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Waar Christus is
Christus’ hemelvaart,
John Singleton Copley

levenswandel betekent. We raken hier
een centraal thema in het evangelie.
Dit is ook een van de belangrijkste
thema’s van Calvijns theologie. Het was
voor hem een kostbare toespitsing van
het evangelie, maar het was daarnaast
ook hét punt van confrontatie met het
middeleeuwse verstaan van de mis en
van wat het christelijke leven inhoudt.

Schriftlicht
Eugene Viljoen

Christus uit de hemel
terugtrekken?

‘... uw leven is verborgen met Christus in God.’ (Kolossenzen 3:3)
Als ons leven niet meer is dan ons antwoord en onze dankbaarheid voor wat God in Christus voor ons gedaan heeft, is
dat niet genoeg om te kunnen volharden in een christelijk
leven. Het is een begin, maar om te volharden in Christus is
meer nodig.
Want het christelijke leven is vooral
een geschenk, een gave die wij van
God krijgen. In Christus. In God. In de
hemel. Ons leven is verborgen in God
waar Christus is. Klinkt dit een beetje
geheimzinnig? Jazeker, maar dat moet
ook! Dit is een geloofsgeheim vol van
genade!

De harten naar boven
Wat betekent het dat ons leven met
Christus verborgen is in God? Ik wil
verbinding zoeken tussen deze tekst in
Paulus’ brief aan de Kolossenzen en een
bekende oproep bij de avondmaalstafel.

De oproep ons hart op te heffen ‘naar
boven’, waar Christus is, is voor ons
wellicht overbekend. Het avondmaal is
de viering en beleving van de gemeenschap met God in Christus. En Christus
is opgevaren naar de hemel. Bij het
avondmaal roept Christus ons ‘naar
boven’: naar zichzelf! Het avondmaal
roept ons op ons met heel ons menszijn ‘naar boven’ te richten. Omdat
Christus daar is.
Ondanks onze mooie formulieren en de
manier van avondmaal vieren zijn we
helaas niet voldoende onder de indruk
van wat Christus’ hemelvaart voor onze

Voor Calvijn was het doel van het
avondmaal ‘om door deelname aan
Hem verkwikt te worden’ (Institutie,
IV,17,1). Voor hem had het avondmaal
tot gevolg dat we met Christus in één
lichaam verenigd zijn, zodat we alles
wat aan Hem behoort, ook het onze
kunnen noemen. We mogen ervan
overtuigd zijn dat we deelhebben aan
het hemelse leven, omdat Christus
daarvan de erfgenaam is. Dit is de
‘wonderlijke verwisseling’ (mirifica
commutatio): het Eeuwige Woord is
zoon van de mens geworden om ons
met Hem tot kinderen van God te maken (Inst., IV,17,2). Hij heeft voor ons de
weg bereid door zijn hemelvaart.
Op deze manier worden we met het
vlees en bloed van Christus gevoed
– in het avondmaal, maar ook in ons
hele leven met de Here, waarvoor het
avondmaal ons versterkt. Dit gebeurt
echter alleen als Christus werkelijk één
met ons wordt en wij met Hem. Dit
lijkt zo onmogelijk. Is Christus met zijn
lichaam na zijn hemelvaart niet onbereikbaar ver van ons verwijderd? Voor
Calvijn is dit het wonder van het werk
van de Heilige Geest. De Geest maakt
de gelovigen op aarde werkelijk één
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met Christus’ hemelse lichaam (Inst.,
IV,17,10).
Het grote werk van de Satan is gelovigen van de hemel weg te trekken. Hoe
gebeurt dit in de viering van de mis? De
mis wil het lichaam van Christus weer
uit de hemel weghalen. Voor Calvijn is
dat de grote zonde van de mis. Het is
alsof de hemelvaart van Christus ongeldig gemaakt wordt. Jezus’ lichaam
en bloed worden weer naar de aardse
werkelijkheid van het brood en de wijn
gehaald (Inst., IV,17,12).
De grote genade die de Here in Christus aan ons wil geven, wordt daarmee
tenietgedaan. Hij die vlees geworden
is en met zijn vlees opgevaren is naar
de hemel, wil de gelovigen daar nu een
plaats geven in Hem en bij Hem. Dit is
het doel van brood en wijn! Jezus wil
niet weer uit de hemel weggerukt worden, maar Hij wil ons met en in Hem in
de hemel laten leven. Nu al. Christus is
één keer uit de hemel neergedaald om
ons nu met Hem te laten delen in het
leven dat Adam verloren had.
In het avondmaal genieten we Christus’
tegenwoordigheid. Calvijn heeft echter
moeite met de leer dat dit zou betekenen dat Christus’ lichaam op een bijzondere manier weer uit de hemel gehaald moet worden (Inst., IV,17,31). Het
wonder van het avondmaal is niet dat
Christus weer in onze gebroken wereld
gebracht wordt. Het genadewonder is
dat wij zijn tegenwoordigheid mogen
genieten doordat Hij ons opheft naar
Hem! Dit is het wonder van Christus’
hemelvaart. Calvijn protesteert tegen
elke poging om Christus weer uit de
hemel te halen, hoe vroom en bijzonder
dit ook klinkt.

Samen met Christus
opgenomen
Het is duidelijk waarom Calvijn zo’n
nadruk legt op de gemeenschap met
Christus in de hemel. Voor de apostel
Paulus is het christelijke leven een
geschenk van God. Door dat geschenk
mogen gelovigen delen in het hemelse
leven van Christus zelf. Niets meer of
minder. Het christelijke leven is geen
nabootsing van Christus’ aardse leven.
Het is ook niet het dankbare antwoord

van de mens op Gods genade. Leven
is gemeenschap met en in Christus.
Christus heeft een unieke band met
God. Die kan door niemand herhaald,
nagebootst of vervangen worden. Het
doel van die unieke band is om tegelijk
de gelovigen op een unieke manier
met Hem te verbinden. In en door Hem
mogen gelovigen delen in het leven in
God.

• Schriftlicht
Waar Christus is
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• Kroniek
Nieuwe hermeneutiek en
nieuwe vrijzinnigheid
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Pieter Boonstra

Met name in de brief van Paulus aan
de gemeente van Kolosse vindt Calvijn
de ware betekenis van het christelijke
leven. Zijn commentaar op Kolossenzen biedt in dit verband veel rijkdom.
Het leven is niet in de eerste plaats
een respons op wie God is en wat Hij
doet. Echt leven is geen respons, maar
gemeenschap. Gemeenschap, en de genade om te delen in de rijkdom van het
leven in God.
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Cornelis Trimp.
Ober in Gods koninkrijk
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Ferdinand Bijzet
• Column
Terminologie
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Rufus Pos

De plaats waar dit ‘goddelijke leven’ gevonden wordt, is in Jezus, de Zoon van
God. Het geloofsleven is daarom altijd
op de hemel gericht. Calvijn hoort in
Kolossenzen 3:1 een oproep om ons leven te zoeken in de hemel, in Christus.
Hij beschrijft zelfs het doel van Christus’ hemelvaart als volgt: Hij is in de
hemel opgenomen, zodat Hij ons naar
zich toe kan trekken.

• Woordwaarde
Een plus een is samen drie
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Rob van Houwelingen
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Paul Speratus preekte
reformatorisch in de Weense

Zoek de dingen die boven zijn

Dom
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Harm Veldman

Paulus’ hoofddoel met zijn brief aan
de gemeente in Kolosse is om hen bij
Christus te bewaren. Het grote gevaar
dat het gemeenteleven bedreigde, was
dat zij die met Christus begonnen waren, gingen leven alsof Christus niet
alles voor hen kon zijn. Op verschillende manieren verzekert Paulus de
gemeente dat alle volheid van God in
Christus lichamelijk woont.
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de vragen op tafel
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Dolf te Velde
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Harm Boiten
• Gedicht

Christus heeft niet zijn lichaam op
aarde achtergelaten toen Hij opgevaren
is naar de hemel. De volheid van God
begon ook niet in Christus te wonen
toen Hij zijn aardse bestaan achter zich
liet, alsof echte gemeenschap tussen
God en zijn schepping niet mogelijk is.
Het grote wonder van het evangelie is
dat in Christus’ lichaam mensen weer
de volle gemeenschap met God kunnen
genieten.

Jaël. Menno van der Beek
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hoe echt gemeenschappelijk leven wel
In Kolosse waren het de filosofen (2:8)
die het echte leven niet in Christus kon- mogelijk is. Dat onderscheid mag niet
leiden tot vernietiging van de gemeenden vinden. Het lichaam van Christus
was een struikelblok voor gemeenschap schap tussen Schepper en schepsel.
Bestaat echt mens-zijn niet juist daarin
met de ‘goddelijke’ wereld. Voor Paudat we de vrijheid mogen vinden om
lus was Christus’ volledige mens-zijn
te leven niet los van God, maar juist uit
geen struikelblok, maar juist de manier
Hem en door Hem en tot
waarop God en mens
Hem? Onderscheid tusweer volledig met elkaar
Lichaam een
sen God en mens mag
konden leven. Een volstruikelblok
alleen gemaakt worden
heid van leven in God
om mens en God dan
is juist te vinden in het
weer zo dicht bij elkaar te brengen als
lichaam van Christus.
het evangelie ons wil brengen.
Waar dat lichaam van Christus is, daar
is het oriëntatiepunt van een echt leven Paulus kan dit bijna niet sterker uitdrukken. Echt leven uit het geloof betemet God. Leven met God is in Christus.
kent dat we de aardse dingen afsterven
Vandaar de oproep om de dingen in de
(Kol. 3:2). Paulus heeft niets tegen het
hemel te zoeken, waar Christus is. De
lichamelijke bestaan van de mens, alsof
boodschap van het evangelie is dat wij
samen met Christus opgenomen zijn in hij anti-materialistisch zou zijn. Hij
heeft bezwaar tegen het aardse denken
de hemel (Kol. 3:1).
dat God en mens zo uit elkaar haalt,
dat gemeenschap niet meer mogelijk is.
Schepper en schepsel
Paulus brengt God en mens zo dicht bij
gescheiden?
elkaar dat hij niet anders kan dan zeggen dat ons leven in God ‘schuilt’.
Het is altijd een bijzonder kenmerk van
de gereformeerde theologie geweest,
Echt menselijk leven kan alleen in God
dat een duidelijk onderscheid tussen
gevonden worden. In Christus. Nooit
Schepper en schepsel gehandhaafd
zonder Christus in God. Altijd ‘verborwordt. Terecht. Maar soms is er een
gen met Christus in God’ (Kol. 3:3). God
onterechte vrees dat het geschapene

Leven in heerlijkheid
Christus, die ons leven is, moet weer
in onze aardse werkelijkheid ontvangen worden. Paulus spreekt over een
toekomstige ‘openbaring van de heerlijkheid van Christus’. Dit wat nu verborgen is in God, zal algemeen bekend
worden. Ook ons leven, dat nu al mag
delen in de hemelse heerlijkheid, zal
dan voor ons nog begrijpelijker worden.
Dit neemt echter niet weg dat echt hemels leven op aarde nu al mogelijk is.
Onze getrouwe gehoorzaamheid
vandaag mag gelukkig veel meer zijn
dan alleen maar ons ‘antwoord’ uit
dankbaarheid voor wat Christus al voor
ons gedaan heeft. We zijn niet alleen
begonnen met geloof in Christus. Wij
leven nu ook ‘in Hem’. De goede werken
die wij vandaag doen, zijn – dank God!
– Christus. Hij werkt door zijn Geest
het nieuwe leven in ons. Niet slechts
een keer, maar elke dag leven we uit de
volheid die daar in Christus is, waarin
de Geest ons laat delen. Echt leven is
deelnemen. Gemeenschap hebben in
het leven in Christus in God.
Vertaald uit het Zuid-Afrikaans door
Eise Geerts.
Dr. E. Viljoen studeerde Christelijke ethiek aan
de universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika.
Hij is momenteel als onderzoeker en theoloog
verbonden aan het Reformatoriese Studiesentrum in Suid-Afrika. Het Studiesentrum
voorziet predikanten in Afrika (en wereldwijd) van o.a. studiemateriaal.

te dicht bij God komt, alsof we dan een
vermenging van God en mens zouden
krijgen.
Een duidelijk onderscheid tussen
Schepper en schepsel moet altijd tot
doel hebben dat we goed begrijpen

is anders, wij moeten niet ‘aards’ van
God denken. Als we alleen vanuit onze
beperkte mogelijkheden over God denken, verliezen we het geschenk van het
leven in verwondering. We verliezen
iets van de ‘verborgenheid’, het mysterieuze van het christelijke leven.
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Deze Kroniek kan gezien worden als een vervolg op de Kroniek waarbij ik ingegaan ben op het verschil tussen ‘oude en
nieuwe hermeneutiek’ (NB, dec. 2017). Op de vraag: wat is er
op dit moment toch aan de hand in onze kerken?, gaf ik het
antwoord: ‘onze kerken zijn besmet door het virus van de
nieuwe hermeneutiek.’ Het is belangrijk dat we het gesprek
hierover aangaan, zo eindigde ik toen.
Het is de bedoeling om daar nu verder
op in te gaan. Want om het gesprek
te dienen is het belangrijk om, naast
hermeneutiek, ook een ander heikel
punt ter sprake te brengen: vrijzinnigheid. Er ligt namelijk een verbinding
tussen nieuwe hermeneutiek en vrijzinnigheid. Eerder heb ik dat al eens
kort aangestipt. In de bespreking van
de synodebesluiten rondom ‘M/V en
ambt’ schreef ik: ‘een andere manier
van omgang met de Schrift drijft je zomaar in handen van een postmoderne
vrijzinnigheid’ (NB, sept. 2017). Dat wil
ik hier nu verder uitwerken.
Daarvoor is het nodig dat we beginnen
met de vraag: wat is vrijzinnigheid?
Deze vraag is nog niet zo simpel te beantwoorden. Of beter gezegd: er is heel
snel sprake van misverstand.

Inzicht gevend
Een goed voorbeeld daarvan is het boek
Nederlander met de Nederlanders van

Robert Plomp.1 Zoals de ondertitel aangeeft, wil het boek zowel een positieve
als ook een orthodoxe visie bieden op
drie heikele kwesties: homoseksualiteit,
wetenschap en vrouw in het ambt. Dat
wil zeggen: de schrijver bepleit dat we
als christenen rondom deze onderwerpen positief kunnen staan. Dat het
volkomen bijbels is om te pleiten voor
het goedkeuren van homoseksuele
relaties, het onbekommerd omgaan
met de resultaten van de wetenschap
en het dienen van de vrouw in het
ambt. Het verwarrende hierbij is dat
de schrijver in alle toonaarden ontkent
dat hij de vrijzinnige kant wil opgaan.
Er is hem alles aan gelegen de Bijbel te
laten spreken. Hij noemt zichzelf en zijn
visie naast positief toch zeker ook nog
orthodox!
En juist dat is inzicht gevend. Het boek
laat duidelijk zien hoe de schrijver
dénkt de Bijbel te laten spreken, terwijl
hij tégen de Bijbel ingaat. Of anders gezegd: hoe de schrijver dénkt orthodox

te zijn, terwijl hij uiteindelijk vrijzinnig
is.
Het begint allemaal bij het uitgangspunt dat hij kiest om de genoemde onderwerpen in de Bijbel te benaderen,
namelijk de bijbeltekst waarin Paulus
aangeeft: ‘voor de Joden ben ik als een
Jood geworden en voor de niet-Jood
een niet-Jood en voor de zwakken een
zwakke’, en dat alles om hen ‘te winnen voor het evangelie’ (1 Kor. 9:20v).
Deze tekst wordt losgemaakt uit zijn
context om zo als bril te dienen waardoor andere teksten bekeken worden.
Bijvoorbeeld de voorschriften van
Paulus over de plaats van de vrouwen
in de gemeente. Plomp begint met te
stellen: ‘als wij Paulus lezen moeten
we het eerder genoemde 1 Korinthe 9
in ons achterhoofd houden’ (p. 75).
Wat betekent dit? Plomp geeft aan:
‘Juist als het gaat om menselijke verhoudingen blijkt dan telkens dat Paulus de culturele context volgt’ (p. 76).
Hieruit kan dan door hem de volgende
conclusie getrokken worden: ‘als de
Griekse christenvrouwen het offer
konden opbrengen om, hoewel ze vrij
waren in Christus, zich te schikken
naar hun mannen, dan moeten postmoderne Nederlandse christenmannen toch ook in staat kunnen zijn om
de vrouw naast zich te accepteren,
thuis, in het ambt en op de kansel’
(p. 91).
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Kroniek
Pieter Boonstra

Nieuwe hermeneutiek
en nieuwe vrijzinnigheid
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Deze oude vrijzinnigheid is gaandeweg
van vorm veranderd. Dat alles onder
invloed van wat genoemd wordt: het
postmodernisme. De vader van dit
postmodernisme is Nietzsche. Hij heeft
erop gehamerd dat absolute normen
en waarheden niet bestaan. Onder
zijn invloed is de gedachte in onze dagen gemeengoed geworden dat ieder
mens ‘zijn eigen waarheid heeft’. Dat
betekent dat wat jij gelooft dat waar
is, waar is. Oftewel, de nadruk ligt niet
meer op wat je met je verstand voor
waar kunt houden, maar op wat je
gevoel, je intuïtie, je ervaring zegt dat
waar kan zijn. Wat voor jouw gevoel
mogelijk of passend is – of zoals het
tegenwoordig klinkt: wat jij wel of niet
kunt ‘meemaken’ – dat geeft de doorslag.

heid is er één die uitgaat van het menHier gebeurt wat ik eerder, in het kader
selijke verstand. Wat niet met het vervan de exegese van 1 Timoteüs 2, ‘redestand in overeenstemming gebracht kan
neren vanuit een andere tekst’ heb geworden, wordt verworpen. Je zou dit de
noemd, waarmee iets anders bedoeld
oude vrijzinnigheid kunnen noemen.
is dan ‘Schrift met Schrift’ vergelijken.
Met behulp van wat ergens anders in
Deze oude vrijzinnigheid is gebaseerd
de Bijbel gezegd wordt, wordt namelijk
op wat genoemd wordt: het moderdatgene wat in de tekst staat, weggenisme. De vader van dit modernisme is
zet of worden onderdelen uit de tekst
Descartes, bekend van zijn uitspraak:
genegeerd (NB, apr. 2017). Zo kun je de
‘Ik denk, dus ik ben.’ Wat bedoelde hij
Bijbel laten zeggen wat je wilt. Of andaarmee? Dat je verders gezegd: je kunt de
stand, je redeneren,
Bijbel normatief laten
Bijbel laten zeggen
het vaste punt is om
zijn op de momenten
wat je wilt
je zekerheid te zoeken.
dat jíj dat wilt. Het is
Wat het menselijke
niet de Bijbel die dat
verstand niet kan bevatten, is niet zeker
bepaalt, maar uiteindelijk ben jíj dat.
of niet waar. Toegepast op de Bijbel:
En dat is precies waar vrijzinnigheid
niet het Woord van God geeft zekerheid
voor staat. Met vrijzinnigheid wordt in
de kern bedoeld: het vrij willen zijn van voor de waarheid, maar het menselijke verstand.3 Het gevolg hiervan is
hoger gezag.2 In dit geval, het hogere
gezag van de Bijbel.
dat datgene wat in de Bijbel staat en
wat niet met het verstand te rijmen is,
niet aanvaard kan worden. Het meest
Verhullend
duidelijke voorbeeld is de opstanding.
Volgens de natuurwetenschap is een
Maar het boek van Plomp laat ook nog
opstanding uit de dood onmogelijk;
iets anders zien. Namelijk dat het een
dus dat Christus daadwerkelijk is
ánder soort vrijzinnigheid betreft dan

Kort gezegd: bij het postmodernisme
ligt de nadruk niet meer op de rationaliteit (zoals bij het modernisme), maar
op de irrationaliteit. 4 Gevolg daarvan
is dat vrijzinnigheid niet meer zozeer

opgestaan uit de dood, kan niet echt
gebeurd zijn. En zo is de verklaring
ontstaan dat dit op een andere manier
‘waar’ moet zijn. Bijvoorbeeld dat het
betekent dat de Here Jezus in de harten
van de discipelen is opgestaan. Op deze
manier kun je van de opstanding van
Christus zeggen: ‘Het is wel waar, maar
niet echt gebeurd’ (een uitspraak van
Nico ter Linden).

te maken heeft met de autonomie van
het verstand; dat wil zeggen: dat je
verstand de doorslag geeft of je iets
aanneemt. Maar bij de nieuwe vrijzinnigheid kan gesproken worden over
de autonomie van je gevoel: wat naar
jouw gevoel (en geloof) waar is, dat is
waar. Daardoor is er bij de nieuwe vrijzinnigheid sprake van ‘de autonomie
van de gelovige mens’.5 De waarheid

de openlijke vrijzinnigheid van mensen
als Nico en Carel ter Linden of Harry
Kuitert. De vrijzinnigheid van dit boek
is verhullender en daarom moeilijker
te herkennen. Zelfs de schrijver herkent
het bij zichzelf niet! Hoe kan dat?
Laten we daarvoor eerst kijken naar het
verschil tussen deze twee vormen van
vrijzinnigheid. De openlijke vrijzinnig-

Jouw waarheid

42

positie dat je eronder staat, er is sprake
den valt van deze nieuwe vorm van
van onderschikking. En bij de Bijbel als
vrijzinnigheid? En precies hier ligt naar
bron is je positie dat je erboven staat. In
mijn idee een verbinding met het onieder geval kun jij bepalen wat nog wel
kritisch overnemen van gedachten uit
normatief is en wat niet. Bij de Bijbel
de nieuwe hermeneutiek. Opvallend
als bron creëer je een soort ‘terreurvrije
is namelijk wat Plomp aan het slot van
ruimte’.6 Want zó wordt een norm ervazijn boek zegt: ‘Op dit moment is het
belangrijkst om te erkennen dat de
ren: als een stukje terreur over je leven.
Bijbel gelezen moet worden tegen een
Het irriterende van de Bijbel als norm
bepaalde culturele achtergrond, en dat
is dat hij zich met gezag (het is het
dit begrijpen vervolgens vertaald moet
Woord van God!) bemoeit met jouw
worden naar onze context’ (p. 167). In
leven.7 En dus ook met hoe jij de dingen
deze éne zin zijn de drie kenmerken van ziet en voelt. Door de Bijbel te zien als
Hoe gaat dat laatste in zijn werk? In
de nieuwe hermeneutiek te ontdekken
de eerste plaats zoek je in de Bijbel
bron kun je je ontworstelen aan deze
(zie ‘Oude of nieuwe hermeneutiek’,
naar teksten die jouw geloof het beste
irritatie en kun je tegelijk tóch het idee
NB, dec. 2017).
verwoorden. Deze teksten bestempel
hebben dat je de Bijbel niet aan de kant
Allereerst wordt aangegeven dat de
je dan als belangrijke teksten. Immers,
schuift.
Bijbel gelezen moet worden tegen een
ze komen overeen met hoe jij het ook
bepaalde culturele achtergrond. Ofteziet, wat jij ook kunt beamen en wat jij
Een ander boek waarin van dezelfde
wel, we moeten uitgaan van het feit
helemaal kunt meemaken. Vervolgens
soort vrijzinnigheid sprake is als in het
dat bijbelschrijvers kinderen van hun
gebruik je deze teksten om van andere
boek van Plomp, is geschreven door
tijd waren en dat de boodschap van
teksten te kunnen zeggen dat ze klaarBrian McLaren en heeft als titel Een
hun teksten opgesloten zit in hun tijd
blijkelijk minder belangrijk zijn. Of in
nieuw christendom. Het is vertaald uit
ieder geval verwoorden ze niet datgene (tijdgebonden zijn). Vervolgens wordt
het Engels en notabene uitgegeven
wat volgens jou God ons nú wil zeggen. de nadruk gelegd op het
bij De Vuurbaak, een
begrijpen. Het is niet
Ze zijn daarom niet een-op-een voor
van oorsprong gereWe moeten het
voldoende om uit te legjou toepasbaar. Sterker nog: vanuit de
formeerde uitgeverij! 8
kunnen ‘meemaken’
gen wat een tekst zegt,
hoofdtekst moeten deze teksten worDe stelling in dit boek
maar het gaat erom dat
den aangepast. Zo kan Plomp bijvooris dat we de Bijbel niet
wij de tekst begrijpen. En dat begrijpen moeten benaderen alsof het ‘een bebeeld stellen: ‘Zoals Paulus de christeis niet alleen verstandelijk maar ook
nen opriep geen aanstoot te geven en
commentarieerd wetboek’ is, maar dat
gevoelsmatig, in de zin van: we moeten we de Bijbel meer moeten zien als ‘een
met de Grieken een Griek te zijn, zullen
wij met de Nederlanders een Nederlan- het kunnen ‘meemaken’, anders heeft
draagbare bibliotheek’ (p. 110). ‘Wethet ons niets te zeggen. Dat betekent,
der moeten zijn.’ Om dan vervolgens te
boek’ en ‘bibliotheek’ zijn andere woorten slotte, dat er volgens de nieuwe
concluderen: ‘Als wij het homohuwelijk
den voor dezelfde zaak. De Bijbel is niet
hermeneutiek een (transculturele) veraf blijven keuren, scheppen we een
meer norm (wetboek), maar slechts
taling nodig is naar onze context. De
kloof tussen ons en de postmoderne
bron. Immers, een bibliotheek is een
voorschriften die in de Bijbel gegeven
Nederlandse cultuur zonder dat daar
plaats waar je naartoe kunt gaan om
worden, moeten worden overgezet
dwingende Bijbelse redenen voor zijn’
naar believen boeken te lenen, en datnaar onze tijd. En
(p. 165). Maar het
gene te lezen waarmee jij je winst kunt
juist
dat
‘gevoelspunt is: die dwindoen. In de woorden van McLaren: ‘De
Dwingende bijbelse redenen
matig begrijpen’ en
gende bijbelse
bijbelse bibliotheek is (…) een met zorg
zijn weggefilterd
dat ‘overzetten naar
redenen zijn weggeuitgekozen serie oude documenten
de tijd van vandaag’
filterd. Het feit dat je
die van het grootste belang zijn voor
is een valstrik. Wat jij, als gelovige of
een hoofdtekst kiest, maakt dat daarmensen die meer willen weten over en
religieuze mens voelt, is het ijkpunt
mee andere teksten daaraan ondergewillen horen bij de gemeenschap van
schikt zijn. In ieder geval zijn die andere geworden. Het voelt misschien heel
mensen die God zoeken’ (p. 113).
‘barmhartig’ of ‘missionair’ of ‘liefdeteksten dan niet meer dwingend. Op
vol’, maar uiteindelijk betekent het dat
deze manier kun je de Bijbel laten zegIn dit laatste citaat wordt opnieuw de
de Bijbel slechts als bron kan fungeren
gen wat je wilt. En dat zal ook niet
verbinding verwoord die er ligt tussen
en niet meer als norm.
stoppen bij de door Plomp genoemde
de nieuwe vrijzinnigheid en de nieuwe
onderwerpen.
hermeneutiek. McLaren spreekt namelijk over de Bijbel als over ‘een serie
Norm of bron
oude documenten’. En juist dat is de beAchtergrond
langrijkste aanname die naar ons toeIn de kern ligt hier een wereld van
komt vanuit de nieuwe hermeneutiek.
verschil. Dat blijkt uit de positie die
De intrigerende vraag is nu: hoe komt
Dat we de Bijbel zó moeten benaderen.
je als lezer ten opzichte van de Bijbel
het dat iemand die aangeeft zelf niet
Als een oud boek. Maar juist déze aaninneemt. Bij de Bijbel als norm is je
vrijzinnig te willen zijn, toch in hanligt niet in het Woord van God of wat
de kerk als waarheid uit dat Woord in
de belijdenis heeft omschreven (orthodox). De waarheid ligt ook niet in
het menselijke verstand waaraan het
Woord van God ondergeschikt wordt
gemaakt (oude vrijzinnigheid). Maar de
waarheid ligt in de gelovige mens zelf:
wat jij voor waar aanneemt (dus ‘jouw
waarheid’), dááraan maak je het Woord
van God ondergeschikt.
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Waarschuwing
Op mijn Kroniek Oude of nieuwe hermeneutiek kreeg ik de opmerking of ik aan
het einde wellicht niet te grote woorden heb gebruikt. Dat er sprake zou zijn
van een virus als het gaat om de beïnvloeding door de nieuwe hermeneutiek.
Echter, gezien het bovenstaande, dat er
een nauwe relatie ligt tussen nieuwe
hermeneutiek en nieuwe vrijzinnigheid, zou ik zeggen: de woorden zijn

Het is niet meer het ware geloof waar
de Catechismus over spreekt in zondag 7, namelijk dat ‘ik alles voor betrouwbaar houd, wat God ons in zijn
Woord geopenbaard heeft’. Alles. Dus
ook datgene wat
schuurt met je
gevoel, met de
cultuur waarin je
leeft en beweegt.

Ten behoeve van
het onderlinge
gesprek is het
nodig om op nog
een ding te wijzen. Het valt me
namelijk op hoe
vaak en hoe snel
de oproep klinkt
om elkaar vooral
te vertrouwen
en lief te hebben.
Die oproep is teBron of norm
recht, maar mag
niet een opening
zijn om ruimte te bieden aan het overSchrift gestelde geopenbaarde Woord
boord gooien van bijbelse principes. Ja,
van God (NGB, art. 3), en wanneer we
en die vraag wil ik hier openlijk stellen:
zeggen dat deze heilige Schrift de wil
is de oproep tot vertrouwen en liefde
van God volkomen bevat (NGB, art. 7),
niets anders dan een oproep tot het
dan past ons uiterste zorgvuldigheid:
accepteren van elkaar als autonoom
dat we de regels die wij toepassen om
de Bijbel te lezen, kritisch onder de loep gelovig mens? En is daarom elke vorm
van kritiek of elk kritisch oordeel niet
nemen omdat we beducht zijn voor
9
al bij voorbaat ‘verdacht’ en liefdeloos?
élke vorm van vrijzinnigheid.
Het wordt namelijk ervaren als een
aanslag op jouw persoonlijk geloof.
Het gaat erom dat we ook vandaag de
Maar dat staat toch op gespannen voet
wacht houden bij de Bijbel als norm.
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Zowel het boek van Plomp als het boek
van McLaren laat zien dat er een direct
verband bestaat tussen het overnemen
van gedachten uit de nieuwe hermeneutiek én het in de handen vallen van
een postmoderne, nieuwe vrijzinnigheid. Anders gezegd: het gedachtegoed
van de nieuwe hermeneutiek geeft je
‘tools’ in handen om de Bijbel naar je
hand te zetten. Wanneer je dat doet als
gelovig mens, is het moeilijk te herkennen; dan zul je niet het gevoel hebben
vrijzinnig te zijn. Terwijl je zelf als autonoom gelovig mens bepaalt welke
norm je kiest.

niet te groot, maar eerder niet groot
genoeg. Er moet een zeer ernstige
waarschuwing klinken. Wanneer we als
kerken met elkaar belijden dat de Bijbel
niet zomaar een boek is, maar het op
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name, zo blijkt hier, drijft je in de armen van de vrijzinnigheid (de Bijbel als
bibliotheek). En dat is op zich logisch.
Door de Bijbel te bestempelen als oud,
heeft hij als vanzelf afgedaan als norm.
Immers, iets wat
oud is, kan voor
ons nu niet meer
normatief zijn;
wij leven in zo’n
andere tijd. Maar
om de Bijbel niet
helemaal af te
schrijven is er
een tussenweg:
de Bijbel als
bron! Dat geeft je
het idee de Bijbel
volledig serieus
te nemen. Toch
stel je je daarmee
wel boven de
Bijbel en doe je
precies datgene
wat de Bijbel
verbiedt. Zoals
Petrus in zijn tweede brief zegt: de Bijbel laat geen eigenmachtige uitleg toe
(2 Petr. 1:20).
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die wij daaraan verbinden? Dat is waar
kerkleden recht op hebben. Met het oog
op de nieuwe vrijzinnigheid is het niet
voldoende om te zeggen dat je bijbels
wilt zijn. Je zult je moeten verantwoorden over de manier waarop je de Bijbel
benadert. Van boven of van beneden:
de Bijbel als bron of de Bijbel als norm.

3

Noten:

5

1

2

4

Descartes zelf heeft het gevaar van zijn

7

In het verlengde hiervan staat de preek

theorie voor het bijbelse geloof ingezien.

die in onze traditie gezien wordt als

Hij heeft dan ook gewaarschuwd dat zijn

het bedienen van de sleutelmacht.

methode niet mocht worden toegepast

Het ongehoorde en irriterende van de

op zaken van de godsdienst. Vgl. Frede-

prediking en de predikant die het Woord

rika Oosterhof, Het postmodernisme in

verkondigt, is dat het zich met volmacht

bijbels licht, Bedum, 2004, p. 14.

‘bemoeit’ met het leven van anderen.

Oosterhof, Het postmodernisme in bijbels

Vgl. G.C. Berkouwer, De Heilige Schrift II,

licht, p. 23.

Kampen, 1967, p. 390.

Zo wordt in de derde editie van de

8

Brian D. McLaren, Een nieuw christendom.

Robert Plomp, Nederlander met de

Christelijke Encyclopedie ‘vrijzinnigheid’

Tien vragen die het geloof veranderen,

Nederlanders. Een positieve, orthodoxe

omschreven: ‘Theologische stroming die

Barneveld, 2017. Originele titel: A New

visie op homoseksualiteit, wetenschap en

principieel nadruk legt op de autonomie

vrouwelijke leiders, Amsterdam, 2016.

van de gelovige mens’ (geciteerd via Dek-

Gerard Dekker, Van het centrum naar de

Kind of Christianity.
9

Op een andere reactie die ik kreeg, hoop

ker, a.w., p. 74).

ik later in te gaan, namelijk de vraag of

In de literatuur is deze term, die terug-

er leesregels te formuleren zijn met het

godsdienst in Nederland, Kampen, 2006,

gaat op Lyotard (een postmodern

oog op wat tijdbepaald is in de Bijbel en

p. 74. Dekker citeert hier de omschrijving

filosoof), gebruikt voor het pastoraat en

wat niet.

uit de eerste editie van de Christelijke En-

de preek. Ik gebruik deze term dus nu als

cyclopedie, de omschrijving is van Groen

aanduiding van een andere visie op de

van Prinsterer.

Bijbel.

marge. De ontwikkeling van de christelijke
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Model revisieverzoek
Voor (verzoeken aan) kerkenraden: op de website www.bezinningmvea.nl en ook op www.
woordenwereld.nl kunt u een model vinden voor een revisieverzoek aan de synode over de
besluiten t.a.v. man/vrouw en ambt.
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Thema
Ferdinand Bijzet

Cornelis Trimp.
Ober in Gods koninkrijk

In het juli-augustusnummer
2017 van Nader Bekeken nam
ds. Jan Blok ons mee naar
zijn studietijd in Kampen en
gaf hij vervolgens een persoonlijke impressie van een
van zijn leermeesters die zijn
leven en werken sterk beïnvloed heeft: prof. J. Kamphuis.
Ik arriveerde een jaar na ds. Blok in
Kampen en zijn herinneringen aan die
tijd en aan prof. Kamphuis zijn ook de
mijne. Hoe herkenbaar zet collega Jan
die tijd aan de toen nog Theologische
School en vooral die markante hoogleraar neer in zijn artikel.
Het stimuleerde mij om een andere docent uit die jaren nog eens in de schijnwerpers te plaatsen: prof. dr. C. Trimp,
die op mij, op een weer wat andere
manier dan prof. J. Kamphuis, ook grote
invloed gehad heeft.

Bediening der verzoening
Trimp en ik kwamen ongeveer gelijktijdig naar Kampen. Ik een halfjaartje
eerder (sep. 1969) dan hij (apr. 1970).
Maar wel met dit verschil, dat ik als

Prof. dr. C. Trimp (foto uit familiearchief)
student kwam en hij als hoogleraar. Ik
mocht als eerstejaarsstudent bij zijn
inauguratieplechtigheid een soort
gastheerfunctie vervullen. Daarbij viel
mij de twijfelachtige eer te beurt de
toen in Kampen alom bekende evangeliste Juffrouw Hendriks*, die graag dit
soort gelegenheden aangreep als een
podium voor haar eigen optreden, met
zachte drang weer het kerkgebouw uit
te werken.

waarbij het accent geplaatst werd op
het bedienen. Als obers mogen ambtsdragers de door Christus bewerkte
verzoening bij de gemeenteleden ‘op
tafel zetten’. De confrontatie met Karl
Barth in die rede ging mij als eerstejaars nog goeddeels boven de pet. Maar
de exegese van 1 Korintiërs 5 sloeg in en
is mijn latere ambtswerk mee gaan bepalen. Het was Trimps eerste oberswerk
aan mij.

Prof. Trimp ging de Ambtelijke vakken
doceren, zoals we die toen noemden:
de uitvoerende praktijk van het predikant-zijn: preken maken, de liturgie
verzorgen, huisbezoek brengen, catechisatie geven, evangeliseren… Hij inaugureerde daarom over het onderwerp: De
volmacht tot bediening der verzoening,

Werkcolleges
We kenden destijds in Kampen het
onderscheid van ‘hoorcolleges’, waarbij
je slechts de docent aanhoorde en van
wat hij zei al dan niet aantekeningen
maakte, en ‘werkcolleges’, waarop je
je moest voorbereiden omdat ook je
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eigen inbreng gevraagd werd. Ik herinner me van prof. Trimp eigenlijk alleen
maar hoorcolleges die als werkcolleges
ervaren werden. Er werd hard gewerkt
in die college-uren. Trimp dicteerde
(anders dan een van zijn collega’s) niet,
maar stak z’n verhaal af. En wij luisterden geboeid, dachten mee en penden
driftig om zo veel mogelijk ervan vast
te leggen. Ook zo deed Trimp het werk
van een kelner. Je kreeg wat voorgezet.
Daardoor verwerkte je voor jezelf meteen al de stof en integreerde die in je
beginnend theologisch denken. Wanneer je je dan voorbereidde op een tentamen bij Trimp, was dat geen zware
klus meer: veel van de stof had je je al
min of meer eigen gemaakt. Het was
als ‘o-ja-kennis’ geworden.

Preekcolleges
Van Trimp heb ik leren preekmaken.
Het kelnerwerk. Toen de jongens van
mijn studiejaar en ik uit Kampen
vertrokken om thuis af te studeren,
wees Trimp ons er bij een gezamenlijk
afscheidsbezoek op dat wij de eerste
lichting studenten waren die alle preekcolleges van hem gekregen hadden. Hij
was benieuwd…
Ik herinner me dat ik, eenmaal predikant, nog wel eens te horen kreeg
dat vooral onze preken over de Heidelbergse Catechismus als een ‘frisse
wind’ ervaren werden. Dan wist ik dat
de preekcolleges van Trimp vrucht
droegen. In de jaren dat we bij hem
preekcollege liepen, kwamen de zondagen 1-33 van de Catechismus aan
de orde. En daardoor meteen ook het
belangrijkste stuk van de dogmatiek
(geloofsleer). Want Trimp was van oorsprong dogmaticus en behandelde in
z’n preekcolleges ook de dogmatische
vraagstukken bij een catechismuszondag. Hij verwees naar en citeerde uit
relevante lectuur bij dogmatici. Niet
om van je preken dogmatische verhandelingen te maken. Maar omdat je – zoals hij het uitdrukte – ‘een dogmatisch
geweten’ moet ontwikkelen, zodat je
je bij een preek over de Catechismus
ervan bewust bent welke dogmatische
problemen bij die bepaalde zondag op
de achtergrond een rol kunnen spelen.
Ook in de dogmatiek is Trimp daarom
mijn leermeester geweest.

Ik ervoer de preekcolleges op de maandagavond vooral als waardevol en
leerzaam door de manier waarop Trimp
te werk ging. Die colleges, waarmee de
collegeweek begon, wilde je in geen
geval missen. Dus zorgde je wel dat
je, na een weekwisseling thuis of bij je
vriendin, ’s maandags weer op tijd in
Kampen was.
Nadat een student een preekvoorstel
geleverd had, mochten wij eerst als
studenten onze kritiek spuien. Maar als
Trimp daarna dan zelf aan het woord
kwam, begon hij nooit met kritiek op
het gehouden preekvoorstel, maar ging
eerst gewoon met ons de bijbeltekst en
het verband eromheen nog eens lezen.
Hij deed dat zo, dat dit bijbelgedeelte
zich voor je openvouwde en de actualiteit ervan als het ware naar je toe
kwam rollen. Daardoor waren de preekcolleges van Trimp voor een niet gering
deel ook exegese-colleges! Je leerde
ook hier de kunst van het exegetiseren. Je ging allerlei facetten in de tekst

zien, waar je met z’n allen helemaal
overheen gekeken had. Maar zo zag je
tegelijk ook de preek groeien zoals die
had moeten zijn. Veel woorden van kritiek richting de prediker van die avond
waren dan niet meer nodig. Hij en wij
hadden al wel begrepen wat er aan zijn
voorstel ontbrak.

Gekruide kost
Tijdens die preekcolleges deed Trimp
ook geregeld uitspraken die bleven
haken. Zoals dat je als prediker eerder
‘Amen’ moet zeggen dan de gemeente.
En dat je niet zo moet preken dat de
kerkgangers zeggen: ‘Tjonge, waar
haalt hij het vandaan?’ Want dan sta jíj
in de schijnwerpers. Je moet zo preken
dat de mensen zeggen: ‘Ja, dát staat
er! En dát wordt ermee bedoeld. Dat ik
daar nu altijd overheen gelezen heb!’
Want dan krijgt Gods Woord, waarvan
jij alleen maar bedienaar bent, alle
aandacht.

Evangeliste Juffrouw Hendriks
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Dit soort gekruide uitspraken typeerde
deze hoogleraar. Zo is me ook altijd bijgebleven hoe hij, die vooral de theorie
van het catechiseren doceerde – praktijkoefening ontbrak helaas nog in onze
studietijd – toch eens met zijn ronde
mondje deze opmerking maakte over
het orde houden tijdens de catechisatie
(het was de tijd toen een pedagogische
tik nog niet bij de wet verboden was):
‘Een klein beetje fysiek geweld mag
wel eens een keer... maar dan moet het
wel lukke.’ Je zag ds. Trimp met z’n niet
heel imposante figuur aarzelend staan
tegenover een uit de kluiten gewassen
catechisant. En nog altijd wanneer ik
tijdens een avondmaalsviering een
collega de wijnkan bij het inschenken van de beker steeds
hoger boven de beker
zie tillen, moet ik
denken aan
wat Trimp
daarover tijdens een liturgiecollege zei: ‘Het
inschenken van de
beker behoort niet tot
de avondmaalssymboliek. Het gaat om de beker.
Bovendien heeft Christus zijn
bloed vergóten. Als je dat wilt
symboliseren, moet je de beker
over de tafel gooien. Maar dat kun
je beter maar niet doen.’
In zijn jaren als hoogleraar had Trimp
ook een vruchtbare pen. Hij heeft een
aantal boeken geschreven waardoor
hij internationaal bekend werd. Toen ik
na twaalf jaar predikant in Nederland
geweest te zijn, in Pretoria, Zuid-Afrika,
terechtkwam, bleek dr. Trimp daar een
bekend en veelgelezen theoloog te zijn.

Overbruggend
Trimp had, voordat hij hoogleraar werd,
in de strijd van de jaren zestig rond het
verschijnen van de zogenaamde Open
Brief naast prof. J. Kamphuis gestaan.
Ook hij kon indringend polemiseren.
Hij is dan ook mét Kamphuis wel als
een van de boosdoeners van die tijd afgeschilderd. Maar hoe terecht was dat?
Waar Kamphuis vooral ontmaskerend
kon schrijven, was Trimp de man die
rusteloos zocht naar een overbruggen
van de tegenstellingen. Ook hier wilde

hij ober van de verzoening zijn. Zo
kwam hij naar de ondertekenaars van
de Open Brief toe met een door hem
geformuleerd ‘Nieuw Beding’. Hij greep
daarbij terug op het Beding dat de synode van de Christelijke Gereformeerde
Kerken (de Afgescheidenen) in 1891

formuleerde
als een poging
om de tegenstellingen met de dolerende kerken
te overbruggen: wat kunnen we voor
elkaars rekening laten en waarover
moeten we het in elk geval eens zijn.
Zoals Trimp het formuleerde: ‘Niet wat
we denken over de valse kerk, maar wat
we doen met de ware kerk – dáárover
behoort eendracht te zijn.’
Hoe verdroot het hem daarom ook, dat
de toenadering tot de Christelijke Gereformeerde Kerken maar niet wilde vlotten. ‘Ze willen daar wel vrijen, maar
niet trouwen,’ verzuchtte hij eens.

Patstellingen doorbreken
Het werd een van Trimps kwaliteiten,
dat hij patstellingen in theologische

discussies kon doorbreken. Zoals over
de vraag of geadopteerde kinderen wel
als kind gedoopt mogen worden als je
weet dat hun biologische ouders geen
gelovigen zijn (waren). Want alleen
kinderen van gelóvigen mogen toch
gedoopt worden?

Trimp heeft ons toen in een serie
artikelen in De Reformatie meegenomen naar de begintijd van de kerk,
Abrahams tenten. En hij liet zien dat
de HEER juist de biologische potentie
om verbondskinderen te verwekken
en te baren bij Abraham en Sara liet
wegsterven, en pas tóen met de besnijdenis kwam. Om ons van meet af aan
te leren beseffen dat het verbond met
Hem alleen gebaseerd is op het geloof
in zijn beloften. Wanneer ouders in
dat geloof leven en hun kinderen – ook
al zijn ze geadopteerd – in dat geloof
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leren leven, mocht de besnijdenis, en
mag vandaag de doop daarbij de extra
stimulans zijn.
Een ander voorbeeld van Trimps vermogen om patstellingen te doorbreken
was zijn inbreng in de discussie of
vrouwen in de kerk wel mogen deelnemen aan het verkiezen van ambtsdragers. Geef je daarmee de zusters
niet een stukje ‘regeermacht’? Is dat
niet een eerste stap die onvermijdelijk
leidt naar het ook als vrouw zelf verkozen kunnen worden? Trimp liet zien
dat de kerkenraad in het hele proces
van kiezen de leiding houdt. De
‘regeermacht’ blijft geheel
bij hem liggen. De broeders
uit wie door de gemeente
gekozen kan worden, worden
door de kerkenraad voorgesteld.
En de kerkenraad heeft al geoordeeld dat álle voorgestelde broeders
voldoen aan de eisen die Gods Woord
aan ambtsdragers stelt. Maar omdat
er meer broeders beschikbaar zijn dan
nodig, mag de gemeente (mannen en
vrouwen) een keuze maken.
Hoe waardevol is ook Trimps ‘hervatting van het onvoltooide gesprek’
over heilshistorische of exemplarische
prediking geweest. Werden heilshis-

torische preken niet te verstandelijk?
Werd de mens met zijn geloofsworstelingen daardoor niet te veel naar
de achtergrond gedrukt? Trimp vroeg
er aandacht voor dat Gods Woord ons
niet alleen maar de voortgang van God
in zijn verbond met de mens laat zien,
maar ook de omgang van God met de
mens in zijn verbond.

Uitbediend
Ook na zijn emeritering als hoogleraar is Trimp blijven lezen en af en
toe publiceren. Als hoogleraar was hij
uitgediend, als ober in Gods koninkrijk
was hij nog niet klaar met het bedienen. Zo verrijkte hij de kerken nog met
een boek over de kerk. Daarin waren
eerdere opstellen van hem samengebracht, en werd geprobeerd kerkleden
die in hun zicht op de kerk uit elkaar
dreigden te groeien, ook weer samen te
brengen.
Maar de dag kwam dat zijn hemelse
Zender hem op non-actief plaatste. Een
snel opkomende dementie ging zijn
heldere geest verwarren. Prof. J. Kamphuis vertelde me in die tijd eens ontroerd – ze waren jarenlang vrienden –
dat hij die beginnende dementie voor

het eerst bespeurde toen Trimp, zeer
belezen, hem een boek aanbeval dat je
toch echt gelezen moest hebben. ‘Dus
ik koop dat boek. Als Kees je een boek
aanbeval, kreeg je altijd iets goeds in
handen. En ik dus lezen. Het was een
boek van niks!’, ontdekte Kamphuis
verbijsterd.
Die dementie werd zo sterk dat Trimp
in een eigen wereldje kwam te leven
en ook niet langer thuis, bij zijn vrouw
in Leusden, kon blijven. Hij werd opgenomen in De Wijngaard in Bosch en
Duin. En op vrijdag 9 maart 2012 heeft
de HEER hem naar de hemel gehaald.
Daar mag hij weer volkomen helder van
geest in de nabijheid van zijn Heer zijn,
wiens Woord hij het grootste deel van
zijn leven ge- en bediend heeft. En veel
van zijn leerlingen heeft hij het helpen
bedienen.
Noot:
*

Voor wie deze evangeliste een onbekende is: googel eens op ‘Juffrouw Hendriks
Kampen’.

Nader Bekeken in gesproken vorm!

✂

Steun ons werk en word donateur van de CBB!

Ja, ik wil het werk van de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden in Ermelo, steunen.
Ik machtig de CBB om, tot wederopzegging, van mijn rekening af te schrijven:
O € 5,-O € 10,-O € 25,-O€
De CBB mag dit bedrag afschrijven per:
O maand
O kwartaal
O half jaar
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Postcode + woonplaats: ...........................................................................................................
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Column
Rufus Pos

Terminologie
Er zijn maar weinig mensen die echt dol zijn op spinnen.
De meeste mensen gaan, wat spinnen betreft althans, uit
van het principe: leven en laten leven. Een kleine groep
mensen is echt bang voor spinnen. Die bangheid kan soms
zulke proporties aannemen dat we spreken van een arachnofobie. Het woord ‘fobie’ herkennen we daarin wel. Samen
met wat ervoor staat betekent het: angst voor spinnen. Als
je de betekenis van het woord ‘fobie’ opzoekt op Wikipedia,
tref je daar aan: ‘Een fobie is een psychische aandoening
waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een
overmatige angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties.’ Het gaat dus om een psychische aandoening. Gelukkig
worden er op het internet tal van ‘behandelingen’ aangeboden die je verzekeren dat je binnen korte tijd genezen kunt
worden van een dergelijke psychische aandoening.
Er zijn natuurlijk nog wel meer fobieën. Ik denk dat u in de
krant vast wel de termen ‘xenofobie’ en ‘homofobie’ bent
tegengekomen. Maar zou het bij de mensen die met dit
ziektebeeld gediagnosticeerd worden, ook echt gaan om
personen met een psychische aandoening die hen om onduidelijke redenen angstig maken voor vreemdelingen en
homo’s? Ik denk het niet. Mensen die ‘xenofoob’ of ‘homofoob’ genoemd worden, zijn doorgaans mensen die tegen
een bepaald maatschappelijk of politiek standpunt zijn. De
term ‘fobie’ is dus door een selecte groep mensen geannexeerd en wordt vervolgens als een ‘ziekte’ geplakt op
mensen die het niet met hun standpunt eens zijn.
Ik noem dit voorbeeld om duidelijk te maken dat er met taal
soms meer gecommuniceerd wordt dan je op het eerste
gezicht denkt. Neem bijvoorbeeld een woord dat steeds
vaker gebruikt wordt: ‘gender’ (geslacht). Vroeger uitsluitend gebruikt in de taalkunde (mannelijke, vrouwelijke en
onzijdige woorden), tegenwoordig wordt het woord ‘gender’ in toenemende mate gebruikt als vervanging van het
woord ‘sekse’ of ‘geslacht’ zoals je dat bijvoorbeeld nog in
je paspoort aantreft. Het woord ‘gender’ wordt veel ruimer
opgevat dan het oude woord ‘geslacht’ dat alleen maar onderscheid kende tussen m/v (zoals tot voor kort ook onze
openbare toiletten). Er bestaan heden ten dage immers
veel meer varianten op het thema m/v. Jouw ‘gender’ is
derhalve niet jouw fysieke/biologische geslacht (m/v), maar
jouw persoonlijke seksuele oriëntering (LGBTTIQ). In ‘gender’ gaat het dus niet om iets wat je objectief kunt vaststellen. Het is jouw eigen subjectieve beleving die met de tijd
ook nog kan veranderen.

sualiteit als norm’. Op de UN Wereldvrouwenconferentie
in 1995 (Peking) is afgesproken dat het woord ‘sekse’ als
uitdrukking van de polariteit tussen man en vrouw wordt
vervangen door ‘gender’. Genoemde polariteit wordt namelijk gezien als de oorzaak van de onderdrukking van de
vrouw door de man! Al in 1990 schreef de zeer invloedrijke
feministe Judith Butler: Man en vrouw, huwelijk en familie,
vader en moeder, seksualiteit en vruchtbaarheid zijn geen
natuurlijke categorieën. Integendeel: zij funderen en bevorderen slechts de heerschappij van de man over de vrouw.
Deze visie is voor haar en vele anderen reden om zich hard
te maken voor het ondergraven van de identiteit van man
en vrouw. En ze doet dat onder andere door te gaan spreken over ‘heteroseksisme’. Zo zie je maar: als je, heel naïef,
al dacht dat je huwelijk ligt in de lijn van de Bijbel, dan weet
je nu dat je behoorlijk ziek bent.
In bovengenoemde discussie duikt ook nog een ander
woord regelmatig op. Dat is het woord ‘gerechtigheid’. Gerechtigheid krijgt een nieuwe betekenis, namelijk dat mannen en vrouwen exact gelijke rechten hebben. Dat klopt
natuurlijk als het om bijvoorbeeld mensenrechten gaat.
Maar ‘gerechtigheid’ betekent toch echt niet dat ieder mens
bijvoorbeeld recht heeft op precies hetzelfde inkomen.
Mannen hebben niet allemaal recht op hetzelfde salaris als
mevrouw Neelie Kroes. In gelijke gevallen en omstandigheden hebben mannen en vrouwen uiteraard wel recht op
gelijke behandeling en beloning. Maar hieruit kun je vervolgens niet de conclusie trekken dat mannen en vrouwen dus
gelijk zijn. Ze zijn wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Laten
wij de betekenis van ‘gerechtigheid’ maar bij het oude laten:
niet ieder heeft recht op hetzelfde, maar ieder heeft recht
op wat hem of haar toekomt (suum cuique = ieder het zijne).
Wie onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen, hoeft
echt niet naar een psychiater.

Moeten wij hier nu van wakker liggen? Nou, misschien wel
als je weet dat officiële stukken binnen de UN (United Nations) letterlijk spreken over ‘het afschaffen van heterosek-
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Een plus een is samen drie
Woordwaarde
Rob van Houwelingen

‘Een koord dat uit drie strengen is gevlochten,
is niet snel stuk te trekken.’ (Prediker 4:12b)
Aan het drievoudige snoer uit het bijbelboek Prediker is in
de loop der eeuwen al heel wat opgehangen. In Nederland
werd de leus van Groen van Prinsterer, een staatsman uit de
negentiende eeuw, het meest bekend: ‘God, Nederland en
Oranje’. Deze drie hebben een historische band met elkaar.
Groen van Prinsterer zag Nederland als
een protestants-christelijke natie onder
leiding van het Oranjehuis.
Hij had die gedachte overgenomen
van de dichter Isaac da Costa, een Jood
die christen geworden was. Da Costa
beschouwde Nederland als het nieuwe
Israël. God heeft een bijzondere relatie
met het Nederlandse volk, stelde hij, zoals vroeger met het volk Israël. Willem
van Oranje sloot namelijk indertijd voor
de zaak van Nederland een verbond,
waarin God ‘... de kerk van Christus met
Nederlands volk en Nassaus prinsenstam verbinden wilde tot een drievoudig snoer, hetwelk niet licht verbroken
worden zoude’. In dit verbond werd
Nederland volgens Da Costa uitzonderlijk begenadigd omdat haar kerk – de
vaderlandse, oftewel de hervormde
kerk – door God was uitverkoren. Het
Oranjehuis kreeg de roeping om de kerk
in Nederland te beschermen.
Dit alles klinkt ons tegenwoordig
nogal benauwend in de oren. Leiden
dergelijke ideeën er niet gemakkelijk
toe dat wij God voor ons karretje gaan
spannen, voor het karretje van volk en
vaderland? Sinds wanneer is de God
van Israël een typisch Nederlandse God
geworden?

Men heeft het drievoudige snoer ook
wel bijbels geïnterpreteerd. Sommigen
willen er de christelijke drieslag van
geloof, hoop en liefde in zien, of zelfs
de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon
en Geest. Verder is Prediker 4:12b een
geliefde trouwtekst, waarbij het drievoudige snoer zo wordt uitgelegd dat
man en vrouw een twee-eenheid gaan
vormen in het huwelijk, met God als
verbindende derde partij.
Zou Prediker dat allemaal bedoeld
hebben? Deze perikoop gaat wel over
twee mensen, maar niet speciaal over
echtgenoten. Het kunnen best twee
vrienden zijn, zoals De Nieuwe Bijbelvertaling vers 10 weergeeft. Voor die
ene persoon uit vers 8 was immers het
probleem niet dat hij geen vrouw had,
maar geen zoon of broer. Hoewel huwelijk en gezin terecht het fundament
van de samenleving genoemd worden,
is er meer tussen mensen: ook vriendschap, familierelaties, collegialiteit en
gezamenlijke geloofsbeleving kunnen
een hechte band scheppen.

Levenswijsheid
Het bijbelboek Prediker is een geschrift
vol levenswijsheid, waarschijnlijk op

basis van de wijsheid van koning Salomo. Door de ogen van Salomo kijken
we naar de wereld, naar een tijd die
al vele eeuwen achter ons ligt, maar
evengoed naar onze moderne samenleving. Prediker wordt er niet vrolijk van.
Meestal is hij somber gestemd. Alles
is ijdelheid, lucht en leegte, verzucht
hij. Dat moeten we begrijpen tegen de
achtergrond van Genesis 1. Het begin
van de wereld kwam uit handen van de
Schepper. Dat was bepaald geen slag
in de lucht of in de leegte. Toen God alles overzag, was het goed in zijn ogen.
Zou Hij dat van de huidige wereld nog
zeggen? Of van de christelijke kerk in de
eenentwintigste eeuw?
Als gevolg van de zondeval wordt het
mensenbestaan geteisterd door de
macht van de dood. Daar heeft iedereen mee te maken. Wij zijn zelf ook
lucht en leegte, ons leven is vluchtig,
niet meer dan een ademtocht. Zodoende bevinden we ons vaak tussen
de puinhopen van het bestaan. Dan
kunnen we er geen touw meer aan
vastknopen, zelfs geen drievoudig
snoer. Maar precies op het moment
dat we vertwijfeld tussen de scherven
staan, leert de wijsheid van Prediker
dat die scherven geluk brengen.

Alleen op de wereld
Met een triest voorbeeld uit het mensenbestaan begint de perikoop: iemand
die er alleen voor staat (vs. 7-8). Dat is
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het toppunt van leegte, zo wordt dit
voorbeeld ingeleid en afgesloten. Niet
zomaar een alleenstaande of een einzelgänger, maar iemand die helemaal
niemand naast zich heeft. Zelfs geen
zoon of broer, dat wil zeggen geen
naaste familie die na zijn dood het
bedrijf kan voortzetten. Stel je dat eens
voor: helemaal alleen op de wereld. Dat
houdt geen mens vol. Eenzame opsluiting is dan ook een afschuwelijke straf.
Mensen hebben elkaar nodig. Als je op
jezelf bent aangewezen, wat heeft het
leven dan voor zin? Waar doe je het allemaal voor?
Wel, wat doet die man uit het voorbeeld van Prediker? Hij werkt zich een
slag in de rondte. Zwoegen en beulen,
rijkdom vergaren, zich alle genoegens
ontzeggen. Zo word je een workaholic,
die leeft voor z’n werk. Bij gebrek aan
contact met je medemensen raak je
getrouwd met je werk. Maar zo werkt
dat niet!
Opnieuw moeten we ons het scheppingsverhaal herinneren. Alles was
goed in het begin, op één uitzondering
na. Dat de mens moederziel alleen was,
vond God juist niet goed. De mens had
een medemens nodig en daarom kreeg
hij een vrouw naast zich. Adam en Eva
vormden het eerste mensenpaar. De
mens is dus niet als kluizenaar geschapen. Laten we dat beseffen in onze
ik-gerichte cultuur. Individualisering
kan ertoe leiden dat de samenleving uit
elkaar valt wegens gebrek aan verbondenheid. Mensen gaan op in hun werk
en in hun eigen wereldje. Prediker zou
zeggen: dat is een leven vol leegte.

1.

Als je onderweg komt te vallen en je
reist alleen, dan is er niemand om je
weer op de been te helpen. Die situatie lijkt op die van de invalide man
uit het evangelie, die al achten-

dertig jaar ziek lag. Er was geneeskrachtig water vlakbij, de eerste
patiënt die erin ging, werd genezen.
Maar deze man had niemand om
hem erin te helpen; terwijl hij zich
erheen sleepte, was telkens iemand
anders hem voor (Joh. 5:5-7).
2. Als je onderweg wilt blijven overnachten, kun je in Israël gewoon
onder de blote hemel slapen. Maar
’s nachts koelt het flink af, vooral bij
helder weer. Je zoekt dan warmte
bij je reisgenoot en kruipt lekker
tegen elkaar aan. En omdat de jas
tevens als deken werd gebruikt, had
men meteen een dubbele deken
over zich heen.
3. Als je onderweg wordt overvallen, is
er niemand om je te verdedigen en
dan zijn de overvallers je te sterk.
Twee zijn beter dan één
Er komt niet altijd een barmhartige
Samaritaan voorbij… Maar dat was
Dus één alleen maakt niet gelukkig.
een gelijkenis. Trouwens, misschien
Twee personen zijn beter dan één, pas
was zo’n hulpverlener niet nodig gedan loont het leven de moeite. Dat is de
weest als de man zijn reis van Jeruwijsheid die Prediker in de verzen 9-12a
zalem naar Jericho,
gaat uitwerken. Ook
zwoegen en tobben
Samen delen maakt gelukkig, door onherbergzaam
gebied, niet alleen
wordt beloond, als
zelfs ellende delen
had gemaakt maar
twee mensen dat
samen met iemand
gezamenlijk doen.
die toevallig diezelfde richting uit
Samen delen maakt gelukkig, zelfs
moest.
ellende delen. Met een drietal voorbeelden wordt dat geïllustreerd. Het
zijn geen willekeurige voorbeelden. Op- Zelfs tegenwoordig vindt niemand het
prettig om alleen te reizen. Er worden
gevat als reissituaties, hebben ze met
speciale groepsreizen voor singles geelkaar te maken.

organiseerd. Zo gaat het ook op onze
levensreis. We zijn graag in gezelschap
van reisgenoten. Blijkbaar is die reis
nooit zonder risico’s en hangt levensgeluk soms aan een zijden draadje. Het

Touwslager aan het werk

zou van zelfoverschatting getuigen als
je alles alleen wilde doen, problemen
zelf oplossen, geen hulp ontvangen
van een medemens. Dat kan niemand
in deze gebroken wereld. Het hoeft
ook niet, want God heeft de mens
niet als eenling geschapen. Alleen op
de wereld, dat gold strikt genomen
uitsluitend voor de allereerste mens,
maar dat vond de Schepper dus niet
goed. Natuurlijk kan iemand zich te
midden van een menigte medemensen
nog eenzaam voelen, want de wereld is
geen paradijs, maar denk nooit dat je er
moederziel alleen voor staat.

Op sleeptouw
Zo zijn we begonnen met één persoon,
toen op twee gekomen, maar Prediker
gebruikte bij die twee vrienden al drie
voorbeelden en hij sluit niet af met een
tweevoudig snoer maar met een koord
dat uit drie strengen is gevlochten.
Alsof hij wil zeggen: één plus één is
samen drie.
Waarschijnlijk heeft Prediker aan het
slot van de perikoop een bestaande
spreuk verwerkt. We kennen bijvoorbeeld het Gilgamesj-epos, een tekst in
spijkerschrift op kleitabletten, die nog
eerder is opgeschreven dan de Bijbel,
met een beroemd zondvloedverhaal.
Daarin komt een vergelijkbare zegswijze voor: ‘een driedraads touw kan
niet worden doorgesneden.’
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van het brood gedroeg de gast zich
Daarom zijn er uitleggers die geen bijvanzelfsprekend als gastheer en
zondere betekenis toekennen aan het
plotseling brak de herkenning door:
drievoudige snoer uit Prediker. Iedere
zij hadden Jezus zelf op bezoek.
touwslager weet toch dat een koord
2. Paulus reisde als apostel de hele
pas sterk genoeg is wanneer verschilwereld over, maar hij maakte zijn
lende draden in elkaar gedraaid zijn?
zendingsreizen nooit alleen. Op zijn
Zo’n driedraads touw trek je niet geeerste reis had hij Barnabas bij zich,
makkelijk stuk. Dan gaat het gewoon
op zijn tweede reis Silas. Onderom de draagkracht die een mens alleen
weg in Klein-Azië kwamen zij een
nooit kan ontwikkelen, daar zijn andegelovige jongeman tegen, die goed
ren bij nodig. Alleen samen sta je sterk,
bekendstond in zijn gemeente:
zou dan de eenvoudige boodschap zijn.
Timoteüs. Hem nam Paulus mee
Toch moeten we er rekening mee houals derde reisgenoot
den dat Prediker opzeten er zou zich tussen
telijk heeft gewerkt
Extra levenswijsheid
hen een bijzondere
volgens het makkelijk te
band ontwikkelen, een
onthouden schema 1-2-3
soort vader-zoonrelatie.
om zijn lezers een extra
Paulus had een kind gekregen, een
levenswijsheid mee te geven. Welke
geesteskind.
boodschap kan er verwerkt zitten in die
3. Een christelijk echtpaar, Priscilla en
geheimzinnige derde draad?
Aquila, was eerst actief in Korinte
Het lijkt erop dat we zo’n verborgen
en later in Efeze. Daar ontfermde
levenswijsheid nog steeds binnen de
dit echtpaar zich over een bevlogen
mensenwereld moeten zoeken, naprediker uit Alexandrië, de Jood
melijk doordat de verbondenheid van
Apollos, die slechts met Johannes de
twee mensen onverwacht iets extra’s
Doper bekend was. Zij namen hem
oplevert. Het geheel is meer dan de
apart en brachten hem nauwkeurisom van de delen. Waar twee mensen
ger op de hoogte van wat de Jezussamen optrekken, komt plots een derde
beweging precies inhield. Zo gingen
opdagen, of een vierde, of een vijfde,
die drie mensen samen in gesprek
enzovoort. Zoals ons spreekwoord zegt:
over het geloof.
hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En
dát maakt het leven de moeite waard.
Dat zijn voorbeelden van extra’s die
Ik geef drie nieuwtestamentische voormeekomen wanneer mensen samen
beelden ter verduidelijking.
optrekken. Zij krijgen met derden te
1. De Emmaüsgangers waren op de
paasdag samen onderweg. Twee
mensen die naar huis wandelden,
in verwarring over alle verhalen
die in Jeruzalem de ronde deden.
Toen voegde zich bij hen een
derde reiziger, die met hen
de Schrift doorwandelde.
Zij vroegen hem te blijven eten. Bij het breken

maken. Er ontstaat openheid naar
buiten toe. Zo wordt voorkomen dat
echtgenoten zich alleen met elkaar
verstrengelen, of dat mensen zich opsluiten binnen hun eigen familie- of
vriendenkring. Dat extra kan gastvrijheid zijn, zoals bij de Emmaüsgangers,
om iemand thuis uit te nodigen. Dat
extra kan een vorm van jeugdwerk zijn,
zoals bij Paulus en Silas, om de jongere
generatie bij de kerk te betrekken.
Dat extra kan geloofsonderricht zijn,
zoals bij Priscilla en Aquila, om samen
helder te krijgen wat het inhoudt om
Jezus Christus te belijden als de Heer
van je leven. Twee mensen nemen een
of meer anderen op sleeptouw. Ja, het
drievoudige snoer is een soort sleeptouw!
Zulke extra’s kun je natuurlijk niet
afdwingen, ze overkomen je gewoon.
Of beter gezegd: ze vertegenwoordigen Gods zegen. Daarmee hebben we
waarschijnlijk die extra dimensie van
Prediker te pakken. God is veel te groot
om zomaar een van de drie draden uit
het drievoudige snoer te zijn. Hij zit zelf
niet in het snoer, maar Hij geeft ons
zulke verbindingen, zodat wij de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Zonder
Hem trek je het niet, of dan breekt het
koord dat je met de ander verbindt,
weer stuk. Maar God neemt ons op
sleeptouw. En dan geeft Hij het zijn beminden in de slaap, zoals Psalm 127
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Het ging over vallen onderweg.
Toen wij mensen in zonde gevallen
waren, zond God zijn Zoon om ons
te helpen. Jezus wil ons weer heel
maken met zijn heil. Hij belooft
samen met ieder die gehoor geeft
aan zijn roepstem, de maaltijd te
Verbondenheid als
gebruiken, waarbij Hij zelf zal optreGodsgeschenk
den als gastheer (Op. 3:20).
2. Het ging over warmte onderweg.
Nu leert de alledaagse praktijk dat
Als wij elkaar onvoldoende genezulke verbindingen tussen mensen heel
genheid kunnen bieden omdat de
broos zijn. Wij leven in een tijd van onliefde aan het bekoeverbondenheid, zoals
len is, laat God ons de
dat heet. Mensen kunOp
sleeptouw
warmte van zijn liefde
nen in relaties met elervaren in Christus.
kaar ook verwijdering,
Gods kinderen zijn
onbegrip of teleurstelwelkom in zijn huis, voor eeuwig
ling ervaren. Je voelt je door anderen
geborgen.
helemaal niet op sleeptouw genomen,
maar afgeremd of zelfs in de steek gela- 3. Het ging over gevaren onderweg.
Vaak zijn de machten van het
ten. Zijn alle levensidealen van Prediker
kwaad, die brutale overvallers, ons
dan toch uiteindelijk lucht en leegte?
te sterk. Maar wij hebben leren bidMaar de Bijbel laat zien hoe God menden: ‘breng ons niet in beproeving’.
sen in hun onvermogen tegemoetkomt
Gods Zoon is nog barmhartiger dan
en ons inderdaad op sleeptouw wil
de Samaritaan over wie Hij vertelde,
nemen. In zijn Zoon Jezus Christus ontwant Hij ontfermt zich niet alleen
dekken wij hoe verbondenheid werkt,
over ons, maar verjaagt ook de vijaan de hand van die drie reisvoorbeeland.
den uit Prediker.
zegt. Bijvoorbeeld wanneer twee
mensen in hun huwelijk een kind ontvangen. Dat is zo’n extra van God, een
geschenk dat je zomaar in de schoot
wordt geworpen.

1.

Deze drie voorbeelden vormen één
geheel. Ze verwijzen naar de drie-enige
God: de Vader, die zich in Jezus Christus aan ons geeft en de verbondenheid
van de Heilige Geest schenkt.
Met het drievoudige snoer, moeilijk
te verbreken, geeft de Bijbel ons dus
een belangrijke levenswijsheid cadeau.
Het is een Godsgeschenk dat we geen
losse individuen zijn, maar aan elkaar
verbonden. Om er voor elkaar te zijn.
Dan gebeuren er mooie dingen, zowel
binnen de gemeente als in de samenleving. Als mensen samen zo’n goede
band opbouwen in het leven, door de
drie-enige God op sleeptouw genomen,
dan kán het gewoon niet meer stuk!

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 zoekfunctie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.
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Wie Wenen bezoekt, kan als
christen de vraag voelen opkomen: is er in deze roomse,
Habsburgse stad ooit tot
reformatie opgeroepen?
Het antwoord is helder:
Welzeker, de niet zo
bekende ex-priester
Paul Speratus heeft
op zondag 12 januari 1522 in de beroemde Stephansdom van Wenen
een reformatorische
preek gehouden.
Maar wat heeft dat uitgewerkt? Oostenrijk
bleef rooms-katholiek.
Toch heeft het Woord
van Christus via een reformatorische
verkondiging geklonken in de oren van
veel Oostenrijkers. Wie was die voorganger die het aandurfde om in Wenen
te preken?

Veelzijdige opleiding
Paul Speratus was een leeftijdgenoot
van Luther en Zwingli. Hij was geboren op 13 december 1484 in Röteln,
een dorpje in Württemberg. Over zijn
jeugd is weinig bekend, maar de indruk bestaat dat zijn ouders redelijk
vermogend waren. Paul kreeg de mogelijkheid te studeren in Freiburg im

in Wittenberg zijn stem verhief tegen
de kwalen van de kerk, werd dat voor
Speratus aanleiding zich op reformatie
te oriënteren. Maar voorlopig bleef
hij dienen als geestelijke in de
Rooms-Katholieke Kerk.

Speratus leest
Luther

Breisgau, daarna in Parijs, vervolgens
aan academies in Italië en ook nog in
Wenen. Tijdens zijn studies zal hij de
naam Speratus hebben aangenomen
als vertaling van het woord ‘hoop’.
Daarmee gaf hij aan dat hij graag als
‘man van de hoop’ door de wereld zou
willen gaan.
Speratus promoveerde in drie wetenschappen: filosofie, theologie en
rechten. Toch koos deze breed georiënteerde jongeling niet voor een wereldlijke loopbaan, maar voor de kerk.
Hij werd in 1506 tot priester gewijd
en diende in Salzburg en Dinkelsbühl
(noordelijk van Beieren). Toen Luther

Nog in februari
1519 werd Speratus
verbonden aan
de Domkerk van
Würzburg. Hier
was nog weinig te
merken van beroering vanwege de
zaak-Luther. Dat
was voor een niet
onbelangrijk deel
te danken aan het
behoedzame beleid
van de bisschop
van Würzburg, Laurens van Bibra, die
openlijk liet weten de 95 stellingen van
de Wittenberger wel te kunnen waarderen: hij maakte daar geen kwestie
van, daardoor hoefde er geen onrust
te ontstaan in zijn diocees. Tot in de
hoogste kringen van de geestelijkheid
in Würzburg bestond waardering voor
Luthers optreden. In deze ‘reformvriendelijke’ atmosfeer kon Speratus
rustig verder studeren in de geschriften van Luther. Dat werd anders toen
in 1519 een nieuwe bisschop aantrad,
Konrad von Thüngen, die de reformatorische vernieuwingsbeweging in zijn
bisdom ging onderdrukken.
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Rondblik
Harm Veldman

Paul Speratus preekte
reformatorisch in de
Weense Dom
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Geheim huwelijk
Speratus heeft al snel na 1517 een consequentie getrokken uit de reformatorische leer. Hij deed dat geheel zelfstandig: hij trad in het huwelijk, maar
wel in het geheim. Onopvallend voor
velen, want iedere priester had een
vrouw in huis voor de huishouding. Als
er een kind werd geboren, betaalde hij
‘gewoon’ de vereiste boete en daarmee
was aan de kerkelijke regels voldaan.
Maar Speratus ging een stap verder:
zijn geheime huwelijk werd in een later

stadium gewettigd en publiek erkend
door de protestantse kerk. Zijn levensgezellin was Anna Fuchs, waarschijnlijk
een zus van een van de hoge geestelijken in het bisdom Würzburg. Maar
toen de nieuwe bisschop de informatie
over Speratus’ huwelijk hoorde, was
het voor hem een nieuw, aanvullend
bewijs van de ‘ketterse’ neigingen van
een van zijn priesters. Het gevolg was
dat de bisschop enkele pittige besprekingen heeft gevoerd met Speratus en
dat het eind van het liedje was dat de
priester werd ontslagen. Hij diende te
vertrekken en zocht zijn toevlucht in
Salzburg, waar aartsbisschop Matthias
Lang bekendstond als reformatiegezind. Daar diende Speratus ook als
Domprediker, totdat de aartsbisschop
onverwacht terugkeerde tot de voluit
roomse kerkelijke tucht en Speratus uit
zijn ambt zette.

Stephansdom Wenen
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Speratus’ eerste
reformatorische geschrift

verdedigde dus de verbreking van de
celibaatsgelofte, zoals hij zelf had gedaan. Leven in de vrijheid van Christus,
dat moest het grote doel zijn van de
gelovigen. En dat kon alleen in de weg
van geloof en genade.

onderweg diende hij nog enkele maanden als pastor in de mijnstad Iglau, nu
Jihlava, in Tsjechië. Ook daar preekte
hij in reformatorische trant, waarna hij
gevangengenomen werd op last van de
bisschop van Olmütz en als ketter ter
dood veroordeeld. Maar de terechtstelling op de brandstapel ging niet door,
omdat adellijke beschermheren dat
wisten te voorkomen. Speratus kon met
zijn vrouw en kinderen doorreizen naar
Wittenberg.

Zijn geschrift betrof een vertaling van
Luthers Von dem Allernötigsten: Wie
man Diener der Kirche wählen und einsetzen soll (in goed Nederlands: Over
het hoogstnodige: hoe men dienaren
De uitwerking van Speratus’
van de kerk moet kiezen en inzetten).
preek in de Dom
In zijn ‘Woord vooraf’ zette Speratus
de toon: voluit evangelisch en tegelijk
Onder de Wener geestelijken ontstond
antihiërarchisch (tegen Rome) liet hij
grote opwinding. Er waren ook hoge
weten dat hij in de geest van het evangeestelijken en professoren aan de
gelie had gewerkt in
faculteit die deze
Verdere levensloop
de twee grote steden
‘ketter’ onmiddellijk
Voluit evangelisch en
waar hij was aaneen proces wilden
In Wittenberg vertaalde hij enkele van
tegelijk antihiërarchisch
gesteld. En Luthers
aandoen. In de
Luthers Latijnse geschriften in het
tekst liet zien hoe
nieuwe week ging
Duits, ook dichtte hij enkele gezangen
hij wilde dat men als gemeente de diezijn boodschap de hele stad door. Maar
die door Luther in 1524 als Lied 342 in
naren aanstelde en van hen verlangde
de kerkleiding en de universiteit, die
het Evangelisch Gesangbuch werden
dat ze op een open wijze het goddelijke het inquisitierecht had, lieten er geen
opgenomen, waaronder het bekend
Woord preekten en het pastoraat vergras over groeien: al op maandag 20 ja- geworden lied ‘Es ist das Heil uns komrichtten. Daarbij wenste Speratus ook
nuari lieten ze weten dat deze prediker
men her’. In het (eerste) Nederlandse
dat het avondmaal in twee gedaanten
was geëxcommuniceerd. Op plakkaten
Liedboek voor de Kerken is dat Lied 344.
aan alle gelovigen zou worden bediend. werd dat overal in de stad afgekondigd. Daarna werkte Speratus jarenlang in
Wenen stopte zijn oren dicht voor het
Koningsbergen – nu Russisch: Kaliverkondigde evangelie.
ningrad – op uitnodiging
Via Wenen naar Boedapest
Pas in 1781 werd officieel
van hertog Albrecht van
Grote opwinding
tolerantie afgekondigd,
Brandenburg-Ansbach. Hij
Het was de bedoeling van Speratus
waarbij aan elke godswerd daar stadsprediker
dat hij in Ofen, een stadsdeel van
dienst de vrijheid werd
met de opdracht de ReforBoedapest, enkele vrienden zou begegeven die men verlangde. Dat is dan
matie door te voeren. Luther gaf er een
zoeken. Daarvoor reisde hij via Wenen
vooral te danken aan de Aufklärung,
warme aanbeveling voor.
(over de Donau?). Hij kwam daar in
ofwel de Verlichting.
Paul Speratus is na een veelzijdige
de tweede week van januari 1522 aan.
dienst overleden op 12 augustus 1551 in
Speratus kreeg de officiële uitnodiging
om daar op zondag te preken in de
Het vervolg van Speratus’ reis Marienwerder, de bisschoppelijke residentie, nu: Kwidzyn in Polen.
Stephansdom. En zo gebeurde het dat
in de Weense Dom een grote schare
De met de Weense ban getroffen Spede Woordverkondiging hoorde van
ratus zette zijn reis naar Boedapest wij- Literatuur
een man die zijn rechten daarop had
selijk niet voort. Hij verlegde zijn route
Martin Graf, Paul Speratus, der Reformator
verloren (maar wat men in Wenen vervia Praag naar het veiliger Wittenberg.
Altpreußens, der evangelische Bischof von Pomoedelijk nog niet wist). Hij preekte
Onderweg kreeg hij inzage in de door
mesanien, Königsberg, 1917.
in voluit reformatorische zin over de
de Weense theologen opgestelde tekst
Paul Tschackert, Paul Speratus von Rötlen,
eerste tekstwoorden van Romeinen 12,
met negen citaten uit zijn preek, op
evangelischer Bischof von Pomesanien in Mawaarin gelovigen worden opgeroepen
grond waarvan hij was geëxcommurienwerder, Halle, 1891.
te beloven hun lichaam in dienst van
niceerd. Hij pakte zijn ganzenveer en
God te stellen als een levend, heilig en
schreef een geharnast betoog tegen
Gode welgevallig offer. Dit kan alleen
deze in zijn ogen felle kwaadsprekerij.
met een beroep op Gods barmhartigHet geschrift kreeg de titel Der Wiener
heid. Zo ziet de ware eredienst er volArtikel wider Paulum Speratum sammt
gens het evangelie uit! Daar moet niets seiner Antwort (De Weense artikelen
bij zijn van de eigen gerechtigheid van
tegen Paul Speratus inclusief zijn antde mens. Het is alles genade! De door
woord). In Wenen zetten de heren hun
de kerk zelf verzonnen geloften, zoals
stekels nog een keer op en schreven
monniken die bijvoorbeeld aflegden,
een feitelijk onwaardige tekst tegen
golden hier niet – met die geloften was
Speratus: hij werd afgeschilderd als het
de mens uit op eigen gerechtigheid en
grootste gevaar voor de stad. Eind 1523
die had geen enkele waarde. Speratus
reisde Speratus naar Wittenberg, maar
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Evolutie en schepping:
de vragen op tafel
Het thema ‘schepping en evolutie’ behoort tot de grote

Gelezen
Dolf te Velde

vraagstukken waarmee christenen in deze tijd worstelen.

Zeker wanneer je gaat studeren, en bij biologie of aardwe-

tenschappen in aanraking komt met een grote hoeveelheid

wetenschappelijke ‘feiten’ die niet te verenigen zijn met wat
je in de eerste hoofdstukken van Genesis leest.
Vaak begint het al eerder: kinderen
halen bij de bibliotheek boeken over
dinosauriërs of zien dino’s figureren in
tekenfilmpjes op televisie.
Hoe reageer je daar als christelijke ouder op?
De verdienste van het boek
dat Gijsbert van den Brink
schreef, is dat het deze vragen helder en eerlijk op tafel
legt. Gedurende een aantal
jaren heeft Van den Brink zich
intensief beziggehouden met
de grote vragen rond ‘geloof
en wetenschap’, en dat werpt
vruchten af in zijn bespreking
van de verhouding tussen
christelijk geloof en evolutie.
Zelf heb ik veel van dit boek
geleerd. De componenten van
de evolutietheorie zijn fair en
op de meest overtuigende wijze beschreven. Van den Brink slaagt erin om
de domeinen ‘evolutie’ en ‘orthodox
christelijk geloof’ werkelijk op elkaar
te betrekken. Daarbij is het van belang
om niet alles op één hoop te gooien. In
de praktijk wordt evolutiedenken nog
wel eens tot een ideologische wereldbeschouwing. Daar gaat het in dit boek
niet over: Van den Brink beperkt zich
tot evolutie als wetenschappelijke theorie. In deze wetenschappelijke evolutietheorie zijn drie lagen aan te wijzen.

Drie lagen
De eerste laag betreft de geologische
tijdschaal. Het ontstaan van het heelal

wordt gedateerd op zo’n 13,7 miljard
jaar geleden. Ook de vorming van de
verschillende aardlagen en het ont-

staan van de eerste levensvormen
moeten in miljoenen jaren berekend
worden. Dit leidt tot de notie van deep
time: een tijdrekening die van een heel
andere orde is dan onze ‘normale’ historische tijdsbeleving in jaren, decennia en eeuwen.
De tweede laag van de evolutietheorie
is de gemeenschappelijke afstamming
van alle levensvormen, van de meest
eenvoudige eencelligen tot de meest
ontwikkelde vissen, vogels en zoogdieren inclusief de mens. Voor deze
verklaring van het ontstaan van alle
levende wezens is het zogenoemde
‘fossielenarchief’ een belangrijk bewijs:
in de verschillende aardlagen zijn fossiele overblijfselen van zeer veel orga-

nismen aangetroffen, die zich in een
toenemende mate van complexiteit tot
elkaar verhouden.
De derde laag betreft het mechanisme
van ‘natuurlijke selectie’, dat door
Charles Darwin prominent gehanteerd
werd in zijn theorie over het ontstaan
van de verschillende soorten. De gedachte is dat bestaande soorten zich
in de loop van de tijd aanpassen aan
hun leefomstandigheden en dat de
eigenschappen die voor de beste overlevingskansen zorgen, door ‘toevallige
mutatie’ tot het genetisch pakket van
de soort gaan behoren, zodat zich
nieuwe varianten van bijvoorbeeld schildpadden,
vuurvliegen of goudvinken ontwikkelen. Alleen
de meest aangepaste
exemplaren van een soort
weten zich op de lange
termijn voort te planten,
terwijl de individuen
met minder geschikte
eigenschappen het loodje
leggen.
Om twee redenen is het van belang om
deze drie lagen in de evolutietheorie
apart te bespreken. In de eerste plaats
is de wetenschappelijke status per
onderdeel verschillend, aldus Van den
Brink. Voor de geologische tijdschaal,
de leeftijd van sterren en planeten,
en de datering van aardlagen is het
wetenschappelijk bewijs zo overweldigend, dat dit deel van de evolutietheorie als vaststaand moet worden
beschouwd. Ook voor het beginsel van
gemeenschappelijke afstamming is
het bewijs zo sterk, dat dit als veruit de
meest overtuigende verklaring voor het
ontstaan van de verschillende levensvormen kan gelden. Het derde aspect,
waarbij ‘natuurlijke selectie’ als verklarend mechanisme voor de ontwikkeling
van soorten wordt bestempeld, is ook
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eenvolging van geologische tijdperken
opvangt in een catastrofetheorie vanuit het bijbelse verhaal van de zondvloed. Ik onderschrijf de bezwaren die
Van de apen?
Van den Brink tegen deze christelijke
Een tweede reden om verschil te maken alternatieven aandraagt. Belangrijk is
ook de conclusie die ten aanzien van
tussen de drie lagen in de evolutiethede drie lagen wordt getrokken: frictie
orie is dat de gevolgen voor het christussen evolutie en christelijk geloof
telijk geloof uiteenlopen. Tenminste,
ontstaat niet pas bij de gemeenschapdit is wat veel christenen op het eerste
pelijke afstamming of
gezicht denken. Met een
bij natuurlijke selectie,
aansprekend voorbeeld
“Ik wil niet van de
maar begint al bij het
laat Van den Brink zien
apen afstammen!”
ontstaan van het heelal
hoe gevoelig de gedachte
en bij de tijdrekening in
van gemeenschappelijke
miljarden jaren. Zodra christenen hierin
afstamming ligt. Naar aanleiding van
meegaan, is een eenvoudige verbinding
een ingezonden brief in het Reformamet het bijbelse scheppingsverhaal al
torisch Dagblad ging Van den Brink op
niet meer mogelijk.
bezoek bij ‘een gereformeerde agrariër
De eigen benadering die Van den Brink
ergens op de Biblebelt’. De boosheid
voorstelt, is het ‘theïstisch evolutiowaarmee deze boer had gereageerd
nisme’. Dat wil zeggen: als wetenschapop de opening die Van den Brink bood
pelijke verklaring wordt de evolutietherichting evolutie bleek hierop vast te
orie aanvaard, terwijl er geloofsmatig
zitten: ‘De boer verhief zijn stem en
bij gezegd wordt: het is God die als
riep uit: “Ik wil niet van de apen afSchepper de hand heeft in het evolutiostammen!”’ In zijn beleving ging de
naire proces en die daarmee de wereld
waardigheid van de mens verloren als
stuurt naar zijn eigen bedoeling.
hij in één lijn met de ‘mensapen’ (primaten) kwam te staan.

Zoals gezegd, zie ik de waarde van het
boek En de aarde bracht voort vooral in
de kracht en de helderheid waarmee

gekunstelde hulptheorieën, die bovendien met het voortschrijden van de
wetenschappelijke kennis steeds moeten worden aangepast. De inhoudelijke
doordenking die Van den Brink biedt
van de vraagstukken die evolutie stelt
aan het christelijk geloof, getuigt van
moed en scherp inzicht.
Tegelijk zijn er serieuze vragen te stellen bij de manier waarop Van den Brink
de verbinding van evolutie en christelijk
geloof presenteert. De eerste vraag is
van wetenschapsfilosofische aard: over
welke soort kennis hebben we het bij de
evolutietheorie? Er wordt gemakkelijk
gesproken over ‘feiten’ die door middel van een theorie verklaard worden.
Maar in hoeverre is de interpretatie
van de ‘feiten’ al mede gekleurd door
het kader waarin ze ‘ontdekt’ zijn? De
geologische tijdschaal waarmee uit de
waarnemingen van sterrenlicht of radioactiviteit wordt teruggerekend naar
de oorspronkelijke situatie, gaat ervan
uit dat de natuurkundige constantes
inderdaad altijd constant geweest zijn.
Maar zijn er ook omstandigheden denkbaar waarin verschuivingen en overgangen langzamer of sneller gegaan
zijn dan onder de huidige natuurkundige condities? Ik stel deze vragen niet
om goedkoop onder de bewijskracht
van de sterrenkunde of de aardwetenschappen uit te komen. Wel om te ma-

de vragen op tafel gelegd worden. Wat
mij betreft zijn er geen eenvoudige
antwoorden en is het ook geen optie
om ons als christenen af te sluiten
voor wat als wetenschappelijk bewijs
voor de evolutietheorie naar voren is
gebracht. Vasthouden aan het bijbelse
scheppingsgeloof is niet gediend met

nen tot voorzichtigheid als het gaat om
de mate van zekerheid die we aan deze
kennis toeschrijven.
Een tweede vraag stel ik bij de verhouding tussen ‘wetenschappelijke’
inzichten en ‘bijbelse’ gegevens. Van
den Brink wil voorkomen dat op een te
simpele manier aanwijzingen uit de Bij-

in kringen van evolutiebiologen meer
omstreden.

In de verschillende hoofdstukken van
zijn boek gaat Van den Brink na, hoe
voor elk van de aangewezen drie lagen
de consequenties voor het christelijk

geloof eruitzien. Daarbij gaat hij ook in
op pogingen die door christenen uit de
creationistische hoek zijn gedaan om
met alternatieve, natuurwetenschappelijke verklaringen te komen. Bijvoorbeeld de gedachte dat de aarde door
God met een schijnbaar hoge leeftijd
geschapen is, of de theorie die de op-

Eerlijk onder ogen zien
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Brinks synthese tussen evolutie en
wat er feitelijk is, had er ook niet kunbel in een (pseudo-)wetenschappelijke
nen zijn, of het had anders kunnen zijn
theorie worden vertaald. Toch verzet hij theologie vragen oproept. In de hele
opzet van het boek wreekt zich mijns
dan het in feite is. Juist gereformeerde
zich er ook tegen om ‘wetenschap’ en
inziens dat de ‘waarheid’ van het evotheologie heeft altijd vastgehouden
‘Bijbel’ dan maar uiteen te laten gaan
lutionaire proces als verklaring voor het aan de fundamentele contingentie van
als twee totaal verschillende perspecontstaan van leven vooropstaat. Ten
de geschapen wereld, en die contintieven op de wereld waarin wij leven.
opzichte daarvan komt de ‘prijsberegentie is eraan te danken dat God de
Op beide punten val ik hem bij. Toch
kening’ voor het orthowereld heeft geschapen ‘toen het Hem
houdt het boek iets
doxe
christelijke
geloof
goeddacht’ (NGB art. 12).
onbevredigends als het
Totaal verschillende
op de tweede plaats. Je
gaat om de verwerking
perspectieven
kunt dat ook omkeren:
Een volgend punt gaat over de houdvan belangrijke schriftals het christelijke gebaarheid van het ‘theïstisch evolutigegevens. Bijvoorbeeld
loof in God als Schepper van alle leven
onisme’. Als God ‘gebruik maakt’ van
zijn poging in hoofdstuk 7 om het bijhet proces van evolutie, zoals Van den
belse verhaal over de zondeval in te vul- waar is, welke inzichten en overtuigingen moet je dan in ieder geval vasthou- Brink stelt, is dat dan bijbels gezien
len met een theorie over een enorme
den, ook als ze zouden botsen met een
voldoende om Gods betrokkenheid als
sprong in ontwikkeling die zich zo’n
evolutionair model van verklaring? In
Schepper te omschrijven? Niet alleen
45.000 jaar geleden voordeed in een
de voorstellen van Van den Brink lijkt
Genesis 1, maar ook bijvoorbeeld Psalm
grotere groep mensen, overtuigt als
33 benadrukt het totaal vernieuwende
exegese van Genesis 2 - 3 absoluut niet. het alsof schepping en evolutie elkaar
niet hoeven te bijten. Ik wijs een aantal
en constitutieve van Gods scheppenonderliggende vragen aan, waarbij ik
door-te-spreken. Als God schept, dan
Boek der natuur?
meen dat scheppingsgeloof en een evo- roept Hij iets tevoorschijn wat er nog
lutionaire verklaring elkaar wél bijten.
niet is. Zijn wil en woord zijn de grond
Meer fundamenteel heb ik moeite
van wat er bestaat. Wat blijft daarvan
met de manier waarop Van den Brink
over wanneer het evolutionaire proces
zich beroept op het ‘boek der natuur’
Zijn scheppend Woord
het eigenlijke werk doet? God doet
waarover artikel 2 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis spreekt. In zijn visie
De eerste vraag is de vraag naar het be- meer dan een beetje bijsturen en in
goede banen leiden. Wanneer het chrismogen we uit het feit dat God zich ook
gin. Het gaat mij niet om de tijdschaal
telijke spreken over ‘schepping’ niet
in de ‘schepping, onderhouding en redie we daarbij hanteren, van een 6000
meer is dan een theologische kwalifigering van de hele wereld’ openbaart,
jaar jonge aarde, of van een oerknal 15
catie van wat biologisch en geologisch
de conclusie trekken dat wetenschapmiljard jaar geleden. Het gaat om het
toch al het geval is in termen van evopelijke kennis over hoe de wereld in elprincipe: heeft deze wereld een begin,
lutie, wordt God dan niet feitelijk overkaar zit, evengoed tot de waarheid over en hoe komt dat er? Van den Brink zegt
bodig in het verhaal van het bestaan
God en zijn schepping behoort. Twee
telkens: gegeven het feit dat er leven
van de wereld?
dingen gaan hier mijns inziens mis. In
is, vertelt een evolutietheorie hoe dat
de eerste plaats is in artikel 2 de eerste
leven zich vervolgens ontwikkelt. Mijns
manier waarop wij God kunnen kennen inziens kunnen we het ‘feit’ dat er leEen God die nieuwe dingen
uit zijn werk in de wereld, slechts een
ven is, niet zomaar aannemen. Hoever
doet
heel beperkt opstapje naar de ‘meer
we het beginpunt ook terugschuiven,
volkomen’ openbaring in de heilige
we ontkomen er niet aan de vraag naar In het Oude Testament is Gods macht
Schrift. Het gaat tegen de strekking van dat begin te blijven stellen. Zo begint
als Schepper de grond om van Hem
de Nederlandse Geloofsbelijdenis in om Genesis 1 ook: ‘In het begin schiep God
steeds weer nieuwe uitredding te verdaar een min of meer zelfstandige bron de hemel en de aarde.’
wachten. Zie bijvoorvan kennis van te maken. In de tweede
Als er nog niets is, is
beeld het tweede deel
Identiteit God zelf
plaats lijkt het alsof voor Van den Brink
God er al wel. Alles wat
van de profetieën van
op het spel
de interpretatie en de duiding van dit
bestaat, is er door Hem.
Jesaja (vanaf hoofdstuk
‘boek der natuur’ veel minder probleHet begin van hemel en
40). Het vermogen om
matisch is dan het verstaan van de
aarde is een absoluut begin, waaraan
nieuwe dingen te doen en iets uit niets
heilige Schrift. Rond het lezen van de
niets voorafgaat.
tot aanzijn te roepen, onderscheidt de
Bijbel moeten we ons van allerlei herDe vraag naar het begin heeft onmidHEER van de zogenaamde goden van
meneutische vooronderstellingen en
dellijk gevolgen voor de status van de
de volken rondom. Hier staat iets van
valkuilen bewust zijn – maar zou dat
geschapen wereld en de verhouding
de identiteit van God zelf op het spel.
niet nog veel meer gelden voor de kentussen God en de wereld. Is het beAls Hij aan het begin van deze wereld
nis die we via de natuurwetenschappen staan van de wereld aan het toeval te
staat, dan is Hij zelf van een andere
verwerven?
danken? Is het een product van ijzeren
orde dan wat door Hem bestaat.
noodzakelijkheid? Of is de wereld een
In het scheppingsverhaal van Genesis 1
Ten slotte wil ik ingaan op een aantal
contingent geheel dat bestaat dankzij
klinkt als een refrein: ‘God zag dat het
inhoudelijke thema’s waarin Van den
de wil van God? Contingent wil zeggen: goed was.’ In het kader van de evolu-
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tietheorie kun je dit goede begin niet
plaatsen. De oorspronkelijke goedheid
van de schepping – wat dat ook in
biologische zin moge betekenen – is in
ieder geval een ontologische goedheid:
de wereld die uit Gods
handen komt, is zoals ze
moet zijn, gebouwd op
duurzaam bestaan en
floreren door de kracht
van God. Het geschapen
bestaan, en daarbinnen
met name het menselijk
bestaan, is een gewild
bestaan, dat is aangelegd op een bestemming
die in gehoorzaamheid
aan God wordt waargemaakt. Hier heeft de
keuze tussen evolutie of
schepping meteen praktische gevolgen voor de waarde van het
leven en voor het morele onderscheid
tussen goed en kwaad.

Een ander verhaal
De wijze waarop God bij het begin van
de mensheid betrokken is, is in meer
dan één opzicht bepalend. Bepalend in
wat deze betrokkenheid zegt over God
zelf: Hij is in zichzelf goed en een zeer
overvloedige bron van al het goede. In
de prachtige samenhang van al zijn
eigenschappen – wijsheid, goedheid,

almacht et cetera – is Hij al onze liefde
en verering waard.
Gods betrokkenheid aan het begin is
bepalend ook voor hoe wij als mensen
staan ten opzichte van Hem. Als God

ons verkiest tot een leven in gemeenschap met Hem, klopt dit op een of
andere manier met hoe wij zijn geschapen. Gehoorzaam zijn aan Gods goede
wil is ons niet van huis uit vreemd,
maar haalt onze ware bestemming in
gerechtigheid en heiligheid (vr./antw. 6
van de Heidelbergse Catechismus) naar
boven.
De wijze waarop God aan het begin
staat, bepaalt ten slotte ook wat wij
in het vervolg van de heilsgeschiedenis van Hem mogen verwachten. Zijn
goedheid die Hij legt in zijn werk van

het begin, geeft gegronde hoop voor
een wereld die eens weer bevrijd zal
worden uit de slavernij van de vergankelijkheid. Zijn almacht, die blijkt uit
hoe Hij alle dingen door zijn scheppend
Woord tot stand bracht,
maakt dat zijn goedheid
geen machteloze wens
is, maar effectief haar
doel bereikt. Wat Hij wil,
volvoert Hij. God schept
nieuwe dingen en put
uit ongekende mogelijkheden. Deze liefdevolle
macht houdt het verhaal
van Gods heil voor mens
en wereld op gang. Voorlopig houd ik het erop
dat evolutie dit verhaal
niet kan vertellen of kan
ondersteunen, omdat
het in de diepste waarden en begrippen een ander verhaal is.
N.a.v. Gijsbert van den Brink, En de
aarde bracht voort. Christelijk geloof en
evolutie, Utrecht, Boekencentrum, 2017,
ISBN 978 90 239 7153 5, 364 pag.,
prijs € 22,99

Wie is wie in de Reformatie
maar nog altijd zeer actief als kerkhistorisch auteur. Na zijn
pensionering promoveerde hij op een dissertatie over Hen-

drik de Cock, de eerste afgescheiden predikant in Nederland.
Over het thema van de Reformatie publiceert hij regelmatig
in de christelijke pers.

Verscheidene bijdragen in Nader Bekeken getuigen van zijn noeste arbeid. In
2016 verscheen van hem Wie is wie in
de Reformatie, een beknopt overzicht
van mannen en vrouwen die een stempel hebben gezet op de Reformatie in
het Europa van de zestiende eeuw.

Mannen van de Reformatie
Veldman onderscheidt in hoofdlijn in
de Reformatie vier richtingen. In de eerste plaats bespreekt hij de voorreformatorische beweging. Een tiental mannen, actief als ‘wegwijzers’ op weg naar

de grote Reformatie, brengt hij voor
het voetlicht, onder anderen Johannes
Hus, John Wicliff, Geert Groote, Wessel
Gansfort, Rudolf Agricola en Desiderius
Erasmus. Het is een breed palet van bijzondere figuren en hun werk.
In de tweede plaats komen de reformatoren zelf, bekende en minder bekende.
Doordat de auteur een geografisch
bepaalde indeling maakt, wordt de
directe context van elk van de hervormers duidelijk: Duitsland met Luther
en Melanchthon, maar ook Osiander,
Bugenhagen, Ursinus en Olevianus,
vervolgens Zürich, Straatsburg en Basel met Zwingli, Bucer, Oecolampadius
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Gelezen
Harm Boiten

Harm Veldman is als docent geschiedenis met pensioen,
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en Bullinger, natuurlijk ook Engeland
en Schotland met Hamilton, Cranmar
en Knox, en dan Genève met Calvijn,
Farel, Viret en Beza, en ten slotte de
Nederlanden en Oost-Friesland met
maar liefst vijftien namen, onder wie
À Lasco, Utenhove, De Brès, Datheen
en Philips van Marnix, heer van Sint
Aldegonde.
Veldman wijdt in deze sectie een apart
hoofdstuk aan protestantse vorsten
dankzij wier steun de Reformatie voet
aan de grond kreeg: Frederik III van
Saksen, Philips van Hessen, Frederik III van de Palts en Willem van
Oranje.
Als derde stroming noemt de auteur de ‘radicale reformatie’, waarin
veelal doperse en spiritualistische
denkers en doeners met alternatieve
visies een plaats krijgen. De vraag
is te stellen wat het reformatorische
karakter van deze stroming is. Immers, er is bij deze mannen toch niet
te spreken van onvoorwaardelijke
onderwerping aan de heilige Schrift.
Hun denkbeelden en optreden lijken
eerder radicale revolutie dan radicale
reformatie. Maar ook deze groep
krijgt van de auteur tien portretten.
Een vierde stroming is de ‘roomskatholieke reformatie’. Veldman is zich
ervan bewust dat hij hier ook mannen
behandelt die er alles aan deden de
Reformatie principieel te bestrijden,
zodat we moeten spreken van contrareformatie. Maar goed, als katholieke
‘hervormers’ krijgen Paus Adrianus VI,
Girolamo Seripando, Angelus Merula
en Ignatius de Loyola ook een plaats in
het boek.

Vrouwen naast de
reformatoren
Naast de zestig mannen wordt een
twintigtal vrouwen uit de beweging
van de Reformatie in beeld gebracht.
Terecht vraagt Veldman: wat zou er
van de Reformatie van Luther, Zwingli,
Calvijn en anderen terechtgekomen
zijn als zij nu eens niet getrouwd waren geweest? Zonder een antwoord
te zoeken, laat staan te vinden op de
vraag of de Reformatie als gangmaker van het huidige feminisme valt te
typeren, het blijft boeiend om te zien
welke rol de vrouwen gespeeld heb-

ben in die geweldige beweging in ons
werelddeel. En dan vallen er bekende
namen: Katharina von Bora, Luthers
vrouw, Idelette de Bure, de vrouw van
Calvijn, Wibrandis Rosenblatt, ‘die na
het vroege overlijden van haar eerste
man getrouwd is geweest met de reformatoren Oecolampadius, Capito
en Bucer’, Catharine Ramon, de vrouw
van Guido de Brès, en niet te vergeten
Wendelmoet Claesdochter, de ‘eerste
martelares van het protestantisme’; en
verder minder bekende namen.

Waarde van het boek
De vraag blijft open volgens welk criterium Veldman de lijst namen voor
zijn boek samenstelde. Maar in elk
geval heeft de royale selectie van figuren in en rond de beweging van de
Reformatie een interessant en boeiend
boek opgeleverd. Stuk voor stuk zijn
het waardevolle beknopte biografieën,
met relevante literatuur en zo mogelijk
een portret. Bijzondere waarde heeft
het boek doordat het laat zien hoe wezenlijk de rol was van vrouwen in het
reformatieproces.
In een aantal hoofdstukken worden
ook lijnen doorgetrokken naar de recente geschiedenis. Ik geef een paar
voorbeelden. Zo was 18 februari 1984
dé grote dag uit de geschiedenis van de
Waldenzen: na acht eeuwen officieel
‘verdachte beweging’ te zijn geweest

werden zij eindelijk als eigen en vrij
kerkgenootschap in Italië erkend.
De grote christenpedagoog Johan
Amos Comenius kwam uit de kring
van de hussieten, genoemd naar de
Tsjechische reformator Jan Hus. Diens
biografische schets eindigt Veldman
met de vraag of ‘Rome’ ooit zover komt
dat het Jan Hus rehabiliteert. Akkoord,
dat is nog minstens één brug te ver
misschien, maar wie weet zal ook op
dit punt Paus Franciscus een bruggenbouwer worden.
Bij de vraag naar de betekenis van
Erasmus, de humanist, houdt Veldman als protestant ook vandaag heel
wat gemengde gevoelens over. Maar
bij Luther maakt hij goed duidelijk
dat de literatuur over hem laat zien
hoe zijn betekenis wereldwijd nog
springlevend is. Als bijlage voegt hij
bovendien een korte biografie over
Johann Tetzel toe.
Over de betekenis voor onze tijd gesproken: van Ursinus en Olevianus
is de Heidelberse Catechismus nog
steeds in gebruik, van Bullinger Das
Zweite Helvetische Bekentniss en van
De Brès de Confessio Belgica.
Zo zou er veel meer te noemen zijn.
Vergeleken met de anderen geeft
Veldman bijvoorbeeld uitvoerig
aandacht aan de blijvende betekenis van Calvijn voor vandaag op
veel plaatsen, en dat maakt het
boek waardevoller.
Ik moet afronden, al is de verleiding
groot veel meer te noemen. De conclusie is dat Veldman ons niet alleen een
mooi naslagwerk van behoorlijk niveau,
maar ook een zeer leesbaar en boeiend
boek heeft geschonken in dit ‘Who is
who’ van de Reformatie in al haar verrassende veelkleurigheid. Daarom van
harte aanbevolen!
N.a.v.: Harm Veldman, Wie is wie in de
Reformatie. 80 reformatoren m/v,
Brevier, Kampen, 2016,
ISBN 978 94 91583 98 8, 479 pag.,
prijs € 39,95
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Jaël

De vrouw wenkt vriendelijk de man naar binnen.
Hoog nodig wankelt hij naar even rust.
Een vechter die een slokje water lust
en hij heeft haast: men kan niet alles winnen.

Gedicht
Gert Slings

Hij gaat languit en mag dan zelf verzinnen
wat of hij drinken wil, in slaap gesust.
Zij buigt naar hem, haast of ze hem bekust
en slaat een tentpin door zijn slaap naar binnen.
Een spierenkronkel en dan is hij dood.
Ze heeft de pin vaak in de grond geslagen
maar nog niet eerder met een man eraan.
De handen rusten op haar moederschoot.
Nu wachten tot de jager op komt dagen:
ontspannen bij de ingang blijven staan.
Menno van der Beek
Uit: Brandaan van de christelijke poëzie
Uitgeverij Brandaan, 2008

Bij Rechters 4:12-24
Dit vers sluit goed aan bij het schriftgedeelte.
Jaël staat in het centrum. Het gaat om haar.
Prachtige regels:
Ze heeft de pin vaak in de grond geslagen
maar nog niet eerder met een man eraan.
We kunnen dit een gruwelijke geschiedenis vinden.
Maar het vervolg luidt: Zo bracht God
koning Jabin van Kanaän in zijn strijd met de Israëlieten
een zware nederlaag toe (vs .23).
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Persrevue
Perry Storm
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Gevolgen van een andere
schriftvisie voor je ethiek
In De Waarheidsvriend van 4 januari
2018 stelt ds. J. Belder op een herkenbare manier de verschuivingen aan de
orde die al een tijdje in de breedte van
de gereformeerde gezindte te constateren zijn in de opvattingen en de praktijk met betrekking tot de christelijke
levensstijl. Zijn titel is: ‘De bakens verzetten?’ Deze verschuivingen hebben
volgens hem vaak niet te maken met
een dieper verstaan van de Bijbel, maar
met een ander verstaan ervan. Hij zegt
daar, vind ik, evenwichtige dingen over.
Ik laat hem uitgebreid aan het woord.
Het is een mooi artikel om bijvoorbeeld
eens op de bijbelstudievereniging of
in de kring of op een wijkavond met
elkaar te bespreken.
Kan er bij ons steeds meer mee door?
Verzetten we de bakens? Die vragen klinken nog wel eens in verwijtende zin. De
dominees waarschuwen minder tegen
zonden. Vooral die zonden waarmee ze
op gevoelige tenen treden. En die laatste
zijn er tegenwoordig in overvloed.
Geit en kool worden gespaard. En kerkenraden laten het allemaal maar gebeuren...

Dat wij al enkele decennia grote verschuivingen meemaken op diverse terreinen, en niet het minst op ethisch gebied,
valt niet te ontkennen. Orthodoxe christenen zouden zich vooral tegen dat laatste verzetten, om uiteindelijk alsnog te
capituleren. We zouden eveneens trendvolgers zijn, zij het met enige vertraging.
Om wat te noemen: het is nog niet zo
lang geleden dat ‘wij’ een spaarzamelijk
gebruik maakten van een vervoermiddel op zondag. Vandaag leggen hele
volksstammen vele kilometers af, alleen
al om de dominee van hun smaak te
horen, maar vermoedelijk nog meer om
de gemeente aan te doen waar men zich
prettig voelt. Daarnaast is het niet meer
vanzelfsprekend om twee maal ’s zondags ter kerke te gaan.
Slijtageproces
Over mediagebruik en film gingen velen
ook anders denken. Eveneens over samenwonen, dat wij eerder afdeden met
het veelzeggende ‘hokken’. Inmiddels
wint ook dat in ‘onze’ kringen gaandeweg terrein. En geslachtsgemeenschap
voor het huwelijk...? Laat het maar rusten en begin er liever niet meer over. In

korte tijd werden veel taboes geslecht
en vond er een snel slijtageproces plaats
van de christelijke zede, of van wat we
daarvoor hielden.
We werden ook steeds onzekerder over
de inhoud van het begrip ‘wereldgelijkvormigheid’. De ‘lijstjes’ van vroeger
werden korter of losten op in het niets.
Is dat een teken van bevrijding of eerder van verval? Ik voer geen pleidooi
voor farizese pietluttigheden, waarbij
we God denken te eren met menselijke
inzettingen en regeltjes en waarbij we
doorgaans drukker zijn met de zonden
van anderen dan met die van onszelf.
Ik verdedig evenmin liefdeloze debatten
waarbij we elkaar met ‘de waarheid’ om
de oren slaan en eerder oren dan voeten
wassen. Wanneer in de Bijbel de waarschuwing klinkt om niet wereldgelijkvormig te zijn in denken en doen, dan gaat
het erom dat we niet in ‘het schema’,
‘het patroon’ gaan van een cultuur die
haaks staat op de wil van God (Rom.
12:2; Ef. 5:10).
Nieuw schriftverstaan
Er is fundamenteel verschil tussen diepere inzichten en een nieuw verstaan

64

van de Bijbel. Dat laatste betekent
meestal een breuk met een eeuwenlange
traditie van schriftuitleg en -toepassing.
Het is er in dat laatste geval ook niet om
te doen dezelfde dingen anders te zeggen, in eigentijdse bewoordingen, maar
om inhoudelijk iets nieuws naar voren te
brengen.
We laten menselijk licht op Gods wegen
vallen in plaats van Goddelijk licht op
menselijke wegen. Wie het Evangelie
nooit geestelijk verteerd heeft, zal vatbaar zijn voor elke nieuwe modegril,
schreef de gereformeerde Veenendaalse
ds. J. Overduin een halve eeuw geleden.
Hij waarschuwde voor een gevaarlijke
‘mode op geestelijk gebied’, de verleiding
om bij de vooruitstrevenden te behoren.
Maar ‘streeft u wel in de goede richting
vooruit’?
Geen enkele theoloog is geroepen om
het Evangelie acceptabel te maken voor
de mens, hoe ‘ongemakkelijk’ en zelfs
aanstootgevend en ergerniswekkend
delen daarvan ook zijn. Het Evangelie is
nu eenmaal niet naar, maar wel voor de
mens. Dus is het onze taak en roeping
het Woord zuiver te bewaren, zonder in
een verstikkend en onvruchtbaar conservatisme terecht te komen. En laten wij
elkaar vooral ook niet vermoeien ‘met
leringen die geboden van mensen zijn’
(Matth. 15:9). Veeg die zo snel mogelijk
van de wettische tafel af. Waar het op
aankomt, is dat de Schrift ons denken
vormt. Dan moeten we ons echter wel
bewegen in het krachtenveld van Woord
en Geest.
Een andere schriftvisie heeft niet alleen
voor de dogmatiek gevolgen, maar ook
voor de ethiek. Herziening van bepaalde
leerstukken staat nooit op zichzelf.
Netelige kwesties
Steeds vaker worden kerkenraden geconfronteerd met netelige kwesties
op ethisch terrein. Samenwonen voor
en zonder het huwelijk wint terrein in
orthodox kerkelijke kring. Niet alleen
onder jongeren. Ook bij weduwen en
weduwnaren. En wat te denken van de
explosie aan echtscheidingen de laatste
jaren, hoe pijnlijk elke echtbreuk voor
de betrokkenen zal zijn? In het kielzog
daarvan komt ook de vraag op naar
een nieuw huwelijk en kerkelijke acceptatie en participatie. Kan dat? Mag dat?
Een afwijzend antwoord valt nogal eens

in het vlees en leidt tot een verontwaardigd afscheid. Ik ga ervan uit dat een
kerkenraad op zorgvuldige, inlevende en
pastorale wijze zijn beslissing kenbaar
heeft gemaakt. Maar waarom dan toch
dat onbegrip? Heeft dat te maken met
een niet goed onderbouwd theologisch
standpunt? Vermoedelijk speelt het
gevoel een veel grotere rol in de reactie
van het teleurgestelde gemeentelid.
Wat goed voelt, is goed en dat goede
gevoel wordt al snel geïdentificeerd met
God.
En dan zijn we ook nog eens opgevoed
tot mondigheid. We moeten opkomen
voor onszelf en voor onze rechten. Assertiviteit kan zomaar overvloeien in
agressiviteit. Raken we hier ook niet aan
de heersende gezagscrisis? Aan doorgeschoten autonomie? Mag een kerkenraad ook nog een keer uit overtuiging
en op goede gronden ‘nee’ zeggen? Dat
zal hij doen met pijn in het hart en weloverwogen. Omdat hij wil vasthouden
aan het Woord en aan hen voor wie hij
zich ambtelijk verantwoordelijk weet.
En dat gaat over meer dan het bovengenoemde. We hebben het dan nog niet
eens over de eer van God en hoe zwaar
die weegt en wegen moet voor alle partijen.
Fijnzinnigheid
Nu is het niet altijd eenvoudig te weten
wat de wil van God is. In het verleden is
vaak te snel en te gemakkelijk ‘de wil van
God’ in stelling gebracht om anderen
tot zwijgen te brengen. We hebben de
geboden, de Bergrede, en hoe praktisch
en actueel zijn niet de zogenaamde vermanende gedeelten in de apostolische
brieven?
Maar de Bijbel is geen spoorboekje. Ook
geen handboek ethiek met een index die
verwijst naar het antwoord op iedere
probleemstelling en vraag. Niet altijd
liggen de antwoorden voor het oprapen. In dat geval moeten we de wil van
God onderzoeken (Ef. 5:10; Rom. 12:2),
ofwel ontdekken. Daar is geestelijke
geoefendheid en fijnzinnigheid voor
nodig. Niet het licht van de rede, maar
dat van de Heilige Geest. Daarbij wordt
ons verstand niet uitgeschakeld, maar
wel verlicht. Biddend ontdekken we wat
de wil van God is. Soms doen we dat in
samenspraak met anderen, die eveneens
wensen te buigen voor het gezag van

Gods Woord. Hoe leerzaam is in dezen
Psalm 119.
Onze bedoelingen kunnen goed zijn,
maar niet sporen met de wil van God.
Mozes bedoelde het goed toen hij op de
steenrots sloeg. Ook Uzza bedoelde het
goed toen hij de ark wilde tegenhouden
op het moment dat die dreigde te vallen. Petrus bedoelde het goed toen hij
naar het zwaard greep. Wij bedoelen het
eveneens goed als we over de grenzen
van het Woord en misschien zelfs over
die van ons eigen geweten gaan omdat
we denken daar het Koninkrijk van God
en de naaste een dienst mee te bewijzen.
Maar verzet de bakens van het Woord
niet. Sjoemel niet met heilige piketpaaltjes.
Ingewikkeld
Het is ingewikkeld geworden en het zal
nog ingewikkelder worden. We hoeven
slechts te denken aan medische doorbraken, aan genetische technieken, aan vragen rondom ‘voltooid leven’. Is alles wat
technisch kan ook ethisch verantwoord?
Dat we denken vanuit een ethiek waarin
het kruis van Christus geplant is, mag
duidelijk zijn. Biddend worstelen we om
licht en helderheid om vooral geen grenzen over te gaan. Of ontstaan er toch
steeds meer grijze gebieden? Om nog
maar iets te noemen: het geregistreerd
partnerschap – ingevoerd in 1998 – is juridisch gezien vrijwel gelijk aan het huwelijk. Moeten we dat dan niet ‘gewoon’
accepteren als kerk? Criticasters beweren
dat het slechts een kwestie van tijd en
geduld is en hen die men voor ‘achterlijk’
houdt, komen alsnog over de brug. Of
het nu gaat over het openstellen van de
ambten voor vrouwen, de acceptatie van
Darwins evolutietheorie of een nieuwe,
frisse kijk op relaties. Het is een kwestie
van pappen en nathouden, van geduld
hebben, van wennen en laten wennen.
De Leidse oud-lector dr. E.P. Meijering
waarschuwt met een verwijzing naar
het CDA voor een aangepast christendom dat eindeloos water bij de zuivere
wijn van het Woord doet. Hij schreef in
2012: ‘De kerken kunnen uit de neergang
van het CDA voor zichzelf de conclusie
trekken dat een aangepast christendom
niet wervend is. Christelijke kerken moeten het Evangelie van Gods openbaring
in Jezus Christus willen verkondigen of
zichzelf opheffen.’
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Offers
Wij zullen in toenemende mate voor
dilemma’s geplaatst worden. Voor kruispunten, waarbij de vraag is welke kant
we op moeten. De koers die wij maken
en de wijze waarop we ons leven vullen,
is afhankelijk van de vraag of de liefde
van God in Christus ons hart bereikt
heeft. Staat het eigen ‘ik’ nog in het
midden of de gekruisigde en opgestane
Heere? Is dat niet de christelijke vrijheid
waarvan Luther zo hoog opgaf, alleen
nog te willen wat Hij wil? Als we werkelijk alles aan Hem te danken hebben,
zal de keus niet moeilijk vallen. Dan
zullen we vanuit Hem denken, doen en
laten. ‘Niet mijn wil, maar die van U geschiede,’ ook als mij dat offers kost.

Traditie? Jazeker! Maar hoe?
In Weerklank (dec. 2017) plaatste ds.
André Bas een mooi artikel onder de
titel: ‘Traditie’. Tot voor kort was hij
redacteur van ons blad (en predikant
in onze kerken). En dat we in hem wat
missen, blijkt ook uit deze bijdrage. Hij
blikt terug op 2017 als herdenkingsjaar
van de Reformatie en stelt onder andere kritische vragen bij het soms wel
heel erg verzachten van de verschillen
die er nog zouden zijn tussen Rome en
Reformatie. Hij denkt daarbij vooral
aan de grote ‘nationale herdenking’ in
de Dom in Utrecht. Maar ik geef hier
het tweede deel van zijn artikel door,
waarin hij met name vanuit 2 Tessalonicenzen 2:15 mediteert over hoe de
Bijbel ons leert aankijken tegen en omgaan met traditie. Hij schrijft:
We keren terug naar wat de apostel
zegt. Over welke overlevering, welke
traditie heeft hij het? Nu, dat zegt hij er
met zoveel woorden bij: ‘houdt u aan
de overleveringen, die u door ons, hetzij
mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd
zijn’ (2 Tess. 2:15). Door ons, dat is: Pau-

lus, Silvanus en Timoteüs (2 Tess. 1:1). Ten
diepste gaat het niet om ‘onze’, maar
om de ‘apostolische’ traditie.
Paulus herinnert de Tessalonicenzen
hier allereerst aan wat hij hun mondeling geleerd heeft. We lezen daar onder
meer van in Handelingen 17:3, waar
Lucas vertelt hoe Paulus hun Jezus als
‘de Christus’ gepredikt heeft. Dat is wat
hij hun mondeling geleerd heeft: ‘dat de
Christus moest lijden en opstaan uit de
doden’. Dat is ook wat zij aangenomen
hebben.
‘Enigen van hen lieten zich overtuigen’,
vervolgt Lucas in Handelingen 17:4, ‘en
sloten zich bij Paulus en Silas aan, en ook
een grote menigte Grieken, die God vereerden, en tal van voorname vrouwen’.
En eigenlijk is dat een heel groot wonder
geweest, want de Joden hebben er in
Tessalonica en Berea alles aan gedaan
om te voorkomen dat Paulus geloofd
werd.
Maar daarmee, zou je kunnen zeggen,
sprak de traditie waarin Paulus hen onderwees, dan ook voor zichzelf. Of, beter
nog: God zelf liet van zich horen. ‘God

heeft u Zich als eerstelingen verkoren tot
behoudenis, in heiliging door de Geest
en geloof in de waarheid’, zegt Paulus
tegen de Tessalonicenzen (2:13). Het is
niet ‘maar’ traditie, het komt van de
HERE!
Persoon
De Tessalonicenzen moeten blijven bij
wat de apostel hun mondeling geleerd
heeft. En dan blijkt het daarbij vooral
over de persoon van Jezus Christus
te gaan. Maar wat betekent dat dan
precies? Want je kunt vandaag de dag
mensen tegenkomen, die dat op een heel
relativerende manier gebruiken. Als je
maar wat met Jezus ‘hebt’, kan er een
boel mee door.
Dan maakt het niet meer uit, hoe je tegen de doop aankijkt. Of je voor de kinderdoop of voor de volwassendoop bent,
gereformeerd of evangelisch. En ook niet,
hoe je tegen het avondmaal aankijkt. Of
brood en wijn veranderen in het lichaam
en bloed van Christus, of daar ‘slechts’
de tekenen van zijn. En, daarmee: of je
rooms of gereformeerd bent.
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‘Dat’, wordt dan gezegd, ‘is “maar” traditie’. En: ‘daar ligt vandaag het front
niet meer. We hebben immers te maken
met een ontstellende ontkerkelijking en
kunnen het ons als kerken dus niet meer
veroorloven om die leergeschillen van
vroeger nog voort te zetten. We moeten,
als mensen die allemaal iets met “Jezus”
hebben, vandaag één front vormen.’
Om eerlijk te zijn: ik ben soms best gevoelig voor deze manier van redeneren.
Die zet me telkens weer aan het denken.
Maar ik kan er niks aan doen: zo vaak
dat gebeurt, gaan mijn gedachten toch
ook weer terug naar de mensen die
voor dit soort dingen de brandstapel
zijn opgegaan. En naar Luther, die op
de Rijksdag in Worms van geen wijken
wilde weten.
Schriftelijk
We keren weer terug naar wat de apostel zegt. Want hij draagt de Tessalonicenzen op vast te houden aan de overleveringen die hun ‘mondeling’ geleerd

Ook hij heeft het over de moeilijke tijd
die aan de wederkomst van de Here
Jezus vooraf zal gaan. En over de ‘afval’
die dan aan de orde van de dag zal zijn
(2 Tess. 2:3). De mens der wetteloosheid
zal zich openbaren, de zoon van het
verderf. Maar zonder dat dit reden voor
hem is om de vraag naar de ‘waarheid’
niet meer te stellen, want die moet je
juist redden!
Waarom gaan mensen in die moeilijke
tijd verloren? Omdat ze het front niet
zien? Moeilijk blijven doen, over leergeschillen uit het verleden die ‘maar’
traditie zijn? Nee, allerminst! Wie dan
verloren gaan, zegt de apostel duidelijk,
gaan verloren, ‘omdat zij de liefde tot
de waarheid niet aanvaard hebben,
waardoor zij hadden kunnen behouden
worden’ (2 Tess. 2:10).
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Bijbel
Juist in een tijd als de onze is het belangrijk om ‘vast te houden’ aan ‘de
overleveringen’. Maar dan wel de tradi-
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zijn. Maar ook: ‘schriftelijk’. En daarmee
heeft Paulus het over de beide brieven
die hij hun geschreven heeft. En waarin
hij het (ook) heeft over de dingen en beweringen waar het net al over ging.
We hoorden van mensen die ons opriepen om één front te vormen. De leergeschillen van vroeger te laten voor wat ze
zijn en de strijd van vandaag te voeren.
Tegen de wereld en de ontkerkelijking.
Maar eerlijk is eerlijk: als we nagaan wat
de apostel daarvan zegt, in zijn tweede
brief aan de Tessalonicenzen, horen we
hem toch heel andere taal gebruiken.
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om een Persoon: om Christus. Maar het
zijn de Schriften, waardoor je Hem leert
kennen.
En vandaar, dat we daar ook niet vanaf
mogen doen. Wat ons door God Zelf
geopenbaard is, blijft van belang, ook
en zelfs: in onze tijd. Als we de liefde
tot die waarheid niet aanvaarden, zegt
Paulus in 2 Tessalonicenzen 2:11v, zendt
God ons een dwaling die bewerkt dat we
de leugen geloven. ‘Opdat allen worden

Bezinning
Daar komt nog wel iets anders bij.
We mogen van de Schrift niet afdoen,
maar er evenmin aan toedoen. En dat
betekent, dat er werk aan de winkel is.
Telkens weer moeten we terug naar de
Schrift. Telkens weer ons afvragen: of
wat we denken, doen en zeggen, daarmee te rijmen valt. Want wat daar niet
mee in overeenstemming is, is wél ‘eigen’
traditie.

heid gaat: dat je elkaar te veel vrij kunt
laten, maar ook: te weinig. Eenheid
waarbij een ieder van alles het zijne
mag (blijven) denken, is geen eenheid in
de waarheid. Maar eenheid waarbij een
ieder van alles hetzelfde moet vinden,
evenmin. En daarom zullen we, ook wat
dat betreft, steeds terug moeten naar de
Schrift.
En soms is dat een pijnlijk proces. Omdat je dan ook af en toe onder ogen

geoordeeld die de waarheid niet geloofd
hebben.’ Dat heeft alles te maken met
wijsheid. Het is eigenwijs, heeft Luther
gezegd, om te denken dat je het beter
weet dan de Heilige Geest. Maar daarentegen ware wijsheid, als je je gewonnen
geeft aan de waarheid. Je door elk van
God ingegeven schriftwoord laat onderrichten, weerleggen, verbeteren en opvoeden in de gerechtigheid (2 Tim. 3:16).

En ja, als je daarvoor ‘gaat’, komt het
óók niet goed. Want dat verdeelt, maakt
je eenzaam. Want ‘jouw’ traditie is nooit
helemaal gelijk aan die van een ander.
En als je die ander vraagt om te worden
zoals jij, raak je hem kwijt. En hetzelfde
geldt ook in het gesprek tussen kerken.
Als je die andere kerk vraagt te worden
zoals jij, raak je die zomaar kwijt.
Dit betekent, als het om kerkelijke een-

moet zien, dat wat jij altijd voor ‘wet en
evangelie’ hebt gehouden, het bij nader
inzien niet is. Het ‘eigen traditie’ is, die
aan de kant moet voor de ‘apostolische
traditie’. En toch zullen we dat offer
moeten (willen) brengen, omdat dit de
enige manier is, om bij de waarheid te
blijven.
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