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Terugblik op bevrijding

De r is in de maand. In de kerk pakken 
we weer werk op dat even is blijven lig-
gen: catechese, huisbezoeken, bijbelstu-
die, huiskringen.
Moet dat nou, bij die gelegenheid over 
wetten en regels beginnen? Dat moet 
niet, maar ik doe het toch: ik denk dat 
Gods Woord in het boek Deuterono-
mium ons helpt om de r in de maand 
de r van rust te laten zijn, juist in hecti-
sche tijden.

Deuteronomium betekent: herhaling 
van de wet. Hoezo herhaling? Sinds de 
bevrijding uit Egypte is er een nieuwe 
generatie opgegroeid. Voor hen wordt 
het grote geld van de tien geboden ge-
wisseld in kleingeld, met het oog op het 
dagelijks leven in het beloofde land.
Al die regels die nu komen, zijn concre-
tisering van het grote gebod: de HEER, 
onze God, de HEER is de enige. Heb 
daarom de HEER lief met hart en ziel en 
met inzet van al uw krachten.
Nu telt Deuteronomium 34 hoofdstuk-

ken, en in feite beginnen pas in hoofd-
stuk 12 die wetten en regels. De eerste 
elf gaan over wat er tot nu toe met 
Israël gebeurd is. Elf hoofdstukken inlei-
ding op een boek van totaal 34? Kun je 
die niet overslaan?
Dan doe je hetzelfde als wanneer je de 
decaloog laat beginnen bij het eerste 
gebod. Zonder de zelfpresentatie: Ik 
ben de HEER, uw God, die u heeft be-
vrijd. Dan worden de geboden – net 
als in andere religies – handleiding 
voor doe-het-zelfverlossing. Als jullie 
eerst dit doen en dat laten, dan zijn de 
hogere machten hopelijk tevreden en 
doen ze wat je wilt. Bij de HEER is het 
andersom: Hij heeft zijn volk bevrijd. 
Daarom die terugblik: nooit weer slaaf 
worden!
Hier heeft het ook mee te maken dat 
zo’n beetje de eerste ‘regel’ in Deute-
ronomium 12 is: wees blij (vs. 7). Geniet 
met uw familie van Gods zegeningen. 
Als het christelijk geloof er niet om be-
kendstaat dat dit in zijn leefregels bo-
venaan staat, dan ligt dat niet aan de 
opzet van het boek Deuteronomium!

Deze oproep om feest te vieren staat 
in het kader van bepalingen over de 
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Dit zijn de wetten en regels waaraan u zich moet houden zolang u leeft in het land 
dat de HEER, de God van uw voorouders, u in bezit geeft. 
De volken, die u zult verdrijven, vereren hun goden op heuveltoppen en hoge 
bergen en onder bladerrijke bomen. U moet hun gewijde plaatsen met de 
grond gelijk maken, hun altaren slopen en hun gewijde stenen verbrijzelen; hun 
Asjerapalen moet u verbranden en hun godenbeelden in stukken hakken. Er mag 
niets overblijven dat aan die goden herinnert. Het is u verboden om de HEER, 
uw God, op allerlei plaatsen te vereren. U mag u daarvoor alleen naar de plaats 
begeven die Hij in een van uw stamgebieden zal kiezen om er zijn naam te laten 
wonen. Ga dus naar de plaats waar Hij woont en neem de dieren mee die u voor de 
brandoffers en vredeoffers hebt bestemd, en ook uw tienden en andere heffingen, 
de offers die u brengt ter nakoming van een gelofte en uw vrijwillige gaven, en uw 
eerstgeboren runderen, schapen en geiten. Richt daar ten overstaan van de HEER, 
uw God, een feestmaal aan en geniet met uw familie van de zegeningen waarmee 
Hij uw inspanningen heeft beloond.

(Deuteronomium 12:1-7)
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plaats van de eredienst, de ontmoeting 
tussen de HEER en zijn volk. Dat kan: de 
grote God gaat om met kleine mensen. 
Er is verzoening: het komt goed. Er zijn 
mindere redenen om feest te vieren!
Als zijn wetten en regels beginnen, is 
dat geen reden om te kreunen: nu mag 
er bijna niks, en nu moet er van alles. 
Dan is dat reden om blij te zijn: feest-
vieren voor het aangezicht van de HEER.
Voorop in Gods geboden staat niet wat 
in andere religies vooropstaat: wat wij 
moeten doen om hogere machten gun-
stig te stemmen. Vooropstaat dat Hij 
een God van liefde en genade is. Dat Hij 
geen verzoening eist, maar geeft.

Angst en slavernij

Nu staat Israël op het punt een land 
binnen te trekken waar dat totaal an-
ders is. Overal staan altaren en gewijde 
stenen, Asjerapalen en expressieve 
beelden. Als je iets niet van de Kanaä-
nieten kunt zeggen, dan is dat dat ze er 
weinig aan doen.
Maar wat is dat voor godsdienst, waar 
ze zich zo voor uit de naad lopen? Een 
godsdienst van angst. Dat zal voor hen-
zelf niet het trefwoord geweest zijn. Er 
is een hoop te zien en te beleven. Ook 
best heftig: bij de verering van Baäl en 
Asjera hoort tempelprostitutie. Da’s an-
dere koek dan een preek.
Toch is de godsdienst van de Kanaänie-
ten een religie die mensen opjaagt en 
slaaf maakt. Jij moet de goden gunstig 
stemmen. Door jouw offers, rituelen en 
seksuele prestaties. Dan leef je in angst 
en onzekerheid. Ook al zijn sommige 
van die rituelen best kicken. Afgoden 
zijn grillig. Je kunt je te pletter offeren, 
maar je weet nooit of je het goed ge-
noeg doet.
Ongetwijfeld wordt er bij de feesten in 
Kanaän genoten. Maar met een masker, 
letterlijk of figuurlijk. Het is je angst 
overschreeuwen. Vluchten in opgefokte 
extase. Geen onbezorgde blijdschap.
In wezen is alle afgoderij een kwestie 
van angst en slavernij. En dat is nou 
net wat de HEER nooit meer wil. Hij 
heeft zijn volk net uit het slavenhuis 
bevrijd. Daarom moeten ze ver uit de 
buurt blijven bij de goden van Kanaän. 
Daarom moeten ze met de religieuze 
attributen van Kanaän korte metten 
maken. Dat wordt rigoureus gooi-en-

smijtwerk. Maar wel tot eer van God en 
tot behoud van zijn volk. Daarom moe-
ten ze straks alle heilige plaatsen weg-
vagen. Er moet geen gewoon puin van 
gemaakt worden, maar gemalen puin. 
Het dienen van de HEER, de God die ver-
lossing geeft, heeft niets te maken met 
het dienen van afgoden, bij wie je jezelf 
moet redden.

Jezelf waarmaken

Waar kennen we dit van? Je schrikt er-
van, hoe herkenbaar die Kanaänitische 
wereld is. Vandaag heten de goden 
geen Baäl of Asjera. Ze heten nu: gezien 
worden, voldoen aan bovenmenselijke 
eisen van kijkcijfers, succes en plastic 
schoonheidsidealen.
Lig je eruit in de zoveelste tv-competi-
tie? Kom je volgende week niet meer op 
het scherm? Worden je digitale keutels 
niet honderdvoudig geretweet? Dan 
ben je uit. Heb je nog geen siliconen-
beurt gehad? Dan ziet niemand jou 
meer staan.
Wij moeten het maken. Ons te pletter 
offeren aan de goden van vandaag. 
Nooit is het genoeg. Precies als de Ka-
naänieten. Ze maken zich wijs dat ze 
gelukkig zijn, maar zitten altijd in angst 
voor hun bodemloze goden.
Dat wil Ik pertinent niet hebben, zegt 
de HEER. Laat je nooit meer opjagen. 
Geen angst. Geen slavernij. Jullie kun-
nen het niet zelf maken. Maar dat hoeft 
ook niet.

Antithese

Daarom: weg met alles wat herinnert 
aan de godsdienst van Kanaän. Het is u 
verboden de HEER op allerlei plaatsen 
te vereren. De vertaling van 1951 zegt 
het wat preciezer: niet alzo zult ge de 
HEER, uw God, dienen.
Israël moet het verschil zien. De anti-
these, om een term te gebruiken die als 
term wat versleten is, maar intussen 
wel verwijst naar een hoofdlijn in Gods 
openbaring (van Gen. 3:15 tot Op. 22:14-
15). De tegenstelling tussen de HEER 
mogen dienen en jezelf moeten redden.
De tegenstelling die wij, als het ons uit-
komt, proberen af te zwakken. Het zijn 
toch vaak juist creatieve en boeiende 
mensen, die God laten praten en hun 
eigen gang gaan?
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Ja, dat is het punt niet. Onze God is 
super-royaal met zijn gaven. Maar die 
gaven gebruiken zonder Hem ervoor 
te danken, dat kan niet goed gaan. 
De brede weg van de autonomie (zelf 
achter het stuur blijven zitten) loopt 
morsdood. Ik ben heilig, jullie zijn het 
ook. Dat is grandioos. Het is ook kiezen. 
Ja zeggen tegen de HEER is nee zeggen 
tegen de Kanaäniet, de opgejaagde 
kickzoeker, de hopeloze doe-het-zelver 
in je eigen hart.

Vrijheid en ruimte

De HEER is geen soortgenoot van go-
den die hun dienaars afpeigeren. Hem 
dienen is geen kwestie van slavernij 

en angst, maar van vrijheid en ruimte. 
Niet van je uitsloven, maar van zegen 
ontvangen. Geen godsdienst van pres-
taties, maar leven van genade.
Aan die genade hangt wel een prijs-
kaart. Het leven van Gods eigen Zoon. 
Dat moet de kerk levenslang leren.
Vandaar die offers. Brandoffers, vrede-
offers, tienden, andere heffingen, ge-
lofteoffers, vrijwillige gaven. Ze wijzen 
vooruit naar het leven en sterven van 
Jezus.
Alleen zo kun je vrij en blij zijn. Dan 
kan het niet anders, of je geeft aan de 

dienst van de HEER je beste krachten. 
Als de HEER zegt: je hoeft niet jezelf 
te redden, dan zegt Hij daarmee niet: 
blijf maar op je luie stoel zitten. Geen 
verzoeningsoffer meer. Dat heeft Chris-
tus gegeven. Maar je wilt toch graag 
dat heel je leven een dank- en lofoffer 
wordt?
Niet zoals de Kanaänieten zult u de 
HEER dienen. De plaats die de HEER 
verkiezen zal om daar zijn naam te ves-
tigen, om daar te wonen, daarheen zult 
u gaan. De tabernakel. Later de tempel 
in Jeruzalem. Vandaag de tempel van 
de Heilige Geest, Christus’ kerk.
Daar maken wij niet de dienst uit. Maar 
wij zijn het wel, die – op zijn aanwij-
zing – die dienst mogen verrichten. Dat 

doe je er niet even bij. Denk erom, dat 
bijvoorbeeld die eerstgeboorte-offers 
er financieel in hakten. Van iedere koe 
en ieder schaap het eerste jong voor de 
HEER. Dure grap. Maar nooit is er één 
Israëliet aan tekortgekomen.
Ook vandaag is het dienen van de HEER 
niet iets wat je op een koopje doet. Heel 
je leven is voor Hem, want Hij heeft 
heel je leven verlost.
Daarom is juist het dienen van de HEER 
met heel je hebben en houden een zaak 
van vreugde. Vreugde om de verzoe-
ning die in de kerk bediend wordt.

Het centrum van je leven is waar de 
HEER woont: zijn kerk. Daar mag je voor 
het aangezicht van de HEER blij zijn en 
genieten van zijn zegeningen.

Uitgelaten zijn

Daarom is het eerste gebod van Deu-
teronomium 12: wees blij, want je bént 
verlost. Dat is niet iets opgelegds, maar 
iets wat niet anders kan.
Als je er iets van gaat zien wat het 
waard is dat je niet jezelf hoeft te red-
den maar verzoening en zegen ont-
vangt, dan moet je niet feestvieren, 
dan ga je feestvieren.
Welvaart en geluk zijn geen dingen die 
wij door een hoop gesjouw van de go-
den moeten afdwingen. Het zijn gena-
degeschenken van de Vader van Jezus 
Christus.
Als na de pinksterdag de gemeente te 
Jeruzalem elke dag groeit, dan denken 
die mensen niet: nou mogen we dit 
niet meer en nou moeten we dat. Niks 
moeten. Dat was vroeger.
Wat lezen we wel in Handelingen 2? Ze 
geven hun beste krachten aan de kerk 
van Christus. Ze zoeken de gemeen-
schap die van genade leeft, de kerk, 
de plek die de HEER verkiest om er te 
wonen.
Elke dag komen ze trouw en eensge-
zind samen in de tempel, breken het 
brood bij elkaar thuis en gebruiken hun 
maaltijden in een geest van eenvoud 
en vol vreugde (Hand. 2:46). En dan 
is vreugde nog een tamme vertaling. 
Ze zijn uitgelaten. Ze vieren feest om 
het grote wonder: verzoening met God 
is geen doe-het-zelfpakket. Het is een 
genadegeschenk. Om samen blij mee te 
zijn voor het aangezicht van de HEER. 
En er anderen mee te trekken, die zich 
nu nog vruchteloos uit de naad lopen 
om zichzelf te redden.

Jaargang 21 no 9 september 2014Jaargang 21 no 9 september 2014

228

Heel je leven een dank- en lofoffer
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Maar het pakketje bleek ook nog een 
boekje te bevatten, waar ik eerlijk ge-
zegd wat minder vrolijk van werd. Het 
droeg als titel: Een nieuw lied en bleek 
een handreiking te zijn bij het (nieuwe) 
Liedboek. Toen ik het doorbladerde, las 
ik over de opzet van het nieuwe Lied-
boek, over de rijke verscheidenheid er-
van en over ‘muziekprofielen’. Want het 
blijkt al met al nogal een klus te zijn om 
het nieuwe Liedboek in de gemeente 
van Christus te introduceren.

Vrijgeven

Het pakketje kwam niet helemaal on-
verwacht: via de e-mail was het aange-
kondigd door de deputaten Liturgie & 
Kerkmuziek, en in de krant had ik al ge-
lezen dat de Generale Synode van Ede 
2014 het nieuwe 
Liedboek had 
vrijgegeven 
voor gebruik 
in de eredienst. 
Maar het precieze 
hoe en wat was me 
nog niet helemaal helder, en 
vandaar dat ik deze Kroniek als aanlei-
ding heb gebruikt om me er wat verder 
in te verdiepen.

Al voordat de generale synode begon, 
was duidelijk dat deputaten Liturgie & 
Kerkmuziek erg enthousiast waren over 
het vorig jaar gepresenteerde Liedboek. 
In hun (eerste) rapport aan de synode 
schreven ze hun werkzaamheden nog 
niet afgerond te hebben, maar kondig-
den ze al wel hun voorstel aan om ‘het 
Liedboek 2013, inclusief de psalmen, vrij 
te geven voor gebruik in de gemeen-
ten, waarbij de gemeenten zelf kiezen 
welke liederen ze zingen, op basis van 
het eigen muziekprofiel’.
Een opmerking die makkelijk verbazing 
kon wekken. De Generale Synode van 
Harderwijk 2011 had deputaten name-
lijk de opdracht gegeven om naast een 
algemeen besluit over het al dan niet 
invoeren van het nieuwe Liedboek een 
specifiek besluit voor te bereiden over 

elk van de 
liederen uit 
dat Liedboek 

afzonderlijk. 
Vraag zou daar-

bij moeten zijn of 
het desbetreffende 

lied in overeenstemming is met de hei-
lige Schrift. Deputaten bleken echter 
niet van plan om een dergelijk tweede 
besluit voor te bereiden.

Muziekprofiel

In hun aanvullende rapportage heb-
ben deputaten deze handelwijze nader 
toegelicht. Ook daarin zingen zij de lof 
op het nieuwe Liedboek, en leggen zij 
uit dat het in alle opzichten een brede 
bundel is te noemen. Bij het opstellen 
ervan is uitgegaan van een schema 
dat de breedte van de protestantse 
kerken in vier stromingen indeelt: 
oecumenisch-protestant, klassiek-
gereformeerd, evangelisch en basisbe-
weging. De bedoeling van de redactie 
is geweest om voor die stromingen een 
soort ‘midden’ te vinden.
Nadrukkelijk is het daarbij niet de opzet 
geweest dat iedereen alles zou gaan 
zingen. In plaats daarvan zou gewerkt 
moeten gaan worden met het al eerder 
genoemde ‘muziekprofiel’. In plaatse-
lijke kerken moet men in gesprek gaan 
over zaken als theologische positie, de 
traditie waarin de gemeente staat, 
de leer en spiritualiteit die haar ken-
merkt, en haar muzikale traditie, mo-
gelijkheden en wensen tot uitbreiding 
daarvan. Ook binnen de GKv moet het 
volgens deputaten op die manier (kun-
nen) gaan werken, waarbij zij voor het 
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Eigen wijs

Vlak voor mijn vakantie vond ik een ietwat ge-
heimzinnig pakketje in mijn brievenbus. Toen 
ik het openmaakte, viel er om te beginnen een 
dubbel-cd uit: Met hart en ziel. Vocaal Theologen 
Ensemble o.l.v. Hanna Rijken zingt liederen uit 
het Liedboek. Een werkelijk prachtige cd, die mij 
als GKv-predikant werd aangeboden door de In-
terkerkelijke Stichting voor het kerklied en die 
ik in dankbaarheid heb aanvaard.
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Steunpunt Liturgie een belangrijke on-
dersteunende rol zien weggelegd.

Besluit

Volgens de verslagen van br. D.J. Bolt 
op de website eeninwaarheid.info zijn 
er tijdens de generale 
synode in Ede door 
deze en gene afge-
vaardigde de nodige 
kritische vragen 
gesteld bij de visie 
en voorstellen van 
deputaten. Zo werd 
onder meer gesteld 
dat er volstrekt 
onaanvaardbare 
liederen in het Lied-
boek staan; dat het 
aantal gezangen 
oeverloos dreigt 
te worden en ten 
koste gaat van de 
psalmen; dat wat 
deputaten willen, 
onbegonnen werk is; 
en dat we gaan helpen 
dwalingen de kerk in te zingen.
Uiteindelijk is wat in Ede besloten is, 
echter volledig in lijn met wat deputa-
ten de synode hadden voorgesteld. Het 
Liedboek is aanvaard voor gebruik in de 
kerken, en de kerken wordt aangeraden 
‘een eigen muziekprofiel op te stellen, 
waarin op basis van de 
Schrift, naar de plaat-
selijke mogelijkheden 
en wensen, ingevuld 
wordt welke liederen 
gezongen worden’. Deputaten en 
Steunpunt is opgedragen de invoering 
van het Liedboek te begeleiden door 
middel van een handreiking, voorlich-
ting en adviezen.

Onmogelijk

Naar mijn persoonlijke inschatting 
zal dit er in de praktijk toe leiden dat 
de plaatselijke kerken met een onmo-
gelijke opdracht worden opgezadeld. 
Wellicht dat je, als je als (grotere) ge-
meente de beschikking hebt over de 
nodige theologische en kerkmuzikale 
knowhow, er nog wel uitkomt. Maar 
wat nu, als je daar als (kleinere) ge-
meente niet over beschikt? Wie gaat 

dan bepalen welke van de 1016 liederen 
uit het nieuwe Liedboek geschikt zijn 
om in de plaatselijke kerk te zingen? 
En wie geeft leiding aan de uitbreiding 
van het repertoire?
Ik vrees dat dat, zoals een van de 
afgevaardigden in Ede ook heeft op-

gemerkt, met name de predikant in 
een kwetsbare en misschien zelfs wel 
onmogelijke positie brengt. In veel 
gevallen is hij toch degene die een be-
palende stem heeft in wat er gezongen 
wordt. En wat nu, als hij elders een 
preekbeurt vervult? Moet dan naast al 

het andere dat tegen-
woordig over de e-mail 
gaat, hem ook nog het 
muziekprofiel worden 
meegedeeld van de ge-

meente waar hij voorgaat? Waarbij elke 
gemeente weer een ander, particulier 
lijstje heeft?

Theologisch midden

Maar wat me zwaarder weegt, zijn de 
principiële vragen die te stellen zijn bij 
de gekozen benadering. Uitgangspunt 
voor deputaten lijkt te zijn geweest, 
dat het Liedboek ondanks de verschei-
denheid ervan toch een ‘midden’ heeft 
dat het mogelijk maakt om het in 
zijn geheel vrij te geven. Maar is het 
‘midden’ van de protestantse kerken 
ook het ‘midden’ van de GKv? En heb-
ben wij, ook al verschillen wellicht de 
muziekprofielen van de plaatselijke 

gemeenten, toch niet een theologisch 
profiel dat een keuze uit het nieuwe 
Liedboek mogelijk en zelfs nodig 
maakt?
Als ik deputaten goed beluister, zijn 
ook zij niet van mening dat alles uit het 
Liedboek gezongen moet gaan worden. 

Sterker, nog: in hun aan-
vullende rapport ko-

men ze onder meer 
met een lijst van 
theologisch-gevoe-
lige punten waar 
wijs mee moet wor-
den omgegaan. Als 
voorbeeld daarvan 
noemen ze de uit-
roep waarmee Lied 
745 eindigt: ‘Nico-
laos, pleit voor ons.’ 
Wat mij betreft 
moet je daar niet 
wijs mee omgaan, 
maar dat gewoon 
helemaal niet zin-

gen. En was het dan 
werkelijk onmogelijk 

om met de door Harder-
wijk gevraagde ‘zwarte lijst’ te komen? 
Of, als dat te negatief klinkt, met een 
‘witte lijst’? Me dunkt dat dat wijzer 
was geweest dan ieder maar te laten 
doen wat wijs is in eigen ogen.
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In hun (eerste) rapportage kwam dit 
uitgangspunt allereerst tot uiting in 
wat zij voorstelden met betrekking tot 
de psalmen. Omdat in samenwerkings-
gemeenten veelal de psalmberijming 
uit het oude en nieuwe Liedboek gezon-
gen wordt, moeten in de visie van de-
putaten twee berijmingen beschikbaar 
komen: de ‘eigen’ berijming uit het hui-
dige Kerkboek en de berijming uit het 
Liedboek. Concreet stelden zij voor om 
de 48 psalmberijmingen die in Kerk-
boek én Liedboek hetzelfde zijn, niet op 
te nemen in het nieuwe Kerkboek.

Gezangen

Ook in de voorstellen van deputaten 
ten aanzien van de in het nieuwe Kerk-
boek op te nemen gezangen kwam 
het uitgangspunt naar voren dat dit 
Kerkboek een plaats 
moest krijgen naast 
het nieuwe Liedboek. 
Voorgesteld werd om 
naast de gezangen uit 
de laatste editie van het Gereformeerd 
Kerkboek ook de door de generale sy-
nodes van 2008 en 2011 vrijgegeven 
liederen een plaats te geven, ‘tenzij ze 
(eventueel in een andere berijming of 
vertaling) in het Liedboek 2013 zijn op-
genomen’.
In hun aanvullende rapportage kwa-
men deputaten met een lijst van ge-
zangen die een plek zouden moeten 
gaan krijgen in het nieuw uit te geven 
Gereformeerd Kerkboek. Daarbij werd 
de volgende opmerking gemaakt: ‘En-
kele oude gereformeerde gezangen 
zijn weggelaten omdat ze weinig meer 
gezongen worden. Soms was ook het 
verouderde taalkleed een reden ze niet 

meer voor te stellen. In een enkel geval 
wordt een taalkundige restauratie 
voorgesteld.’ De gedane keuzes worden 
door deputaten verder niet beargu-
menteerd.

Besluit

Wat heeft de generale synode van Ede 
precies met de voorstellen gedaan? Nu, 
wat de psalmen betreft is zij een eigen 
weg gegaan: besloten werd de ‘eigen’ 
psalmberijming uit 1986 in het nieuwe 
Kerkboek op te nemen. Voor wie (nog) 
niet alles van een beamer zingt, een ge-
lukkig besluit dat een hoop geblader en 
gezoek voorkomt. Het was ook moeilijk 
voorstelbaar geweest: een Gerefor-
meerd Kerkboek met een incomplete 
psalmberijming!
Het besluit over de gezangen heeft in 

de pers al het nodige 
stof doen opwaaien, 
omdat een aantal ‘klas-
siekers’ niet terugkeert 
in het nieuwe Gere-

formeerd Kerkboek. Voor gezangen als 
het ‘Ere zij God’, ‘Jezus, leven van mijn 
leven’ en ‘Nooit kan ’t geloof teveel ver-
wachten’ was geen 
plaats meer in 
onze kerkmuzi-
kale herberg. 
Daar staat 
tegenover 
dat een 
aantal 
‘klassiekers’ 
uit het oude 
Liedboek 
dat in het 
nieuwe Liedboek 
niet terugkeert, wel 

een plek krijgt in het nieuwe Gerefor-
meerd Kerkboek.

Vreemd

Er zou veel te zeggen zijn over het be-
sluit om een aantal oude vertrouwde 
gezangen geen plek meer te geven in 
het nieuwe Kerkboek. Daarbij weet ik 
best dat er bij deze en gene al langer 
bezwaren leven tegen bijvoorbeeld het 
‘Ere zij God’. Onlangs las ik nog een oud 
interview met de musicus Charles de 
Wolff, die vertelde dat zijn vader ds. 
I. de Wolff met Kerst het ‘Ere zij God’ 
nooit opgaf. Omdat een organist in En-
schede het desondanks na de zegen in-
zette, werd het toch gezongen. Maar in 
afwezigheid van de predikant: terwijl 
die thuis al aan de koffie zat, was de 
gemeente nog met het ‘Amen’ bezig...
Desondanks blijf ik het vreemd vinden 
dat van de afgevaardigden naar een 
synode meer dan 25% tegen het ‘Ere zij 
God’ in het nieuwe Kerkboek stemt. Een 
lied dat zich op veel plaatsen zo’n vaste 
plaats heeft verworven in de dienst op 
Eerste Kerstdag, moet je de gemeenten 
niet af (willen) nemen. Bovendien, het 
is natuurlijk ook tot op grote hoogte 
‘symboolpolitiek’: net als vroeger in  
Enschede zal het lied toch wel gezon-
gen blijven worden. Ik zal het in ieder 
geval blijven opgeven, net zoals de 
beide andere liederen die genoemd 
werden – waarvan er eentje in een 
andere berijming overigens ook in 
het nieuwe Liedboek 
staat.
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Een incompleet Kerkboek
Het door mij als GKv-predikant ontvangen pakketje bevatte 
nog geen nieuw Gereformeerd Kerkboek. Toch moet ook dat 
er binnen afzienbare tijd wel gaan komen. Ook hierover had-
den deputaten Liturgie & Kerkmuziek in de aanloop naar de 
generale synode hun voorstellen gedaan, met als uitgangs-
punt dat het nieuwe Gereformeerd Kerkboek een plaats moet 
gaan krijgen naast het vrijgegeven nieuwe Liedboek.

Geen plaats in onze 
kerkmuzikale herberg
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Het betreft dit besluit: ‘de verantwoor-
delijkheid voor de liedkeuze in eredien-
sten over te laten aan de plaatselijke 
kerkenraden.’ Voortaan beslissen 
we niet sámen meer over wat er 
in onze erediensten gezongen 
wordt, maar mag iedere kerken-
raad doen wat goed is in eigen 
ogen. Als argument wordt daar-
voor aangevoerd, dat het volgens 
artikel C37.1 van de nieuwe Kerk-
orde de kerkenraad is die toeziet 
op de inrichting van de kerkdien-
sten. Want een kerkenraad die de 
prediking van voorgangers kan 
beoordelen, moet ook liederen 
kunnen beoordelen.

Onduidelijk

Ik heb de nieuwe Kerkorde erop 
nageslagen om te kijken of die 
nog iets naders zegt over de te 
zingen liederen. Dat blijkt niet 
het geval te zijn: er wordt enkel 
verwezen naar een Generale Regeling, 
die nog niet is vastgesteld. Tot het over-
gangsrecht behoren alleen de criteria 
die de Generale Synode van Leusden 
1999 heeft vastgesteld om te beoorde-
len of een lied een goed kerklied is, de 
afspraken rond het gebruik van ‘Op-
wekking’ en de volgende uitspraak van 
de Generale Synode van Zwolle-Zuid 

2008: ‘De generale synode zorgt tevens 
voor een lijst van andere liederen die in 
de kerkdienst gebruikt kunnen worden.’

Hier blijft veel nog onduidelijk. Behoort 
het bijvoorbeeld ook tot de bevoegd-
heid van een kerkenraad om in de 
eredienst liederen te gebruiken die niet 
op de synodale lijst staan? Dat lijkt wel 
waarschijnlijk, omdat dat op dit mo-
ment onder bepaalde omstandigheden 
óók al is toegestaan. Maar betekent dat 
bijvoorbeeld ook dat een kerkenraad 

liederen uit het oude Liedboek kan ge-
bruiken, die door eerdere synodes niet 
zijn vrijgegeven? Of zelfs bundels kan 
vrijgeven waaruit door synodes niet 
geput is? En hoeveel zin heeft het dan 
nog dat synodes ook in de toekomst 
lijsten blijven aanleggen?

Wissel

Zo veel is al wel duidelijk: hier is een 
wissel omgegaan. Waar we tot heden 
– in ieder geval formeel! – het uit-

gangspunt kenden dat we samen 
beslissen over wat we zingen, zal 
in het vervolg elke kerkenraad dat 
in principe zelf mogen beslissen. 
En aan één kant is dat ook wel te 
begrijpen: de ‘lijstjes’ leverden 
vaak een hoop gedoe op, en in 
toenemende mate gingen ker-
kenraden, liturgiecommissies en 
predikanten tóch al gewoon hun 
eigen gang.
Maar er is heel duidelijk ook nog 
een andere kant. We hebben het 
altijd samen gedaan, omdat we 
ervan overtuigd waren dat wat 
we zingen, alles te maken heeft 
met wat we belijden, en ook het 
kerklied ‘zuiver in de leer’ dient te 
zijn. Ook, omdat dwalingen vaak 
sneller de kerk in gezóngen dan 
gepréékt worden. En als het ons 
dus praktisch gewoon niet meer 

lukt om het samen te (blijven) doen, 
levert dat in ieder geval de prangende 
vraag op of we het over die leer nog 
werkelijk wel zo eens zijn als we elkaar 
vaak wel willen doen geloven.
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Incompleet

Waar ik meer moeite mee heb, is het 
feit dat het nieuwe Liedboek zo’n be-
palende rol heeft gespeeld bij de keuze 
van de gezangen voor ons nieuwe Kerk-
boek. Sinds jaar en dag zijn we bezig 

geweest met de samenstelling van een 
nieuw en eigentijds Kerkboek – is het 
eindelijk af, blijkt het niet meer dan 
een aanvulling te zijn op een nieuw 
Liedboek. Daar komt nog bij, dat het zo 
ook moeilijk(er) wordt om het nieuwe 
Liedboek niet te gaan gebruiken. Ter-

wijl dat, ook volgens deputaten, voor 
gemeenten wel een legitieme mogelijk-
heid is. En dat brengt me meteen bij 
een laatste punt inzake de besluiten 
over kerkmuziek.

Een complete koerswijziging
Het belangrijkste en eerste besluit dat in Ede is genomen 
over onze kerkmuziek, heb ik voor het laatst bewaard. Maar 
niet, omdat het het minst belangrijk zou zijn: het behelst 
namelijk een fundamentele koerswijziging in onze kerkmuzi-
kale afspraken, en vormt een breuk met onze kerkgeschiede-
nis tot nu toe. Ik geef toe: dat zijn zware woorden, maar ik 
ben ervan overtuigd dat ze niet té zwaar zijn.
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Nu zal geen weldenkend mens beweren 
dat het eenvoudig is om over de toorn 
van God te spreken. Bovendien kun-
nen er op dit punt diepe vragen leven, 
ook in de harten van hen die oprecht 
geloven. Het zal duidelijk zijn dat ik in 
dit artikel niet breed op dit alles kan 
ingaan. Wat ik wel wil doen, is dit: eerst 
wil ik zoeken naar enkele oorzaken van 
de aarzelingen om over de toorn van 
God te spreken. Vervolgens komt de 
vraag aan de orde waarom het nodig is 
dit thema in de prediking aan de orde 
te stellen. Ten slotte stuiten we op het 
punt: ‘Als het dan noodzakelijk is om 
hierover te spreken, hoe moet dit dan 
gebeuren?’

Oorzaken

Een belangrijke voedingsbodem voor 
deze tegenzin is te vinden in de door-
gaande secularisering en ontkerstening 
van West-Europa. Het geloof in een min 
of meer omvattende rationele waar-
heid is verdwenen. Postmoderne men-
sen zeggen steeds meer twijfels te heb-

ben tegenover de ‘grote verhalen’, zo 
stelt men dan. Met evenveel recht kan 
men ook poneren dat de ‘grote woor-
den’ uit de christelijke traditie wegslij-
ten. De specifiek christelijke betekenis 
van begrippen als ‘zonde’, ‘wet van 
God’, ‘genade’ of ‘gerechtigheid’ werd 
vroeger in brede lagen van de Europese 
samenleving nog enigszins aangevoeld. 
Maar de laatste tientallen jaren worden 
belangrijke bijbelse noties steeds meer 
onverstaanbaar. Dat geldt zeker voor 
een uitdrukking als ‘de toorn van God’. 
Trouwens het hele woord ‘toorn’ is uit 
onze Nederlandse omgangstaal aan 
het verdwijnen en wordt vervangen 
door ‘woede’, boosheid’, ‘drift’ of iets 
dergelijks. Dat zal een belangrijke reden 
zijn, waarom de Nieuwe Bijbelvertaling 
in teksten waar vroeger ‘de toorn’ of 
‘de grimmigheid van God’ stond, nogal 
eens spreekt van ‘de woede van God’.1

Het is ook moeilijker geworden te 
spreken van de toorn van God omdat 
er veranderingen zijn gekomen in het 
Godsbeeld. In de rooms-katholieke 

theologie en spiritualiteit en in brede 
lagen van het protestantisme en de 
vroege evangelicale beweging werd 
ervan uitgegaan dat God niet alleen de 
Genadige en Barmhartige is, maar dat 
Hij ook toornt over de zonde (vgl. zd. 4 
HC). Dat laatste is voor velen, buiten en 
binnen de kerk, onverteerbaar gewor-
den. Mede onder de invloed van de ver-
schrikkingen van twee wereldoorlogen 
en andere ontzettende gebeurtenissen 
is de overtuiging gegroeid: ‘Ik kan niet 
geloven in een God die zulke dingen 
toelaat of op deze manier wraakzuchtig 
de zonden bestraft.’ Voor velen was 
dit reden om kerk en geloof resoluut 
vaarwel te zeggen. Anderen blijven in 
God geloven, maar zien Hem dan enkel 
als een barmhartige en ontfermende 
Vader. De kerk heeft wat de Bijbel zegt 
over de toorn van God, altijd verkeerd 
gelezen. God heeft slechts één doel en 
dat is het behoud van alle mensen!2

Met wat zojuist gezegd is, hangt ten 
nauwste samen dat ook het mensbeeld 
is veranderd. Nu heeft dit verande-
ringsproces zich op verschillende ter-
reinen voltrokken. Waar ik hier echter 
vooral op wil wijzen, is dat de zonde als 
onze menselijke schuld voor God onder 
brede lagen van de bevolking volstrekt 
uit beeld is geraakt. Het is tegenwoor-
dig niet ‘in’ om te spreken over zonde in 
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(S)preken over Gods toorn

De notie van de toorn van God roept een heel palet aan ne-
gatieve reacties op. Zo kan men aarzelen om erover te spre-
ken, het met tegenzin doen, maar er ook welbewust over 
zwijgen of er openlijk verzet tegen aantekenen. Al die ten-
densen zijn er in christelijk Nederland en zij nemen toe!

Them
a

A
rie B

aars
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de bijbelse zin van het woord. ‘Mensen 
vinden het moeilijk om als schuldige te 
worden aangewezen. Het past niet bij 
het bewustzijn van eigen autonomie. 
(…) Wij hebben ook de grootste moeite 
onze schuld te erkennen. Wij spreken 
eerder over lot dan over schuld, eerder 
over machteloosheid dan over zonde’.3 
En waar deze vaagheid in onze visie op 
zonde en schuld gaat doorwerken, ver-
dwijnt ook de toorn van God uit beeld.

Ten slotte – om niet meer te noemen 
– werken ook veranderende visies op 
Persoon en werk van Christus mee aan 
dit proces. De klassieke gereformeerde 
theologie benadrukt dat Christus in 
zijn lijden en sterven ‘de toorn van God 
tegen de zonde van het hele menselijke 
geslacht aan lichaam en ziel gedragen 
heeft. Hij deed dit om door Zijn lijden, 
als het enige zoenoffer, ons lichaam en 
onze ziel van het eeuwige oordeel te 
verlossen en Gods genade, gerechtig-
heid en het eeuwige leven voor ons 
te verwerven’ (zd. 15 HC). Het sterven 
van de Here Jezus aan het kruis laat 
zien hoe groot de toorn van God over 
de zonde is, maar ook de rijkdom van 
genade en vergeving die God wil geven 
aan zondige mensen. Een groot aantal 
christenen wil echter niet weten van 
wat wel schamper een ‘zondebokchris-
tologie’ genoemd wordt, namelijk dat 
Christus de toorn van God gedragen 
heeft in onze plaats. Men ziet het lij-
den van Christus – bijvoorbeeld – veel 
meer als teken dat God solidair is met 
de lijdende, door angst gekwelde en 
door zinloosheid bedreigde mens. 
Maar wanneer zo de gedachte van het 
plaatsbekledende offer van Christus in 
nevelen verdwijnt, verandert ook onze 
visie op wat genade is. Er ontstaat een 
soort ‘goedkope’ genade, waardoor het 
bijbelse gehalte van wat genade is, ver-
schrompelt in ons leven.
Uiteraard is het beslist niet zo dat al 
deze motieven een rol spelen bij ieder 
die zich tegen het spreken over het 
oordeel verzet. Iemand kan ook één 
heel belangrijke reden hebben voor zijn 
aarzelingen op dit punt, of zich slechts 
voor een deel bewust zijn van zijn ei-
genlijke motieven. Ik heb hier slechts 
het klimaat willen tekenen waarin de 
tegenzin tegen het spreken over de 
toorn van God kan ontstaan.

Prediking van heel Gods 
Woord

Maar waarom moet de toorn van God 
dan expliciet in de prediking ter sprake 
komen? Is het niet veel juister en pasto-
raler om deze notie stilzwijgend op de 
achtergrond van de prediking te laten? 
Dan ontkennen we haar niet, maar 
we laten de verkondiging van de ‘zeer 
blijde boodschap’ (DL I,3) van het evan-
gelie er ook niet door overschaduwen. 

Bovendien horen we nogal eens zeggen 
dat mensen in deze barre en verwarde 
tijden vooral behoefte hebben aan 
woorden van troost en bemoediging. 
Daarin past de notie van Gods toorn 
niet. Niettemin is er wel degelijk een 
aantal belangrijke argumenten om 
het feit dat God toornt over de zonde, 
uitdrukkelijk en met regelmaat in de 
prediking een plaats te geven. Ik noem 
er drie.
In de eerste plaats is prediking naar 
bijbels-reformatorische opvatting be-

diening van het Woord van God. Dat 
houdt in dat in de regelmatige predi-
king in de gemeente het hele Woord, 
of liever: het volledige onderwijs van 
de Schriften aan de orde dient te ko-
men. Nu is het voor iedere bijbellezer 
duidelijk dat de Schrift uitdrukkelijk 
en met grote ernst laat zien hoe God 
toornt over de zonde en het onrecht. 
Dat gebeurt herhaaldelijk in het Oude 
Testament, vooral in de prediking van 
de profeten.4 In het Nieuwe Testament 

is dat niet wezenlijk anders. Wel is er 
sprake van verschil in accenten, dat 
alles te maken heeft met de overgang 
van de oude naar de nieuwe bede-
ling. In het Nieuwe Testament valt het 
volle licht op de openbaring van Gods 
liefde in de zending en het heilswerk 
van zijn Zoon. Dat evangelie moet na 
Pinksteren ook onverkort en royaal 
verkondigd worden aan alle volken ‘tot 
het uiterste der aarde’ (Hand. 1:8 HSV). 
Maar die boodschap van Gods liefde in 
Christus is omkranst met verwijzingen 
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Christus, detail van Het laatste oordeel, Michelangelo
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naar de realiteit van Gods toorn voor 
hen die dit evangelie verwerpen (Joh. 
3:16-18,36). Op geen enkele wijze wordt 
in het Nieuwe Testament de boodschap 
van de toorn van God afgekeurd of door 
de boodschap van Gods liefde naar de 
achtergrond geschoven.
Het is zelfs zo dat niemand met meer 
bewogenheid en ernst over de toorn 
van God, het gericht en de hel heeft ge-
sproken dan de Christus zelf.5 Het hoeft 
ons daarom niet te verbazen dat deze 
thematiek ook nadrukkelijk een plaats 
kreeg in de missionaire prediking van 
de apostelen. In het boek Handelin-
gen vinden we samenvattingen of 
verslagen van enkele van hun toespra-
ken. Hierin staat het heil in Christus 
centraal. Maar Petrus zegt ook dat 
Christus hem en de andere apostelen 
geboden heeft ‘tot het volk te prediken 
en te getuigen dat Hij Degene is Die 
door God aangesteld is tot een Rechter 
over levenden en doden (Hand. 10:42). 
En Paulus benadrukt dat God nu overal 
aan alle mensen verkondigt ‘dat zij zich 
moeten bekeren, en wel omdat Hij een 
dag vastgesteld heeft, waarop Hij de 
wereld rechtvaardig zal oordelen door 
een Man Die Hij daartoe aangesteld 
heeft’ (Hand. 17:30v).6

Nu zal men hiertegen in kunnen bren-
gen: ‘Het gaat hier om een zendings-
situatie. In de verkondiging aan hen die 
buiten de kerk leven en vervreemd zijn 
van het geloof, is dit accent op de toorn 
van God terecht. Maar hoe zit dat bij 
de prediking binnen de gemeente van 
Christus? Is juist de verbondsgemeente 
niet de wijkplaats waar men veilig is 
voor de toorn van God?’ Zeker, heel 
in het bijzonder binnen de gemeente 
wordt de weg gewezen hoe wij aan 
deze straf ontkomen kunnen en weer 
in genade aangenomen worden (zd. 5 
HC). Binnen de gemeente wordt ook 
de kracht ervaren van de beloften van 
God en van het bloed van Christus dat 
van alle zonden reinigt. Maar nergens 
in de Bijbel wordt ons geleerd dat de 
gemeente per definitie of automatisch 
tegen Gods toorn, oordeel en gericht 
beveiligd is. Integendeel, in het Nieuwe 
Testament is de spits van de toorn van 
God ook op de gemeente gericht.7 Een 
gedeelte dat dit op indrukwekkende 
wijze laat zien, is het begin van 1 Korin-

tiërs 10. Daar herinnert Paulus aan een 
belangrijke episode uit de geschiede-
nis van Israël. Heel het volk, zo schrijft 
hij, is door de Rode Zee gegaan. Zij 
hebben allen in de woestijn hetzelfde 
geestelijke voedsel gegeten en dezelfde 
geestelijke drank gedronken. ‘Maar (…) 
in de meesten van hen heeft God geen 
welgevallen gehad, want zij zijn neer-
geveld in dewoestijn. En deze dingen 
zijn gebeurd als voorbeelden voor ons 
(= de nieuwtestamentische gemeente, 
AB), opdat wij niet zouden verlangen 
naar kwade dingen, zoals ook zij ver-
langd hebben’  (1 Kor. 10:1-6).

Prediking: sleutel

Het tweede motief waarom de toorn 
van God in de prediking aan de orde 
moet komen, is dat de reformatorische 
theologie de prediking beschouwt als 
de eerste en voornaamste sleutel van 
het koninkrijk der hemelen. Wat dat 
betekent, wordt klassiek verwoord in de 
Heidelbergse Catechismus. Ik citeer de 
desbetreffende vraag en het antwoord 
volledig: ‘Hoe wordt het koninkrijk der 
hemelen door de verkondiging van het 
heilig evangelie geopend en gesloten?’ 
Het antwoord luidt: ‘Volgens het bevel 
van Christus wordt aan de gelovigen 
allen samen en ieder persoonlijk, ver-
kondigd en in het openbaar verklaard, 
dat al hun zonden hun door God om de 
verdienste van Christus werkelijk verge-
ven zijn, zo vaak zij de belofte van het 
evangelie met waar geloof aannemen. 
Maar aan alle ongelovigen en huiche-
laars wordt verkondigd en verklaard, 
dat de toorn van God en het eeuwig 
oordeel op hen rusten, zolang zij zich 
niet bekeren. Naar dit getuigenis van 
het evangelie zal God oordelen, zowel 
in dit als in het toekomstige leven’  
(zd. 31 HC, vr./antw. 84).
Het is niet mogelijk – en ook niet no-
dig – deze passage breed uit te leggen. 
Maar een enkele opmerking is wel op 
zijn plaats. Wat opvalt, is dat de cate-
chismus hier spreekt over de verkondi-
ging van het evangelie. Dat is de grote 
roeping van de kerk, niet minder, maar 
ook niet meer! In dat kader komt echter 
de aanzegging van het oordeel aan de 
ongelovigen uitdrukkelijk ter sprake. 
De catechismus zegt zelfs dat aan hen 
wordt ‘verkondigd en verklaard’ dat de 

toorn van God op hen rust. Die beide 
woorden laten zien dat dit motief maar 
niet als een pro memoriepost mag 
functioneren of terloops even wordt 
aangestipt.8 In de prediking wordt heel 
de gemeente voor het gericht van Gods 
Woord geplaatst9: de gelovigen wor-
den vrijgesproken en wie in ongeloof 
volhardt, veroordeeld. Dat is de ‘laatste 
ernst’ van de verkondiging van het 
evangelie waarin de dag van het defi-
nitieve oordeel over de levenden en de 
doden zijn schaduwen vooruitwerpt.

Prediking: prikkel

Ten slotte functioneert de prediking 
van de toorn van God ook als een prik-
kel tot heiliging van het leven. Een van 
de vermaningen in de brief aan de 
Hebreeën luidt: ‘Jaag de vrede na met 
allen, en de heiliging, zonder welke 
niemand de Heere zal zien.’ De uit-
eindelijke motivering hierbij is: ‘Want 
onze God is een verterend vuur’ (Heb. 
12:14,29). Het gericht van God gaat niet 
alleen over het zondaar zijn van ons en 
evenmin over ons al of niet waarachtig 
in Christus geborgen zijn. Het oordeel 
gaat ook over de goede werken.10 We 
kunnen hierbij denken aan het betoog 
van Paulus in 1 Korintiërs 3:10v. De 
apostel schrijft in dit gedeelte over de 
wederkomst van Christus en zegt dat 
die dag in vuur verschijnt. Hierin zul-
len de werken van sommigen verbrand 
worden, terwijl de werken van anderen 
in de hitte zullen standhouden. Bij het 
onderscheid dat Paulus hier aanbrengt, 
gaat het niet om gelovigen en ongelo-
vigen, om mensen die gered worden en 
mensen die verloren gaan. Het gaat om 
een onderscheid tussen gelovigen van 
wie sommigen op het goede funda-
ment Christus goede werken gebouwd 
hebben en anderen niet. Degenen die 
verkeerd gebouwd hebben, worden wel 
behouden, maar hun werken gaan ver-
loren.11 Met hun zonden bedroeven de 
gelovigen God en roepen zij zijn toorn 
over zich af (vgl. 2 Sam. 12:10v; DL V,5).

Manier waarop

Tot slot nog enkele opmerkingen over 
de manier waarop Gods toorn ter 
sprake gebracht dient te worden.12 
Allereerst zal dat in het licht van de 
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Bijbel(tekst) moeten gebeuren en 
nooit geïsoleerd mogen worden van 
het evangelie van Gods genade. Met 
het laatste bedoel ik dat prediking van 
de toorn en van het oordeel niet mag 
ontaarden in een eenzijdige ‘hel- en 
verdoemenisprediking’. Hiervan is 
vooral in het verleden wel sprake ge-
weest, al doen rond dit verschijnsel 
ook de nodige karikaturen de ronde. 
Vervolgens dienen we hierover in volle 
ernst te spreken. Zowel Jezus als de 
apostelen gebruiken een taalkleed vol 
klemmende ernst als zij de toorn en 
het gericht van God ter sprake brengen. 
Die stijl past ook ons wanneer wij dat 
doen. Bovendien mogen we niet naar 
deze thematiek verwijzen uit een soort 
zucht naar ‘bangmakerij’. In de Schrift 
staat de verkondiging van de toorn 
van God in het kader van de dringende 
oproep tot bekering, geloof en heiliging 
van het leven (Mat. 11:20-24; Rom. 1:18v; 
2:5v). Uiteraard zijn er ook verschillende 
andere motieven om in de prediking 
een appel te doen op de hoorders, maar 
– bijbels ge-
zien – hoort 
de verkon-
diging van 
de realiteit 
van Gods 
toorn daar 
zeker bij! In 
de vierde 
plaats dient 
ons spre-
ken over 
dit thema 
ingetogen 
en sober te 
zijn. Boete-
predikers 
uit de mid-
deleeuwen, 
maar ook 
voorgangers uit de kringen van het 
piëtisme en de opwekkingsbeweging, 
schilderden soms in felle kleuren en 
met grote dramatiek het komende 
gericht en het eeuwig oordeel. Er zijn 
altijd wel mensen geweest die daarvan 
onder de indruk zijn. Maar deze manier 
van preken verbreekt geen enkel hart. 
Dat doet alleen de liefde van God in 
Christus. De noodzaak van sober en 
ingetogen over de toorn van God te 
spreken is trouwens ook helemaal in 

lijn met de Schrift. Zij is immers ken-
merkend voor de wijze waarop Christus 
en de apostelen deze thematiek aan de 
orde stelden. Ten slotte mag ook niet 
verzwegen worden dat de Bijbel de 
toorn, het gericht en het oordeel van 
God plaatst in het kader van de troost 
van de gelovigen. Zij mogen door de ge-
nade van God weten dat Christus voor 
hen de toorn van God heeft gedragen 
en het eeuwige leven heeft verworven 
(zd. 15 HC). Daarom toornt God niet 
meer op hen. Zij zullen in het eind-
gericht ook niet veroordeeld worden, 
maar voor eeuwig delen in Gods liefde 
en met Christus triomferen (zd. 19 HC 
vr./antw. 52; art. 37 NGB).

Waarschuwing

Het verzwijgen of het ontkennen van 
de notie van de toorn van God in de 
prediking is dus bepaald niet zoiets als 
een onschuldige of onbelangrijke blinde 
vlek. Het heeft verregaande consequen-
ties. Om dat te onderstrepen citeer ik 

een waar-
schuwing 
van Trimp, 
waarbij 
ik mij 
van harte 
aansluit: 
‘Verschraalt 
dus de pre-
diking van 
Gods toorn, 
oordeel en 
gericht, dan 
zal de vreze 
des Heren 
uit het leven 
wijken en de 
godsvrucht 
vervlakken. 
Dan horen 

wij nog wel van “zonde”, maar wij stre-
pen haar weg tegen de “genade” en 
gaan op de oude voet verder. Deze pre-
diking kan niemand meer verontrusten 
en zegt het oordeel niet aan. Zij heeft 
het niveau verloren waarop zij in Zon-
dag 31 van de Catechismus is gezet.’13

Dr. A. Baars is sinds 1 februari 2014 
emeritushoogleraar ambtelijke vakken 
aan de TU Apeldoorn.

Noten:
1 Vgl. H.G.L. Peels, Wie is als Gij? ‘Schaduw-

zijden’ aan de Godsopenbaring in het 
Oude Testament, Zoetermeer, 1996, p. 118.

2 Zo o.a. Jan Bonda, Het ene doel van God. 
Een antwoord op de leer van de eeuwige 
straf, Baarn, 1993, en al eerder zijn Het 
heil van de velen. ‘Hoe is God?’ en de leer 
van de eeuwige straf, Utrecht, 1989.

3 A. van de Beek, Waarom? Over lijden, 
schuld en God, Nijkerk, 1984, p. 56; zie 
ook: J.W. Maris en F. van der Pol, De zonde 
uit beeld. Bijbels schuldbesef en modern 
levensgevoel, Barneveld, 1994, en C. Trimp, 
Media vita. De betekenis van de gerefor-
meerde ambtsleer voor de ‘humaniteit’ in 
de kerkelijke zielszorg, Groningen, 1981,  
p. 24v.

4 Peels, Wie is als Gij?, p. 118-134; H.M. Oh-
mann, Wie kent Uw toorn? Het Oude 
Testament over de toorn van God, Goes, 
1988.

5 L. Floor, Het gericht van God volgens het 
Nieuwe Testament, Amsterdam, 1979,  
p. 32-56.

6 Floor, Het gericht van God, p. 58-70; vgl. 
C. Trimp, Klank en weerklank. Door predi-
king tot geloofservaring, Barneveld, 1989, 
p. 76v.

7 Zie Trimp, Klank en weerklank, p. 77; Floor, 
Het gericht van God, p. 7.

8 W. Kremer, ‘Het gericht in de prediking’, 
in: idem, Priesterlijke prediking. Een bun-
del eigen werk, verzameld en aangeboden 
ter gelegenheid van zijn gouden ambts-
jubileum, Amsterdam, 1976, p. 135-140, 
m.n. 139.

9 Vgl. W. Kremer, ‘De prediking in de belij-
denis’, in: idem, Priesterlijke prediking,  
p. 111-134, m.n. 118; zie ook B. Holwerda,  
De dingen die ons van God geschonken 
zijn. Catechismuspredicatiën III, Goes, 
1955, p. 80.

10 Kremer, ‘Het gericht in de prediking’,  
p. 139. Zie ook: W.H. Velema, Geroepen tot 
heilig leven, Kampen, 1985, p. 43v.

11 Floor, Het gericht van God, p. 84v.
12 Zie voor het vervolg: Kremer, ‘Het gericht 

in de prediking’, p. 139v.
13 Trimp, Klank en weerklank, p. 78.
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Het ND sprak over een onvergete-
lijke zomer. Iedereen begrijpt dat 
het niet ging om zonnige en zo-
merse belevenissen die aanleiding 
waren voor een extra dikke zater-
dagbijlage.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze 
zomer een paar keer de neiging 
heb gehad om het laatste boek van 
de Bijbel weer eens open te slaan. 
Ik koester echter niet de illusie 
dat we de vaak heel ingewikkelde 
gang van zaken op het wereldto-
neel onder de knie krijgen door er 
een apocalyptische mal overheen 
te leggen. Maar de kern staat vast: 
God regeert, ook al lijkt het kwaad 
haast niet (meer) te stoppen.

Als kritisch journaalkijker consta-
teerde ik dat, zodra je eigen kelder 
door een tropische stortbui onder 
water loopt, de ramp met de MH17 
ineens nieuws op grote afstand 
wordt. Maar ook al hield je zelf 
droge voeten tijdens de zomerse 
regenverrassingen, de verslag-
geving van het journaal zette je wel 
aan het denken. Wij Nederlanders 
kunnen de woeste baren bedwin-
gen. En onze rivieren, ach, nu we 
weten dat ook deze kunnen over-
stromen, hebben we er intussen 
zo ook onze plannen voor. Maar de 
sluizen van de hemel, we staan er 
wat verloren bij met emmer en be-
zem en een dweil om onze nek.

Zo badinerend kan ik natuurlijk 
niet schrijven over wat er ver-
volgens weer boven water kwam 
zodra ons rioleringssysteem het 
overvloedige hemelvocht met 
enige vertraging had afgevoerd. 
Het rampgebied met de resten van 
de MH 17. Wie kan het ooit bevat-
ten? De volle reikwijdte drong tot 
je door op het moment dat de twee 
enorme vliegtuigen op vliegveld 
Eindhoven vier dagen achtereen 
hun droeve lading prijsgaven. Zo 
eindeloos indrukwekkend!

Maar toen raakte ik in de war. 
Want de ontroerende beelden 
vanuit de lucht van die eindeloos 
zwarte colonne werden afgewis-
seld met prachtige opnamen, 
eveneens vanuit de lucht, van ‘het 
peloton’ dat voortraasde richting 
de Arc de Triomphe in hartje Pa-
rijs. Even later de beelden van ver-
nietigde huizen in de Gazastrook 
– erbarmelijk en hartverscheu-
rend – afgewisseld met beelden 
van Palestijnse mensen die tijdens 
een korte gevechtspauze over een 
markt liepen waar meer gevari-
eerd fruit lag dan in onze plaatse-
lijke super. 

Ik raakte de draad kwijt. Want ik 
zag een dreigende president Putin 
en daarna beelden van een over-
vloed aan kleurrijke producten 
van de Nederlandse tuinbouw. 

We gaan het als Nederland zwaar 
krijgen, was de boodschap. Eco-
nomisch gezien dan. En nu ik dit 
schrijf, komen er mondjesmaat 
berichten over vrouwen en kinde-
ren die, ingesloten door de ISIS, 
van honger en dorst bezig zijn te 
sterven. En dan zie ik plotseling 
weer beelden van een militair 
vliegtuig dat wordt ‘opgetuigd’ om 
een enkele blanke ebolapatiënt 
naar Spanje te vervoeren. Terwijl 
honderden mensen met dezelfde 
ziekte gewoon ergens in Afrika op 
de vuile grond liggen dood te gaan.

Ik raak in de war als ik in hetzelfde 
journaal veel roze en onbeteugelde 
uitbundigheid zie in de grachten 
van onze hoofdstad en radeloze 
mensen die met bezems proberen 
het rode bloed weg te vegen van de 
vloer van een school ergens in het 
Midden Oosten.

Een onvergetelijke zomer. Maar 
God regeert en Hij laat zich niet in 
de war brengen.

Een onvergetelijke 
zomer
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De ‘vrucht van de Geest’ is tegenwoor-
dig een populair thema. Dat komt deels 
doordat het zo concreet is. Galaten 5 
laat bijvoorbeeld zien hoe vruchtbaar 
het leven van een christen wordt, wan-
neer hij of zij zich laat leiden door 
de Heilige Geest. Paulus zet negen 
eigenschappen op een rijtje, die het 
nastreven waard zijn. Over elk van die 
eigenschappen zou een apart artikel 
geschreven kunnen worden, maar ze 
zijn niet los verkrijgbaar. Vandaar dat 
Paulus het woord ‘vrucht’ hier in het 
enkelvoud gebruikt. Wat de Geest ople-
vert, is één samenhangend geheel.
Dit in tegenstelling tot de ‘werken 
van het vlees’, die vlak daarvoor wa-
ren opgesomd. Een lange lijst waar 
geen einde aan lijkt te komen. Paulus 
sluit zelfs af met ‘et cetera’ (vgl. 1 Tim. 
1:9-10): ‘ontucht, zedeloosheid en los-
bandigheid, afgoderij en toverij, vijand-
schap, tweespalt, jaloezie en woede, 
gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, 
bras- en slemppartijen, en nog meer 

van dat soort dingen.’ Inderdaad, zulke 
dingen brengen alleen maar chaos en 
verdeeldheid teweeg: ze verstoren de 
omgang tussen mannen en vrouwen, 
scheppen verwijdering tussen Schep-
per en schepsel, en schaden de relaties 
tussen mensen onderling. Maar de 
vrucht van de Geest ontvouwt zich als 
een eenheid, zoals een mandarijn uit 
meerdere partjes bestaat, waarvan er 
geen gemist kan worden.

Deze samenhang komt door de liefde, 
waarmee Paulus dan ook begint. Eerst 
had hij de Thora teruggebracht tot dit 
belangrijkste principe: ‘De hele wet 
is vervuld in één uitspraak: “Heb uw 
naaste lief als uzelf”’ (vs. 14). Vervol-
gens maakt Paulus zijn lezers duidelijk 
dat dit principe onder invloed van de 
Heilige Geest om zo te zeggen geïnter-
naliseerd wordt tot een leidend begin-
sel in alles wat je doet of nalaat. Het 
is opvallend dat je geen van die negen 
dingen die hij noemt, met een wet kunt 

afdwingen. Door welke verordening 
bevorder je bijvoorbeeld ‘vreugde’? Hoe 
kan wetgeving mensen ooit tot ‘zacht-
moedigheid’ verplichten? Maar vanuit 
het beginsel van de liefde komen zulke 
dingen vanzelf tevoorschijn. Als onge-
dachte vrucht van de Geest.

Onkruid wieden

Hoezo vanzelf en ongedacht? Veel chris-
tenen zouden graag meer vruchtbaar-
heid van de Geest in hun leven willen 
zien. Wat ervan te denken als niet al die 
negen eigenschappen aanwezig zijn, of 
als een bepaalde eigenschap er in on-
voldoende mate is? Moet je dan rustig 
afwachten wat er gebeurt, of moet je 
juist een programma voor karakterver-
betering gaan volgen? ‘Laat u leiden 
door de Geest, dan bent u niet gericht 
op uw eigen begeerten’, adviseert Pau-
lus in vers 16, maar hoe doe je dat? De 
Geest is zo ongrijpbaar…
Om te beginnen zijn ‘vlees’ en ‘Geest’ 
hier absolute tegenstellingen. Het gaat 
niet om een innerlijk gevecht dat je als 
christen kunt voeren, zoals Paulus dat 
bijvoorbeeld beschrijft in Romeinen 7, 
maar om twee manieren van leven die 
lijnrecht tegenover elkaar staan. Daar-
bij is geen compromis mogelijk, dus je 
moet kiezen: óf doen wat je zelf wilt, je 
zondige natuur volgen en eigen harts-
tochten en begeerten najagen, óf doen 
wat God wil, omdat je Jezus Christus 
toebehoort en je door de Geest laat 
leiden. Paulus verbindt die principiële 
keuze met wat Jezus leerde in de Berg-
rede: aan de vrucht kent men de goede 
of de slechte boom; van distels pluk je 
geen vijgen en van doornstruiken geen 
druiven (Mat. 7:16-20; Luc. 6:43-44). Is je 
leven vruchtbaar voor God? Laat je het 
geloof daadwerkelijk rijpen? Anders zul 
je het Koninkrijk niet binnengaan.
Vervolgens is de vrucht van de Geest 
exclusief: alles wat andere wortels 
heeft, wordt daardoor uitgesloten. 
Om in de beeldspraak van Paulus te 
blijven: er moet regelmatig onkruid 
gewied worden. Distels en doornstrui-

De vruchtbaarheid van de Geest

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, ge-
duld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing.’
‘… wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker 
van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de 
akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.’

(Galaten 5:22-23a; 6:7b-8)
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ken brengen niets op. De vrucht van de 
Geest verschijnt niet zomaar, daar is 
voorbereiding en geduld voor nodig. En 
zelfverloochening kost strijd, misschien 
wel levenslang. Maar de groei komt van 
de Heilige Geest, die ervoor zorgt dat je 
leven zich in de goede richting ontwik-
kelt.
Efeziërs 5:9 is een paralleltekst. Daar 
spreekt Paulus, afhankelijk van de 
gevolgde variant in de handschriften-
traditie, over de vrucht van het licht 
(Grieks: phootos; NBV) of over de vrucht 
van de Geest (Grieks: pneumatos; HSV). 
Beide opties zijn mogelijk, maar in elk 
geval wordt ook hier een enkelvoud ge-
bruikt. Uit de context van Efeziërs 5:9 
blijkt dat de bedoelde vruchtbaarheid 
goedheid, gerechtigheid en waarheid 
oplevert, tegenover de vruchteloze 
praktijken (meervoud) van de duister-
nis.

Bodemkwaliteit

Het kan nog concreter. Wat veel bijbel-
lezers ontgaat, is dat Paulus de type-
ringen ‘vlees’ en ‘Geest’ in het volgende 
hoofdstuk van zijn brief herhaalt in 
het kader van een vergelijkbare me-
tafoor: zaaien en oogsten. Een boer 
uit het Midden-Oosten heeft vaak 
verschillende soorten grond tot zijn 
beschikking. Sommige stukken zijn te 
rotsachtig, andere zitten vol distels. Uit 
de gelijkenis over het zaad in de akker 
blijkt hoe belangrijk het is dat het ge-
zaaide in goede aarde valt; alleen dan 
draagt het volop vrucht (Mat. 13:3-9). 
De vraag is dus: hoe staat het met de 
bodemkwaliteit?
Paulus zet twee soorten ‘akkers’ tegen-
over elkaar, weer in die radicale óf-óf 
positie. Je kunt maar op één akker tege-
lijk bezig zijn. Je zaait op de akker van 
je zondige natuur (vlees), of op de akker 
van de Geest. En het is een algemeen 
bekend principe: wat een mens zaait, 
zal hij ook oogsten. In het eerste geval 
zul je slechts dood en verderf (Grieks: 
phthora) oogsten. In het tweede geval 
zul je eeuwig leven oogsten. Ter illus-
tratie valt hierbij te denken aan de ge-
lijkenis over het onkruid in de akker, dat 
samen met het graan moet opgroeien 
totdat het oogsttijd is (Mat. 13:24-30). 
In het Koninkrijk zal de vrucht van de 
Geest overvloedig geoogst worden.

Zaaien op de akker van de Geest, dat 
wil zeggen: investeren in een spirituele 
voedingsbodem voor je leven. Bij alle 
beslissingen die je neemt, de keuzes die 
je maakt, je niet laten leiden door wat 
zoal bij jezelf opkomt, maar om zo te 
zeggen je hart planten in het Konink-
rijk. Wat met het oog dáárop nodig 
is, zal je cadeau gegeven worden als 
vrucht van de Geest (vgl. Mat. 6:33).

Als we de beeldspraak van hoofdstuk 
5 en 6 combineren, moeten we bij 
‘vrucht’ niet denken aan een manda-
rijn of een druif of wat er verder zoal 
aan stokken en bomen groeit, maar 
aan wat er op het veld groeit. De vrucht 
van de Geest is laag-bij-de-grondser 
dan je zou verwachten! Toch zijn daar 
genoeg veldgewassen te vinden, in alle 
kleuren van de regenboog: aardbeien, 
bloemkool, pompoenen, radijs, sla. Of 
lijkt de vrucht van de Geest meer op 
een goudgele korenaar die vele graan-
korrels bevat? Dat laatste laat zich goed 
verenigen met de beeldspraak van 
zaaien en maaien (zie daarvoor bij Pau-
lus ook 1 Kor. 15:36-44; 2 Tim. 2:6). In elk 
geval gaat het bij de negen eigenschap-
pen die Paulus opsomt, niet om bijzon-
dere uitwassen die alleen haalbaar zijn 
voor geoefende christenen, maar om 
basale dingen die in deze wereld blijk-
baar toch niet vanzelf spreken. Je moet 
diep bukken of nauwkeurig kijken om 
ze te ontdekken…
En iedereen begrijpt 
dat het geen zin 
heeft dagelijks met 
behulp van een ver-
grootglas te contro-
leren of het gewas al 
iets gegroeid is. Je kunt 
beter onkruid gaan wieden 
en zorgen voor een goede voe-
dingsbodem.

Oogstrijp

In vers 25 geeft Paulus zijn lezers deze 
regel mee: ‘Als wij leven door de Geest, 
laten we ons dan ook gedragen volgens 
de Geest’ (Willibrordvertaling; zie ook 
vs. 16a). Op deze manier formuleert de 
apostel wel vaker; het eerste zinsdeel 
is een gegeven, waaraan in het tweede 
zinsdeel het noodzakelijke gevolg 
wordt verbonden. Uit het gegeven dat 

wij door de Geest leven, volgt dus dat 
wij ons ook moeten laten leiden door 
de Geest.
Voor ‘gedragen’ gebruikt Paulus een 
ongewoon werkwoord (Grieks: stoi-
chein), bewust of onbewust kritisch 
aansluitend bij het feit dat de Galaten 
zich nog te veel lieten gezeggen door 
de ‘machten van deze wereld’ (Grieks: 
stoicheia tou kosmou; Gal. 4:3 en 9). 
Ontleen de principes die je leven con-
troleren, niet aan een stramien dat in 
deze wereld gebruikelijk is, horen we 
de apostel dan zeggen, maar aan de 
Geest. Het gebruikte werkwoord komt 
uit de militaire sfeer en doet denken 
aan een rij soldaten die in het gelid 
achter de commandant aan marche-
ren. ‘Follow the Leader’ betekent in dit 
geval: volg de Geest die het commando 
voert in ons leven.
Misschien zit hierin ook een element 
van saamhorigheid: laten wij gezamen-
lijk optrekken als christenen. Hetzelfde 
wordt namelijk in het volgende vers 
negatief gezegd: laten we niet elkaar 
de voet dwars zetten of een kwaad 
hart toedragen. In ieder geval is het 
opvallend dat Paulus in de verzen 25-26 
opeens de wij-vorm gebruikt. Als broe-
ders en zusters kunnen we elkaar tot 
steun zijn, op weg naar het Koninkrijk, 
zodat niemand het opgeeft. Ook hierin 
blijkt hoe de Geest alle chaos en ver-
deeldheid die voortkomt uit de ‘werken 

van het vlees’, tegengaat 
en onder christenen 

eenheid bewerkt. De 
gevarieerde vrucht 
van de Geest is na-
melijk bedoeld om er 

onderweg samen van te 
genieten. En te zijner tijd 

(letterlijk: ‘op zijn eigen tijd’) 
zullen we de oogst binnenhalen. 

Wij weten het moment niet, maar 
onze Heer heeft beloofd op tijd te zijn. 
Hij komt zodra de vrucht van de Geest 
rijp is voor de grote oogst, de oogst van 
ons leven.

Uit: Onschatbare teksten. Een top-25 van 
geliefde passages uit het Nieuwe Testament 
met ongekende zeggingskracht, Buijten  
& Schipperheijn, Amsterdam, 2014.

Jaargang 21 no 9 september 2014Jaargang 21 no 9 september 2014



240

Glorieus
Het is een bizarre zomer. En niet alleen vanwege het bij tij-
den herfstachtige weer. De zomer begon onverwacht met de 
alleszins meevallende prestaties van het Nederlands elftal. 
Met weinig verwachtingen was het team afgereisd. In de 
poel des doods hadden ‘we’ weinig kans te overleven. Maar 
de eerste wedstrijd werd een klapper: 5-1 tegen wereldkam-
pioen Spanje! Daarna werd elke wedstrijd een glorieuze stap 
op weg naar het einddoel. Steeds meer gingen we erin gelo-
ven. Helaas, de finale werd net niet gehaald en opnieuw wer-
den we geen wereldkampioen. Na het toernooi ontwikkelden 
zich bizarre maanden: MH17 – Gaza – ISIS – Boko Haram – 
Lampedusa. De aarde en de zee kleurden bloedrood.

Ondertussen ging ik op vakantie. Even loskoppelen, zo moge-
lijk even een paar weken je afsluiten voor het wereldgebeu-
ren en op adem komen. Ik las een boek over manieren van 
kerk-zijn en geloven: Zo zou je kunnen geloven. De titel weer-
spiegelt de voorzichtige bescheidenheid van de schrijver. Zo 
zou het mogelijk kunnen: in deze tijd betekenis blijven geven 
aan aloude waarheden. Is veel leegloop en vervreemding in 
de kerk ook geen symptoom van fundamenteel betekenisver-
lies? Wat zegt God je nog?

Het boek is een recensie waard, wat mij betreft. Maar dat 
komt misschien later. Waar vind je God? Naar mijn inschat-
ting is dat een wezenlijke vraag vandaag. Waar ontdek je zijn 
glorie, in een wereld waar vliegtuigen worden neergehaald, 
mensenlevens verwoest, wrede executies verbijsteren en 
vluchtelingen in miljoenen geteld worden?
De Dordtse Leerregels helpen ons het spoor te vinden. God 
laat zich kennen in Christus. Zijn heil stroomt via Hem de 
wereld in (I,7). Zijn stappenplan kun je in de geschiedenis op 
aarde op het spoor komen en meemaken.
Ik wil u uitnodigen in Efeziërs 1 even met een markeerstift 
aan te strepen hoe vaak Paulus dat ‘in Christus’ aangeeft. 
Met een beamer kun je dat in een kerkdienst prachtig laten 
zien. In de verzen 3-14 kom ik tot acht keer.
Wanneer je daarna een andere kleurstift erbij pakt, kun je 
vervolgens laten oplichten waar Paulus de bedoeling van 
God in beeld brengt: in vers 6, 12 en 14. Vervang daarbij het 
woord ‘grootheid’ in de NBV even door ‘luister’ of ‘glorie’. 
Gods heerlijkheid, zou de vertaling van 1951 zeggen.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we ons tegen-
woordig erg druk maken om het imago van de kerk. Om de 
vraag hoe we in deze snel veranderende tijd nog aanspreken 
en wat christen-zijn voor de wereld van vandaag betekent. 
We bezinnen ons op missionaire kerk-zijn, discipelschap, 
de laagdrempeligheid van kerkdiensten en zo meer. Soms 
bekruipt me daarbij ook wel eens het gevoel dat wíj ervoor 
moeten zorgen dat we goed overkomen, nog zo lang moge-
lijk blijven meetellen en als kerk toegankelijk zijn. Oftewel: 

wíj moeten de uitstraling van Gods 
glorie in deze wereld waarborgen.

Natuurlijk zit daar wel een 
punt. Ik zou het belang van 
uitstraling voor en betrok-
kenheid bij de wereld 
waarop wij wonen, niet 
durven ontkennen. Net 
zomin als het belang van 
herkenbaar aanwezige vol-
gelingen van de Heer, als bederfwerend zout aanwezig in de 
samenleving van het dorp en de stad.
Maar het past ook in onze tijd, waarin we een behoorlijk ri-
sico lopen om individualistisch en ahistorisch naar ons eigen 
bestaan te kijken en dan daarin Gods glorie willen ontdek-
ken en beleven.
Het is daarom wel van belang om Gods glorie op de goede 
plek te zoeken. In Efeziërs 1 valt alle nadruk op wat de HERE 
in de loop van de tijd op aarde doet. Zijn glorie kom je op het 
spoor in Christus. Zijn luister licht op waar Hij mensen uit-
kiest, die al hun heil van Jezus verwachten en gemerkt wor-
den met het stempel van de Geest uit de hemel. God vecht 
niet met raketkracht en wapengeweld, maar door zijn Geest. 
Dat oogt misschien niet zo glorieus. Het zal ook niet direct 
heel veel veranderen aan de bizarre gebeurtenissen van deze 
zomer.
Er is ten diepste ook niet zo veel nieuws onder de zon: Petrus 
signaleerde al bloed, vuur en rookzuilen. In die verscheurde 
en gewonde wereld zal ieder, die de naam van de Heer aan-
roept, behouden worden (Hand. 2:19-21).

De zomer begon met glorieuze wedstrijden van het Neder-
lands elftal. De glorie bleek beperkt en tijdelijk. Wat dat be-
treft is er een hemelsbreed verschil met het stappenplan van 
God. Elke fase daarvan is een glorieuze stap op weg naar de 
eindoverwinning.

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht.
Een dag van blijdschap,
Als heel de schepping wordt bevrijd.
Spoedig zullen wij Hem zien,
En Jezus kennen, zoals Hij is.
Als Jezus terugkomt,
Deel je in zijn heerlijkheid.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen.
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Pornoverslaving

Ik heb eigenlijk geen zin om dit artikel te schrijven. Ik heb 
nee gezegd met verwijzing naar mijn volle agenda. Maar 
het verzoek kwam terug en nee zeggen is niet mijn sterkste 
kant. Ik had daarbij het gevoel dat het in dit geval zou neer-
komen op het weglopen voor het ingaan op een gênante ma-
terie.

Goed dan. Maar verwacht van mij geen 
ontdekkende inzichten en al helemaal 
geen volledigheid. Ik ben hooguit een 
doorgeefluik. En ook dat gezegd heb-
bend, zal ik onvermijdelijk aspecten 
van deze materie laten liggen die een 
bespreking op zich waard zijn.

Pornoverslaving. Ik zet de schaar in het 
woord: porno is een vreselijke term 
voor een vreselijke zaak; het woord 
stinkt zoals ‘gangreen’ of ‘ebola’. Versla-
ving is ook zoiets akeligs. Twee zaken 
waarbij je het liefst zo ver mogelijk uit 
de buurt blijft: nee, daar heb ik niks 
mee. Zo blijft de afstand tussen jou en 
porno+verslaving groot en ben je vei-
lig voor de verdenking dat jij wel eens 
besmet zou kunnen raken door zoiets 
akeligs.
Hm… Laat me het wat afzwakken: ge-
voelig voor erotisch geladen beelden. 
Hebt u ook geen last van? Moet u naar 
de dokter. Er zijn mensen die lijden aan 
amusia: zij zijn niet in staat muziek 
van ander geluid te onderscheiden. 
Zo iemand zal nooit worden geraakt 
door een compositie, of een hardnek-
kig melodietje in het hoofd krijgen. 
Wellicht zijn er zo ook mensen die last 
hebben van aseksualiteit, of hoe je 
dat dan ook moet omschrijven. Maar 
als u een beetje doorsnee bent, zit u 
toch echt aan de andere kant van het 
spectrum. Ik in elk geval wel. En ik ben 
graag normaal, zelfs als ik daarvoor 

moet toegeven dat ik abnormaal ben. 
Zo wordt het gat tussen verslaafden en 
niet-verslaafden, hoop ik, kleiner.

Eerlijk gezegd

Ben ik pornoverslaafd? Nee. Ben ik ge-
voelig voor porno? Ja. Seksboekjes wa-
ren zeldzame zwerfkeien in het land-
schap van mijn jeugd. Je vond ze slechts 
af en toe, bijvoorbeeld tijdens het 
eieren zoeken in de rietkragen langs 
de spoordijk of op andere, een tikkeltje 
eenzame plaatsen of half weggestopt 
in een kiosk. Keek ik daarnaar? Wat 
dacht je? Natuurlijk keek ik daarnaar. 
En als je zo’n boekje vond, zei je ook 
niet: ‘Hè bah, laat ons eieren zoeken.’ Ik 
herinner me dat er tijdens mijn middel-
bareschooltijd op een dag in Groningen 
grootscheepse wegwerkzaamheden 
waren, waardoor wij tot onze verbijste-
ring en vervolgens onze opgewonden 
verrassing door een deel van de rosse 
buurt naar huis moesten fietsen. Nou, 
dat leek erop (ach lieve, wat stelde het 
helemaal voor: die zielige stumpers in 
hun niemendalletjes). En toch: wij 
nog maar een rondje.

Had ik pornoverslaafd kunnen 
worden? Waarom niet? Ten-
slotte heb ik ook gerookt, 
tot september 1986 om 
precies te zijn. Hoe zou 
het me zijn vergaan 

wanneer ik 
op jonge 
leeftijd 
was bloot-
gesteld aan het 
spervuur aan 
pornografisch 
materiaal dat nu 
via internet en tv 
op jonge mensen 
afkomt? Je kunt geen 
auto willen huren op het 
net of wat dan ook uitzoeken 
dat niet per se bij de EO vandaan 
komt, of er worden in de marge 
van het scherm dames aange-
boden. Klik vooral niet door, want 
voor je het weet, zit je midden in 
de troep. Maar een filter dan. 
Helaas, waar een wil is… 
Goed, dat had je destijds 
allemaal niet, maar 
zou ik nog steeds 
pornover-
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slaafd kunnen raken? Ik weet het niet. 
Ik heb het goed met mijn vrouw, ik 
heb veel rotzooi gezien, in mijn werk 
geleerd wat zo’n verslaving aan ellende 
aanricht, redelijk wat gelezen en op den 
duur leer je door dingen heen kijken. 
Hoop je… Verder wordt deze verslaving 
vaak al op jonge leeftijd ontwikkeld. 
Maar toch, ik houd het er veiligheids-
halve maar op dat ik wel degelijk als-
nog voor de bijl zou kunnen gaan. Dit 
moet me uit de pen om te voorkomen 
dat de lezer die wel in deze valkuil viel, 
zegt: ‘Zie je wel: ik ben raar en ik ben 
vies. Anderen leven veel zuiverder, gelo-
viger, heiliger dan ik.’ Nou… misschien 
hebben anderen meer geluk gehad, 
waren ze beter voorgesorteerd, groei-
den ze op in een andere tijd, waren ze 
minder introvert, waren ze…?

Zelfmisleiding

Het valt op dat pornoverslaafden met 
een relatie geneigd zijn tot compar-
timentering. ‘Mijn kijkgedrag heeft 
niets met de liefde voor mijn vrouw 
te maken. Het zijn twee gescheiden 
werelden.’ Ik denk dat ik snap wat ze 
bedoelen, hoe onwaar het uiteindelijk 
ook is. Het moet zoiets zijn 
als: ik houd echt van 
mijn partner, maar 
ik kan die verleiding 
niet weerstaan. Een 
roker zou hetzelfde 
kunnen zeggen te-
gen een partner die 
ernstig tegen roken 
is. Maar met roken 
beschadig je niet – 
nou ja, het is maar 
een vergelijking – 
op zo’n directe ma-
nier anderen. Het 
voor je verslaving 
gebruiken van een 
levenloos ding als 
een sigaret is van een 
andere orde als het mis-
bruiken van mensen van vlees en bloed 
op het scherm of in het echt. En dat je 
partner last heeft van jouw sigaret, is 
ook iets anders dan dat je je partner in 
zijn/haar intimiteit beschadigt.
Want dat doe je. Het lijkt me niet zinvol 
hier uitputtend uit de Bijbel te cite-
ren. De lezing van 1 Tessalonicenzen 

4:3-8 kan volstaan. Verder: neem een 
duik in de poel gevuld met de zwarte 
inkt van het verdriet van partners van 
pornoverslaafden – helaas is er litera-
tuur genoeg – en je wordt misselijk en 
kunt gevoeglijk een streep halen door 
alle zwamverhalen 
met de strekking: 
mijn verslaving 
staat buiten de 
liefde voor mijn 
partner. Het enige ware in zo’n verhaal 
is het begrip ‘verslaving’.
Er is naast schuld belijden tegenover 
God en partner voor de meeste ver-
slaafden dan ook maar één route die 
uit deze ellende kan voeren en dat is 
openheid en hulp zoeken. Veel mensen 
hebben hulp nodig om van hun rook-
verslaving af te komen. En dat is een 
verslaving die heel wat minder taboe-
beladen en schaamtegevoelig is dan 
pornoverslaving, en die zich uiteindelijk 
ook nog eens beperkt tot een fysieke 
afhankelijkheid. Als pornoverslaving 
dieper gaat, waarom zou je er dan ge-
makkelijker weer van afkomen? Zoek 
hulp! Dit is de laatste keer, ik kom er 
zelf wel van af, ik vraag God om hulp; 
ervaringsdeskundigen prikken al deze 

ballonnen moeiteloos lek. 
Je moet hulp zoeken. 

Punt uit.

Sterke drijfveer

Welke hulp? Daar-
over zo het een 
en ander. Eerst 
een andere vraag: 
waarom is de grip 
van pornoversla-
ving zo krachtig? 
Ik kan noch wil 
daar uitvoerige en 
pseudodiepe be-
schouwingen over 

houden. Het is, denk 
ik, ergens ook niet 

zo ingewikkeld. Overleven, 
seks, geld en macht, het zijn stuk voor 
stuk sterke drijfveren. Of je nu de Bij-
bel of seculiere literatuur en lectuur 
leest, van Lady Chatterley’s lover tot de 
millenniumtrilogie van Stieg Larsson, 
het is duidelijk dat ik zo in elkaar zit 
dat – ik beperk het nu tot seks, geld en 
macht – een van deze drie, of een com-

binatie ervan, gemakkelijk koning in 
mijn hart kan worden. Vrijwel niemand 
van ons wordt geboren als zeer gevoelig 
voor het verslaafd raken aan het zoeken 
van klavertjes vier, of aan het verza-
melen van postzegels. Dat zijn drives 

die slechts een 
enkeling kunnen 
inspinnen. Maar de 
behoefte aan seks, 
geld en macht is 

ons op het lijf geschreven.
Heeft God ons dan zo slecht en ver-
keerd geschapen…? Nee, op zichzelf 
zijn seks, geld en macht ook nog eens 
als geschenk te waarderen, al zul je 
bij ‘macht’ vast enige uitleg moeten 
geven. Nee, Gods gaven zijn goed. Wij 
zijn zelf de route ingeslagen waarlangs 
de boze herder zwerft, die de schapen 
langs duivelsnaaigaren en warkruid 
voert. Hij mikt daarbij graag hoog, 
want het bederf van het beste leidt tot 
het slechtste. Het is de weg van IK. Mijn 
begeerte naar geld onthoudt de arbei-
ders hun loon en doet kledingfabrieken 
in Bangladesh instorten en uitbranden. 
Mijn machtshonger leidt tot het mes 
in de rug van de politieke partner van 
gisteren. Mijn behoefte aan seksuele 
bevrediging misbruikt de ander en 
bedriegt de partner. Meer geld, meer 
macht, meer porno; het lijkt of ik me-
zelf meer schenk, in feite raak ik steeds 
verder vervreemd van mezelf, de naaste 
en mijn Schepper.

Hulp zoeken

Wat wil die Schepper? Dat ik hulp zoek. 
Niet eerst dat ik bid en me bekeer en 
beterschap beloof? Nee, dat geloof ik 
niet. Als het waar is dat we mogen zeg-
gen ‘bid en werk’, zou ik, zonder deze 
twee een moment te willen scheiden, 
het hier toch liever omdraaien: ‘werk 
en bid.’
Zoek de openheid en zoek professionele 
hulp.
Welke hulp? Vanwege die ‘bid-kant’ zal 
een christen op dit terrein het meest 
zijn gebaat bij christelijke hulp. Dat 
geldt niet wanneer ik mijn been breek, 
wel als een verslaving ook aan mijn le-
vensovertuiging – mijn Heer wil dit niet 
– raakt. Maar laat het dan alsjeblieft 
geen hulp zijn die belooft de demon die 
jou ‘bindt’, te zullen uitdrijven, of die 

Drives die slechts een 
enkeling kunnen inspinnen
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gelooft dat je met bidden, bijbellezen, 
zingen en b(g)eloftes doen je kunt vrij-
maken. Vergeet het. Werk en bid.
Een eerste stap zal vaak zijn: biecht 
je verslaving op aan je partner of als 
je die niet hebt, aan iemand die 
je absoluut vertrouwt en die je 
geloof deelt. Zo’n biecht kan een 
eerste wezenlijke scheur beteke-
nen in het web waarin je vastzit.

Er is op dit punt af en toe ook 
een ander geluid te horen. En ik 
kan me er wel in verplaatsen. Er 
zijn partners die door een biecht 
zo beschadigd raakten, dat het 
middel haast erger leek dan de kwaal. 
Zij klagen: had dit toch liever zelf uitge-
vochten, zonder mij te beschadigen. Ik 
weet niet hoe wijs dit is, maar geef het 
geluid door.

Je zult meer moeten doen dan open 
zijn. Gelukkig zijn er professionele 
hulpverleners. Hieronder een tamelijk 
willekeurige greep uit de handvatten 
die ik tegenkwam:
- Ga naar de site van bijvoorbeeld 

Eleos en je wordt de hand gereikt.
- Binnen de wereld van de reforma-

torische kerken is ds. Gerrit Herwig 
uit Nunspeet al voor veel verslaaf-
den een aanspreekpunt geweest. Ik 
las dat hij al jarenlang elke morgen 

om 06.15 achter zijn pc kruipt om 
mails te beantwoorden van man-
nen en jongens die met een seks-
verslaving worstelen. Dat contact 
moet, voor wie wil, te leggen zijn.

- Er is een computerprogramma dat 
het verkeer op je pc zo inricht dat 
een ander – door jou uitgekozen – 
ziet waar jij naar toe surft. Het heet 
Covenant Eyes. Er is inmiddels ook 
een app van dit programma voor 
je Android smartphone die je in de 
Playstore kunt downloaden. Lijkt 
me een goed idee om die telefoon 
ook mee te nemen.

- Regelmatig kwam ik de internet-
cursus Setting Captives Free tegen, 
waarvan gelukkig ook een Neder-
landse versie beschikbaar is onder 
de naam: ‘Puur leven’. De cursus 
duurt zestig dagen. Voor meer 
informatie: google op ‘setting cap-
tives free’ en klik vervolgens op on-

line cursussen, gewoon in je eigen 
taal.

- Enkele boektitels: 
Als mannen de verleiding weerstaan, 
Bill Perkins. 

Bedreigde hartstocht, Laurie Hall. 
Voor partners van: Echt gebroken, 
hecht verbonden, Ilona Jacobs. 
Het thema in romanvorm: Ont-
huld, Ashley Weis.

Ten slotte

Hebt u bij het lezen van dit arti-
kel steeds aan mannen gedacht? 
Dat was niet de bedoeling, maar 

wel begrijpelijk. Er zijn ook vrouwen die 
pornoverslaafd zijn. Zij vormen onge-
twijfeld een minderheid ten opzichte 
van de mannen die hiermee worstelen, 
maar ik wil hen toch noemen. Laten 
ook zij zich niet schamen hulp te zoe-
ken.
Ik wens ieder van u een intimiteit 
zonder ruis, zuiver zoals ze ons vanuit 
het Hooglied tegenklinkt. Bent u nog 
verslaafd of bezig in die kuil te glijden, 
ontsnap aan de nepwereld van de boze 
herder en weet je welkom bij de Goede 
Herder.

www.woordenwereld.nl
Kijk eens op onze 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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Deze wet heeft naar de overtuiging 
van zeer velen, en ook van mij, de basis 
gelegd voor het functioneren van de 
Nederlandse rechtsstaat, en is dus de 
meest belangrijke wet van ons land. Je 
zou kunnen zeggen dat de Grondwet in 
rangorde de hoogste wet van ons land 
is en feitelijk ook behoort te zijn. Alleen, 
sommige politici in Nederland vinden, 
en ik ben geneigd hen daarin te volgen, 
dat onze Grondwet al lange tijd een sla-
pend bestaan leidt. De Nederlandse po-
liticus en rechtsgeleerde van faam en 
oud-minister van Justitie prof.dr. Ernst 
Hirsch Ballin, sprak in oktober 2013 bij 

een interview op de televisie over de 
Nederlandse Grondwet als een wet met 
een ‘snurkend’ bestaan. Vanwege die 
merkwaardige uitspraak deze Rondblik.

Slapend bestaan

In de Grondwet van het koninkrijk 
komen wij bij lezing heel belangrijke 
grondrechten tegen. Het begint al bij 
artikel 1. U zou kunnen zeggen: het 
‘basisartikel’. Het artikel luidt: ‘Allen 
die zich in Nederland bevinden, worden 
in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levens-

overtuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht of op welke grond dan ook, is 
niet toegestaan.’
Maar daarna volgen in artikel 2 t/m 
artikel 23 nog vele andere grondrech-
ten, waarvan onder andere de vrijheid 
van godsdienst (art. 6), de vrijheid van 
drukpers (art. 7) en de vrijheid van 
vereniging (art. 8) heel herkenbare 
voorbeelden zijn. Maar onze Grondwet 
zegt nog meer. Artikel 120, onder de 
kop ‘Constitutionele toetsing’, luidt: ‘De 
rechter treedt niet in de beoordeling van 
de grondwettigheid van wetten en ver-
dragen.’ Dus, in eenvoudig Nederlands 
staat daar dat de rechter niet mag 
beoordelen of wetten of verdragen in 
overeenstemming zijn met de bedoe-
ling van de Grondwet.
Daar komt de opmerking van dr. Hirsch 
Ballin van het snurkende bestaan van 
de Grondwet vandaan. En hij is niet de 
enige of de eerste die daarover opmer-
kingen heeft gemaakt. Het toenmalige 

Een tweehonderdjarige 
slapende Grondwet?
In deze Rondblik vraag ik graag uw aandacht voor een twee-
honderd jaar oud onderwerp. En als het dan om die lange 
tijd gaat, dan denken wij algauw aan de belangrijke wet 
waaraan in bestuurlijke kring de laatste tijd ruim aandacht 
is besteed, namelijk de Grondwet van het Koninkrijk der Ne-
derlanden.
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GPV-kamerlid wijlen dr. A.J. Verbrugh 
streefde als lid van de staatscommis-
sie Cals/Donner bij de bezinning op 
de herziening van de Grondwet naar 
een wijziging hiervan in christelijke 
zin, en sprak over de instelling van een 
Hooggerechtshof om de wetten en 
verdragen te toetsen aan de inhoud 
van de Grondwet. Ook andere politici, 
uit de kring van D66 en Groen Links, 
hebben in die tijd gepleit voor toetsing 
van sommige wetten aan de Grondwet, 
vooral in die gevallen waarin naar hun 
oordeel te weinig 
rekening wordt ge-
houden met onder 
andere de sociale 
grondrechten, de 
mensenrechtenverdragen, en milieu- 
en emancipatie-effecten van regelge-
ving.
Ongetwijfeld heeft dr. A.J. Verbrugh 
toen en heeft wellicht ook nu dr. Hirsch 
Ballin gedacht aan de wetgeving 
rondom het grondrecht van de gods-
dienstvrijheid. Daar lopen vandaag de 
vertegenwoordigers van D66 en Groen 
Links heel gemakkelijk overheen, in 
die zin, dat zij geneigd zijn artikel 1, 
de antidiscriminatie-uitgangspunten, 
belangrijker en min of meer bovenge-
schikt te achten aan andere grondrech-
ten zoals vooral de godsdienstvrijheid. 
In het bijzonder bij D66 lijkt het soms 
alsof zij via hun standpunt van het 
wegdringen van godsdienstuitingen 
uit het publieke leven, als vanzelf, 
hopelijk ongewild, uitkomen bij de 
‘opium-voor-het-volkgedachte’ uit de 
tijd van de Sovjet-Unie. Duidelijk is in 
elk geval dat al deze politici feitelijk het 
slapende bestaan van de Grondwet om 
hen moverende redenen wilden wakker 
maken door het introduceren van een 
toetsingsrecht.

Toetsing aan de Grondwet

En, geachte lezers, bij mijn Rondblik 
vandaag zie ik dat onze wereld door-
draait en sterk verandert. In die zin dat 
andere fenomenen de kop opsteken. 
Sinds de grote grondwetswijziging na 
de commissie-Cals/Donner is de wereld 
van de politiek en het bestuur evenals 
vele andere zaken vooral door de indi-
vidualisering onherkenbaar veranderd. 
Partijen die vandaag een belangrijke 

stem hebben door hun vertegenwoor-
diging in de Staten-Generaal, kunnen 
na verkiezingen volledig of bijna volle-
dig tot de marge in de politiek zijn weg-
gedrongen. Andere partijen of nieuwe 
partijen hebben ineens veel meer in-
vloed. Bij het Nederlandse volk ontstaat 
dan onzekerheid over de bestuurlijke 
toekomst van het land. Daar komt nog 
bij dat door de versnelde doorstroming 
Kamerleden met een grote ervaring in 
de Staten-Generaal gaan ontbreken.
Een toetsingsmogelijkheid ook aan 

de Grondwet zou 
in het verlengde 
liggen van recente 
rechtsontwikkelin-
gen. Voorbeelden 

uit de recente bestuurlijk/politieke 
gebeurtenissen lijken daartoe aanlei-
ding te geven. In de politiek heeft zelfs 
de sekte haar intrede gedaan. Onlangs 
verscheen het rapport Het warme bad 
en de koude douche, over hedendaagse 
sekten in Nederland. Bij sekten, aldus 
het rapport, gaat het altijd om leiders 
die verbaal sterk zijn en een bepaalde 
aantrekkingskracht hebben. Als er mis-
standen zijn, draait het altijd om geld 
en macht. De PVV (partij van de vrij-
heid) blijkt, aldus lees ik in het hoofdar-
tikel in het Nederlands Dagblad van 28 
oktober 2013, een sekte te zijn, waarbij 
de leider de absolute macht in zijn 
fractie heeft en daarnaar ook handelt. 
Muiterij in de fractie wordt in de kiem 
gesmoord door over de argumenten 
bewust te zwijgen en de muiters de 
deur te wijzen. Meerdere voorbeelden 
uit de praktijk zijn voorhanden. Volks-
vertegenwoordigers lijken bij de PVV 
onmondig, waardoor naar mijn oor-
deel die onmondigheid rechtstreeks in 
strijd is met het in de Grondwet voor 
iedereen bedoelde grond-
recht van vrijheid van 
meningsuiting. Het 
recht van menings-
uiting nota bene van 
vertegenwoordigers 
die juist namens de 
kiezers hun mening 
moeten kunnen geven.

Een ander, ook ernstig 
voorbeeld ligt wat 
subtieler, en velen 
hebben de nei-

ging daaraan mee te doen, waardoor 
de herkenning van de ongrondwette-
lijkheid van een en ander vervaagt en 
niet herkend wordt. Dr. Hirsch Ballin 
sprak daar in genoemd interview ook 
over. Hij noemde dat toen ‘de intrede 
van de onmiddellijkheid’. Politici en 
pers maken zich daaraan vaak schuldig. 
Bij elk incident dat zich voordoet, voe-
len zij zich gedrongen onmiddellijk te 
reageren. De duidelijkheid die daardoor 
ontstaat, aldus Hirsch Ballin, is feitelijk 
niets anders dan het opdringen van 
de onduidelijkheid. Het is moeilijk om 
daarin en daardoor de democratische 
rechtsstaat waar te maken. Ook de over 
elkaar heen vallende media doen daar-
aan hevig mee. De veelheid van me-
ningen zorgt ervoor dat de rechtsstaat 
onder druk komt te staan. Vooral het 
commentaar op uitspraken in zaken 
die de rechterlijke macht aangaan en 
waarover op radio en televisie allerlei 
merkwaardige meningen ten beste 
worden gegeven en nadrukkelijk naar 
voren worden gebracht. Meningen, die 
bij enig nadenken in flagrante strijd 
blijken te zijn of kunnen zijn met de 
hoofdlijnen van de meest elementaire 
uitgangspunten van onze rechtsstaat, 
die duidelijk omschreven zijn in de 
Grondwet. Ook het directe commentaar 
na een uitspraak bij rechtszaken die de 
aandacht van het grote publiek hebben 
gekregen, waarbij straftoemeting en 
later bij het uitzitten van twee derde 
van de straf het zogenaamde proef-
verlof aan de orde is, valt daarbij op. 
Denk aan de zaak Volkert 
van der G. en enige 
tijd geleden de met 
veel emoties om-
geven uitspraak in 
de rechtszaak tegen 

de moordenaar van 

Onmondige 
volksvertegenwoordigers
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Marianne Vaatstra. Met de onafhanke-
lijkheid van de rechtspraak en de schei-
ding der machten vanuit de Grondwet 
wordt bij het geven van commentaar 
vaak geen rekening gehouden.

Waan van de dag

Deze ontwikkelingen vragen om toet-
sing van regels aan de Grondwet en om 
uitvoering van regels. En dat toetsings-
recht bestaat niet, aldus artikel 120 van 
diezelfde Grondwet. Het is de rechter 
zelfs verboden,  
terwijl hij de wetten wel mag toetsen, 
beter gezegd moet toetsen aan de 
verdragen met buitenlandse mogend-
heden. Wat is hierbij de waarde van 
onze slapende Grondwet?, vraag ik mij 
ernstig af. Vooral omdat het in een 
aantal andere westerse landen anders 
is. Ik noem hierbij de Verenigde Staten 
van Amerika: het daar functionerende 
Hooggerechtshof (Supreme Court) 
mag wetten en rechterlijke uitspraken 
van lagere rechters wel toetsen aan de 
Amerikaanse Grondwet. Ook in Duits-
land en Frankrijk bestaat een dergelijk 
toetsingsrecht. In ons buurland België 

ligt dat vanwege de tweetaligheid en 
daardoor de gewestelijke indeling wat 
gecompliceerder. Ik vind dat dit op zijn 
minst een zaak is die in de ingewik-
kelde samenleving van vandaag vraagt 
om een instituut van toetsing. De beide 
Kamers van de Staten-Generaal met 
een soms kortstondige linkse of rechtse 
meerderheid, die allerlei wetsontwer-
pen krijgen voorgeschoteld waarover 
een beslissing moet worden genomen, 
kunnen daardoor worden bijgestaan. 
Voorkomen zal daardoor kunnen wor-
den dat de ‘waan van de dag’ waarover 
dr. Hirsch Ballin sprak (de zgn. onmid-
dellijkheid), gaat overheersen. Daarbij 
helpt ook de inbreng van Verbrugh in 
de commissie-Cals/Donner, die verde-
digde dat er een instantie zou moeten 
zijn die definitief Grondwet en formele 
wet op onderlinge overeenstemming 
beoordeelt.

Een formeel toetsingskader dat het 
toetsingsverbod van formele wetten 
op de Grondwet opheft, lijkt mij als 
ik zo om mij heen kijk en de snelheid 
zie waarin de samenleving verandert, 
het overwegen meer dan waard. Laat 

de Nederlandse overheid zich bewust 
blijven van de beginselen van de rechts-
staat, de scheiding der machten en van 
de bescherming van elke burger tegen 
een boze meerderheid. Als dat gebeurt, 
ontwaakt de Grondwet na tweehon-
derd jaar slaap.

Jaargang 21 no 9 september 2014
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 - Hoe ga je om met tegenslagen en stoornissen?
 - Is God nog te dienen in de samenleving?
 - Is de God van de Bijbel niet heel erg wreed?
 - Is twijfel altijd zonde?
 - Zijn christenen blij genoeg?
 - Komen de gaven van de Geest  

voldoende aan bod onder ons?

Aan de hand van Psalm 119 komen in  
dit met 240 pagina’s  extra dikke cahier  
allerlei vragen uit de praktijk aan de orde.
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Psalm voor het leven

In 1985 verscheen van Piet van der Ploeg het boek Het lege 

testament. Dat ging over het gebrek aan geloofsoverdracht 

aan de volgende generatie. Meer dan 25 jaar later is de 

behoefte aan ‘doorgevende’ ouders niet minder.

Aan de hand van Psalm 119 komen vragen uit de praktijk 

aan de orde als:

Waarom zou je geloven?

Wat is de kracht van het gebed precies?

Waarom zou je niet gewoon doen wat je zelf wilt?

Hoe ga je om met tegenslagen en stoornissen?

Is God nog te dienen in de samenleving?

Is God wel eerlijk als Hij redt en verwerpt?

Is Gods Woord echt een helder licht?

Is de God van de Bijbel niet heel erg wreed?

Is twijfel altijd zonde?

Zijn christenen blij genoeg?

Moet de kerk niet een toontje lager zingen na al haar fouten?

Komen de gaven van de Geest voldoende aan bod onder ons?

De auteur is vader van zeven kinderen in de leeftijd van 

20 tot 32 jaar. Hij schreef dit boek voor hen. Andere jonge 

mensen, ouders en ambtsdragers mogen meelezen.

Pieter Niemeijer is vanaf 2014 predikant van de Gerefor-

meerde Kerk in Rijnsburg. Daarvoor diende hij de kerken te 

Zuidwolde (Gr), Dordrecht en Den Helder.

Eerder schreef hij in deze serie onder andere Tot geloof 

komen (over erfzonde, wedergeboorte, verkiezing en ver-

werping), Samen in de wereld (over de betekenis van geloof 

en kerk voor politiek en samenleving), Wie heeft dit alles 

geschapen? (over schepping en evolutie).
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Dat geeft de indruk dat het de bedoe-
ling is om niet te twijfelen. Maar wat 
moet je, wanneer je wel last van twijfel 
hebt? Soms, of misschien wel váák?

Naast teksten over zekerheid (bijv. Rom. 
8:35-38; Jak. 1) staan er in de Bijbel ook 
heel wat voorbeelden van mensen die 
wel (eens) twijfelen. Tomas is zo’n voor-
beeld (Joh. 20:27). Maar ook mensen als 
Abraham, Mozes en David. Abraham 
heet de ‘vader van alle gelovigen’, in die 
zin een voorbeeld voor anderen. Maar 
ook hij twijfelde wel eens aan Gods be-
loften. Bijvoorbeeld die beloofde zoon 
van hem. Ja, als je daar 25 jaar op moet 
wachten, dan ga je wel twijfelen. Abra-
ham dacht: dat wordt ’m niet meer. En 
na overleg met zijn vrouw Sara ging 
hij met haar slavin naar bed. Maar God 
zei: ‘Nee! Dat is niet wat Ik beloofd heb. 
Jij en Sara zullen een zoon krijgen.’ En 
die kregen ze ook!
Je kunt God dus geloven op zijn Woord. 
Je kunt Hem vertrouwen. Maar wat is 
dat soms moeilijk!

Verstand, gevoel, kiezen

In mijn gemeente kom ik allerlei soor-
ten twijfel tegen. Wie moet je nu gelo-
ven: de Bijbel of de wetenschap? Heeft 
God echt alle levende wezens gescha-
pen, binnen zes dagen? Of is het een 
proces van miljoenen jaren geweest? 
En is de Bijbel echt het Woord van God? 

Hij is toch door mensen geschreven? 
En dan de tegenstrijdigheden die in de 
Bijbel lijken voor te komen? Hoe weet 
je eigenlijk zeker dat God echt bestaat? 
Niemand kan dat immers bewijzen.
Dit soort vragen wordt wel genoemd: 
twijfel van het verstand. Je kunt het 
niet begrijpen, niet bewijzen. Sommige 
dingen lijken niet logisch of niet eerlijk. 
Of strijdig met elkaar.

Er is ook een soort twijfel die meer 
met het gevoel te maken heeft. Als God 
bestaat, dan zou je toch iets van Hem 
moeten merken, moeten ervaren? Als 
de Heilige Geest in je woont, dan is dat 
toch iets bijzonders? Daar moet je toch 
iets van voelen? Iets van warmte, blijd-
schap, bewogenheid, liefde. En daar 
vól van zijn. En als je dat niet zo hebt, 
geloof je dan wel echt?
Daar ligt vandaag vaak veel nadruk op. 
Maar we moeten ons ook realiseren: 
mensen verschillen. Niet iedereen is 
een gevoelsmens. Geloven is iets van 
verstand en hart beide. Maar God lief-
hebben, dat beleven we niet allemaal 
op dezelfde manier en is niet elk mo-
ment gelijk.

Wat ik vaak bij jongeren (maar soms 
ook bij ouderen) tegenkom, is dat je 
niet echt wilt kiezen. Er is een bepaalde 
weerstand, iets wat je tegenhoudt om 
je echt aan God over te geven. Omdat 
je weet dat dit consequenties heeft. 

Omdat je dan je houding of je manier 
van leven moet veranderen. Misschien 
iets moet opgeven. Dan blijf je hinken 
op twee gedachten. Of je wilt van twee 
walletjes eten. Dan zul je een keer een 
besluit moeten nemen: positief kiezen 
voor God en voor het volgen van Jezus 
Christus. Omdat je weet dat je niet 
zonder Hem kunt.

Twijfel of ongeloof?

Een bekende bijbeltekst die vaak met 
twijfel in verband wordt gebracht, is 
Marcus 9:24: Ik geloof! Kom mijn on-
geloof te hulp. Gaat die tekst echt over 
twijfel?
Jezus komt met drie discipelen terug 
vanaf de berg waarop Mozes en Elia 
aan hen waren verschenen. Ze vinden 
de rest van de discipelen in discussie 
met een grote groep mensen, onder 
wie schriftgeleerden. De aanleiding 
was een vader met een zieke zoon. Die 
jongen mankeert van alles. Maar de 
oorzaak is een boze geest. De wanho-
pige vader brengt zijn zoon bij de disci-
pelen: help ons! Helaas blijken die niets 
te kunnen doen…
Maar ze hadden van Jezus toch vol-
macht gekregen om boze geesten uit 
te drijven (Mar. 3:14; 6:7)? En ze hadden 
het gedáán (6:13v)! Waarom lukte het 
toen wel en nu niet?
De schriftgeleerden waren er als de kip-
pen bij: Zie je wel, jullie macht is ook 
maar beperkt. En die Jezus, die jullie 
volgen, kan dus ook niet alles. Ja, want 
zo zullen ze het geprobeerd hebben: in 
Jezus’ Naam. Maar nu staan ze met de 
mond vol tanden. Bepaald geen voor-
beeld van sterk geloof.

Ga met je twijfel naar Jezus!

Er is geen christen die nooit eens twijfelt als het over God en 
geloof gaat. Sommigen vinden twijfel positief en vinden het 
verdacht wanneer iemand zegt dat hij iets zeker weet. Toch 
heeft de Bijbel het vaak juist over de zékerheid van het geloof.
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Maar die vader, die geloofde toch wel! 
Ja? Waarom kwam hij dan niet eerder 
naar Jezus toe? Zijn zoon was al van 
jongs af bezeten door die boze geest. 
En Jezus liep al vrij lang rond in Galilea. 
Hij had al veel genezingswonderen ge-
daan. Ook genezing van boze geesten. 
Het lijkt nu eerder een wanhoopspo-
ging van deze vader dan een daad van 
geloof.
Niet voor niets slaakt Jezus een diepe 
zucht: Wat zijn jullie toch een ongelovig 
volk, hoe lang moet 
ik nog bij jullie blij-
ven? Hoe lang moet 
ik jullie verdragen? 
Dat klinkt niet erg 
pastoraal. Eerder 
boos. Op hen al-
lemaal. De schrift-
geleerden, die niet willen geloven. De 
discipelen, die maar een klein geloof 
hebben. En die vader, daar ergens tus-
senin. Ook de omstanders worden er 
door Jezus bewust bij betrokken (vs. 
25). Zo gaat het hier dus niet alleen over 
ongeloof, maar ook over allerlei vormen 
van twijfel.

Alles is mogelijk

Jezus spreekt eerst de vader aan. En 
die eindigt zijn verhaal met: Als u iets 
kunt doen, heb dan medelijden met ons 
en help ons. Hier blijkt de twijfel van de 

vader. Jezus wijst hem dan ook terecht: 
de zaken liggen omgekeerd. Het is niet 
een vraag of Jezus iets kan. De echte 
vraag is of die vader iets kan. Namelijk: 
gelóven! In Nazaret had Jezus weinig 
wonderen kunnen doen, niet omdat 
Gods macht tekortschoot, maar omdat 
de mensen daar niet in Jezus geloof-
den (6:6v). Alles is mogelijk voor wie 
gelooft, zegt Jezus. Dat betekent niet: 
gelovigen kunnen dan alles. Maar: God 
doet dan alles voor hen. Ze mogen alles 

van God verwach-
ten. Ook de groot-
ste wonderen.

Als Jezus die vader 
zo aanspreekt, dan 
breekt er iets bij die 
man. Hij roept het 

uit: ik geloof. Ik wil geloven. Maar mijn 
geloof is nog zo zwak. Toch is dit het 
moment waarop het geloof dóórbreekt.
En dat tot geloof komen is een groter 
en belangrijker wonder dan de gene-
zing van die jongen. Een dubbele over-
winning op de satan. Zo wil Jezus alle 
omstanders tot geloof bewegen. Hen 
daarin verder helpen. Door Gods macht 
te laten zien en zijn bewogenheid met 
al deze mensen.
Ook de discipelen worden verder ge-
holpen. Waarom konden wij dit niet? 
Je moet bidden! De discipelen hadden 
eerder wel boze geesten uitgedreven. 

Maar op een gegeven moment dach-
ten ze dat zij het konden. Als een soort 
trucje. Maar ze moeten blijven bidden. 
En het van God verwachten.

Overgave

Ons geloof is niet volmaakt. Maar ge-
lukkig is ook een beginnend geloof voor 
Jezus voldoende om een wonder te 
doen. Zoals deze man naar Jezus ging 
en door Hem verder geholpen werd, 
mogen wij naar God toegaan. Met al 
onze vragen en twijfels. Het gaat om 
overgave. Om de erkenning dat je het 
zelf niet kunt. Dan komt er ruimte om 
op God te leren vertrouwen. En dan kan 
dat vertrouwen ook groeien. Want God 
wil houvast en zekerheid geven. Niet 
iedereen heeft een even groot geloof. 
De Geest geeft het geloof ook in ver-
schillende mate (1 Kor. 12:9). En bij de 
één groeit het sneller dan bij de ander. 
Maar dit alles is niet doorslaggevend 
meer. Als je er maar mee naar God toe 
gaat: bidden, luisteren (Bijbel) en ver-
wachten. En er met anderen over pra-
ten. Ook over je twijfel. Je bent immers 
niet de enige die (wel eens) twijfelt. 
God gaat met ieder een eigen weg. En 
eens zal God ons volledig bevrijden: ook 
van alle twijfel en kleingeloof.

Jaargang 21 no 9 september 2014
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Cyprianus van 

Carthago

Met de hier gegeven beschrijving van het leven en werk van 

Cyprianus bevinden we ons in de tijd van de grote christen-

vervolgingen in het Romeinse Rijk. Deze bijzondere voor-

ganger is één keer ontkomen aan de vervolging, de tweede 

keer werd hij alsnog gevangengezet. En op 14 september 

258 is hij omgebracht voor de ogen van veel van zijn ge-

meenteleden.

Cyprianus was bisschop in de Noord-Afrikaanse stad Car-

thago en toonde zich vaak heel bezorgd om zijn gemeente 

die in een heidense cultuurwereld leefde. Cyprianus heeft 

zijn gelovigen willen leren in gehoorzaamheid aan God te 

leven en de wereld ‘buiten de deur te houden’. Door zich 

te verenigen onder het gezag van de bisschop kon de kerk 

haar eenheid bewaren. Maar wie zijn geluk buiten de kerk 

zocht, was verloren. In dat opzicht bleef de uitspraak van 

Cyprianus heel lang bekend: ‘Buiten de kerk geen zalig-

heid.’

Een echt pastorale handreiking gaf Cyprianus met zijn 

geschrift over het Onze Vader. Dat gaf niet alleen kleur en 

kracht aan het christelijke gebedsleven toen, maar mag 

ook ons als gelovigen van de eenentwintigste eeuw bemoe-

digen en doen beseffen wat het betekent dat wij God ken-

nen als onze Vader.

Harm Veldman (*1942) was eerst onderwijzer in Assen en 

later docent (kerk)geschiedenis in Groningen. Hij promo-

veerde in 2009 op de biografi e en de theologie van Hendrik 

de Cock. Hij is de auteur van diverse boeken en artikelen op 

het gebied van de algemene, de vaderlandse en de regionale 

kerkgeschiedenis. Zo verscheen in 2014 een biografi e over 

de Noord-Nederlandse hervormer Menso Alting (1541-1612).
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In de eerste twee hoofdstukken gaat 
het vooral over vragen rond de schep-
pingsorde. In de hoofdstukken drie en 
vier volgt een overzicht over de plaats 
van vrouwen in het Oude en in het 
Nieuwe Testament. Daarna volgen 
hoofdstukken over relevante nieuw-
testamentische teksten. Aan het eind 
wordt het geheel afgerond met een 
korte terugblik en een boekenlijst.

Beelddrager – ambtsdrager

Zoals gezegd, begint Dorland in te 
gaan op de vraag of er in Genesis 1 en 
2 sprake is van een ‘scheppingsorde’ 
waarin de rollen van man en vrouw 
min of meer vastgelegd worden. Te-
recht staat het gegeven voorop dat 
man en vrouw – samen en ieder voor 
zich – beeld van God zijn. Zo staat de 
volstrekte gelijkwaardigheid van man 
en vrouw voorop. Dat uitgangspunt zal 
weinig kritiek oproepen. Anders ligt 
het als Dorland verdergaat met de be-
wering dat het beeld van God zijn ‘een 
taak inhield, een ambt’ (p. 10). Vervol-
gens blijft onduidelijk wat voor ambt 
dit dan inhoudelijk zou kunnen zijn en 
hoe zich dat verhoudt tot de huidige 
kerkelijke ambten.
De toon lijkt gezet: beelddrager-zijn is 
ambt. Als dit de leesregel vormt voor 
het verstaan van de rest van de bijbelse 
boodschap, moet dit wel leiden tot de 
conclusie dat zowel mannen als vrou-
wen in alle kerkelijke ambten kunnen 
dienen. Ik kan deze redenering niet 
meemaken omdat het woord ‘ambt’ in 
Genesis niet voorkomt en ook in de rest 
van de Bijbel niet de koppeling wordt 
gemaakt tussen beelddrager van God 
zijn en ambtsdrager zijn. Gelijkwaar-
digheid (beelddrager zijn) van mensen 

(m/v) komt in allerlei toonaarden in de 
Schrift terug. Maar niet alle mensen 
zijn meteen geroepen tot de bijzondere 
ambten in de gemeente van Christus. 
Daar is een afzonderlijke roeping voor 
nodig.

Scheppingsorde afwijzen?

Voor Dorland is het duidelijk: spreken 
over een scheppingsorde in relatie tot 
de verhouding man-vrouw moet wel 
leiden tot de principiële ongelijkwaar-
digheid van mannen en vrouwen  
(p. 24). Daarom wijst hij het hele be-
grip ‘scheppingsorde’ af. Hij probeert 
deze conclusie te onderbouwen door 
argumenten aan te voeren die gaan 
over gezag, macht, rang en onder-
werping. Vrouwen 
staan dan altijd op 
de ‘mindere’ plaats 
dan mannen – en 
daarmee is de 
gelijkwaardigheid 
verdwenen.
In mijn ogen gaat 
Dorland hier te 
kort door de bocht. 
Gereformeerde 
theologen hebben 
vanouds onbekom-
merd gesproken 
over een schep-
pingsorde. Niet 
omdat deze recht-
streeks uit de na-
tuur af te lezen is. 
Dat is onmogelijk 
door de inwerking van de zonde. Maar 
het scheppingswerk van God is maar 
niet een ‘probeersel’. Onze God is trouw 
aan het werk van zijn handen. Hij geeft 
dat niet op, maar de Schrift laat ons 

zien dat Hij zijn schepping redt en er 
is zelfs sprake van vernieuwing en ver-
heerlijking (denk aan de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde).
Ik geef toe dat ‘scheppingsorde’ een 
dogmatisch begrip is. Maar de Schrift 
geeft er op zijn minst wel aanleiding 
toe hierover te spreken. Niet alleen in 
de teksten die over de schepping gaan, 
maar zeker ook door de manier waarop 
Paulus de schepping ter sprake brengt 
(o.a. Rom. 1:18-32). Er zijn patronen die 
God met de goede schepping heeft 
ingesteld. Daarbij kunnen we bijvoor-
beeld denken aan de zes dagen van 
de week met daaraan een rustdag 
toegevoegd, en ook aan de eigenheid 
van man en vrouw: allebei beeld van 
God maar toch niet in alles aan elkaar 
gelijk. Er kan best verschil van mening 
zijn over wat precies verstaan wordt 
onder ‘scheppingsorde’. Maar dat staat 
een zinvol gebruik van dit begrip niet 
in de weg (zie bijv. A. McGrath, Een 

open geheim. Na-
tuurlijke theologie 
als brandpunt van 
geloof, kunst en 
wetenschap, Kam-
pen, Kok, 2009).
Dorland geeft aan 
dat het ‘heersen’ 
van mannen over 
vrouwen uit Ge-
nesis 3:16 wel eens 
gezien wordt als 
een bevestiging van 
de scheppingsorde. 
Terecht wijst hij dat 
af. Wat mij betreft 
had die afwijzing 
veel scherper gemo-
gen. Genesis 3 laat 
zien hoe het toegaat 

in een gebroken, zondige wereld. Ook 
in de relatie van mannen en vrouwen 
gaat er dan veel mis. Maar dat is een 
pervertering en geen sanctionering 
van de scheppingsorde.
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Ambtsdrager m/v?
Een eigen bijdrage
Vragen over vrouw en ambt zijn de laatste tijd op een indrin-
gende manier aan de orde gekomen. Dorland wil met zijn 
boekje een eigen bijdrage in die discussie geven. G
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Scheppingsorde en 
gelijkwaardigheid?

Is het dan toch mogelijk om te spre-
ken van scheppingsorde en daarbij 
de gelijkwaardigheid van mannen en 
vrouwen vast te houden? Ik meen van 
wel. Maar dan niet door te spreken in 
termen van gezag, macht en rang. Bij 
de goede schepping geeft God man-
nen en vrouwen ieder een eigen plaats. 
Gelijkwaardig, maar toch niet helemaal 
gelijk. En die positie is niet te omschrij-
ven in termen van macht, maar van 
liefde. Mooi is het om in dat verband 
te wijzen op Genesis 2:18: de vrouw als 
‘hulp’ tegenover de man. Het woord dat 
met ‘hulp’ is vertaald, komt in het Oude 
Testament maar op een paar plaatsen 
voor. Het bijzondere is dat ook God de 
Hulp is van zijn volk (Ps. 33:20; 70:6; 
115:11; 124:8). Hulp-zijn van de vrouw is 
daarom haar ‘grandeur’ en niet haar 
‘misère’. Dat de vrouw een hulp wordt 
genoemd, moet niet misverstaan wor-
den als een minderwaardige positie (de 
vrouw als het ‘hulpje’ van de man). De 
vrouw weerspiegelt in haar ‘hulp-zijn’ 
iets van de liefde van God.

Uitleg van relevante teksten

In verhouding wordt veel ruimte be-
steed aan de uitleg van de volgende 
schriftgedeelten: 1 Timoteüs 2:8-15;  
1 Petrus 2 en 3; 1 Korintiërs 11:3-16;  
1 Korintiërs 14:34-36 en Efeziërs 5:21-33.  
Opvallend afwezig in dit rijtje is 
Galaten 3:26-29. Voorstanders van 
vrouwelijke ambtsdragers zien in het 
slot van Galaten 3 aanleiding voor het 
argument dat de positie van mannen 
en vrouwen in Christus volstrekt gelijk 
geworden is. Daar wordt door tegen-
standers dan tegen ingebracht dat het 
in Galaten 3 gaat om geloof en doop en 
het bekleed zijn met Christus (‘hierbij 
is geen sprake van...’, vs. 28) en niet om 

een algemene uitspraak die buiten de 
genoemde kaders ook geldt. Graag had 
ik willen weten hoe Dorland tegen dit 
gedeelte aankijkt.
Daarnaast merk ik op dat de detailexe-
gese van de bovengenoemde schrift-
plaatsen geen grote verrassingen 
bevat. Wie een beetje ingelezen is in 
het onderwerp ‘vrouw en ambt’, zal de 
gedachtelijnen snel herkennen. Uit het 
overzicht aan het eind van het boek 
blijkt dat er niet zo veel literatuur ge-
bruikt is. Eigenlijk vind ik dat jammer. 
Nu worden slechts een paar artikelen 
van W. Grudem genoemd en niet zijn 
veel bredere boeken. Ook bestaande 
literatuur uit andere kerkelijke kring 
dan de GKv blijft buiten beschouwing. 
Zo blijft het gesprek met andere me-
ningen dan die van de auteur zelf wel 
erg beperkt.

Aandacht voor de ambten?

Wat me ook opvalt, is dat er niet of 
nauwelijks aandacht wordt besteed 
aan de ambten. In een boek dat gaat 
over de vraag of vrouwen een kerkelijk 
ambt mogen bekleden, zou je dat toch 
mogen verwachten? Nu zijn de huidige 
kerkelijke ambten niet direct in de Bij-
bel terug te vinden. Maar er zijn wel 
degelijk bijbelse woorden en begrip-
pen die van groot belang zijn voor de 
kerkelijke ambtsleer. Ik noem hier niet 
meer dan alleen het begrip diakonia, 
waar de laatste jaren heel veel over te 
doen is in de theologie. Voorheen werd 
diakonia vooral gezien als ‘nederige 
dienst’. Tegenwoordig wordt het vooral 
gezien als ‘dienen met een opdracht’. 
Betekenis aspecten als bewogenheid, 
liefde en nederigheid zijn verdwenen 
en daar zijn opdracht en volmacht voor 
in de plaats gekomen. Dat maakt nogal 
verschil! Het is belangrijk deze nieuwe 
visie te verwerken omdat het nieuw-
testamentische begrip ‘diakonia’ dicht 

staat bij de huidige ambten. Des te 
meer is dit van belang omdat dr. Anni 
Hentschel in haar diepgravende studie 
over diakonia erop heeft gewezen dat 
in het Nieuwe Testament zelf is waar 
te nemen dat diakonia (in de zin van 
‘gevolmachtigde dienst’) gaandeweg al-
leen nog wordt gebruikt voor het amb-
telijke werk van de apostelen en hun 
directe opvolgers, en niet meer voor het 
dienstwerk van allerlei andere (manne-
lijke én vrouwelijke) gemeenteleden.*

Ten slotte

De schrijver presenteert zijn conclusie 
met grote stelligheid: ‘Er is geen be-
zwaar tegen een vrouw op de preek-
stoel of in de kerkenraadsbank’, p. 146. 
De argumenten waarop deze conclusie 
moet rusten, hebben mij niet over-
tuigd. Daarvoor zijn er te veel plaatsen 
in dit boekje waar de schrijver te kort 
door de bocht gaat of geen rekening 
houdt met belangrijke literatuur die 
dieper en genuanceerder op het onder-
werp ingaat dan hier het geval is.

N.a.v.: Piet Dorland,
Ambtsdrager M/V. Mogen vrouwen een 
kerkelijk ambt bekleden? Boekscout, 
Soest, 2013, ISBN 9789402201819,  
150 pag., € 16,95

Dr. J.W. van Pelt is predikant van de CGK 
te Oud-Beijerland en parttime docent 
catechetiek en diaconiek aan de TU 
Apeldoorn. Hij was secretaris van beide 
deputaatschappen rond vrouw en ambt 
(1995-2001).

Noot:
* Zie: Anni Hentschel, Diakonia im Neuen 

Testament. Studien zur Semantik unter 
besondere Berücksichtigung der Rolle von 
Frauen, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007.
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Belijdenis

Ik ben, o Heer, niet uit de steen

waarmee men grootse monumenten bouwt,

maar weet mij, onbeduidend en alleen,

met u verstrengeld, duizendvoud.

Niets heb ik van het zomerlicht

dat overtuigend zich op vormen legt.

Ik ben de grijze mist, het slechte zicht,

een woord dat tastend wordt gezegd.

Mijn leven hier bracht nauwelijks bloei.

Meer kaf dan koren droeg ik naar mijn schuur.

Wat veel beloofde stierf al in de groei.

Het goede kreeg geen lange duur.

Ik ben, o Heer, slechts als het schip

dat tussen zee en haven is verdwaald,

maar bij een hoge stroom en scherpe klip

door u als loods wordt thuisgehaald.

Alfred C. Bronswijk

Uit: Schriftgedichten 

Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013

De ‘ik’ denkt klein van zichzelf, heel klein.
Onbeduidend en alleen,
maar met God verstrengeld, duizendvoud.
In verschillende beelden doet hij/zij belijdenis
van onmacht en nietigheid.
Zekerheid is er over de thuiskomst.
Scheepke onder Jezus’ hoede.

Jaargang 21 no 9 september 2014
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Geloof verdampt zonder kerk
In dit onderdeel van de Persrevue plak 
ik delen van twee artikelen uit het blad 
Confessioneel aan elkaar. En wel uit het 
nummer van 31 juli 2014. Ze hebben 
beide te maken met de vraag naar de 
relevantie van de kerk voor mensen 
van vandaag, om het eens met een he-
dendaags cliché te zeggen. Dr. Jacques 
Schenderling gaat in op de vraag of 
de kerk überhaupt erg relevant is voor 
mensen om te blijven geloven. ‘Geloven 
is iets van mijzelf, daar heb ik de kerk 
niet voor nodig’, is de afgelopen jaren 
het adagium van velen geworden. In 
Duitsland begon dat al een beetje eer-
der. En Schenderling vertelt in het eer-
ste deel van zijn artikel over een onder-
zoek dat pijnlijk duidelijk aantoont: als 
mensen de kerk loslaten, verdwijnt het 
geloof op den duur uit hun leven. De ti-
tel van zijn artikel luidt dan ook: ‘Geloof 
heeft structuur nodig.’ Hij schrijft:

Duitsland
De grootste protestantse kerk van Duits-
land, Evangelische Kerk in Duitsland 
(EKD), doet regelmatig onderzoek naar 
het geloof en kerkelijke betrokkenheid 
van de eigen leden. In juni is de nieuw-
ste rapportage verschenen (RD, 28-06-
2014). De afgelopen 30 jaar is het aantal 
kerkleden in vergelijking met andere 
West-Europese landen slechts licht ge-
daald. Nog steeds zijn ruim 23 miljoen 
Duitsers lid van de EKD. Maar de kerke-
lijke betrokkenheid is sterk afgenomen. 
’s Zondags bezoekt slechts 3,7% van de 
leden een kerkdienst. Van een plaatse-
lijke gemeente van bijvoorbeeld 2.000 
leden zijn er ’s zondags dus maar 75 in 
de kerk te vinden. De vraag is dan: wat 
doet dat met het geloof en de geloofsbe-
leving van de overige leden? Hebben zij 
nog steun aan het geloof? Functioneert 
het christelijk geloof voor hen nog als 

een moreel kompas? Een paar decennia 
geleden waren veel Duitse theologen 
optimistisch over de kansen van een 
‘Christendom buiten de kerk’. De Duitse 
hoogleraar Trutz Rendtorff schreef in 
1969 bijvoorbeeld een boekje met die 
titel. Deze theologen beschouwden ‘de 
kerk’ als een conservatief en bureaucra-
tisch instituut, waar weinig inspiratie 
van uitging. Ze verwachtten meer van 
geëngageerde christenen die midden in 
de samenleving vanuit hun geloof dach-
ten en handelden.
Zo’n 40 jaar later hebben onderzoekers 
van de Duitse kerk de balans opgemaakt. 
En wat blijkt? Als de kerkelijke betrokken-
heid afneemt, verdampt binnen enkele 
jaren ook de eigen geloofsbeleving en 
het religieuze engagement. Geloof wordt 
niet vervangen door ongeloof, maar 
door onverschilligheid.
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Fictie
Het was natuurlijk te mooi om waar te 
zijn: christen-zijn zonder de noodzaak 
enige betrokkenheid bij of inzet voor 
een kerkgemeenschap te tonen. Dat 
lijkt op een literatuurkenner die nooit 
een boek leest, of een pianist die nooit 
oefent. Uit de harde feiten blijkt nu, 
dat het inderdaad een fictie was. En 
de verklaring is vrij eenvoudig. Waar 
mensen niet langer deelnemen aan het 
gemeenschappelijke gebed, verarmt hun 
eigen gebedsleven. Als mensen nooit een 
goede uitleg horen, wordt het persoon-
lijk bijbellezen steeds lastiger. En als ze 
nooit hun geloofservaringen delen met 
anderen, wordt het steeds moeilijker om 
het vol te houden.
De Duitse onderzoekers peilden de ker-
kelijke betrokkenheid aan de hand van 
drie criteria: deelname aan vieringen, 
persoonlijk contact met een voorganger, 
en deelname aan kerkelijke activiteiten 
zoals kringwerk en bezoekwerk. Als men-
sen in dit opzicht als actieve kerkleden 
te boek staan, is de beschrijving van hun 
eigen geloof positiever dan bij andere 
kerkleden. Als mensen enkele decennia 
niet meer actief zijn geweest, is hun ge-
loof verwaterd tot een vage overtuiging 
die hun leven nauwelijks beïnvloedt. 
Hun kinderen zullen vrijwel zeker zonder 
religieuze opvoeding opgroeien. Een ge-
neratie later is de kerkelijke betrokken-
heid helemaal verdwenen.
Overigens is de kans dat niet-kerkelijk 
gebonden personen opnieuw toetreden 
tot de kerk minimaal. Van de niet-kerke-
lijken in Duitsland kan slechts 1 
a 2% zich überhaupt voorstellen 
dat ze ooit weer zouden willen 
toetreden tot de kerk. Een ont-
hutsend laag percentage.

Welke structuur biedt 
de kerk dan aan 
de gelovigen? 
Schenderling 
schrijft er al 
iets over, maar 
in een ander 
artikel van het-
zelfde nummer 
maakt ds. J.W. 
Leurgans daar 
ook een aantal tot 
nadenken stemmende opmerkingen 
over (zijn titel: ‘“Borderline times” – het 

einde van de normaliteit’). Hij komt tot 
zijn bespiegelingen naar aanleiding 
van het boek van de Belgische psychi-
ater Dirk de Wachter, Borderline Times. 
In dat boek wordt een analyse gegeven 
van een samenleving die rusteloos op 
zoek is naar geluksgevoel via steeds 
weer nieuwe kicks, terwijl dat geluk 
niet meer ervaren wordt in het ‘nor-

male’ leven. Een vluchtige oppervlak-
kige beleving van het leven levert dit 
op, waarin met tegenslag en gebroken-
heid niet meer kan worden omgegaan. 
Dat kan ook gaan bepalen wat van de 
kerk verwacht wordt (hij noemt als 
voorbeeld datgene waarop bij een kin-
dermoment tijdens een kerkdienst ge-
mikt wordt). En dat moet nu juist niet 
volgens Leurgans.

 Kerk
Het is ook de spanning die ik ervaar in 
het jongerenwerk. De wereld is vluchtig. 
Er hoeft maar iets te gebeuren en we 
zijn via WhatsApp of Facebook op de 
hoogte. En als er iets is dat je opvalt, 

kun je meteen 
via Twitter je 
mening wereld-
kundig maken. 
Zo lijkt heel ons 
leven in de greep 
van het ‘nu’. De 
hype van van-
daag is morgen 
ingewisseld voor 
een andere. We 

zoeken kicks, zoals 
dat past in een genotscultuur. 
Een kick is per definitie vluchtig 
en snel.
Al lezend in het boek werd ik 

steeds weer bepaald bij het 
vreemde van de kerk. De kerk is er 

al eeuwen. Het gaat in de eerste plaats 
niet om het ‘nu’, maar om een gebeur-

tenis uit het verleden die we vieren. Ja, 
en die gebeurtenis heeft alles te maken 
met het nu. Maar die Boodschap is niet 
in drie minuten uit te leggen. Om daar 
maar iets van te begrijpen heb je een 
preek nodig. Een preek die relevant moet 
zijn, zeker. Maar je moet ook de diepte 
in. Om al die woorden van vroeger te 
hertalen. ledere zondag weer wordt er 

een stukje van dat grote geheim uitge-
diept. We horen daar andere woorden 
dan we in het ‘gewone’ leven horen: ge-
nade, zonde, plaatsvervanging. Woorden 
die je vaak moet horen om ze je eigen 
te maken. Je hoort daar niet dat ieder 
probleem dat je ervaart een uitdaging 
is. Dat je voortdurend positief moet zijn. 
Nee, we leggen ons verdriet in Zijn han-
den. Ook als we aan het eind van ons 
Latijn zijn.

Samen
Maar al sta je met lege handen, we zijn 
in de kerk als gemeente wel samen. We 
zijn op een plek waar we elkaar van 
Godswege gegeven zijn. Waar we niet 
alleen alles hoeven waar te maken, 
maar waar andere mensen zijn die ons 
dragen. Voortdurend horen we om ons 
heen dat we voor onszelf moeten kie-
zen. Dat we onze dromen waar moeten 
maken. Soms word je daar helemaal gek 
van! Ik heb geen idee wat mijn droom is. 
En hoe moet ik voor mezelf kiezen als ik 
niet eens weet wie ik zelf ben? Wie ben 
ik trouwens? In de kerk hoor ik dat ik van 
Christus ben. Dat ik niet zelf mijn identi-
teit hoef waar te maken, maar dat mijn 
identiteit in Hem gegeven is. Dat geeft 
rust. Ik ben niet aan mezelf overgeleverd, 
maar ik ben van Hem.

Psychiater
Vorig jaar stond er in dagblad Trouw 
een interview met de psychiater. Twee 
citaten daaruit bleven me bij: ‘Wat doet 
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In De Waarheidsvriend van 13 juni 2014 
schrijft prof.dr. J. van Bruggen een 
fraai artikel over de evangeliën (onder 
de titel: ‘Evangeliën kijken vooruit’). 
Hij vraagt zich af hoe terecht de veel 
voorkomende gewoonte is om pre-
diking uit de evangeliën te beperken 
tot de tijd van Advent tot Pinksteren. 
Hij benadrukt dat 
evangeliën geen 
kronieken zijn. 
Of beter: dat 
zijn ze niet al-
leen. Want na-
tuurlijk zijn ze 
enorm belang-
rijk als boek-
staving van de 
grote daden 
van de HERE 
in de komst en 
het lijden en de 
overwinning 
van zijn Zoon.

Meer
Toch worden 
deze vier boe-
ken ‘evangeliën’ 
genoemd en 
niet ‘kronieken’. 
Waarom? Om-
dat ze uitstijgen 
boven de historische terugblik. Omdat 
ze ook vooruitkijken. Het zijn boeken 
die wel eindigen rond de hemelvaart, 
maar die tegelijk niet echt eindigen. Ze 
hebben een open eind. De schrijvers van 
de evangeliën wisten het zeker: wat wij 
beschrijven gaat verder tot in onze eigen 

werkelijkheid en tot in de tijd na ons. 
Evangeliën kijken terug, maar ze leren 
ons vooral om vooruit te kijken. Ze zijn 
er niet alleen voor de tijd tussen Kerst 
en Pinksteren, maar ook voor de andere 
maanden van het kerkelijk jaar. Dat laat 
iedere evangelist op zijn eigen manier 
merken.

Markus: het begin
Alleen bij Markus vinden we een soort 
boektitel: ‘Begin van het Evangelie van 
Jezus Christus, de Zoon van God’ (1:1). 
Het woord ‘evangelie’ ziet hier niet op 
het evangelieboek, maar op het Goede 
Nieuws van Jezus Christus. Dat goede 

nieuws werd gebracht door Hemzelf: 
Hij was het die ‘het Evangelie predikte 
van het Koninkrijk van God’ (1:14). Mar-
kus beschrijft nu van dit Evangelie van 
onze Heiland het begin. Het opschrift 
boven zijn evangelieboek maakt met-
een al duidelijk, dat het Evangelie veel 
verder reikt in de tijd dan dit boekje nu 

gaat beschrijven. 
Vanaf het titel-
opschrift leren 
we vooruit 
kijken naar wat 
na dit boekje 
komt. Geen 
wonder, want 
het Evangelie 
dat Jezus op 
aarde verkon-
digde, zal ver-
der gedragen 
worden door 
de apostelen. 
Het zal tot aan 
het einde van 
de wereld ge-
predikt worden 
aan alle volken 
(13:7-10). Van-
daar dat Mar-
kus zijn boek 

over de aardse 
prediking van het 

Evangelie door Jezus Christus typeert als 
‘het begin’ van het Evangelie.
Markus sluit zijn boek dan ook niet af 
met een punt, maar met een dubbele 
punt. Jezus Christus stuurt Zijn apos-
telen de wereld in om het Evangelie te 
prediken aan alle schepselen (16:15). Zij 

een hypergelukkige als er iets tegenzit? 
Dan gaat-ie naar een psychiater en 
vraagt om een pil. Is uw moeder gestor-
ven en zijt ge na zes weken nog triest? 
Vraag een pil! Terwijl ik juist het omge-
keerde zou zeggen: zijt ge na zes weken 
niet meer triest? Dan moet ge naar de 
psychiater, want het is wel uw moeder 
die gestorven is.’ En: ‘We moeten weer 
leren inzien dat het paradijs niet op 
aarde is, dat het hier wat krabbelen is, 

moeilijk soms, maar dat dat op zichzelf 
geen probleem hoeft te zijn. Het leven 
is nu eenmaal wat lastig, dat waren we 
vergeten.’

Vertroosting
Het kinderverhaal hoeft dus niet leuk te 
zijn, net zo min als de preek. Wat is het 
mooi als mensen, ook kinderen, in de 
kerk de woorden ervaren waar Dirk de 
Wachter zijn boek mee afsluit: ‘Ich hatte 

viel Bekummernis in meinen Herzen 
aber deine Trostungen erquicken meine 
Seele’ (J.S. Bach, Cantate BWV21). Dat 
gaat pas diep!

Jaargang 21 no 9 september 2014

Evangeliën zijn geen kronieken
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zwermen uit na de hemelvaart van hun 
Meester. En de Heere ‘werkte mee en be-
vestigde het Woord door de tekenen die 
erop volgden’ (16:20). Het begin krijgt 
een vervolg.

Mattheüs: Hij blijft!
Ook de apostel Mattheüs eindigt zijn 
boek met een dubbele punt naar dat 
vervolg. Het houdt niet op bij de laatste 
bladzijde. Mattheüs beschrijft hoe Jezus 
Christus de ware vervulling van de pro-
fetie is. Hij weerlegt de laster die onder 
de Joden over Hem werd verspreid (1:18 - 
2:23; 12:22-32). Volgens de Joden was het 
boek ‘Jezus van Nazareth’ definitief ge-
sloten: eindigend met lijkroof (28:11-13).
De werkelijkheid is anders: het boek van 
Jezus Christus gaat ongeschreven door 
na Zijn hemelvaart. Zijn leerlingen tre-
den dan op de voorgrond om alle volken 
Zijn onderwijs door te geven. Maar de 
Meester blijft er Zelf ook bij: ‘En zie, Ik 
ben met u al de dagen, tot de voleinding 
van de wereld’ (Matth. 28:20). Aan het 
eind van het boek van Mattheüs kijken 
wij met hem vooruit: het boek brengt 
ons in de niet eindigende werkelijkheid 
van de blijvende Heiland.

Johannes: te weinig ruimte
Johannes sluit zijn boek af met de op-
merking dat hij zich heeft beperkt tot 
een keuze uit al wat Jezus heeft gedaan 
op aarde (20:30-31). Hij wil daarmee het 
geloof van zijn lezers bevestigen. Dan 
volgt nog een extra hoofdstuk; over Ga-
lilese verschijningen van Jezus Christus 
na Pasen. Hij blijkt nog altijd in de buurt 
te zijn van eenzaam vissende apostelen 
(21:1-14). Petrus wordt aangesteld als 
herder van Zijn schapen (21:15-19). De tijd 
breekt aan dat de apostelen moeten ar-
beiden ‘totdat Ik kom’ (21:20-23). Aan het 
einde van dit extra hoofdstuk schrijft 
Johannes dan dat er ‘vele andere dingen 
zijn die Jezus heeft gedaan’. Het gaat nu 
niet meer om Zijn leven op aarde, maar 
om de tijd na Zijn opstanding, de tijd 
van de apostelen. Als die andere dingen, 
zo schrijft Johannes, ‘afzonderlijk be-
schreven zouden worden, dan zou, denk 
ik, de wereld zelf de geschreven boeken 
niet kunnen bevatten’. Wat Jezus in 
aanwezigheid van de discipelen deed, is 
door Johannes in een selectie beschreven 
(20:30-31), maar wat Hij daarna deed is 
met geen pen te beschrijven en het over-

stijgt de maat van alle boeken. Het boek 
van Johannes houdt nu op: kijk verder 
zelf maar gelovig om je heen!

Lukas: één boekje verder dan het begin
Lukas schreef zijn evangelie over ‘alles 
wat Jezus begonnen is te doen en te 
onderwijzen, tot op de dag waarop Hij 
opgenomen is, nadat Hij door de Heilige 
Geest aan de apostelen, die Hij uitgeko-
zen had, opdrachten had gegeven’: dit is 
dan het ‘eerste boek’ (Hand. 1:1-2).
Lukas is de enige die ook een tweede 
boek schrijft: over een klein stukje van 
het vervolg. In het boek Handelingen 
laat hij zien hoe het Evangelie eerst de 
Jood en ook de Griek bereikte. Uit het 
vele dat gebeurde, maakt hij een keuze, 
Hij volgt het spoor naar Rome. Dan 
eindigt zijn boek met een apostel in 
boeien. We horen het niet meer in dit 
boek, maar we weten het wel: in Rome 
is Paulus gedood door het zwaard. Einde 
verhaal? Zeker niet. Ook Handelingen 
kijkt vooruit en eindigt met een dubbele 
punt. Paulus bleef twee volle jaren in 
zijn eigen gehuurde woning en ‘predikte 
het Koninkrijk van God en gaf onderwijs 
over de Heere Jezus Christus, met alle 
vrijmoedigheid, ongehinderd’ (Hand. 
28:30-31). Hij eindigde in boeien als een 
misdadiger, maar dan schrijft hij in 
zijn afscheidsbrief aan Timotheüs: ‘het 
Woord van God is niet geboeid’ (2 Tim. 
2:9). Paulus is nu opgenomen tot zijn 
Heere. Evenals vele martelaren sinds-
dien. Maar Handelingen kijkt vooruit 
naar wat doorgaat: de prediking van het 
Evangelie van het Koninkrijk van God, 
begonnen door Jezus Christus.

Unieke evangelieboeken
Hoe is het mogelijk dat alle vier evan-
gelieboeken iets heel eigens hebben 
gekregen, waardoor zij meer zijn dan 
kronieken, meer dan biografieën, meer 
dan historische documentatie? Hoe kon 
deze unieke literatuursoort ontstaan?
Dat kon omdat Jezus Christus uniek is. 
Meer dan filosofen of veldheren over wie 
je afgesloten levensbeschrijvingen kunt 
geven. De apostelen mochten Hem ho-
ren, zien en voelen en toen ervoeren ze 
dat ‘het eeuwige leven dat bij de Vader 
was, aan hen werd geopenbaard’ (1 Joh. 
1:1-2). Het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond: mensen kun-
nen de pen ter hand nemen om het te 
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beschrijven op aarde. Maar zij worden 
al schrijvende overweldigd: ‘wij hebben 
Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid 
als van de Eniggeborene van de Vader’ 
(Joh. 1:14). Apostelen leggen de pen neer 
en aanbidden het Lam (Openb. 4:9-11). 
Zij leren ons vooruit en omhoog kijken.
Evangelisten die het Evangelie van Jezus 
Christus beschrijven, beschrijven niet 
alleen Zijn ver-
schijning, Zijn 
wonderen en 
Zijn sterven en 
opstanding. Bij 
Jezus krijg je 
ook gezagheb-
bend onderwijs 
te horen voor 
alle latere leer-
lingen (Matth. 
5 - 7). Bij Hem 
hoor je hoe het 
zal gaan met 
Jeruzalem en 
met de gelo-
vigen tot aan 
Zijn terugkeer 
(Matth. 24 - 25). 
Uit Zijn hand 
ontvangen de 
leerlingen ook 
de tekenen van 
doop en ge-
dachtenismaaltijd 
(‘doe dit totdat Ik kom’). Zo kan het niet 
anders of de evangelieboeken worden 
heel bijzonder: boeken die schrijven over 
Iemand wiens macht en onderwijs zich 
uitstrekken tot het einde van de tijden. 
Nog nooit was een boek verschenen over 
zo’n uniek onderwerp, over zo’n uniek 
Mensenkind. Alle mensenboeken gingen 
over de kinderen van de eerste Adam. 
Evangeliën zijn uniek nieuw omdat ze 
voor het eerst in de wereldgeschiedenis 
kunnen schrijven over de laatste Adam 
zelf.

Symbolen
Vanouds heeft men de vier evangeliën 
in beeld gebracht als mens, arend, rund 
en leeuw. Later de symbolen voor de 
evangelisten, maar oorspronkelijk beel-
den voor de inhoud van hun boeken. 
Men wist dat daarin de heerlijkheid 
van de Eniggeborene wordt beschreven. 
Gedacht werd aan het troonvisioen van 

Ezechiël 1, waar de troon van Gods heer-
lijkheid omringd wordt door de vier ge-
vleugelde gedaanten met vier gezichten: 
zij bewegen met de vier wielen van de 
troonwagen. In Openbaring 4 lezen we 
hoe die vier gevleugelde levende wezens 
met de gezichten van mens, arend, rund 
en leeuw rondom de hemelse troon 
staan. Zo werden de vier evangeliën 
beschouwd als boeken die met hun be-
schrijvingen rondom de heerlijkheid van 
de Eniggeborene staan. Hun vleugels 
dragen Zijn Evangelie door de wereld.

Omhelzend lezen
Hoe lezen wij nu zelf deze evangeliën? 
Wij leven in een tijd waarin veel mensen 
de Bijbel van zich af lezen: als verleden 
tijd. Waaruit wij mogelijk toepassingen 
kunnen distilleren. Zo weet elke tijd nog 
wel aantrekkelijke citaten aan de evan-
geliën te ontlenen ter ondersteuning 
van eigentijdse idealen. Maar in feite 

lezen we de evange-
liën dan als kro-
nieken. Evange-
liën zijn echter 
meer. Zij heb-
ben net als het 
hemelrijk een 
smalle ingang: 
ruim genoeg 
als doorgang, 
maar je moet 
wel precies de 
goede insteek 
zoeken en kie-
zen. Evangeliën 
vragen van 
je om bij het 
binnengaan te 
buigen voor de 
heerlijkheid van 
God die daarin 
geopenbaard 
wordt. Alleen 

dan stoot je je 
hoofd niet. Alleen 

dan ga je verder vooruitkijken. Tot aan 
het einde, waarom het allemaal is be-
gonnen.
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