
Jaargang 18 no 1  januari 2011

1

Jaargang 18 no 1 januari 2011

Eer aan de Heer,
bij hoog en bij laag
Verder in dit nummer o.a.: 
Hermeneutische overeenstemming
Heilshistorische prediking in deze tijd
Opnieuw: CNT voltooid



2

Psalm 113 vond ik bijna vijftig jaar gele-
den al een mooie psalm. Ik zei eens 
tegen mijn vader dat ik de windstreken 
niet onthouden kon. ‘Heel makkelijk,’ 
zei hij. ‘Denk aan Psalm 113: “Van waar 
de zon in ’t oosten straalt tot waar z’in 
’t westen nederdaalt.”’ Ik vond het ook 
altijd een mooie, blijde melodie die ik 
graag speelde als organist of opgaf als 
predikant. De laatste tien jaar ben ik 
door mijn bediening onder moslims de 
psalm gaan waarderen als nooit tevoren.
Alleen, nu gaat het om deze woorden: 
‘Hij onze God, die troont zo hoog, slaat 
op het diepste diep zijn oog.’ Als wij in 

gesprek met moslims het eigene van 
de christelijke godsdienst naar voren 
brengen, draait het eigenlijk altijd pre-
cies hierom. God ‘in de hoogste hemel’ 
bracht ‘vrede op aarde’ door te verschij-
nen in de hoogst eigen Persoon van zijn 
‘geliefde Zoon’. Psalm 113 is een heerlijke 
psalm omdat de Heer erin ver-heer-lijkt 
wordt om wat heet ‘het grote mysterie 
van ons geloof’: ‘Hij is geopenbaard in 
een sterfelijk lichaam.’
Psalm 113 is een lofpsalm. Het is ‘hal-
leluja’ voor en ‘loof de Heer’ na. ‘Alham-
dulillah,’ zeggen moslims om de haver-
klap. Het betekent ongeveer hetzelfde, 

maar wij bedoelen het toch anders. Wij 
mochten de kerkklok van Nazaret horen 
luiden, de ware haverklap = ‘ave’-klap. 
‘Ave Maria,’ sprak Gabriël. Het meisje 
reageerde met de lofzang van Hanna. 
Het had ook de bewerking ervan in 
Psalm 113 kunnen zijn: ‘Wie onderligt 
in stof en slijk, maakt God aan edelen 
gelijk.’ Profetisch bewierookte ze Gods 
Zoon die voor berooide zondaren ‘de 
gestalte van een slaaf aannam’ om ‘wie 
gering is aanzien te geven’. ‘Haar ziel’ 
loofde de Heer bij hoog en bij laag.

De Enige

De islamitische geloofsbelijdenis begint 
met: ‘Er bestaat geen godheid behalve 
Allah.’ Een christelijke equivalent zou 
kunnen zijn: ‘Er is geen God behalve 
“de eeuwige Vader van onze Heer Jezus 
Christus, die hemel en aarde geschapen 
heeft”.’ Hoe godslasterlijk dit ook mag 
klinken in de oren van onze moslimse 
gesprekspartners, het is wat ik bij hoog 
en bij laag blijf beweren.
De kerk van het Oude Testament had 
ook haar ‘sjahaada’ of ‘geloofsgetuige-
nis’, namelijk het ‘Sjema Yisraël’ uit 
Deuteronomium 6:4: ‘De Heer, onze God, 
de Heer is de enige.’ Je kunt het ook ver-
talen met: ‘De Here is één.’ Maar het vers 
erop maakt duidelijk dat het erom gaat 
dat de Bevrijder die zijn volk ‘uit het stof 

Eer aan de Heer, 
bij hoog en bij laag
Halleluja!
Loof, dienaars van de Heer, loof de naam van de Heer.
De naam van de Heer zij geprezen van nu tot in eeuwigheid.
Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd de naam van 
de Heer.
Verheven boven alle volken is de Heer, verheven boven de hemel zijn luister.
Wie is gelijk aan de Heer, onze God, die hoog daar boven zijn woning heeft,
die zijn oog richt naar beneden, wie in de hemel en op de aarde?
Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ont-
beert.
Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten, bij de hoogsten van zijn volk.
De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis, een vrolijke moeder van 
kinderen.
Halleluja!                                                                                                (Psalm 113)

Psalm 113 is een loflied op God. Hij is de Enige. Hij is altijd groter dan wij 
denken. De psalm roept alle wereldbewoners, ook moslims, op om zijn 
Naam hoog te houden.
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verheven’ en ‘uit het vuil getild’ heeft, 
zijn eer niet delen wil. Jezus’ aanhaling 
van de tekst in zijn gesprek met een 
schriftgeleerde bevestigt dit.
‘Wij geloven dat er één God is, een 
geheel enig en eenvoudig geestelijk 
wezen’, belijdt de kerk. Er bestaat maar 
één God die ‘God’ mag heten. Hij is 
compleet uniek in vergelijking met zoge-
naamde goden. ‘Eenvoudig’ ook. Niet 
‘eenvoudig’ zoals in het ‘Gunstrijk wil de 
Heer “eenvoudigen” verhogen’ uit het 
Magnificat. Maar in de Bijbel komt ons 
geen ‘God’ tegemoet die een compositie 
is van verschillende Acteurs waardoor de 
een zeggen kan: ‘Voor mij is God zus’, en 
de ander: ‘Voor mij is God zo’.
Er is maar één God. Boven, met en in 
ons: Vader, Zoon en Heilige Geest. Een 
‘drievuldig God die één in wezen is’ en 
daardoor gevrijwaard van meervoudige 
persoonlijkheidsstoornissen. ‘Wie is 
gelijk aan de Heer, onze God, (…) wie in 
de hemel en op de aarde?’, vraagt de 
psalm. De vraag stellen is haar beant-
woorden: niets en niemand uiteraard. 
Zo’n God verzin je niet. Zijn hoogheid 
en zijn heiligheid gaan alle fantasie te 
boven. En niet minder dat ‘die hoog daar 
boven zijn woning heeft’, ‘zijn oog richt 
naar beneden’.

Moslims zeggen voortdurend ‘Allahoe 
akbar’. ‘Akbar’ is zowel vergrotende als 
overtreffende trap van ‘kabier’, dat 
Arabisch is voor ‘groot’. Maar wat voor 
idee zij ook hebben van de onvoorstel-
bare grootheid van Allah, het blijft altijd 
kleiner dan de verhevenheid van onze 
God, ‘die aard’ en hemel schiep’; én ons 
‘in Christus tegemoet komt’. Vers 4: 
‘Verheven boven alle volken is de Heer, 
verheven boven de hemel is zijn luister.’ 
‘In hoogheid en heiligheid zal Ik tro-
nen,’ zegt de Drie-enige al door Jesaja’s 
mond. En dan: ‘Met hen die verslagen 
en onaanzienlijk zijn.’ God bij hoog en 
bij laag!

Het huis te klein

God is altijd groter dan een mens zich 
kan indenken. Ter gelegenheid van de 
inwijding van de tempel bracht koning 
Salomo het prachtig onder woorden in 
zijn gebed. Een wolk ofwel Gods majes-
teit vulde de hele tempel (1 Koningen 8) 
en toen sprak de koning: ‘Heer, u hebt 

gezegd dat u in een donkere wolk wilde 
wonen. Welnu, ik heb voor u een vor-
stelijk huis gebouwd.’ Direct gaf hij blijk 
van het besef dat het huis te klein was 
voor God: ‘Zou God werkelijk op aarde 
kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel 
kan u niet bevatten, laat staan dit huis, 
dat ik voor u heb gebouwd.’
God is onbevattelijk. Hij valt niet te loka-
liseren of op te sluiten. Niet in een tem-
pel. Hij past evenmin in een systeem van 
voorschriften of in een dogmatiek. Zelfs 
niet in de hemel! Daarom kun je alles 
van Hem verwachten. Ook dat de heilige 
God die hoog woont, oog heeft voor de 
‘lage staat’ van Maria. ‘En den nood-
druftige uit den drek verhoogt’, naar de 
niet-herziene Statenvertaling.

Psalm 113 is een oproep aan alle wereld-
bewoners om de naam van de Heer hoog 
te houden: driemaal gaat het over ‘de 
naam’ van de Heer die ‘geloofd en gepre-
zen’ moet worden. Het gaat niet per se 
om ‘Jahweh’ of ‘Jehovah’, de Godsnaam 
die vijf keer klinkt. We vechten ook niet 
om het woord ‘God’ of ‘Allah’. Het gaat 
om hoe ‘de enige ware God’ bekend wil 
staan. Zijn naam is zijn faam, die blijkt 
uit de bijbelse geschiedenis. Zijn ‘luister’ 
of glorie, op z’n heerlijkst geopenbaard 
in Jezus Christus.
De drie-enige God wil altijd en overal 
geprezen worden. ‘Van nu aan tot in 
eeuwigheid.’ ‘Van waar de zon opkomt 
tot waar zij ondergaat.’ Niet alleen in 
Israël, maar in alle windstreken. Niet 
alleen als wij onder elkaar zijn, maar ook 
ten overstaan van anderen. Bij hoog en 
bij laag. ‘Dan kan ik zelfs voor koningen 
getuigen van uw richtlijnen.’ Deze woor-
den uit Psalm 119 vormden het motto 
van de hervormer Melanchton toen hij 
zijn Augsburgse Confessie liet voorlezen 
aan keizer Karel V.
Te zeggen dat jij jouw geloof niet wilt 
opdringen aan een ander, getuigt van 
valse bescheidenheid. Wij vereren niet 
onze eigen stamgod maar – om met 
Jona te spreken – ‘de Heer, de God van 
de hemel, de God die de zee en het land 
gemaakt heeft’. Wanneer wij onze rijk-
dom delen met anderen, willen wij niet 
ons gelijk halen, maar gaat het om het 
gelijk van Jezus, die ‘in het gelijk gesteld’ 
wordt door de Geest. Het punt is dat Híj 
tot zijn recht komt.
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Pasen en Pinksteren op één dag

Is Psalm 113 een lied voor de veertigda-
gentijd of voor advent? De Psalmen 
113 - 118 staan bekend als het ‘Hallel’, 
gezongen bij Joodse feesten en speci-
aal bij het pesachmaal. Jezus zong met 
zijn discipelen ‘de lofzang’ ofwel ‘het 
‘Hallel’ vóór Hij naar de Olijfberg en de 
olijfgaard ging. Naar liturgisch gebruik 
staan 113 en 114 tussen de gedachtenis 
aan de uittocht en de maaltijd, en 115 tot 
en met 118 na het eten en voor de ‘drink-
beker der dankzegging’.
Het kan allebei. In de kerk vallen Pasen 
en Pinksteren toch altijd op één dag: je 
preekt niet over de kribbe zonder dat 
je het kruis ter sprake brengt. Via het 
citaat uit het gebed van Hanna in vers 
7 en 8a is er een link met het lied van 
Maria, die ook 1 Samuël 2 verwerkte. 
Bovendien kun je het kerstwonder niet 
beter onder woorden brengen dan 
met het contrast van ‘hoog’ en ‘laag’. 
Gebeurt dat niet ook in het Gloria in 
Excelsis waarvan de herders de première 
hoorden?

Moslims kennen uit de Koran het ver-
haal van Maria die na een bezoek van de 
engel Gabriël ongehuwd zwanger werd. 
De betekenis verschilt totaal. Niets over 
Gods Woord dat een mens van vlees 
en bloed werd. Geen Christus Jezus die 
afstand deed van zijn goddelijke ver-
schijning om Zich als mens te laten ver-
nederen. Zij menen dat God in de kerk 
schandalig naar beneden wordt gehaald. 
Wij danken dat God in zijn Zoon naar 
beneden is gedaald en diep door het 
stof ging om ons uit de mesthoop van 
de zonde omhoog te trekken.
‘Het Woord heeft bij ons gewoond’, 
schrijft Johannes eerbiedig. Eerst was er 
de tabernakel, toen de tempel van Salo-
mo, vervolgens de tempel die herbouwd 
werd na de ballingschap. ‘In ’t midden 
van de tijd’ verscheen Gods Zoon die 
over ‘de tempel van zijn lichaam’ sprak. 
Dat alles in afwachting van de dag dat 
‘Gods woonplaats onder de mensen zal 
zijn’ en ‘Hij bij ons zal wonen’. God zelf 
als tempel: het is hét grote geheim van 
onze godsdienst.
Jesaja 57: ‘Dit zegt hij die hoog is en ver-
heven: In hoogheid en heiligheid zal ik 
tronen met hen die verslagen en onaan-
zienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke 

geest herleeft, opdat het verslagen hart 
tot leven komt.’ De afstand tussen hoog 
en heilig, en laag en zondig werd over-
brugd door Gods Zoon die mens werd. 
Die kwam om helemaal waar te maken 
wat Hijzelf met zijn leerlingen zong: ‘Uit 
het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert.’

Geen ego-lied

In haar lofzang heeft Maria zich zeker 
ook verwonderd over zichzelf als ‘niet 
versmade dienstmaagd’. Maar het is 
geen ego-lied. Evenmin als dat van 
Hanna, die eerst geen kinderen krijgen 
kon. De vrouwen zingen ook niet alleen 
over zichzelf en andere vrouwen zoals 
Sara, Rebekka, Simsons moeder, Hanna 
en Elisabet. Ook in Psalm 113:3 zit meer 
in de woorden ‘Die onvruchtbaar scheen 
met bloei van kindren om haar heen.’
In Jesaja 54 wordt Israël voorgesteld als 
een steriele vrouw. Een verstoten vrouw 
die het bij haar man verbruid heeft en 
dan kansloos is voor een relatie. Ze is 
vol verdriet omdat ze van weeën geen 
weet heeft. De tekst komt terug in Pau-
lus’ brief aan de Galaten. Hij heeft het 
in hoofdstuk 4 over de kerk als moeder. 
Zij die niet eens een man meer had en 
nooit baren zou, krijgt meer kinderen 
dan al die getrouwde vrouwen. Door 
Gods trouw ontvangt de dochter van 
Sion alsnog liefde en wordt ze een vro-
lijke moeder van een veelkleurig gezin.

Er is zeker aandacht voor het individu. 
Vader in de hemel kent het verdriet van 
kinderloze echtparen, singles en homo’s 
die nooit ouders zullen worden. Hij had 
oog voor castraten. Terwijl iemand met 
geplette testikels of afgesneden penis 
aanvankelijk niet eens mocht deelne-
men aan de eredienst, krijgt hij in Jesaja 
56 iets beters beloofd dan zonen en 
dochters. Er is voor ieder een volwaar-
dige plaats in het gezin van God.

Kerkmoeder

De vrouw van Elkana wordt moeder van 
Samuël en de verloofde van Jozef brengt 
Gods Zoon ter wereld. Twee vrouwen die 
niet in tel waren, worden verwaardigd 
tot kerkmoeder. Psalm 113, over God die 
omkijkt naar een eenzame vrouw die 
niet kan meepraten als het over kinde-
ren gaat, én Psalm 114, over de redding 

uit Egypte, werden in de liturgie van 
het jaar nul in één adem gezongen. Het 
‘diepst verlangen’ van een vrouw blijkt 
de vreugde te zijn van de kerk die groeit 
en bloeit doordat ze zich koestert in de 
zelfopofferende liefde van Christus.
Het is de stijl van Gods koninkrijk. Gods 
Zoon die de menselijke natuur aan-
neemt met alle beperkingen van de 
zonde. Juist daarom is Hij naar Filippen-
zen 2 ‘hoog verheven’ en ontving Hij ‘de 
naam boven alle naam’. Hij staat model 
voor ieder die door de Heilige Geest aan 
Hem gelinkt wordt. Anderen vinden het 
verachtelijk: een gekruisigde Heer als 
Hoofd van een gemeenschap. Maar ‘Wat 
in de ogen van de wereld onbeduidend 
is en wordt veracht’, kiest God uit om 
mensen die zich op de borst slaan, een 
toontje lager te laten zingen.

‘Hij laat hem wonen bij de hoogsten van 
zijn volk.’ Een soort American dream van 
de krantenjongen die zich opwerkt tot 
miljonair. Je komt ze in de Bijbel overal 
tegen: Jozef achter de tralies, David ach-
ter de schapen, Mefiboset in z’n rolstoel, 
Maria in een gehucht in het achterlijke 
noorden des lands. Het onooglijkste 
volkje in het Midden-Oosten werd Gods 
oogappel. Een gedecimeerde kerk in Irak. 
Een gemeente met een teruglopend 
ledenaantal, voornamelijk bejaarde kerk-
gangers en een voorspelbare liturgie. 
God hanteert andere beoordelingscrite-
ria dan wij.
De vier deelwoorden in het tweede 
gedeelte van Psalm 113 doen een rooms 
bijbelcommentator denken aan de 
schone namen van Allah waarvan mos-
lims er 99 hebben. ‘De hoogwonende’, 
‘de laagziende’, ‘de oprichtende’ en de 
‘woninggevende’ klinken als islamitische 
Godsnamen. Voor ons zijn het specifica-
ties van de naam Jahweh. ‘Die is, die was 
en die komt.’ ‘Eer aan God in de hoogste 
hemel.’ Omdat Hij Zich niet hoog in de 
hemel liet opsluiten, maar in zijn Zoon 
laag op aarde vrede bracht.
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Het gaat om een zaak die in een lang-
lopend contact – nu al weer zo’n zeven 
jaar – besproken wordt. Laat ik daarom 
even in het kort ophalen waar het om 
gaat.

Het VOP-rapport constateerde dat er 
in de Schrift argumenten voor en argu-
menten tegen vrouwelijke ambtsdragers 
zijn. De conclusie was dat er door exege-
se van alle aan te voeren schriftplaatsen 
geen duidelijk en eenduidig antwoord te 
vinden is. Er werd een andere weg voor-
gesteld: niet de weg van de schriftuitleg 
(exegese), maar die van het schriftver-
staan (hermeneutiek). Daarmee wordt 
bedoeld: ‘het begrijpen van een uitge-
legd Schriftgedeelte in onze huidige 
context’. Ik denk dat dit de kern is van 
het VOP-rapport, waarop ook de kritiek 
zich richtte.

De GK geven VOP een 
onvoldoende

Die kritiek kwam er van de kant van de 
toenmalige DKE. Zij vonden dat op deze 
manier de exegese buitenspel gezet 
wordt: het schriftverstaan vervangt de 
schriftuitleg. Dat is niet verantwoord. 
‘Hoe lastig het ook is om tot eenstem-
migheid te komen over de uitleg van 
relevante Schriftgedeelten – toch zullen 
we telkens weer naar de Schriften moe-
ten luisteren.’
In hun kritiek wijzen DKE ook aan dat 
het VOP-rapport vanuit de hermeneu-
tiek wel degelijk exegetische keuzes 
maakt. Schriftgegevens van de tegen-
standers worden afgewezen om ruimte 
te maken voor die van voorstanders. Die 
keuze wordt niet op grond van exegese 
gemaakt. ‘Wat doorslag geeft is het feit 

dat wij deel uitmaken van een cultuur 
waarin vrouwen in hun relatie met 
mannen geëmancipeerd zijn, en dat er 
aan die emancipatie ook kanten zitten 
die door veel christenen als goed beleefd 
worden.’ Dus: de hermeneutiek beslist.
De eindconclusie van DKE is dat het 
VOP-rapport een onvoldoende krijgt: 
‘Het rapport vormt een onvoldoende 
basis voor de stelling dat de ambten van 
ouderling en predikant ook voor zusters 
kunnen worden opengesteld.’

Het VOP-rapport krijgt niet alleen 
een onvoldoende, het vormt ook een 
ernstige barrière. De Generale Synode 
Amersfoort-Centrum 2005 nam met 
teleurstelling kennis van de uitspraak 
van de NGK ‘dat het bijbels verantwoord 
is om de ambten van ouderling en pre-
dikant ook voor zusters open te stellen. 
Deze uitspraak vormt een ernstige bar-
rière voor het onderling contact.’

Enige toenadering

In 2008 was er op de generale synode 
van Zwolle-Zuid dankbaarheid over 
‘de toenadering’ die gebleken is ‘in de 
gesprekken over het Schriftverstaan en 

Hermeneutische 
overeenstemming
In de relatie tussen de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gerefor-
meerde Kerken speelt de hermeneutiek een grote rol. Dat is het geval sinds 
in de NGK het rapport Vrouwelijke ouderlingen en predikant? (VOP) ver-
scheen. Vanuit de GK werd destijds kritiek geleverd op de hermeneutiek 
in dit rapport. Nu rapporteren Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) dat zij 
met de NGK Commissie voor Contact en Samenspreking (CCS) ‘overeen-
stemming over hermeneutische uitgangspunten’ hebben bereikt. Dat is 
onze aandacht en die van de kerken meer dan waard.

U hebt het eerste nummer in handen van 
een nieuwe jaargang van ons blad. 
Zoals u ziet heeft Nader Bekeken een nieuw 
gezicht. Laatst deelden we al mee dat we 
naar een andere drukker zijn overgegaan. 
Dat geeft de mogelijkheid om ons blad 
een kleuriger lay-out te geven dan u 
gewend bent. Het is ook aanleiding om ons 
blad in andere opzichten te verbeteren. Het 
afgelopen jaar liet al wat verandering zien. 
In het nieuwe jaar zullen we daarmee 

verdergaan. Uiteraard willen we het gere-
formeerde karakter van ons blad niet verlie-
zen. We zijn ervan overtuigd dat het ook in 
2011 van betekenis blijft om in het midden 
van de kerken als blad een gereformeerd 
geluid te laten horen. Dat willen we – onder 
de zegen van de Here – door onze vormge-
ving versterken.

De redactie

Nieuw jaar – nieuw gezicht
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de Schriftuitleg’. Er kwam ‘herkenning, 
c.q. verheldering ter zake van de omgang 
met de Schrift’. Van de zaken die opge-
somd worden, noem ik nu alleen: ‘de 
erkenning dat het niet goed is om vanuit 
algemene hermeneutische overwegin-
gen en niet vanuit exegese de eventuele 
normatieve kracht van concrete teksten 
(1 Korintiërs 11 en 1 Timoteüs 2) te relati-
veren’.
Ook geeft de synode aan dat de gevoer-
de gesprekken niet alle bezwaren heb-
ben weggenomen. Want het is gebleken 
‘dat de bezwaren ten aanzien van de 
spanning tussen Schriftverstaan en 
Schriftuitleg terecht waren.’
Maar de gesprekken over VOP waren 
niet afgerond. De synode gaf dus 
opdracht om het gesprek voort te zetten. 
De slotsom van deze gesprekken wordt 
gevormd door de overeenstemming die 
deputaten nu rapporteren.

De DKE hebben er na de synode van 
Zwolle voor gekozen om verder te gaan 
met de aanpak die al vóór die synode 
gekozen was. Dat wil zeggen dat ze niet 
de kritiek van de GK op VOP gingen 
bespreken, maar de uitgangspunten 
voor gereformeerde schriftuitleg en 
gereformeerd schriftverstaan gemeen-
schappelijk onder woorden wilden bren-
gen. Over de kritiek van de GK op VOP 
gaat het rapport van DKE nu niet recht-
streeks, al lukt het niet om VOP buiten 
het rapport te houden.

Hermeneutiek en exegese

In de notitie waarin DKE en CCS hun 
overeenstemming beschrijven, worden 
verschillende zaken genoemd. Om een 
indruk te geven: de Bijbel wordt erkend 
als het Woord van God. Er is een para-
graaf over de contextbetrokkenheid van 
bijbelse voorschriften. Het beroep op de 
schepping komt aan de orde. Ook is er 
aandacht voor de verantwoordelijkheid 
van de mens. Het gaat over geloofswaar-
digheid en cultuur, en het laatste onder-
deel over hermeneutiek en exegese. Bij 
een aantal onderwerpen komen dingen 
terug die ook al aan de vorige synode 
zijn gerapporteerd.

Er worden over de functie van de herme-
neutiek in positieve zin waardevolle din-
gen gezegd. De Kroniek leent zich niet zo 

om op allerlei zaken in te gaan. Wel wil 
ik iets kwijt over het laatste onderdeel. 
Dat raakt het belangrijkste punt van 
kritiek die de GK tegen VOP ingebracht 
heeft.

Ik haal nu alleen de overeenstemming in 
negatieve zin eruit: dat wat DKE en CCS 
beide afwijzen. Het rapport stelt dat de 
begrippen hermeneutiek en exegese in 
het VOP-rapport ‘aanvankelijk vragen 
opgeroepen’ hebben. Maar nu is er over-
eenstemming bereikt. Dan wordt een-
parig afgewezen wat hermeneutiek niet 
kan zijn. Het is belangrijk genoeg om dat 
ruim weer te geven. ‘Als confessioneel-
gereformeerde kerken erkennen we het 
belang van de hermeneutiek en willen 
we tegelijk principieel afstand houden 
van een bepaalde modernistische opvat-
ting over hermeneutiek. Deze houdt in 
dat eerst de Bijbeltekst verklaard wordt 
in de exegese ( Schriftuitleg) en het ver-
volgens aan de hermeneutiek (Schrift-
verstaan) is om de kloof tussen de oude 
tekst en de moderne lezer te overbrug-
gen, zodat wij er vandaag achter kun-
nen komen wat die oude tekst ons te 
zeggen heeft. Tegen deze opvatting is 
een aantal bezwaren in te brengen:
a. Hermeneutiek wordt een activiteit 

die te veel los komt te staan van de 
concrete tekst van Heilige Schrift en 
de uitleg daarvan.

b. Hermeneutiek wordt te veel een 
proces dat door onze voorkeuren 
gestuurd wordt, waarbij datgene 
wat ons niet meer relevant lijkt, uit-
gefilterd wordt.

c. Zo komt de nadruk te veel te liggen 
op de creativiteit van de huidige 
lezer en de inbreng van zijn eigen 
inzichten, terwijl de noodzaak van 
een ontvankelijke leeshouding 
(“Spreek Heer, uw knecht hoort”) uit 
beeld dreigt te verdwijnen.’

VOP-hermeneutiek samen 
afgewezen

We kunnen dankbaar zijn voor wat hier 
staat. In deze passage wordt met zo veel 
woorden afgewezen hoe de hermeneu-
tiek in het VOP-rapport functioneert. Als 
daar tussen beide deputaatschappen 
overeenstemming over gegroeid is, kan 
dat uitzicht bieden op een positief ver-
volg. Dat kan. Ik ben voorzichtig.

In de besluittekst die DKE voorstel-
len, wordt de overeenstemming een 
vruchtbare bodem genoemd voor een 
voortgaand gesprek over de vrouw in 
het ambt. De kritiek van de GK op VOP 
zal dus nog verder besproken worden. 
Dan zal blijken wat het effect van deze 
overeenstemming op het VOP-rapport 
is. Het valt me wel op dat de geciteerde 
afwijzing nogal gemakkelijk volgt op de 
vermelding van de vragen die het VOP-
rapport aanvankelijk opgeroepen heeft. 
Het lijkt warempel alsof DKE destijds 
met hun kritiek dat rapport niet goed 
begrepen hebben! Als ik VOP lees, wil 
dat er bij mij werkelijk niet in. Temeer 
niet omdat de laatste synode kon con-
stateren dat de kritiek terecht was.

Het zou wel eens meer met de werke-
lijkheid kunnen overeenstemmen dat 
DKE en CCS het op dit punt met elkaar 
eens zijn geworden en daarmee de kri-
tiek op VOP bevestigen. Indien deze 
taxatie juist is, ben ik benieuwd hoe de 
Landelijke Vergadering van de NGK de 
bereikte overeenstemming zal beoorde-
len. Anders gezegd: of het werkelijk een 
overeenstemming tussen beide kerken 
zal worden, staat nog te bezien.

De eenheid van de Schrift

Behalve de dingen die wel over de her-
meneutiek gezegd worden, is er ook iets 
wat ik mis. En node mis.
Het VOP-rapport koos vanuit de herme-
neutiek tussen twee lijnen die het in de 
Schrift zag. Hoe verdraagt dit zich met 
de eenheid van de Schrift? En achter 
de eenheid van Gods Woord staat de 
eenheid van de God van dat Woord. En 
zijn betrouwbaarheid. Hij liegt niet en 
spreekt Zichzelf niet tegen. Dat doet Hij 
ook niet wanneer zijn woorden in onze 
ogen tegenstrijdig lijken.

Een prachtig voorbeeld daarvan is onze 
vader in het geloof, Abraham. De Here 
droeg hem op om zijn zoon Isaak te 
offeren. Nota bene de zoon door wie 
God hem een groot nageslacht zou 
geven. De tegenspraak tussen de belofte 
en het bevel van God bracht Abraham 
niet tot een keus voor het één of tegen 
het ander. Hij deed wat de Here hem 
opdroeg en hij kwam daar niet bedro-
gen mee uit. Hij mocht zelfs tot de gelo-
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vige overweging komen dat bij de Here 
opstanding uit de dood mogelijk is 
(Heb. 11). Wat in onze ogen tegenstrijdig 
kan lijken, is dat bij de Here niet. Het 
dwingt je om te zoeken naar de overeen-
stemming tussen tegenstrijdig lijkende 
woorden van God.

Is dat ook niet een aspect van het 
geloof? In Zondag 7 van de Catechismus 
belijden we dat echt geloof alles voor 
betrouwbaar houdt wat God geopen-

baard heeft. Dat geldt dus voor het éne 
Godswoord (dat wij goed kunnen plaat-
sen) en net zo goed voor het andere 
Godswoord (dat ons onbegrijpelijk voor-
komt). Zó belijden we toch ook dat onze 
God drie-enig is: omdat de Here het zo 
in zijn Woord heeft geopenbaard (zd. 8, 
vr. en antw. 25). Ook al kunnen wij de 
één niet rijmen met de drie.

Is het niet een tekort van VOP dat het 
aan deze eenheid geen recht heeft 

gedaan doordat het in de Schrift twee 
lijnen zag en die niet met elkaar in 
overeenstemming bracht? Daarom mis 
ik dat de overeenstemming niet over 
de eenheid van Gods Woord spreekt als 
schriftuurlijk uitgangspunt in exegese 
en hermeneutiek.

De redactie feliciteert koningin Beatrix 
met haar verjaardag op 31 januari en 

wenst haar Gods zegen toe

© RVD
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De interviewers gaven ds. De Fijter 
gelegenheid om uiteen te zetten wat 
de bedoeling van deze synode was. Hij 
zette haar in het teken van het ‘sorry-
zeggen’. We moeten ‘sorry’ tegen de 
samenleving zeggen om het opgeheven 
vingertje waarmee de kerk gesproken 
heeft. Daarmee heeft ze haar eigenlijke 
taak verwaarloosd om als christenen te 
zeggen ‘waar wij de kracht en de inspi-
ratie vandaan vinden om in deze samen-
leving op een zorgvuldige en een manier 
vol van compassie aanwezig te zijn’.
Even later in het gesprek gaat het ook 
over een ‘sorry-zeggen’ van kerken tegen 
elkaar. Van het opgeheven vingertje is 
‘naar binnen toe ook het geval geweest 
als het gaat om kerken onderling (…) dat 
is toch ellendig dat dat allemaal gebeurd 
is. En dat wordt dan vaak breed uitgezet 
in de samenleving dat mensen zeggen: 
wat moet ik eigenlijk met de kerk.’

Remonstranten blijven weg

Dit komt terug wanneer de interviewers 
vragen naar de afwezigheid in Dor-
drecht van de Remonstrantse Broeder-
schap. Die heeft te kennen gegeven niet 
naar Dordrecht te komen. We luisteren 
weer even naar De Fijter: ‘Dat is een 
heel verdrietige zaak, vind ik persoon-
lijk, omdat vanaf het allereerste begin 
de Remonstrantse Broederschap erbij 
geweest is en er nog bij is in de persoon 
van dr. Eginhard Meijering. (…) die heeft 

het helemaal mee gedragen. Nou ja 
(de remonstranten zeiden:) als je nou 
na bijna 400 jaar weer een keer begint 
met een nationale synode dan moeten 
wij even gaan zeggen wat er allemaal 
gepasseerd is in die tijd. Nou, dat zet 
naar ons idee veel te veel een stempel en 
is nog niet aan de orde.’ Van den Brink: 
‘Het is wel een manier van sorry zeggen.’ 
De Fijter: ‘Ik vind ook dat je sorry kunt 
en moet zeggen maar dat moet je doen 
op een moment dat de kerken officieel 
bij elkaar zijn en dat is in 2018/2019. 
Wat we nu doen… Knevel: ‘Wacht even: 
dat is 2018, dat is dus 400 jaar na die 
laatste synode.’ De Fijter: ‘Precies, exact 
400 jaar.’ Knevel: ‘Als dat pas de plek is 
waarbij je sorry gaat zeggen, ergens, 
officieel, wat gaat u dan de komende 
dagen doen, vrijdag en zaterdag?’ De 
Fijter: ‘Wij gaan elkaar in de ogen kijken 
en wij gaan elkaar in het hart kijken en 
we luisteren naar elkaar in die geloofs-
gesprekken.’

Er is natuurlijk meer gezegd in het 
interview. Het gaat me nu alleen om de 
opmerking over de remonstranten. Als 
ik die op me laat inwerken, geeft ze een 
helder beeld van het doel (of een van de 
doelen) waar wat De Fijter betreft, de 
komende zeven jaar naartoe gewerkt 
wordt: een excuserende uitspraak van 
officiële kerkelijke vergaderingen tegen-
over de Remonstrantse Broederschap 
voor wat hun door de Dordtse Synode 

van 400 jaar geleden is aangedaan. Dat 
kan volgens De Fijter en dat moet.

Waar moet dat excuus over gaan? Het 
zou kunnen dat het slaat op een excuus 
over de vervolging van de remonstran-
ten van de synode van Dordrecht. Met 
een dergelijk excuus kan worden inge-
stemd, al weet ik niet of het aan de 
kerken is om dat te doen. Maar De Fijter 
is er niet zo helder over. Het interview is 
ook niet zo’n goede gelegenheid om dat 
helder te krijgen, als dat niet gevraagd 
wordt. Maar het interview gaat vooral 
over ‘het geheven vingertje’. Ook wil De 
Fijter graag bereiken dat aan het einde 
van de gesprekken kan worden gezegd: 
‘Ik heb jou begrepen. Dat mag een beet-
je anders zijn dan ik erover denk. Maar 
wij staan met elkaar voor die geweldige 
boodschap en die geven we door aan 
de komende generaties.’ Het gaat ken-
nelijk om de aanvaarding van verschillen 
in denken. Dan zal het wel een excuus 
moeten zijn voor de besluiten die de 
Synode van Dordrecht genomen heeft: 
de Dordtse Leerregels. Of in elk geval 
een veroordeling van de kerkelijke bin-
ding aan die leerregels. En er is nog een 
reden om aan zo’n excuus te denken.

Leuenberger Konkordie

Het is niet zo vreemd dat volgens de 
ex-voorzitter van de Protestantse Kerk 
in Nederland een excuus aan de remon-
stranten mogelijk en noodzakelijk is. 
Ik denk dat hij voor zichzelf de Dordtse 
Leerregels onderschrijft, maar in de 
PKN heeft de Konkordie van Leuenberg 
(genoemd naar een plaats in de buurt 
van Bazel) van maart 1973 officiële sta-
tus.

Deze Konkordie is een document waarin 
gereformeerde en lutherse kerken 
overeenstemming bereikt hebben met 
betrekking tot een aantal verschillen in 
de leer van het evangelie. Dat betreft 
onder meer de leer van de verkiezing en 
de verwerping.

Afscheid van Dordt
In december van het afgelopen jaar is de zogenaamde Natio-
nale Synode gehouden. Ik schreef daar al eerder over. Eigenlijk 
was ik niet van plan dat in deze Kroniek weer te doen. Dat ik 
er toch over schrijf, komt door het interview dat Knevel & Van 
den Brink op 8 december met de voorzitter van de synode 
ds. G. de Fijter hadden. Het is namelijk ontdekkend wat hij 
opmerkt over de Remonstrantse Broederschap. De citaten 
komen uit een levendig gesprek en lopen dus niet altijd hele-
maal correct.
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In deze Konkordie wordt met zo veel 
woorden gesteld: ‘Het getuigenis der 
Schrift aangaande Christus maakt het 
ons onmogelijk een eeuwig raadsbesluit 
Gods tot uiteindelijke verwerping van 
bepaalde personen of van een volk te 
aanvaarden.’ Volgens een van de con-
clusies die in deze Konkordie getrokken 
worden, heeft de afwijzing van dwa-
lingen die over deze zaak in de gerefor-
meerde belijdenissen staan, ‘geen ver-
band met de huidige stand van de leer. 
Daarmede worden de “verwerpingen” 
die de vaderen hebben uitgesproken, 
niet als onzakelijk aangeduid; zij zijn 
echter geen belemmering meer voor de 
kerkelijke gemeenschap.’

Het zal duidelijk zijn dat we hier met 
een andere leer te maken hebben dan 
die we als Gereformeerde Kerken belij-
den in de Dordtse Leerregels hoofdstuk I
artikel 6: ‘God schenkt in dit leven aan 
sommigen het geloof, terwijl Hij het 
aan anderen onthoudt. Dit vloeit voort 

uit zijn eeuwig besluit. Want de Schrift 
zegt, dat al zijn werken Hem van eeu-
wigheid bekend zijn (Hand. 15:18), en 
dat Hij alles werkt naar de raad van zijn 
wil.’ In artikel 15 wordt erkend: ‘Som-
migen is God namelijk in zijn eeuwige 
uitverkiezing voorbijgegaan.’ Hetzelfde 
artikel zegt daar even later over: ‘Dit is 
het besluit van de verwerping.’
Hier is natuurlijk veel over te zeggen. 
Evenals over de controverse over deze 
zaken die er vanouds bestaat. Waar het 
mij nu om gaat, is dat de Leerregels van 
Dordrecht in de Gereformeerde Kerken 
geldende leer zijn en dat de genoemde 
Konkordie hiertegenover staat.
In de PKN heeft men deze tegenspraak 
tegen de leer van Dordrecht geaccep-
teerd. Tegen die achtergrond is het niet 
vreemd dat De Fijter een excuus aan de 
remonstranten mogelijk en noodzakelijk 
vindt. Voor de Gereformeerde Kerken 
lijkt het me een onbegaanbare weg.

Naïeve deelname

Dit interview bevestigt wat ik al eerder 
als kritiek op de bijeenkomst in Dor-
drecht naar voren heb gebracht. Dit 
initiatief gaat ten koste van de gerefor-
meerde belijdenis. Het interview laat 
ook zien dat we naïef bezig zijn als we 
de doelstelling van de Nationale Synode 
zien in het zoeken van een goed getui-
genis aan de Nederlandse samenleving 
en er daarom op inhaken. De Fijter 
knoopt het ‘sorry’ voor de samenleving 
en het ‘sorry’ van de kerken onderling 
aan elkaar en hij gaat voor op een weg 
die naar het afscheid van Dordrecht 
1618-1619 voert. Denken we nu echt dat 
het één los van het ander te verkrijgen 
zal zijn?

Afgesloten 28 december 2009.
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Het zou me niet verbazen als een 
behoorlijk aantal jongeren binnen de 
gereformeerde gezindte geen idee 
heeft wat met ‘heilshistorische predi-
king’ bedoeld wordt. We leven snel en 
theologische kernbegrippen die in het 
recente verleden onmiddellijke herken-
ning opriepen, zijn nogal aan slijtage 
onderhevig.

Want zo’n bekend kernwoord is ‘heils-
historische prediking’ zeker geweest, 
met name binnen de Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt, maar ook daarbui-
ten. Het woord voert ons terug naar het 
einde van de jaren ’30 en het begin van 
de jaren ’40 van de vorige eeuw. Toen 
was de tegenstelling ‘heilshistorische’ - 
‘exemplarische prediking’ inzet van een 
debat dat soms op het scherpst van de 
snede werd gevoerd.1

In dit artikel wil ik laten zien wat de 
‘exemplarische richting’ leerde en wat 
de ‘heilshistorische weg’ daartegenover 
stelde. In het vervolgartikel ga ik in op 
de taxatie van C. Trimp en heilshistori-
sche prediking in onze tijd.

In debat met de 
‘exemplarische richting’

De discussie ging vooral over de vraag 
hoe er gepreekt moet worden over de 
‘historische stoffen’ van met name het 
Oude Testament. In het begin van de 
vorige eeuw was in de Gereformeerde 
Kerken in Nederland een preektrant 
gangbaar die in deze pennenstrijd 
gewoonlijk als ‘exemplarisch’ werd aan-
geduid. De historische teksten uit het 
Oude Testament werden vooral op de 
hoorders van toen toegepast door daar-

aan voorbeelden (exempelen) te ontle-
nen. Dat kon een positief voorbeeld ter 
navolging zijn, maar ook een waarschu-
wend voorbeeld. Zo moest de gemeente 
zich de ene zondag spiegelen aan het 
geloof van Abraham en de volgende 
zondagen hoorde zij preken over de wor-
steling van Jakob, de standvastigheid 
van Jozef, het overspel van David, de 
verloochening van Petrus, het verraad 
van Judas, de twijfel van Tomas enz.2 
Tegen deze aanpak had K. Schilder een 
aantal fundamentele bezwaren. Spoedig 
verzamelde zich rondom hem een aantal 
jonge, bekwame theologen die zijn visie 
deelden. In dit verband zijn vooral de 
namen van belang van B. Holwerda, M.B. 
van ’t Veer en C. Veenhof. Welke beden-
kingen hadden zij? Deze laten zich als 
volgt samenvatten.3

Fragmentarisering 
van de heilsgeschiedenis
Bij de exemplarische benadering wordt 
de eenheid van de heilsgeschiedenis 
stukgebroken. Het geheel van de Schrift 
wordt tot een verzameling van allerlei 
weliswaar leerzame, maar toch op zich-
zelf staande verhalen. De rode draad die 

Heilshistorisch preken is nog altijd actueel, al is de term wel-
licht niet meer zo bekend. De christelijke gereformeerde hoog-
leraar A. Baars laat in twee artikelen zien wat het betekent, 
ook in de praktijk.
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de verbindende factor vormt tussen al 
die verhalen, is hier zoekgeraakt. Deze 
wordt gevormd door het grote plan 
van God. Vanaf de paradijsbelofte is Hij 
bezig in Christus tot zijn volk te komen 
en Hij regeert op dit moment door de 
verhoogde Christus over kerk en wereld. 
Een echt heilshistorische prediking zal 
laten uitkomen op welk moment in de 
geschiedenis van de realisering van 
Gods heilsplan dit schriftgedeelte gesi-
tueerd moet worden.

Atomisering van teksten
Niet alleen het geheel van de Schrift ver-
brokkelt in de exemplarische prediking, 
het gevaar bestaat ook dat de afzonder-
lijke perikopen op een onverantwoorde 
manier in kleinere eenheden worden 
opgedeeld. Een preek wordt zo gemak-
kelijk een reeks van schilderingen van 
scènes of van fragmenten van populaire 
bijbeluitleg, telkens gevolgd door één 
of meer ‘lessen’ voor de hoorders. Die 
lessen kunnen liggen op het terrein van 
het geestelijke leven, de moraal of de 
actualiteit. Nu is een bepaalde vorm 
van het ‘uiteenleggen van de tekst’ in 
de preek doorgaans onvermijdelijk. 
Een voorganger kan over een bepaald 
bijbelgedeelte immers niet alles in één 
keer zeggen. Maar dit procedé wordt 
bedenkelijk als de tekst in stukjes wordt 
gebroken, en de hoofdstructuur van het 
schriftgedeelte in de schaduw raakt en 
de eigenlijke scopus van de tekst niet 
meer tot zijn recht komt. In de nieu-
were exegese en homiletiek wordt veel 
nadruk gelegd op dingen als de samen-
hangende structuur, structuuranalyse 
en de scopus van bepaalde afgebakende 
teksteenheden in de Schrift. Hiermee 
wordt de actualiteit van dit bezwaar 
van de heilshistorische richting tegen de 
‘exemplaristen’ onderstreept.

Allegorese
De exemplarische prediking is eerder 
geneigd om de tekst via allegorese toe 
te passen op de hoorder van nu dan de 
heilshistorische. Dat heeft hiermee te 
maken dat een heilshistorische preek 
recht wil doen aan de ‘horizontale’ lijn 
van de voortgang van de geschiede-
nis die God gaat met zijn volk. Bij een 
exemplarische prediking dreigt deze 
historische voortgang en de historische 
afstand tussen de Bijbel en de gemeente 

van nu te verdampen. De Schrift wordt 
gezien als een verzameling van tijdloze, 
geestelijke waarheden of voorbeelden 
voor ons. In dat geval ligt het veel meer 
voor de hand om in de Bijbel te gaan 
zoeken naar een diepere, ‘geestelijke’ 
zin van de tekst. Als we uitsluitend deze 
‘verticale’ lijn als ons uitgangspunt 
kiezen, ligt het gevaar van allegorese 
onmiddellijk op de loer.4

Vergeestelijking en 
verinnerlijking
Het woord ‘vergeestelijking’ wordt soms 
synoniem gebruikt met allegorese. 
Dat is hier uiteraard niet de bedoeling. 
Vergeestelijking staat hier parallel met 
verinnerlijking. Dat wil zeggen dat de 
betekenis van de bijbelse verhalen in de 
exemplarische prediking sterk werd toe-
gespitst op de innerlijke of geestelijke 
ervaringen van de hoofdrolspelers. Zo 
kon gemakkelijk de brug geslagen wor-
den naar de ervaringen van de hoorders 
in de eigen tijd. Het gevolg hiervan is 
dat de geschiedenissen die beschreven 
zijn in de Schrift, getekend werden als 
een weg van ervaringen die elk men-
senkind heeft te gaan. De feitelijkheid 
van de heilsgeschiedenis vervaagde 
daarmee, of de heilsgeschiedenis en de 
heilsorde werden met elkaar verward. 
Hierdoor werd het gevaar van concen-
tratie op het innerlijk en op het individu 
acuut, zoals dat met name uitkwam in 
de latere periode van de Nadere Refor-
matie en haar uitlopers in de negentien-
de en twintigste eeuw. Het zal duidelijk 
zijn dat deze kritiek op de ‘exempla-
risten’ alles te maken heeft met de 
ernstige bezwaren van Schilder en zijn 
medestanders tegen allerlei vormen van 
subjectivisme. Daarmee keerde hij zich 
niet alleen tegen bijvoorbeeld de pink-
sterbeweging, maar ook tegen bepaalde 
tendensen in de bevindelijke richting 
binnen de gereformeerde gezindte.5

Vervluchtiging van de 
geschiedenis
In de exemplarische prediking vervluch-
tigt de historische toonzetting van de 
bijbelse geschiedenissen. In plaats daar-
van worden zij gelezen als een collectie 
van vooral moralistisch ingekleurde 
voorbeelden. Op exemplarische leest 
geschoeide preken plaatsen namelijk 
al te gemakkelijk een isgelijkteken tus-

sen de situatie van de tekst en die van 
de hoorders van nu. Daarmee wordt 
onvoldoende recht gedaan zowel aan de 
situatie van de tekst als aan die van de 
hoorders. De historische afstand tussen 
en de verschillende context van ‘toen’ 
en ‘nu’ verdwijnen immers. Het gaat in 
de bijbelse geschiedenissen slechts om 
belevenissen van mensen, van de sterke 
kanten van hun karakter of juist van 
morele missers, van hun afdwalingen 
en hun geloof. Dat zijn boventijdelijke 
morele grootheden en daarom zijn ze 
onmiddellijk toepasbaar op de gemeen-
te van nu.

Psychologisering
Volgens hun critici neigen de exempla-
risten ertoe een psychologische inkleu-
ring te geven van de oudtestamentische 
geschiedenissen, die geen grond vindt 
in de tekst zelf. De aandacht verschoof 
van de historische beschrijving naar psy-
chologische bespiegelingen om zo des te 
gemakkelijker en aansprekender de brug 
te slaan naar de hoorder in de eigen tijd. 
Nu gaven de vertegenwoordigers van de 
heilshistorische richting wel volmondig 
toe dat de Schrift aanknopingspunten 
biedt voor psychologisch getoonzette 
toespitsingen. In dat verband verwe-
zen zij met name naar passages uit de 
Psalmen. Maar bij de ‘historische stof-
fen’ is elke vorm van psychologisering 
verboden. Van ’t Veer schreef: ‘De kwes-
tie spitst zich toe op deze vraag, of de 
historische stoffen ons het recht én de 
mogelijkheid bieden om bepaalde in die 
historie-beschrijving voorkomende per-
sonen in hun geloofs-strijd zielkundig te 
tekenen.’ Zijn antwoord op die vraag is 
een kort en krachtig: ‘Neen!’6

Wanneer we dit alles op ons laten 
inwerken, valt op dat deze vijf bezwaren 
tegen de ‘exemplarische richting’ zich 
rondom één vast middelpunt bewegen. 
Mede daardoor overlappen ze elkaar 
ook op verschillende punten. De kern is 
in elk geval dat de exemplarische pre-
diking al te veel en al te onmiddellijk is 
toegespitst op de eigentijdse hoorder. 
Hierdoor verdampen de grote verbanden 
van Gods heilsgeschiedenis. Vervolgens 
slaan die dampen neer en worden inge-
past binnen de beperkte horizon van 
het persoonlijke (geloofs)leven van de 
gemeente van nu.7
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De heilshistorische weg

Wat stelde de heilshistorische richting 
hiertegenover? Nu zijn in de hierboven 
genoemde bezwaren tegen de exempla-
rische richting de contouren al duidelijk 
geworden van wat de heilshistorische 
richting voor ogen stond. Daarom volsta 
ik hier met een korte aanduiding van de 
hoofdmomenten van de visie van Schil-
der, Holwerda en hun medestanders op 
de heilshistorische prediking.

De heilshistorie is geschiedenis8

Wat daarmee bedoeld wordt, wordt 
in het licht van het volgende duidelijk. 
Met name Schilder had grote bezwa-
ren tegen de klassieke onderscheiding 
profane geschiedenis - heilsgeschiede-
nis. Volgens hem is alle geschiedenis 
heilsgeschiedenis, omdat God in heel de 
historie aanwerkt op zijn grote doel: de 
komst van zijn koninkrijk. Ieder tijdstip 
in de geschiedenis is daarom gedateerd 
aan de hand van het annus Domini, het 
jaar van onze Here Jezus Christus. Een 
belangrijk gevolg van deze stellingname 
is dat God zijn verlossingswerk open-
baart en verwerkelijkt in de realiteit 
van de ‘profane’ geschiedenis van deze 
gevallen wereld. Voor de prediking 
houdt dat in dat zij de volle nadruk 
zal leggen op de volstrekt historische 
werkelijkheid en feitelijkheid van Gods 
heilshandelen.9

De heilshistorie is een eenheid
De Bijbel verhaalt geen geschiedenissen, 
maar beschrijft de éne, voortgaande 
geschiedenis van het heil. Volgens Schil-
der is deze eenheid gegrond in de éne, 
eeuwige raad van God. Dat is immers 
het ‘werkprogram’ dat de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest hebben vastgesteld 
vóór de tijd om het uit te voeren in de 
tijd. Deze eenheid van de geschiedenis 
heeft bovendien alles te maken met het 
éne middelpunt van de heilshistorie in 
de komst van de Here Jezus Christus. 
Zodoende bepleitte de heilshistorische 
richting sterk een christologische of 

christocentrische prediking van het 
Oude Testament, waarin de éne heils-
geschiedenis niet in allerlei fragmenten 
uiteenvalt.10

De heilshistorie is progressief
Nu is in de historie van het heil sprake 
van progressie of doorgaande ontwikke-
ling. Naarmate de tijd voortgaat, komt 
God steeds dichter bij zijn uiteindelijke 
doel. Zodoende kent de heilsgeschiede-
nis bepaalde fasen of perioden. Daarom 
kan Schilder de volgende definitie geven 
van heilshistorische prediking: ‘Een 
preek over een “historische stof” is dán 
alleen préék, als zij Gods werk van zelf-
openbaring ter verlossing in Christus 
aanwijst, gelijk dat werk voortgeschreden 
is tot op dat bepaalde “tijdsgewricht”, 
waarin de tekst ons inleidt, en wanneer 
zij dát bepaalde “punt” van ontwikke-
ling van Gods werk, zoeven genoemd, 
in verband zet met heel de “lijn” van 
dit werk (al de eeuwen, al de Schriften 
door).’11

De heilshistorie is gericht op de 
hoorder van nu12

Van meet af verweten de voorstanders 
van de exemplarische richting degenen 
die het pleit voerden voor de heilshisto-
rische prediking dat de toepassing in de 
preek bij hen te kort kwam of ten enen 
male ontbrak.13 Laatstgenoemden gin-
gen immers uit van geschiedenissen die 
een bepaalde ‘datum’ dragen binnen het 
geheel van de heilsgeschiedenis en daar-
door een eenmalig en onherhaalbaar 
karakter hebben. In dat geval wordt het 
moeilijk, zo niet onmogelijk, de relevan-
tie van dergelijke unieke gebeurtenissen 
voor de hoorder van nu persoonlijk en 
praktisch in het licht te stellen. Tegen 
dergelijke beschuldigingen hebben Schil-
der, Holwerda en hun medestanders 
zich altijd krachtig verzet. Zij verweten 
op hun beurt de ‘exemplaristen’ dat zij 
al te gemakkelijk en goedkoop allerlei 
‘toepasselijke lessen’ uit het Oude Tes-
tament afleidden. Die toepassingen 
waren zodoende doorgaans ook onjuist. 

De wijze waarop zij zelf de boodschap 
bij het hart en het leven van de hoor-
ders brachten, typeerden zij als volgt: 
‘De bijbeltekst geeft een bepaalde fase 
weer in de worsteling van God om in 
Christus zijn koninkrijk op deze aarde 
te vestigen. Maar in deze worsteling is 
de hele kerk van alle tijden en plaatsen 
betrokken: wij staan dus nu in dezelfde 
worsteling als zij toen. Langs deze lijn 
wordt de betekenis van de “historische 
stoffen” van het Oude Testament voor 
de gemeente van nu duidelijk.’ Hier-
bij wordt binnen de heilshistorische 
richting sterk benadrukt dat de heils-
historische uitleg het karakter van de 
toepassing beslissend stempelt.14 Dit 
heeft soms tot gevolg dat preken, over-
denkingen of bijbelstudies die vanuit 
deze optiek zijn geschreven, een sterk 
‘objectief’ karakter dragen: de mens van 
de twintigste eeuw werd in zijn worste-
ling en noden, in zijn geloven en in zijn 
vreugde nauwelijks aangesproken. Toch 
was dit niet de bedoeling van de ‘heils-
historische richting’. Het geldt ook niet 
van alle preken die in deze kring werden 
gepubliceerd. Zo waren de preken van 
Holwerda wel degelijk toegesneden op 
de mens van toen in zijn geestelijke 
strijd en in zijn actuele situatie.15 Het-
zelfde kan mijns inziens ook gezegd wor-
den van veel preken van Schilder.

Noten:
De nootteksten kunt u vinden via 
www.woordenwereld.nl, Nader Bekeken, 
januari 2011.

www.woordenwereld.nl
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De taxatie van Trimp

Eigenlijk verzandde dit debat in de loop 
van de oorlogsjaren en daarna. Een 
belangrijke oorzaak lag in de verdrie-
tige gebeurtenissen van 1944 toen de 
Gereformeerde Kerken (synodaal) en de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
gescheiden wegen gingen. De voorstan-
ders van de heilshistorische prediking 
waren geestverwanten van Schilder en 
de meesten van hen volgden hem in de 
kerkelijke weg die hij ging. Daarna was 
er van enig debat met de ‘exemplaristen’ 
uit de Gereformeerde Kerken (synodaal) 
nauwelijks meer sprake, laat staan van 
een werkelijk gesprek. Niettemin was 
de heilshistorische benadering van de 
verhalende stof in het Oude Testament 
niet meer weg te denken uit de gerefor-
meerde gezindte in Nederland. Zij werd 
– uiteraard – met name gepraktiseerd in 
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), 
maar oefende ook daarbuiten invloed 
uit, niet alleen in Nederland, maar ook in 
Engelstalige gebieden, vooral in de Ver-
enigde Staten van Amerika.16 De verdere 
theologische bezinning over de heilshis-
torische prediking voltrok zich echter 
voornamelijk binnen de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt). Belangrijk is in dit 
verband vooral dat prof.dr. C. Trimp, een 
leerling van Schilder, in 1986 een evalu-
atie gaf van het debat uit de jaren ’30 en 
’40 van de vorige eeuw in zijn boek Heils-
geschiedenis en prediking. Hervatting van 
een onvoltooid gesprek.

Blijvende betekenis
Trimp signaleerde in het begin van zijn 
boek dat het debat uit de jaren ’30 en 

’40 in feite was vastgelopen. Hij pleitte 
ervoor om het gesprek te hervatten 
omdat ‘wij aan het pionierswerk uit de 
veertiger jaren veel te danken hebben; 
ook na verloop van vele jaren heeft het 
zijn recht op erkenning niet verloren’. 
Later in zijn boek werkte hij dit breder 
uit. De blijvende betekenis van de heils-
historische benadering lag volgens hem 
hierin dat zij de prediking beschermde 
tegen allerlei misvormingen. In dit ver-
band noemde hij onder andere de goed-
kope typologie die allerlei details van het 
verhaal onmiddellijk ‘overbracht’ naar 
een nieuwtestamentische ‘vervulling’ 
in Christus. We kunnen ook denken aan 
de overdracht van de boodschap langs 
subjectieve, individualistische en psy-
chologische lijnen. In dat geval werd de 
prediking moralistisch: het ging vooral 
over karaktertrekken, karakterfouten en 
morele missers bij de hoofdrolspelers 
van het bijbelverhaal, die vervolgens 
als spiegels werden gehanteerd voor de 
hoorders van nu. Als derde misvorming 
werd herinnerd aan ‘de omkering van het 
explikatie-applikatie-schema, waardoor 
onze subjektieve beleving de kontekst 
gaat vormen, die de tekst domineert’. We 
vatten samen: de heilshistorische predi-
king was naar het oordeel van Trimp een 
probaat middel tegen ‘het fundamenta-
listisch bijbelgebruik, de sektarische drij-
ving, de politieke prediking, de ervarings-
theologie, kortom: tegen alle denkwijzen 
waarbij de bijbel ondergeschikt wordt 
gemaakt aan menselijke idealen’.17

Heilshistorie en heilsorde
Trimp maakte echter ook kritische kant-
tekeningen bij de eenzijdigheden van de 

heilshistorische methode.18 Ik licht de vier 
belangrijkste eruit. In de eerste plaats 
heeft Holwerda een tegenstelling gecre-
eerd tussen heilshistorie en heilsorde. In 
de exemplarische prediking zou men de 
heilshistorie veronachtzamen en onmid-
dellijk overstappen op de heilsorde.19 
Zoals bekend, is het begrip ‘heilsorde’ een 
traditionele omschrijving van het geheel 
van het werk van de Heilige Geest in de 
harten van de kinderen van God. In dit 
onderdeel van de gereformeerde dogma-
tiek worden thema’s behandeld als: roe-
ping, wedergeboorte, geloof, bekering, 
rechtvaardiging, heiliging, volharding en 
verheerlijking. Trimp stelde terecht dat 
we geen contrast mogen aanbrengen 
tussen heilsgeschiedenis en heilsorde. 
De heilsorde is een integrerend onder-
deel van de heilsgeschiedenis. Men zou 
volgens hem – met enige goede wil – de 
heilsorde zelfs ‘de persoonlijke heilsge-
schiedenis’ kunnen noemen.20 Bij deze 
laatste uitdrukking aarzel ik toch wat. Ik 
vermoed dat Trimp bedoelt dat de heils-
feiten ook hun toespitsing en hun uit-
werking krijgen in het persoonlijke leven 
van de gelovigen. In die geest spreekt ook 
de Heidelbergse Catechismus: ‘Wat nut u 
(of: wat is voor u de waarde van) de hei-
lige ontvangenis en geboorte van Chris-
tus?’ (HC zd. 14), of: ‘Wat nut ons (of: wat 
is voor ons de waarde van) de opstanding 
van Christus?’ (HC zd. 17). Met deze 
gedachtelijn ben ik het van harte eens. 
We moeten echter de gedachte wel ver-
mijden dat de heilsgeschiedenis zich op 
een of andere manier zou ‘herhalen’ in 
de levensgeschiedenis van de kinderen 
van God.21 Het is mijn overtuiging dat 
Trimp die kant ook zeker niet op wil. Juist 

Heilshistorische 
prediking in deze tijd (2)
C. Trimp; en: meer aandacht voor de hoorder
Heilshistorische prediking, kennen we die term nog?
We schonken er in het vorige artikel al aandacht aan 
en willen nu zien wat ze in de praktijk betekent, 
met name door de visie van C. Trimp.
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hierom acht ik de uitdrukking ‘persoon-
lijke heilsgeschiedenis’ minder gelukkig, 
omdat zij voor misverstand vatbaar is.

Christus, de Geest en de mens
De visie van Trimp op de relatie heils-
geschiedenis - heilsorde heeft alles te 
maken met zijn gedachten over het ver-
band tussen het werk van Christus en 
het werk van de Heilige Geest. Trimp stelt 
namelijk dat men binnen de heilshisto-
rische school ‘wel veel heeft nagedacht 
over het werk van God in de (komende) 
Christus, maar weinig heeft gespeurd 
naar het werk van God de Heilige Geest 
in de gebeurtenissen waarvan de Bijbel 
ons het verhaal biedt’.22 We kunnen ook 
zeggen dat de heilshistorische voortgang 
op weg naar de komst van Christus hier 
alle aandacht kreeg, terwijl de pneu-
matologisch getoonzette omgang van 
de gelovigen toen en nu met God in de 
schaduw bleef.23 De oudtestamentische 
bedeling mag echter niet alleen nooit 
als ‘Christus-loos’ getypeerd worden, 
maar ook niet als ‘Geest-loos’! Terecht is 
gezegd dat de nadruk die Trimp legde 
op dit pneumatologische aspect, ook 
betekent dat hij aandacht vraagt voor de 
plaats die de mens in de prediking van 
het evangelie inneemt.24 Dat is bij een 
eenzijdig heilshistorische prediking veel 
minder het geval. Deze is wel vergeleken 
met een vlucht in een Boeing 747: hoog 
boven de aarde met haar hete woestij-
nen, haar met sneeuw bedekte bergtop-
pen, haar brede rivieren, haar dichte 
bossen, haar open weidevelden, haar 
steile heuvels en haar diepe meren. Het 
uitzicht is majestueus, indrukwekkend, 
adembenemend en altijd geriefelijk. 
Maar er is één probleem: de christen is in 
zijn concrete levensweg niet ‘boven’ deze 
dingen verheven. Hij staat er middenin. 
Hij reist door dit terrein en ervaart daar 
hitte of koude, pijn of mislukking.25

Het gevaar van heilshistorisch 
schematisme
Trimp heeft ook gewezen op het gevaar 
van schematisme in de heilshistorische 
richting. Daar heerste namelijk de over-
tuiging dat er duidelijk sprake was van 
voortgang in de heilsgeschiedenis: hoe 
dichter die zich bewoog naar Christus 
toe, hoe ‘rijker’ de openbaring zou zijn. 
Tegen deze achtergrond wordt begrijpe-
lijk waarom Schilder van mening was dat 

het sterfbed van Elisa – gelet op de voort-
gang van de tijd – méér is dan de hemel-
vaart van Elia. Trimp tekent hiertegen 
terecht bezwaar aan. We mogen de heils-
geschiedenis niet lineair maken. Dat God 
trouw is, garandeert de voortgang van 
zijn werk door de eeuwen heen. Maar 
het volk van God is bepaald niet trouw. 
Het moet het heil léren aanvaarden en 
daaruit léren leven. Dat is een moeizaam 
proces vol hoogten en diepten. Vanuit 
God gezien is de heilsgeschiedenis daar-
om wel een rechte lijn, ‘maar vanuit het 
konkrete bijbelse verhaal komt zij juist 
helemaal niet rechtlijnig naar ons toe. Er 
zitten veel herhalingsoefeningen, straf-
expedities, terugtrekkende bewegingen 
en menselijk falen in.’26

Misvattingen rond het woord 
‘voorbeeld’ (exemplum)
Ten slotte gaat Trimp ook breed in op de 
geforceerde manier waarop men binnen 
de heilshistorische richting omging met 
het begrip ‘voorbeeld’ (exemplum).27 
Holwerda was van mening dat dit begrip 
een pedagogisch-illustratieve bijsmaak 
heeft en iedere historische connotatie 
mist.28 Het woord kwam volgens hem in 
deze zin dan ook niet in de Bijbel voor. 
Als in onze bijbelvertalingen over een 
voorbeeld gesproken wordt, dan mogen 
we dat daarom niet in exemplarische 
zin duiden. Het gaat in die gevallen om 
voorbeelden in heilshistorische zin. Dat 
brengt Holwerda, en ook Van ’t Veer, tot 
een geforceerde uitleg van passages in 
de Schrift waarin van voorbeelden ter 
navolging (Heb. 11:1v) of waarschuwende 
voorbeelden (1 Kor. 10:1v) wordt gespro-
ken. Holwerda schreef in dit verband dat 
deze dingen niet zijn beschreven ‘“illus-
tratief - aanschouwelijk - pedagogisch”, 
tén voorbeeld voor ons, als “exempel”; 
maar ze zijn geschied (!!) als vóórbeel-
ding, prefiguratie van de gebeurtenis-
sen van de messiaanse tijd’.29 Volgens 
Trimp is deze benadering eenzijdig en 
onjuist. Zo gaat het naar zijn mening in 
Hebreeën 11 om een reeks karakteristieke 
voorbeelden voor de nieuwtestamenti-
sche gemeente. Men zal het ‘voorbeeld-
karakter’ van deze passages dus beslist 
moeten honoreren. Dat laat overigens 
onverlet dat we de heilshistorische 
verschillen en veranderingen sinds de 
genoemde oudtestamentische voorbeel-
den voluit in rekening brengen.30

Ik kan mij in deze eerlijke en evenwich-
tige taxatie van Trimp in grote lijnen 
helemaal vinden. Wij kunnen niet meer 
achter Schilder en zijn medestanders 
terug. De prediking over de ‘historische’ 
stoffen van het Oude Testament dient 
inderdaad heilshistorisch en christo-
centrisch getoonzet te zijn, wil zij echt 
christelijke verkondiging zijn. Wij kunnen 
mijns inziens ook niet meer achter de 
taxatie van Trimp terug. Over het Oude 
Testament preken wij in de christelijke 
gemeente niet eenzijdig heilshishisto-
risch, maar zoeken de boodschap ook te 
betrekken op de harten en de levens van 
de hoorders van nu. Het liefst formuleer 
ik dat trinitarisch: in de prediking klinkt 
het werk van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest door en dat zowel in de 
heilshistorische lijnen als in de heilsorde-
lijke toespitsing.

Een ander tij in deze tijd

Nu is het rondom het verschijnen van 
het boek van Trimp in de jaren ’80 van de 
vorige eeuw vrij stil gebleven. In elk geval 
heeft zijn pleidooi voor de hervatting 
van het gesprek over de heilshistorische 
methode niet het gehoor gevonden dat 
het mijns inziens verdiende. Hoe komt 
dat? Een belangrijke reden is dat al in 
de tijd dat Trimp zijn boek schreef, het 
tij van de visie op de prediking aan het 
veranderen was. Hierdoor had de heils-
historische benadering in de prediking 
de stroom tegen gekregen. Die tendens is 
sinds die tijd alleen maar sterker gewor-
den. Ik wil dat duidelijk maken aan de 
hand van een aantal ontwikkelingen in 
de visie op de prediking van de laatste 
tientallen jaren. Het gaat hierbij uiter-
aard om ontwikkelingen die het preken 
vanuit een heilshistorische invalshoek 
bemoeilijken.

Van de boodschap naar de 
hoorder
In de eerste helft van de vorige eeuw 
stond in de homiletische bezinning 
vooral de boodschap die gebracht moest 
worden, centraal. De plaats van de 
hoorder in de prediking was nauwelijks 
een apart thema. Dat is veranderd in de 
jaren ’60. Toen vond ‘de wending naar de 
hoorder’ plaats. Dat wil niet alleen maar 
zeggen dat er meer aandacht kwam voor 
de hoorder van de zondagse prediking, 



Jaargang 18 no 1  januari 2011Jaargang 18 no 1  januari 2011

15

maar in vele gevallen ook dat de hoorder 
‘mede-uitgangspunt’ werd van de ver-
kondiging.31 Nu is een grotere aandacht 
voor de hoorder op zichzelf genomen 
uiteraard niet onjuist. In het verleden 
is de inhoud van de prediking soms zó 
sterk benadrukt dat de wijze waarop 
de hoorder de boodschap tot zich nam 
en verwerkte, volstrekt in de schaduw 
bleef. Terecht zegt Trimp in dit verband 
dan ook: ‘De prediking is een concrete 
toespraak tot deze mens. Hij wordt aan-
gesproken en wordt ter sprake gebracht. 
Mocht er ooit prediking plaatsvinden, 
waarin de mens geen kans krijgt zichzelf 
te herkennen, dan kan zulke prediking op 
de naam “verkondiging” nauwelijks aan-
spraak maken – hoeveel solide uitleg van 
de tekst zij ook zou mogen bevatten.’32 
Het wordt echter bedenkelijk wanneer 
de hoorder mede-uitgangspunt wordt 
van de verkondiging en de situatie van 
de hoorder de uitleg van de tekst beslis-
send gaat bepalen.33 In dat geval wordt 
de eigenlijke betekenis van de tekst door 
het filter van de belevingswereld van de 
hoorder geperst. In dat proces kunnen 
allerlei exegetische details van de tekst in 
de prediking buiten beeld blijven. Hierbij 
lopen zeker ook de heilshistorische lijnen 
gevaar veronachtzaamd te worden. Er 
wordt namelijk nogal eens gesuggereerd 
of gezegd dat de postmoderne kerk-
ganger ‘niet zit te wachten op allerlei 
exegetische, canonieke of heilshistorische 
beschouwingen over de tekst’. Die heb-
ben immers geen enkel raakvlak met zijn 
of haar leefwereld.

Van de leer naar het gevoel
De prediking binnen de gemeente van 
Christus heeft van oudsher sterk het 
karakter gehad van het onderwijzen in 
(de leer van) de Schriften. Nu gaat deze 
insteek terug op het getuigenis van het 
Nieuwe Testament.34 Toch is dit accent de 
laatste tientallen jaren in toenemende 
mate onder druk gekomen. Postmoderne 
mensen komen doorgaans niet naar 
de kerk om iets te leren, maar om een 
bepaalde religieuze ervaring op te doen. 
Dit hangt samen met een ingrijpende 
cultuuromslag die in deze tijd steeds 
meer zichtbaar wordt: in onze emotiecul-
tuur wordt ons gevoelsleven naar voren 
geschoven, terwijl de verstandelijke 
doordenking terugtreedt. Vroeger was 
het devies: ‘Ik denk en daarom ben ik.’ 

Nu wordt het leven van velen beheerst 
door de slogan: ‘Ik voel, of ik ervaar en 
daarom ben ik.’35 In dat licht bezien is 
het begrijpelijk dat van verschillende 
kanten gepleit wordt voor een prediking 
die sterke aansluiting zoekt bij de per-
soonlijkheidsstructuur van de hoorders.36 
Niettemin zal duidelijk zijn dat in een 
dergelijk klimaat weinig belangstelling 
bestaat voor leerstellig getoonzette pre-
diking of voor een uiteenzetting over de 
heilshistorische plaats van een bepaald 
schriftgedeelte. Dat zijn immers dingen 
die de emoties van de postmoderne 
mens niet meer raken?

Van betoog naar verhaal
In de nieuwere literatuur over de predi-
king bestaat ook veel aandacht voor de 
vorm van de preek. Waar lijkt de zondag-
se verkondiging nu het meest op; op een 
‘betoog’ of op een ‘verhaal’?37 Meestal 
zal de pendel doorslaan in de richting 
van een verhalende vorm van prediking, 
al zijn er ook pleidooien voor het betoog 
of voor een combinatie van verhaal en 
betoog. De populariteit van de verha-
lende preekvorm heeft onder meer met 
het volgende te maken. De verhalende 
vorm van de preek biedt de hoorders de 
vrijheid om in het verhaal ‘in te stappen’ 
en erdoor meegenomen te worden wan-
neer zij dat willen. Verhalen zijn dan ook 
niet dwingend en nodigen de luisteraars 
uit om zich te identificeren met degenen 
die in het verhaal een rol spelen. Op die 
manier geven zij aan hun eigen levens-
verhaal meer diepte en zin. Bovendien 
kan de prediker de bijbelverhalen telkens 
een nieuwe intonatie en vertolking 
geven, waardoor het oude verhaal een 
breed scala aan actualiseringen krijgt.38 
Het is duidelijk dat deze verhalende vorm 
van prediking dicht in de buurt komt van 
wat de oude heilshistorische school als 
exemplarische prediking zag. Preken met 
een heilshistorische benadering konden 
trouwens in het verleden ook in een wat 
‘betogende’ stijl geschreven zijn, al ont-
braken appellerende gedeelten niet.

In verzet tegen het tij

De heilshistorische prediking heeft dus 
het tij niet mee. Nu is dat geen reden om 
van deze insteek afscheid te nemen. Inte-
gendeel, goede bijbelse prediking dient 
ook vandaag een heilshistorisch karakter 

te dragen, wil zij tenminste gerefor-
meerde prediking zijn. Waarom dat zo 
is, is naar ik hoop in dit artikel duidelijk 
geworden. Ik beperk me er nu toe de vijf 
belangrijkste motieven kort aan te dui-
den. Heilshistorische prediking:
• onderstreept het historisch karakter 

van de verhalen van de Bijbel;
• laat de gemeente de eenheid en de 

voortgang van de heilsgeschiedenis 
zien;

• leert ons het Oude Testament op een 
verantwoorde christelijke wijze lezen;

• bewaart ons voor goedkope, antropo-
centrische identificaties;

• waarborgt een goede, pneumatolo-
gisch getoonzette toespitsing van de 
boodschap.

Het zal duidelijk zijn dat dit pleidooi voor 
de heilshistorische inzet van de prediking 
niet betekent dat we de preekwijze van 
Schilder en zijn medestanders eenvou-
digweg kunnen kopiëren. We zullen er 
rekening mee moeten houden dat de 
manier van luisteren in deze postmo-
derne tijd sterk is veranderd vergeleken 
met de eerste helft van de vorige eeuw. 
Dat betekent onder meer dat we ervoor 
moeten waken de heilshistorische lijnen 
al te betogend, te gedetailleerd of te 
droog aan de orde te stellen. Laten deze 
motieven vooral verkondigend en waar 
mogelijk dialogisch aan de orde gesteld 
worden. Want zo wordt de gemeente op 
een aansprekende manier onderwezen in 
de grote heilswerken van God in Christus 
door zijn Geest. En dat is ook in onze tijd 
broodnodig!

Noten: De nootteksten kunt u vinden via 
www.woordenwereld.nl, Nader Bekeken,
januari 2011.

Prof.dr. A. Baars is hoogleraar Ambtelijke 
vakken aan de TU Apeldoorn.
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Hoewel je het soms niet zou zeggen: als gereformeer-
de kerken hebben we een verleden. Ik bedoel daar-
mee: we zijn niet van gisteren, maar we staan wel in de 
traditie van gisteren. Nu is ‘traditie’ een woord dat van-
daag niet erg in trek is. Traditie en traditioneel heeft 
een weinig positieve lading gekregen. Wie zich nog iets 
aan wenst te trekken van de traditie, geeft daarmee 
blijk niet in staat te zijn zelfstandig te kunnen denken. 
Je leunt immers op hoe mensen vroeger gedacht heb-
ben en dat kan toch nauwelijks anders dan bekrompen 
zijn. Mensen die zich nog verplaatsten per postkoets of 
trekschuit, kunnen er uiteraard niet van verdacht wor-
den erg ruimdenkend te zijn geweest.

Als gevolg van het ‘bevrijd zijn’ van de traditie worden 
er binnen de kerk tegenwoordig ook alternatieven aan-
gedragen voor zaken die tot voor kort nauwelijks ter 
discussie stonden. Laat ik man en paard noemen: de 
mogelijkheid om je kind niet te laten dopen. Als het om 
een incident ging, zou ik er niet over schrijven.

Het is duidelijk dat de gereformeerde kerk z’n posi-
tie op dat punt zal moeten bepalen. We maken ons er 
overigens te gemakkelijk van af als we stellen dat we 
altijd de kinderdoop hebben gekend en dat er bij leden 
van de gemeente derhalve op dat punt geen probleem 
kan bestaan. De realiteit laat anders zien. Dat is niet 
nieuw. Als ik me niet vergis, heeft in 1914 een generale 
synode zich hier al over gebogen en een mijns inziens 
wijze uitspraak gedaan. Een pastorale uitspraak ook: 
geduld hebben met mensen die onopzettelijk dwalen, 
maar hen wel in de weg van nader onderricht proberen 
te overtuigen van niet alleen het recht, maar ook de 
plicht tot kinderdoop.

Ik ben van mening dat het volkomen terecht is als een 
gereformeerde kerk zich ook op dit punt beroept op 
haar geboortepapieren. Dat heeft niets met traditiona-
lisme te maken.

Er zit echter ook een andere kant aan deze zaak. Dat 
is de kant van de broeders en zusters die een mening 
hebben of krijgen, die afwijkt van wat we in onze gere-
formeerde kerken op goede gronden leren en doen. 
Nu weet ik dat er mensen zijn die juist vinden dat die 
goede gronden ontbreken en die daarom een andere 
praxis willen. In ieder geval voor zichzelf.

Ik ga ervan uit dat mensen integere redenen heb-
ben om hun kindje niet te willen laten dopen. Vandaar 
ook dat in onze gereformeerde kerken nooit iemand 
gedwongen zal worden zijn kinderen te laten dopen. 
Tot voor kort was het dan wel zo dat mensen die ervoor 
kozen hun kinderen niet te laten dopen, daar zelf ook 
de consequentie van droegen. Je wijkt immers af van 
iets wat in de kerk als een kernzaak wordt beleden. 
Inderdaad: de kerkenraad zal je niet dwingen, maar 
mag verwachten dat je je ideeën niet gaat propageren. 
De kerkenraad kan ook vaststellen dat je door deze 
omstandigheden niet meer in aanmerking komt voor 
het bijzondere ambt. Dat kan best heel pijnlijk zijn, 
maar wel te dragen als gevolg van je eigen keuzes.

Het lijkt dat er op dit punt iets veranderd is. Nee, niet 
dat kerkenraden er ineens anders over denken. Meer 
dat broeders en zusters die ‘afwijken’ van wat we tot 
in onze geboortepapieren belijden, het de normaalste 
zaak vinden dat er ruimte gegeven wordt aan hun over-
tuiging. Het lijkt erop dat mensen in toenemende mate 
lid willen zijn van een gereformeerde kerk, maar dan 
wel op eigen voorwaarden.
Ik begrijp dat mensen die van ‘buiten’ komen, mis-
schien niet in één keer alles kwijt zijn waarmee ze 
zijn opgegroeid. Daarmee mag je best geduld hebben. 
Maar dat ook mensen die opgegroeid zijn met de kin-
derdoop, ineens claimen dat hun nieuwe gedachten 
over de doop een legale plek gaan krijgen in de kerk, 
dat duidt toch wel op een overschatting van die eigen 
gedachten. Het hoort immers bij een gereformeerde 
kerk dat we samen dingen belijden en doen, en niet dat 
ieder z’n eigen ding belijdt en doet.

Calvijn, ja ik weet het, hij leefde zo’n 500 jaar geleden. 
Toch zou het dwaas zijn niet naar hem te luisteren hoe 
hij de Schrift laat spreken in bijvoorbeeld z’n uitleg van 
Galaten 4:26. Omdat de oorsprong van de gemeente in 
de hemel ligt, wordt zij door Paulus aangeduid als onze 
moeder. Wie weigert een kind der gemeente te zijn, 
begeert tevergeefs God tot een Vader te hebben. ‘Want 
God verwekt Zich kinderen (…) doch niet anders dan 
door de dienst van de gemeente.’ Het lijkt me dat je je 
wel tweemaal moet bedenken om de moeder in wiens 
schoot je verwekt bent, te vertellen dat ze haar kinde-
ren op het verkeerde moment de beloften van Vader 
wil geven.

Jaargang 18 no 1  januari 2011

Co
lu

m
n

R
.T

h.
 P

os



I

Schriftlicht   
P. Niemeijer Priesters op het bordes jan 2
M. Heemskerk Landbouwonderwijs? feb 34
G. Kwakkel In het begin mrt 66
A. Bas De macht van Gods spreken apr 98
W.F. Wisselink Joël op het Pinksterfeest mei 130
L.W. de Graaff Single jun 162
P. Niemeijer Heiligheid richting intimi jul/aug 194
 Aäron sterft, 

de hogepriester blijft sep 226
 Verbonden tot vrede okt 258
P. Poortinga Pauze nov 290
P. Schelling Een beter vaderland?  

Het hemelse! dec 322
   
Kroniek   
J.W. van der Jagt Voor- of achteruit? jan 6
 M/V in de kerk feb 37
 Kerkorde en m/v feb 38
P.L. Storm Gereformeerd materiaal  

over homoseksualiteit? feb 39
J.W. van der Jagt De kracht van de waarheid mrt 70
 Ware kerk mrt 72
 Afgoderij in een voetnoot apr 101
 Secularisatie mei 133
 Artikel 28 in de herhaling mei 134
C. van Dijk 31 oktober 2016 jun 165
 Laconieke kerk jun 169
J.W. van der Jagt Blijdschap jul/aug 198
 Dooperkenning jul/aug 199
 Ambitieuze TUK jul/aug 200
 Arminius als gids? sep 230
 Maken we de Werkorde  

tot Kerkorde? okt 261
 Studenten om de Dom nov 293
 GK naar Dordrecht nov 295
 Mariadevotie nov 297
 CNT voltooid dec 325
 Ambt of stoelendans dec 326
 Voortgaand gesprek dec 328
   
Thema   
P. Niemeijer Echtscheidingsgronden? jan 10
A. van der Sloot Hoe lezen we de Bijbel in  

onze (post)moderne tijd? feb 44
A.N. Hendriks Gezegend naar huis.  

Over de aäronitische zegen mrt 74
M.H. Oosterhuis De Ruiter en de Doper apr 106
A.N. Hendriks Gekweld door geweld mei 138
 Gekweld door leed mei 140
B.P. Hagens De valkuil van de  

babyboomers jun 170
 Vrijgemaakte consumenten jul/aug 203
A.N. Hendriks De Heilige Geest als de  

Geest van gericht sep 235

P.L. Storm Geheime en openbare zonden.  
De Werkorde over de  
tucht (1) okt 266

 Afhouding en afsnijding. 
De Werkorde over de 
tucht (2) okt 270

A. Bas Werkorde, geldend recht en  
gangbare praktijk okt 274

 Diaken en Werkorde okt 278
A.N. Hendriks Naar de kerk om de engelen! 

 nov 299
P. Niemeijer Kerst: maak er geen  

sprookje van! dec 330
   
Column   
G. Zomer Nieuwe handen jan 14
R.Th. Pos Kerkbesef feb 48
G. Zomer Beste Ton mrt 78
R.Th. Pos Podium apr 110
G. Zomer In het dal van Ajjalon mei 142
R.Th. Pos Spiegel van de  

maatschappij? jun 174
G. Zomer Een luie lezer jul/aug 207
R.Th. Pos Hulpaanbod sep 239
G. Zomer Een gekke school okt 281
H. van Leeuwen Eigendom nov 302
G. Zomer Ik eet geen kip met kerst dec 334
   
Woordwaarde   
P.H.R. van Houwelingen  

Had Jezus een hekel aan  
farizeeën? nov 303

   
Rondblik   
G.J. Schutte De actualiteit van  

zestiende-eeuwse gereformeerde  
confessies jan 15

J. Knigge De volkstelling en Quirinius jan 19
J. Kamphuis Ulrums Acte van Afscheiding  

of Wederkeering 13/14  
oktober 1834 feb 49

H. Drost De lessen uit een handboek  
over gemeentestichting mrt 79

 Moderne visie in een  
handboek over  
gemeentestichting mrt 81

L.E. Leeftink ‘Adam’ is zoekgeraakt. Een  
passage uit het klassieke  
doopformulier verdwenen apr 111

J. Knigge Onjuiste datering apr 116
L.E. Leeftink Een brug te ver. Over de  

proefeditie ‘Liturgische  
formulieren’ mei 143

Register op Nader Bekeken jaargang 17 - 2010

Jaargang 18 no 1  januari 2011



Jaargang 18 no 1  januari 2011

II

Jaargang 18 no 1  januari 2011

P.H.R. van Houwelingen
 / M.W. Sebens Ziekenzalving als  

genezingsgarantie jun 175
M. von Lindheim-Westerink 
 Fossielen in het paradijs? jul/aug 208
 En zie, het was zeer goed sep 240
P.H.R. van Houwelingen  

Jezus en de aasgieren sep 244
M. von Lindheim-Westerink  

Bewijzen of geloven? nov 305
 Feilbaar of onfeilbaar? dec 335
   
Gemeentebreed  
M.H. Sliggers Hoe krijgen we ‘de goeie  

dominee’? feb 53
F.J. Bijzet Ziekenzalving volgens  

Jakobus 5:14? mrt 85
A.G. Hagg Drama in de eredienst mei 146
A.N. Hendriks Pastoraat van de gemeente? jun 178
C. van Dijk Bijeen voor de begrafenis okt 282
F.J. Bijzet Gemeentebrededienst nov 309
 De les van Calvijn: scheid je  

niet te snel af! dec 339
   
In memoriam   
A. van Leeuwen In memoriam Leendert  

Hugo Heij (1932-2010) mrt 87
   
Korte boekbespreking/Gelezen  
L. Bezemer ChristenUnie op het pluche  

(Riekelt Pasterkamp) jul/aug 213
H. Drost Van ambt naar dienst  

(T. Brienen) okt 286
A.N. Hendriks Eeuwige vriendschap  

(J. Hoek en W. Verboom) nov 310
J.W. van der Jagt Het Gereformeerden Boek  

(Willem Bouwman) dec 340
   
Boek van de maand 
J. Kamphuis Hendrik de Cock (1801-1842)  

(Harm Veldman) jan 21
Joh. de Wolf 2 Korintiërs (T.E. van Spanje) feb 56
J. Wesseling De Leeuw is gevaarlijk maar 

goed (Aad Kamsteeg) mrt 87
H.J. Boiten Tussen tekst en lezer  

(Arie Zwiep) apr 118
J. Beekhuis Zonder twijfel  

(Herman Veenhof) mei 149
H. Veldman Het gereformeerde geheugen  

(red. George Harinck e.a.) jun 181
H.J. Boiten De weg van het wassende  

water (Henk Bakker) jul/aug 215
Joh. de Wolf From Conquest to Coexistence  

(Koert van Bekkum) sep 246
J.W. van der Jagt Over dopen (Adrian Verbree) nov 312
S.M. Alserda Gevormd uit STERRENSTOF  

(René Fransen) dec 342

Gedicht   
G. Slings Geen meter, J. Eijkelboom jan 26
 Sinds ik het weet,  

Jacqueline van der Waals feb 60
 Nat en sap, A.G. Visser mrt 90
 Moeder, Frans Pointl apr 122
 Avondmaal, Jaap Zijlstra mei 153
 Rank, Lode Bisschop jun 184
 Loslaten, Sytze de Vries jul/aug 219
 Oude vriend, Jan Boerstoel sep 251
 ’t Is lang geleden,  

J.A. dèr Mouw okt 285
 Boerenfeestmaal,  

Willem de Mérode nov 315
 Te Middelharnis is een kind  

verdronken, Ed Hoornik dec 345
   
Persrevue   
P.L. Storm Wat doorgaat na een  

Calvijnjaar: de verkondiging  
van de vrije genade! jan 27

 Preken over schuld en  
verzoening jan 29

 Atheïstische christenen? jan 31
 De kwalijke ontwikkeling  

van de Nederlandse  
euthanasiepraktijk feb 61

 Het leren spannen van de  
spanningsboog feb 64

 Ds. K. Hendrikse en de  
fundamenten van de kerk mrt 91

F.J. Bijzet Onrust bij de Doppers mrt 94
G.J. Schutte Hoe verder na 9 juni? apr 123
 Geweld in de Bijbel apr 126
P.L. Storm Islamiseert Nederland? mei 154
 Democratie of dictatuur  

van de meerderheid? mei 157
 Daar komt de bruid… mei 158
 Missionair kerk zijn anno nu jun 185
 Een goede preek is een 

(heel) korte preek? jun 189
 Afnemende aandacht voor  

het verbond, een gevaarlijke  
ontwikkeling jun 190

 Momentopname van een  
land zonder middelpunt jul/aug 220

 Volgen we een uitdaging  
of een roeping? jul/aug 223

G.J. Schutte Spelregels voor het publieke  
domein sep 252

 Kleur bekennen sep 255
P.L. Storm Smeekbede om een  

inhoudelijk gesprek nov 316
 Zondebesef nov 320
 Nationale Synode en  

Hersteld Hervormde kerk dec 346
 Jongeren en kerkelijke  

eenheid dec 349



Jaargang 18 no 1  januari 2011Jaargang 18 no 1  januari 2011

III

Aäron 226-229
aasgieren 244-245
Afscheiding 21-25,27-28,49-52
afscheiding 133,134-137,169,339
ambten/ambtsdragers 37,38,178-180,
 278-280,286-288,326-327
arminianisme 230-234
atheïsme 31-32
avondmaal 101-105,313-314
baptisme 215-218
begraven 282-284
belijdenis 15-18,230-234
beroepingswerk 53-55,326-327
besnijdenis 312-314
Bijbel 44-47
bijbelwetenschap 116-117,246-250
ChristenUnie 170-173,213-214
CNT (Commentaar op het NT) 325
consumentisme 203-206
creationisme 305-308,335-338
deputaten eredienst 111-115,143-145
diakenen 278-280
doop 111-115,143-145,199-200,311-314
doopformulier 111-115,143-145
drama 146-148
echtscheiding 10-13
eeninwaarheid.nl 10
eenheid, kerkelijke 6-9,165-168,293-294,
 295-296,328-329,349-351
engelen 299-301
eredienst 74-77,146-148
euthanasie 61-63
evangelicalisme 203-206
evolutietheorie 208-212,240-241,
 305-308,335-338,342-344
excommunicatie 270-273
farizeeën 303-304
formulieren 111-115,143-145
Geest, Heilige 130-131,235-238
geloof 322-324
geloofsgroei 6-9
geloofsopvoeding 39-43
gemeentestichting 79-81,81-84

genade 27-28,230-234
Geref. Kerken (hersteld) 72-73
Geref. Kerken vrijgemaakt 133,170-173,
 316-319
geschiedenis (bijbelse) 116-117,246-250
geweld (in Bijbel) 126-127,138-139
Heilige Geest 130-131,235-238
Hersteld Hervormde Kerk 346-348
herdoop 312-314
hermeneutiek 118-121
hogepriester 226-229
homoseksualiteit 39-43
huwelijk en echtscheiding 10-13
huwelijk(sbevestiging) 158-160,274-275
islam 154-156
jongeren 349-351
kerk 72-73,79-81,81-84,133,
 134-137,169,170-173,185-188,339
kerkdienst 299-301,309
kerkelijk leven 316-319,340-341
kerkgeschiedenis 181-183
kerkorde 258-260,261-265,266-269,
 270-273,274-277,278-280
kerkplanting 79-81,81-84
kerkrecht 258-260,261-265,274-277
kerstfeest 330-333
kinderdoop 111-115,143-145,
 199-200,276-277,312-314
liturgie 74-77
lijden 87-89,140-141
Maria 297-298
mis 101-105
missionaire kerk 79-81,81-84,185-188
multiculturaliteit 154-156
Nationale Synode 6-9,70-71,293-294,
 295-296,346-348
Ned. Geref. Kerken 165-168
onderwijs 39-43
ongehuwd zijn 162-164
oordeel 235-238
overdopen 312-314
overheid 15-18,123-125
particuliere synode 264-265

pastoraat 178-180
politiek 123-125,170-173,213-214,
 220-222,252-254,255-256
postmodern denken 44-47
predikant 53-55,326-327
prediking 29-30,64,98-100,189,223-224
priesterdienst 2-5,74-77,194-197,226-229
publieke domein 252-254,255-256
Quirinius 19-20,331
raadselspreuk 244-245
De Reformatie 167
roeping 223-224
Rooms-Katholieke Kerk 101-105, 297-298
rouwdienst 282-284
rust 290-292
schepping/evolutie 66-69,208-212,
 240-241,305-308,
 335-338,342-344
schriftgezag 44-47
schuld 29-30
secularisatie 133
synode 263-265
synode, GS Amersfoort-C 2005 10-13,262
synode, GS Zwolle-Z 2008 10-13,262
Synode, Nationale 6-9,70-71,293-294,
 295-296,346-348
Theologische Universiteit Kampen  
 200-202
tolerantie 276-277
toorn (van God) 138-139
tucht 266-269,270-273
verbond 190-191,310-311
verzoening 29-30,106-109
volkstelling 19-20
vrouw en kerk 37,38,279-280
waarheid 70-71
Werkorde 261-265,266-269,270-273,
 274-277,278-280,282-284
zegen 74-77
ziekenzalving 85-86,175-177
zonde 266-269,320
Zuid-Afrika 94-96

Trefwoordenregister

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, Archief kunt u al uit een aantal nummers downloaden.

Verder zijn trefwoordenregisters op alle voorgaande jaargangen te vinden op www.woordenwereld.nl, 
onder Nader Bekeken.



IV

Jaargang 18 no 1  januari 2011

Arminius, Jacobus 230-234
Barth, Karl 47
Beek, A. van de 235-236
Bekkum, Koert van 116-117,246-250
Boer, E.A. de 179-180
Bosman, Machiel 231-232
Bouwman, H. 275
Brès, Guido de 135-136
Bruggen. J. van 7,279-280,325
Bruijne, A.L.Th. de 7,41,43,169,316-317
Calvijn, J. 27-28,30,136,245,339
Cock, Hendrik de 21-25,27-28,49-52
Darwin, Ch. 208-212,240-241
Derks, M. 77
Douma, J. 7

Harinck, G. 181-183
Hempenius, E.J. 101-105
Hendrikse, K. 31-32,91-93
Hoksbergen, H. 168
Holwerda, B. 247-248
Jong, S. de 72-73
Jongeling, P. 149-152
Kamphuis, B. 7-9,70-71
Kamphuis, J. 267-268,273
Korte, G. de 101-105,297-298
Kwakkel, G. 249-250
Messelink, H.J. 295-296
Mudde, J.M. 165-167
Paas, Stefan 140-141
Paul, H. 181-183

Peels, H.G.L. 138-139
Rose, W.H. 74-75
Ruiter, A. de 29,106-109
Rutgers, F.L. 275
Scholte, H.P  49-52
Snoo, A. de 295-296
Trimp, C. 135-136
Vogelaar, Maarten 293-294
Voorberg, P.L. 70-71,199
J.R. Visser 7
Wallet, B. 181-183
Wilschut, H.J.C.C.J. 133,134-137,169,316-319
Wolde, Ellen van 66-69

Personenregister

Beknopt tekstregister
Genesis 1 66-69,208-212,240-241
 1 - 3 342-344
 3:14-20 211
 6 en 7 211
Leviticus 9:22-24 2-5
 10:1-7 194-197
Numeri 6:22-27 74-77
 20:22-29 226-229
Jozua 5 - 11 116-117
 9:1 - 13:7 246-250
Jesaja 4:4 235-238
 28:23-29 34-36
 34, 40, 63 236
Joël 3:1-2,3-4,5 131-132
Zacharia 4:6 237-238
 6:8 236
Matteüs 5:17,27-28,48 12
 5:37a 258-260
 6:13 176
 11:28-30 290-292
 18:15 266-269
 19:1-12 12
 23:3,13,33 303-304
 24:28 244-245
Marcus 16:17-18 177
Lucas 2 330-333
 2:1-2, 3-4 19-20
 3 130
 3:16,17 237
 17:37 244-245
Handelingen 1 130-131
 2 130-132
Romeinen 4:11 145
 8:18-23 241
 9:5 144

 14:17 258-260
1 Korintiërs 7:15-16 10-13
 7:33-35 162-164
 11:10 300
 12 178-180
 12:9,28-30 176
 14:33,40 263,259
2 Korintiërs 4:6 98-100
 5:1-8 59
 12:7 59
Galaten 4:5 144
Efeziërs 3:10 300
 4:12,16 179-180
1 Timoteüs 3 164
Hebreeën 2:4 177
 11:16 322-324
Jakobus 5:14-15 85-86,175-177
1 Petrus 1:12 299
Openbaring 1:4,5,6,7 237
 4 en 5 238
 18:4 135
NGB art. 7 en 32 259
 art. 28 134-137
Heid. Cat. zd. 30, antw. 80 101-105
Kerkorde art. 21 179
 art. 30 278
 art. 31 258,259
 art. 35 258
 art. 36 en 37 279
 art. 70 274
 art. 71 282
 art. 73 en 74 267
 art. 77 270
 art. 84 259
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Wat gebeurde er precies? Wat zag Jezus 
dat wij niet zien?
Jezus rapporteert over een profetisch 
visioen dat Hem ten deel was gevallen, 
daar zijn de hedendaagse uitleggers 
het wel over eens. Het gaat over iets dat 
Hij ‘aanschouwde’, zoals je de Griekse 
werkwoordsvorm zou kunnen verta-
len. Hij had een grote groep gezanten 
vooruitgestuurd, de Zeventig (of Twee-
enzeventig), naar alle steden en dorpen 
waar Hij zelf komen zou. Zij moesten 
de komst van de Heer voorbereiden. Na 
verloop van tijd keerden zij opgetogen 

terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen 
onderwerpen zich aan ons bij het horen 
van uw naam.’ Waarop Jezus reageert 
met: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de 
hemel zien vallen.’

Val van de Satan?

Vaak wordt deze uitspraak opgevat als 
een rapportage over de val van de Satan, 
waarmee Jezus het enthousiasme van 
zijn gezanten zou willen bevestigen. 
Satan is geen onoverwinnelijke tegen-
stander, bedoelt Hij te zeggen; Ik heb 

hem in een visioen uit de hemel zien 
vallen, zijn macht is gebroken en van-
daar dat de demonen van wie hij zich 
bedient, zich aan jullie onderwerpen.
Over de vraag wanneer die val van de 
Satan plaatsvond, gaan vervolgens de 
meningen uiteen. Sommigen denken 
aan een zondeval in de engelenwereld 
die nog voorafging aan de zondeval van 
Adam en Eva in het paradijs. Door enkele 
kerkvaders werd dit idee gekoppeld aan 
de pre-existentie van Gods Zoon; zou Hij 
misschien in zijn hemelse voor-bestaan 
hebben aanschouwd hoe de Satan uit 
de hemel werd verwijderd? Maar in het 
Oude Testament komt het meer dan 
eens voor dat de Satan weer in de hemel 
verschijnt om kwaad te spreken van de 
gelovigen, hen aan te zetten tot zonde 
en hen aan te klagen (Job 1:6-12; 
Zach. 3:1; vgl. Op. 12:7-9).
Anderen stellen daarom dat de val van 
de Satan gelijktijdig was met de komst 
van Gods Zoon in de wereld en de ver-
kondiging van het koninkrijk: Jezus’ 

‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen.’
(Lucas 10:18)

Jezus blijkt soms over bovennatuurlijke kennis en macht te 
beschikken, maar nu zegt Hij zelfs dat Hij de Satan uit de 
hemel heeft zien vallen. Daar kunnen wij ons weinig bij voor-
stellen. Het kost ons al moeite genoeg om enigszins rekening 
te houden met de satanische activiteiten van de duivel, laat 
staan dat iemand hem zomaar uit de lucht naar beneden ziet 
vallen…
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geboorte, zijn optreden als de Mensen-
zoon, zijn overwinning aan het kruis of 
zijn hemelvaart. Daar staat tegenover 
dat er nergens in de Bijbel zoveel demo-
nen verschijnen als in de vier evangeliën 
en het boek Handelingen van de aposte-
len. Overal waar Jezus en zijn gezanten 
optreden, wemelt het van de boze gees-
ten. Jezus waarschuwt zelfs dat de Satan 
het niet alleen op Judas, maar ook op 
Petrus en de andere leerlingen gemunt 
heeft (Luc. 22:31).
Een derde en laatste groep uitleggers 
denkt liever aan een toekomstige val 
van de Satan, die door Jezus profetisch 
werd voorzien. De onderwerping van 
de demonen zou daarop anticiperen. 
Maar over de duivel wordt ook gezegd 
dat hij rondzwerft als een brullende 
leeuw, op zoek naar prooi (1 Petr. 5:8). Is 
er wel reden tot vreugde, die Jezus hier 
zou bevestigen, zolang de strijd nog niet 
gestreden en de Satan niet voorgoed 
uitgeschakeld is?

Gevaar van de Satan

Het kan echter heel goed zijn dat Jezus 
het enthousiasme van zijn gezanten niet 
wilde bevestigen, maar juist temperen. 
Dan bedoelt Hij te zeggen: jullie zijn wel 
opgetogen over de onderwerping van 
de demonen, maar Ik heb de Satan in 
een visioen uit de hemel zien vallen, dus 
er dreigt groot gevaar op aarde. Er zijn 
drie exegetische aanwijzingen in deze 
richting.
1. Jezus spreekt niet over een val van 

de Satan als zodanig, maar over val-
len zoals een bliksemschicht. Bliksem 
is bovenaardse energie die zich in 
een lichtflits ontlaadt. Dat flitsende 

kan de komst van de Mensenzoon 
aanduiden (Mat. 24:27 / Luc. 17:24), 
maar ook een neerwaartse bewe-
ging van de Satan die hoogspanning 
ontwikkelt: levensgevaarlijk (hij weet 
zich te vermommen als een engel 
van het licht: 2 Kor. 11:14).

2. Het vervolg (vs. 19-20) is ook tempe-
rend: de gezanten van Jezus hebben 
macht nodig om alle vijandelijke 
krachten die ontplooid worden, te 
lijf te gaan, zodat ze in staat zijn 
gifslangen of schorpioenen met hun 
giftige angel gewoon te vertrappen 
(Mar. 16:18), en zij moeten zich niet 
verheugen over de onderwerping 
van de demonen, maar over het feit 
dat hun namen staan opgetekend in 
de hemelse boeken.

3. Er is een parallel met het visioen van 
Johannes op Patmos, over de oorlog 
in de hemel tussen Michaël met zijn 
engelen en een rode draak – ook wel 
duivel of Satan genoemd – met zijn 
engelen (Op. 12:7-12). De draak kon 
dit luchtgevecht niet winnen; sinds-
dien is er voor hem in de hemel geen 
plaats meer en zodoende werd hij 
samen met zijn handlangers op de 
aarde gegooid. Een luide stem uit de 
hemel roept dan de volgende waar-
schuwing: ‘Wee de aarde en de zee: 
de duivel is naar jullie afgedaald! Hij 
is woedend, want hij weet dat hij 
geen tijd te verliezen heeft.’

Ter vergelijking een citaat uit het Testa-
ment van Salomo, een populaire Joodse 
verhandeling over demonen, die geda-
teerd wordt in de eerste eeuwen van 
onze jaartelling. Daarin staat een zeldza-
me parallel bij of verwijzing naar Lucas 

10:18. Een van de demonen, Ornias gehe-
ten, verklaart hun activiteit door het 
ontbreken van een vaste thuisbasis in 
de hemel: ‘Omdat we nergens houvast 
hebben, vallen we als bliksemschichten 
op de aarde en we verbranden steden en 
steken akkers in brand’ (Test. Sal. 20,17). 
Ook hier is sprake van een gevaarlijke 
ontlading van demonische energie op de 
aarde.

Einde van de Satan

De definitieve overwinning op de Satan 
zal zijn wanneer deze bij het eindgericht 
in de poel van vuur en zwavel gewor-
pen wordt (Op. 20:7-12). Tot die tijd is de 
naam van Jezus, de Zoon van God, een 
onuitputtelijke krachtbron in de gees-
telijke strijd tegen de machten van het 
kwaad. Allen die op zijn naam vertrou-
wen, mogen zeker zijn van de eindover-
winning. Daarom schrijft Paulus aan 
de Romeinen: ‘De God van de vrede zal 
Satan nu spoedig vertrappen en aan u 
onderwerpen. De genade van onze Heer 
Jezus zij met u’ (Rom. 16:20).

Dit artikel zal worden opgenomen in een 
boek dat later dit jaar verschijnt bij uitgeverij 
Buijten & Schipperheijn te Amsterdam, onder 
de titel: Niet te geloven! Ongemakkelijke tek-
sten van Jezus (red. Rob van Houwelingen en 
Reinier Sonneveld).

Jaargang 18 no 1  januari 2011

Jaargang 17 nr 2 februari 2010

In dit nummer onder andere:
• Schriftlicht

Landbouwonderwijs?

• Kroniek
M/V in de kerk
Kerkorde en m/v

• Thema
Hoe lezen we de Bijbel in onze (post)moderne tijd?

• Rondblik
Ulrums Acte van Afscheiding of Wederkeering 
13/14 oktober 1834

• Gemeentebreed
Hoe krijgen we ‘de goeiedominee’?

• Boek van de maandEen pastorale brief aan Korinte
• Persrevue

De kwalijke ontwikkeling van de euthanasiepraktijkHet leren spannen van de span-ningsboog

Landbouwonderwijs

NB februari 2010.indd   33

09-02-2010   14:36:57

Jaargang 17 nr 4 april 2010

In dit nummer onder andere:

• Schriftlicht

De macht van Gods spreken

• Kroniek

Afgoderij in een voetnoot

• Thema
De Ruiter en de Doper

• Rondblik

‘Adam’ is zoekgeraakt

Onjuiste datering

• Boek van de maand

Tussen tekst en lezer

• Persrevue

Hoe verder na 9 juni?

Geweld in de Bijbel

De macht van Gods 

spreken

NB april 2010.indd   97

13-04-2010   11:35:22

Jaargang 17 nr 3 maart  2010

In dit nummer onder andere:

• Schriftlicht
In het begin

• Kroniek
De kracht van de waarheid
Ware kerk

• Thema
Gezegend naar huis. Over de 
aäronitische zegen

• Rondblik
De lessen uit een handboek over 
gemeentestichting

• Gemeentebreed
Ziekenzalving volgens
Jakobus 5:14?

• Boek van de maand
Gevaarlijk, maar goed

• Persrevue
Ds. K. Hendrikse en de funda-
menten van de kerk
Onrust bij de doppers in Pretoria

In het begin

NB maart 2010.indd   65 08-03-2010   15:19:52

Jaargang 17 nr 1 januari 2010

In dit nummer onder andere:

• Schriftlicht

Priesters op het bordes

• Kroniek
Voor- of achteruit?

• Thema
Echtscheidingsgronden?

• Rondblik
De actualiteit van zestiende-

eeuwse gereformeerde 

confessies

De volkstelling en Quirinius

• Boek van de maand

Een tweede biografi e over 

Hendrik de Cock (1801-1842)

• Persrevue

Wat doorgaat na een Calvijnjaar: 

de verkondiging van de vrije 

genade!
Preken over schuld en 

verzoening

Atheïstische christenen?

Voor- of 
achteruit?

NB januari 2010.indd   1

12-01-2010   11:40:11

Nader Bekeken – speciale abonnementen
Neem een proefabonnement op Nader Bekeken! U ontvangt het blad dan drie maanden 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!

Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of bel 0900-226 52 63 (€ 0,10 per minuut)



19

Deputaten Eredienst hebben nu een her-
taling gemaakt. Helaas is het resultaat 
een kaalslag geworden als je het verge-
lijkt met het origineel.
Tenminste, dat was mijn eerste indruk. 
Daarom heb ik op eigen initiatief 
contact opgenomen met twee van de 
toenmalige opstellers van het huwe-
lijksformulier, Egbert Brink en Marja 
Zwikstra-de Weger. Ik vroeg hun wat zij 
vonden van alle rigoureuze wijzigings-
voorstellen van deputaten Eredienst. 
Tot mijn verrassing kwam hun mening 
geheel overeen met die van mij. Met 
hun instemming geef ik hun bevindin-
gen graag weer in dit artikel.

Verdergaan dan je opdracht

Deputaten Eredienst hebben van de 
Generale Synode van Amersfoort 2005 
de opdracht gekregen: ‘de tekst van de 
NBV op een deskundig (talig, poëtisch, 
liturgisch-theologisch) verantwoorde 

wijze in te voegen of te laten invoegen in 
de bestaande liturgische teksten en for-
mulieren.’
Dat was een goed besluit. Maar net als 
bij andere herzieningen zijn deputaten 
Eredienst veel verder gegaan. In hun rap-
port geven ze als argument daarvoor: 
‘De NBV-citaten pasten qua taalkleed 
niet in de formulieren die nog de taal 
van de NBG-vertaling uit 1951 spraken. 
De invoering van de NBV vroeg om een 
algehele taalkundige herziening van de 
liturgische formulieren.’
Maar iedereen die het huwelijksformu-
lier van 1999 leest, voelt ogenblikkelijk 
aan: die teksten ademen helemaal niet 
de sfeer van 1951! Die zijn juist, ook al 
stammen ze uit het laatste jaar van de 
vorige eeuw, nog ‘krachtig en fris’!
Marja Zwikstra: ‘Veel wijzigingen lijken 
te zijn gedaan op grond van subjectieve 
waarneming: zo geformuleerd vinden 
deze deputaten het mooier/beter.’ Haar 
conclusie is dan ook ronduit kritisch: 

‘Deputaten hebben zich onnodig veel 
werk op de hals gehaald. Het is niet 
nodig dit formulier zo ingrijpend te wij-
zigen. Het is nog maar ruim tien jaar in 
gebruik en de taal is mooi hedendaags 
Nederlands. Volstaan had kunnen wor-
den met het hertalen van genoemde 
bijbelcitaten’, en dan noemt ze de vier 
passages uit Genesis 1 en 2 en
Matteüs 19 die in het formulier cursief 
gedrukt staan.

Hooglied en Psalm 128

Deputaten Eredienst hebben nog twee 
bijbelpassages aangepast aan de NBV. 
Daarmee zijn ze aan de haal gegaan met 
twee vrije formuleringen in het oor-
spronkelijke huwelijksformulier.
Onder het kopje Doel wordt heel mooi 
aangegeven dat het Hooglied uitbundig 
de liefde tussen man en vrouw bezingt. 
In plaats van die passage heel natuurlijk 
te laten staan, citeren deputaten Ere-

Het huwelijksformulier 
op de schop?

We hebben een prachtig 
huwelijksformulier. Het 
dateert van 1999. Een apart 
daarvoor benoemd depu-
taatschap met veel des-
kundigheid heeft het opge-
steld. Toch moest ook dit 
formulier herzien worden. 
De bijbelteksten kwamen 
nog uit de oude vertaling 
van 1951. Daarom.
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dienst drie verschillende gedeeltes uit 
Hooglied achter elkaar, inclusief de aan-
duiding Zij / Hij / Zij.
Egbert Brink zegt daarover: ‘De omschrij-
ving in het huidige formulier verwijst 
duidelijk naar het Hooglied en ver-
woordt het ook in dezelfde toonsoort. 
In de herziening loopt het niet vloeiend 
door het aan elkaar rijgen van losse cita-
ten. Ik vind dit beslist geen verbetering 
bij de al poëtisch klinkende verwijzing 
naar het Hooglied in het huidige formu-
lier.’
Marja Zwikstra is dezelfde mening toe-
gedaan. Deputaten willen schrappen in 
het onderwijzend deel van het formu-
lier, dus ‘waarom dan wel zo’n lang stuk 
tekst invoegen? De “oude” passage is 
net zo poëtisch van toon.’

Even verder, onder het kopje Belofte, 
begint het formulier met de zin: ‘Gods 
zegen rust op ieder huwelijk waarin 
man en vrouw samen luisteren naar de 
stem van hun Heer.’ Vervolgens wordt 
verwezen naar Psalm 128. Deputaten 
Eredienst hebben heel deze passage 
vervangen door letterlijk Psalm 128 te 
citeren.
Marja Zwikstra merkt zeer terecht op: 
‘Waarom niet een samenvatting van die 
woorden? Bovendien mist nu de eerste 
zin waarin als inleiding de voorwaarde 
van gehoorzaamheid genoemd was.’
Psalm 128 wordt in dit gedeelte aange-
haald vanwege de belofte die God mee-
geeft. Maar door nu Psalm 128 letterlijk 
op te nemen krijg je dit, zegt Egbert 
Brink: ‘Als er één tekst is die moeite 
geeft bij mensen als het om huwelijk 
en gezinsvorming gaat, is het wel de zin 
over de jonge olijfbomen, zonder dat bij 
het stel dat trouwt, kinderen in beeld 
zijn. Deze toevoeging is niet nodig en 
roept vragen op bij mensen die kinder-
loos zijn. Daar wil je een huwelijksdienst 
toch niet mee belasten?’

Schrappen zonder reden

In hun rapport hebben deputaten 
Eredienst een flink aantal passages 
en woorden verwijderd. Vooral in het 
onderwijzend deel. Zulke brede uiteen-
zettingen passen niet in een feestelijke 
huwelijksdienst. Daarmee overvraag je 
het bruidspaar en de gasten. Voor diep-
gaand onderwijs zijn het huwelijksge-

sprek en de huwelijkscatechisatie beter 
geschikt. En dus zeggen deputaten: ‘Bij 
de taalkundige herziening kunnen wij 
er daarom niet omheen enkele verder-
gaande aanpassingen voor te stellen.’ 
Hadden deputaten hier de bevoegdheid 
toe? Nee. Snijdt hun kritiek hout? Ik zal 
illustreren waarom niet.

Exit 1: het kostbare geschenk van de 
seksualiteit
Deputaten stellen voor om de passage 
over het kostbare geschenk van de sek-
sualiteit en ons lichaam als tempel van 
de Heilige Geest te schrappen. Daarvan 
zegt Egbert Brink: ‘Waarom zou het 
onderwijzende karakter van het for-
mulier afbreuk doen aan het feestelijke 
karakter van de dienst? Zo breed zijn de 
uiteenzettingen nu ook weer niet. Zo 
draagt de kerkgemeenschap uit, waar-
voor zij staat. Dat is vandaag zeker niet 
overbodig!’
Marja Zwikstra vindt precies hetzelfde: 
‘Ik mis de passage over de seksuele 
gemeenschap alleen binnen het huwe-
lijk. Dat hadden wij nu juist uitgebreid 
benoemd vanwege de huidige tijd. Het 
wordt via het formulier breder uitge-
sproken dan alleen tegen dit bruids-
paar!’

Exit 2: wederzijds respect
Ook de passage ‘Dit alles vraagt in het 
huwelijk om wederzijds respect, waarbij 
de liefdevolle trouw de toon aangeeft’ 
is gesneuveld door de dadendrang van 
deputaten en vervangen door ‘Alle reden 
om elkaar hoog te houden’.
Het commentaar van Marja Zwikstra is 
nog genuanceerd: ‘Alle reden klinkt toch 
wel zwakker dan een zin waarin de drie 
kernwoorden liefde, trouw en respect 
expliciet genoemd worden!’ En dan wil 
ik er fijntjes op wijzen, dat het woord 
respect in de vertaling van 1951 nul keer 
voorkwam, en in de NBV maar liefst 25 
maal! Dus hoezo passen deputaten hier 
het formulier aan aan de NBV?

Exit 3: mogelijk ouderschap
De zin ‘Ook nu roept de Heer tot het 
ouderschap als hij daar de mogelijkhe-
den voor geeft’ kan volgens deputaten 
niet in het formulier blijven staan. Bot-
weg stellen ze in hun rapport: ‘Deze zin 
zegt in feite niets!’ Deputaten schrijven 
hier zelf cursief en met uitroepteken.

Egbert Brink geeft een nadere verkla-
ring: ‘Blijkbaar hebben de deputaten 
geen voeling met de discussie die 
erachter schuilging. In één zin wordt de 
roeping tot ouderschap verwoord, zon-
der dat afbreuk wordt gedaan aan de 
cultuuropdracht. Maar aangezien niet 
ieder hiervoor geroepen wordt, is ook 
rekening gehouden met onvruchtbaar-
heid en is de zin zo verwoord. Bovendien 
kunnen er zwaarwegende redenen zijn 
om van de roeping tot ouderschap af te 
zien. In een tijd van “vrijheid-blijheid” 
waarin “kinderzegen” wordt uitgesteld 
uit andere motieven, is deze verwoor-
ding ook geen overbodige luxe.’

Exit 4: instelling van God en unieke 
levenseenheid
Zo zijn er nog wel een paar punten te 
noemen, die zonder nadere argumen-
tatie verdwenen zijn. Tot mijn verbijs-
tering is de prachtige openingszin ‘Het 
huwelijk is geen uitvinding van mensen, 
maar een instelling van God’ gesneuveld 
en vervangen door ‘Het huwelijk is ook 
een feest zo oud als de mensheid’.
Marja Zwikstra zegt over dit weglaten 
van het huwelijk als instelling van God: 
‘Dat is een zwaktebod. Denk aan dege-
nen die smalend praten over het boter-
briefje en dat je elkaar ook wel zonder 
huwelijk trouw kunt beloven.’
Persoonlijk vind ik het erg plat en banaal 
om te zeggen dat het huwelijk ‘zo oud 
als de mensheid is’. Dat kun je toch niet 
een serieuze modernisering van de zin 
‘geen uitvinding van mensen, maar een 
instelling van God’ noemen? Bovendien 
gaat het bij de instelling van het huwe-
lijk niet om het feest, maar om het feit 
dat man en vrouw ‘een unieke levens-
eenheid vormen’. Helaas is ook die pas-
sage door deputaten verwijderd.
Marja Zwikstra vindt dat meer dan jam-
mer, omdat ‘dit tussenzinnetje juist het 
“instelling van God zijn” versterkte.’ Ook 
Egbert Brink betreurt deze wijziging. 
De verbondenheid van Adam en Eva in 
het paradijs, en dezelfde verbondenheid 
van elke man en vrouw die met elkaar 
trouwen in een unieke levenseenheid, is 
fundamenteel. De formulering ‘en dat 
doet hij nóg’, was een prachtige vondst 
van de neerlandicus Sybe Bakker.
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Exit 5: onderlinge eenheid en de man 
als hoofd
Heel evenwichtig worden de eenheid en 
het verschil tussen man en vrouw in het 
formulier beschreven. Maar nu schrap-
pen deputaten zonder woord en wijs de 
treffende beginzin dat in het huwelijk 
‘allereerst de eenheid naar voren komt’.
Dat was geen overbodige zin en het 
wegvallen is meer dan jammer, want 
‘daardoor loopt de verbinding niet 
vloeiend’, aldus Egbert Brink en moet 
even later, als deputaten opeens naar 
‘deze eenheid’ verwijzen, worden nage-
dacht wat er eigenlijk met deze eenheid 
bedoeld wordt. Ook Marja Zwikstra zegt 
hierover: ‘Jammer, want dat allereerst 
eenheid mag best benadrukt worden.’
In de NBV staat, als het om de onder-
linge verhouding binnen het huwelijk 
gaat, overduidelijk: ‘de man is het hoofd 
van de vrouw’ (1 Kor. 11:3). Het formulier 
zegt daarom ook dat de man de ‘eerst-
verantwoordelijke’ is, en met liefde en 
zelfverloochening ‘hoofd behoort te zijn 
van zijn vrouw’. Tot mijn stomme verba-
zing hebben deputaten deze woorden 
helemaal weggewerkt in hun versie. 
Geen woord meer over de hoofdverant-
woordelijkheid van de man!
Egbert Brink vraag zich af waarom 
deputaten dit hebben weggelaten: ‘Om 
geen aanstoot te geven? Of is het een 
ontkenning van deze bijbelse grondlijn 
en een keuze voor het harmoniemodel?’ 

Marja Zwikstra is net zo kritisch over 
deze dubbele verwijdering: ‘Is de ver-
gelijking met Christus’ hoofd-zijn van 
zijn gemeente zo nog wel duidelijk?’ En 
ze geeft aan dat in 1999 de woorden 
‘gezag’ en ‘onderdanigheid’ bewust niet 
gebruikt zijn, omdat die twee zaken al in 
het ‘hoofd-zijn’ zijn opgenomen.
Zelf vraag ik me af waarom de bruid dan 
bij de wederzijdse verplichtingen opeens 
wel te horen krijgt, dat ze haar man ‘als 
hoofd’ moet aanvaarden. Dat komt dan 
ook uit de lucht vallen.

Exit 6: totdat Christus terugkomt
Als laatste opvallend puntje noem ik 
nog het volgende. Deputaten stellen 
voor, om bij de beloften alleen nog uit te 
spreken ‘tot de dood jullie scheiden zal’. 
In het formulier staat ‘totdat Christus 
terugkomt of de dood u scheiden zal’.
Terecht vraagt Egbert Brink zich af: 
‘Waarom is het wenkend perspectief 
van de toekomstverwachting weggela-
ten? Elk christelijk huwelijk mag immers 
in het teken staan van de komst van 
Christus en de bruiloft van het Lam?! 
Zie hierover het verslag van de bespre-
king op de synode van Leusden, met alle 
argumentatie toen gegeven.’
Hier zie je weer een sterk staaltje van 
de dadendrang van deputaten. Met alle 
goede bedoelingen gaan ze ver over de 
grens van hun opdracht heen. En dat 
zonder enige motivatie!

Houd het huwelijk(sformulier) 
hoog!

Dit is het resultaat van een eerste reac-
tie op het voorstel van deputaten. Het 
commentaar zal, hoop ik, nog wel op 
de synode besproken worden. Hopelijk 
zullen we als kerken niet akkoord gaan 
met dit snoei- en schoffelwerk van 
deputaten. Egbert Brink heeft een beter 
voorstel: ‘Als per se moet worden inge-
kort, nodig ik de deputaten uit zelf met 
een voorstel te komen en niet van een 
oorspronkelijke versie een lappendeken 
te maken. Laten zij hun eigen creativi-
teit eens tonen, zodat zij een product 
leveren waarin hun eigen wensen en 
voorkeuren alle ruimte krijgen. Dan 
hebben we een alternatief en niet een 
bewerking naar eigen voorkeur. Of dat 
een verbetering zal zijn, zal nog moeten 
blijken. Maar ik ben benieuwd.’



Jaargang 18 no 1  januari 2011

22

Jaargang 18 no 1  januari 2011

Korte toespraak bij het overhandi-
gen van het laatste deel van de vol-
tooide serie aan de voorzitter van 
het Nederlands Bijbelgenootschap, 
dr. H.G. van de Graaf.

Dames en heren,
Vanmiddag mogen wij als auteurspanel 
de voltooide CNT-serie presenteren. Wij 
doen dat in verwondering en met dank-
baarheid.

Het is ruim dertig jaar geleden dat ik 
onzeker en wat magertjes een goede 
invulling probeerde te geven aan een 
grote, leren Engelse fauteuil. Tegenover 
mij zat een man die daar veel beter dan 
ik in slaagde: de directeur van uitgeverij 
Kok: Wim Steunenberg.
In die tijd werd geen gesprek in een 
directiekamer begonnen zonder dat 
je eerst uit een mooi kistje een goede 
sigaar kreeg aangeboden. Wim rookte, 
ik rookte mee.
Op de ronde salontafel lagen naast zijn 

asbak mijn twee A4’tjes. Volgetypt met 
behulp van een typemachine waarvan 
het lint alweer aan vervanging toe was 
(computers waren nog niet verbreid 
onder de mensen, laat staan een prin-
ter). De twee blaadjes bevatten een 
schetsvoorstel voor een vernieuwde 
CNT-serie.
Wim deed waar hij altijd goed in was: 
luisteren. Slechts zo nu en dan onder-
brak hij met zijn sonore stem mijn 
toekomstvisie om een gerichte vraag te 
stellen.
Na een uur besloot hij de twee A4’tjes 
niet van de tafel te vegen. Toen ik in die 
late januarimiddag naar huis fietste, 
was het al donker geworden. Ik was 
hoopvol, maar ook nog onzeker. Bij het 
licht van een fietslantaren kun je niet zo 
ver vooruitkijken.

Het is nu dertig fietsjaren later. 
Opnieuw zie ik een tafel. Nu een lang-
gerekte. Want straks moet aan één zijde 
een heel auteurspanel aanschuiven. Niet 

in een kamer, maar in een zaal, want 
aan de andere zijde moet een hele ver-
tegenwoordiging zitten van gebruikers 
van de CNT-3 serie, onze vrienden. Op 
de tafel staan nu geen asbakken meer. 
Er liggen honderd pak A4 printpapier, 
in de afgelopen 23 jaar volgeprint door 
auteurs en door Kok geduldig verwerkt 
tot 24 boeken in stevige banden.
Begrijpt u waarom wij vandaag 
beheerst worden door verwondering en 
dankbaarheid? De Here God heeft ons 
in deze periode als auteurs aan elkaar 
gegeven. Hij gaf ons de constante hulp 
van de uitgever. Hij was het ook die 
ons gezondheid en werkkracht heeft 
geschonken. En we hebben in deze jaren 
veel vreugde genoten bij het samen-
werken als team. Persoonlijk ben ik mijn 
God heel dankbaar dat ik als redacteur 
niet alleen aan het begin mocht staan 
van dit werk, maar dat ik ook de afron-
ding ervan mag meemaken op deze 
middag.

Op 27 november jl. is in een feestelijke 
bijeenkomst in Putten aandacht gege-
ven aan de voltooiing van de serie 
Commentaar Nieuwe Testament. Daar 
zijn drie toespraken gehouden door 
resp. prof.dr. P.H.R. van Houwelingen, 
prof.dr. J. van Bruggen, de redacteur 
van de serie, en de Duitse prof.dr. A.D. 
Baum uit Gießen. Wij vinden het een 
eer dat we deze toespraken van hen 
ontvingen ter publicatie.

Bijbelgebruik en commentaren 
in de 21ste eeuw
 
CNT-3 voltooid
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Ik vind het een vreugde dat ik nu het 
eerste exemplaar van het laatste deel 
mag gaan uitreiken. En het is een 
voorrecht dat ik dit mag doen aan dr. 
H.G. van de Graaf, voorzitter van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. U aar-
zelde geen moment toen ik u maanden 
geleden vroeg om hier te willen zijn. U 
deelde mijn overtuiging dat vertalingen 
en commentaren elkaar de hand reiken, 
zeker bij CNT-3.
Onze serie wil immers niet alleen bruik-
baar zijn voor theologen. Ze wil ook van 
betekenis zijn voor andere lezers, die 
geen Grieks kennen. [Ja, hier staat een 
komma en ik hoop dat die er nog heel 
lang zal kunnen blijven staan!] Wij heb-
ben ervoor gekozen de uitleg te starten 
bij de Nederlandse tekst en alleen dan 
in te gaan op het Grieks, wanneer dat 
nodig is voor een goed begrip van de 
tekstbetekenis. Wanneer verschillen 
tussen vertalingen (inbegrepen de [her-
ziening van de] Statenvertaling) daartoe 
aanleiding geven, worden die verschillen 
namelijk besproken, al of niet met expli-

ciete verwerking van de grondtekst.

Als basisvertaling is aanvankelijk 
gebruikgemaakt van de NBG-vertaling 
1951 en ook van de Statenvertaling. In 
latere delen wordt daarnaast de NBV 
(2004) geciteerd en besproken. Vanaf 
2010 zullen de eerdere delen bij herdruk-
ken worden herzien, zodat ook in die 
delen dan wordt ingegaan op de NBV.

Onze serie sluit dus nauw aan bij de 
vertaalde Bijbel: twee van de meest 
bekende vertalingen danken we aan het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Bijbel-
vertalers en bijbeluitleggers richten zich 
ieder op eigen manier op het bevorderen 
van het bijbelgebruik. Het Bijbelgenoot-
schap heeft daar kortgeleden ook een 
thema, een belangrijk aandachtspunt 
van gemaakt. Ik wil daar vanmiddag bij 
aansluiten. Vanwege onze gezamenlijke 
gerichtheid op bijbelgebruik heeft het 
dan ook een symbolische waarde wan-
neer ons eerste exemplaar van het laat-
ste deel vanmiddag wordt aangeboden 

aan de voorzitter van het Nederlands 
Bijbelgenootschap.

U zult, dr. Van de Graaf, vanuit uw 
optiek er wat meer op gericht zijn om 
de mensen te bewegen tot het gaan 
gebruiken van de Bijbel. Wij als bijbel-
uitleggers zullen er meer op uit zijn dat 
die bijbelgebruikers nu ook op de goede 
manier gebruik maken van wat zij lezen. 
Het één beïnvloedt hier het ander. Het is 
dan ook onze wens dat de nu voltooide 
serie op eigen manier een bijdrage zal 
mogen leveren aan het bijbelgebruik in 
de eenentwintigste eeuw.

Dan mag ik u nu de voltooide serie 
CNT-3 presenteren door het aanreiken 
van het eerste exemplaar van het 24ste 
en laatste deel, anno Domini 2010.

Dames en heren,

Vandaag presenteren wij als auteurs 
dus een voltooide serie commentaren 
aan de bijbelgebruikers in de eenen-
twintigste eeuw. Het is een serie die
zich richt op het Nieuwe Testament. Je 
kunt die verzameling van geschiedenis-
boeken, brieven en een openbaring op 
allerlei manieren omschrijven en type-
ren. Bekend is de formulering dat in het 
Nieuwe Testament opengaat wat in het 
Oude nog verscholen ligt. Het is naar 
zijn inhoud de verzameling van de boe-
ken der vervulling. Een andere omschrij-
ving kiest zijn uitgangspunt meer in de 
auteurs. Je kunt zeggen dat we hier de 
bijeengebrachte nalatenschap vinden 
van de apostelen, de normatieve oor-
konden van het christendom, de canon. 
Vele nieuwtestamentici uit de laatste 
eeuwen zijn het met die beide omschrij-
vingen in toenemende mate oneens. Zij 
typeren het Nieuwe Testament als een 

willekeurige verzameling van vroege 
oudchristelijke literatuur, neerslag van 
een nieuwe religiositeit, aangeslibd rond 
een indrukwekkende historische per-
soonlijkheid.

Gebedsverhoring

Vanmiddag wil ik beginnen met een 
andere karakterisering: het Nieuwe Tes-
tament is allereerst een unieke gebeds-
verhoring. Het is de goddelijke verhoring 
van een gebed dat de Zoon tot de Vader 
heeft gericht. Het was in de laatste 
nacht voor zijn kruisiging dat Jezus bad 
voor zijn apostelen en leerlingen. Hij 
bad – zo lezen we in Johannes 17 – aller-
eerst voor degenen die de Vader Hem 
gegeven had en aan wie Hij de Vader 
bekend had gemaakt. Zij zouden worden 
uitgezonden in de wereld opdat velen 
door hun verkondiging zouden geloven. 
Juist daarom bidt Jezus dat deze aposte-
len allen één zijn (vs. 11), opdat de wereld 
gelooft dat de Vader de Zoon heeft 
gezonden (vs. 20-23). Ter wille van velen, 
tot in de eenentwintigste eeuw toe, bad 
Jezus met nadruk voor de eenheid van 
de apostelen na zijn heengaan.

Dat gebed was wel nodig. Op dat 
moment waren alle leerlingen tegen-
standers van Jezus’ kruisiging. En in 
de laatste maanden waren de onder-
linge ruzies soms hoog opgelopen. Dit 
gebeurde terwijl de Meester nog bij hen 
was. Een somber vooruitzicht voor de 
tijd daarna! Daarom bad Jezus voor hun 
eenheid in geloof.
Zonder dat gebed zouden wij in onze 
eeuw misschien niets meer gehoord 
hebben over de Vader en de Zoon. Of we 
zouden alleen nog wat verspreide en 
tegenstrijdige documenten vinden van 
onderling rivaliserende oud-leerlingen 
van Jezus. Dan zouden we het werkelijk 
hebben moeten doen met slechts oud-
christelijke literatuur. Maar het gebed 
van die nacht is verhoord. De onwillige 
en ruziënde apostelen vormden een 
eenheid op de pinksterdag en daarna. 
En het grootste wonder is wel dat zij, 
afgezien van een enkele tijdelijke discus-
sie, tot in de martelaarsdood eenparig 
zijn gebleven. Het Nieuwe Testament is 
veelkleurig, maar het ademt één geloof. 
De wegen gingen vanuit Jeruzalem alle 
kanten op, maar het bleef één evangelie 
en één geloof. U kunt daarover lezen in 

Causerie na de presentatie van de 
voltooide CNT-3 serie op 27 novem-
ber 2010.
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het deel Apostelen dat zojuist gepresen-
teerd werd. Voor alles is het éne Nieuwe 
Testament een unieke gebedsverhoring.

Voor vandaag

Dat vervult ook met schroom wanneer 
je op dit Nieuwe Testament een com-
mentaarserie wilt schrijven. De grond 
waarop je staat, is heilig. En tegelijk 
is het al heel lang ook een omstreden 
gebied. Vanaf de dagen van de christen-
bestrijder Celsus in de tweede eeuw en 
de christenvijandige neopythagoreeërs 
in de vierde eeuw tot en met de vrijblij-
vende Jezus-symposia in de twintigste 
eeuw liggen de evangeliën en ook de 
brieven onder vuur. Dat zou ertoe kun-
nen verleiden als uitlegger helemaal 
op te gaan in brandbestrijding en niet 
meer toe te komen aan het Nieuwe Tes-
tament zelf, dat stille getuigenis van een 
verhoord gebed.

In onze commentaarserie hebben wij 
niet willen voorbijgaan aan veel wat 
tegen het Nieuwe Testament wordt 
ingebracht. We willen niet naïef zijn. We 
lezen het Nieuwe Testament in de een-
entwintigste eeuw met zijn zogeheten 
‘moderne bijbelwetenschap’. Daarom 
vindt de lezer op allerlei momenten ook 
discussie met de kritische benadering 
van het Nieuwe Testament in deze en de 
vorige eeuwen. Wij kunnen ons daarin 
gelukkig aansluiten bij die wetenschap-
pers die de Bijbel tot zijn eigen recht 
laten komen. Samen met hen willen we 
de bijbelgebruikers moed geven: ze hoe-
ven zich niet bang te laten maken. De 
vaak imponerende woorden die in naam 
der wetenschap worden ingebracht 
tegen het eenvoudig lezen en geloven 
van wat het Nieuwe Testament ons 
leert, missen wetenschappelijke objec-
tiviteit en zijn gebaseerd op menselijk 
vooroordeel. Het is belangrijk om ons bij 
het bijbelgebruik de moed en het geloof 
niet te laten ontnemen.

Hoofddoel

Toch is dit niet het voornaamste dat 
onze serie wil aanreiken aan de bijbelge-
bruiker in de eenentwintigste eeuw. Ons 
hoofddoel is positief. Wij willen graag al 
lezend en uitleggend de eenheid laten 
zien van de apostolische documenten, 

de schoonheid van deze gebedsverho-
ring. Het is belangrijk dat wij als bijbel-
gebruikers niet ontmoedigd worden, 
maar het is nog veel belangrijker dat wij 
al lezende delen in de verhoring van wat 
Jezus ook heeft gebeden in die nacht 
voor zijn sterven: ‘Ik zeg dit terwijl ik 
nog in de wereld ben, opdat zij vervuld 
worden van mijn vreugde’ (Joh. 17:13).

Die vreugde heeft alles te maken met 
wat Jezus aanduidt als zijn beslissende 
werk op aarde: Hij heeft op aarde Gods 
grootheid getoond en Hij heeft Gods 
naam bekendgemaakt (vs. 4,6). Het hart 
van het evangelie is Jezus Christus zelf. 
Zijn openbaring is de inhoud van de ver-
kondiging van de apostelen, waardoor 
ook anderen zullen gaan geloven 
(vs. 20-23).
Daarom is de uitlegging van het Nieuwe 
Testament ook iets bijzonders. Niet 
vanwege de tekst als talig product: daar-
voor gelden de normale leesregels. Het 
bijzondere ligt in de inhoud. Het Nieuwe 
Testament is een venster: het gaat niet 
om het glas en de sponningen, maar om 
het uitzicht. Dit uitzicht moet centraal 
staan bij alle exegese van zinnen en pas-
sages. Sterker nog: juist ter wille van dit 
uitzicht gaat de exegeet als glazenwas-
ser aan het werk.

Met vreugde

Op drie manieren probeert onze serie de 
bijbelgebruiker te helpen om al lezend 
ook steeds op te kijken en het evangelie 
te zien met vreugde.
In de eerste plaats door de opzet van 
onze bijbelcommentaren. We hebben 
aandacht voor allerlei details van woor-
den en zinnen ondergeschikt proberen 
te maken aan de aandacht voor grotere 
tekstgehelen, de hele brief, de complete 
geschiedenis. Daartoe hebben we ver-
wijzingen naar literatuur in bijna alle 
delen zo onopvallend mogelijk gemaakt: 
ze zijn na te zoeken met behulp van 
de literatuurlijst, maar ze lopen de 
lezer niet nodeloos voor de voeten als 
voetnoten. Alleen in het Apostelendeel 
vindt men voetnoten, omdat dit de 
lezer moeite bespaart bij het opzoeken 
van gegevens in zo’n door meer auteurs 
geschreven boek met een grotere diver-
siteit van materiaal. Verder hebben we 
bespreking van details vaak geplaatst 

in inspringende gedeelten met een 
iets kleinere letter: de lezers kunnen er 
zelf voor kiezen of zij die zijweg willen 
inslaan of dat zij doorgaan op de hoofd-
weg. En ten slotte geven we in de bijbel-
commentaren van tijd tot tijd verwij-
zingen naar de themadelen waarin de 
samenhangen van de tekst met andere 
boeken en met de geschiedenis samen-
vattend worden beschreven. Op deze 
manier geven we voorrang aan grotere 
tekstgehelen: woorden en zinnen zijn 
onderdeel van een groter weefsel en de 
lezer moet vooral daarvan het patroon 
gaan ontwaren. Alleen zo vindt men de 
weg van het papier en van de tekst naar 
de werkelijkheid die wordt beschreven.

In de tweede plaats verdelen we de serie 
in Afdelingen. De reeks krijgt daardoor 
kleur. U ziet het boven aan elke bladzijde 
van uw programma vanmiddag: die 24 
gekleurde blokjes van groen tot rood, 
blauw en oranje, en dan ook nog een 
vleugje aubergine. Ik hoop dat het leuk 
staat in uw boekenkast. Een kleurige 
slinger als u ze naast elkaar zet. Een van 
de auteurs ordent alle commentaarse-
ries in zijn boekenkast op bijbelboek. 
Bij hem zijn de CNT-delen verstrooid 
over vele planken waar ze opvallen als 
noten op de notenbalk van zijn boeken-
kast. Hoe dan ook, het gaat bij die kleur 
om een achterliggende gedachte. Het 
Nieuwe Testament is niet een grijze, 
eenvormige verzameling geschriften, 
zoals een reeks wetboeken of een ency-
clopediereeks. In het Nieuwe Testament 
als verzameling weerspiegelt zich in de 
geloofseenheid een kleurige veelheid 
aan personen en gebeurtenissen. Het is 
een beetje zoals je een kathedraal kunt 
binnenlopen: door een apostelportaal 
treed je de overwelfde ruimte binnen 
om daar een preekstoel te vinden met 
de vier diersymbolen voor de evangelis-
ten, terwijl ergens in een nis het beeld 
van Paulus opdoemt en de gebrand-
schilderde ramen in het koor taferelen 
uit Openbaring kleur geven. Dat is het 
Nieuwe Testament driedimensionaal. En 
die realiteit moeten we ontwaren in de 
tweedimensionale tekst. Daarbij kan het 
ons helpen, reeds de teksten van elkaar 
te onderscheiden in persoon en kleur. En 
de gekleurde banden zijn daarheen een 
verwijzing.
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Een bijzonder boek. Naast het eerder 
verschenen themadeel over Paulus 
hoort een themadeel over de Twaalf, 
maar hoe pak je zo’n project aan en hoe 
geef je het vorm? Dat kostte nogal wat 
hoofdbrekens. Het kon geen verzameling 
van twaalf apostelbiografieën worden, 
want over de meeste apostelen weten 
we maar weinig. Eigenlijk gaat het ook 
niet om henzelf maar om het evangelie 
dat door hen gedragen werd. Apostelen 
als evangeliedragers, dat betekent drie 
dingen: zij waren de steunpilaren van de 
eerste christelijke gemeente in Jeruza-
lem, droegen het evangelie de wereld in 
én hun boodschap bleek spraakmakend 
te zijn.

Jeruzalem, navel der aarde

De apostelen hadden Jeruzalem als 
thuisbasis. Schitterend is de centraliteit 
van Jeruzalem gevisualiseerd in het 
vloermozaïek van Madaba (Jordanië), 
afkomstig uit de zesde eeuw na Chris-
tus. Dit topografische mozaïek, met een 
totale oppervlakte van ongeveer dertig 

In de derde plaats hebben we ervoor 
gekozen, vier themadelen te geven. Twee 
bij de evangeliën: over het leven van 
Jezus en over zijn prediking. En twee 
bij de overige boeken van het Nieuwe 
Testament, een deel over Paulus en 
een deel over de overige Apostelen. In 
deze themadelen willen we de histori-
sche samenhangen van de woorden en 
daden van Jezus en zijn apostelen in 
beeld brengen. Hier komt nu het uit-
zicht goed tot zijn recht. Het bijbellezen 
wordt samengevat en door het raam 
zien we de Meester met zijn leerlingen 

door Palestina reizen om er zijn grote 
daden en zijn indringende openbaring 
te geven. Door het andere raam zien we 
Paulus de Grieks-Romeinse wereld bin-
nentrekken, pechvogel op al zijn reizen, 
en tegelijk wonderdoener en krachtig 
prediker. Of we zien de apostelen bij-
een in Jeruzalem en uitwaaierend over 
de wereld. We horen de klank van hun 
geloof en de echo daarvan in de volgen-
de generatie. Om dit uitzicht gaat het. 
En dit uitzicht is op zijn beurt ook weer 
meteen de context waarin we verder 
gaan lezen in evangelie en brief.

Gereed

Onze serie, met deze kenmerken, is nu 
gereed. Wij zijn er dankbaar voor. Het is 
onze handreiking voor nieuwtestamen-
tisch bijbelgebruik in deze tijd. Moge het 
werk tot zegen zijn. Het Nieuwe Testa-
ment is het wonder van het verhoorde 
gebed. Onze bede is dat deze commen-
taarserie door haar profiel mag bijdra-
gen aan het bewaren van de vreugde 
daarover in de eenentwintigste eeuw.

Waarom het afsluitende deel 
van de CNT-serie zo’n bijzonder 

boek is geworden

Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie. Wie dit themadeel ter 
hand neemt, ontdekt meteen al drie dingen die anders zijn ten opzichte 
van de rest van de CNT-serie: (1) Het stofomslag wordt opgesierd met een 
kleurenfoto van een afbeelding met de twaalf apostelen. (2) Op het titel-
blad prijkt een zestal auteursnamen – blijkbaar gaat het bij dit deel om 
teamwork. (3) Vanwege de veelheid van materiaal heeft het boek voet-
noten en een uitgebreide zoekfunctie, door middel van twintig pagina’s 
registers: behalve een tekstregister ook een zaakregister met alle bespro-
ken documenten plus de belangrijkste namen en onderwerpen.

Vloermozaïek van Madaba
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vierkante meter, was bedoeld om de 
belangrijkste plaatsen uit de heilsge-
schiedenis in Syrië, Palestina en Egypte 
letterlijk en figuurlijk op de kaart te 
zetten. Het centraal gelegen Jeruzalem, 
geheel ommuurd en royaal voorzien van 
poorten, heeft een groter formaat dan 
welke andere stad ook. Dit geldt even-
eens voor het bijschrift in grote rode let-
ters: ‘de heilige stad Jeruzalem’. Jeruza-
lem is perfect ovaal van vorm en lijkt zo 
te worden getypeerd als de ideale stad, 
het middelpunt van het heilige land, de 
navel van de aarde.

Een driedelig themadeel

Dit themadeel is in drieën onderver-
deeld, zoals de volgende schets van de 
inhoud laat zien.
Deel 1, door P.H.R. van Houwelingen, 
gaat over ‘Het apostolische evangelie 
vanuit Jeruzalem’. Dáár gebeurt het 
namelijk, op Pinksteren, om daarna pas 
wereldwijd uit te waaieren. De Jeruza-
lemse moederkerk, waar het evangelie 
door de Twaalf verkondigd werd en waar 
later Jakobus leiding gaf, kreeg na ver-
loop van tijd een zelfstandige dochter: 
de gemeente van Antiochië. Van daaruit 
zou het evangelie, via de joodse dias-
pora, verder de volkenwereld ingaan.
Het was een behoeftige moederkerk. 
Paulus organiseerde een collecte onder 
de niet-joodse christenen om
de gemeente van Jeruzalem te onder-
steunen. Dit mede als uiting van dank-
baarheid voor het feit dat het ook een 
uitdelende moederkerk was. De niet-Pau-
linische brieven en het boek Openbaring 
hebben allemaal een bepaalde relatie 
met de heilige stad, ze documenteren 
de zendingsbeweging vanuit Jeruzalem. 
Zo is dit themadeel ondersteunend voor 
alle commentaardelen op Hebreeën, 
de Katholieke Brieven en Openbaring. 
Vooral het laatste bijbelboek geeft ant-
woord op de vraag: is er nog toekomst 
na de verovering van Jeruzalem en de 
tempelverwoesting in 70 na Chr.? Geluk-
kig wel, mits we in geloof omhoog- en 
vooruitkijken. We mogen uitzien naar de 
stad van de toekomst die ons door God 
is beloofd, het nieuwe Jeruzalem.

Deel 2, door J. van Bruggen, behandelt 
‘Het apostolische evangelie als geloofs-
belijdenis’. Het geloof van apostelen en 

oudsten was geen theologische con-
structie van individuele apostelen. We 
moeten, met een mooie metafoor, het 
grondwater oppompen: vragen naar 
de inhoud van hun gemeenschappelijk 
geloof. Om die kernvraag te beant-
woorden is de inhoud van Hebreeën, 
de Katholieke Brieven en Openbaring 
geconcentreerd tot zeven thema’s: Abra-
hams God, Jezus van Nazaret, De Geest, 
Het koninkrijk, De nieuwe geloofsge-
meenschap, Apostolisch gezag, Lijden in 
deze tijd.

Deel 3, getiteld ‘Het apostolische evan-
gelie in weerklank’, laat diverse stem-
men horen uit de eerste generatie 
na de apostelen. Zij staan bekend als 
Apostolische Vaders, vroegchristelijke 
apologeten, of auteurs van nieuwtes-
tamentische apocriefen. Met de zeven 
thema’s uit deel 2 als leidraad trekt een 
bont gezelschap aan ons oog voorbij. 
Zo zien we de apostolische verkondi-
ging doorwerken. Maar soms is er ook 
weerklank in de vorm van tegenspraak. 
Hoe bleef het apostolische evangelie 
dan zuiver bewaard? Met die vraag in 
gedachten wordt deel 3 afgerond door 
een hoofdstuk over de canon van het 
Nieuwe Testament.
Speciaal voor dit boek zijn enkele repre-
sentatieve voorbeeldteksten uit de eer-
ste twee eeuwen opnieuw vertaald door 
J. van Eck. Bijvoorbeeld het middenstuk 
van de Didache, de brief van Ignatius 
aan de Romeinen, en de Canon Muratori. 
Juist die voorbeeldteksten maken dit 
themadeel tot een uniek leesboek over 
de tijd van het Nieuwe Testament en 
over de periode vlak daarna. Behalve 
P.H.R. van Houwelingen, die de hoofd-
stukken ‘Leraars’ en ‘Schatbewaarders’ 
voor zijn rekening nam, werkten ook 
andere CNT-auteurs aan deel 3 mee. 
T.E. van Spanje schreef het hoofdstuk 

‘Spoorzoekers’ en P.J. Lalleman het 
hoofdstuk ‘Eigenzinnigen’. Het auteurs-
team werd voor deze gelegenheid ver-
sterkt met H.A. Bakker (verbonden aan 
de CHE en aan de VU), vanwege zijn 
specialistische kennis van de vroege 
kerk. Hij verzorgde de hoofdstukken: 
‘Herders’, ‘Martelaren’, en ‘Getuigen’.

De Credokapel in Zutphen

Omstreeks de zesde eeuw na Chr. stelde 
men het zo voor, dat het Credo ontstaan 
was toen de apostelen voor het laatst bij 
elkaar waren voordat ze de wereld ingin-
gen om het evangelie te verkondigen. 
Toen zouden ze, onder inspiratie van 
de Pinkstergeest, elk een van de twaalf 
geloofsartikelen hebben geformuleerd, 
zodat een eenparig getuigenis tot stand 
kwam. Daarom werden de apostelen 
vaak afgebeeld op de muren van doop-
kapellen. Waar geen doopkapel aan-
wezig was, gebruikte men de gesloten 
wand van het koor of een hoge muur uit 
het schip van de kerk. Een Credoschil-
dering van de apostelen, liefst voorzien 
van bijbehorende tekstbanden met het 
Apostolicum, hoorde naar algemeen 
gevoel in iedere kerk thuis. Later werden 
– ter ondersteuning – soms ook profe-
ten aan het tafereel toegevoegd, terwijl 
men tijdens de gotische periode tevens 
gewoon was Jezus Christus te portrette-
ren op een belangrijke sluitsteen 
(vgl. Ef. 2:20).

Een fraaie verbeelding van de apostelen 
als dragers van een spraakmakend evan-
gelie is te vinden in de zogeheten Credo-
kapel van de Grote of Sint-Walburgiskerk 
te Zutphen. Omdat alle in aanmerking 
komende muren van koor en schip uit 
dit kerkgebouw in de loop van de tijd 
waren uitgebroken, gebruikte men 
het stergewelf van de in 1492 gereed-

Zutphense 
Credoschildering
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gekomen noorderdwarskapel voor een 
hoge Credoschildering. Die creatieve 
noodoplossing maakt de Zutphense 
versie tot iets bijzonders. Er waren acht 
grote gewelfvelden beschikbaar en vier 
kleinere. Zodoende staan de apostelen 
daar als twaalftal boven ons hoofd, elk 
met een van de twaalf artikelen van 
het geloof bij zich op een banderol. Op 
dit fresco vormen ze dus een groep van 
twaalf dragers, gecombineerd tot een 
groepsportret, alsof de tekst van het 
Apostolicum bijna letterlijk aangedra-
gen werd door de gezamenlijke apos-
telen. Hoewel dat laatste zoals gezegd 

een legendarische invulling is, laat dit 
themadeel vanuit diverse perspectieven 
zien dat er wel degelijk een inhoudelijke 
relatie ligt tussen de twaalf geloofsar-
tikelen en het apostolische onderricht, 
ofwel de leer van de Twaalf.

Mevr. Aartje Bos-Oskam, gids in de Zut-
phense Sint-Walburgiskerk, aan wie veel 
informatie over het gebouw te danken 
is, mailde de volgende reactie op het 
verschijnen van het boek: ‘Heel dank-
baar ben ik dat de credoschildering in de 
Walburgis nu aan de orde komt om wat 
zij als geloofsinhoud te bieden heeft en 

niet als lege artistieke huls.’
Dezelfde kerk heeft ook nog een Credo-
bord in de volkstaal uit 1610: ‘De Arti-
kelen des Geloofs’. Daarmee komt de 
geloofsbelijdenis dichter bij de mensen 
te staan, maar helaas los van de apos-
telen. Bij dit Credobord moet je dus 
eigenlijk steeds omhoog kijken naar de 
figuren uit de Credokapel. Het thema-
deel eindigt veelzeggend met diezelfde 
geloofsartikelen als samenvatting van 
de leer van de Apostelen, dragers van 
een spraakmakend evangelie.

Bijbelgebruik en 
bijbelcommentaren in 
Duitsland

Toen ik in 1989 aan de Theologische 
Unversiteit Kampen kwam studeren, 
was het grote project net begonnen. 
Het commentaar Marcus: Het evangelie 
volgens Petrus was in 1988 verschenen, 
en andere delen waren in voorbereiding. 
Ruim twintig jaren later is de hele serie 
nu voltooid. Dat vind ik een enorme 
prestatie!

Mijn opmerkingen over de voltooide 
serie moet ik met een belijdenis begin-
nen: in mijn boekenkast heb ik de 
CNT-commentaren ook op bijbelboek 
gesorteerd. Daarom heb ik tot vandaag 
de boodschap van de kleur grotendeels 
gemist. Desondanks vond ik altijd: qua 
inhoud is het eigen profiel van de CNT-
serie onoverzichtelijk.
Dat profiel wil ik kort vanuit een Duits 

perspectief beschrijven. Ik kies daarvoor 
een vergelijking, misschien zelfs een 
allegorie. Prof. Van Bruggen heeft in zijn 
toespraak aangeduid dat de schrijver 
van een bijbelcommentaar op een gla-
zenwasser lijkt. Dat is een beeld dat heel 
goed past. Vanuit een andere invalshoek 
lijkt de schrijver van een commentaar 
ook op een leider of gids die anderen 
rondleidt. En de boeken van het Nieuwe 
Testament lijken op kleinere en grotere 
bergen. Een commentaarserie is dan een 
verzameling van (schriftelijke) reisgid-
sen voor de belangrijkste bergketen van 
de wereld met 27 verschillende spitsen.

Wanneer ik nu de CNT-serie vergelijk 
met bijbelcommentaren in Duitsland, 
valt mij een aantal verschillen op die 
licht werpen op het bijzondere karakter 
van CNT. Ik beperk mij tot zes opmerkin-
gen:

1. In Duitsland hebben wij en groot 
aantal commentaarseries. De meest 
belangrijke zijn in alfabetische volgorde: 
EKK, HNT, HThK, KEK, NEB, NTD, RNT, 
SKK-NT, ThHK, ThKNT (enz. enz.). Dat is 
op zich heel mooi. Maar het roept ook 

vragen op. Het Nieuwe Testament is een 
vrij smal boek en het bestaat uit een 
tamelijk kleine bibliotheek. Zijn zo veel 
verschillende commentaren dan nodig 
en nuttig? Of hebben de critici gelijk die 
zeggen: ‘Alles is al gezegd, maar nog niet 
door iedereen!’?
De schrijvers van CNT zijn in een veel 
betere situatie. Als ik het goed heb, is 
CNT de enige nieuwe wetenschappelijke 
commentaarserie op het Nieuwe Tes-
tament in het Nederlands. Theologen 
lezen meestal ook zonder te veel moeite 
boeken in andere talen. En ik weet dat 
Nederlanders daar bijzonder goed in 
zijn. Maar niets leest zo gemakkelijk als 
een boek in de eigen moedertaal. En 
daarom zal niemand de noodzakelijk-
heid van het Nederlands CNT-project 
betwijfelen.

2. Duitse commentaren op het Nieuwe 
Testament zijn soms enorm lang. Rudolf 
Schnackenburg schreef vier delen over 
het Evangelie volgens Johannes (1991-
2001). François Bovon schreef vier delen 
over het Evangelie volgens Lucas (1989-
2009). Wolfgang Schrage schreef een 
commentaar over 1 Korintiërs in vier 

Dames en heren,
Allereerst wil ik de redacteur prof. 
Van Bruggen, de auteurs van de 
verschillende commentaren en 
themadelen, en ook de uitgever Kok 
met de voltooiing van de CNT-serie 
feliciteren!
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delen. En Ulrich Luz beloofde diegene 
die de ruim 4000 bladzijden van de vier 
delen van zijn commentaar over Mat-
teüs (1985-2002) leest, een cadeau. Ik 
vraag me af hoeveel lezers het cadeau 
tot nu toe hebben verdiend.
Voor collega’s en voor studenten die een 
wetenschappelijke verhandeling moeten 
voorbereiden, is een omvattend com-
mentaar natuurlijk heel nuttig. Maar 
voor de gemiddelde dominee die in zijn 
voorbereiding voor de aanstaande zon-
dag één of een aantal commentaren wil 
raadplegen, is het vast niet mogelijk elke 
keer vijftig of meer bladzijden te lezen. 
Net als de ruimte in de knapzak van een 
alpinist beperkt is, is ook de tijd van een 
dominee beperkt. De gemiddelde domi-
nee heeft vaak meer aan een bondige en 
kernachtige uitleg van zijn perikoop. En 
dit soort informatie en hulp bevat CNT – 
niet te kort, maar ook niet te lang.

3. Omdat er al zo veel Duitse commen-
taarseries op het Nieuwe Testament zijn 
die soms erg op elkaar lijken, ontstaat 
in de wereld van de bijbelcommentaren 
inmiddels een toenemende specialise-
ring: sinds 2003 zijn drie delen van de 
PKNT verschenen, het Papyrologische 
Kommentar zum Neuen Testament. De 
auteurs van deze nieuwe serie gaan 
alleen na wat de antieke papyri tot de 
verklaring van het Nieuwe Testament 
kunnen bijdragen. In 2007 werd de 
eerste commentaar in de nieuwe serie 
NTP, Novum Testamentum Patristicum, 
gepubliceerd. In de NTP-serie gaat het 
alleen maar om de vraag wat de kerk-
vaders (tot in de vroege middeleeuwen) 
over elk vers en elke perikoop van het 
Nieuwe Testament geschreven hebben. 
De bedoeling is dat in het geheel 39 
delen plus zes themadelen gepubliceerd 
zullen worden. En sinds 2005 is de RKNT, 
het Rechtsgeschichtliche Kommentar 
zum Neuen Testament, in voorbereiding. 
Gelukkig maar twee delen. Ook hier gaat 
het slechts om één bepaald aspect van 
het Nieuwe Testament.
Ik geef toe dat ik af en toe graag van dit 
soort literatuur gebruikmaak. Aan de 
andere kant lijken deze erg gespeciali-
seerde commentaren op berggidsen die 
alleen maar in bloemen, stenen, koeien 
of het weer geïnteresseerd zijn. De rest 
blijft buiten beschouwing. Voor een 
vakspecialist die al heel veel weet, is dat 

prima. En voor de schrijver van een com-
mentaar ook. Maar voor een predikant 
die elke zondagochtend over een andere 
tekst begrijpelijk wil preken, zijn PKNT, 
NTP en RKNT minder geschikt. De pre-
dikant heeft zonder enige twijfel meer 
aan een serie als CNT, die voor hem alle 
nodige informatie verzameld heeft.

4. Heel kort noteer ik dat sommige Duit-
se nieuwtestamentici commentaren op 
de logia bron Q schrijven. Het gebeurt 
niet vaak, maar het gebeurt wel. Voor 
mijn gevoel is zoiets zeer aanvechtbaar. 
Want de bron Q is puur hypothetisch en 
lijkt op een berg die nog nooit iemand 
heeft gezien. Dat maakt het bijzonder 
moeilijk daar een reisgids of een com-
mentaar over te schrijven. Want zelfs 
wanneer Q eens bestaan heeft (wat ik 
persoonlijk niet waarschijnlijk vind), kan 
niemand precies weten hoe deze bron 
eruitzag. En dat maakt het uitleggen 
van zo’n berg of boek vrijwel onmogelijk. 
Maar omdat ik mijn leermeester prof. 
Van Bruggen redelijk goed ken, was mijn 
zorg dat in de CNT-serie ook een com-
mentaar op Q zou verschijnen, niet al te 
groot.

5. Duitse commentaren op het Nieuwe 
Testament komen vaak tot de conclusie 
dat een aanzienlijk aantal van de 27 
boeken niet authentiek of niet histo-
risch zijn. Soms worden zulke resultaten 
ook zonder te veel eigen onderzoek van 
anderen overgenomen. Een grote meer-
derheid van Duitse exegeten gaat er 
bijvoorbeeld van uit dat het Evangelie 
volgens Johannes naast veel theologie 
heel weinig historische feiten bevat. En 
een commentaar die één van de Pasto-
rale Brieven aan de apostel Paulus toe-
schrijft, zou voor heel wat verbazing en 
kritiek zorgen.
Het is kenmerkend voor de CNT-serie 
dat zulke sceptische oordelen niet een-
voudig overgenomen worden. Dat geldt 
ook met betrekking tot de theologische 
eenheid van het Nieuwe Testament. De 
CNT-auteurs nemen de argumenten pro 
en contra serieus, maar bestuderen de 
evidentie zo zelfstandig mogelijk, en 
komen in veel gevallen tot positievere 
conclusies die net zo goed en soms zelfs 
beter gefundeerd zijn. In dit soort van 
historisch onderzoek blijft altijd nog 
ruimte voor discussie (en ik zou zelf hier 

en daar voor een andere conclusie kie-
zen). Maar het is waardevol dat CNT de 
moderne scepsis telkens weer in twijfel 
trekt en met alternatieve interpretaties 
confronteert.

6. Ik vraag me af en toe af, in welke mate 
Duitse dominees überhaupt gebruik 
maken van wetenschappelijke commen-
taren. Er bestaat immers ook de moge-
lijkheid dat men zich bij de voorberei-
ding van een preek beperkt tot andere, 
minder geschikte hulpmiddelen. Maar ik 
weet niet of dat ooit grondig onderzocht 
is. Wat ik wel weet, is dat een dominee 
die de tijd neemt om goede commen-
taren te raadplegen, gewoonlijk beter 
preekt dan iemand die zijn werk hele-
maal zonder professionele reisgidsen 
doet. Dat zal in Nederland zeker ook zo 
zijn.
De voorbereiding van een goede preek 
is in twee opzichten een enorme uitda-
ging. Aan de ene kant vraagt een goede 
preek van de predikant veel creativiteit. 
Het kan erg vervelend zijn wanneer een 
dominee niet genoeg moeite doet om 
de oude en vaak zeer bekende teksten 
van het Nieuwe Testament voor zijn 
hoorders interessant, toegankelijk en 
relevant te maken. Maar de creativiteit 
heeft haar plaats mijns inziens vooral in 
de meditatie over de toepassing van de 
oude teksten voor de moderne tijd en 
samenleving van vandaag. De exegese 
van de bijbelse teksten vraagt vooral 
zorgvuldige waarneming en behoed-
zame analyse. En daarvoor biedt CNT 
een voortreffelijke hulp. Dat zeg ik op 
grond van mijn eigen goede ervaringen 
met de serie.

Ten slotte wil ik de auteurs van de CNT-
serie nog een keer van harte feliciteren.
En ik dank u allen voor uw aandacht.

Ik bedank mijn studente Wietske Ossendorf 
voor de correctie van mijn Nederlandse tekst!

Jaargang 18 no 1  januari 2011



29

De moeder het water

Ik ging naar moeder om haar terug te zien.
Ik zag een vreemde vrouw. Haar blik was wijd en
leeg, als keek zij naar de verre overzijde
van een water, niet naar mij. Ik dacht: misschien

– toen ik daar stond op het gazon, pilsje gedronken
in de kantine van het verpleegtehuis, de tijd
ging langzaam in die godvergeten eenzaamheid –
misschien zou ’t goed zijn als nu Psalmen klonken.

Het was mijn moeder, het lijfje dat daar roer-
loos stond in ’t gras, alleen haar dunne haren
bewogen nog een beetje in de wind, als voer

zij over stille waatren naar een oneindig daar en
later, haar God. Er is geen God, maar ik bezwoer
Hem Zijn belofte na te komen, haar te bewaren.

Rutger Kopland

Uit: Tot het ons loslaat 1997

Een ongelovig geworden zoon bezoekt zijn moeder.
Zij is dement en woont in een verpleeghuis.
Boven alles: ze heeft haar leven lang op God vertrouwd.
Bijzonder dat deze zoon pleit op Gods belofte voor haar.

Als je ‘De moeder de vrouw’ van Nijhoff naast dit vers legt,
word je getroffen door de overeenkomsten, tot in de klank toe:
Bijvoorbeeld:
‘Ik ging naar Bommel om de brug te zien.’ (r. 1),
‘En wat zij zong hoorde ik, dat psalmen waren.’ (r. 14)

Het gedicht van Kopland gaat me door merg en been.
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In De Waarheidsvriend verzorgt ds. 
J. Belder (hervormd emerituspredikant 
te Dordrecht) de rubriek ‘Pastoraat’. Al 
even geleden (10 juni 2010) verscheen 
daarin een artikel over depressies en de 
pastorale omgang daarmee. Ik had het 
al een poosje voor deze rubriek liggen, 
maar plaatsgebrek verhinderde steeds 
om het ook daadwerkelijk op te nemen. 
Toch heb ik het niet willen toevoegen 
aan mijn stapeltje ‘vooruit, dan maar 
niet’. Belder weet waarover hij schrijft. 
Hij is zelf een tijd lang geveld geweest 
door een burn-out die uitliep op een 
hevige depressie. Hij heeft er achteraf 
een aangrijpend boek over geschreven 
(Ziek van de kerk?). In kort bestek (onder 
de titel ‘Depressie is geen verkoudheid’) 
geeft hij veel nuttige informatie en 
wijze aanwijzingen. Hij wijst eerst op 
de verontwaardiging die meestal eerst 
ontstaat wanneer allerlei lichamelijke 
klachten de diagnose opleveren bij de 
dokter: ‘Het zit tussen je oren.’ Je voelt 
je dan niet serieus genomen. Belder 
schrijft daarover:

Hoe begrijpelijk verontwaardiging ook 
is, toch zijn disfunctionerende hersenen 
oorzaak voor een waaier aan psychische 
klachten en problemen. Lichamelijke 
klachten en intense moeheid kunnen een 
gemaskeerde (onderliggende) depressie 
verraden. Ik beperk me hier tot depressie, 
een veel voorkomende stemmingsstoor-
nis, en focus vooral op de praktische 
aspecten. Met name de vraag hoe om 
te gaan met hen die lijden aan een ern-
stige, al dan niet chronische, vorm van 
‘ontstemming’ intrigeert. De Volkskrant 
publiceerde ruim een jaar geleden een 
lezenswaardig vraaggesprek met een 
zwaar gedeprimeerd man van achter 
in de vijftig. De kop boven het artikel 
luidde: ‘O, o, o, wat zou ik graag gelukkig 
zijn!’ Een cri de coeur, opgetekend uit de 
mond van de geïnterviewde. Met die wei-
nige woorden werd veel gezegd.
Een gevoel van leegheid, verlies, verlaten-

heid vormt de kern van een depressieve 
stoornis. Sombere, neerslachtige gevoe-
lens drukken de dagelijkse stemming. Ze 
gaan hand in hand met een laag zelf-
beeld, schuldgevoelens, verminderd ini-
tiatief en activiteitenniveau (nergens toe 
kunnen komen; overal tegen opzien; geen 
interesse in noch plezier beleven aan iets), 
concentratieproblemen, besluiteloosheid, 
slaapklachten en lichamelijke problemen 
(vooral vermoeidheid).

Geen neusverkoudheid
Een depressieve stoornis staat niet gelijk 
aan een onschuldige neusverkoudheid 

hebben. De gevolgen voor de betrokkene 
en zijn onmiddellijke omgeving kunnen 
diep ingrijpend en ontwrichtend zijn. 
Stemmingsstoornissen zijn bovendien ook 
niet ongevaarlijk. Er is reëel suïcidegevaar.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
voorspelt dat in deze eeuw depressie 
volksziekte nummer 1 zal worden. Omdat 
depressieve stoornissen in meer of min-
dere mate stress gerelateerd zijn, verwon-
dert dat niet. Onze tijd kent weinig sta-
biele patronen, levert veel stress en vergt 
soms het uiterste van mensen. Draag-
kracht en draaglast raken uit balans.
Een verzwakt immuunsysteem verhoogt 

Pastorale omgang met 
depressieve mensen

Tips voor het omgaan met depressiviteit

• Probeer over enig ziekte-inzicht te beschikken alvorens u de zieke opzoekt.
• Begrip tonen en luisteren zijn belangrijke (maar helaas niet ieder gegeven) vaardig-

heden.
• Voer geen intensieve en langdurige gesprekken, ga niet discussiëren. Stel eventueel 

voor dat de zieke zelf aangeeft wanneer hij of zij moe wordt en het gesprek of bezoek 
wil beëindigen. Blijf vooral niet plakken.

• Weet psychische van geestelijke problemen te onderscheiden.
• Besef dat het gevoelsleven van uw (mede)gemeentelid is verstoord en daarmee ook 

zijn geloofsleven. Vragen als ‘wat doet dit met u...?’ nadat we een bijbelgedeelte 
lazen dienen dan ook achterwege te blijven. Het belast de man of vrouw in kwestie 
alleen maar met nieuwe schuldgevoelens.

• Tracht ook niet de depressie weg te redeneren door de patiënt te wijzen op de vele 
zegeningen die hij of zij (nog) heeft. Ook dat werkt averechts, evenals ‘wegbidden’.

• Wees trouw in uw bezoek. Als u belooft spoedig weer te zullen terugkomen, doe dat 
dan ook. Wellicht is het beter dergelijke beloften achterwege te laten en ‘gewoon’ een 
concrete vervolgafspraak te maken.

• Maak uzelf niet exclusief, alsof u de enige bent om het contact vanuit de gemeente te 
onderhouden.

• In overleg met de betrokkene en/of zijn of haar partner kan praktische hulp geboden 
worden. Wie een depressieve stoornis heeft, ziet overal tegenop.

• Negeer suïcidale uitingen niet (‘Was ik maar dood’; ‘God heeft mij verworpen’; ‘Ik 
ben Judas...’). Hoe lastig ook, maar probeer er in alle voorzichtigheid op in te gaan. 
Voor de betrokkene zelf zijn zulke (zich opdringende) gedachten ook heel moeilijk. 
Neem contact op met de huisarts als u het niet vertrouwt, maar liever niet buiten 
medeweten van uw zieke broeder of zuster en diens naastbetrokkenen om.

• Vertel de ander gerust dat u voor hem of haar bidt.

Voor raad en advies kunt u terecht aan het daartoe speciaal geopende loket van 
Eleos (www.eleos.nl).
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vervolgens de kwetsbaarheid voor licha-
melijk ongemak, waarmee de samen-
hang tussen geest en lichaam evident is. 
Maar ook chronische lichamelijke ziekten 
(diabetes, kanker, hartkwalen) kunnen 
een depressieve stoornis uitlokken. Een 
erfelijke component kan iemand extra 
kwetsbaar maken.

Twee soorten
Een algemeen aanvaard en erkend 
onderscheid is dat tussen unipolaire en 
bipolaire depressie. De laatste kennen we 
ook onder de naam manisch-depressief. 
Bipolair verwijst daarbij naar de wisse-
lende aanwezigheid van twee tegenover-
gestelde uitingsvormen. De manische fase 
wordt gekenmerkt door hyperactiviteit 
(een racewagen zonder stuur en rem-
men), grootse invallen, fantastische plan-
nen, grootheidswaan, zelfs religieuze fan-
tasieën, ‘er alles uitflappen’ (wees daarop 
bedacht in het pastoraat!), terwijl in de 
depressieve fase gedachten en gevoelens 
alleen nog maar rond negatieve dingen 
cirkelen.

Pastoraat
Wat mag in dezen van ambtelijk en 
onderling pastoraat verwacht worden? 
Empathie, mededogen, aandacht, begrip 
voor de door depressie verlamde mede-
mens voelt als een weldaad, ook al kan 
hij of zij die ervaring niet of nauwelijks 
uiten. Dat geldt te meer wanneer iemand 
een sterk sociaal netwerk ontbeert. Het 
verdient aanbeveling extra alert te zijn 
op broeders en zusters in verliessitua-
ties, denk aan gescheidenen, weduwen, 
weduwnaren, aan hen die te maken 
kregen met verlies van werk of gezond-
heid. Het verrichten van betaald werk 
draagt voor een belangrijk deel bij aan 
je identiteit (‘Ik werk dus ik ben...’). Maar 
ook immaterieel verlies (vaardigheden, 
idealen), zoals bij de ziekte van Parkinson, 
grijpen diep in. Dat ook de ‘ontwortelde’ 
vreemdeling binnen onze poorten, asiel-
zoekers en vluchtelingen, in de gevarenzo-
ne verkeren, behoeft geen nader betoog.
Meer nog dan bij andere ziekten geldt op 
het terrein van psychische ontregelingen 
het psalmwoord: ‘Welgelukzalig die zich 
verstandig (ge)draagt bij een ellendig 
mens.’ Niet ieder is dat gegeven.
Behalve ‘gaan met je hart’ zijn ook een 
zekere dosis kennis, inzicht in de psychi-
sche problematiek, tact en vaardigheid 

welkome instrumenten. Omdat het heel 
lastig kan zijn echt contact te maken met 
het zieke gemeentelid, slaan gevoelens 
van teleurstelling, ontmoediging, verwar-
ring en zelfs boosheid gemakkelijk toe 
bij de bezoeker. De apathische houding 
van degene die we met een bezoek willen 
verrassen, kan zelfs (onbewust) aversie 
oproepen. Vooral wanneer wij oplos-
singsgericht denken. In zo’n geval dreigt 
bezoek voor beiden bezoeking te worden. 
Onze goedbedoelde adviezen en raadge-
vingen belasten ons (mede)gemeentelid 
alleen maar.

Kinderen
Laten we de naaste omgeving van de psy-
chisch lijdende niet vergeten. Een (chro-
nisch) depressieve partner of ouder vergt 
veel van de huisgenoten. Het valt niet 
mee als steeds rekening gehouden moet 
worden met een ‘zwakke’ ouder, vooral 
niet wanneer deze instabiel en onbere-
kenbaar gedrag vertoont, verhoogde prik-
kelbaarheid bezit en een kort lontje heeft.
Kinderen kunnen zich in dergelijke situ-
aties uiten op indirecte (negatieve) wijze 
door teruggetrokken of probleemgedrag 
te vertonen. Hoe, wanneer en waar pak-
ken we hun SOS-signalen op? Voordat 
een kind, puber of jong adolescent een 
ander in vertrouwen neemt moet er wel 
een veilige relatie zijn. Praten over de 
problemen thuis kan voelen als deloyaal 
zijn (verraad). Een luisterend oor bieden 
is niet hetzelfde als ‘uithoren’.
Niet zelden zetten psychische problema-
tieken ook relaties en een sociaal leven 
onder zware druk. Het is daarom zinvol 
in het omzien naar elkaar vooral de 
nabije omgeving niet over het hoofd te 
zien, zonder hen te beklagen en in een 
slachtofferrol te manoeuvreren. Ook hier 
geldt: Indien één (gezins)lid lijdt, lijden 
alle leden.

Zwijgen
Het is duidelijk dat de pastor geen diag-
nosticus of clinicus is. Toch kan hij – als 
het goed is – wel een en ander signaleren, 
en indien gewenst adequate hulp advi-
seren of in gang zetten. Intussen geldt in 
alle gevallen natuurlijk dat we kunnen 
en weten te zwijgen over wat we zien en 
horen en merken.

In een apart kadertje zet ds. Belder ook 
een aantal nuttige tips op een rijtje.
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In het novembernummer van ons blad 
nam ik in de Persrevue een groot deel 
over van een artikel van dr. H.J.C.C.J. 
Wilschut (onder de titel ‘Smeekbede om 
een inhoudelijk gesprek’). Daarin gaat 
hij kritisch in op de manier waarop De 
Reformatie reageert op wat met name 
door hem en prof.dr. J. Douma gesig-
naleerd is als grote zorgpunten in ons 
kerkelijk leven. Dat artikel verscheen op 
zijn site (www.hjccjwilschut.nl). Op een 
klein onderdeel van zijn artikel is hij op 
dezelfde site later teruggekomen onder 
het kopje ‘mogelijk misverstand’. Hij ver-
zocht mij dat hier ook op te nemen, een 
verzoek waaraan ik graag voldoe:

In mijn artikel op deze site ‘De Reformatie 
reageert’ (inmiddels voor een groot deel 
overgenomen in de Persrevue van Nader 
Bekeken november 2010) schreef ik (o.a.) 
over ds. B. Luiten:

Dat (het ingaan op iemands argu-
menten) mis ik ook in Luitens reactie 
op J. Douma. Prof. Douma kan uitste-
kend voor zichzelf spreken, dat hoef ik 
niet te doen. Maar het is storend voor 
iedere lezer: er wordt iemand op aller-
lei manieren geprezen. Terwijl je zijn 
eigenlijke punt omzeilt: is samenwo-
nen nou zonde waarover schuld bele-
den moet worden, of niet? Natuurlijk 

heb je als ambtsdrager begrip voor de 
wisselende concrete situaties. Maar 
het blijft bij samenwonen om zonde 
gaan. Dat heeft niets met verande-
rende tijden te maken.

Deze passage blijkt het misverstand te 
kunnen oproepen, alsof ds. Luiten samen-
wonen geen zonde zou vinden. Terwijl hij 
dat wel degelijk van mening is. Mocht dit 
misverstand zijn opgetreden, dan spijt 
mij dat oprecht. Vandaar deze rechtzet-
ting. Eer is teer – ook in de kerk.

Een mogelijk misverstand 
weggenomen

Zojuist verschenen: cahier 87

Gods Woord in 
mensenwoorden
Over inspiratie en gezag 

van de Bijbel

door Paul Wells

Zojuist verschenen: 3e druk cahier 79

Geef me maar 
een kus
Derde uitgebreide druk

door ds. Gijs Zomer

  

 

 

De Bijbel is Gods Woord, daarin 
openbaart Hij Zich. God spreekt 
tot de mens in mensenwoorden. 
Welke plaats neemt de Bijbel in bij 
de praktische beslissingen in ons 
leven? Daarover wil dit boek duide-
lijkheid geven.
Prof. dr. Paul Wells doceert syste-
matische theologie en is rector aan 
de Faculté Jean Calvin, de theologi-
sche faculteit te Aix-en-Provence in 
Zuid-Frankrijk.

Heb een luisterend oor en spreek het 
Woord van God als het gaat over het 
pastoraat. Dit cahier wil daarbij helpen. 
Teksten worden aangereikt en kort uit-
gelegd. Tips en aanwijzingen worden 
gegeven. Het cahier opent met enkele 
aanzetten om als herders in dienst van 
de grote Herder met elkaar over dit 
mooie werk in gesprek te komen.
Van Lenze L. Bouwers is een aantal fraai 
verwoorde en goed bruikbare gebeden 
opgenomen. G. Slings verzorgde een 
hertaling van de oude Ziekentroost die 
als bijlage is opgenomen.
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