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Een sterke Heer
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Het oratorium, gezongen in het Engels, 
vertelt de geschiedenis van de plagen 
en de uittocht uit Egypte, vaak ook 
uitgebeeld in de muziek. En uiteindelijk 
komt ook het overwinningslied van 
Exodus aan de orde. Een prachtig, licht-
voetig muziekstuk, typisch Händel.
In een duet tussen twee bassen komt 
Exodus 15:3 als tekst naar voren. In het 
Engels zingen zij dan: ‘The Lord is a 
man of war.’ Het is apart, dat in een 
vreemde taal woorden soms scherper 
binnen lijken te komen dan in je eigen 
vertrouwde taal. Het is een woord-voor-
woordvertaling van de Hebreeuwse 
constructie uit de grondtekst: man van 
strijd. Wij zouden zeggen: soldaat. Of 
krijgsheld, strijder (zo de HSV).

Hoe bijzonder is het om de HEER zo te 
bezingen? Mozes wil de HEER in elk 
geval wel eren op deze manier. ‘Hij is 
mijn God, Hem wil ik eren’ (vs. 2). Hij 
bewondert de HEER. Mozes trekt daar-

bij een lijn de geschiedenis in. De HEER 
is ook de God van mijn vader. Je zou 
daarbij kunnen denken aan zijn eigen 
vader, Amram. Van Amram hebben we 
niet veel meer gehoord sinds Mozes’ ge-
boorte. Maar misschien is het beter om 
de lijn ook verder te trekken dan alleen 
Amram. Je zou beter kunnen denken 
aan het verdere voorgeslacht. Aan Abra-
ham, Isaak, en Jakob. De ‘vaders’ met 
wie God zich ook aan Mozes bekend-
maakte bij de brandende doornstruik 
in de woestijn (Ex. 3). Zo maakt Mozes 
een verbinding. De HEER heeft Israël be-
vrijd uit Egypte, en dat staat in lijn met 
al het werk dat de HEER heeft gedaan 
voor zijn volk. Dat al is ingezet met het 
verbond dat de HEER sloot met Abra-
ham en doorzette met Isaak en Jakob.

God laat zijn kracht zien

In dat alles komt de HEER naar voren 
als een machtig, een sterk God. Wat 

een kracht heeft Hij laten zien aan 
de Israëlieten, door de plagen die 
over Egypte kwamen. Tien wonderen 
van zijn macht, waarbij Hij het land 
Egypte en zijn bevolking tot in het 
hart raakte. Ontzagwekkende tekenen 
van Gods grootheid. Als Mozes dit lied 
zingt, is daar nog een demonstratie 
van geweest. De weg van bevrijding 
uit Egypte leek dood te lopen in de 
Rietzee. Voor hen lag het water. Achter 
hen kwamen de Egyptenaren met de 
minuut dichterbij. De Israëlieten lijken 
de moed al op te geven: ‘Waren er 
soms in Egypte geen graven, dat u ons 
hebt meegenomen om in de woestijn 
te sterven? Hoe kon u ons dit aan-
doen! Waarom hebt u ons uit Egypte 
weggehaald?’ Mozes bemoedigt hen: 
‘Wees niet bang. Dan zult u zien hoe de 
HEER vandaag voor u de overwinning 
behaalt. De HEER zal voor u strijden, u 
hoeft zelf niets te doen’ (Ex. 14:11-14).
En dat blijkt. Want God maakt een pad 
door de zee. Gods volk trekt er veilig 
doorheen. De Egyptenaren proberen 
hetzelfde, maar lopen vast en worden 
bedolven onder het water. De weg ach-
ter hen, naar Egypte terug, sluit zich. 
De weg naar het beloofde land ligt voor 
Israël open. Samen met de Israëlieten 

God als soldaat

34

Zijn naam is HEER, hij is een krijgsheld.
(Exodus 15:3)

De eerste keer dat ik geprikkeld werd door de woorden die 
hierboven staan, was door een muziekstuk van Händel. Het 
is niet zo dat ik niet eerder deze woorden had gelezen in Exo-
dus 15, maar door het oratorium van Händel ‘Israël in Egypt’ 
kwam het pas goed binnen.
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begint Mozes dit lied te zingen ter ere 
van de HEER. Opvallend is hoe vaak zij 
de nadruk leggen op de kracht van God. 
Zijn sterkte, zijn majesteit. En dus in 
vers 3 ook zijn strijdkracht. De HEER is 
een soldaat, een krijgsheld, ‘a man of 
war’.

Krijgsheld of God van de 
vrede?

Op deze manier spreken wij niet gauw 
over de HEER. Het gaat voor ons gevoel 
misschien ook wat moeilijk samen met 
andere manieren waarop de HEER zich 
openbaart: God de Vader; God die ons 
draagt; God die liefde is; God die als 
een moeder zijn kind niet in de steek 
laat; God die barmhartig, liefdevol, vol 
van goedheid is. Oftewel, de God van 
de vrede, zoals Paulus schrijft in Romei-
nen 15:33.
Wat we in elk geval niet moeten doen, 
is het één tegen het ander wegstrepen. 
Dat kan heel resoluut, in de zin van: ja, 
in het Oude Testament zien we God 
als een krijgsheld, maar in het Nieuwe 
Testament is God een God van liefde. 
Dat wegstrepen doet geen recht aan 
wat God over zichzelf vertelt. Het kan 
ook subtiel gebeuren, dat wegstrepen. 
Als de één benadrukt: ‘God is liefde…’ 
en dat een ander dan zegt: ‘Ja, maar 
Hij is ook een krijgsheld.’ Dat woordje 
‘maar’ suggereert dan dat het spreken 
over ‘God is liefde’ wel best is, maar dat 
je er ook maar niet te veel accent op 
moet leggen, want Hij is toch ook een 
strijder!

Als strijder bevrijder

Mozes bezingt met het volk de HEER als 
een strijder, juist om daarin Hem als 
bevrijder te eren. Om de vrijheid voor 
zijn volk te bewerkstelligen moet de 
HEER juist ook strijden voor zijn volk. 
Om ons te bevrijden moet God zelf de 
strijd aangaan met zijn grote vijand, 
zijn tegenstander. De overwinning is 
dus niet goedkoop behaald. Niet op een 
achternamiddag. Maar de kracht van 
Gods tegenstander is groot, zo groot, 
dat de HEER zelf daarvoor in het geweer 
moet komen. En zo komt de uitdruk-
king ‘God is een soldaat’ vaker terug 
in de Bijbel. Denk aan Psalm 24. Daar 
stelt David de vraag: ‘Wie is die koning 

vol majesteit?’ En dan antwoordt hij: 
‘De HEER, machtig en heldhaftig, de 
HEER, heldhaftig in de strijd.’ Opnieuw, 
de HEER als een sterke krijger. Zo heeft 
Hij zich namelijk in die tijd aan David 
bekendgemaakt. Hij schonk David en 
het volk rust van de vijanden die Israël 
steeds bedreigden. In die rust staat de 
HEER voor hen, als een beschermend 
soldaat.
Later in de geschiedenis komt de uit-
drukking weer naar voren. De profeet 
Jesaja noemt de HEER als het gaat om 
de verlossing uit de ballingschap in 
Babel: ‘De HEER zal optrekken als een 
krijgsheld, als een aanvoerder wakkert 
hij de strijdlust aan. Hij blaast alarm, 
hij slaakt een strijdkreet. Heldhaftig 
verslaat hij zijn vijanden.’ Het is mooi 
hoe Jesaja het daar mag zeggen. Want 
op dat moment lijdt het volk nog on-
der het oordeel van de ballingschap. 
Zij moeten straf dragen omdat ze God 
opzij hadden gezet. Hun afhankelijk-
heid van de HEER was geparkeerd. Ze 
hadden naast Hem van alles en nog 
wat waarop ze hun vertrouwen stelden. 
En nadat ze vele malen zijn gewaar-
schuwd, komt de ballingschap. Maar 
God belooft hier dat Hij het lot voor 
hen zal keren. In zijn liefde – want God 
is liefde – zal de HEER hen verlossen van 
het oordeel. Daarvoor is strijd nodig. De 
HEER als soldaat.

De HEER overwint. Om voor ons een 
Verlosser, een Vader te zijn, om voor 
ons een veilige plek te zijn om ons hart 
uit te storten, moest er strijd geleverd 
worden. Dat wij het niet zo vaak heb-
ben over God als ‘strijder’, zit hem 
waarschijnlijk in ons geringe besef 
van die strijd. Zoals een bijbeluitlegger 
schrijft, dat wij ‘nauwelijks nog besef-
fen wie God is en geen benul meer heb-
ben van zijn schrikwekkendheid voor 
zijn vijanden’. Gods tegenstander is een 
machtige tegenstander. De overwin-
ning op satan is niet behaald op een 
achternamiddag.

Helemaal Gods werk

God zo te leren kennen helpt om te 
beseffen hoe groot de verlossing is! 
Een verlossing die wij nooit zelf had-
den kunnen bewerken. Wat hebben 
wij een grote, geweldige en sterke God. 
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En wat een machtig besef dat Hij voor 
je strijdt. Ook in dit leven waarin wij 
nog steeds met diezelfde machtige te-
genstander te maken hebben. Die kent 
onze zwakke plekken. En met kracht 
of juist uiterst subtiel zal hij proberen 
ons daar te raken. En mee te krijgen. 
Het liefst zijn kamp in. Als je voor jezelf 
gaat strijden, wordt het niks. Maar wij 
hebben een sterke God. In de lijn van 
Luther nemen we het op de lippen in 
het Lutherlied: ‘Voor ons strijdt een 
sterke Heer.’
En dan zingen we over Christus. De 
Heer Jezus leren we in de Bijbel kennen 
als zachtmoedig, vol ontferming. Hij 
laat zijn ogen vallen op mensen die een 
Helper nodig hebben. Mensen die het 
spoor bijster zijn. Die los raakten van 

God en zijn goedheid. Die met de nek 
aangekeken werden door de samen-
leving. Tollenaars, hoeren, zondaars. 
Jezus zocht hen op in zijn goedheid. En 
tegelijk besef je: om hen te bevrijden 
moest Jezus dus de 
strijd aangaan! Een 
gevecht, groter dan wij 
ons kunnen voorstellen. 
En juist in dat gevecht 
toont Hij zijn liefde voor die mensen. 
Per slot van rekening ook voor u en mij. 
In zijn zware strijd tegen satan toont 
Christus zijn goedheid.

De glazen zee

En zo zingt Mozes in Exodus 15 ook al 
over Christus. Natuurlijk, niet bewust. 
Maar in het licht van wat we verder 
zien gebeuren in de tijden, wel profe-
tisch. Voor kansloze mensen – u en ik – 
opent God een weg van vrijheid. Door 
Christus, onze Heer. Daarom kunnen 

we in de Openbaring aan Johannes 
opnieuw een volk zien staan aan een 

zee. De glazen zee. Een groot koor 
opent zijn mond. En ze zingen een 
lied tot eer van God. Net als Mozes 

en het volk: ‘Groot en wonderbaar-
lijk zijn uw werken, Heer, onze God, 

Almachtige, rechtvaardig en be-
trouwbaar is uw bestuur, vorst 
van de volken. Wie zou u, Heer, 
niet vereren, uw naam niet 
prijzen? Want u alleen bent 

heilig. Alle volken zullen komen 
en zich voor u neerbuigen, want 

uw rechtvaardige daden zijn ge-
openbaard.’
Zij zingen daar omdat het beest 
uit de zee is overwonnen. Het 
beest uit de zee is duidelijk een 
bondgenoot van de duivel, de 

draak. Machtig en sterk. Die 
macht wordt zichtbaar in 

politieke krachten die 
zich verzetten tegen de 
Heer en zijn Gezalfde. 
Die macht wordt dui-
delijk in een wereld 
die zich meer en meer 
tegen de Heer verzet. 
Maar die macht is 
overwonnen, zingt 

Openbaring 15. Dwars 
door strijd heen. Maar 

wel: overwonnen. Het mooie is 

dan dat er staat dat die overwinning is 
behaald door die mensen zelf (15:2). In 
de strijd mogen wij overwinnaars zijn. 
In zijn eerste brief schrijft Johannes: ‘En 
de overwinning op de wereld hebben 

wij behaald met ons 
geloof.’ 

Tegelijk, wel overwon-
nen met een HEER die 

voor ons strijdt. Het lied van Openba-
ring 15 is niet voor niets ‘lied van Gods 
dienaar Mozes en het lied van het lam’. 
Hij is de ultieme overwinnaar, maar Hij 
schrijft de overwinning op onze naam. 
Hij laat ons erin delen, als een geschenk 
uit genade. Daarom schrijft Johannes 
in zijn brief verder: ‘Wie anders kan de 
wereld overwinnen dan hij die gelooft 
dat Jezus de Zoon van God is?’ In eigen 
kracht wordt het niets. Maar delend in 
wat Christus heeft gedaan, ontvang 
je uit zijn hand de overwinning. Dat is 
mooi. Voor het leven nu een bemoe-
diging. Als het zwaar valt. Als je merkt 
dat geloven ook strijd is. Je staat niet 
alleen. Voor ons strijdt een sterke Heer. 
Hij heeft overwonnen.

Gewapend

De overwinning is van Christus. Daarin 
mag je delen door geloof. In dat geloof 
wil Hij u overeind houden. Gewapend 
door de Geest (Ef. 6), die je steeds weer 
met Christus verbindt. Het is een gees-
telijke strijd. Niet eentje van bravoure, 
eigen kracht en stoerheid. Maar een 
strijd om krachtig Gods liefde en zijn 
verlangen om te verlossen door te ge-
ven. Daar is moed voor nodig, in een 
wereld waarin de liefde verkilt. Maar 
ook een prachtige strijd. Omdat wat 
God geeft, zo veel mooier is dan de 
haat die Gods tegenstander verspreidt.

36

In gevecht toont 
Hij zijn liefde



37

Jaargang 21 no 2 februari 2014Jaargang 21 no 2 februari 2014

Deputaten hebben hun rapport uitge-
bracht aan de synode, maar spreken 
daarbij de wens uit dat het kerkelijk 
gesprek over de achterliggende visie 
op gang zal komen. Zelf spreken zij van 
een zoektocht, een denklijn en de nood-
zaak van meer bezinningstijd. Na hun 
rapportage houden deputaten zich bij 
het gesprek even afzijdig. Zij zullen ter 
synode weer hun (weer)woordje doen.

Pers

Hoe is het rapport ontvangen en wat is 
er van dat gesprek tot nu toe terechtge-
komen?
Wat mij betreft was het begin van dat 
gesprek wel een beetje een valse start. 
Tot mijn verbazing trof ik in mijn eigen 
plaatselijke kerkblad een publicatie van 
deputaten aan onder de stellige kop: 
‘Geen belemmering voor vrouw in het 
ambt’. Daar klinkt geen enkele aarzeling 
meer in door. Als inzet voor een open 
gesprek vind ik dat niet zo geslaagd. 
Bovendien suggereer je dat je stelling 

gebaseerd is op stevige ondergrond. 
Terwijl juist dat nog te bezien valt. Je 
zult op catechisatie maar aan de jonge-
ren jarenlang uitgelegd hebben dat het 
niet kon volgens de Bijbel!
Het was te voorzien dat de reacties 
divers zouden zijn. Een van de eerste 
reacties van buiten eigen kring zette 
fors in: ‘Het rapport suggereert ten 
onrechte dat de onderliggende visie 
en het sola Scriptura verenigbaar zijn.’ 
Daarop reageerde een hervormd predi-
kant: ‘Je kunt zoveel aandacht vragen 
voor de bijbellezer en zijn context, 
dat het de vraag is of de Stem van de 
Overkant nog wel doorkomt.’ Is het mis-
sionair motief wel overtuigend? vroeg 
een derde zich af. Een vierde plaatste 
de nodige kanttekeningen bij het ge-
hanteerde leesmodel inzake tekst en 
context.

Social media

Buiten de schriftelijke pers om hebben 
we tegenwoordig ook onze social me-

dia. Omdat ik daar ook een Facebook-
pagina heb, komen er allerlei meldin-
gen binnen. Eén ervan lokte mij naar de 
site van een vrouwelijke theologe. Daar 
lees ik meteen heel wat reacties. ‘Einde-
lijk!!’, roept iemand. ‘Wat verwacht je? 
Schat ik het goed in als ik denk dat er 
nog wel veel weerstand tegen zal zijn?’, 
vraagt een ander. Antwoord: ‘Ik schat 
dat ook in. Gebedspuntje, dus.’ Felicita-
ties worden gewisseld. Een kerkscheu-
ring is het issue niet waard, maar het 
wordt tijd dat deze discriminatie van 
en door beelddragers van God binnen 
de kerk wordt opgeheven.
Vervolgens ontspint zich een gesprek 
waaraan vooral vrouwelijke theologen 
deelnemen. Een aanzienlijk deel geeft 
te kennen niet eens het ambt van pre-
dikant te ambiëren. Preken, dat willen 
de meesten wel graag.
Op een andere site komt een nieuwe 
stroom reacties los naar aanleiding 
van de column van prof. Ad de Bruijne.1 
Daarin wordt zijn hantering van sterk 
en zwak in de kerk aan een kritische 
bespreking onderworpen. In de slip-
stream van deze gedachtewisseling 
komt ineens een andere benadering 
om de hoek kijken. Volgens een deel-
nemer aan het gesprek lijkt het erop 
dat het grote kerkpolitieke spel rond de 
synode is begonnen. Langs diverse ka-

Bij de receptie denk je aan een bruiloft of jubileum, of aan 
de balie van een hotel. Hoe dan ook, de receptie is altijd de 
plek waar je ontvangen wordt. Ik gebruik het woord om eens 
te kijken naar de manier waarop het m/v-verhaal is ontvan-
gen.

De receptie
K

roniek
Jan W

esseling
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Het geeft ook de indruk op cruciale 
wissels te kort door de bocht te gaan. 
Bij een te hoge snelheid geeft dat het 
risico van ontsporing. Van die ‘wissels’ 
noem ik er een paar:

Koningschap

Volgens deputaten is hoofdzaak dat 
het evangelie door de kerk verspreid 

nalen zal er nog de nodige druk worden 
uitgeoefend.
Een ander brengt in: ‘Zelf heb ik de 
indruk dat bij alles wat er over beide 
kanten wordt gezegd, we van de ander 
niet echt aanvoelen wat hem drijft. 
Dan blijft het gedoe. Met andere woor-
den, het moet over inhoud gaan, maar 
ook over onze drijfveren, verlangens, 
angst en wat we verder nog aan het be-
schermen zijn met onze standpunten.’ 
Dat wordt toegestemd, maar: ‘Dat is 
werkelijk een onmogelijke positie voor 
normatief-idealisten, en praktisch een 
hele moeilijke voor ons allemaal.’

Gespreksklimaat

Ik geef toe: ik heb even wat markante 
opmerkingen bij elkaar geraapt. Dat 
kan het beeld uiteraard enigszins 
vertekenen. Maar bij alle waardevolle 
inzichten en behartigenswaardige 
opmerkingen die ik lees, ben ik vooral 
geschrokken. Van een serieus gesprek 
is eigenlijk nauwelijks sprake. Van een 
overweging van de door deputaten 
voorgelegde argumenten en de daarop 
gebaseerde visie komt het niet. Het 
minderheidsrapport van Dick Slump 
komt al helemaal niet in beeld.
Voorstanders van de vrouw in het ambt 
ontvangen het rapport vooral als een 
bevestiging van wat ze toch al vonden. 
Het werd tijd! Er is ook geen enkele 
twijfel aan eigen gelijk. En voor weer-
stand van (nog?) andersdenkenden 
moet blijkbaar gebeden worden.
Eigenlijk gebeurt hier iets heel merk-

waardigs. Het lijkt bijna alsof het rap-
port een basis legt onder een al eerder 
ingenomen standpunt. In de sfeer van: 
nu hebben we er (eindelijk) ook een 
goed verhaal bij. Alleen: dat lijkt me 
dan wel de omgekeerde volgorde.
Opmerkelijk is ook hoe het proces 
zomaar in de sfeer van kerkpolitiek 
getrokken wordt. Dat lijkt me een vorm 
van machtsdenken. Ietwat denigrerend 
wordt gesproken over mensen die ‘te-
genstander’ van de vrouw in het ambt 
zijn.
Juist dat denigrerende toontje, die arro-
gant en snel geplakte etiketten storen 
mij. Deputaten schrijven terecht (p. 32): 
‘Het is onderdeel van onze oefening in 
christelijke levensstijl 
om geen veroordeling 
uit te spreken zolang 
we in de ander de zoek-
tocht herkennen om 
ons door het evangelie te laten leiden.’
Daarnaast vind ik de suggestie mis-
plaatst dat je in deze wereld en in deze 
tijd pas echt bij-de-tijd bent wanneer je 
je als voorstander profileert. Ook daarin 
zit een arrogant trekje: de ander is nog 
niet helemaal bij, kan niet meekomen, 
blijft hangen in een achterhaalde visie 
of in het vertrouwde denkkader van 
vroeger. Het komt over als een diskwa-
lificatie, waarna je de ander niet meer 
echt serieus hoeft te nemen. In deze 
tijd kun je het toch eigenlijk niet meer 
maken ertegen te zijn!
Ik ben er na verloop van tijd niet meer 
gaan kijken, op die social media. Ik 
vond het weinig verheffend en knap 

eenzijdig. Tegelijk vraag je je af: op ba-
sis waarvan worden de keuzes eigenlijk 
gemaakt? Komen de werkelijke keuze-
momenten wel goed in beeld? Is er wel 
werkelijk sprake van een uitwisseling 
van gedachten, overwegingen, gevol-
gen en noem maar op?
Soms bekruipt je het gevoel dat we 
vooral geïnteresseerd zijn in onze eigen 
mening, zomaar wat meedeinen op de 
golven van de cultuur en heel gevoelig 
zijn voor wat ‘de’ mensen zoal vinden. 
Het heeft ook iets heel postmoderns. 
Ieder z’n eigen waarheidje, waarbij 
we geen diepgaande verbinding meer 
hebben met de ander, het gesprek als 
uitwisseling niet echt tot stand komt 

en we meegaand rea-
geren op wat zich zoal 
voordoet aan menin-
gen en verlangens.
Ik hoop echt dat de 

synode de wijsheid en de ruggengraat 
zal hebben, zodat we kerk blijven. Van 
de Heer!

Meedeinen op de 
golven van de cultuur

De loopplank
Deputaten hebben gelukkig een knap stuk werk geleverd. 
Het rapport is compact, overzichtelijk en zorgvuldig opge-
bouwd. De toonzetting is prettig. Wie het leest, krijgt te ma-
ken met scherpzinnige redeneringen en een subtiele argu-
mentatie. Scherpzinnig ligt wat mij betreft hier soms ook wel 
dicht aan tegen spitsvondig. Mede daardoor vond ik het bij 
rustige lezing wat onbevredigend.
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wordt: de Heer is waarlijk opgestaan! 
Geschapen relaties vindt God belang-
rijk, Hij wil ze ook benutten ter wille 
van de voortgang van zijn koninkrijk, 
maar ze kunnen de voortgang van het 
koninkrijk in de weg staan. Dan moeten 
we kiezen, vanwege de 
navolging van Chris-
tus en om afgoderij te 
vermijden. Versprei-
ding van het evangelie 
in en door de kerk 
blijft dan hoofdzaak.
Dat laatste zal nie-
mand ontkennen. 
Maar ik heb wat zitten 
kijken naar dat zinne-
tje ‘de Heer is waarlijk 
opgestaan’ als kern 
van het evangelie 
van het koninkrijk. 
Uiteraard is dat een 
uiterst vreugdevol en 
onmisbaar scharnier 
van de boodschap. 
Maar treedt er ook 
niet een versmalling 
in op? Volgt uit Jezus’ 
opstanding ook niet zijn zeggenschap 
als Heer over al het aardse leven? Dus 
inclusief de verhouding tussen man en 
vrouw? Zijn koninkrijk brengt zijn Heer-
schappij met zich mee.
Anders gezegd: zou het ook kunnen zijn 
dat het respecteren van de door God in 
ons leven aangebrachte orde ónderdeel 
is van de boodschap? Als uitwerking en 
illustratie daarvan zal die niet altijd op 
begrip kunnen rekenen. Is dat vreemd? 
Dat geldt toch steeds meer van zo veel 
dingen? Dan komt het er, vanwege de 
heerschappij van Christus en de geloof-
waardigheid daarvan naar buiten toe, 
juist op aan! Onbegrip of niet: Jézus is 
Heer!
Frappant genoeg zeggen deputaten 
ook (p. 18): ‘Paulus ziet de kerk als ide-
ale samenleving, of voorpost van het 
Koninkrijk waar Gods goede orde moet 
worden ingeoefend en geleefd in het 
concrete (maatschappelijke) leven.’ 
Mooie zin! Maar durf ’m dan ook waar 
te maken!

Cultuur

Cruciaal in het hele verhaal is volgens 
mij de manier waarop gekeken wordt 

naar ‘cultuur’. Daarbij valt op hoe de-
putaten Paulus laten bepalen door de 
omringende cultuur. Zij citeren eerst 
een conclusie van Myriam Klinker-De 
Klerck: ‘De manier waarop een vrouw 
haar man te schande kan maken, 

wordt bepaald door de culturele ge-
woonten uit die tijd. Zich voegen in de 
bestaande ordening is heilzaam voor 
de verspreiding van Gods evangelie bij 
buitenstaanders.’
Vervolgens schrijven zij: ‘Aansluitend 
bij de gangbare morele standaard 
bevestigt Paulus de ondergeschikte 
positie van de vrouw. (…) Zo zien we dat 
het centrale argument door de Schrift 
als een typisch christelijke invulling 
van gangbare culturele patronen wordt 
gepresenteerd met het oog op de voort-
gang van het evangelie.’

Mij vallen een paar dingen op:
- Paulus wordt met zijn concrete 

toepassing afhankelijk gezien van 
gangbare culturele 
patronen. Hij wordt 
door die context ‘be-
paald’ en komt met 
een typisch christe-
lijke invulling ervan. Maar klopt die 
verhouding wel? Toch kom je dat 
keer op keer tegen. Het lijkt zelfs 
het dragende argument te worden. 
‘De gedachte aan een geschapen 
rangorde sloot destijds goed aan bij 
wat maatschappelijk gangbaar was. 

De inzet van dit argument wordt 
dus gekleurd door de context.’ Dat 
woordje ‘dus’ suggereert een logi-
sche conclusie, die volgens mij zo 
logisch en zeker niet is.

- Paulus’ afhankelijkheid van de 
omringende cultuur 
wordt afgeleid uit de 
(overigens nauwge-
zette) exegese van 
enkele teksten. Merk-
waardig genoeg blijft 
buiten beeld hoe de 
rest van de Schrift 
daarover spreekt. 
Nergens kwam ik dat 
andere woord van 
Paulus tegen uit Ro-
meinen 12:1-2: ‘U moet 
uzelf niet aanpassen 
aan deze wereld…’ 
Dat suggereert op 
z’n minst een minder 
sterke afhankelijkheid 
van Paulus aan de om-
ringende cultuur. Of 
neem een woord van 
Petrus: ‘Wandelt dan 

in vreze de tijd van uw vreemde-
lingschap…’ (NBG ’51).

- Buiten beeld blijft ook de vraag of 
de verhouding niet omgekeerd kan 
liggen. Niet zozeer Paulus wordt 
min of meer bepaald door de om-
ringende cultuur, maar de hem 
toen omringende cultuur vertoonde 
min of meer ook christelijke noties. 
Eenzijdig zetten deputaten in op de 
afhankelijkheid van Paulus, maar 
is niet met evenveel of zelfs meer 
recht te veronderstellen dat de cul-
tuur op dit punt minder van God 
vervreemd was?

- In Romeinen 1 weet Paulus heel 
goed ook van vervreemding van 
God, de Schepper, en hij wijst het 

op tal van terreinen 
aan. In een van God ver-
vreemde samenleving 
kan God mensen laten 
doorgaan en kan zelfs 

de toorn van God zich openbaren 
(Rom. 1:18v). Er gaat in de Romeinse 
samenleving iets fundamenteel 
mis! Maar juist dit punt noemt hij 
niet.

- Hier wreekt zich dat deputaten de 
omringende cultuur als een gege-

Het dragende argument
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ven lijken te verdisconteren, maar 
niet toekomen aan een analyse en 
waardering. Zowel door deputaat 
Dick Slump als door prof.dr. Sander 
Griffioen is aangevoerd dat het 
woord ‘cultuur’ een vlag is die een 
veelsoortige lading dekt, zowel toen 
als nu. In zijn minderheidsrapport 
stelt Slump ook nadrukkelijk aan de 
orde dat cultuur en ook culturele 
ontwikkelingen niet waardenvrij 
zijn. Toch blijft dit aspect in het 
deputatenrapport volledig buiten 
beschouwing. Terwijl ook zonder 
nauwkeurig onderzoek wel duidelijk 
is dat onze hard seculariserende cul-
tuur zich eerder van God de Schep-
per en Jezus als Heer af beweegt 
dan ernaartoe. Hoe is dit essentiële 
punt in het deputaatschap doorge-
sproken?

Toen ik ooit in Wageningen studeerde, 
heb ik al jong geleerd niet argeloos en 
naïef naar de je omringende cultuur 
en de ontwikkelingen daarin te kijken. 
Op dit punt vertoont het rapport een 

fundamentele lacune. Griffioen legt 
daar terecht meteen de vinger bij.2 Het 
ontbreekt aan een goede cultuurbe-
schouwing en -analyse. Eerst wordt ge-
poneerd dat Paulus bepaald wordt door 
zijn context. De volgende stap is dat wij 
dat ook mogen/kunnen/moeten doen, 
willen we zo lang mogelijk geloofwaar-
dig blijven.

Scheppingsorde

Naar mijn inschatting hinken deputa-
ten wat op twee gedachten, wanneer 
de scheppingsorde in beeld komt. Ener-
zijds zeggen zij dat wij die als zodanig 
in een zondige wereld niet kunnen 
kennen of herkennen. Is dat zo? Wat wil 
je met zo’n opmerking? Of bedoelen zij 
‘uit eigen waarneming’ kennen of her-
kennen? Dat zal uiteraard wel kloppen. 
De volmaakte ‘scheppingsorde’ is na de 
zondeval voor ons niet meer te doen. 
Maar dat neemt toch niet weg dat ons 
voldoende geopenbaard is om in een 
zondige werkelijkheid mee verder te 
kunnen en ons leven eervol voor God in 
te richten?
Vervolgens noemen zij een beroep op 
de door God als Schepper bedachte en 
geschapen orde slechts een vergelijkend 
argument (cursief van deputaten). Ook 
dat is nog maar de vraag. Hans de Wolf 
heeft aangegeven dat Paulus wel dege-
lijk in 1 Timoteüs 2:13 een motiverend 
argument geeft. En dan motiverend in 
de strikte zin van het woord: als een 

beweegreden.3 Op de argumentatie van 
deputaten valt ook hier wel wat af te 
dingen.
Gaandeweg krijg je daarbij ook wel 
eens het gevoel dat alles wat hun ‘denk-
lijn’ zou kunnen blokkeren, wat wordt 
weggemasseerd. Zij zien geen reden 
om in het hele palet van Paulus’ argu-
menten een orde aan te brengen. De 

omringende cultuur wordt kritiekloos 
als gegeven benaderd. Het optreden 
van Febe als diacones wordt veralgeme-
niseerd tot ‘zonder veel ophef verandert 
er vanwege de verspreiding van het 
evangelie dus van alles’, zonder het 
reliëf in de ambten te verdisconteren. 
(Opm.: J. van Bruggen voerde 30 jaar 
geleden al een pleidooi voor de ‘diako-
nes’. En binnen onze kerken heeft de 
diacones ook lange tijd haar plek ge-
had, zonder dat dit ervaren werd als ‘de 
vrouw in het ambt’.)
De ‘scheppingsorde’ is voor ons niet 
kenbaar en wordt door Paulus zelf ook 
gerelativeerd. Ook dat laatste is nog 
maar de vraag. Volgens deputaten is de 
scheppingsorde voor Paulus niet door-
slaggevend, gegeven het feit dat hij het 
goed noemt ongehuwd te zijn, hoewel 
God als Schepper het níet goed achtte 
dat de mens alleen is. Moet je per se die 
twee teksten zo tegen elkaar uitspelen? 
Adam als eenzame ziel helemaal alleen 
op de wereld is nog wel een wat andere 
situatie dan een havenstad als Korinte, 
waar heel wat mensen woonden en je 
naast de huwelijksrelatie ook tal van 
andersoortige relaties kon aangaan. 
Strikt genomen hoeft Paulus niet het 
pure alleen-zijn te relativeren, hij zet 
wel het huwelijk én het ongehuwd zijn 
in het perspectief van het naderende 
koninkrijk.
En toch, ondanks alle kanttekeningen 
typeren ook deputaten het koninkrijk 
vrijmoedig als herstel en voltooiing van 
de schepping. Alweer: een mooie ty-
pering! Maar alweer: durf die dan ook 
waar te maken!

Het geheel voelt als een wiebelige, 
smalle loopplank, die de nodige le-
nigheid vereist om je evenwicht te 
bewaren en zonder nat te worden aan 
de overkant te komen. Voortdurend 
bekruipt mij het gevoel dat de draag-
kracht van de fragiele constructie 
ontoereikend is, hoeveel ‘exegetisch 
scherpe spijkers’ er ook in verwerkt zijn. 
Ik ben niet bij voorbaat tegen ‘de vrouw 
in het ambt’. Maar is deze uitgelegde 
loopplank niet te licht en te smal ge-
construeerd om het gewicht van een 
ingrijpende besluitvorming te dragen?

40

Hinken op twee gedachten
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Onderscheiden

In hun Christelijke dogmatiek onder-
scheiden G. van den Brink en C. van der 
Kooi drie manieren.
- Identificatie. De samenleving wordt 

een christelijke samenleving. De 
tien geboden hebben ook geldings-
kracht op het publieke terrein. Of, 
nog verdergaand, de Geest werkt zo 
krachtig in cultuur en geschiedenis, 
dat allerlei noties uit het evangelie 
omgezet worden in culturele waar-
den en wetten. Gelijkwaardigheid 
en gelijke rechten voor iedereen!

- Scheiding. Geest en cultuur wijken 
uit elkaar. Christen-zijn betekent 
per definitie kritiek hebben op de 
bestaande orde. Hier beneden is het 
niet. Het kan ook een barricaden-
christendom opleveren in protest 

tegen onrecht, vervuiling en uitbui-
ting.

- Toetsing. Er bestaat een funda-
menteel verschil tussen de ‘nieuwe 
samenleving in Christus’ en elke 
andere ordening waarin mensen sa-
menleven, tussen situaties waarin 
de Geest aan het werk is en waarin 
andere geesten de dienst uitmaken. 
Daarbij dienen we wel te bedenken 
dat ook in zo’n nieuwe samenleving 
het werk van de Geest wel reëel 
is, maar ook fragmentarisch. Dat 
vraagt om open oren en open ogen, 
en om de gave de geesten te onder-
scheiden.

Column

Interessant is in dit verband de bena-
dering van prof. Ad de Bruijne. In zijn 

column4 legt hij uit waarom hij op zich 
niet tegen vrouwelijke ambtsdragers is, 
maar ook vindt dat de kerken die weg 
nog niet moeten inslaan.
Hij noemt het een drogredenering te 
beweren dat de man-vrouwrelatie in 
de Bijbel geen gezagsrelatie is. Het-
zelfde geldt van de gedachte dat de 
man-vrouwverhouding de eenheid en 
gelijkwaardigheid in de drie-enige God 
weerspiegelt. Dat laatste noemt hij spe-
culatief. Bij het eerste zegt hij dat geen 
Israëliet ooit in het scheppingsverhaal 
zal hebben gelezen dat de gezagsver-
houding tussen een man en een vrouw, 
zoals hij die in zijn cultuur kende, ei-
genlijk niet goed was.
De Bruijne gaat wel ver! In een paar 
zinnen veegt hij eigenlijk het hele 
deputatenrapport van tafel alsook de 
insteek van Almatine Leene. Speculatief 
of een drogredenering. In een column 
mag je kennelijk zo kort door de bocht 
(dis)kwalificeren.

Toch is De Bruijne zelf wel voorstander 
van de vrouw in het ambt. Daar geeft 
hij drie redenen voor:
a. onderwijs geven heeft anno 2013 

weinig meer met gezag te maken;
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Het roer

Het rapport M/V in de kerk maakt één ding goed duidelijk: 
als christenen zullen we ons opnieuw moeten bezinnen op 
onze plek in de ons omringende cultuur. Die cultuur omringt 
ons niet alleen, die beïnvloedt ons ook, we ademen haar in, 
ze kruipt onder je huid en je draagt haar mee. Hoe stel je je 
op?
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b. ambtsdragers zijn vooral verzorgen-
den; als er al gezag wordt uitgeoe-
fend, doen de kerkenraadsleden dat 
gezamenlijk;

c. in de maatschappij is het al heel 
lang zo dat vrouwen gezag over 
mannen uitoefenen; kerken hebben 
daar maar weinig negatiefs over 
gezegd.

Waarom dan nog niet die weg ingesla-
gen? We moeten in de kerk als ‘sterken’ 
rekening houden met de ‘zwakken’. Dat 
laatste laat ik nu maar even voor wat 
het is. Het onderscheid sterk-zwak kan 
in de praktijk een nogal willekeurige 
uitwerking krijgen als het gaat om te 
bepalen wie dan ‘sterk’ is en wie ‘zwak’.

Het roer al om

Het opvallende en ook wel zwakke aan 
zijn column vind ik vooral de beweging 
die hij maakt. Waar hij in een paar 
zinnen korte metten maakt met de 
gedachte dat in de Bijbel de m/v-relatie 
niet ook een gezagsrelatie is, is zijn 
benadering vervolgens hoofdzakelijk 
vanuit de ervaren of gevormde praktijk 
opgezet. Maar die praktijk zelf wordt 
niet doorgelicht.
Dat verbaast me wel, juist van De 
Bruijne. Ik heb veel respect voor zijn be-
nadering vanuit de stijl van het konink-
rijk. Vanuit die stijl wil hij zijn ethiek, 
ons leven met en voor God, opzetten. 
Maar er klinkt bijna iets berustends, 
iets pragmatisch en onmachtigs door in 
zijn column: de ontwikkelingen hebben 
zich nu eenmaal voorgedaan, de situ-
atie is niet anders, in de maatschappij 
functioneert het nu eenmaal zo, en dat 
hebben we allemaal kritiekloos geac-
cepteerd, dus… En laten we niet sugge-
reren dat bij de vrouw in het ambt het 
roer pas omgaat.

Wat mij wel raakt in de column van 
De Bruijne, is hoe blijkbaar getallen en 
ontwikkelingen meewegen. Dat we het 
als normaal ervoeren dat christelijke 
vrouwen op allerlei terreinen leiding-
gevende functies innamen zonder 
daar noemenswaardige kritiek op te 
hebben, is een zwaar-
wegend argument. Ik 
mis daarbij sowieso 
het onderscheid tussen 
kerk en maatschappij. 
Maar vooral die ene zin is veelzeggend: 
kennelijk is ‘het roer al om’. En je speelt 
verstoppertje wanneer je dat niet on-
der ogen ziet. Maar, zegt De Bruijne 
ook: dat roept natuurlijk ingrijpende 
vragen op over de verhouding tussen 
het schriftgezag en wat we cultureel 
als normaal ervaren. Precies!!
Dat is het exact fijne puntje: is onze 
cultuur wel zo normaal? 
Eerlijk gezegd had ik van De Bruijne 
vanuit zijn perspectief van de stijl van 
het koninkrijk wel iets meer verwacht. 
In de woorden van Van den Brink en 
Van der Kooij: komen we er nog aan toe 
de geesten daarin te beproeven?

Dam

Het valt niet moeilijk te voorspellen hoe 
deze benadering als een olievlek kan 
gaan doorwerken. Op het denkspoor 
van deputaten en meedeinend met cul-
turele ontwikkelingen weet ik nog wel 
wat issues die we als christenen maar 
beter niet meer kunnen volhouden, om 
naar buiten toe zo lang mogelijk ge-
loofwaardig of acceptabel te blijven. Al 
met al is het niet vreemd dat binnen de 
kerken de roep klinkt om een dam op te 
werpen tegen diverse ontwikkelingen. 
Wie het appel leest van www.gerefor-
meerdekerkblijven.nl, voelt aan alle 
kanten de zorg en onrust. Achter dat 
appel voel je het verlangen daadwer-

kelijk kerk van het Woord te zijn en te 
blijven, hoezeer de wereld om ons heen 
ook verandert. En hoezeer de wereld je 
ook niet begrijpt. In de eerste eeuwen 
hebben de christenen wel voor hetere 
vuren gestaan en hun leven ervoor ge-
offerd. Jezus was hun Heer.

Hoe ben je vandaag 
kerk van Jezus Chris-
tus, ook wanneer de 
samenleving om je 
heen seculariseert als 

een razende? Hoe blijf je op je post als 
burger van het koninkrijk, ook wanneer 
dat op onbegrip stuit? Wat hebben 
we de laatste tientallen jaren feitelijk 
gedaan aan een zelfstandige cultuur-
beschouwing en is het ons wel gelukt 
daarin positie te kiezen?
En... durven wij het lijden om Christus’ 
wil aan? Zijn koninkrijk is niet van deze 
wereld. En we hoeven niet te denken 
dat ons iets vreemds overkomt wan-
neer de wereld ons niet begrijpt. Ook 
voor ons kan er een tijd komen dat we 
scherpzinnig als een slang en argeloos 
als duiven moeten optreden (Mat. 10:16). 
Dat is misschien wel pijnlijk, maar niet 
erg. Jezus is Heer!

Noten:
1 ND, 14 december 2013.
2 De Reformatie, 6 september 2013.
3 Nader Bekeken, oktober 2013,  

http://www.woordenwereld.nl/files/
openbaar/nader_bekeken/artikelen/ 
2013/novwolf.pdf.

4 ND, 14 december 2013.
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Deze vragen krijgen nog meer klem 
wanneer Herman Ridderbos in zijn 
grote boek over het heil dat Jezus in 
zijn verkondigen van het koninkrijk 
predikt, als apart onderdeel daarvan 
noemt ‘Het Vaderschap Gods’.1 De Hei-
delberger zegt in antwoord 120 dat God 
door Christus onze Vader geworden is. 
Betekent dit dat God pas na het offer 
van Hem Vader van zijn kinderen is 
geworden en dat er eerst dan sprake 
van kan zijn dat mensen God – zoals 

Jezus ons beveelt – aanroepen als ‘onze 
Vader’?
Ziedaar de zaak waarmee we ons in dit 
artikel bezighouden.

Israëls Vader

Een allereerste vraag is: wordt God 
onder het oude verbond ‘Vader’ ge-
noemd? Wie het Oude Testament erop 
naleest, doet de ontdekking dat God 
wel degelijk door Israël als Vader ge-

kend is, al zijn de teksten die daarop 
wijzen, gering in aantal. In het lied van 
Mozes klinkt het: ‘Is Hij niet uw Vader, 
uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij 
riep u tot leven’ (Deut. 32:6). In Jeremia 
3:4 horen wij het verwijt: ‘Maar nu roep 
je mij aan. Je zegt “vader” tegen mij, 
en zegt: U bent de geliefde van mijn 
jeugd.’ Een verwijt klinkt ook in Malea-
chi 2:10: ‘Hebben wij niet allemaal de-
zelfde vader, heeft niet een en dezelfde 
God ons geschapen?’ Jeremia mag een 
nieuwe toekomst aankondigen, ‘want ik 
ben voor Israël een vader’ (Jer. 31:9). Dat 
Israël God ook Vader genoemd heeft, 
blijkt uit Jesaja 63:16 en 64:7: ‘U bent 
toch onze vader?’
H.J. Schilder concludeert in een fraai 
opstel dat in alle teksten waar de va-
derbenoeming voorkomt, het niet gaat 
over de verhouding van de HERE tot een 
gelovige, maar om de verhouding van 
Hem tot zijn volk.2 Nergens in het Oude 
Testament horen we een gelovige God 
aanspreken als ‘mijn of onze Vader’. 
Dat is een opvallende observatie. In 
alle persoonlijke gebeden die we in het 
Oude Testament vinden, wordt God op 
allerlei manieren aangeroepen, maar 
niet als ‘onze Vader’.
Dat God reeds onder het oude verbond 
als Vader van zijn volk gekend mocht 
worden, wortelt in de unieke relatie die 
er is tussen Hem en Israël. Het is de re-
latie van het verbond dat Hij met Israël 
heeft. Israël is ‘zijn zoon’ (Ex. 4:23; Hos. 
11:1). De Israëlieten zijn zijn kinderen 
(Deut. 14:1; Jer. 3:14). Paulus noemt dan 
ook ‘de aanneming tot zonen’ als een 
van Israëls voorrechten (Rom. 9:4).
Het kindschap Gods en de adoptie tot 
zonen van God zijn niet het unieke 
privilege van de nieuwtestamentische 
gelovigen, maar waren ook Israëls deel 
krachtens het verbond. Reeds voor 
Gods oude volk gold de belofte: ‘Dan 
zal ik jullie aannemen en jullie vader 
zijn, en jullie mijn zonen en dochters...’ 
(2 Kor. 6:18)!

Wij roepen God aan
als Vader

Het heeft mij altijd weer getroffen dat in de psalmen – de 
gebeden van de oudtestamentische kerk – God nooit wordt 
aangeroepen als ‘onze Vader’. De vraag dringt zich op: 
waarom is dat zo? Kenden de gelovigen onder het oude ver-
bond de HERE nog niet als Vader? Als dat wel het geval is ge-
weest, waarom komt de gebedsaanspraak ‘onze Vader’ dan 
niet in hun gebedspraktijk voor?

Vader, zoon, vogel
(kunstwerk van

Hans Bayens, Zwolle)
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H.J. Schilder wijst in verband met God 
als Vader wat het Oude Testament 
betreft, nog op het davidische koning-
schap. De relatie tussen de HERE en het 
koningshuis van David wordt – heel 
opvallend – ook gekwalificeerd met de 
Vader-zoonverhouding. Fundamenteel 
is hier de profetie van Natan over Da-
vids eigen zoon (Salomo): ‘Ik zal hem 
tot een vader zijn, en hij zal mij tot een 
zoon zijn’ (2 Sam. 7:14). Vergelijk hier-
bij Psalm 89:27 waar van David wordt 
uitgezongen: ‘Hij zal tot mij roepen: “U 
bent mijn vader, mijn God, de rots die 
mij redt.”’ Schilder tekent hierbij aan: 
‘... dat in die hartelijke, warme verhou-
ding Jahwe-koning besloten ligt en al 
bedoeld is de minstens zo hartelijke, 
rijke betrekking waarin de Heere wil 
staan tot zijn uitverkoren volk. Om het 
op een nieuwtestamentische manier te 
zeggen: God neemt in zijn “zoon” (de 
koning) zijn volk (als zijn “kinderen”) 
aan.’3 Wat voor Davids geslacht gold, 
gold ook voor Israël, zoals onder andere 
duidelijk blijkt uit 2 Korintiërs 6:18)!
De conclusie kan dan ook zijn dat de 
Here Jezus niet iets geheel nieuws ver-
kondigt, wanneer Hij over Gods Vader-
schap spreekt en zijn leerlingen God 
leert aanroepen als Vader.

Het nieuwe verbond

Toch tast Ridderbos niet mis wanneer 
hij Gods Vaderschap als mede behorend 
ziet tot het heil van het koninkrijk dat 
Jezus predikt. Er is in die prediking ze-
ker ook iets verrassend nieuws.
Om dat te verstaan, moet hier iets 
gezegd worden over het nieuwe ver-
bond dat met de komst van Christus 
is ingegaan en dat rust in zijn bloed-
storting (vgl. Luc. 22:20). Al mochten 
de Israëlieten kinderen van God zijn en 
Hem kennen als Vader van zijn volk, in 
de profetie horen we de belofte – zoals 
Paulus die in 2 Korintiërs 6:18 samen-
vattend weergeeft –: ‘Dan zal ik jullie 
aannemen en jullie vader zijn, en jullie 
mijn zonen en dochters...’
De apostel ziet deze belofte in vervul-
ling gaan nu de gemeente tempel mag 
zijn van de levende God. Deze belofte is 
tegelijk ook het uitgangspunt van zijn 
oproep tot heiliging (vgl. 2 Kor. 7:1: ‘Om-
dat ons deze beloften zijn gegeven…’). 
De belofte kan nu voluit werkelijkheid 

zijn, doordat Jezus de Middelaar is van 
‘een nieuw verbond’ (Heb. 9:15) waar-
van ‘de rechtskracht op betere beloften 
rust’ (Heb. 8:6).
Het oude verbond had zeker beloften, 
maar de beloften van het nieuwe 
verbond zijn daarin ‘beter’ dat ze van-
wege Christus’ offer nu ook geheel in 
vervulling gaan, ten volle werkelijkheid 
mogen worden. Wat Jeremia in het 
vooruitzicht mocht stellen, wordt nu 
realiteit: ‘Ik zal mijn wet in hun binnen-
ste leggen en die in hun hart schrijven. 
Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen 
Mij tot een volk zijn (…) Ik zal hun onge-
rechtigheid vergeven en hun zonde niet 
meer gedenken’ (Jer. 31:33-34).
Calvijn spreekt in dit verband over een 
‘vergelijking van het meerdere en het 
mindere’.4

Het nieuwe verbond verschilt hierin 
van het oude, dat het heil waarvan 
Jeremia getuigt, nu ook door Christus 
verworven is en door zijn Geest voluit 
werkelijkheid mag zijn in de levens van 
Gods kinderen.
Het oude verbond was een verbond 
‘met gebreken’ (Heb. 8:7 NBV). Niet al-
leen doordat dieroffers de zonde niet 
echt konden wegnemen (Heb. 9:9), 
maar ook doordat het gekenmerkt werd 
door Israëls ontrouw (Heb. 8:9). In dat 
verbond was het allemaal heel voorlo-
pig en gebrekkig. De rijkdom van het 
nieuwe verbond is niet dat er andere 
beloften zijn dan onder het oude ver-
bond, maar dat het beloofde verworven 
is (vgl. Heb. 9:11-12) en rijker genoten 
mag worden (vgl. Heb. 10:19).
Het nieuwe verbond kenmerkt zich  
namelijk door de heerlijkheid die de 
Heilige Geest met Zich meebrengt  
(2 Kor. 3:8). Hij is immers ‘de Geest van 
het zoonschap’ (Rom. 8:15), de Geest die 
ons leert te leven als kinderen van God 
(Rom. 8:14). Door zijn inwoning in en 
werk aan ons kan wat onder het oude 
verbond slechts gebrekkig gevonden 
werd, rijk en heerlijk doorbreken: het 
kind van God zijn, de intieme omgang 
met de Vader in de hemel, heel de 
weelde van Gods verbond!

Weelde in Christus

Tegen de achtergrond van dit alles 
moeten we nu beluisteren wat onze 
Heiland predikt. Hij komt zijn volk red-

den (Mat. 1:21) en verkondigt dan ook 
het heil van het volk van de Here.
Dat geldt ook van Gods Vaderschap. 
Het gaat bij dit Vaderschap niet in de 
eerste plaats om de relatie tussen God 
en de enkele gelovige, maar om die tus-
sen de Here en zijn volk. Praktisch altijd 
spreekt Jezus dan ook in het meervoud 
over ‘uw Vader die in de hemelen is’ 
(vgl. Mat. 6:26; 7:11; 18:14), al sluit dit 
een heel persoonlijke relatie niet uit, 
zoals blijkt uit plaatsen waar Hij speci-
aal de persoonlijke godsvrucht van zijn 
leerlingen op het oog heeft (vgl. Mat. 
6:4,6,18). Het ‘uw Vader’ in het enkel-
voud komt slechts sporadisch voor. We 
moeten constateren dat het kindschap 
van God bijna altijd in Jezus’ prediking 
voorkomt als aanduiding van de betrek-
king waarin het volk van de Here tot 
zijn God staat.
Hoezeer wat in de profetie aangekon-
digd wordt, met Christus’ komst ver-
vulling krijgt (en niet slechts een zaak 
van verre toekomst is), blijkt wanneer 
Hij tot hen die zijn woord aannemen, 
spreekt als van kinderen van de he-
melse Vader (Mat. 5:45) en God telkens 
hun Vader noemt (Mat. 5:16,45,48).
Dat de profetie vervulling ontvangt, 
vindt haar diepste verklaring in de 
persoon van Jezus zelf, namelijk in zijn 
eigen relatie tot de Vader. Er is de relatie 
van Jezus en die van zijn leerlingen tot 
de Vader en deze tweeërlei relatie mag 
niet vereenzelvigd worden! De Heiland 
spreekt nooit tezamen met zijn leerlin-
gen over ‘onze’ Vader, maar altijd over 
‘mijn’ Vader en ‘uw’ Vader.

Jezus is de eniggeboren Zoon van God, 
wij zijn om zijnentwil tot Gods kinde-
ren aangenomen. Paulus schrijft in 
Efeziërs 1:5 dat God ons tevoren ertoe 
bestemd heeft als zonen van Hem te 
worden aangenomen door Jezus Chris-
tus. Ons kindschap is mogelijk door zijn 
middelaarswerk. Hij is ‘de Geliefde’ in 
wie God ons begenadigd heeft (Ef. 1:6).
Niet alleen zijn we kinderen van God 
om Jezus’ wil, maar wij kennen de Va-
der ook slechts door Jezus: ‘… en wie de 
Vader is, dat weet alleen de Zoon, en 
iedereen aan wie de Zoon het wil open-
baren’ (Mat. 11:27). Jezus is de weg tot 
de Vader: ‘niemand komt tot de Vader 
dan door Mij’ (Joh. 14:6). Bij dit ‘kennen’ 
van de Vader gaat het om de vertrou-
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welijke omgang met de Vader, om het 
verkeer van hart tot hart.
Met name in het evangelie naar Johan-
nes horen we hoezeer wij de Vader ken-
nen door en in Jezus, zijn Zoon. 
Hij die aan de borst van de 
Vader is, ‘verklaart’ ons de 
Vader (Joh. 1:18). Het Griekse 
werkwoord heeft een com-
municatieve strekking: de 
Zoon zorgt ervoor dat de 
Vader geen vreemde voor 
ons blijft.
Jezus’ spreken en doen 
openbaart wie de Vader is. 
De Onzichtbare wordt via 
Jezus voor ons zichtbaar. 
Vandaar dat de Heiland 
kan zeggen: ‘Wie Mij gezien 
heeft, heeft de Vader gezien’ 
(Joh. 14:9).
Wanneer wij God aanroepen als ‘onze 
Vader’, staat dit alles op de voorgrond. 
Het is alleen mogelijk door Christus en 
in gemeenschap met Hem. Wat onder 
het oude verbond slechts gebrekkig 
werkelijkheid was, wordt in Christus 
vervuld: het kindschap mag nu ten 
volle ook daarin beleefd worden dat wij 
God aanroepen met die zo heel ‘famili-
aire’ naam ‘Vader’!

Door de Geest

Het is opvallend dat Paulus dit aanroe-
pen van God als Vader zo nadrukkelijk 
verbindt met de Heilige Geest. Door 
Hem roepen wij: Abba, Vader (Rom. 
8:15; vgl. Gal. 4:6). Nood leert niet bid-
den. Het is de Heilige Geest die het ons 
leert. Hij is de Geest ‘der genade en der 
gebeden’ (Zach. 12:10). Bidden is een 
bidden ‘in de Geest’ (Ef. 6:18), een bid-
den dat verwekt en ondersteund wordt 
door de Geest.
Het is de Heilige Geest die ons komt 
helpen om te leven als kind van God, 
in de volle weelde van het nieuwe ver-
bond. Hij heet niet voor niets dan ook 
‘de Geest van het zoonschap’. Treffend 
is dat Paulus juist het bidden en dan 
nader het aanroepen van God als Abba, 
Vader zowel in Romeinen 8:15 als in Ga-
laten 4:6 als het kenmerkende noemt 
van ons kindschap. Gods kinderen 
doden hun oude mens, wandelen naar 
de Geest, danken en prijzen, maar vóór 
alles bidden ze en roepen God aan als 

Vader. Terecht noemt de Heidelberger 
dan ook het gebed ‘het voornaamste’ 
in het leven van ons als nieuwe men-
sen (vgl. antw. 116).

De ‘heerlijkheid’ die de Geest in het 
nieuwe verbond met zich meebrengt  
(2 Kor. 3:8) bestaat vooral in ons gelovig 
bidden en in het vrijmoedige gebruik 
daarbij van de Vadernaam. Wat wij, op-
kijkend van onszelf tot de heilige God, 
niet zouden durven, leert de Geest ons. 
Hij legt ons de Vadernaam op de lippen 
en doet ons vol vertrouwen roepen: 
‘Abba, Vader’.
Het moet opvallen dat Paulus zowel in 
Romeinen 8:15 als in Galaten 4:6 twee 
woordjes neerschrijft: ‘Abba, Vader’. Er 
is over deze dubbele benaming nogal 
wat te doen. Men heeft ‘Abba’ wel ge-
zien als een aanduiding oorspronkelijk 
uit de kleinekindertaal. Ik heb meer 
dan eens collega’s horen beweren dat 
‘Abba’ staat voor ons ‘pappa’ en dat het 
demonstreert hoe heel vertrouwelijk 
wij met God biddend mogen omgaan.
J. van Bruggen heeft met deze in-
terpretatie grondig afgerekend.5 Het 
‘Abba’ voegt geen extra aan de naam 
‘Vader’ toe. ‘Abba’ wordt in het Nieuwe 
Testament geheel gelijkgesteld met 
het Griekse Patèr (Vader). De reden dat 
Paulus ‘Abba’ gebruikt, is niet om ons 
te leren hoe ‘familiair’ wij wel met God 
mogen omgaan. Van Bruggen schrijft: 
‘Wij moeten die reden zoeken in de 
context. Zowel in Romeinen 8 als in Ga-
laten 4 gaat het om de eenheid die de 
Geest werkt. Ook heidenen zijn nu erf-
genamen van God. Ook zij zijn nu kin-
deren van God. Daarom roepen zij nu, 
samen met de gelovige Joden, dezelfde 

God als Vader aan. (…) Dan zeggen de 
Joden Abba en de Grieken Patèr, maar 
zij zijn nu samen aan dezèlfde God en 
Vader verbonden.’6

In Romeinen 8 is het de Geest 
die ons doet roepen: ‘Abba, 

Vader’. In Galaten 4 schrijft 
de apostel zelfs dat de Geest 
in onze harten roept: ‘Abba, 
Vader’. We ontdekken 
daarin weer de onlosma-
kelijke eenheid van wat de 
Geest doet en wat wij als 
gelovigen doen. Ons roepen 
tot Vader wordt gewerkt 
door de Geest en gedragen 
door de Geest. In ons roe-
pen en bij ons roepen bidt 

de Geest zelf in ons met ons 
mee (vgl. Rom. 8:26)!

Christus leert ons

In overeenstemming met het nieuwe 
verbond dat met zijn komst is inge-
gaan, leert de Heiland ons nu ook God 
aan te roepen als ‘onze Vader’. Hij die 
ons de Vader openbaart en de weg 
naar de Vader voor ons is, legt ons deze 
intieme naam op de lippen. We horen 
in de Bergrede hoe Jezus zijn leerlingen 
het Onze Vader leert (Mat. 6:9v). Op-
merkelijk is de context in Lucas 11: Jezus 
bidt en dat bidden van de Meester doet 
de leerlingen vragen: ‘Heer, leer ons 
bidden.’ Zij willen kennelijk met Hem 
meebidden, bidden zoals Hij bidt.
Er is reden om met paus Benedictus 
het Onze Vader allereerst het gebed 
van Jezus, het gesprek van de Zoon 
met zijn Vader te noemen.7 Het blijft 
altijd een gebed dat zich alleen laat 
begrijpen vanuit de gemeenschap met 
Hem. Wij bidden het ‘in Christus’, om 
het paulinisch te zeggen. Wij bidden 
tot Hem wiens kinderen wij zijn door 
te geloven in zijn Zoon (Joh. 1:12) en die 
wij als Vader door de Zoon mogen ken-
nen.
Men kan niet zeggen dat Christus 
iets ongehoords en schokkends doet, 
wanneer Hij zijn leerlingen God doet 
aanspreken als ‘onze Vader’. Wij zagen 
dat we de benaming ‘Vader’ ook in het 
Oude Testament tegenkomen. Maar 
tot een geregeld vrijmoedig gebruiken 
van deze aanspraak kwam het niet. 
De psalmen en gebeden die we in het 
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Oude Testament vinden, leggen er ge-
tuigenis van af.
Het verrassend nieuwe van het Onze 
Vader is dat Christus ons frank en vrij 
tot God ‘Vader’ leert zeggen en het deze 
naam is waarmee zijn leerlingen als 
‘eigennaam voor alles’ voortaan God 
mogen en moeten aanroepen. Gods 
Vaderschap en ons kindschap geeft Hij 
daarin voluit te genieten. Alle terug-
houdendheid van het oude verbond 
behoort tot het verleden!
Wanneer J. van Bruggen de aansluiting 
bij het oude verbond benadrukt en het 
nieuwe van aanspraak en vorm van 
het Onze Vader ziet in ‘toonhoogte’8, 
doet hij mijns inziens niet geheel recht 
aan het inderdaad nieuwe. H.J. Schil-
der wijst terecht op de heilshistorische 
voortgang: de Vadernaam is ons rijker 
door Christus geopenbaard en op 
grond van zijn werk ‘pasmunt’ gewor-
den.9 In de aanspraak ‘onze Vader’ cul-
mineren alle andere gebedsaanspraken 
die wij uit het Oude Testament kennen. 
Heel het evangelie van verzoening ligt 
erin vervat.

De Heidelberger zegt dat Christus ons 
gebiedt God zo aan te spreken, omdat 
Hij reeds aan het begin van ons gebed 
in ons het kinderlijk vertrouwen jegens 
God wil wekken (antw. 120). In de con-
text van het Onze Vader in Matteüs 6 
blijkt het juist om dat vertrouwen te 
gaan. De Heiland wijst de herhaling 
en de breedsprakigheid van heide-
nen in het bidden af, want achter die 
beide steekt een bepaald godsbeeld 
en manifesteert zich een gebrek aan 
vertrouwen. Bidden op zo’n manier 
beledigt God. Want Hij is een Vader die 
weet wat zijn kinderen nodig hebben. 
Het gaat om een bidden in geloof, in 
kinderlijk vertrouwen. Daarom kan er 
bondigheid zijn.
In die context legt Jezus zijn leerlingen 
de Vadernaam op de lippen! Calvijn 
merkt hierbij op dat God zo door ons 
genoemd wil worden om ons door de 
grote liefelijkheid van deze naam te 
bevrijden van alle gebrek aan vertrou-
wen, omdat nergens elders een grotere 
genegenheid van liefde gevonden kan 
worden dan in een vader.10 Met deze 
aanspraak stempelt de Heiland ons bid-
den tot het intieme, tere omgaan van 
een kind met zijn vader!

In die omgang kan er heel wat gebeu-
ren dat ons kinderlijke vertrouwen 
aanvecht. De psalmen spreken ervan. 
Vaak horen we gebeden ‘uit de diepte’. 
Daarom is het ook zo wijs en goed dat 
de Heiland ons – zoals de Heidelberger 
zegt – gebiedt God als ‘onze Vader’ aan 
te spreken. Zo leert Hij ons als kinderen 
bij onze Vader met onze nood te schui-
len, ons leven in diens hand te leggen 
en het van Hem te verwachten.

Onze Vader in de hemel

Het mag ons niet ontgaan dat Christus 
het woordje ‘onze’ voor ‘Vader’ zet. We 
zagen het reeds dat de HERE Vader is 
van zijn volk. Hij is de Vader van al zijn 
kinderen. En zo is Hij ook mijn Vader. 
De persoonlijke relatie is ingebed in de 
verhouding tussen de HERE en zijn volk. 
Nu er in onze dagen zo veel nadruk 
wordt gelegd op de persoonlijke band 
met God, is het goed dit niet te verge-
ten. Wij delen in het heil dat Christus 
voor zijn volk verwierf. En als lid van 
dat volk mag en moet ik God Vader 
noemen.
De aanspraak ‘onze Vader’ wil ons er 
telkens weer bij bepalen dat wij bidden 
samen met al Gods kinderen, dat het 
om meer gaat dan onze privébehoef-
ten. We overschrijden de beperking 
van ons eigen kleine leven en leggen 
de noden van al Gods kinderen voor 
zijn troon. ‘In het Onzevader bidden we 
met ons eigen hart en tegelijk samen 
met heel Gods familie.’11 En tegelijk 
nemen we ook heel die ‘familie’ mee in 
ons vragen. Christus leert ons dat onze 
gebeden ook allen die de zijnen zijn, 
dienen te omvatten.

Wij mogen dus heel vertrouwelijk onze 
God aanspreken. Maar daarbij mag de 
eerbied niet ontbreken. Wij bidden tot 
niemand minder dan de hemelse Ma-
jesteit. De God voor Wie zelfs engelen 
het gelaat bedekken! Om ons allereerst 
die eerbied op het hart te binden, voegt 
de Heiland eraan toe: ‘die in de hemel 
is’. Het gaat om een unieke Vader, die 
met geen aardse vader te vergelijken is. 
Integendeel, alle aardse vaders danken 
hun vader-zijn aan Hem (vgl. Ef. 3:14) en 
moeten aan Hem een voorbeeld nemen 
(vgl. Mat. 6:15). Tegenover allerlei evan-
gelische familiariteit is het heilzaam 

deze toevoeging bij de aanspraak ‘onze 
Vader’ niet te vergeten en ons te herin-
neren dat de Here Jezus God zo eerbie-
dig ‘heilige Vader’ noemt (Joh. 17:11)!
Calvijn schrijft met het oog op de toe-
voeging: ‘En wanneer wij dit horen, 
moeten wij onze gedachten hoger 
opvoeren, wanneer over God gespro-
ken wordt. Opdat wij niet iets aards of 
vleselijks van Hem dromen, Hem naar 
onze geringe maatstaf afmeten en zijn 
wil niet naar onze gezindheid beoor-
delen. Tevens moet ons vertrouwen 
op Hem gericht worden, door wiens 
voorzienigheid en kracht wij weten, dat 
hemel en aarde bestuurd worden.’12

We horen de echo van het laatste in 
antwoord 120 van onze Catechismus: 
Christus leert ons zo ook alles van deze 
almachtige Vader te verwachten. Het 
lijkt me geen inlegkunde. Want juist 
als het gaat om onze noden, spreekt de 
Heiland over de zorg van ‘uw hemelse 
Vader’ (Mat. 6:32). ‘Onze Vader, die in 
de hemel is’: Christus leert ons, dat 
vertrouwen en eerbied hand in hand 
mogen en moeten gaan!

Noten:
1 Vgl. Herman Ridderbos, De komst van het 

koninkrijk, Kampen, 1950, p. 208v.
2 Vgl. H.J. Schilder, ‘Vader van zijn volk’, in: 

Bezield verband. Opstellen aangeboden 
aan prof. J. Kamphuis, Kampen, 1984,  
p. 193.

3 H.J. Schilder, a.w., p. 198.
4 Vgl. C. Veenhof, Het Woord Gods in den 

brief aan de Hebreeën, Terneuzen, 1946, 
p. 63, nt. 55.

5 J. van Bruggen, ‘Abba, Vader!’, in: De bid-
dende kerk, red. C. Trimp, Groningen, 1979, 
p. 33v.

6 J. van Bruggen, a.w., p. 37.
7 Joseph Ratzinger, Benedictus XVI, Jezus 

van Nazareth, I, z.v.a., p. 141.
8 J. van Bruggen, a.w., p. 39.
9 H.J. Schilder, a.w., p. 196.
10 Vgl. Institutie, III, 20, 36.
11 Joseph Ratzinger, a.w., p. 146.
12 Institutie, III, 20, 40.
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Is het zo dat mijn gedachten en over-
tuigingen hun legaliteit gaan verliezen 
zodra ze afwijken van wat gepresen-
teerd wordt als de communis opinio? 
Kwets ik mensen zodra ik een mening 
onder woorden breng die niet meer 
door de meerderheid wordt gedeeld?

Uit de zendingsgeschiedenis is een 
verhaal bekend van een lid van de To-
rajastam (Zuid-Celebes) die tegen een 
zendeling zei: ‘Geef mij het geloof van 
onze voorouders maar. Het is waar, 
ik moet me dan aan honderden voor-
schriften houden (adat). Mijn handen 
en voeten zijn inderdaad gebonden. 
Maar wat ik denk, wat er in mijn hoofd 
zit, daar gaat dit geloof niet over. Het 
geloof in die Jezus waar u ons toe wilt 
overhalen, legt echter wel beslag op 
m’n binnenste en ontneemt me dus 
uiteindelijk al mijn vrijheid.’
Hoe gelijk had deze ‘heiden’! In het 
Duits bestaat een gezegde waar deze 
Torajaman van bijna twee eeuwen 
geleden het zeker mee eens zou zijn 
geweest: ‘Gedanken sind zollfrei.’ Met 
andere woorden: de douane kan wel je 
koffers controleren, maar niet wat er in 
je hoofd zit.

Ondanks al onze vooruitgang is het 
in Nederland gelukkig niet mogelijk 
dat onze gedachten ‘gelezen’ kunnen 
worden door degenen die bepalen wat 
op dit moment ‘politiek correct’ is. 
Inderdaad: zolang je een ‘afwijkende’ 
gedachte of mening achter je kiezen 
houdt, is er niets aan de hand. Maar 
een eigenschap van een overtuiging 
is nu juist dat ze naar buiten wil. Een 
overtuiging vormt immers een drijf-
veer voor ons oordelen en handelen.

Overtuigingen behoren gevoed te wor-
den vanuit hetzelfde Woord dat ons de 
liefde voorhoudt als hoogste gebod. En 
dat zegt natuurlijk iets van hoe je met 
je eigen, van de meerderheid afwij-
kende overtuiging moet omgaan. 

Zo’n overtuiging mag niet kwetsen. En 
wie zou dat ook willen? Geen enkele 
christen toch?
Maar juist op dit punt ontstaat een 
probleem. Immers, hoe verder een 
maatschappij afgroeit van de bijbelse 
norm, des te sneller zal het vertolken 
van die norm als kwetsend worden 
ervaren. Rond (voorbije?) thema’s als 
euthanasie en abortus werden verwij-
ten als ‘liefdeloos’ en ‘onbarmhartig’ 
het deel van degenen die de moed 
hadden te wijzen op het exclusieve 
recht van God om te beschikken over 
leven en dood. Pijnlijk om dergelijke 
oordelen naar je hoofd geslingerd te 
krijgen, maar veel bloed vloeide er 
niet uit. Niemand werd letterlijk ge-
dwongen tegen zijn of haar overtuiging 
in te handelen.

Er zijn intussen weer andere zaken 
aan de orde. En als ik me niet vergis, 
gaan deze opnieuw over de kwestie of 
de Schepper recht heeft te beslissen 
over een (door Hem zelf ingestelde) 
orde. Of komt dat recht misschien eer-
der toe aan schepselen die uiteindelijk 
toch de belanghebbenden lijken te 
zijn? Ik denk dan aan twee uiterst ac-
tuele thema’s: homoseksuele relaties 
en het vraagstuk m/v in de kerk. Beide 
onderwerpen gaan naar mijn idee 
terug op één en hetzelfde thema: de 
verhouding man(nelijk)-vrouw(elijk).

Ook binnen de kerk wordt daarover 
niet alleen gepraat en gestudeerd, er 
worden zo langzamerhand ook posi-
ties ingenomen. En opnieuw klinken 
termen als onbarmhartig en liefde-
loos. Geschrokken ben ik van de reac-
ties op het besluit van de CGK omtrent 
homoseksuele relaties. Omdat het 
besluit door ‘belanghebbenden’ als 
kwetsend werd ervaren, werd het be-
sluit om die reden door hen afgewezen 
en veroordeeld.
Hier en daar hoor ik vergelijkbare ge-
luiden als het gaat om de positie van 

zusters in de gemeente. Het aan zus-
ters onthouden van de mogelijkheid 
tot het bekleden van een kerkelijk 
ambt zou hen kwetsen en onrecht 
doen.
Buiten de kerk worden nauwelijks 
middelen geschuwd om steeds exclu-
sievere overtuigingen te promoten. 
In het nationale ‘homodebat’ maakt 
ieder die niet uitgesproken vóór is, 
zich haast automatisch schuldig aan 
discriminatie en zelfs aan het geven 
van een vrijbrief voor vervolging. Het 
is vreemd gesteld: de boodschap van 
ultieme vrijheid voor alles en iedereen 
wordt met de nodige dwang als evan-
gelie verkondigd. Tot in het buitenland 
toe.

Het lijkt me een volstrekte illusie te 
denken dat dezelfde ‘drammers’, die 
internationale sportevenementen aan-
grijpen om eigen ideeën te promoten, 
er genoegen mee zullen blijven nemen 
dat kerken homorelaties afwijzen en 
vrouwen uit het ambt weren. De grote 
‘bevrijding’ is immers pas voltooid als 
alle eigen bedachte ‘varianten’ niet 
alleen gedoogd, maar ook beleden 
worden door iedereen die nog als 
weldenkend mens geaccepteerd wil 
worden. Het kan niet uitblijven: de 
voortdurende eenzijdige propaganda, 
gefaciliteerd door de media, gaat ook 
binnen de kerk invloed krijgen. Hier en 
daar hoor je en merk je al dat het grote 
‘niet meer van deze tijd’ argument de 
plaats gaat innemen van het ‘zo zegt 
de Here’.

Het eenvoudig volgen van Christus 
zal steeds meer als kwetsend worden 
veroordeeld. Niet zo verwonderlijk 
trouwens in een samenleving waar 
het dubbelgebod van de liefde in feite 
gehalveerd wordt en daarmee zichzelf 
opheft.
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Jezus heeft dit zelf al aangegeven, toen 
Hij zei dat Hij gekomen was om zijn le-
ven te geven als losgeld (Grieks: lutron) 
voor velen. Die term is later overgeno-
men in de apostolische verkondiging: 
‘Want er is maar één God, en maar één 
bemiddelaar tussen God en mensen, 
de mens Christus Jezus, die zichzelf 
gegeven heeft als losgeld voor allen’ 
(1 Tim. 2:5-6; Grieks: antilutron). Met 
overtuiging heeft de christelijke kerk 
het evangelie van de verzoening al vele 
eeuwen doorgegeven.

Omstreden

Toch is verzoening ook een omstreden 
thema. De Nederlandse nieuwtesta-
menticus C.J. den Heijer bracht het pro-
bleem, dat veel meer mensen ervaren, 
kernachtig onder woorden: ‘In de eerste 
eeuw van de jaartelling stierf Jezus van 
Nazaret aan het kruis in Jeruzalem. 
Het belijden van de kerk zegt dat zijn 
dood verzoening bewerkstelligt (…) Die 
gedachte inspireert velen vandaag de 

dag in het geheel niet meer, maar roept 
eerder weerstanden op. Ben ik dan 
niet verantwoordelijk voor mijn eigen 
daden?’

Door het woord ‘losgeld’ nader te on-
derzoeken, valt wel een reactie te geven 
op zulke weerstanden. Wij kennen deze 
term als het bedrag dat aan ontvoer-
ders wordt betaald om iemand vrij te 
krijgen. In de bijbelse tijd ging het om 
de prijs die betaald werd voor slaven, 
krijgsgevangenen of gijzelaars: een 
afkoopsom, financiële compensatie, 
of ruilbetaling. Vaak betrof het grote 
groepen mensen tegelijk die hiermee 
werden losgekocht. Ook volgens de 
evangeliën wordt losgeld betaald ‘ten 
behoeve van velen’ (Grieks: anti pol-
loon).
Het waren vaak Grieks-Romeinse gilden 
die groepen mensen loskochten; dan 
ging het om personen uit hun midden 
die nog slaaf waren. De losprijs kon be-
kostigd worden uit de gemeenschappe-
lijke kas. Een dergelijke praktijk werd in 

de oudheid ook toegepast door Joodse 
synagogen en door vroegchristelijke 
huisgemeenten. Zulke voormalige 
slaven, losgekocht met gemeenschaps-
geld, kwamen voortaan onder bescher-
ming van hun groep te staan.

Tegen deze achtergrond krijgt Jezus’ 
uitspraak over het losgeld meer kleur. 
Hij wil een hoge prijs betalen en dan 
niet uit de gemeenschappelijke kas, 
maar ‘uit eigen zak’. Zijn leven dient 
niet zijn eigen belangen, maar Hij stelt 
het in dienst van vele anderen, die 
vanwege het betalen van deze bijzon-
dere losprijs vrijkomen uit een onvrij 
bestaan. Al die mensen staan voortaan 
onder zijn bescherming en vormen een 
nieuwe gemeenschap in zijn naam.

Compacte beeldspraak

Omdat de door Jezus gebruikte beeld-
spraak heel compact is, blijven een paar 
vragen open:
1. Aan wie moet het losgeld betaald 

worden? Aan God? Aan de duivel? 
Maar de tekst noemt helemaal geen 
ontvanger. Die is ook niet uit de 
context af te leiden. Het gaat puur 
om de relatie tussen de éne Red-
der en de velen die door Hem gered 
worden.

Een dienaar die 
de losprijs betaalt

Terecht is verzoening wel het hart van het evangelie ge-
noemd. Jezus was niet een inspirerende medemens wiens le-
ven op een dramatische manier stukliep, maar Hij heeft zich 
voor ons opgeofferd om ons met God te verzoenen. Zo werd 
de geschonden relatie tussen God en mensen hersteld.

‘De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,  
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

(Matteüs 20:28; Marcus 10:45)
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2. Wat gebeurt er met de ‘velen’ na 
de loskoop? Ook daarover zwijgt 
de tekst. Paulus heeft dit in zijn 
brieven meer dan eens uitgewerkt: 
gelovige mensen worden bevrijd uit 
de slavernij van de zonde en krijgen 
dan de volle vrijheid om als kinde-
ren van God te leven (resp. 1 Kor. 6 
en Gal. 3 - 4).

Losgekocht waarvan?

Er komt nog een derde vraag op: waar-
van moet men eigenlijk worden losge-
kocht? Om deze vraag te beantwoorden 
hebben we de context nodig. Alleen 
Matteüs en Marcus hebben Jezus’ uit-
spraak over het los-
geld overgeleverd. Ze 
beschrijven hoe Hij 
voor het laatst naar 
Jeruzalem reist, waar 
Hij gekruisigd zal worden. Als Jezus in 
de kring van zijn twaalf leerlingen voor 
de derde keer zijn dood en opstanding 
heeft voorspeld, komen de broers Jako-
bus en Johannes met hun moeder bij 
Hem. Het lijkt erop dat zij alvast de be-
langrijkste ministersposten wilden ver-
delen in het koninkrijk, rechts en links 
naast koning Jezus. Maar Jezus maakt 
zijn leerlingen duidelijk dat zij niet in 
machtstermen mogen denken, omdat 
het koninkrijk niet op macht gebaseerd 
is. Wie de belangrijkste wil zijn, zal 
zichzelf dienstbaar moeten opstellen. 
Zo zal Jezus ook zijn dienende liefde 
bewijzen. En dan volgt zijn opmerking 
over het losgeld.
Lucas vermeldt deze uitspraak niet, 
maar beschrijft wel een soortgelijk ge-
sprek tijdens de pesachmaaltijd op de 
avond voor Jezus’ dood, wanneer zich 
onder de leerlingen een discussie ont-
spint over wie van hen de belangrijkste 
is. Ook dan verbiedt Jezus te filosoferen 
over machtsposities en stelt Hij zijn die-
nende houding ten voorbeeld: ‘Ik ben 
in jullie midden als iemand die dient’ 
(Luc. 22:27). Wat dat dienen concreet 
betekende, zullen de leerlingen in ieder 
geval de volgende dag wel beter begre-
pen hebben.

De Mensenzoon

Jezus geeft geen uitgebreide verhande-
ling over de verzoeningsleer. Hij houdt 

het bij de kern, namelijk dat Hij is voor-
bestemd om te lijden en te sterven, om 
zo de relatie tussen God en mensen te 
herstellen. Er hangt een beklemmende 
sfeer om Jezus’ woorden heen, want 
Hij spreekt over leven of dood van ‘de 
Mensenzoon’. Die bijzondere benaming 
herinnert aan het visioen uit Daniël 7, 
waar vanuit de hemel een menselijke 
figuur verschijnt om beestachtige 
machthebbers op aarde te onttronen 
en de wereldheerschappij over te 
nemen. Jezus gebruikt deze titel wel 
vaker om iets over zichzelf te zeggen 
in de derde persoon. Soms verklaart 
Hij daarmee waarom Hij in de wereld 
gekomen is, soms waarom Hij zal te-

rugkomen. In beide 
gevallen volbrengt 
de Mensenzoon een 
missie in dienst van 
de almachtige God. 

Op de achtergrond van zijn vernede-
ring tot in de dood staat zijn glorieuze 
verschijning.

Deze Mensenzoon gaat in Jeruzalem 
de martelaarsdood tegemoet, had Je-
zus aangekondigd, door toedoen van 
Joodse autoriteiten en Ro-
meinse solda-

ten (Mar. 10:32-
34; zie ook 9:31). Hij moet 
de bittere beker van de dood tot op de 
bodem leegdrinken en zal worden on-
dergedompeld in het goddelijk gericht 
(Mar. 10:38). Zo gaat de Mensenzoon 
vrijwillig zijn leven opgeven, verklaart 
Jezus in onze tekst. Met andere woor-
den: Ik ben bereid met mijn eigen le-
ven voor anderen te betalen; dat is de 
losprijs om een grote groep mensen te 

bevrijden uit de wurggreep van de dood. 
Daarmee vinden we het antwoord op 
de derde vraag. De dienstbaarheid van 
Jezus houdt in dat Hij, door zelf aan het 
kruis te sterven, ons leven met de dood 
bekoopt.
De hoogste prijs die je kunt betalen, is 
je leven. Daarvan was Jezus zich ook 
ten volle bewust, want Hij had gezegd: 
‘Wat kan een mens geven in ruil voor 
zijn leven?’ (Mat. 16:26; Mar. 8:37). En 
geldt dat niet als het ultieme bewijs 
van vriendenliefde: je eigen leven in-
zetten (Joh. 15:13)? Jezus gaat vrijwillig 
die hoogste prijs betalen. Hij ruilt zijn 
leven voor het onze.

Vrij van doodsangst

Wij mensen komen nauwelijks los 
van onze angst voor de dood. In Psalm 
49:8-10 lezen we: ‘Geen mens kan een 
ander vrijkopen, wat God vraagt voor 
een leven, is niet te betalen. De prijs 
van het leven is te hoog, in eeuwigheid 
niet op te brengen. Onmogelijk dat ie-
mand voor altijd zou leven, de kuil van 
het graf nooit zou zien.’ Met andere 
woorden: stervelingen kunnen nooit op 

eigen kracht ontkomen 
aan de dood. 

Ieder mensen-
leven eindigt in een graf-

kuil. In dat opzicht zijn we niet anders 
dan de dieren. Te midden van zulke 
sombere overwegingen klinkt vers 16 
hoopvol: ‘Maar mij zal God vrijkopen 
uit de macht van het dodenrijk.’ Dat wil 
zeggen: God zal mij eigenhandig aan 
de macht van de dood ontrukken. Die 
oudtestamentische verwachting gaat 
via de Mensenzoon in vervulling.
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Jezus ziet het dus als zijn levensbe-
stemming om anderen te dienen. Hij 
wil zich niet laten dienen, maar wij 
moeten ons wel door Hem laten die-
nen! Dat laatste roept weerstand op, 
voelbaar in de prikkelende vraag van 
Den Heijer: ‘Ben ik dan 
niet verantwoordelijk 
voor mijn eigen da-
den?’ Jawel, ik ben ver-
antwoordelijk, maar in 
mijn onvermogen heb ik toch een god-
delijke Redder nodig. En dan is Jezus de 
enige naam die de mens redding biedt 
(Hand. 4:12).
Jezus legt ‘Ik ben gekomen om te die-
nen’ uit als: ‘Ik ben gekomen om mijn 
leven te geven’. Zijn sterven aan het 
kruis is dienen. Dit raakt inderdaad het 
hart van het evangelie. Als gevolg van 
de zonde zijn de machten van dood en 
verderf deze wereld gaan beheersen. Zij 
blijken ons te sterk. Maar Jezus trekt de 
angel eruit, zodat de dood niet langer 
het laatste woord heeft en uiteindelijk 
wordt verzwolgen in de overwinning  
(1 Kor. 15:54-57). Zelfs de doodsangst zal 
verdwijnen!

Voor velen

Dan nog een laatste vraag: aan wie 
komt de losprijs die Jezus betaalt, ten 
goede? Wie zijn de ‘velen’ die onder 
zijn bescherming een nieuwe gemeen-

schap vormen? Hier 
lijkt Jezus sterk op de 
Knecht van de HEER uit 
Jesaja: ‘Mijn rechtvaar-
dige dienaar verschaft 

velen recht, hij neemt hun wandaden 
op zich. Daarom ken ik hem een plaats 
toe onder velen en zal hij met mach-
tigen delen in de buit, omdat hij zijn 
leven prijsgaf aan de dood en zich tot 
de zondaars liet rekenen. Hij droeg 
echter de schuld van velen en nam het 
voor zondaars op’ (Jes. 53:11-12). Jezus 
is de éne rechtvaardige dienaar die het 
voor vele onrechtvaardigen opneemt. 
Als Hij ter dood wordt gebracht, zal dat 
onschuldig vergoten bloed niet aan een 
individu of aan een beperkte groep ten 
goede komen, maar aan velen – dat 
is heel de christelijke kerk die uit de 
avondmaalsbeker drinkt om Hem te ge-
denken: ‘Dit is mijn bloed (…) dat voor 

velen vergoten wordt’ (Mar. 14:24). Het 
zijn er niet weinig, die gered worden 
(Luc. 13:23-30)!

Het kán: de dood overleven, voor altijd 
in het koninkrijk zijn, omdat Jezus 
Christus ons voorging. Hij is in Jeru-
zalem gestorven en begraven – maar 
Hij heeft door zijn opstanding het graf 
voorgoed achter zich gelaten. Een be-
tere vriendendienst had Jezus ons niet 
kunnen bewijzen.

Het bovenstaande zal worden opgenomen 
in: Onschatbare teksten. Een top-25 van ge-
liefde passages uit het Nieuwe Testament 
met ongekende zeggingskracht, naar ver-
wachting dit najaar uit te geven door  
Buijten & Schipperheijn te Amsterdam.

Dienen roept 
weerstand op

www.woordenwereld.nl
Kijk eens op onze vernieuwde website!

Niet alleen over de laatste nummers van Nader Bekeken, maar ook over de nieuwste cahiers is de nodige informatie te 
vinden. Uit het nieuwste nummer van Nader Bekeken kun je zelfs direct een (deel van een) artikel downloaden. Verder 
zijn de nummers die langer dan een jaar geleden zijn verschenen, als pdf beschikbaar. Ook is er een uitgebreide zoek-

functie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.
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Onrecht

Is u wel eens grof onrecht aangedaan? Wie daar ervaring 
mee heeft, weet hoe diep en pijnlijk dat je kan raken. Het kan 
op zo veel manieren. Je gaat over de tong, en niet in positieve 
zin. Je wordt op een smerige manier uit het bedrijf gewerkt. 
Of je wordt tot diep in je integriteit aangetast. On-recht: het 
is niet recht, niet fair, niet eerlijk, krom, gemeen, kwetsend 
en pijnlijk. Vooral dat laatste: het doet pijn. Het kan je leven 
zelfs ruïneren. En het gebeurt overal, en onophoudelijk. In 
het klein. En op wereldschaal. Met geen pen te beschrijven.

Onrecht is overal. Maar niet in God. In mijn boekenkast staat 
een boekje over de Dordtse Leerregels: Geen onrecht in God 
gevonden. Een aansprekende gedachte! In het algemeen wil 
ik dat nog wel beamen. Totdat ik de rest van de zin lees: ‘God 
zou niemand onrecht gedaan hebben, als Hij besloten had 
het hele menselijke geslacht aan zonde en vervloeking over 
te laten en vanwege de zonde te veroordelen.’

Pffff… met een zucht zak ik wat achterover. Dit gaat wel ver. 
Zo’n zin moet ik even verwerken. Geen onrecht in God. Ook 
niet als Hij de boel de boel gelaten had, en ons op de aarde 
aan ons lot overgelaten had, en de hemel voor ons in het slot 
gegooid had, en zich voor altijd en eeuwig teruggetrokken 
had…
In Hem is alles in balans, Hij is volledig in harmonie, altijd 
volkomen zichzelf. ‘God is licht, en in Hem is in het geheel 
geen duisternis.’ Geen spoortje vuil, geen sprankje kwaad, 
geen zweem van onrecht. Een eeuwig, rijke God. Mijn aan-
bidding meer dan waard.

En toch… toch kun je er ook op stuklopen. Het heeft bijna 
iets stuitends. Of bijna, het stuit me ook ergens tegen de 
borst. De catechismus gaat nog verder, voor mijn gevoel. God 
maakt zich verschrikkelijk boos over mijn zonde. Zowel de 
zonde die mij aangeboren is als die ik doe. En dan komt het: 
‘Hij wil die dan ook in tijd en eeuwigheid straffen.’
Ik herinner me nog goed dat ik dat een keer in een preek 
wilde uitleggen. Maar ik kreeg het bijna niet over mijn lip-
pen. Voor me zaten mensen in de kerk. De één met de brok-
stukken van zijn leven. En ja, soms eigen, domme schuld. 
De ander met bijna niet te stelpen verdriet. Een derde met 
vertwijfelde vragen, vanwege ziekte, of kinderloosheid, of 
geknakte verwachtingen. Geen onrecht in God…??
Ik kon het bijna niet over mijn hart krijgen om het te zeggen.

Maar heb ik wel een alternatief? Stel dat er in God wél on-
recht zou zijn? Wél vervuiling, kwaad, slierten duisternis? Hij 
zou ophouden God te zijn. Hij zou mijn aanbidding niet meer 
waard zijn. Hij zou mijn vertrouwen verspelen.

God zij dank… ik hoef nooit over God te denken en te spreken 
buiten Jezus Christus om. We kennen Hem niet los van zijn 
liefde, zijn genadige toewending tot ons in zijn Zoon. ‘Gods 
liefde is een heilige, zuivere, volgehouden liefde, waarin Hij 
zelf de pijn van ons falen op zich neemt’ (Van den Brink / 
Van der Kooi, Christelijke Dogmatiek, p. 141).

Geen onrecht in God. Het heeft iets massiefs, iets onaantast-
baars, iets onverzettelijks. God blijft volkomen trouw aan 
zichzelf. Een God om diep van onder de indruk te raken, om 
van te houden en toch ook voor te huiveren. ‘De vreze des 
Heren’ noemden onze voorouders dat.
Maar het kan haast niet anders of je raakt ook diep onder 
de indruk van zijn genade. God wil mijn zonde laten boeten. 
Maar ik hoef daar niet voor op te draaien. God had mij aan 
mijn lot over kunnen laten. Maar dat heeft Hij niet gedaan. 
God had deze wereld kunnen wegslingeren in de buitenste 
duisternis, maar Hij koos ervoor zijn Zoon ernaartoe te stu-
ren.
Genade is pas genade, als het volkomen onverdiend is. Zijn 
liefdevolle toewending wordt helemaal bijzonder, als ik me 
realiseer dat God met het volste recht zich had mogen af-
wenden, mij afkeuren en voorgoed afwijzen. Maar Hij biedt 
mij een schuilplaats, geborgenheid – in Christus zal niets en 
niemand mij nog uit zijn liefde kunnen wegtrekken.

Geen onrecht in God… het ligt niet aan Hem. Voor mij is 
het een soort vooronderstelling geworden bij hoe ik naar 
deze wereld kijk. Hoeveel vragen die ook oproept, hoe onbe-
schrijflijk veel ellende er ook is, aan God ligt het niet. Is de 
boodschap van Openbaring 6 en 7 ook niet dat God onge-
schonden en glorieus uit de geschiedenis tevoorschijn zal 
komen? En hoe krom mijn leven ook loopt, ‘alles sal reg kom’. 
Zijn belofte is betrouwbaar, en zijn Woord ook, want in God 
is geen onrecht.
Geen onrecht in God – dat maakt zijn genade zo ongelooflijk 
bijzonder.

In gedachten zie ik dan wel eens die negerslaven in Amerika, 
na een uitputtende dag werken rond het vuur voor hun 
schamele hutjes zitten. Weggezet, afgebeuld, geminacht en 
mensonwaardig behandeld. Hun wonden bloeden. Hun ogen 
zijn vochtig. Hun stemmen klinken door het donker van de 
nacht: 
‘Genade, zo oneindig groot.’
Amazing grace…
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Schilder over de kerk

In iedere tijd moet je weer nadenken 
over de kerk. Zo deed ook prof. Schilder 
in zijn tijd.2 Hij legde er sterk de nadruk 
op dat de kerk wordt vergaderd door 
de Zoon van God. Kerk zijn is Christus 
volgen. Hoe weet je nu waar Christus 
jou vergadert? Schilder leerde je kri-

tisch de vraag stellen: is de kerk waar ik 
naartoe ga, een heilige vergadering van 
ware gelovigen, richt men zich naar het 
zuivere Woord van God en verwerpen 
ze daar alles wat daarmee in strijd is 
(vgl. art. 27 en 29 NGB)? Zijn ze trouw 
aan het onderricht van de apostelen, 
vormen ze een gemeenschap, breken 
ze het brood en wijden ze zich aan het 

gebed (Hand. 2:42)? Welke kerken in 
ons land voldoen aan deze criteria? 
Over die laatste vraag dacht Schilder 
veel na. Het bracht hem (o.a. volgens 
dr. Hendriks3) tot een vergaande en 
zeer omstreden conclusie: alleen de 
Gereformeerde Kerk is de ware kerk, de 
andere kerken zijn valse kerken. Na de 
Vrijmaking herhaalde hij deze mening 
onder toevoeging van het woord ‘vrij-
gemaakt’.4

Trok Schilder inderdaad deze conclusie? 
Mensen die zijn leer over de kerk bestu-
deerden, zijn het daar niet over eens. 
Dr. J.J.C. Dee en dr. C. Trimp stellen van 
niet. Dr. A.N. Hendriks en dr. A.L.A. Buys 
denken van wel.5 In mijn dissertatie 
sloot ik me voorzichtig aan bij eerstge-
noemden.6

Waar roept Christus ons 
naartoe?

Wie van Christus houdt, wil Hem 
volgen, waar Hij ook heen gaat (Op. 
14:4). Ook al zou dat op kerkelijk gebied 
armoede en ellende met zich meebren-
gen, je doet het. Zo deden onze kerke-
lijke voorouders dat na de Vrijmaking. 
Ze verloren vaak alle kerkelijke goede-
ren en groepten als clubje van soms 
enkele tientallen bij elkaar in erbarme-
lijke onderkomens, voorgegaan door 
predikanten van wie het traktement 
soms uit niet veel meer bestond dan uit 
kost en inwoning. Maar ze deden het 
omdat Christus hen daar voorging. In 
dezelfde overtuiging kwamen broeders 
en zusters uit onze kerken bij elkaar na 
de Generale Synode van Zuidhorn 
(2002-2003). Ze deden dat vaak in de 
‘geest en de kracht van K. Schilder’. 
A.N. Hendriks stelt de vraag of wij hun 
recht doen door zonder zorgvuldige ver-
antwoording het exclusivistische van 
de kerkleer van Schilder los te laten.7

Nu is het niet verboden stellingen van 
(geëerde) voorgangers los te laten. Als 
je evenwel luid geroepen hebt dat die 
voorganger de goede weg wees en je 
later zonder publieke verantwoording 
afscheid van hem neemt, is dat niet 
elegant. Dat is het verwijt van dr. Hen-
driks.

Een open wond in ons gereformeerd kerkelijk leven is de 
uittocht van broeders en zusters sinds vooral 2004. Velen 
zijn geneigd daar schouderophalend aan voorbij te gaan. 
Zo niet A.N. Hendriks. In een artikel in Nader Bekeken1 gaat 
hij in op het recht van de ‘nieuwe vrijgemaakten’, waarmee 
ze zich op K. Schilder beroepen. In plaats van daar achteloos 
aan voorbij te gaan, moeten we in een zorgvuldige kritiek 
afstand nemen van het exclusivistisch spreken van K. Schilder 
over de kerk.

Recht doen?
 Jaargang 21 no 2 februari 2014
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In Schilders ecclesiologie ontwaren we 
twee lijnen. Er is een open, dynamische 
lijn, die veel ruimte geeft. De Heilige 
Geest kan overal nieuw (kerkelijk) leven 
verwekken. Sta daarvoor open. Schilder 
ging zo ver te stellen dat dan de ‘eigen’ 
kerk, de ware kerk, in de crisis komt. 
Die kerk moet dat nieuwe (ware) ker-
kelijke, door de Geest gewekte, leven 
gaan erkennen en zich 
daarmee (pogen te) 
verenigen. Als de kerk 
dat niet doet, verspeelt 
ze zelf het keurmerk 
‘ware kerk’. Voor wat betreft het heden 
stelde Schilder dat de Gereformeerde 
Kerk (vrijgemaakt) de enige ware kerk 
was. Dat is, let wel, nog tot daaraan 
toe. Vervolgens verdedigde Schilder 
dat de rest van alles wat kerk heette, 
vals was. Op zichzelf is dat niet zo ver-
bazingwekkend. In de zestiende eeuw 
sprak de kerk uit dat de Roomse Kerk 
valse kerk was (vgl. art. 29 NGB) en in 
de negentiende en twintigste eeuw 
werd hetzelfde gezegd van de Neder-
lands Hervormde Kerk en de Gerefor-
meerde Kerken (synodaal).8 Blijkbaar 
waren de Gereformeerde Gemeenten 
niet in beeld. Schilder richtte de focus 
wel op de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken. Hij verweet 
hun ontstaan te zijn door 
separatisme. Bovendien ver-
toonden ze de trekken van 
de valse kerk.9 In Schilders 
werken is inderdaad ook 
een lijn aan te wijzen 
dat hij alle kerken valse 
kerk noemde, behalve 
de Gereformeerde Ker-
ken (vrijgemaakt).10

Moeten we ons 
verantwoorden?

In kerken worden altijd al-
lerlei meningen ten beste 
gegeven. Als we ons daarvoor 
zouden moeten verantwoorden, 
zijn we voorlopig nog niet klaar. In 
principe is een kerk alleen verantwoor-
delijk voor wat zij als kerken gezamen-
lijk voor haar verantwoording neemt: 
de belijdenissen en de kerkorde. Het 
is natuurlijk wel zo elegant je nader 
te verklaren als je afstand neemt van 
een toonaangevend en breed gevolgd 

kerkleraar. Waarom hebben we dat (op 
dit punt) niet gedaan ten aanzien van 
Schilder?11

In de discussies gaat het om drie ci-
taten die als bewijsplaatsen voor de 
gewraakte gedachtegang van Schilder 
worden opgevoerd:
a. Schilder lanceerde (1932) de stelling 

dat ‘Christus zijn mandaat (gelijk dit 
omschreven is in de be-
vestigingsformulieren, 
die bij de Geref. kerken 
en de Chr. Geref. Kerk 
letterlijk overeenstem-

men) niet tegelijkertijd in één stad 
of dorp over verschillende kerken 
verdeelt’.12 Schilder geeft hier aan 
wat Christus doet/deed. Hij laat zich 
niet uit over wat mensen daar ver-
volgens mee deden. Schilder bena-
drukte vaker het onderscheid tussen 
wat Christus doet en wat mensen 
doen (denk aan zijn onderscheiding 
tussen congregatio en coetus).13

b. Elders zegt Schilder dat er om de 
ene kerk heen alleen maar sekten 
zijn.14 Tegelijk dringt hij aan op her-

 eniging van gereformeerd en chris- 
telijk-gereformeerd. Daarmee 
noemt hij in feite de CGK impliciet 

ware kerk door te spreken over 
hereniging, zonder daaraan eerst 
de eis van kerkelijke bekering te 
verbinden.

c. Het meest ver gaat Schilder wan-
neer hij zegt dat de CGK niet recht 
handelen met sacramenten, tucht 
en prediking. Zij vervolgen op een 
bepaalde manier wie naar Gods 
woord willen leven.15 Hier past Schil-
der het meest vergaande kenmerk 
van de valse kerk toe op de CGK.

Schilder gaat hier ver. Tegelijk is het 
begrijpelijk dat velen hieraan niet 
zo zwaar hebben getild. Er staat bij 
Schilder zo veel tegenover (lijn één, 
hierboven) wat ruimte geeft en veel 
nadrukkelijker in zijn werken aanwezig 
is. Schilder schreef vaak in de hitte van 
de strijd, met heftige verontwaardi-
ging over het onrecht dat men (hem 
aan)deed. De context van deze opmer-
kingen wijst daarop. Daar komt nog 
bij dat Schilder ons geen afgeronde 
ecclesiologie heeft nagelaten. Wel is de 
openheid voor het werk van de Geest 
en de dynamiek in Gods vergaderwerk 
(lijn één) dominant in zijn ecclesiologie.

De vraag kan nog gesteld wor-
den: leidt Schilders accent op 

de geschiedenis, op het vol-
gen van wat Christus in de 

geschiedenis in Nederland 
gedaan heeft, niet tot de 
gedachte dat de Gerefor-
meerde Kerken (vrijge-
maakt) de enige ware 
kerk is in dit land?16 We 
zouden dit accent niet 
graag willen missen. 
Hendriks meent dat we 

met de historie niet veel 
meer kunnen omdat er 

elk jaar wel weer nieuwe 
kerkgemeenschappen in 

Nederland ontstaan (in de 
Bijlmer bijv.).

Is met het oog daarop de notie 
van de geschiedenis niet juist van 

groot belang? Waarom ontstaan er 
telkens nieuwe kerkgenootschappen? 
Hoeveel respect heb je voor het werk 
dat Christus in een bepaald land (al 
eeuwenlang) heeft gedaan als je van 
buitenaf invliegt en een kerk begint? 
Is juist dan niet Paulus’ ironische kri-

Het keurmerk ‘ware kerk’
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tiek van toepassing (1 Kor. 14:36) of het 
evangelie soms bij jou begonnen is en 
jou alleen heeft bereikt? We roepen 
alom dat Nederland zendingsland is, 
maar dat kan ook blijk zijn van ondank-
baar negeren van wat Christus hier 
al meer dan 1500 jaar aan het doen is 
(en bereikt heeft), een stuk onnaden-
kende geborneerdheid. Dat werk van 
Christus moeten ‘de Bijlmer’ en allerlei 
kerkplantingsprojecten juist dankbaar 
respecteren, daar moeten ze zich bij 
aansluiten. Dan ontstaan er geen ‘ker-
ken van Christus’ meer omdat die er 
al zijn. Dat sluit het bijeenkomen van 
taal- en cultuurgebonden gemeenten 
niet uit, maar niet los van de bestaande 
kerk van Christus.

Het is goed om eerlijk te verklaren dat 
we in de Gereformeerde Kerken, alge-
meen gesproken, niet op de lijn van 
het exclusiviteitsdenken van Schilder 
zitten. Dat lijkt me meer dan genoeg. 
Hoe toonaangevend Schilder ook was, 
zijn artikelen in De Reformatie vorm-
den niet de leer van de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt). Bovendien is dit 
denken slechts summier aan te wijzen 
in Schilders oeuvre.

Hoe dan wel?

Bij het denken over de kerk kunnen we 
nog steeds goed terecht in onze belijde-
nis (zoals ook Schilder 
zich daarbij aansloot). Je 
moet die (met name art. 
29 NGB) dan wel goed 
lezen. Dat artikel wijst 
er (impliciet) op dat er van vier soorten 
kerken te spreken valt. Het meest be-
kend is het spreken over de ware en de 
valse kerk, ook over de sekten. Daarmee 
is niet alles gezegd. Een sekte is een 
groepering die zich afgescheiden heeft 
van de kerk om doorgaans één item. 
Dat wordt dan vaak in de naam vast-
gelegd. In de tijd van het ontstaan van 
de belijdenis had je de wederdopers 
en de davidjoristen, om er een paar te 
noemen, vandaag heb je pinksterge-
meenten, Jehova’s getuigen, darbisten 
enzovoorts. Voor je een kerk valse kerk 
gaat noemen, mag je wel heel goed na-
gedacht hebben. Die heeft vier kenmer-
ken. Vind je die daar niet, dan moet je 
die kerk niet die naam geven. Datzelfde 

proces doorloop je voor je een kerk de 
naam ware kerk geeft, hoewel die aan-
duiding in feite een pleonasme is. Kom 
je religieuze genootschappen tegen die 
niet in een van de drie ‘rubrieken’ zijn 
onder te brengen, dan is dat de vierde 
groep.
Zo gaan we onderscheiden, om ons bij 
de kérk te voegen. Daarbij kan wat in de 
geschiedenis gebeurd is, ons goed van 
pas komen. Dat hoort bij het respecte-
ren van Christus’ werk in ons land. Wie 
van buitenaf ‘invliegt’, doet er goed aan 
zich daarin te verdiepen en zo te zien 
waar Christus zijn kerk vergaderde/
bewaarde.

De eenheid van Christus’ kerk

Is Christus’ Lichaam verdeeld? Dat kan 
toch niet (1 Kor. 1:13)? Toch is er hier 
en daar meer dan één (ware) kerk op 
een plaats. Dat was toch ook zo in de 
impasse van 1886-1892? De ongedeeld-
heid van het lichaam van Christus is 
de norm, net zoals het voortbrengen 
van vruchten van dankbaarheid on-
misbaar is bij gelovigen (antw. 64 HC). 
Toch brachten Petrus en David die – in 
hun ‘treurige’ val in zonde – niet voort, 
ook al bewaarde God de ‘staat van 
rechtvaardiging’ in hen (DL V, 5-6). Het 
is zaak er zeker van te zijn dat de kerk 
waarvan je lid bent, werkelijk kerk is. 
Kom je dan nog meer kerken tegen, 

dan brengt dat jouw 
kerk (om met Schilder 
te spreken) in de cri-
sis, een heerlijke crisis 
omdat je nog meer van 

Christus’ kerkvergaderend werk mag 
zien. Wat wil je dan liever dan je met 
die kerk verenigen? Juist voor die een-
heid heeft Schilder geijverd. Een een-
heid die de ‘nieuwe vrijgemaakten’ (in 
al hun soorten) helaas verbreken.

Noten:
1 A.N. Hendriks, ‘K. Schilder over de kerk’, in: 

Nader Bekeken, jrg. 19, nr. 3, p. 75.
2 In mijn dissertatie heb ik die in hoofd-

lijnen weergegeven (P.L. Voorberg, Doop 
en Kerk. De erkenning, door kerkelijke 
gemeenschappen, van de elders bediende 
doop, Groen, Heerenveen, 2007, p. 362-
370).

3 A.N. Hendriks, Naar de kerk: waar en 
waarom. Populair theologische bijdragen, 

Woord en Wereld, Haarlemmermeer, 
2012, p. 31.

4 Hendriks, a.w., p. 19, 31.
5 Hendriks, a.w., p. 31; id., ‘K. Schilder over de 

kerk’, p. 75.
6 Voorberg, a.w., p. 367, noot 450.
7 Hendriks, a.a., p. 75.
8 Zie v.w.b. de Gereformeerde Kerken 

synodaal de Acte van Vrijmaking of 
Wederkeer, in: D. Deddens en M. te Velde 
(red.), Vrijmaking - Wederkeer. Vijftig jaar 
Vrijmaking in beeld gebracht 1944-1994, 
Vuurbaak, Barneveld, 1994, p. 337v.

9 Hendriks, a.w., p. 19.
10 J. van Genderen en W.H. Velema,  

Beknopte Gereformeerde dogmatiek, Kok, 
Kampen, 1992, p. 628.

11 Hendriks laat wel zien dat Douma en 
Trimp andere accenten zetten dan 
Schilder, maar beschouwt dit blijkbaar 
toch niet als voldoende (Hendriks, a.w., 
hoofdstuk 3).

12 L. Doekes e.a. (red.), K. Schilder, Verzamel-
de werken. De Kerk. Afdeling III. De kerk -  
Deel I, Oosterbaan en Le Cointre, Goes, 
p. 187.

13 Voorberg, a.w., p. 364.
14 Doekes e.a. (red.), a.w., p. 183.
15 Doekes e.a. (red.), a.w., p. 374.
16 Hendriks merkt op dat deze notie weinig 

aandacht krijgt in de weergave van 
Schilders kerkleer (Hendriks, a.w., 31). In 
de weergave in mijn dissertatie vestig ik 
er wel de aandacht op (Voorberg, Doop 
en Kerk, p. 367) en bij B. Kamphuis is dit 
aspect van Schilders ecclesiologie ook in 
beeld (B. Kamphuis, ‘Twaalf stellingen’, in: 
De Reformatie, jrg. 68, p. 412).

Onze belijdenis 
wel goed lezen
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Plaatselijk contact

Bij de hersteld hervormden worden al-
leen psalmen gezongen en dan ook nog 
in een langzaam tempo, er wordt daar 
gelezen uit de aloude Statenvertaling 
en de kerkenraad daar gaat gekleed 
in het zwart. Bij de vrijgemaakten ligt 
dat anders: naast de psalmen worden 
daar gezangen en opwekkingsliede-
ren gezongen, er wordt gelezen uit de 
Nieuwe Bijbelvertaling, en een kleding-
voorschrift voor ambtsdragers kennen 
we niet.
Je zou zeggen: een wereld van verschil 
– en als je afgaat op de buitenkant, is 
dat ook zo. Maar er is meer dan de bui-
tenkant. Vooral omdat we op zondag 
gebruikmaken van hetzelfde gebouw, 
hebben we jaarlijks een ontmoeting 

van beide kerkenraden. Die ontmoeting 
is bedoeld om te kijken of de afspraken 
over het gebruik van het gebouw wor-
den nagekomen en waar we dingen 
mogelijk beter kunnen stroomlijnen. 
Maar ook hebben we het – zij het in 
bescheiden mate – over wie we zijn en 
waar mogelijkheden liggen elkaar beter 
te leren kennen en dingen samen te 
doen. Dat brengt de gesprekken op een 
dieper plan.

Landelijk contact

Wat we op kleine schaal doen in 
Terneuzen, gebeurt ook op landelijk 
niveau. Als Deputaten Kerkelijke Een-
heid hebben we een aantal malen per 
jaar contact met de Commissie Inter-
kerkelijke Contacten van de Hersteld 

Hervormde Kerk. Ook in die contacten 
merken we het verschil op dat er is tus-
sen hen en ons, niet alleen als het gaat 
om de kerkdiensten, maar ook als het 
gaat om het kerk-zijn. Toch is het goed 
te bedenken dat we ons niet door dit 
soort kerkelijke cultuurverschillen hoe-
ven te laten leiden. Juist in kerkelijke 
zaken gaat het over méér dan cultuur. 
Het gaat over wie we zijn in Christus 
en hoe we daaraan naar zijn opdracht 
in het kerkelijke leven niet alleen vorm, 
maar vooral inhoud geven.
De gesprekken met de afgevaardigden 
van de Hersteld Hervormde Kerk voeren 
we samen met de christelijke gerefor-
meerde afgevaardigden. Behalve dat 
we daarmee voldoen aan de opdracht 
die de synode meegaf, ervaren we dit 
als een verrijking van de gesprekken.

Deputaten Kerkelijke Eenheid

Het is misschien goed om daarom 
eerst iets te vertellen over ons depu-
taatschap. Het onderwerp ‘kerkelijke 
eenheid’ staat al jaren hoog in ons 
vaandel. Daar mag het volgens ons ook 
staan, want het is er niet door mensen 

Contacten met de  
Hersteld Hervormde Kerk

In ons kerkgebouw ‘De Levensbron’ in Terneuzen worden op 
zondag niet minder dan vier erediensten gehouden. Twee 
daarvan zijn van vrijgemaakte en twee van hersteld her-
vormde signatuur. Er is maar weinig voor nodig om het ver-
schil ertussen op te merken. Dat zit vooral in de uitstraling 
die de diensten hebben.
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neergezet, maar door Christus zelf. Zijn 
woorden ‘opdat zij allen één zijn’ vor-
men nog steeds een sterke stimulans 
om elkaar ook in kerkelijk verband te 
zoeken en aan te moedigen. Als vrijge-
maakte deputaten zijn we dan ook blij 
met de opdracht die we van de synode 
hebben gekregen om het gesprek te 
zoeken. Door de contacten die er zijn, 
hebben we gemerkt hoe de Here God 
aan het werk is. Het rapport aan de vol-
gende synode getuigt daarvan.
Het contact met de Hersteld Her-
vormde Kerk is niet het meest intensief. 
En we hoeven ook niet gelijk te ver-
wachten dat er binnenkort fusiebespre-
kingen gaan plaatsvinden, hoe mooi 
dat ook zou zijn. In de loop van de tijd 
zijn we verschil gaan maken tussen het 
zoeken van kerkelijke eenheid en het 
onderhouden van kerkelijke contacten. 
Onze besprekingen met de hersteld 
hervormden hebben duidelijk het oog-
merk van contact. Op dit moment niet 
meer, maar ook niet minder.

Commissie Interkerkelijke 
Contacten

Dat brengt ons bij de vraag wie de 
hersteld hervormden zijn en waarvoor 
ze staan. Dan is het nodig iets van hun 
achtergrond te weten. Zelf typeren de 
hersteld hervormden zich als mensen 
die in 2004 achtergelaten zijn bij het 
fusieproces dat leidde tot het ontstaan 
van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Dat heeft diepe wonden bij hen gesla-
gen.
Vooral in het begin was het daarom 
wat aftasten wat de bedoeling van 
onze gesprekken was. Er waren dingen 
die gevoelig lagen bij hen. Zo leverde 
onze deelname aan de Nationale Sy-
node van 2010 gespreksstof op. Hoe 
konden vrijgemaakten, die in het 
verleden zo kritisch stonden tegen dit 
soort ‘brede’ bijeenkomsten, daaraan 
meedoen? Die vraag kwam ook voort 
uit het feit dat de hersteld hervormden 
zich door dezelfde mensen die een lei-
dende rol hadden op de Nationale Sy-
node, buitengesloten gevoeld hadden.
Die discussie was weliswaar informa-
tief, maar tegelijk weinig vruchtbaar. 
Het was daarom goed om het in latere 
gesprekken meer te hebben over inhou-
delijke zaken, zoals rechtvaardiging en 

heiliging en de belijdenis van de kerk. 
Dat lijkt misschien meer theoretisch, 
maar we konden het concreet maken 
in de vraag hoe we daarmee omgingen 
in de prediking. Ook daar bleken de 
verschillen, maar dan op een andere 
manier. Bij alle verschil in kerkelijke 
achtergrond, cultuur en de gebezigde 
taal bleek de grondtoon van eerbied 
voor het spreken van Schrift en belijde-
nis over deze elementaire geloofsar-
tikelen door te klinken. Die klank was 
aangenaam!

Deputaten Eenheid 
Gereformeerde Belijders

Bij de contacten met de Hersteld Her-
vormden waren – zoals gezegd – ook 
de christelijke gereformeerde afgevaar-
digden aanwezig. Dat vonden we fijn, 
ook omdat zij vanuit hun geschiede-
nis meer dan wij gewend zijn aan het 
omgaan met verschillen in kerkelijke 
ligging. We hebben hun aanwezigheid 
bij de gesprekken dan ook ervaren als 
een verrijking in de contacten met de 
hersteld hervormden.

Leermomenten

Inmiddels hebben we tijdens onze ont-
moetingen heel wat onderwerpen bij 
de kop gehad. Soms leken gesprekken 
wat aan de theoretische (misschien 
mag je ook zeggen: theologische) kant 
te blijven en maar moeizaam door te 
kunnen schakelen in de richting van 
de betekenis voor het kerkelijk contact. 
Toch was het ook fijn om iets vanuit 
eigen achtergrond toe te kunnen lich-
ten. En andersom was het niet minder 
nuttig om een onderwerp dat van de 
andere kant was aangedragen, te be-
spreken.
Misschien het meest interessant was de 
toespitsing op de prediking. Dat deden 
we voor het eerst met het onderwerp 
‘rechtvaardiging’. Vanuit elk van de ker-
kelijke ‘bloedgroepen’ lag er een preek 
over zondag 23 op tafel: hoe bent u 
rechtvaardig voor God? Dan merk je nog 
eens hoe verschillend het antwoord op 
die vraag benaderd wordt. Of eigenlijk 
zeg ik dat niet helemaal goed, want 
boven de verschillen in benadering uit 
gaat het respect dat er is voor wat er 
in de catechismus beleden wordt over 

onze rechtvaardiging. Dat was een wel-
dadige ervaring!
Voor ieder levert die ervaring zijn 
eigen leermomenten op. Van harte 
hopen we dat de kracht van de belofte 
meer weerklank vindt bij de hersteld 
hervormden. Eerlijk gezegd misten we 
die weerklank enigszins, hoewel we 
ons realiseren dat één preek niet gelijk 
maatgevend hoeft te zijn. Toch ligt de 
kracht van de vrijgemaakte prediking 
in de belofte van God, waarop je altijd 
mag terugvallen.

Als vrijgemaakte deputaten waren we 
niet alleen onder de indruk van de be-
wogenheid om ieder serieus te nodigen 
tot het heil in Christus. Ook de manier 
waarop de zonde als macht in het leven 
van de gelovige getekend wordt, gaf 
aanleiding tot waarderende woorden 
over de prediking binnen de Hersteld 
Hervormde Kerk. Ook hier geldt dat je 
dingen niet aan één preek of aan één 
gesprek moet ophangen. Toch durven 
we in het algemeen wel te zeggen dat 
we daar als vrijgemaakten onze winst 
mee kunnen doen en onze lessen uit 
kunnen trekken. Het geeft aan hoe we 
elkaar als Gods kinderen nodig hebben. 
De wijze les van Paulus is dat we alleen 
samen met alle heiligen de hoogte, 
lengte, breedte en diepte van Gods 
liefde in Christus kunnen verstaan en 
ervaren (Ef. 3:18-19).

Toekomst

Voor de toekomst zouden we als Depu-
taten Kerkelijke Eenheid de gesprekken 
met de Hersteld Hervormde Kerk graag 
voortzetten. Dat gaan we ook voorstel-
len aan de komende generale synode. 
Elkaar beter leren kennen is voor-
waarde om dichter tot elkaar te kunnen 
komen. Het is onze wens dat ook van 
de kant van de Hersteld Hervormde 
Kerk de waarde van onze inbreng wordt 
gezien.
Onze verbondenheid en overeenstem-
ming ligt in de opdracht van de Here 
om elkaar te zoeken en naar elkaar 
om te zien om door de kracht van zijn 
Geest en Woord de eenheid van het ge-
loof te zoeken.

 Jaargang 21 no 2 februari 2014
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Dit stukje tekst komt uit het boek De 
evangelische beweging van de hand van 
Ds. J.M.D. de Heer. Het thema van dit 
boek is voor gereformeerde kerken ac-
tueel. In veel plaatsen in ons land zie je 
een trek vanuit diverse gereformeerde 
kerken (de gereformeerde gezindte) 
naar de meer evangelische ge-
meenten. Daarnaast – en mis-
schien daardoor – zie je ook deze 
gereformeerde kerken het een 
en ander van de evangelische 
beweging overnemen.
Hoe vinden we dat? Hoe moet 
je dat zien vanuit Gods Woord 
en de gereformeerde belijde-
nis?
Dat is waarmee predikant De 
Heer zich bezighoudt, al vele 
jaren lang. We willen in deze 
bijdrage bekijken in welk 
opzicht hij ons iets te zeggen 
heeft.

Schrijver, doel, 
werkwijze

Ds. J.M.D. de Heer is predi-
kant in de Gereformeerde 
Gemeente in Middelburg, 
en is geboren in 1971. Hij 
spreekt niet alleen met 
studeerkamerkennis, maar 
weet waarover hij het 
heeft. Sinds 1996 was hij redacteur van 
het Reformatorisch Dagblad en kreeg 
daar als werkterrein ‘de evangelische 
beweging’. Hij schrijft daarover: ‘Bijna 
vijf jaar lang maakte ik op een inten-
sieve wijze kennis met de evangelische 
beweging. In die jaren sprak ik met 
vele voorgangers van gemeenten en 

besturen van evangelische organisa-
ties. Aan vele van deze ontmoetingen 
denk ik met genoegen terug. In bijna 
alle gevallen was er ruimte om open-
hartig van gedachten te wisselen, ook 
al waren er vaak forse verschillen van 
inzicht. (...) Vele evangelische bijeen-

komsten woonde ik ondertussen als 
journalist bij; ik werd als het ware 
ondergedompeld in deze beweging. 
Deze ervaringskennis heb ik als onmis-
baar ervaren voor het schrijven van dit 
boek.’
Het doel ervan is ‘oud en jong een 
handvat geven om hun houding te 

bepalen bij het vele dat zich op gods-
dienstig terrein aandient’. Daarbij komt 
de overtuiging van de schrijver nadruk-
kelijk mee. Wat ik van zijn mening vind, 
komt verderop.
Zijn uitgangspunten zijn zuiver, door 
niet uit te willen gaan van vooroor-
delen en ook niet te willen struikelen 
over kleine zaken. Laat Gods Woord het 
te zeggen hebben, en de belijdenisge-
schriften. Deze laatste omdat ze het 
Woord van God naspreken.

De schrijver zet in het boek de refor-
matorische kerken en de evangelische 
beweging naast elkaar. Deze afgrenzing 
betekent nadrukkelijk dat het niet over 
bepaalde personen gaat, en ook niet 

over een bepaalde kerk 
in het reformatorische of 
evangelische spectrum.
Ds. De Heer doet dit in zo-
verre consequent doordat 
hij zowel uit reformatori-
sche als uit evangelische 
kring veel concrete en re-
cente voorbeelden aanhaalt. 
Voor onze lezerskring is het 
misschien aardig om te we-
ten dat er bijvoorbeeld een 
passage aan de ‘Psalmen voor 
nu’ wordt gewijd, en het zin-
gen van Opwekkingsliederen 
in de diensten.
Door deze actuele voorbeelden 
spreekt het boek des te meer 
aan. Van alles komt er voorbij: 
de Evangelische Omroep, Max 
Lucado, de GKv, de NGK, Rick 
Warren, John Stott, Bill Hybels, 
Kees Kraaijenoord enzovoort.

Waarom een recensie?

Het is mijn indruk dat gemeenteleden 
die vanuit gereformeerde kerken over-
gaan naar een evangelische gemeente, 
er zich lang niet altijd in verdiepen 
waar de verschillen nu eigenlijk lig-
gen. Eenmaal door een evangelische 
gemeente geraakt, verdiepen zij zich 
soms wel in allerlei boeken, maar dan 
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‘“Ma, daar doen ze niet zo zwaar als vroeger bij jullie in de 
kerk,” had ze gezegd. De gezellige sfeer in de samenkomst, 
de band die de zang begeleidde, de grapjes die de oudste 
zo tussendoor maakte en de boodschap die rechtstreeks 
uit het hart van de voorganger kwam, raakten Marina. Ze 
ging voortaan naar de samenkomst van de evangelische ge-
meente.’ 

De evangelische beweging
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van evangelische komaf. Een tegenge-
luid komt slecht door.
Een eigentijdse kritische analyse is 
daarom welkom. Of dit boek daarin een 
rol kan spelen, zullen we nog zien.

De inhoudsopgave ziet er interessant 
uit. Enkele hoofdstukken: Evangelischen 
en de Bijbel; God de Vader en de ver-
kiezing; God de Zoon en de verzoening; 
God de Heilige Geest en de Geestesga-
ven; Bekering en geloof; Doop en over-
doop; Evangelische gemeenteopbouw; 
Evangelisatiedrang; Lied en muziek; De 
aantrekkingskracht van de evangelische 
beweging; Onze houding.

Het is logisch dat ik niet op elk hoofd-
stuk diep kan ingaan. Daarvoor moet 
je het boek zelf lezen. Is het vele wat de 
schrijver naar voren brengt, onder een 
paar noemers samen te vatten?
Aan het eind van zijn boek schetst hij 
de evangelische invloed in twee hoofd-
lijnen:
1. de heiligheid en majesteit van Gods 

Woord zal steeds meer onder druk 
komen te staan;

2. de diepe beleving van zonde en ge-
nade zal afvlakken en wordt steeds 
meer vervangen door woorden als: 
gebrek en hulp; angst en bevrijding; 
pijn en genezing.

In deze twee zinnen is de kritiek van De 
Heer wel samengebundeld.

Losse omgang

In het hoofdstuk ‘Evangelischen en 
Bijbel’ schrijft hij: ‘Van meet af aan is 
de evangelische beweging er glashelder 
over geweest: de Bijbel is Gods Woord 
van kaft tot kaft.’ Natuurlijk is de schrij-
ver daar heel positief over.
Toch heeft hij ook kritiek op de manier 
van omgaan met de Bijbel en noemt 
in dat verband: films over het leven 
van Jezus, bijbelse geschiedenissen 
uitgebeeld in drama, grapjes tijdens de 
preek. Daarnaast aanvaardt de evan-
gelische beweging aanvullingen op 
de Bijbel door middel van profetie en 
tongentaal. De meeste woorden wijdt 
de schrijver aan ‘een losse haast alle-
daagse omgang met de Bijbel. De Bijbel 
lijkt vooral een praktisch handboek te 
zijn met waardevolle tips over onze vra-
gen en problemen.’

Ik citeer verder: ‘Hiermee hangt samen 
het gebrek aan systematische Bijbel-
studie binnen de evangelische bewe-
ging – zeker in Nederland. Dit klinkt 
door in veel evangelische toespraken. 
Een grondige rustige overdenking van 
een Bijbelgedeelte wordt vaak niet ge-
geven. Vaak wandelt een inleider vlot-
jes door een Schriftgedeelte heen, haalt 
er ondertussen allerlei teksten bij en 
vooral veel verhaaltjes en anekdotes uit 
het alledaagse leven. Aan het einde ge-

komen van de inleiding of van het boek 
zijn er wel vele Bijbelteksten langsge-
komen, maar dringt de vraag zich op: 
hebben we nu echt de boodschap van 
Gods Woord gepeild?’

Zonde- en genadebesef

De afvlakking van het spreken over en 
beleven van zonde en genade is een 
gevolg van meerdere zaken. In de eerste 
plaats noemt de schrijver het uit beeld 
raken van de uitverkiezing, met als 
gevolg de oproep om als mens de laat-
ste stap te doen, nadat God alles voor 
ons heeft klaargemaakt door Christus. 
‘Open je hart voor Mij. Ontdek wie Ik 
werkelijk ben en wat mijn doel is. Geef 
Mij de kans om je te laten zien wat Ik in 
je leven kan doen.’
Met vele voorbeelden illustreert de 
schrijver dat in de evangelische visie 
wij voor Jezus moeten opendoen. Want 
Jezus wil graag bij je binnenkomen. 
Daarmee is de soevereiniteit van God 
op een zijspoor gezet en wordt er wel 
hoog opgegeven van de mogelijkheden 
van de mens. Ds. De Heer herkent hier 
dan ook duidelijk het remonstrantse 
in, zoals dat door de Dordtse Leerregels 
wordt bestreden.

Hieruit volgt dat de mens niet gezien 
wordt als dood door de zonde, en daar-
door dan wel tot een goede keuze in 
staat is. Schuld en zonde worden niet 
gepeild. Veel wordt gesproken over red-
ding en genezing, maar lang niet altijd 
is duidelijk waarván de mens gered 
moet worden.

Wat hebben we aan dit boek?

Wie geboeid is geraakt door een evan-
gelische gemeente, doet er goed aan dit 
boek eens te lezen. Dat zal mogelijk af 
en toe wat ergernis wekken, omdat het 
lijkt alsof de auteur er vooral op uit is 
om deze beweging onderuit te halen. 
Toch doen we de schrijver dan geen 
recht. Meerdere keren spreekt hij juist 
uit opvattingen te delen met evan-
gelischen. Er kan beslist wel een goed 
woord af. Aan de andere kant is hij heel 
kritisch, maar heeft daar wel voorbeel-
den bij. Tegelijk is hij ook kritisch naar 
de gereformeerde kerken.
De zaken die hij noemt, maken je op z’n 
minst alert, waakzaam op wat je hoort 
en leest. En, het gaat niet om kleine 
zaken. In een volgend nummer ga ik 
graag verder over wat ik liever anders 
gezien zou hebben.

N.a.v.: Ds. J.M.D. de Heer,
De evangelische beweging, Den Hertog, 
Houten, 2010, 2e druk, 
ISBN 978 90 3312 246 0, 196 pag., 
prijs € 15,90

Ds. J.M.D. de Heer
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Een gebed

Ik hoef jouw offers niet, ik zoek jouw hart –

verzekert u mij in uw evangelie.

Hoe minder ik mijzelf naar voren dring

en in de etalage zet, hoe meer,

u, Heer, behagen schept in mij en mij

uw vrijheid schenkt. Hoe zwakker ik durf zijn

en hulpelozer, hoe meer ik groei en bloei

in hoop, geloof en liefde en aan u raak.

Er is geen God als u, zo op en top

een Vader, zo barstensvol genade,

zo ongelofelijk groots en gul en gaaf.

Vergeef mijn zieligheid, mijn dom vertoon

van ‘kijk mij nou weer fijn presteren’.

En fluister mij daarom nog eenmaal in:

ik hoef jouw offers niet: jij bent mijn kind…

Koos Geerds

Uit: Ria Borkent en Jaap de Gier (red.), 

Schriftgedichten. Poëzie bij het kerkelijk jaar 

(Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013)

Dit vers komt uit een nieuwe bundel Schriftgedichten.
Het is geschreven voor Aswoensdag. In 2014 is dat 5 maart.
Deze fraaie bundel sluit aan bij het kerkelijk jaar.

Wat wordt hier prachtig over onze hemelse Vader gesproken:
Er is geen God als u, zo op en top
een Vader, zo barstensvol genade,
zo ongelofelijk groots en gul en gaaf.

Om uit het hoofd te leren. Ontroerend!

 Jaargang 21 no 2 februari 2014
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In De Wekker van 3 januari 2014 schrijft 
ds. P.L.D. Visser, CGK-krijgsmachtpredi-
kant, een boeiende beschouwing naar 
aanleiding van hét woord uit 2013: 
selfie. Zijn titel: ‘Een land van selfies’. 
Een selfie is een met je smartphone ge-
maakt zelfportret waarmee je je zelf-
bewust op internet aan anderen laat 
zien. Het is volgens Visser een uiting 
van het westerse levensgevoel, waarin 
het ‘zelf’ een heel bijzondere rol is gaan 
spelen. Het is voor hem een opstapje 
om wat dieper in te gaan op een studie 
van dr. Johan Roeland, die in 2009 pro-
moveerde op het proefschrift Selfiation. 
Net als een toenemend aantal andere 
denkers en schrijvers kritiseert Roeland 
de lang gekoesterde secularisatietheo-
rie, waarmee jarenlang door velen be-
toogd is dat religie in deze wereld een 
uitstervende zaak is vanwege toene-
mende autonomie en mondigheid van 
de mens. Daartegenover stelt Roeland 
nu zijn subjectiveringsthese. Kerken 
zouden wel degelijk kunnen overleven, 
namelijk wanneer ze meer en beter 
weten aan te sluiten bij de sinds de Ro-
mantiek opgekomen aandacht voor de 
ervaringen en behoeften van het ‘zelf’ 
van de individuele mens. Visser schrijft 
in het tweede deel van zijn artikel daar 
het volgende over:

Verschuivingen
De subjectiveringsthese waar Roeland 
mee bezig is, zegt dus dat religievormen 
die aansluiten bij de nadruk op het zelf, 
‘succesvol’ zijn, althans meer in staat 
mensen te binden dan vormen die dat 
niet doen. Roeland onderzoekt in hoe-
verre dit klopt bij twee grote groepen 
jongeren in hun van huis uit gerefor-
meerde, maar evangelisch geworden 
kerkelijke milieu.
Daarbij let hij op de manier waarop de 
eredienst door hen wordt beleefd. Cen-
traal staat de ervaring van en overgave 
aan God, die bereikt wordt door mid-
del van intense (pop)muziek, liederen, 
getuigenissen, toespraken en gebeden, 
maar ook door bijvoorbeeld aanraking. 
Jongeren proberen te beschrijven wat ze 
dan meemaken: ‘Je kunt de atmosfeer 
voelen als je een ruimte binnenkomt... 

Het is 
alsof je 

in een warme 
deken wordt ge-

wikkeld. Een soort 
liefde in de lucht. 

Een soort veiligheid. Waar je je thuis 
voelt.’ ‘We kunnen God niet vastpakken. 
Het is hier (wijst naar haar hart)... Je 
hebt niets anders dan je gevoelens en je 
ervaringen’ (p. 140). Een grote verschui-
ving blijkt opgetreden; niet primair het 
Woord van God, maar de ervaring is de 
bron van de Godskennis geworden.
Roeland maakt een belangrijke opmer-
king als hij erop wijst dat het hier niet 
alleen om een verschuiving gaat van 
een meer verstandelijke vorm van gods-
dienst naar een meer ervaringsgerichte 
benadering; het gaat om de manier 
waarop God naar ons toe komt (p. 171). 
De Godservaring moet worden opge-
roepen door middel van bepaalde werk-
vormen: de muziek, het gebruik van 
licht en geluid, de uiting in lichamelijke 
bewegingen. Dit betekent een verschui-
ving van de verkondiging van het Woord 
naar het oproepen van emotie en dus 
een veranderde visie op de liturgie.
De gerichtheid op ervaring maakt dat 
Roeland nog een opmerkelijke veran-
dering signaleert. Staat in een gerefor-
meerde benadering ‘metanoia’ (beke-
ring) centraal, in de groep jongeren die 
hij onderzocht, is ‘therapeia’ (therapie) 
het middelpunt. Niet de rechtvaardiging 
van de goddeloze is de kern, maar wel-
bevinden en gelukervaring in een ver-
vuld leven (p. 198). Onthutsend is het ge-
volg: het zicht op God is veranderd. God 
blijkt gezien te worden als een ‘thera-
peut, een maatje en een goede vriend’. 
‘Meer nog: deze God wil het beste voor 
jou. Hij wil dat je gelukkig bent, dat je 
een prachtig leven hebt, dat je een ver-
vuld leven hebt en dat je plezier hebt’  
(p. 198-9). Dit (afgods)beeld van God 

moet 
een keer 
stuk breken 
op de weer-
barstige 
werkelijk-
heid van 
het leven, 
denk ik dan. 
Vraag maar 
eens aan Job en 
Asaf, kijk maar eens naar Christus aan 
het kruis. De geestelijke schade die dan 
optreedt (‘waarom maakt God mij niet 
gelukkig?’) moet onoverzienbaar zijn.

Doorzien
Moeten we nu maar constateren dat 
het gedaan is met een gereformeerde 
benadering van de eredienst, de recht-
vaardiging van de goddeloze, de verlos-
sing door het geloof alleen zonder de 
werken? Moeten we maar accepteren 
dat de subjectiveringsthese het laatste 
woord heeft? Als we dat doen, zouden 
we in dezelfde fout vervallen als bij eer-
dere afdragertjes uit de sociologie, de 
diverse secularisatietheorieën, die ook 
geen wetten van Meden en Perzen ble-
ken te zijn.
De verschuivingen die Roeland in kaart 
brengt en die zich afspelen in gemeen-
ten die vroeger een duidelijk gerefor-
meerd stempel droegen, moesten ons 
m.i. wel alerter maken dan we misschien 
nu zijn. Doorzien kerkenraden wel wat 
er gebeurt, als er meer en meer gepleit 
wordt in de gemeenten voor liederen 
waar de op het zelf gerichte ervaring 
centraal staat? Hebben we wel door wat 
er verschuift als de verbondsdoop meer 
en meer aan zeggingskracht verliest? Als 
gemeenteleden kiezen voor de geloofs-
doop en op grond van de eigen keuze (!)  
zich laten overdopen? Of als er een toe-
nemende vraag is naar het optuigen 
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van de liturgie, omdat die met die preek 
in het middelpunt zo saai zou zijn?

Onbetaalde rekening
Wat moet je, als die vragen onstuitbaar 
opkomen uit de gemeente? Ik denk dat 
het een verkeerde reactie zou zijn om de 
vraag naar ervaring te veroordelen. Er-
varing is eigen aan ons mens-zijn, maar 
moet, net als ons verstand en onze wil, 
bekeerd worden. Wel komt het eropaan 
bloot te leggen dat de enorme gericht-
heid op het zelf, zoals de cultuur die dic-
teert, uiteindelijk een afgod is die ons tot 
slaven maakt. Wat is het ontzettend ver-
moeiend, om die onverzadigbare honger 
naar ervaring altijd maar te moeten 
stillen! Wat een last, als de kerkdienst 
dan ook nog een geslaagde ‘experience’ 
moet worden. Geen wonder dat onder 
de druk van de belevingscultuur mensen 
gaan klagen over oververmoeidheid, dat 
sommige jongeren vluchten in party-
drugs en zichzelf in een coma drinken: 
even alles vergeten, vooral jezelf.
Bewegingen in de samenleving hebben 
niet zelden het karakter van een onbe-
taalde rekening, zo ook de wending naar 
het zelf. Zou de onbetaalde rekening 
van het gereformeerde kerkelijk leven 
kunnen zijn, dat we – met alle goede 
bedoelingen – misschien toch nog te in-
tellectueel zijn gebleven? Te afstandelijk, 
te rationeel? Te weinig betrokken 
op het gewone, schepselmatige 
leven, dat eveneens als het in-
nerlijke leven door God voortge-
bracht is? Is misschien de geloofs-
ervaring, de gezonde bevinding, te 
weinig aan de orde onder ons? 
Of is – want dat kan ook nog – 
de bevinding zo verstard dat 
het ook weer een intellectueel 
systeem is geworden? De reme-
die is dan niet ons uit te leveren 
aan de eisen van het zelf, maar te 
horen naar het Evangelie dat verlost 
van ons zelfzuchtige ik. ‘Ik ben met 
Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, 
maar Christus leeft in mij’ (Gal. 2:20).

In hetzelfde nummer van De Wek-
ker sluit prof.dr. J.W. Maris aan bij dit 
artikel van Visser (en bij de subjec-
tiveringsthese van Roelands proef-
schrift), in zijn artikel: ‘Op zoek naar 
waarachtig geluk’. Hij wijst op het type 
verkondiging dat het oplevert wanneer 

erediensten meer gaan draaien om het 
‘zelf’. En hij signaleert hoe dat type ver-
kondiging al langer te vinden is bij, op 
persoonlijk succes gerichte, prediking 
in megakeren in de VS en Zuid-Korea. 
Maris vervolgt:

Jezus is in dit soort verkondiging vooral 
onze Vriend, en de Heilige Geest vooral 
de uitdeler van ervaringen en geluk. En 
zo is voortdurend het ‘zelf’ in beeld. De 
vragen die rond dit alles opkomen kun-
nen natuurlijk ook vragen aan ons eigen 
kerkelijk leven zijn. Waar ik vooral op wil 
attenderen is de manier waarop moet 
worden bezien hoe ons ik en ons zelf 
een rol spelen in de verkondiging van de 
blijde boodschap.

Geroepen door het evangelie
Mensen zijn belangrijk in de boodschap 
van Gods Woord! En toch kun je niet 
zeggen dat het om mensen draait. Het 
evangelie draait mensen om, maar dat 
is iets anders dan dat het om hen draait.
Op dit punt wordt de Heilige Schrift 
nogal eens verbasterd. In een brief van 
de voorzitter van een grote christelijke 
organisatie werd Jesaja 43:4 aange-
haald. ‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 
zo waardevol, en ik houd zo veel van je 
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, 
ja alle volken om jou te behouden.’ Aan 

de leden werd daarover ge-

schreven: ‘Deze tekst verwoordt prachtig 
hoeveel God van mensen houdt. En dat 
goede nieuws willen wij graag vertel-
len.’ Dat het hier over het heilsplan van 
God gaat waarin zijn eigen volk Israël 
een speciale plaats vervult, wordt weg-
gelaten. Dat dit woord samengaat met 
vermaning en oordeel over de zonde 
waarmee datzelfde volk de HERE heeft 
lastiggevallen, dat klinkt niet mee. Het 

is vooral de boodschap dat mensen zo 
kostbaar zijn in Gods ogen. Dezelfde 
boodschap die zo vaak klinkt op de 
manier van ‘jij bent een parel in Gods 
hand’. Zoals het nu werd gebruikt zou-
den alle volken, ja de mensheid opgeof-
ferd worden omdat ik zo kostbaar ben!
Het eigenlijke motief achter die lief-
devolle roepstem van het evangelie is 
echter niet dat mensen zo kostbaar zijn, 
zo de moeite waard om in Gods liefde 
te delen.
Laten we niet vergeten, dat God rede-
nen neemt uit Zichzelf om mensen te 
verlossen en te roepen. Die reden ligt 
helemaal niet in onze kostbaarheid. Het 
evangelie zegt heel andere dingen. Daar 
lees je over het zoeken van de goede 
Herder, dat uitgaat naar wat verloren 
was (Lucas 15). Je hoort, dat Gods liefde 
in onze harten is uitgestort door de 
heilige Geest. Zo zeker als Christus, toen 
wij nog zwak waren, voor goddelozen 
gestorven is. God bewijst zijn liefde voor 
ons, doordat Christus, toen wij nog 
zondaren waren, voor ons gestorven is. 
En even verder: Want als wij, toen wij 
vijanden waren met God verzoend zijn 
door de dood van zijn Zoon ... Ik citeer 
uit Romeinen 5:5-10. Het plaatje van 
ons echte selfie wordt daar met vier 
woorden getekend: zwak, goddelozen, 
zondaren, vijanden. Je herkent het in de 
voorkeur van de Here Jezus in het opzoe-
ken van tollenaars, hoeren en zondaars. 
Die hebben Hem nodig. Je herkent het 

in Jezus’ geduld met zijn discipelen, 
die het juist door dicht bij Hem te 

zijn, gaan begrijpen. Zo kwam 
er die uitroep van Petrus: 
‘Ga uit van mij, want ik 

ben een zondig mens, Here’ 
(Lucas 5:8). De wonderlijke 

visvangst – want dat was de 
aanleiding – bracht hem niet tot 

de gedachte dat zij die zegen waard 
waren. Integendeel.
Als het evangelie ons roept, gaat het om 
bekering, omkeer naar God. Waarom? 
Omdat er de werkelijkheid is van zonde 
en schuld, van afkeer, afgekeerd zijn 
van God. Dat is de conditie van de mens 
naar wie Gods liefde uitgaat.

Als het evangelie ons roept, gaat het om 
genade. Daarin klinkt het omgekeerde 
van onze belangrijkheid. Daarin klinkt 
dat wij zelf het tegendeel verdiend heb-
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ben van de verlossing die in de bood-
schap klinkt. Behouden worden houdt 
bekering in uit de duisternis tot het licht, 
uit de macht van de satan tot God (Han-
delingen 26:18). Als dat niet meeklinkt 
in het evangelie, is het dan nog wel 
evangelie?
Er is er maar één kostbaar – dat is Jezus, 
de Heiland. Om Hem is het dat zijn ge-
meente aangesproken wordt als heiligen 
en gelovigen, en dat de Vader ons verlost 
heeft uit de macht der duisternis en 
overgebracht in het Koninkrijk van de 
Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlos-
sing hebben, de vergeving van de 
zonden (Kolossenzen 1:12-14).

Het grootste geluk
Ja – en dat geluk 
dan, die vrede, dat 
heerlijke leven waar 
het evangelie van 
spreekt?
We moeten de sa-
menhang zien die er is 
tussen zonde en genade, 
tussen vergeving en het belijden 
van schuld, tussen de opstanding van 
de nieuwe mens en de afsterving van de 
oude mens.
Ja, dan gaat het om geluk. Dat hangt 
niet af van de hoeveelheid schuldbesef 
aan onze kant, ook al is genade zonder 
besef van zonde zeker een leeg begrip.
We moeten het van de kant van Christus 
benaderen. Niet mijn verlangen, niet 
mijn gemis of schuld brengen mij op de 
weg van verlossing. Er is één weg, en dat 
is Christus zelf (Johannes 14:6).
Wanneer we echt horen naar wat Jezus 
zegt, dan wordt de koers van ons denken 
daar al door omgekeerd. Hoor wat Hij 
zegt op het moment dat zijn leerlingen 
ruzie maken over wie de voornaamste 
is: ‘Wie onder u de eerste wil zijn, zal 
uw slaaf zijn, gelijk de Zoon des mensen 
niet gekomen is om Zich te laten die-
nen, maar om te dienen en zijn leven te 

geven als losprijs voor velen’ (Matteüs 
20:27-28; Marcus 10:44-45).
Dat is echt bevrijding! Het is gemak-
kelijker om te voldoen aan regels en 
voorschriften. Wij zullen immers God 
wel moeten dienen... Maar Christus is 
helemaal niet gekomen om door men-
sen gediend te worden! Hij is gekomen 
om te dienen en zijn leven te geven als 
losprijs voor velen. Als we dat gaan gelo-
ven, worden wij zelf juist zo omgekeerd, 
dat wij door Hem gediend willen wor-
den.

Hij voor ons. Hij waste onze voeten. Hij 
heeft onze ongerechtigheden op Zich ge-
nomen (Jesaja 53!). En diezelfde mensen, 
die goddelozen en vijanden moesten he-
ten, die heeft Hij zijn vrienden genoemd 
(Johannes 15:15). En nadat Hij voor hen 
de weg van het kruis is gegaan, en de 
toorn van God heeft gedragen die wij 
verdiend hebben, en nadat Hij daarna 
uit de dood is opgestaan noemt hij hen 
zelf zijn broeders (Johannes 20:17)!
Daarin ligt het geluk! Hem te kennen, en 
ons in zijn liefde te koesteren.
Laat het dan maar zo zijn, dat in de za-
ligsprekingen van Jezus in Matteüs 5  
iets zit dat zelfs als het tegendeel van 
succes is te beschrijven. Armen van geest, 
treurenden, zachtmoedigen, hongeren 
en dorsten naar gerechtigheid, barm-
hartigen... Zij zijn het zelfs die vervolgd 

en gesmaad worden en slachtoffer zijn 
van kwaadsprekerij om Christus’ wil. 
Uitgerekend aan dat soort antihelden 
wordt het hoogste geluk zichtbaar! ‘Om 
Christus’ wil’ is de sleutel. Het woord za-
lig, gelukkig, is werkelijkheid.

Net zo is het met de vrucht van de 
Geest, waarin het gediend worden door 
Christus zo prachtig zichtbaar wordt. 
In Galaten 5:22 is Jezus te herkennen: 
lankmoedigheid, geduld dus met lastige 
mensen; vriendelijkheid, kennelijk ook 
wanneer anderen niet vriendelijk zijn; 

goedheid; trouw; zachtmoedig-
heid, dus geen lange tenen; 

zelfbeheersing, wat een 
moeilijke kan dat zijn... 

Het zijn precies de 
trekken van de na-
volging van Christus. 
We mogen denken 

aan het gelijkvormig 
gemaakt worden aan 

Hem (Romeinen 8:29).
En let dan nog even op wat 

bij die vrucht van de Geest het 
eerst wordt genoemd: liefde, blijdschap, 
vrede. Daar wordt geluk zichtbaar van-
wege Christus. Liefde die geschonken 
wordt als een weldaad in je hart, omdat 
God ons liefheeft. Wat een geluk als je 
hart zo door genade wordt aangeraakt! 
Ook blijdschap hoort erbij. Dat is diepe 
vreugde omdat we het eigendom van 
Christus mogen zijn, gekocht door zijn 
bloed. En dan ook nog het wonder van 
de vrede die het verstand te boven gaan 
(Filippenzen 4:7) maar die diep in je hart 
ontvangen en in de praktijk geleerd 
wordt. Die is er niet zonder dat Hij nabij 
is.
Ja, daar ligt waarachtig geluk. Op zijn 
kortst samengevat met het woord van 
de apostel Paulus: ‘Want het leven is mij 
Christus’ (Filippenzen 1:21).

Geloofsgesprek en traditie
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In Confessioneel (van 9 januari 2014), 
signaleert ds. A.A. van den Berg (in 
zijn artikel ‘Geloofsgesprek en preek-

bespreking’) de toegenomen aandacht 
in de kerk voor het ‘geloofsgesprek’. Hij 
schrijft eerst over de waarde daarvan. 

Hij schrijft vervolgens ook over de weer-
standen ertegen (onzekerheid, geen zin 
in, te persoonlijk). Hij gaat zo verder:
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Begrip en verlangen
Allereerst zou ik begrip willen vragen 
voor bovenbeschreven weerstanden. Ze 
zijn nu eenmaal reëel. Wij zijn mensen 
met onze beperktheden en dan ook nog 
eens met onze zonden van zelfgenoeg-
zaamheid, vooroordeel en uitsluiting 
(hoe fatsoenlijk ook gecamoufleerd). 
Dan moet je niet al te idealistisch wil-
len zijn en allereerst de realiteit van de 
gemeente en haar leden aanvaarden. 
Vervolgens zou ik toch van harte een 
lans willen breken voor ‘volharden in het 
geloofsgesprek’. Niet te snel bevestigen 
dat het ‘natuurlijk ook prima is het ge-
loof voor jezelf te houden’. Gemeentelid 
zijn is immers deel uitmaken van ‘het 
lichaam van Christus’ en niet aan- en af-
wezig zijn naar behoefte als losse mole-
cuul. Niet te snel bevestigen dat kringen 
gesloten bolwerkjes zijn en de drempel 
om toe te treden hoog is. Maar wijzen 
op de gewoonheid van een goed gesprek 
met elkaar en werken aan een laag-
drempelige uitstraling. Want die geeste-
lijke motivatie van geloofsverdieping en 
bemoediging is wel heel belangrijk voor 
het gemeente van Christus zijn! Paulus 
spreekt in zijn brieven verschillende ke-
ren zijn verlangen uit om ‘geestelijke ga-
ven te delen’ in de gemeenten. Dat doet 
hij niet voor niets. Hij had het nodig, de 
gemeenten van toen hadden het nodig 
en wij hebben het vandaag hard nodig 
om in geestelijke conditie te blijven. Op-
bouw in kennis en het delen van ervarin-
gen op de geloofsweg onder leiding van 
de Heilige Geest. Maar hoe kom je zover? 
Hoe kun je weerstanden overwinnen 
en mensen de vreugde laten proeven 
van het geloofsgesprek, van het bewust 
delen van het ‘in Christus zijn door de 
Geest’? Geforceerdheid is sowieso al-
leen maar frustrerend voor iedereen. 
Nooit aan beginnen! Er zal spontaniteit 
moeten zijn, bereidwilligheid, innerlijke 
motivatie en ja: daarbij is een geschikte 
‘werkvorm’ toch wel erg belangrijk.

Preekbespreking
Onlangs hield ik een ‘preekbespreking’ 
direct na de dienst en die vorm pakte 
verrassend uit. Het verbaasde me hoe 
goed het liep. Er kwamen meer mensen 
op af en het gesprek ging ook dieper dan 
ik verwacht had. Na afloop vroeg ik me 
af wat het geheim van deze gemeen-
tezegen was. Ik dacht nog wel dat een 

preekbespreking meer als iets voor de be-
kende fijnproevers zou worden gezien. Ik 
denk dat de volgende drie factoren van 
belang waren.
1 Een laagdrempelige toetreding: je 

hoefde alleen maar met koffie in je 
hand te blijven hangen ‘achter in de 
kerk’.

2 De eenmaligheid van de gemeente-
activiteit, geen verdere verplichtin-
gen na afloop.

3 Het stevige ‘voorgegeven’ van een 
gehoorde preek, de deelnemers hoef-
den niet zelf het een en ander op ta-
fel te leggen als gespreksonderwerp. 
En 4 de aanwezigheid van relatief 
veel mensen, zodat de druk ook zelf 
iets te moeten zeggen ontbrak.

Kortom: een vorm van geloofsgesprek in 
de gemeente om te onthouden, evenals 
de genoemde factoren op zich!

Van den Berg heeft daar, denk ik, groot 
gelijk in. Het bevorderen van het ge-
loofsgesprek in de gemeente is ook van 
het grootste belang met het oog op de 
traditie, de geloofsoverdracht aan de 
nieuwe generaties die de HERE de kerk 
toevertrouwt. In hetzelfde nummer 
van Confessioneel schrijft ds. Wilbert 
Dekker daarover in zijn artikel ‘Traditie 
en verval’. De vraag: ‘Hoe houden wij 
onze jongeren erbij?’, is volgens hem 
momenteel nog veel urgenter dan de 
vraag: ‘Hoe bereiken we onkerkelijken 
met onze boodschap?’ Hij schrijft: 
‘Als we onze (volwassen) kinderen de 
waarde van de kerk niet hebben kun-
nen bijbrengen, waarom zouden we 
dan onkerkelijken willen toeroepen: 
“kom, ga met ons en doe als wij!”’ Maar 
in beide gevallen geldt: God werkt door 
zijn Geest het geloof, maar schakelt 
daar steeds mensen bij in. Zo is het ook 
bij jezelf gegaan. Hij schrijft vervolgens:

En als het goed is geef je ook zelf het 
geloof weer door. Je bent onderdeel van 
een levende traditie: ‘Wij hebben het ge-
hoord, wij weten het, onze ouders heb-
ben het ons verteld. Wij willen het onze 
kinderen niet onthouden, wij zullen aan 
het komend geslacht vertellen van de 
roemrijke, krachtige daden van de HEER, 
van de wonderen die hij heeft gedaan’ 
(Psalm 78:3-4).
En inderdaad, hoe zou je tot geloof 
moeten komen als je er niet van hebt ge-
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hoord? Hoe zou je weten wat je precies 
gelooft als je je er niet in hebt verdiept? 
Anderen (onze kinderen, ongelovige 
vrienden of buren) gaan niet zomaar 
geloven omdat wij toevallig bij ze in de 
buurt zijn. We zullen het moeten vertel-
len. ‘Spreek er steeds over, 
thuis en onderweg, als u 
naar bed gaat en als u 
opstaat’ (Deut. 6:7). Ge-
loofsopvoeding betekent 
niet alleen dat je je kind 
meeneemt naar de kerk. 
Maar ook dat je je kind de 
basisbeginselen bijbrengt 
van het geloof. En waarom 
zou je buurman met je 
meegaan naar de kerk, als 
hij niet eerst van je heeft 
gehoord wat je daar vindt?
Geloofsoverdracht is staan 
in een traditie: geloven 
gaat van hand tot hand, 
van hart tot hart. En 
geloofsoverdracht is ook 
onderwijs. We onderwijzen 
onze kinderen de betekenis 
van het geloof. We onder-
wijzen onze ongelovige naaste als we ze 
iets vertellen van wat het betekent om 
te geloven op goede gronden. Zonder 
onderwijs is er geen geloof. Ja, eigenlijk 
is de hele Bijbel een en al onderwijs. Niet 
alleen de Tora is Tora, heel de Schrift is 
Tora, onderwijzing. Van de boeken van 
Mozes tot de profeten, tot de Psalmen en 
andere geschriften, van de woorden van 
Jezus tot de brieven van Paulus, het is 
alles één groot onderricht. En omgekeerd 
geldt hetzelfde. Geloven wil zeggen: je 
laten onderwijzen. C.S. Lewis zegt kern-
achtig: ‘Een van de redenen waarom 
er geen speciale opleiding nodig is om 
christen te zijn is dat het christelijke ge-
loof zelf een opleiding is.’
Hoewel dit allemaal heel mooi klinkt, 
kan het toch op verschillende manieren 
mis gaan. Het kan bijvoorbeeld mis gaan 
als niemand meer iets van een ander wil 

aannemen. Dan is onderwijs niet moge-
lijk. Want goed onderwijs veronderstelt 
een gezagsrelatie. Zonder dat gezag is er 
geen onderwijs, hooguit een uitwisse-
ling van meningen – maar er verandert 
niets, omdat er niets wordt verwerkt. 

Dat is ook de reden dat het onderwijs in 
onze dagen in zwaar weer verkeert. In de 
maatschappij is geen plaats meer voor 
gezagsrelaties. Iedereen is gelijkwaardig. 
En iedereen heeft recht op een eigen 
mening. Maar als je altijd vasthoudt aan 
je eigen mening, leer je niets. Je moet 
je eigen mening opzij durven zetten of 
op z’n minst opschorten, wil je kunnen 
leren. Je moet je onder het gezag van 
een ander durven stellen. En waar het 
gezag weg is, is onderwijs niet mogelijk 
en raakt een samenleving in verval. En 
als onderdeel van de samenleving is de 
Kerk ook in verval. Of is het andersom? 
Raakte eerst de Kerk in verval, en toen 
ook de maatschappij? Hoe dan ook, we 
moeten opnieuw leren gezagsrelaties te 
koesteren – te beginnen in de gemeente 
van Christus – wil er weer ruimte komen 
voor betekenisvol onderwijs.

Maar aan de andere kant is er een net zo 
groot gevaar. De gezagsverhouding kan 
ook allesoverheersend worden, en alles 
verziekend. Dan wordt het: ‘je moet dit 
geloven omdat ik het zeg!’ Dan wordt 
er niet meer geloofd op gezag, maar uit 

angst. Die angst kan heel 
beklemmend worden. Een 
levende traditie wordt dan 
een dood traditionalisme: 
zoals wij het altijd gedaan 
hebben, zo moet het al-
tijd blijven. Iemand heeft 
daarvan eens gezegd: ‘tra-
ditie is het levende geloof 
van de doden, maar tradi-
tionalisme is het dode ge-
loof van de levenden.’ Ook 
dat is verval. Traditie blijft 
alleen levend als iedere 
generatie opnieuw op zoek 
gaat naar de levende kern, 
en die zichzelf toe-eigent. 
Ecclesia reformata semper 
reformanda: de kerk van 
de reformatie moet zich 
steeds blijven hervormen. 
Laten we met elkaar die 

traditie levend houden, en op zoek gaan 
naar wegen om dat over te brengen aan 
de generatie die na ons komt – en ieder 
die er verder voor openstaat.
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