 17 
september 1562. Een paar maanden 
later, begin februari 1563, rolde de 
Heidelbergse Catechismus van de pers. 
Begin maart volgde de tweede druk. 

In april de derde. Ligt het zo kort na 
Trente niet voor de hand dat men lik 
op stuk gaf? Als het daarom ging, is het 
wel de vraag waarom dit niet direct ge-
beurde. Kende men in februari 1563 de 
vervloeking van Trente nog niet? (Trente 
lag in die tijd in Heidelberg niet naast 
de deur). Was men het over opname van 
antwoord 80 of de formulering ervan 
niet eens? Immers, pas in de twééde 
druk werd vraag 80 opgenomen over het 
onderscheid tussen de mis en het avond-
maal. En eerst in de dérde druk werd 
de mis veroordeeld als een vervloekte 
afgoderij. Was men wel zo fel, als het 
een paar maanden duurde voordat deze 
veroordeling opgenomen werd?

Over de context gesproken, als we 
letten op de inhoud, is deze veroorde-
ling in 1563 niet nieuw. Ver voor Trente 
sprak de Reformatie al op deze manier 
over de mis. In 1537 verschenen bijvoor-
beeld in Duitsland de zgn. (lutherse) 
Schmalkaldische Artikelen. Het eerste 
daarvan gaat over de rechtvaardiging 
door het geloof alleen. Direct daarna 
krijgen we te lezen: ‘De mis moet wel 
de grootste en meest verschrikkelijke 
gruwel in het pausdom zijn, omdat die 
lijnrecht en precies tegen dit hoofdar-
tikel ingaat. Toch wordt ze ver boven 
alle andere pauselijke afgoderij uit als de 
belangrijkste en mooiste beschouwd …’ 
(Lutherse geschriften. Belijdenisteksten van 
een kerk, p. 209). Toen werd de mis dus 
al als een gruwel en afgoderij bestem-
peld, en wel omdat ze tegen de recht-
vaardiging door het geloof ingaat.

Niet minder scherp veroordeelde 
Calvijn de mis in zijn Institutie. De 
laatste uitgaaf daarvan verscheen vóór 
Trente, in 1559. Hij ging in zijn oordeel 

Calvijns Institutie



76 Nader Bekeken maart 2008

niet af op allerlei misstanden die er rond 
de mis ontstaan waren. Hij meende dat 
de mis ‘genomen in haar meest uitge-
lezen zuiverheid, waarmee zij het best 
aangeboden kan worden, zonder haar 
aanhangsels, van den wortel tot den top 
vol is van alle soort van goddeloosheid, 
godslastering, afgoderij en heiligschen-
nis’ (Institutie IV, 18,18).

De context van antwoord 80 is veel 
ruimer dan het feit dat Trente haar 
vervloekingen uitsprak. Laten die uit-
spraken de aanleiding zijn geweest om 
antwoord 80 op te nemen, inhoudelijk is 
deze veroordeling veel ouder. Het is niet 
een scherpe reactie op een even scherpe 
actie. Trente heeft de broeders in hun 
reeds gevormde oordeel bevestigd.

De context van deze veroordeling is 
niet alleen de historische situatie van de 
16e eeuw. Er is ook de context van de 
Catechismus zelf. Moet die niet worden 
meegewogen?

Ik denk aan antwoord 95 over het 
eerste gebod. Dan gaat het over afgo-
derij. Die kan men bedrijven door ‘in 
plaats van de enige ware God die zich in 
zijn Woord geopenbaard heeft, of naast 
Hem iets anders’ te verzinnen of te heb-
ben om z’n vertrouwen op te stellen. Nu 
wilde de roomse kerk niet God vervan-
gen door een andere god. Ook werd het 
kruisoffer van Christus niet vervangen 
door het offer van de eucharistie. Maar 
hoe staat het met het ‘naast Hem’, gelet 
op de rol van de priester en de kerk in 
de liturgie van de mis? Is het meewerken 
van de mens met betrekking tot het 
heil geen grondstructuur in de rooms-
katholieke leer?

Dezelfde structuur is in de context 
van de Catechismus ook aan de orde 
als vraag en antwoord 30 spreken over 
de verloochening van Christus. Dan 
gaat het om het verwachten van de 

redding van iets of iemand anders dan 
Christus. Genoemd worden het vertrou-
wen op de heiligen (hun voorbede), op 
jezelf (goede werken) of op iets anders 
(bijv. relikwieën). Antwoord 30 noemt 
dit een verloochening ‘met de daad’ 
van de enige Verlosser ‘ook al roemen 
zij met de mond in Hem’. Want men 
moet ‘alles in Hem’ hebben. Ook hier 
keert de Catechismus zich tegen een 
vorm van medewerking met Christus. 
Kennelijk bedoelt de Catechismus met 
‘verloochening’ niet dat Christus ont-
kend wordt of dat er geen sprake is van 
geloof in Christus. Ook de gedachte 
van medewerking met Christus wordt zo 
genoemd.

En het zware woord ‘vervloekt’ 
wordt in antwoord 41 ook gebruikt in 
de uitleg van het zevende gebod. Alle 
onkuisheid is door God ‘vervloekt’. 
Daarbij wordt verwezen naar het oor-
deel van God, die de seksuele praktijken 
van de Kanaänieten een gruwel noemt. 
Het gaat om een veroordeling die op 
grond van Gods Woord uitgesproken 
wordt. Is de hele Catechismus, inclusief 
antwoord 80 met de verwijzingen naar 
Hebreeën 9 en 10, niet gedrenkt in het 
Woord van God?

De context laat zien dat de auteurs 
niet Rome met gelijke munt wilden 
terugbetalen. Evenmin is hun veroorde-
ling zozeer door de strijd bepaald dat 
ze daarom nu achterhaald is. We vat-
ten hun bedoeling al helemaal niet als 
we letten op de gevoelswaarde van hun 
woorden. Het ging de broeders om een 
vanuit de Schrift genormeerde taxatie 
om de gemeente (de Catechismus is een 
onderwijsproject) weerbaar te maken 
tegen de roomse dwaling die Trente zo 
krachtig bevestigde. Daarin gaat deze 
veroordeling boven de lijst van de 16e 
eeuw uit. Die taxatie kan de plank 
natuurlijk misslaan. Ook kan Rome 
haar opvatting gewijzigd hebben. Dat 
doet aan de schriftuurlijk-normatieve 
beoordeling niet af. Een herziening van 
antwoord 80 zal zelf ook op dat niveau 
moeten staan, wil ze tot opbouw van de 
kerk zijn.

Twee gedachten  
– één oordeel

De veroordeling in antwoord 80 
concentreert zich op twee kerngedach-
ten van de roomse mis. De eerste is dat 
levenden en doden alleen dan vergeving 

van zonden hebben als Christus nog 
dagelijks door de priester voor hen geof-
ferd wordt. De tweede is dat Christus 
in de gedaante van brood en wijn moet 
worden aanbeden.

Ook de veroordeling is tweeledig. 
Op het eerste gezicht lijkt het dat dit 
met de twee kerngedachten correspon-
deert. Dat de mis een verloochening 
van het enige offer van Christus is, zou 
dan slaan op het dagelijks offeren van 
de priester. De typering van afgoderij 
zou dan slaan op het aanbidden van 
Christus in de gedaante van brood en 
wijn.

Deze verdeling maakt het Rome 
gemakkelijk om zich te verweren. Het 
geeft de indruk dat het de kritiek gaat 
om het offer van Christus tegenover dat 
van de priester en dat het aanbidden van 
brood en wijn afgoderij genoemd wordt. 
Dit kan Rome eenvoudig ontkrachten. 
Het gaat haar toch om het kruisof-
fer van Christus? Dat is ook voor haar 
uniek. Ook worden brood en wijn niet 
aanbeden, maar Christus in die gedaan-
te. Zo lijkt het dat antwoord 80 Rome 
geen recht doet.

Het is de vraag of de twee kern-
gedachten niet te zeer verweven zijn 
om de veroordeling zo te verdelen. De 
eucharistie kan immers alleen een offer 
zijn doordat Christus in de gedaante 
van brood en wijn lichamelijk aanwe-
zig is. En in de gedachtegang van de 
Catechismus is afgoderij niet alleen het 
aanbidden van brood en wijn, maar ook 
dat de priester een offer brengt dat voor 
onze redding noodzakelijk is. Dan is het 
immers niet meer Christus alleen, maar 
Christus én het misoffer. En dat heet 
verloochening van Christus’ offer. Beide 
roomse kerngedachten hangen samen. 
Zo vormen ook de beide gedachten in 
de veroordeling één samenhangende af-
wijzing van de mis.

Intussen is het duidelijk dat men 
besefte dat het in de roomse kerk in de 
mis om het offer van Christus en haar 
betekenis te doen was. Antwoord 80 
formuleert niet voor niets dat ‘het lijden 
en sterven van Christus’ ten goede van 
levenden en doden moet komen. Dat 
zag men wel. De kwestie is niet óf het 
wel om Christus’ offer gaat, maar veel 
meer op welke manier de unieke beteke-
nis van dat offer recht gedaan wordt. 
Hoe ligt de relatie tussen het eucharis-
tisch offer en Christus’ offer aan het 
kruis? Die relatie wordt door de roomse 
kerk als representatie getypeerd.

Het schrijn van St. Rolende
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Representatie

Het begrip ‘representatie’ (reprae-
sentatio) speelt in het eucharistisch offer 
een grote rol. Het is één van de drie 
kernbegrippen waarmee het Concilie 
van Trente de Reformatie pareerde. De 
geloofsbelijdenis van de kerk noemt dat 
met waardering (p. 351). De andere twee 
zijn die van de ‘gedachtenis’ (memoria) 
en de ‘toepassing’ (applicatio).

Over deze kernbegrippen is veel te 
zeggen, evenals over heel de roomse mis-
opvatting. Ik moet aan veel voorbijgaan 
en kijk met name naar de ‘repraesen-
tatio’. Daarmee wordt bedoeld dat het 
misoffer op sacramentele wijze het offer 
van Christus aan het kruis tegenwoor-
dig stelt. Deze representatie staat niet los 
van ‘gedachtenis’ en ‘toepassing’. Door 
de gedachtenis (‘memoria’) van het offer 
van Christus voltrekt zich het mysterie 
van de transsubstantiatie (p. 349v).  
Daarin bewerkt de kracht van de 
Heilige Geest dat Christus onder de 
gedaante van brood en wijn werkelijk 
en wezenlijk tegenwoordig is (p. 345). 
Zo stelt de eucharistie het offer van 
Christus op een sacramentele wijze 
werkelijk tegenwoordig. Christus offert 
Zichzelf door de dienst van de priester 
(p. 351). En Hij neemt ons daarbij in 
zijn offer op. Dan hebben we het over 
de toepassing (‘applicatio’). De kerk kan 
en moet zichzelf als levend en heilig of-
fer aanbieden aan God. ‘Zo is de eucha-
ristie “in, met en door Christus” tevens 
het offer van de kerk. Het is niet alleen 
lof- en dankoffer maar “tevens ook 
smeek- en zoenoffer”’ (p. 352).

In deze beknopte samenvatting ko-
men allerlei aspecten niet tot hun recht. 
Duidelijk is wel dat de representatie een 
centrale rol vervult. Daarmee wordt 
voorkomen dat het misoffer een vervan-
ging of een aanvulling van het kruisof-
fer zou zijn. ‘De eucharistie is dus geen 
nieuw en zelfstandig offer, dat het kruis-
offer vervangt of ook maar aanvult. Ze 
is de sacramentele tegenwoordigstelling 

van het offer dat eens voor altijd vol-
trokken werd aan het kruis’ (p. 351). 
Het lijkt dat Rome daarmee de kri-
tiek kan pareren dat zij het unieke van 
Christus’ offer tekortdoet of zelfs ver-
loochent. Het is dát offer immers dat 
tegenwoordig wordt gesteld.

Toch is antwoord 80 daarmee niet 
weerlegd. Integendeel. Immers, het be-
grip van de representatie impliceert óók 
dat het om een eucharistisch offer gaat. 
Dat is de kernkwestie. Terecht stelt de 
genoemde publicatie dat het in contac-
ten met andere kerken om de vraag gaat 
‘of en in hoeverre de eucharistie als sa-
cramentele tegenwoordigstelling van het 
ene en unieke offer van Christus Jezus 
tevens offer van de kerk is’ (p. 352).  
Want juist ook als offer van de kerk 
bevrijdt de eucharistie ‘van dagelijkse 
zonden en helpt, om zware zonden te 
vermijden’. Ze kan gevierd worden als 
‘smeekbede ten bate van alle mensen’, 
als ‘gedachtenis van de levenden en do-
den’, als ‘voorbede en plaatsvervangend 
voor alle leden van het Lichaam van 
Christus’ (id.).

Het lijkt mij onontkoombaar dat 
het in de liturgische representatie van 
Christus’ offer om medearbeid van de 
kerk voor de verzoening van de zonden 
gaat. Het lijkt mij onontkoombaar dat 
het in de liturgische representatie van 
Christus’ offer om medearbeid van de 
kerk voor de verzoening van de zonden 
gaat. Daarin is de roomse mis wezen-
lijk anders dan het avondmaal van de 
Reformatie. Ook dat wordt door de 
kerk bediend. Maar daarin verricht zij 
geen arbeid waarin zij meewerkt om 
de verzoening tot stand te brengen. Zij 
richt de gemeente op het eenmalige of-
fer van Christus in gelovige erkenning 
dat zijn kruisoffer exclusief de verzoe-
ning tot stand gebracht hééft. Daarom 
spreekt antwoord 80 haar veroordeling 
over de roomse medearbeid van de kerk 
uit. Is het – naar antwoord 30 – geen 
verloochening van het eenmalige en 
genoegzame offer van Christus dat de 
kerk medeoffert voor de verzoening van 

de zonden? Is het – naar antwoord 95 – 
geen vorm van afgoderij? Als daar geen 
schriftuurlijk ‘vervloekt’ meer bij past, 
moesten we ook deze twee antwoorden 
maar langs de weg van de geschiedenis 
parkeren als voor vandaag ongeschikt.

Die veroordeling treft dan ook de 
aanbidding die antwoord 80 noemt. 
Deze aanbidding is één van de vormen 
van ‘eucharistische vroomheid’ (p. 348). 
Ze staat niet op zichzelf, maar is nauw 
verbonden met het offerkarakter van de 
mis. Is het mysterie van de transsub-
stantiatie eenmaal voltrokken, dan blijft 
Christus aanwezig onder de gedaante 
van brood en wijn. Daarbij past ‘de 
verering en de aanbidding van de onder 
de eucharistische gedaanten blijvend 
aanwezige Heer’ (id.). De betekenis van 
deze verering ‘ligt in de voorbereiding 
en uitwerking van de eucharistische 
viering, vooral van de communie. Als zij 
in deze samenhang worden opgevat, zijn 
ze voor de kerk van blijvende betekenis’ 
(id.). De samenhang met het eucha-
ristisch offer maakt dat antwoord 80 
terecht deze aanbidding (niet van brood 
en wijn, maar) van Christus in de teke-
nen van brood en wijn, veroordeelt.

Continuïteit

Het valt op dat De Geloofsbelijdenis 
van de Kerk het Concilie van Trente 
met waardering noemt. Dat zegt weinig 
goeds voor de stelling dat antwoord 
80 na zoveel eeuwen Rome geen recht 
meer doet. Rome vandaag sluit aan bij 
Trente toen. De grondstructuur van de 
menselijke medewerking met Christus 
voor onze verlossing is in de loop van 
de eeuwen continu aanwezig in de leer 
van het eucharistisch offer. Er lijkt mij 
dan ook weinig reden om de veroorde-
ling van antwoord 80 als een historisch 
gegeven te parkeren in een voetnoot bij 
het onderwijs van de kerk.

Nader Bekeken
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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Word je er geloviger van?, had een vriend me 

gevraagd. Ik had hém gevraagd om eens mee 

te gaan naar Israël. Zelf ben ik daar al wel 

een paar keer geweest. En toen zijn vrouw 

eens verzuchtte dat zij ook wel een Israëlreis 

wilde maken, bood ik aan om hun gids te 

zijn. Mijn vriend komt van een pittoresk dorp 

onder de geur van de koeien. Daar vroeg hij 

ook naar, toen we zochten te overnachten 

in een guesthouse van een kibboets. Is dit 

een kibboets, zei hij. Daar is vroeger iemand 

van ons dorp naartoe gegaan. Waar zijn de 

koeien, zei hij, zullen we eens gaan kijken?

Mijn vriend is ook iemand die zich overal 

principieel uitdrukt in zijn moerstaal. En op 

voorhand is hij niet onder de indruk van de 

gewoonten en tradities van de plaatsen die 

we bezoeken. Wel had ik hem zover gekregen 

dat hij een keppeltje aanschafte. Zonder dat 

minuscule hoofddeksel immers kom je niet 

het plein van de klaagmuur op. Maar daar 

stond een stevige wind, en mannen dragen 

geen haarspeldjes, althans niet een man 

van het soort van mijn vriend. En zijn kep-

peltje woei hem dus van het hoofd. Weer 

buiten het plein gekomen, vroeg zijn vrouw 

ernaar. Waar is je keppeltje? Dat heb ik dan 

zeker verloren, zei hij, en het leek hem niet 

te deren. Maar zijn vrouw stuurde hem weer 

het plein op. Nu was hij dus blootshoofds. 

Het werd prompt opgemerkt door een plein-

bewaker. Hij hield mijn vriend tegen. Hij zei 

hem in duidelijk Engels dat hij eerst iets op 

zijn hoofd moest doen. Mijn vriend zei dat hij 

hem niet begreep en hij liep door. Nu was er 

enig fysiek contact om mijn vriend de ernst 

van de situatie te doen voelen. Ik zoek mijn 

keppeltje, zei mijn vriend. De bewaker werd 

meer opdringerig. Nu besloot de vrouw van 

mijn vriend haar man tot een hulp te zijn. 

Zij liep op de bewaker toe en in vriendelijk 

Engels zei ze: My husband lost here his keppel 

and... De bewaker werd echt boos en richtte 

zich op háár. You woman, zei hij, away, away! 

This is forbidden for womans.

Ik herkende het gedrag van mijn vriend. 

Eerder waren wij aan het Meer van Galilea. 

In de kerk waar de broodwonderen worden 

herdacht. Het was net na twaalven en dan 

knort natuurlijk de maag. We gingen zitten 

op één van de kerkbanken, en mijn vriend 

stelde voor om een broodje te eten. Hij 

haalde uit zijn tas een zak met brood en een 

pakje kaasplakken. Juist toen hij zat te ge-

nieten van zijn eerste hap, kwam de attente 

kerkbeheerder op hem toe: It is forbidden to 

eat here. Mijn vriend knikte hem vriendelijk 

toe en nam zijn tweede hap. Toen zijn vrouw 

hem had uitgelegd wat hier aan de hand 

was, zei hij verbaasd: Dus als ik het goed 

begrijp, mogen we op de plek waar ooit de 

grootste picknick was, geen broodje eten.

Het paste voor mij bij de gekte van dit eens 

zo heilige, maar nu toch wat bizarre land. 

Nee, had ik mijn vriend gezegd, reken er niet 

op dat je geloof zal toenemen. Misschien 

raak je wel vertwijfeld. Op de top van de 

berg Moria – waar eens Salomo’s tempel 

stond en het grandioze tempelcomplex uit de 

tijd van de Here Jezus – staat nu een gouden 

koepel te glanzen in de zon. Of nou ja, toen 

wij er waren, snééuwde het in Jeruzalem. En 

dat is toch ook wel wat vreemd! Maar die 

koepel roept toch de joden en de christenen 

toe dat Allah de allerhoogste is. Intussen 

vechten verschillende kerkgenootschappen 

om het bezit van de aloude Grafkerk. U weet 

wel, die kerk die met veel vrome kitsch de 

plaats van de kruisiging en de opstanding 

probeert te vereren. Ze zeggen dat een is-

lamiet – als onpartijdige! – de sleutel van 

die kerk in beheer heeft. Mijn vriend stond 

met de handen in de zak de lange rij pel-

grims te bekijken. De één na de ander gaat 

op de knieën om een arm door een gat te 

steken teneinde de top van Golgota aan 

te raken. Velen doen eerst een kort gebed. 

Wat een poppenkast, fluisterde mijn vrouw. 

Afgoderij!, zei mijn vriend.

Maar toen maakte hij mee wat menigeen 

beleeft als de zogenaamde Graftuin wordt 

bezocht. Die tuin die zo makkelijk je voor-

stelling bevestigt van de hof van Jozef van 

Arimatea. Met een in de rots uitgehouwen 

graf, waarvoor een steen wordt gerold. 

Ineens sta je in de sandalen van Petrus die 

– zo lezen we in Johannes 20 – anders dan 

Johannes wél het graf inging om te zien wat 

daar was gebeurd. Het was nog altijd koud 

in Jeruzalem, de sneeuw was overgegaan in 

regen en voor ons stond een groep zingende 

en swingende mensen uit Nigeria. Velen 

hadden een ijsmuts over het donkere hoofd 

getrokken. Zij waren ons voor om het graf in 

de gaan. Zullen wij daar maar van afzien, zei-

den we koukleumend tegen elkaar. Maar mijn 

vriend zei dat hij bij deze heilige plaats een 

goed gevoel had. Hij wilde graag wachten 

om ook een kijkje in het graf te nemen. Toen 

we eindelijk aan de beurt waren, kwam een 

grote zwarte man uit het graf. Hij had een 

heel blij hoofd, hij nam zijn ijsmuts af en zei: 

Why do you visit this grave, he is not here, for 

he is risen! Hallelujah, zeiden alle Nigerianen. 

En dit had mijn vriend dus wél gehoord. Zo is 

’t, zei hij eenvoudig.

Zelf hoop ik het land Israël nog ’ns te mo-

gen bezoeken. Ik kom er graag. Het heeft 

iets vertrouwds. Een thuisgevoel, zoals mijn 

vrouw zegt. Je bent in het land van de ver-

halen waarmee je van jongs af vertrouwd 

bent. Meerderen zijn ons met dit gevoel voor-

gegaan. Neem de Romein Hieronymus. Hij 

reisde in 384 naar Palestina en besloot er te 

blijven. Hij stichtte er een kloostergemeen-

schap. En hij vertaalde er de Bijbel in het 

Latijn. De Vulgaat! Hij schreef meer boeken. 

Enkele bijbelcommentaren. Ook beschrijft hij 

in brieven de reis langs de heilige plaatsen. 

Daarin spoort hij zijn vrienden aan om het 

heilige land te bezoeken. Maar nuchter houdt 

hij hun dan voor: je bent in Betlehem niet 

dichter bij God dan in je eigen ver gelegen 

land. Toegang tot de hemelse hoven krijg je 

vanuit de stad-waar-je-woont even gemak-

kelijk als vanuit Jeruzalem. Ik denk dat in de 

dorpskerk van mijn vriend een vrolijk paas-

feest wordt gevierd.

G. Zomer

He is not here
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Bekeren tot  
de kinderen…*

Als je de laatste verzen van het 
Oude Testament leest, denk je: wat 
was er toch mis tussen ouders en 
kinderen in die tijd. Het lijkt erop 
dat Maleachi gezaghebbende lei-
ders als Mozes en Elia te hulp roept 
om een ernstige crisis in de gezin-
nen te bezweren. De ondergang 
dreigt als ouders en kinderen zich 
niet met elkaar verzoenen. Vier-
honderd jaar later staat de engel 
Gabriël bij de oude Zacharias in de 
tempel om de geboorte van Johan-
nes de Doper aan te kondigen. Dit 
kind zal de vervulling zijn van wat 
Maleachi bedoelde, zegt hij. Johan-
nes zal optreden in de geest en de 
kracht van Elia om ouders met hun 
kinderen te verzoenen.

Raadselachtige woorden op de grens 
van het Oude en Nieuwe Testament. En 
een wonderlijke profeet, gehuld in een 
ruwe mantel van kameelhaar en levend 
van sprinkhanen en wilde honing. Een 
soort gezinstherapeut, die uiteindelijk 
de dood vond toen hij zich al te zeer 
bemoeide met het gezinsleven van de 
wrede Herodes? En – had hij alleen 
een boodschap voor toen, of ook voor 
vandaag?

Verband met generatie-
conflicten?

Voor kerst, in de adventstijd, heb 
ik vaak over dit bijbelgedeelte horen 
preken. Toch heb ik de betekenis ervan 
nooit goed begrepen.

Ik heb het zo horen uitleggen: ‘Er 
staat in de tekst niet ouders, maar vade-
ren. De profeet bedoelt dat de mensen 
van zijn dagen weer eensgezind moeten 
worden door het geloof van hun vrome 
voorvaderen te omhelzen.’ Een ander 
vond dit niet een logische verklaring. 
Hoe kunnen allang gestorven voorva-
ders zich nu met hun nakomelingen 
verzoenen? ‘Het gaat toch echt om wat 
er staat,’ zei deze dominee, ‘de profeet 
heeft het over conflicten in het gezin.’

Bij dit laatste werd dan meestal 

gewezen op de genezende kracht van 
het evangelie bij generatieconflicten. 
Was dit de klacht van Maleachi? Zou 
het de taak van Johannes de Doper zijn 
om te bemiddelen tussen traditionele 
joodse ouders en jongeren die met hun 
tijd meegingen? Het kan er wel mee te 
maken hebben, want generatieconflicten 
zijn van alle tijden. Maar het is niet het 
punt waar het om draait. Het is ook 
verwarrend dat de NBV hier het woord 
‘verzoenen’ gebruikt. Andere bijbelver-
talingen geven dit weer in de sfeer van 
‘toekeren’. Hij zal het hart van de ouders 
weer toekeren naar de kinderen… Er is 
geen enkele reden om aan te nemen 
dat ouders en kinderen in de dagen van 
Maleachi meer ruzies hadden dan in 
andere perioden. En het wordt helemaal 
vreemd dat zij vierhonderd jaar moeten 
wachten tot er een profeet komt om de 
verzoening op gang te brengen. Het 
evangelie kan inderdaad verzoening 
bewerken ook in gezinnen en tussen 
generaties. Maar het woord van God 

verzoent niet alleen, het kan ook verwij-
dering scheppen. Het volgen van Jezus 
kan met zich meebrengen dat juist je 
naaste familieleden je vijanden worden 
(Luc. 12:51-53 en 14:26).

Ik en mijn bezit

We kunnen de bedoelde tekst waar-
schijnlijk het beste begrijpen als we 
hem maar gewoon in zijn verband laten 
staan. Het is veilig de Bijbel de ruimte 
te geven zichzelf uit te leggen.

Maleachi roept op naar de wet van  
Mozes te luisteren. Er zijn veel aanwij- 
zingen dat hij daarbij vooral gedacht  
moet hebben aan het boek Deutero-
nomium. Daarin lezen we (6:4-9) de 
klemmende oproep jezelf met hart en 
ziel aan God te geven en je kinderen 
daarin mee te nemen. En juist aan deze 
twee dingen ontbrak het in Maleachi’s 
dagen.

Het economische leven had prioriteit 
boven alles. De inkomsten vielen tegen 
door sprinkhanenplagen, in de wijn-
gaarden verdroogden de druiventrossen. 
Het gevolg was een schrijnend egoïsme. 

Rondblik J. Veenstra
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Arbeiders werden uitgebuit. Voor wedu-
wen en wezen werd niet gezorgd. God 
moest tevreden zijn met afgedankte of 
gestolen offerdieren. Alles draaide om 
‘ik en mijn bezit’. Het leven stond in het 
teken van ieder voor zich en het recht 
van de sterkste.

Tegelijk was volledig buiten beeld 
geraakt dat je kinderen krijgt voor 
het koninkrijk van God. De gelovige 
jeugdvriendin met wie de Judeeërs een 
gezin gesticht hadden, stuurden ze weg. 
Daarvoor in de plaats namen ze jonge 
heidense vrouwen. Relaties alleen uit ei-
genbelang en voor eigen genoegen. ‘Hoe 
kun je dat nou doen!’ zegt de profeet. 
‘Iedereen wil toch een nageslacht dat 
door God gewild is? Speel toch niet zo 
met je leven…’

Kinderen  
op de derde plaats

Als je hieraan denkt, worden de 
woorden van Maleachi opeens heel ac-
tueel. Zet de tv maar aan of blader de 
geïllustreerde pers eens door. Het leven 
staat bol van wisselende relaties, genot 
en geld. Zozeer zelfs dat kinderen letter-
lijk het kind van de rekening zijn.

Er is al enige tijd een onthullend 
boek in omloop dat fundamentele kri-
tiek geeft op de omgang met kinderen 
in onze cultuur. De auteur zegt dat 
onze cultuur wel kindvriendelijk oogt, 
maar het ten diepste niet is. Want wat 
werkelijk goed is voor kinderen, heeft 
geen prioriteit. In onze cultuur staan de 

belangen van de economie voorop, dan 
volgen de belangen van de volwassenen 
en als laatste volgt het belang van het 
kind. Dat zijn harde conclusies, maar 
wel onderbouwd.

De vele voorbeelden genoemd in 
dit boek, zijn met weinig moeite aan 
te vullen. Voor kinderen wordt in 
onze samenleving van alles geregeld: 
crèches, voorschoolse, tussenschoolse 
en naschoolse opvang, opvoedkundige 
bureaus, huiswerkinstituten enz. Er mag 
veel geld naar de kinderopvang, maar 
het kind wordt niet gevraagd of het 
misschien ook liever naar huis gaat om 
drie uur. We hebben de kleinschalige 
scholen waar iedereen iedereen kende, 
vervangen door megacomplexen met 
soms duizenden leerlingen. Niet omdat 
het kind daar beter af zou zijn; econo-
mische motieven gaven de doorslag. Nu 
de massaliteit en anonimiteit daar een 
gunstig klimaat scheppen voor diefstal, 
geweld en drugsgebruik, klagen we 
steen en been over het gedrag van de 
jeugd. Maar laten we elkaar eens recht 
in de ogen kijken: wie schiep deze situ-
atie eigenlijk?

Kinderen raken in onze samen-
leving gedesoriënteerd door de vele 
echtscheidingen en nieuwe relaties van 
hun ouders. Als ouders beslissingen 
nemen in de relationele sfeer, hebben 
als regel de eigen behoeften voorrang 
boven het welzijn van hun kind. We 
zien hetzelfde bij beslissingen over werk 
en inkomen. Ouders stellen hun recht 
op zelfontplooiing voorop en wegen 
daarna de gevolgen voor het kind. De 
overheid doet hetzelfde. Gedreven door 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
economische motieven stimuleert zij de 
arbeidsdeelname van jonge moeders. 
Maar diezelfde overheid is te zuinig om 
daar een verantwoord ouderschapsverlof 
tegenover te stellen. Weer het econo-
misch motief, het kost geld.

Veilige hechting: een 
bron van leven

Nog een voorbeeld. In de ontwik-
kelingspsychologie doet men de laatste 
jaren veel onderzoek op het gebied van 
aandachts- en contactstoornissen bij 
kinderen, omdat de hulpvraag op dit 
gebied een verontrustende groei door-
maakt. De bevindingen van deze onder-
zoeken roepen op tot bezinning.

Ontwikkelingspsychologen vragen 

Hij zal het hart van de ouders bekeren tot de kinderen…
Een wel heel subtiele uitbeelding van het werk van Johannes de Doper. Op de voorgrond 
staat een bedoeïenenkind verbaasd te luisteren naar de woest uitziende profeet. Naast 
het kind volwassenen die klein worden onder deze prediking. Op de achtergrond het 
‘addergebroed’ met het hoofd trots omhoog.
(Illustratie van J.H. Isings in De Bijbelse Geschiedenissen)
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onze aandacht voor de risico’s die kin-
deren lopen als zij veel te vroeg veel te 
lang van de moeder gescheiden worden. 
Recent onderzoek toont aan dat dit ge-
volgen heeft voor het hechtingsproces. 
Dit hechtingsproces toont zelfs al een 
begin van ontwikkeling in de prenatale 
fase. Na de geboorte blijken de eerste 
twee levensjaren, en zeker het eerste 
levensjaar, cruciaal te zijn voor het ont-
wikkelen van een veilige hechting. Er 
is vast komen te staan dat er in die tijd 
een onomkeerbaar proces plaatsvindt in 
de hersenen.

Wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat hechting zich nestelt in de 
rechter hersenhelft, in het gebied dat 
het aangaan van intieme en sociale 
relaties reguleert. Kinderen die in hun 
prille fase opgroeien met te weinig 
emotionele veiligheid, ontwikkelen hier 
andere hersenen dan kinderen die deze 
geborgenheid wel ervaren. Er blijkt een 
aantoonbaar verschil te ontstaan in de 
communicatie tussen de zenuwcellen in 
dit gebied. Hechtingspatronen die zich 
in de vroege kindertijd ontwikkelen, 
handhaven zich de hele volwassen leef-
tijd tot in de ouderdom. Zij stempelen 
levenslang iemands persoonskenmerken 
en gedrag in relaties. Bovendien worden 
zij meestal weer overgedragen op vol-
gende generaties.

Tot voor kort had de ‘verbredings-
hypothese’ veel aanhang. Daarin werd 
gesteld dat het voor de baby niet veel 
uitmaakte of de moeder de primaire 
zorgverlener was of iemand anders. Ook 
van die gedachte komt men steeds meer 
terug. Het blijkt beslist wel van belang 
te zijn wie de primaire hechtingsfiguur 
is. De gevolgen van onveilige hechting 
zijn fors. Vrijwel altijd blijkt verband te 
bestaan met latere contact- en relatie-
stoornissen, aandachts- en leerstoornis-
sen, angst- en stemmingsstoornissen. In 
een recent groot onderzoek bleken alle 
personen met dit type stoornissen een 
onveilige gehechtheidsstijl te vertonen.

De klacht is niet dat ouders in onze 
samenleving niet van hun kinderen 
houden. Ouderliefde is van alle tijden 
en alle culturen. Maar in de competitie 
van belangen gaan het goud en zilver 
naar economisch welzijn en persoon-
lijke ontplooiing, het brons is voor de 
wezenlijke behoeften van het kind. Wat 
onze westerse cultuur valt te verwijten, 
is niet mis. Het lijkt wel of we nog in 
Maleachi’s dagen leven en wachten op 
een profeet die ons hart echt toekeert 
naar onze kinderen.

Ons eigen koninkrijkje 
en het rijk van God

Nu blijft klagen over onze cultuur 
natuurlijk heerlijk algemeen. De vraag 
is hoe wij als christenouders in deze 
cultuur willen staan. Stel het maar heel 
persoonlijk: welke plaats geef ik aan 
mijn kind? Als mijn hart in beslag geno-
men wordt door bezit, genot en zelfont-
plooiing, ben ik drukker met mijn eigen 
koninkrijkje dan met het rijk van God.

Om deze bezinning af te sluiten, 
gaan we nog één keer luisteren naar de 
boodschap van Johannes de Doper. Je 
ziet Johannes de Doper verrassend 
aansluiten bij de vermaningen van 
Maleachi. Ook zijn bestraffingen en 
aansporingen liggen vooral op het 
economische vlak. Hij ontmaskert de 
geldzuchtige schriftgeleerden. Hij spoort 
de mensen aan hun kleren en eten te 
delen met de armen in hun omgeving. 
Tollenaars vermaant hij eerlijk te zijn 
met hun belastingheffing. Van soldaten 
vraagt hij op te houden met afpersing 
en omkoping en genoegen te nemen 
met hun soldij. Van bemoeienis met 
het huwelijk en gezinsleven van de 
Israëlieten weten we niet veel. Maar als 
hij daarover met Herodes de confron-
tatie aandurfde, dan zeker ook met zijn 
volksgenoten.

Uiteindelijk is het de Here Jezus zelf 
die het werk voltooit waarvoor Johannes 
de weg gebaand heeft. Even verrassend 
als Johannes aansluit bij Maleachi, sluit 
Jezus Zich aan bij Johannes. Je bent niet 
geschikt voor het koninkrijk van God, 
zegt Hij, als je hangt aan dingen die 

door mot en roest vergaan. En geen pro-
feet was er ooit zo duidelijk over wat het 
betekent om kind te zijn in Gods rijk.

Het is veelzeggend hoe de kinderze-
gening is beschreven in Matteüs 19. U 
moet dat hoofdstuk eens lezen in zijn 
geheel. Het bescheiden plekje van de 
kinderen zit daar ingeklemd tussen twee 
‘grote kwesties’ die ons verdacht bekend 
voorkomen. Terwijl de kleintjes staan te 
wachten, zijn de volwassenen met Jezus 
in debat over de ruimte in hun seksuele 
relaties. En de kinderen zijn nog niet 
weg, of daar heb je de rijke jongeman 
die uiteindelijk toch maar kiest voor zijn 
economische status. Terwijl de discipe-
len nog namopperen over zo weinig per-
soonlijke vrijheid en zo’n negatieve kijk 
op materieel bezit, gaan de kinderen 
met de zegen naar huis.

De Here Jezus haalt de kinderen uit 
hun achterstandspositie naar voren. Als 
Hij de medailles had te verdelen, weet 
ik wel hoe dat zou gaan! Hij neemt de 
tijd voor kinderen, roept hen bij Zich, 
zegent hen en neemt hen in zijn ar-
men. Was Hij ooit zo intiem met een 
volwassene? Het is, beste ouders, toch 
om jaloers op te worden? Ik kan zo 
ingekapseld zitten in wat ik ben en wat 
ik heb. Het is maar de vraag of mijn 
functioneren in Gods koninkrijk er na 
mijn kindertijd wel op vooruitgegaan is. 
Houdt God nog evenveel van mij als in 
de tijd toen ik nog geknield mijn avond-
gebedje zong? Misschien moet ik daar 
wel eerst een antwoord op vinden, voor-
dat ik de diepte van de Statenvertaling 
begrijp: God wil mijn hart bekeren tot 
de kinderen…
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We gaan deze bezinning nu afron-
den. Wat laat de Bijbel toch een prachti-
ge eenheid zien in de boodschap die hij 
voor mij heeft. Het ligt zo dicht bij el-
kaar: mijn eigen toewijding aan God en 
mijn kinderen daarin meenemen. Het 
was de klemmende oproep van Mozes 
in Deuteronomium. Maleachi nam het 
over en gaf het door aan Johannes.

En dan is daar de Grote Meester. 
Hij, die de kinderen zegent en mijn 
hart richt op de eeuwige dingen, wijst 
mij de weg in de belangenstrijd in onze 
samenleving.

Binnen het gezin samen toegewijd 
aan Gods koninkrijk.

Als dat zo mag zijn – wat krijgt deze 
profetie dan een geweldige vervulling!

Bijbelgedeelten waarnaar is verwezen:

Deuteronomium 6:1-9; 11:18-21.

Maleachi 2:10-16; 3:5-12.

Maleachi 3:22-24 (in de NBV) of 4:4-6 (Staten-

vertaling en NBG 1951) met daarbij Lucas 1:13-17.

Matteüs 19 (parallel: Mar. 10:13-16, Luc. 18:15-17). 

Let op het gemopper in vers 10 en vers 25.

Matteüs 18:1-11 (parallel: Mar. 9: 33-37 en 42-49; 

Luc. 9:46-48 en 17:1-2).

Noot:

Maleachi sluit zijn profetie af met: …gedenk de wet 

van Mozes! De manier waarop Maleachi dit zegt, is 

bijna een citaat (vergelijk Deut. 4:1; 5:1; 6:1 e.a.a.). 

Het doet vermoeden dat Maleachi bij ‘de wet’ 

speciaal heeft gedacht aan het boek Deuteronomium, 

waarin de opvoeding en het economische leven zo 

nadrukkelijk aandacht krijgen (o.a. Deut. 6:1-12; 15 

en 24). Een vergelijkbaar voorbeeld: ook in  

2 Kronieken 34:14v waar sprake is van het 

terugvinden van ‘de wet’, lijkt het om het boek 

Deuteronomium te gaan. De reactie van profetes 

Chulda in vers 24 verwijst nl. duidelijk naar 

Deuternomium 28.

Er is natuurlijk over de betekenis van de profetieën 

van Maleachi veel meer te zeggen. Ik behandel in dit 

artikel alleen het slotvers in de context van het geheel 

van het boek. En uiteraard ook in het perspectief van 

de vervulling in het Nieuwe Testament.

Aangehaalde literatuur:

- Els Lodewijks-Frencken, Op opvoeding 

aangewezen. Een kritiek op de wijze van omgaan 

met kinderen in onze cultuur, Soest, 2003,  

7e druk.

- Rien Verdult, Hechting: risico of bescherming? 

(De auteur is ontwikkelingspsycholoog en 

psychodynamisch psychotherapeut /  

website: www.stroeckenverdult.be).

- M. Nicolai, ‘Hechting en psychopathologie: een 

literatuuroverzicht’, in: Tijdschrift voor psychiatrie, 

jrg. 43, 2001/5.

* Openingswoord ouderavond 22 augustus 2007.

Kerkgang op  
zondagmiddag

Op zondagmiddag naar de kerk: 
het lijkt in toenemende mate een 
probleem te worden. Kerken die 
vijf jaar geleden nog een redelijk 
gevulde middagdienst kenden, zijn 
nu vaak nog maar half vol. Geluk-
kig zijn er in dit opzicht uitzonde-
ringen. Maar het totaalbeeld geeft 
achteruitgang te zien in het bezoek 
van de middagdienst. Het probleem 
speelt trouwens niet alleen binnen 
de GKv. Ook in de bredere gere-
formeerde gezindte hoor je soort-
gelijke klachten. Hier is bezinning 
geen overbodige luxe.

Kerkdienst

Wat is een kerkdienst eigenlijk? Het 
is om te beginnen de ontmoeting met de 
Here. Door middel van de ambtsdragers 
roept Hij de gemeente bij elkaar. God 
komt met zijn Woord en Geest naar de 
gemeente toe. En door die Geest gaan 
wij naar God toe. Met ons bidden en 
zingen. Het is verbondsomgang, waarbij 
we feestvieren voor Gods aangezicht en 
samen eerbiedig luisteren naar zijn stem.

Die eerbied staat niet haaks op de 
vrolijkheid en feestelijkheid van een 
kerkdienst. Die eerbied wil er wel de 

toon en de stijl beheersen. Je verschijnt 
voor het aangezicht van de levende, de 
heilige God, die kleine en zondige men-
sen wil ontmoeten. Hij spreekt woorden 
van genade en liefde in de Here Jezus 
Christus, waarmee zijn Geest mensen-
harten naar Hem wil toebuigen. Dat is 
de warmtedimensie van een kerkdienst 

Gemeentebreed 

H.J.C.C.J. Wilschut
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vol eerbied. Op z’n bijbels heet dat ‘de 
vreze des Heren’, waarin eerbied en 
vertrouwen/vertrouwelijkheid gelijk op 
gaan.

In de kerkdienst ontmoeten we ook 
elkaar. Je beleeft het samen lichaam 
van Christus zijn, de saamhorigheid 
in de Here, die je tastbaar viert aan 
het avondmaal. Wij horen bij elkaar, 
wij hebben wat met elkaar. Omdat we 
samen iets met de Here hebben, beter 
nog: omdat de Here iets met óns heeft. 
Een kerkdienst betekent ook de eenheid 
in Christus beleven en onderhouden. Je 
oefent contact met elkaar. Of dat nou 
altijd moet met gesprekken op orkaan-
kracht voorafgaand aan de kerkdien-
sten, is een ander verhaal. Niet ieder 
ervaart dat als stichtend. Maar het is het 
samenzijn en het samen dingen doen - 
luisteren, zingen, bidden - dat de band 
tot uitdrukking brengt en versterkt. 
Weer een stuk warmte in een vaak kille 
maatschappij.

Trouw

Daarom is trouw in de kerkgang 
voor een christen (als het goed is) heilige 
vanzelfsprekendheid. De Here verwacht 
je. Dan blijf je toch niet weg? ’t Gaat 
maar niet om een menselijke hobby. 
Nee, de Here roept je. Hij mist je, als 
je er niet bent. Trouwens, je broeders 
en zusters missen je ook. Zoals je op 
een familiefeest het jammer vindt wan-
neer iemand niet kan komen. Je bent 
incompleet.

Trouw zijn in de kerkgang. Dat is 
eis van de Here. Zie het vierde gebod 
naar de uitleg van Zondag 38 HC: dat 
ik – speciaal op de rustdag – trouw tot 
Gods gemeente kom. Alleen wil die eis 
wel iets van de binnenkant zijn. Iets 
wat je niet doet omdat het nu eenmaal 
moet, maar omdat je het graag doet. 
Voor de Here. Voor elkaar. Voor jezelf. 
De Jongste Dag komt eraan. Wat heb-
ben wij het Woord van de Here en de 
onderlinge aanmoediging in de kerk-
diensten hard nodig om overeind te 
blijven (Heb. 10:24-25)! Als gemeente 
van het Nieuwe Testament zijn we rijk 
bevoorrecht boven Gods volk in van het 
Oude Testament. Dat geeft ook grotere 
verantwoordelijkheid (Heb. 12). Gods 
hemelse stem klinkt in het evangelie van 
Christus. Dan moet je gehoor geven, 
om te beginnen door dat Woord naar je 
toe te laten komen.

Verschil in motief

Toch blijkt de kerkgang in de mid-
dagdienst onder druk te staan. Wat zit 
erachter? Ik noem een aantal redenen:

•	 soms	maken	gezondheid	en	geestelij-
ke draagkracht het niet mogelijk om 
meer dan eenmaal per zondag naar 
de kerk te komen. Soms is kerkgang 
daardoor helemaal onmogelijk;

•	 je	merkt	dat	mensen	na	een	drukke	
werkweek in een jachtige maatschap-
pij op zondag behoorlijk door hun 
energie heen zijn. Mede daardoor 
kan de tweede kerkdienst er dan bij 
inschieten;

•	 er	zijn	situaties	dat	je	vanwege	werk	
en oppas op de kinderen maar een-
maal naar de kerk kunt (niet elke 
gemeente heeft gelegenheid voor een 
crèche, laat staan dat die gelegenheid 
er twee keer per zondag is; er zijn 
ook kinderen, die zich in een crèche 
dermate ongelukkig voelen, dat je als 
ouders liever zelf op ze past);

•	 soms	is	de	eenmalige	kerkgang	iets	
dat van huis uit is meegekomen. Er 
is best trouw en meeleven met de 
gemeente. Maar twee keer naar de 
kerk is nooit ritme geweest en wordt 

ook niet als gemis of iets verkeerds 
ervaren;

•	 eenmalige	kerkgang	kan	ook	een	sig-
naal van slordigheid of gemakzucht 
zijn. O ja, natuurlijk zou ik ’s mid-
dags ook moeten komen. Maar ja, 
er is zo gauw wat, waardoor je niet 
komt. Goed dat ik er weer eens op 
gewezen word, ik zal erop letten;

•	 soms	is	eenmalige	kerkgang	een	te-
ken van toenemende vervlakking in 
het leven met de Here. Traagheid en 
geestelijke luiheid maken je steeds 
minder geïnteresseerd. Met als ge-
volg dat op den duur de kerkgang 
nog verder terugloopt en zelfs een-
maal per zondag er niet meer in zit;

•	 ten	slotte	kan	teruglopende	kerkgang	
wijzen op een proces van vervreem-
ding van de eigen gemeente. Het in-
nerlijke afscheid leidt tot een uiterlijk 
afscheid.

Tussen haakjes, niet alle ontbreken 
in de kerkdiensten wil zeggen dat er niet 
naar de kerk wordt gegaan. Een mens 
gaat ook wel eens op bezoek bij familie 
of vrienden, om met hen mee te gaan 
naar de kerk.
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Er is dus onderscheid in de mo-
tieven waarom mensen niet tweemaal 
per zondag naar de kerk komen. Dat 
onderscheid moet je in rekening bren-
gen. Scheer niet alles over één kam. De 
verschillende motieven vragen een ver-
schillend gesprek en appèl, al is steeds 
hetzelfde gebod van de Here uitgangs-
punt. Ieder heeft recht op een eigen 
benadering.

En toch

En toch, met alle begrip voor ver-
schil in achtergrond en motivatie, wordt 
het geen tijd dat we met elkaar gaan 
voor een trouwe kerkgang tweemaal 
per zondag, zoveel als ons mogelijk is? 
De Here staat klaar met een geweldige 
boodschap. Die Hij niet alleen laat ver-
tellen, maar je door de Heilige Geest 
ook eigen wil maken. Zodat zijn liefde 
en genade iets van jezelf worden. Daar 
kun je toch niet omheen door weg te 
blijven? De Here mist je. En je doet 
jezelf tekort. Laat alsjeblieft ieder zich 
daarop eens bezinnen, beproeven. Here, 
ben ik wel goed bezig voor U?

Laten we ook aan elkaar denken. 
Een halfvolle kerk schrijnt extra op een 
avondmaalszondag. ’s Morgens zitten we 
samen bij de Here aan tafel. We horen 
bij Christus. En dus bij elkaar. We zijn 
samen lichaam van Christus. Dat zou 
juist een stimulans moeten zijn om el-
kaar met steeds meer ijver op te zoeken 
in de kerkdiensten. Als je ’s morgens 
zegt: wij horen bij elkaar in Christus, 
dan is dat ’s middags toch nog steeds 
van kracht? Het heilig avondmaal dringt 
tot bezinning op en trouw in de kerk-
gang. Zoals omgekeerd uitgesproken 
ontrouw in de kerkgang zich moeilijk 
verdraagt met avondmaalvieren. Wie 

nauwelijks in de kerk komt, maar wel in 
een avondmaalsdienst, zou voor zichzelf 
nog eens goed moeten nadenken. Er 
klopt iets niet (zie ook wat het klassieke 
avondmaalsformulier zegt bij het vierde 
gebod).

Verantwoordelijk

Hier is tevens te wijzen op onze ver-
antwoordelijkheid tegenover onze jeugd. 
Liefde en enthousiasme voor de dienst 
van de Here moeten ze thuis en in de 
gemeente leren. Wat voor voorbeeld 
gaat er uit van een halflege kerk op 
zondagmiddag? Worden wij makkelijk, 
dan wordt onze jeugd nog makkelijker. 
Terwijl ze onze support heel goed kun-
nen gebruiken. Ze staan er ook open 
voor. Als dominee merk je dat op cate-
chisatie. Je kunt confronterend met ze 
praten. En toch komen ze terug. Omdat 
ze zelf willen. Mag de jeugd op ons 
rekenen?

In dat kader wil ik ook de broeders 
en zusters noemen die in ons land asiel 
hebben gezocht en gevonden. Vaak zijn 
ze in eigen land niet gewend om twee-
maal naar de kerk te gaan (al kan in 
hun thuisland die ene dienst wel twee 
keer zo lang duren als onze ochtend-
dienst…). Dan heb je als gemeente ook 
een voorbeeldfunctie naar hen toe. Als 
zij er wel zijn, maar een groot deel van 
de gemeente niet, is het dan gek dat zij 
zich hierin eveneens vrijblijvender gaan 
gedragen en wegblijven?

Over verantwoordelijkheid naar el-
kaar toe gesproken, wat doet u, wanneer 
u broeders en zusters mist? Spreekt u ze 
erop aan? En dat niet bestraffend, maar 
wervend: Joh, ik heb je gemist! Vraagt 
u ook eens waarom, zonder meteen een 

oordeel en veroordeling klaar te hebben. 
Die verschillende motieven, hè?! De 
toonzetting zal die van de liefde moeten 
zijn! Want voor kerkgang kan alleen 
liefde de motor zijn. De liefde van God 
voor ons in zijn Zoon. Met als reactie 
liefde voor Hem en voor elkaar.

HC

Misschien is het zinvol om het ei-
gen karakter van de middagdienst een 
nieuwe impuls te geven. Van huis uit is 
de middagdienst de leerdienst waarin 
de Heidelbergse Catechismus wordt 
uitgelegd. Dat dit als regel ’s middags 
moet gebeuren, is uit onze kerkorde ver-
dwenen. In menige kerk wordt dan ook 
afwisselend ’s morgens of ’s middags aan 
de hand van de Catechismus gepreekt. 
Daardoor is het onderscheid tussen 
ochtend- en middagdienst vervaagd. 
Misschien helpt terugkeer naar de oude 
praktijk om het eigen karakter van de 
middagdienst te profileren.

Natuurlijk, dan dreigt het gevaar 
dat een deel van de gemeente nooit 
of nauwelijks meer een preek over de 
Catechismus hoort. En op die manier 
nog minder vertrouwd raakt met de leer 
van de Schrift en het belijden van de 
kerk. Toch heeft de middagdienst als 
leerdienst m.i. de voorkeur. Niet slechts 
vanwege de historische achtergrond. 
Daarmee overtuig je mensen van de 21e 
eeuw ook niet meer zo gauw. Wel om 
de eigen betekenis en waarde van die 
tweede dienst te onderstrepen. En om 
op trouw bezoek van die dienst aan te 
dringen. Er is meer nodig dan alleen 
een beroep op Gods gebod. Broeder, 
zuster, u kunt niet zonder oefening in 
de christelijke leer!

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
 

Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere 
belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er nu 
via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Artikelen kunt u al uit een aantal nummers downloaden.

Verder is een groot trefwoordenregister op alle voorgaande jaargangen te vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader 
Bekeken.
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Vorig jaar verscheen van de hand 
van de huidige paus, Benedictus 
XVI, een indrukwekkend boek over 
de Here Jezus. Het boek is reeds in 
34 landen vertaald en is inmiddels 
al meer dan twee miljoen keer over 
de toonbank gegaan. Het is onmis-
kenbaar een bestseller geworden. 
En dat is niet enkel te danken aan 
de hooggeplaatste persoon die het 
schreef, maar het komt zeker ook 
door de inhoud. Op een meditatieve 
manier probeert de paus uiteen te 
zetten wat de evangeliën over Jezus 
zeggen. Daarbij laat hij zien dat hij 
uitnemend op de hoogte is van de 
exegese en het historisch-kritisch 
onderzoek.

Verrassend is hoe hij erin slaagt ook 
treffende gedachten van kerkvaders mee 
te nemen. De paus blijkt in de theologie 
van de Oude Kerk heel goed thuis te 
zijn. Dat maakt zijn studie niet weinig 
boeiend. Interessant is dat de auteur 
steeds weer tracht lijnen door te trekken 
naar moderne vragen en ontwikkelin-
gen. Hij geeft tal van actuele opmerkin-
gen die het overwegen waard zijn. Heel 
prettig is dat de paus erin slaagt helder 
en goed leesbaar te schrijven. Ik kan 
niet anders zeggen dan dat dit boek je 
meeneemt op de ‘persoonlijke zoektocht’ 
naar Jezus, die de auteur naar eigen zeg-
gen onderneemt.

Opzet

In een tiental hoofdstukken on-
derzoekt Benedictus gedeelten uit de 
evangeliën, voorziet ze van commentaar 
en mediteert erover. Aan dit alles gaat 
een soort inleiding vooraf, waarin hij 
nader verantwoording doet van zijn 
visie op een verantwoorde uitleg van de 
Schrift. De paus gaat daarbij in op wat 
het historisch-kritisch onderzoek teweeg 
heeft gebracht. Dit onderzoek heeft er 
vanaf de jaren vijftig steeds meer toe ge-
leid dat de figuur van Jezus al vager en 
onduidelijker is geworden. Jezus moest 
gezocht worden achter de tradities van 
de evangelisten en hun bronnen. Maar 

zo raakten velen de Jezus van het geloof 
kwijt. Het geloof in zijn goddelijkheid 
is pas achteraf bepalend geworden voor 
het beeld dat orthodoxe christenen van 
Hem hebben.

Benedictus wil deze ontwikkeling 
keren. Al handhaaft hij het goed recht 
van historisch-kritisch onderzoek – God 
is immers binnengetreden in onze ge-
schiedenis –, de methode van dit onder-
zoek heeft haar beperkingen. Want ze 
komt niet verder dan de woorden die ze 
aantreft, te behandelen als woorden van 
mensen.

Juist hier zet de paus zijn kritiek in. 
Je zou verwachten dat hij dan wijst op 
het zelfgetuigenis van de Schrift die zich 
aandient als woord van de Heilige Geest 
(vgl. 2 Tim. 3:16; Heb. 10:15;  
1 Petr. 1:11,12). Maar dat doet de paus 
niet. Hij probeert duidelijk te maken 
dat de historisch-kritische methode uit 
haar aard over zichzelf heen wijst en van 
binnenuit openstaat voor methoden die 
haar aanvullen. ‘In het woord uit het 
verleden is een vraag hoorbaar naar zijn 
betekenis in het heden. In het woord 
van mensen klinkt iets mee dat groter 
is.’ Dat leidt tot een manier van lezen 
van de afzonderlijke teksten in de con-
text van het geheel van de Schrift, waar-
door die teksten in een verrassend nieuw 
licht komen te staan.

In de Bijbel zelf worden namelijk ou-
de teksten opnieuw begrepen, opnieuw 
gelezen als een woordproces dat geleide-
lijk zijn innerlijk potentieel ontsluit.

Wie vanuit Jezus Christus kijkt naar 
dit proces, kan eruit opmaken dat het 
geheel een richting heeft: dat Oude en 
Nieuwe Testament bij elkaar horen. Dat 
we Hem beschouwen als sleutel tot het 
geheel, veronderstelt een geloofsbeslissing. 
Dat ontkent de paus niet, maar zijns in-
ziens wordt deze geloofsbeslissing gedra-
gen door ‘historisch inzicht’ en maakt 
het mogelijk om de innerlijke eenheid 
van de Schrift te zien.

Benedictus brengt uiteindelijk – na 
zijn betoog over de reeds aanwezige ‘in-
nerlijke openingen’ in de oude woorden 
– de inspiratie ter sprake. De auteur van 
de oude woorden ‘spreekt niet als een in 
zichzelf besloten individu’. Hij spreekt 
als deel van het Godsvolk dat zich weet 
‘geleid en aangesproken door God zelf, 
die vanuit de diepte – door mensen 
en hun menselijkheid heen – aan het 
woord is’. Voor de paus is dit Godsvolk 
eigenlijk ‘de diepere auteur van de 
Schriften’ (p. 17).

Op deze manier geeft hij er reken-
schap van waarom hij de vier evangeliën 
vertrouwt en bepalend acht voor wat hij 
over de persoon van Jezus zegt. Jammer 
dat de paus juist hier zo sober is en zo 
weinig recht doet aan wat Petrus schrijft 
over ‘de Geest van Christus’ en de oude 
woorden (vgl. 1 Petr. 1:11)!

Het Jezusmysterie

Ik stond wat breed stil bij de ver-
antwoording die Benedictus aan het 
begin van zijn boek geeft. Je moet 
die ook goed tot je nemen, omdat hij 
steeds weer laat zien hoe er in de oude 
woorden reeds openingen zijn naar 
wat de evangelisten ons verkondigen. 

Benedictus  
over de Here Jezus

Boek van de maand 

A.N. Hendriks
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Heel verrassend vond ik dat de paus, 
wanneer hij gaat handelen over het 
‘Jezusmysterie’, start met de belofte van 
Deuteronomium 18:15: ‘Een profeet uit 
uw midden, uit uw broeders, zoals ik 
(Mozes) ben, zal de Here, uw God u 
verwekken; naar hem zult gij luisteren.’ 
Er wordt niet een nieuwe koning/David 
beloofd, maar ‘een nieuwe Mozes’! Later 
blijkt dat typerend voor Mozes is ge-
weest, dat hij God ‘van aangezicht tot 
aangezicht’ gekend heeft (Deut. 34:10). 
Zijn kenmerk was dat hij met God 
sprak als met een vriend. Zo’n profeet is 
onder Israël nooit meer opgetreden. Dat 
betekent dat Israël mocht uitzien naar 
een nieuwe Mozes die alles wat God wil 
en zegt, uit de eerste hand overbrengt 
en die ten deel valt wat de eerste Mozes 
niet kon: Gods gelaat zien (vgl. Ex. 
33:20).

In Jezus nu is wat openstond, in ver-
vulling gegaan. In Hem is geheel gerea-
liseerd wat voor Mozes slechts gebrekkig 
gold. Alleen van hieruit kunnen we 
volgens Benedictus de persoon van Jezus 
begrijpen. Alles wat over Hem door de 
evangelisten verteld wordt, ligt hierin 
verankerd. Als je dit wezenlijke weglaat, 
ga je aan de kern van zijn persoon voor-
bij. Hier ligt het antwoord op de vraag: 
waar komt Jezus’ onderwijs vandaan? 
Wat verklaart zijn spreken en doen? Het 
komt allemaal op uit het rechtstreekse 
contact met de Vader, uit het gesprek 
‘van aangezicht tot aangezicht’. Het zijn 

de woorden van de Zoon van de Vader. 
Zonder dat innerlijke fundament zou 
het pure aanmatiging zijn!

De paus vat het dan zo samen: ‘De 
christologische dimensie – dat wil zeg-
gen het mysterie dat de Zoon de Vader 
openbaart – is aanwezig in alles wat 
Jezus zegt en doet’ (p. 29).

Ik moet bekennen: het is voor mij 
een verrassend nieuwe aanvat om naar 
Jezus te kijken. We vinden dit mysterie 
zeker terug in het evangelie (vgl. bijv. 
Mat. 12:27, en vooral Joh. 1:18). Maar 
ik heb dat nooit zo direct gekoppeld 
aan die belofte over een ‘nieuwe Mozes’, 
hoewel er op de berg van de verheer-
lijking onmiskenbaar een link gelegd 
wordt naar Deuteronomium 18:15 in 
het ‘hoort naar Hem!’ (vgl. Mat. 17:5).

Momenten

De paus kiest belangrijke momenten 
uit wat de evangelisten ons over Jezus’ 
optreden vertellen. Merkwaardig vind 
ik dat hij begint met de doop van Jezus 
door Johannes, maar geen hoofdstuk 
wijdt aan zijn geboorte. Inderdaad start 
met die doop het openbare leven van 
onze Verlosser, maar wie het over het 
mysterie van Jezus heeft, kan toch moei-
lijk de aanvang van dat mysterie laten 
rusten. Juist rond het mens worden van 
Gods Zoon is vandaag zoveel te doen 
en juist dit geloofsgeheim wordt zo 
aangevochten. Wie dat geloofsgeheim 

ontkent, zal de ware Jezus nooit op het 
spoor komen!

Ik kan in het kader van deze recensie 
niet bij alle momenten die de paus be-
handelt, stilstaan.

Ik kies er een paar uit. Indruk op 
mij maakte wat hij zegt over ‘de be-
koringen van Jezus’. De achtergrond 
van die verzoekingen zijn volgens 
Benedictus: ‘dat Jezus in het drama van 
het menselijk bestaan moet binnengaan, 
het in alle hoeken moet doorzoeken, om 
zo het “verloren schaap” te vinden, op 
de schouders te nemen en in veiligheid 
te brengen’ (p. 46).

De drie verzoekingen aan het begin 
van Jezus’ optreden hebben direct te 
maken met deze opdracht. In die drie 
wordt de kern van alle bekoring zicht-
baar: het ter zijde schuiven van God, 
voor Wie een tweede plaats naast ónze 
aangelegenheden wordt ingeruimd. 
Wezenlijk is ook dat de verzoeking zich 
moreel voordoet: ze nodigt ons niet 
rechtstreeks uit om het kwade te doen. 
Dat zou al te grof zijn. Ze doet alsof ze 
het goede op het oog heeft.

Bij de verzoekingen van Jezus is aan 
de orde wat de Redder van de wereld 
wel of niet moet doen. De duivel no-
digt Hem uit zijn pretentie Gods Zoon 
te zijn, waar te maken. Hij moet Zich 
maar eens legitimeren.

De paus trekt al mediterend de lijn 
door naar de actualiteit: ‘Dat blijven 
we heel de geschiedenis door aan God 
en Christus en zijn Kerk vragen: Als U 
bestaat, God, dan moet U zich laten 
zien.’ Tegelijk merkt hij op: ‘Natuurlijk 
kunnen we ons afvragen waarom God 
niet een wereld gemaakt heeft waarin 
Hij meer zichtbaar aanwezig is; waarom 
Christus niet een andere, glanzende in-
druk van zichzelf heeft nagelaten, waar-
aan niemand weerstaan kan. Dat is het 
mysterie van God en mens, waarin we 
niet kunnen doordringen’ (p. 53).

We zien hoe de duivel optreedt als 
schriftkenner. Hij citeert zelfs uit het 
boek Psalmen. Bijbeluitleg kan inder-
daad een instrument worden van de 
antichrist, waarbij hij alleen zijn exegese 
als zuiver wetenschappelijk presenteert. 
De paus tekent daarbij aan: ‘Uit resul-
taten van als wetenschappelijk gepresen-
teerde exegese zijn zeer kwalijke boeken 
samengesteld, die de figuur van Jezus 
kapotmaken en het geloof afbreken.’

Weer waarschuwt Benedictus in dit 
verband om de Here God niet ‘uit te 
willen testen’. Waarbij Hij moet voldoen 

Elke zondag 12.00 uur spreekt de paus vanuit zijn raam de zegen uit 
over de op het Sint-Pietersplein samengestroomde menigte.
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aan voorwaarden die wij noodzakelijk 
achten voor ons geloof in Hem. Wie 
Hem in ons laboratorium onderzoeken 
wil, is hoogmoedig bezig en kan God 
nooit vinden.

Een topper in het boek van de paus 
vond ik wat hij schrijft over het Onze 
Vader. Het is een klein, maar heel pasto-
raal hoofdstuk. De paus wijst erop hoe 
het persoonlijke en gemeenschappelijke 
hier elkaar doordringen. Het stil bij 
God zijn heeft voeding nodig.

Die voeding vinden we in het con-
crete bidden met woorden, beelden 
of gedachten. God zelf leert ons de 
woorden. Het zijn de formuleringen 
waarin de kerk als geheel of individuele 
gelovigen hun ontmoeting met God 
hebben neergelegd. Zonder die hulp bij 
ons bidden worden ons bidden en ons 
Godsbeeld subjectief. Benedictus ver-
wijst hier naar de psalmen, maar vooral 
naar het gebed dat de Here Jezus ons 
leert. Zo leren we bidden ‘in de Geest’!

Daarbij reikt het Onze Vader meer 
aan dan woorden om te bidden alleen. 
‘Het zal ons bestaan vorm geven, ons 
oefenen in de gezindheid van Jezus (zie 
Fil. 2,5)’ (p. 139). Het Onze Vader blijft 
altijd een gebed van Jezus. Hij staat 
steeds op de achtergrond en het laat zich 
alleen begrijpen vanuit de gemeenschap 
met Hem. De paus laat dit ook zien, 
wanneer hij nader ingaat op de verschil-
lende beden.

Mensenzoon  
en Gods Zoon

In het laatste hoofdstuk handelt 
Benedictus over de vraag: hoe noemt 
Jezus Zichzelf? Hij meent dat Jezus 
Zichzelf bij voorkeur aanduidde als ‘de 
Mensenzoon’ en ook wel eenvoudigweg 
als ‘de Zoon’, maar : ‘De titel “Messias” 
heeft Jezus nooit voor zichzelf gebruikt’ 
(p. 295). De paus meent dat het bij die 
laatste titel gaat om een ‘interpretatie’ 
van mensen, die tot een eigennaam 
werd. Het lijkt me niet houdbaar: in 
Lucas 24:46 wijst Jezus onmiskenbaar 
sprekend over Zichzelf zijn leerlingen 
op ‘de Christus’, nadat Hij voor Kajafas 
al verklaard had de Christus te zijn, de 
Zoon van God (vgl. Mat. 26:64).

Wel is het de paus toe te stemmen 
dat het predicaat ‘Mensenzoon’ type-
rend is voor Jezus’ eigen woorden. Het 
was geen gebruikelijke messiaanse titel, 
al vinden we een aanzet in Daniël 7. 

Het was een verrassend nieuwe aan-
duiding. Ze spreekt van zijn diepe ver-
nedering, maar opent tegelijk – vanuit 
Daniël 7 – een perspectief op een nieuw, 
hemels rijk.

Er stromen in deze benaming nog 
meer stroompjes uit het Oude Testa-
ment. Ook Psalm 110 en Psalm 118:22 
zitten erin verscholen. En vooral ook 
Jesaja 53, zoals Marcus 10:45 (de 
Mensenzoon die zijn leven geeft als los-
geld voor velen) ons laat zien.

Dat Benedictus soms wel wat veel 
gehoor geeft aan het historisch-kritisch 
onderzoek, blijkt uit wat hij stelt om-
trent de benaming ‘de Zoon’. De uit-
drukking ‘Zoon Gods’ stamt ‘uit de 
politieke theologie van het oude Oosten. 
In Egypte en Babylon droeg de koning 
de titel “Zoon Gods”’ (p. 307). Deze 
voorstelling is door Israël overgenomen 
en omgevormd. Later draagt men de 
ideologie van het koningschap uit het 
oude Oosten over op de koning op de 
berg Sion. De mythische verwekking 
van de koning als zoon van God wordt 
vervangen door uitverkiezing door God.

Psalm 2, die zingt van de koning op 
de berg Sion, wordt door de eerste chris-
tenen op Jezus toegepast. En zo vindt 
opnieuw een herinterpretatie plaats 
van de politieke theologie van het oude 
Oosten. Nu is Jezus de koning die door 
God is aangesteld en aan Wie Hij de 
volken als erfdeel geeft.

‘Zoon Gods’ wordt losgemaakt uit 
de sfeer van politieke macht en ver-
woordt nu ‘een bijzondere vorm van ver-
eniging met God’. Jezus zelf duidt Zich 
simpelweg aan als ‘de Zoon’. Zo krijgt 
de uit de politieke sfeer stammende titel 
zijn definitieve, ‘christelijke’ betekenis.

Met dit hele verhaal honoreert de 
paus niet dat de naam ‘Zoon van God’ 
uit de hemel werd aangereikt door de 
engel Gabriël (Luc. 1:32). Niet de eerste 
christenen pasten die naam op Jezus toe, 
maar God gaf daarvoor zijn aanwijzing. 
Het is dan ook volstrekt uniek dat een 
mens God als Vader heeft en aan God 
gelijk is.

Tegelijk noteer ik dankbaar hoe de 
paus ten volle opkomt voor de Godheid 
van onze Verlosser, in Wie wij het gelaat 
van God mogen zien.

Ten slotte

Vanzelfsprekend merken we in dit 
boek dat er een paus aan het woord is. 

Zo bijvoorbeeld in wat er gezegd wordt 
over de ‘lijfelijke’ zelfgave van de Heer 
in de eucharistie (p. 253) en de twaalf 
apostelen als stamvaders van een ‘we-
reldvolk’ (p. 171). Tegelijk stemt het de 
gereformeerde lezer intens dankbaar 
dat de paus van een kerk waarin zoveel 
Mariadevotie en aanroeping van hei-
ligen is, zo’n boek over de Here Jezus 
schrijft. Een boek, vol met soms verras-
sende uitleg van zo bekende woorden 
en met diepzinnige kanttekeningen. 
Ik moet bekennen dat ik het met veel 
‘stichting’ gelezen heb. Vooral ook door-
dat Benedictus telkens weer zo pastoraal 
de lijnen naar persoonlijke en culturele 
situaties weet door te trekken.

Voor wie met de paus Jezus in de 
Schrift wil ontmoeten, is dit boek een 
aanrader, al blijft een sympathetisch-
kritische leeshouding noodzakelijk.

De paus heeft nog een tweede deel 
in petto. Dit eerste deel doet uitzien 
naar een vervolg.

Ik hoop dat deze (prachtig uitge-
geven) studie veel lezers vindt ook in 
rooms-katholieke kring en dat het on-
derwijs van deze paus ertoe mag leiden 
dat men al meer gaat zien dat er maar 
één naam onder de hemel is gegeven 
waardoor wij behouden moeten worden 
(Hand. 4:12)!

N.a.v. Joseph Ratzinger / 
Benedictus XVI,
Jezus van Nazareth. Deel I. 
Van de doop in de Jordaan tot de 
Gedaanteverandering, 
uitgeverij Terra Lannoo, Arnhem, 2007. 
ISBN 90 209 7176 7, 377 pag. 
Prijs € 29,95.
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Gedicht G. Slings

Foto

We waren toen aan zee
maar ik weet er niets
meer van, wel weet ik
hoe mijn vader me omhoog
gooide en later weer opving.

Dat moment dat moeder
in de camera ving:
Vader ik kom, ik kom
ik zweef in de lucht
boven zee als een vliegtuig.

Mijn armen gespreid
ik wist zeker: hij vangt me op
de verrukking, de angst ook
mijn voeten gestrekt
juichend maar zonder geluid.

Remco Ekkers

Er zijn van die verzen die je als christen direct metaforisch leest.
De vader wordt dan Vader met een hoofdletter.
Dit vers doet je denken aan Deuteronomium 32:11.
Daar gaat het over het volk van God.
Maar er is niets mis mee om dat ook heel persoonlijk te duiden.
Dag aan dag draagt Hij ons, zegt het psalmwoord.

Heerlijk te weten: Hij vangt me op.
Hoe dan ook.
Wat een troost en bemoediging!
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‘God, Nederland en Oranje.’ Deze 
oude, beroemde drieslag heeft in het 
verleden betere papieren gehad dan te-
genwoordig. Spreekt er geen 19e-eeuwse 
idealistische en romantische visie op 
de geschiedenis van ons land uit? Een 
visie die eigenlijk weinig recht doet aan 
die geschiedenis zelf? Alsof het om een 
door God zelf gelegd drievoudig snoer 
zou gaan, dat niet verbroken kan en 
mag worden. In Protestants Nederland 
(en wel in het januarinummer van dit 
maandblad van de gelijknamige vereni-
ging) wordt door prof. dr. A.Th. van 
Deursen aandacht gegeven aan deze 
vraag. Hij begint een artikelenserie over 
de visie van Groen van Prinsterer op 
de genoemde drieslag. Groen blijkt zelf 
de drieslag niet zo letterlijk gebruikt te 
hebben. Wel kon hij bijvoorbeeld spre-
ken over ‘het door Gods genade aan het 
vaderland geschonken huis’. Het mooie 
daarvan is dat het dan niet meer om 
een opsomming gaat van drie, die ge-
lijkwaardig naast elkaar lijken te staan. 
Nee, dan staat de Here in het midden 
als Schenker en Beschikker. Om één en 
ander goed te kunnen plaatsen gaat Van 
Deursen verder terug in de geschiede-
nis. Naar de tijd van het ontstaan van 
Nederland als zelfstandige natie. Met als 
centrale figuur in de aandacht: Willem 
van Oranje. De 16e eeuw kortom. Dat 
deel van zijn instructieve artikel neem 
ik over:

Dat is een tijd, waarin zulke verbin-
dingen, als in onze titel is aangegeven, 
tamelijk algemeen gangbaar zijn. Het is 
niet uitzonderlijk, zelfs eerder normaal, 
dat mensen een heel nauwe betrekking 
zien tussen hun geloof, hun koning en hun 
vaderland. De vorst en zijn volk zijn eng 
met elkaar verbonden, en als zij samen 
oorlog voeren, dan denken zij te strijden 
voor de zaak Gods.
Die drievoudige verbinding is zo van-
zelfsprekend, dat ze ook blijft bestaan als 
het gaat om een opstand. We zien dat, 
om dicht bij huis te blijven, precies zo bij 
Willem van Oranje. Hij wil niet strijden 
tegen de koning, maar juist vóór hem, 
door te doen wat de koning had behoren te 
doen. Als hij in 1568 zijn veldtocht begint 
tegen de hertog van Alva, rechtvaardigt 
hij zich met een beroep op ‘ de ware dienst 
van God, de koning en het vaderland’.

Northern Rebellion
Dat komt ons bekend voor. Als je het 
woord ‘ koning’ hier vervangt door 
‘Oranje’, dan ligt het drievoudige snoer 
hier gereed. Maar precies hetzelfde horen 
we een jaar later in Engeland, als daar 
een groep rooms-katholieke edelen in 
opstand komt tegen koningin Elizabeth, 
de zogenaamde Noordelijke opstand, 
de Northern Rebellion. Dan zeggen de 
leiders: wij zijn wel gedwongen naar de 
wapens te grijpen, omdat verkeerde raads-
lieden van de koningin grote schade doen 
aan de ware dienst van God en daarmee 
ook aan de koningin, en het hele konink-
rijk in onrust brengen.
De formulering is anders, maar het blijft 
eenzelfde schema. Kerk, kroon en vader-
land zijn ook hier de drie kernbegrippen. 
De overeenkomst gaat verder. De rooms-
katholieke Engelse rebellen marcheerden 
achter een vaandel met de vijf wonden 
van Christus en het opschrift: in dit teken 

zult gij overwinnen. De huursoldaten 
van de prins gebruikten als hun strijd-
kreet de naam van Gods Zoon. Heeft er 
dan nauwelijks verschil bestaan tussen 
Willem van Oranje enerzijds en de graven 
van Westmoreland en Northumberland 
anderzijds?
Misschien zou de geschiedenis inderdaad 
zo geoordeeld hebben als de prins van 
Oranje in 1568 de dood zou hebben ge-
vonden. Dan zou hij net als de Engelse 
graven alleen maar bekend staan als de 
aanvoerder van een mislukte opstand. 
Maar voor de prins is het niet gebleven 
bij dat ene optreden. En dan zien we hem 
geleidelijk veranderen. Hoe meer we hem 
in actie zien als leider van de opstand, hoe 
meer hij loskomt van die algemene vrome 
formules die in de zestiende eeuw door ie-
dereen worden gebruikt, en hoe beter zijn 
eigen geluid herkenbaar wordt.

Catechismus
Hij heft geen leuzen aan, maar spreekt 
zijn geloof uit. Als ik zijn brieven lees 
vanaf 1572, komt mij dikwijls onwille-
keurig antwoord 52 van de Heidelbergse 

Persrevue P.L. Storm

Willem de Belijder

Willem de Zwijger
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Catechismus in gedachten: ‘ dat ik in alle 
droefenis en vervolging met opgerichten 
hoofde even Dezelfde, Die zich tevoren om 
mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al 
de vloek van mij weggenomen heeft, tot 
een Rechter uit de hemel verwachte, Die 
al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige 
verdoemenis werpen, maar mij met alle 
uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijd-
schap en heerlijkheid nemen zal.’
Uit al die brieven spreekt een sterk geloofs-
vertrouwen, en een sterk geloof wordt door 
de geringste bemoediging bevestigd. In 
augustus 1572 heeft er in de omgeving van 
Roermond een klein ruitergevecht plaats-
gevonden, waarbij de soldaten van de 
prins de overhand hadden gehouden. Het 
was niet meer dan een kort handgemeen, 
en het had zo weinig te betekenen, dat het 
ook in de grote verhalende geschiedwerken 
van Bor of Van Meteren niet voorkomt. 
Maar voor de prins was het genoeg. ‘Wij 
kunnen nu duidelijk zien, hoe de Heere 
God onze rechtvaardige en billijke zaak 
wonderbaarlijk verdedigt. Dat schenkt 
mij de vaste hoop, dat ondanks alle in-
spanningen en kwade praktijken van 
Zijn vijanden, Hij deze zaak tot een goed 
en gelukkig einde zal brengen.’ Zo toont 
Oranje zich in voorspoed dankbaar.
Misschien zouden we met nog meer recht 
kunnen zeggen dat hij in tegenspoed ge-
duldig is geweest, als we niet telkens de 
indruk kregen dat tegenspoed voor hem 
helemaal niet bestaat. Het is alsof hij 
eenvoudig weigert de zaken van die kant 
te bezien. De grootste ramp van het jaar 
1572 is zonder twijfel de Parijse bloed-
bruiloft geweest, de massamoord op de 
Hugenoten. De prins had zijn hoop gesteld 
op een bondgenootschap met de Franse 
protestanten, en die waren nu plotseling in 
enkele uren tijds bij duizenden afgeslacht.
Daarover schrijft Willem van Oranje een 
brief aan zijn broer Jan van Nassau. Dat 
doet hij dan op deze manier. ‘In Fries-
land’, zo begint hij zijn brief, ‘ hebben 
verscheidene steden onze kant gekozen. 
Daaraan kunnen we zien hoezeer God 
onze zaak begunstigt. Aan de andere 
kant zien we hoe de boosaardigheid ‘van 
mensen telkens weer probeert het gena-
dige werk Gods te niet te doen. Ge hebt 
natuurlijk al genoeg gehoord over die on-
gelukkige en afschuwelijke moord, die in 
Parijs heeft plaatsgevonden.’

Bloedbruiloft
Dat is alles wat hij over de bloedbruiloft 
schrijft. Oranje stelt hier twee gebeurtenis-
sen tegenover elkaar, op zo’n manier dat 
het schijnt alsof die geweldige tegenslag, in 
Frankrijk, haast in het niet zinkt vergele-

ken bij de overgang van Bolsward, Sneek 
en Franeker, kleine stadjes die trouwens 
heel spoedig weer in Spaanse handen 
zouden zijn. De prins weet vanzelfspre-
kend ook wel, dat het goede en het slechte 
nieuws hier bij lange na niet tegen elkaar 
opwegen. Zijn eigenlijke troost vindt hij 
daarin ook niet. ‘Hoe het ook zij’, besluit 
hij zijn brief, ‘ het heeft God behaagd zo 
te handelen om ons alle hoop te ontnemen, 
die wij op mensen zouden kunnen vesti-
gen.’
Oranjes geloofsvertrouwen is zo groot, 
dat hij oog heeft voor het zwakste teken 
van hoop – zie naar Bolsward, Sneek en 
Franeker. Maar dat geloofsvertrouwen is 
vooral daarom zo sterk, omdat het niet 
van voorspoed afhankelijk is. Het hoeft 
hem niet mee te zitten. Als Haarlem in 
1573 bezwijkt na een beleg van zeven 
maanden, menen Oranjes vrienden in 
Noord-Holland, dat de strijd nu wel ver-
loren is. Alleen de prins zelf kan zich nau-
welijks in die gedachte verplaatsen.
Als het de Almachtige dan al behaagd 
heeft over Haarlem naar Zijn wil te 
beschikken, ‘zullen wij Hem en Zijn god-
delijk Woord daarom verloochenen en 
verlaten? Is daarom de sterke hand Gods 
enigszins verkort?’ Het is in deze brief aan 
de Noord-Hollanders, dat Oranje de al-
tijd bekend gebleven woorden neerschrijft: 
‘ dat aleer wij oit dese sake en de bescher-
menisse der christenen en arme verdrukten 
in desen lande aengenomen hebben, wij 
metten alderoppersten Potentaet der po-
tentaten alsulcken vasten verbond hebben 
gemaeckt, dat wij geheel versekert sijn dat 
wij en alle degene die vastelijk daerop be-
trouwen, door Sijne geweldige en machtige 

hand ten lesten noch ontset sullen worden, 
spijt alle Sijne en onse vijanden.’

Lodewijk en Hendrik
Twee jaar later wordt Oranje opnieuw 
door een zware slag getroffen, en nu 
ook persoonlijk. Zijn broers Lodewijk 
en Hendrik sneuvelen in de strijd op de 
Mokerhei. Ook nu weer geeft hij in een 
brief aan Jan van Nassau zijn reactie. 
‘Wij moeten ons altijd schikken in de wil 
Gods’, schrijft hij ditmaal, ‘gedachtig, dat 
Hij die het bloed van Zijn Zoon gestort 
heeft om Zijn kerk in stand te houden, 
niets zal doen dan tot Zijn eer en tot 
bescherming van Zijn gemeente.’ Bedoelt 
Oranje dus dat het met die gemeente on-
danks alles goed zal aflopen? Ja, maar niet 
omdat ze het vast en zeker zal winnen. ‘Al 
kwamen wij allen te sterven,’ vervolgt de 
prins dan zijn brief, ‘en al werd dit arme 
volk geheel uitgemoord, dan nog behoren 
wij verzekerd te zijn dat God de zijnen 
niet verlaat.’
Dan gaan we de diepte in. Het is alsof 
we met elkaar Hebreeën 11 lezen, de 
lange rij van geloofsgetuigen. We kunnen 
het ons ook goed indenken, dat Willem 
van Oranje dat hoofdstuk dikwijls in 
gedachten heeft gehad, en dat hij zich 
heeft gesterkt aan het geloof van die vele 
getuigen. Maar hier spreekt hij zoals aan 
het slot van Hebreeën 11, waar het gaat 
over de getuigen met wie het naar mense-
lijke maatstaf juist niet goed is afgelopen. 
‘Anderen hebben bespottingen en geselen 
geproefd, en ook banden van gevangenis; 
zijn gestenigd geworden, in stukken ge-
zaagd, verzocht, door het zwaard ter dood 
gebracht.’ Ook dat kan het lot zijn van 
de geloofsgetuige. En zo kan ook dat arme 
volk geheel worden uitgemoord, en toch 
kun je ook dan verzekerd blijven dat God 
de zijnen niet verlaat.
Waarom nu dit alles over Willem van 
Oranje? Ik vertel dat, omdat het voor 
Groen van Prinsterer heel belangrijk is 
geweest. Zijn overtuiging dat de Oranjes 
voor Nederland zo’n grote betekenis heb-
ben gehad, is sterk bepaald door de figuur 
van deze eerste Willem. Groen heeft de 
brieven van de prins uitgegeven in zijn 
bekende serie ‘Archieven of correspondentie 
van het huis Oranje-Nassau’ en hij is van 
die brieven diep onder de indruk geko-
men.
Daar heeft hij van getuigd in zijn rede 
van 1843: ‘Willem I, gelijk hij uit zijn 
briefwisseling nader gekend wordt.’ De 
conclusie waarop Groen in die redevoe-
ring uitkomt is dat de prins de zaak die 
hij verdedigde, beschouwd heeft als de 
zaak Gods. In dat vertrouwen heeft hij de 

Groen van Prinsterer
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strijd gewaagd, en zo is hij de grondleg-
ger geworden van de Nederlandse staat. 
De geboorte van die staat is bewerkt door 
Oranjes geloofsvertrouwen. Daarom be-
grijpen we, hoe Groen ertoe gekomen is 
het geslacht van de Oranjes te betitelen als 
het door Gods genade aan het vaderland 
geschonken huis.

Willem de Zwijger was ook Willem 
de Belijder! En wat is dat van belang ge-
weest voor het ontstaan van Nederland. 
Het slotstukje van het artikel (na een 
uitstap over Da Costa) geef ik daarom 
ook nog even door. Het is ook van be-
lang, nu soms zo gemakkelijk geponeerd 
wordt dat we als christenen zouden gaan 
voor ‘een neutrale staat’ (wat toch echt 
iets anders is dan het verdedigen van 
een vrije kerk in een vrije staat!).

Gods dienares
Een christen kan namelijk niet willen, 
schrijft Groen in 1840, dat godsdienst en 
staat van elkaar worden gescheiden. Gods 
geopenbaarde wil is de oorsprong van alle 
gezag. Alle rechten of plichten die mensen 
hebben gaan daarop terug. De overheid 
moet weten dat zij Gods dienares is. Als 
ze zich niet bindt aan de wet Gods, heeft 
ze geen hogere regel dan haar eigen wil-
lekeur. Natuurlijk wist Groen wel dat 
deze waarheid niet alleen geldt voor Ne-
derland. Alle overheden op de hele aarde 
horen zich te binden aan de wet Gods. 
Maar Nederlanders kunnen dat beter dan 
andere volken leren uit hun eigen geschie-
denis. Dat is hun rijkdom en daar moeten 
ze naar handelen. Doen ze dat niet, dan 
zullen ze ook des te meer schuldig staan.
Groen wijst er in dit verband zelf niet 

op, maar je kunt hier denken aan Mat-
theüs 11:21: ‘Wee u, Chorazin, wee u, 
Bethsaïda! Want zo in Tyrus en Sidon de 
krachten waren geschied, die in u geschied 
zijn, zij zouden zich eertijds in zak en 
as bekeerd hebben.’ Zo kun je de Neder-
landse geschiedenis van de laatste twee of 
drie eeuwen ook lezen: alle tekenen die bij 
ons geschied waren, zijn vergeten en afge-
wezen. En dan zul je nu moeten zeggen, 
juist omdat ons land zo rijk was gezegend: 
wee u, Nederland. In die geest oordeelt 
Groen trouwens in zijn handboek ook als 
hij de verovering van ons land door de 
Fransen in 1795 beschrijft: ‘ de ware bron 
van onze ongelukken ligt in de nationale 
zonden en ongerechtigheden. God heeft 
een twist met Nederland en wie zal op-
richten als God ter neer werpt?’

De CU in de  
regering –  
een kritische stem

Ruim een jaar regeert de CU nu mee 
met CDA en PvdA. Kan dat? Komt dat 
ons land ten goede? Geeft het ruimte 
voor meer invloed van bijbelse normen 
op samenleving en wetgeving? Lastige 
vragen, die gauw iets onbillijks kunnen 
krijgen. Of die gewoon te vroeg zijn na 
een jaar. Toch in dit stukje Persrevue 
wat plaats ingeruimd voor een kritische 
stem, en wel van de kant van rechtsfi-
losoof dr. A. Kinneging. Geen christen. 
Een conservatief denker. Met wat te 
hoge verwachtingen van wat hij noemt 
‘het rationele discours’. En toch vaak 
zeer het beluisteren waard. Ook dit keer. 
Zeker op het voor christenen aangelegen 
punt van het gezinsbeleid, waarvoor 
juist de CU een aparte minister geleverd 
heeft. Hij werd geïnterviewd door Hans 
Valkenburg voor CV/Koers (het februari-
nummer). Titel: ‘De ChristenUnie geeft 
te veel weg.’

Wat vindt u van de manier waarop de 
ChristenUnie (CU) invulling geeft aan 
haar rol in het centrum van de macht?
“Ik heb mij vanaf het begin verbaasd over 
het feit dat de CU in een kabinet is gegaan 

met de PvdA. De partijen staan immers op 
veel punten tegenover elkaar. Op punten als 
abortus, euthanasie, homohuwelijk, de rol 
van de vrouw in de samenleving, waarden 
en normen in het algemeen, ga zo maar 
door. Ik heb destijds dan ook voorspeld dat 
dit kabinet de periode niet zal uitzitten 
tenzij een van de partijen haar kroonjuwe-

len in de uitverkoop doet.
Het is het meest waarschijnlijk dat dit 
gebeurt met de CU als kleinste partij. Dat 
zie je nu al gebeuren. De heer Rouvoet zal 
het dan ook onvermijdelijk aan de stok 
krijgen met zijn achterban. Aanvankelijk 
zal men wel een en ander in het kader van 
‘coalitiepolitiek is compromissenpolitiek’ 
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toelaten, maar als de heer Rouvoet te wei-
nig binnenhaalt, zal de achterban uitein-
delijk toch gaan morren.”

De media en de politiek zeggen juist 
dat dit regeerakkoord een CU-akkoord 
is.
“Het papier is geduldig, het gaat erom wat 
er in de praktijk van terechtkomt. Ove-
rigens geldt het bovengenoemde mutatis 
mutandis natuurlijk ook voor de PvdA. Als 
die partij te veel opschuift naar de CU zal 
die achterban ook in opstand komen. Ik zie 
niet hoe het op de langere duur goed kan 
gaan in dit kabinet.”

U vindt dat deze partijen niet bij elkaar 
horen. Gegeven deze situatie, hoe vindt 
u dat de CU opereert?
“Ik heb het gevoel dat de CU veel weg-
geeft.”

Zoals?
“De manier waarop men omgaat met 
het gezin. Alle vrouwen moeten werken, 
kinderen moeten naar de kinderopvang. 
Een paradepaardje van de PvdA. Ik zie op 
dat wezenlijke punt weinig oppositie van 
de kant van André Rouvoet of de Tweede 
Kamerfractie van de CU. Eigenlijk vind 
ik dat de heer Rouvoet zelf te veel een 
PvdA-beleid voert. Hij probeert niet om de 
gezinnen te versterken, maar vergroot de 
staatsmacht als remplaçant voor het gezin. 
Als christenpoliticus moet je je echter altijd 
afvragen hoe je het gezin kunt versterken. 
Dat kan onder andere door uit te dragen 
dat je helemaal niet wilt dat beide ouders 
veertig uur werken, omdat er dan veel te 
weinig tijd en energie overblijft voor de 
opvoeding. Dat geeft gigantisch veel proble-
men.”

U vindt dat minister Rouvoet de over-
heid vergroot?
“Ja. Als er iets niet goed gaat in de maat-
schappij, moet de staat het oplossen met 
weer een regeling en weer een instantie, dat 
is de gedachte. Een typische PvdA-fout. Lo-
dewijk Asscher van de PvdA in Amsterdam 
vraagt zich in NRC Handelsblad (12 
januari 2008, red.) zelfs af waarom ouders 
eigenlijk de eindverantwoordelijkheid zou-
den hebben voor hun kind. Waarom niet 
de staat?”

Nanny state
Als je kijkt naar de vele problemen op dit 
gebied in de huidige samenleving, is het 
dan niet logisch dat de overheid fors wil 
ingrijpen?
“Maar waar leidt deze redenering toe? Hoe 
meer de staat ingrijpt, hoe meer het gezin 

zal desintegreren. Totdat we een samenle-
ving overhouden van alleen maar indivi-
duen die in een nanny state door talloze 
ambtenaren in de gaten zullen worden 
gehouden. Maar de staat kan geen ver-
vanger zijn van de ouders. Stel je voor: een 
bureaucraat als papa en mama...”

Hoe buig je de problemen in de gezin-
nen volgens u dan om?
“De problemen op het gebied van het gezin 
zijn niet een-twee-drie met beleid op te 
lossen. Tegen de belangrijkste problemen in 
het leven helpt beleid geen zier. We moeten 
ons weer gaan realiseren dat het gezin de 
hoeksteen van de samenleving is. Zonder 
gezonde gezinnen, met verantwoordings-
volle vaders en moeders die een flink deel 
van hun tijd en energie in hun kinderen 
steken, komt er van de jeugd niets terecht. 
Dat moet bij iedereen weer tussen de oren 
komen te zitten.”

Maar dat roepen christenpolitici al 
jaren…
“Ja, maar wat doet de heer Rouvoet? In 
plaats van dit luid en duidelijk naar 
voren te brengen in de politiek voert hij 
een beleid waarbij de staat wordt ingezet 
als vervanger van het falende gezin. Ook 

belangrijk natuurlijk, maar als dat al-
les is, is het dweilen met de kraan open. 
Hij moet zorgen dat het gezin beter kan 
functioneren. De overheid moet het gezin 
met gezinsvriendelijk beleid bevorderen en 
ondersteunen. Bijvoorbeeld door niet steeds 
te herhalen dat vader en moeder allebei 
veertig uur moeten werken. Dat is het al-
lerbelangrijkste!
Helaas staat het belang van de arbeids-
markt centraal en is het belang van de 
opvoeding het ondergeschoven kindje. 
Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen: 
een van de twee ouders moet helemaal niet 
werken. Of beiden maar voor de helft. Het 
belastingstelsel zou hierop moeten worden 
aangepast. De kostwinner moet fors minder 
belasting betalen dan de tweeverdiener 
en echtscheiding zou moeilijker moeten 
worden gemaakt, onder meer door in het 
huwelijksvermogensrecht de gemeenschap 
van goederen te versterken en niet, zoals de 
tendens nu is, te verzwakken.
Er moet meer nagedacht worden over 
inhoud en belang van het huwelijk. De 
maatschappelijk dominante, oppervlakkige 
visie erop, die in bladen als Viva en Opzij 
wordt uitgedragen, moet veel krachtiger 
bestreden worden.”

Minister Rouvoet
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Gebroken gezinnen
Dat is gemakkelijk gezegd, maar staat 
dat niet wat ver van de realiteit?
“Gezonde volwassenen komen uit een goed 
gezin. Ter illustratie: de mensen die voor de 
strafrechter moeten verschijnen, komen voor 
het overgrote deel uit een gebroken, disfunc-
tionerend gezin. Slechte gezinnen zijn de 
belangrijkste oorzaak van crimineel gedrag. 
Je zou dan verwachten dat de CU, nota 
bene met een minister van gezinszaken, de 
noodklok zou luiden en dit feit wereldkun-
dig zou maken.”

Maar ondertussen zit je wel met de wer-
kelijkheid van vandaag de dag…
“Meneer Rouvoet geeft mede leiding aan 
de Nederlandse maatschappij. Hij moet 
zeggen: ‘Mensen, het gaat verkeerd.’ Net 
zo goed als we niet samen kunnen leven 
zonder een overheid die het zwaard draagt 
en een schild is voor de zwakken, kunnen 
we ook niet samenleven als de structuur 
van het gezin desintegreert. Eenieder moet 
uiteraard zelf zijn best doen zijn gezin in 
stand te houden. Dat is het belangrijkste. 
De overheid kan en moet hierbij echter wel 
een handje helpen.”

Zegt u hiermee in feite dat minister 
Rouvoet zijn taak als minister niet fun-
damenteel genoeg aanpakt?
“Ja.”

Nog een klein fragment uit het tweede 
deel van het interview:
“Prachtig dat de CU toegetreden is tot het 
kabinet. Maar waar ik bang voor was, 
lijkt te gebeuren. De CU regeert als een 
burgemeester in oorlogstijd: de redenering 
is dat de CU in het kabinet moet blijven 
omdat het anders nog erger zou zijn.”

Vreemd, want Rouvoet staat bepaald 
bekend als goed politicus.
“Ja, maar of hij de idealen van de CU 
kan bevorderen in dit kabinet, waag ik te 
betwijfelen. Laten we na twee en na vier 
jaar maar eens evalueren of er nu echt iets 
bereikt is.”

Hij slaagt erin de coalitie te sparen én 
zijn achterban tevreden te houden!
“De spagaat waar Rouvoet in zit, wordt 
steeds groter. Logisch, want de CU en de 
PvdA liggen te ver uit elkaar op principiële, 
immateriële punten.”

Maatschappelijk debat
Terug naar de discussie over de macht. 
Wat kan de CU wél doen?
“De vraag is of de CU veel kan doen. Het 
is verleidelijk om te denken dat je iets kunt 
doen nu je in het kabinet zit. Maar welbe-
schouwd is de politieke discussie slechts een 
afspiegeling van de bredere maatschappe-
lijke discussie. Daar vindt echt de menings-
vorming plaats over wat goed is en wat 

kwaad, en wat er bijgevolg moet gebeuren. 
En de maatschappelijke discussie wordt al 
jaren overheerst door links. Hoeveel CU-
ministers je daar ook tegenover zet, het 
helpt niet.”

Maar als een partij in het centrum van 
de macht treedt, heeft zij toch veel meer 
invloed op dit debat dan als zij in de 
marge opereert?
“De politieke relevantie van de CU is 
groter geworden. Maar dat veel journa-
listen op je afstappen, wil nog niet zeggen 
dat je ook iets belangrijks binnenhaalt. 
Nogmaals: na een aantal jaren zal moe-
ten worden bezien wat werkelijk bereikt 
is. De politiek is enorm verleidelijk. Als 
regent voel je je machtig en iedereen in je 
omgeving doet alsof je machtig bent, maar 
de kans is groot dat je na vier jaar regeren 
moet constateren dat je niks bereikt hebt. 
Dat je mee hebt gehuild met de wolven in 
het bos.”

Dat is een heel pessimistisch beeld.
“Het belang van de politiek moet niet wor-
den overschat. Het gaat om het maatschap-
pelijke, culturele debat. Een voorbeeld: 
de feministische visie op het gezin die nu 
dominant is, komt die uit de politiek? Nee. 
Dat was een academisch en maatschap-
pelijk debat dat langzaam is doorgedrongen 
in de politiek en toen is vastgelegd in wet-
geving.”

Je geloof toetsen 
aan de psalmen

‘Elke zondag weer zingen we psal-
men die mij geweldig aanspreken. Dat 
zei een jonge vrouw tegen me. Een paar 
jaar eerder had ze tegen me gezegd dat 
ze niets met de psalmen had. Ze voegde 
er toen aan toe dat ze vanwege haar 
huwelijk lid van onze gemeente zou 
worden. Maar ze vond het een minpunt 
van de CGK dat er bijna alleen maar 
psalmen worden gezongen. Geef mij 
maar opwekkingsliederen, zei ze. Maar 
toen haar leven op zijn kop kwam te 
staan, veranderde haar beleving. Ze ging 
de psalmen waarderen.’

Dit is het kopstukje van een artikel 

uit het Kerkblad voor het Noorden (CG) 
van 18 januari 2008. Het is geschreven 
door dr. D. Visser en wil een pleidooi 
zijn voor het zingen van de psalmen. 
Wanneer ik zo’n pleidooi tegenkom, ga 
ik er meestal gelijk plat voor en staat 
dat al half in de Persrevue. Zulke plei-
dooien verdienen ook onder ons name-
lijk veel gehoor op het ogenblik, vind 
ik. En het is een overtuigend pleidooi 
van Visser. In kort bestek weerlegt hij 
een paar belangrijke argumenten van 
mensen waarom zij (sommige) psalmen 
niet graag meer meemaken en meezin-
gen. Visser heeft ook wel weet van een 

aantal beperkingen ten aanzien van de 
kwaliteit van onze manier van psalmen 
zingen (inzake taal, begeleiding, selectief 
gebruik e.d.). Maar wanneer hij daar het 
een en ander over gezegd heeft, schrijft 
hij toch vervolgens:

Wanhoop
Alom duisternis. Zo typeerde een vrouw 
haar leven. Ze bleef wel bidden, maar 
kreeg daardoor niet meer licht. Aan het slot 
van het gesprek las ik Psalm 88. Verrast 
vroeg ze: ‘Staat dat ook in de Bijbel?’ Het 
werd ook haar gebed.
Later las ik deze psalm weer bij iemand 



95 Nader Bekeken maart 2008

die diep in de put zat. Een familielid dat 
erbij was, vroeg hem ongerust: ‘Is het zo erg 
met je?’ Hij knikte. Ook hij kon dit gebed 
meebidden.
Er zijn meer psalmen die uitzichtloosheid 
en wanhoop verwoorden. Meestal klinkt 
er meer hoop in door dan in Psalm 88. 
Ik denk aan Psalm 69. Dit gebed uit de 
diepte eindigt met een lofzang op God. 
In het NT wordt deze psalm op Chris-
tus toegepast. Voor Hem is er niet alleen 
wanhoop, maar ook verlossing. Geloof in 
Hem betekent echter niet dat we niet met 
wanhoop te maken kunnen krijgen. Dat 
er alleen maar reden voor lof zou zijn. De 
duistere dalen blijven. En de liederen uit 
de diepte.
Als zulke liederen worden gezongen, zal de 
inhoud niet de ervaring van elke kerkgan-
ger zijn. Maar wel worden we al zingende 
geconfronteerd met de wanhoop van een 
gelovige. We horen hem bidden. Zingende 
bidden we mee. Of we zingen dit biddend 
voor hem die dit niet bidden kan. Hierin 
komt de eenheid der gelovigen uit. We eige-
nen ons woorden toe voor als de wanhoop 
onszelf overvalt.

Wraak
Onlangs werd in een kerkdienst een psalm 
opgegeven waarin gevraagd wordt of God 
Zich op de vijanden van zijn volk wreken 
wil. Na de dienst liet een kerkganger aan 
de dominee weten dat hij dat lied niet had 
meegezongen. Zulke psalmen kon hij niet 
meer door zijn keel krijgen. Hij is niet de 
enige. Wie, die nadenkt bij wat hij zingt, 
zou geen moeite hebben met zo’n lied? 
Wij zijn immers beschaafde christenen? 
We komen naar de kerk om bemoedigd en 

getroost te worden. Om opgewekt te zingen 
over de goede God en zijn liefde. Het moet 
wel gezellig blijven. Maar veel psalmen 
zijn helemaal niet gezellig.
Neem Psalm 94, een lied dat begint met 
het gebed of God wil verschijnen om zich 
te wreken. Waarom? Omdat de dichter 
verontwaardigd is. Hij wil er niet aan dat 
God het onrecht niet ziet. Dat God het toe-
laat dat vreemdelingen, weduwen en wezen 
het bestaan onmogelijk wordt gemaakt. 
Dat de boeven in deze wereld ongestoord 
hun gang kunnen gaan. Hij vertrouwt erop 
dat de Here recht zal doen. Daar smeekt 
hij hartstochtelijk om.
Dat wij zo’n psalm niet zingen, zegt meer 
over ons dan over de psalm. Wij kennen 
blijkbaar die gloeiende verontwaardiging 
niet over onrecht. In de psalmen klinkt 
die wel. De psalmen zijn vol uitingen van 
onvrede en protest, woede en frustratie. Die 
worden naar de hemel uitgeschreeuwd. Veel 
psalmen kun je eigenlijk alleen zingen met 
overslaande stem. Dat klinkt niet mooi, 
maar het is wel echt. Zo is het leven.
Wie deze liederen niet zingen wil, omdat 
hij niet zo gelooft, doet er goed aan dat 
geloof te toetsen aan het evangelie. In het 
evangelie staat het kruis centraal. Daar 
openbaart zich de woede van God. Dat 
gebeurt daar niet voor de laatste keer. In 
Openbaring 6:10 bidden de martelaren 
onder het altaar om de wraak van God 
over hun bloed. En in Openbaring 18 en 
19 wordt beschreven hoe God Zich wreekt 
op Babylon. God zal de aarde schoonvegen 
door alle ongerechtigheid te verwijde-
ren. Daarvan wordt ook gezongen in de 
psalmen. Zou de gemeente van Christus 
daarvan niet meer zingen? Het zingen van 

zulke liederen zou kunnen helpen om ons 
geloof meer in overeenstemming te brengen 
met het Woord van God.

Opwekking
Zingt de Here een nieuw lied. Hiermee 
bedoelt de dichter van Psalm 98 zijn ei-
gen psalm. Hij wekt ons op om met hem 
de wonderen van God te bezingen. Deze 
psalm is een echt opwekkingslied, ook met 
de Geneefse melodie. Als althans de zang 
goed wordt begeleid. Het richt zich niet 
alleen op wat God heeft gedaan, maar ook 
op de toekomst. God komt om de wereld 
te richten in gerechtigheid. Juicht daarom 
voor de Here.
Voor ons is Psalm 98 een oud lied. Maar 
ook oude psalmen kunnen als nieuwe lie-
deren worden gezongen. Dat gebeurt als ze 
met het hart worden gezongen. Het gebeurt 
nog meer als ze gezongen worden om gunst-
matig adem te halen (Barnard). Dat wil 
zeggen dat de woorden van Gods genade 
zingend tot en in ons komen. Ze geven ge-
loof en voeden dat. Ze geven stem aan onze 
gevoelens. Met een groot verlangen worden 
die bij God gebracht, zowel verdriet als 
vreugde, en meer dan eens beide tegelijk.
Wat dat betreft zijn de psalmen onovertrof-
fen. Ik ken de gebreken van onze berijmin-
gen en onze praktijk. Ik weet dat we de 
psalmen als gezangen zingen. De praktijk 
is niet ideaal, maar zelfs in deze vorm zou 
ik de psalmen niet willen missen.
Op grond van de Bijbelse gegevens is er 
geen enkel bezwaar tegen het zingen van 
andere geestelijke liederen dan psalmen in 
de eredienst. Maar laten we de psalmen 
niet vergeten. Laten we de psalmen zingen.
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Hoe ben je als kerk en als christen 
betrokken bij de maatschappij?
Hoe stel je je op tegenover andere 
religies?
Welke boodschap heb je in de politiek?
Hoe sta je tegenover sociaal onrecht?
Hoe kijk je naar de mensen om je heen?
Hoe ligt de verhouding tussen het recht 
van God en de gelijke rechten waarnaar 
in de politiek wordt gestreefd?
Uitdagende vragen, die aan de orde 
komen in dit boekje dat de bezinning wil 
dienen.

Dit boekje kan zowel persoonlijk als 
gezamenlijk gebruikt worden.
In ieder hoofdstuk wordt eerst geluisterd 

naar wat de Bijbel zegt.
Voor de bespreking op een 
bijbelstudiegroep of plaatselijke politieke 
afdeling worden vervolgens een aantal 
gespreksonderwerpen aangedragen.
Zo leren we rond te kijken in een door God 
geschapen en geregeerde, maar door de 
zonde verstoorde wereld. Daarin heeft het 
evangelie van Christus veel te bieden! En 
zijn kerk, wat doet die?

Verschenen: cahier 76

Samen in de wereld
Wat biedt de kerk?

Ds. P. Niemeijer

Cahier 75    Geschikt als belijdenisgeschenk

Altijd veilig
Gods vasthouden en ons volhouden
 
Ds. H. Drost

Ga je belijdenis van je geloof doen?
Heb je belijdenis van je geloof gedaan?
Of weet je niet of je het wel moet doen?
Dan schreef ik dit voor jou. 

Dit boek gaat over Gods vasthouden en 
ons volhouden. 
Over veiligheid bij God.
En over eenzaamheid zonder God. 

Dat soort ervaringen staat warm en 
herkenbaar beschreven in hoofdstuk 5 
van de Dordtse Leerregels. Dat hoofdstuk 
vertelt blij over Gods vasthouden van 
struikelende mensen. Vanuit de Bijbel wil 
ik er met je over nadenken. In dit boek 
vind je naast persoonlijke bijbelstudie ook 
tips om er samen over te praten op een 

vereniging of in de groep. Er staan ook 
tips in om samen met de gemeente ermee 
bezig te zijn in een kerkdienst. 

Ik heb het geschreven toen ik predikant 
was in de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) in Houten en veel jongeren 
blij waren met het houvast dat je in deze 
belijdenis vindt. Door veel mensen in de 
gemeente werd enthousiast gereageerd 
na de kerkdiensten over dit onderwerp. 

Nu werk ik in het buitenland. In Oekraïne 
mag ik werken in de ondersteuning van 
kerken. 

Ds. Henk Drost


