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In zonde ontvangen,
en toch heilig

Schriftlicht
Dick Dreschler

Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
(Psalm 51:7)

Jeroen is geboren! Wat een geweldig mooi jongetje. Psalm
139 bezingt het wonder van hoe God al in de moederschoot
een kindje heeft geweven. Vanaf het eerste begin is het omringd door Gods zorg en liefde.
Zoals je onder de indruk komt van Gods
grote scheppingswerk: de zon, de maan,
de luchten, de sterren, zo kun je ook
onder de indruk komen van hoe God uit
de liefde van man en vrouw een kindje
doet groeien. Waar wetenschappers
tegenwoordig veel kunnen en steeds
meer ontdekken van het bijzondere van
de schepping, blijft het een wonder hoe
God ‘leven’ kan geven. Een uniek, kostbaar leven, waarvan de dagen in zijn
boek staan geschreven.
Maar als je dan met dit ‘wonder’ in de
kerk komt, wordt er gevraagd bij de
doop: ‘Erkent u dat Jeroen zondig en
schuldig ter wereld is gekomen en uit
zichzelf niets goeds kan doen en dat hij
van nature blootstaat aan Gods toorn?’
Waarom wordt zo’n vraag gesteld? Als
kerklid zit je misschien al te denken:
Nou, zo veel verkeerds zie ik nog niet
bij zo’n klein baby’tje, zo zondig is dit
kindje toch nog niet? Zeker als er buren

of vrienden zijn, die niet gewoon zijn
om naar de kerk te gaan, kunnen zij
vragen stellen: Is dit een kerk waar je
depressief wordt gemaakt? Wordt hier
steeds weer over zonde gepraat?

Een nieuwe formulering
De formulering van de doopvraag die ik
hierboven gebruikte, komt uit het formulier in het Gereformeerd Kerkboek
van 2017. Het is een aanpassing van
de oude vraag: ‘Belijdt u, dat onze kinderen, hoewel zij in zonden ontvangen
en geboren zijn en daarom aan allerlei
ellende, ja zelfs aan het eeuwig oordeel
onderworpen…’ Een ingrijpende aanpassing, want in plaats van een bijzin
die ernaar leidt dat de kinderen ‘toch in
Christus geheiligd zijn’, wordt er nu een
aparte vraag van gemaakt. Bovendien
is de formulering niet langer algemeen
– onze kinderen – maar gaat het over de
dopeling zelf. Ook staat er nu bij: ‘en uit

zichzelf niets goeds kan doen’. De kerk
van Amersfoort-De Horsten stelt vragen aan de volgende synode over deze
aanpassing die onder de noemer van
taalkundige aanpassing in het formulier is terechtgekomen.

Psalm 51
Wat levert het ons op, als we Psalm 51
nog eens opendoen bij vragen over de
herformulering van de doopvragen?
Onlosmakelijk komt daarbij ook de
vraag op hoe je de woorden van David
mag doortrekken naar vandaag. Wat
bedoelen we als je zegt dat een kind
schuldig was toen het werd geboren, al
zondig toen zijn moeder het ontving?
Ik schreef al dat het soms ongemakkelijk voelt om over zonde te beginnen
als een jong, pril kindje de kerk wordt
binnengebracht. Het prikt de roze wolk
waarop ouders die eerste tijd leven, kapot. Al moet ik zelf zeggen dat die wolk
toen onze kinderen geboren werden,
ook niet altijd zo roze was, gezien de
slapeloze nachten, zorgen en alle veranderingen.
Anderen hebben er juist veel moeite
mee dat zonde en schuld te weinig

66

benoemd worden. Iemand zei eens tegen mij: ‘Je hoort bijna niets meer over
wat verkeerd is. Iedereen krijgt vooral
een aai over de bol en te horen dat we
een parel zijn in Gods hand, maar volgens mij klopt dat niet.’

Zonde en schuld
Om een goed beeld te krijgen van wat
het formulier bedoelt met ‘zondig en
schuldig ter wereld gekomen’, moeten we eerst ontdekken wat zonde
en schuld precies zijn. Als je op straat
vraagt wat ‘zonde’ is, dan volgen er
heel verschillende antwoorden. Zonde…
dat is dat die mooie bloem geknakt
is. Zonde… dat is dat we die wedstrijd
verloren hebben. Zonde… dat is dat die
mooie vaas gevallen is. Iets wat heel is,
is kapotgegaan. Je kunt niet het doel
bereiken dat je graag had willen bereiken. Bij schuldig denken we aan iets
wat je verkeerd hebt gedaan: jij hebt
een nota nog niet betaald, dus je staat
in de schuld. Je hebt een misdaad begaan: een overval, een inbraak, dus de
rechter zegt dat je schuldig bent.
Als we in de kerk over zonde en schuld
praten, komt er nog wat bij. We geloven
dat God ons gemaakt heeft en dus ook
zijn regels en wetten geeft. Op zondag
horen we de wet: niet vloeken, niet
stelen, niet verlangen wat van de ander
is. Regels die God geeft om ons leven
goed te maken. Op het moment dat we
zonde doen, missen we dus niet alleen
ons doel, we doen dan ook zonde tegen
God. We doen Hem pijn wanneer we
geen liefde aan Hem of de naaste hebben getoond, wanneer we zijn regels
overtreden.

Schuldbelijdenis
Dat is ook wat in deze Psalm 51 opvalt:
David had zijn buurman Uria gedood,
hij had naar de mooie Batseba gekeken
en overspel gepleegd. Maar dan zegt
hij: ‘Tegen U, tegen U alleen heb ik
gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is
in uw ogen.’ Daar ontdek je de diepte
van de zonde. David had bloedschuld
op zich geladen door Uria te laten doden, diens nabestaanden zouden zich
op hem willen wreken. Hij had Uria’s
vrouw afgepakt. Hij had in een machts-

positie Batseba verleid en meegenomen. Hij had de naaste pijn gedaan en
daarmee God pijn gedaan.
Wanneer David hier zijn schuld belijdt,
spreekt hij eerlijk tegenover God uit
wat hij verkeerd heeft gedaan. Dat is
wel het knappe en indrukwekkende van
deze boetedoening. Je merkt bij David
dat hij echt spijt heeft van zijn zonden,
dat hij er niet omheen draait en het
niet goed praat, en dat hij zich ook
voorneemt om het goede te gaan doen.
Daarvoor moet je eerst weten wat je
verkeerd hebt gedaan. Daarna kun je
God vragen of Hij wil helpen om het
beter te gaan doen.
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We hebben nu helder wat zonde is.
Maar dan die vraag over het baby’tje.
Dat heeft nog geen zonde gedaan en
maakt nog geen plannen om iets verkeerds te doen, moet je dan praten over
zijn zonden en op zoek gaan naar iets
verkeerds? Het is toch vooral heel lief,
kwetsbaar, snoezig?
Een belangrijke tekst in dit verband is
Psalm 51:7. De tekst is lastig uit het Hebreeuws te vertalen. Meestal wordt er
deze betekenis aan gegeven, dat David
zegt: Ik was schuldig toen ik werd geboren. Daarna gaat hij nog een stapje
terug, naar hoe zijn bestaan begon,
naar het moment dat hij verwekt werd.
Sommigen zeggen dat dat moment
dan al ‘zondig’ was, alsof seksualiteit
iets zondigs is, maar David wil vooral
zeggen: Ik ben vanaf het eerste begin al
zondig. Hij wil niet de schuld aan zijn
ouders geven. Hij zegt juist in vers 6: Ik
heb gezondigd. Hij vindt zichzelf schuldig: Ik ben zondig. Daarmee gaat hij
terug naar het begin van zijn bestaan,
niet om een excuus aan te voeren, zo
van: we zijn nu eenmaal zondig, dus ik
kan er ook niet zo veel aan doen. Nee,
juist om open en eerlijk tegen God te
zeggen: Ik was fout, en dat zit heel diep
in mij. Ik wil het niet goed praten. Ik wil
geen uitvluchten verzinnen. Ik ben zelf
de schuldige in deze situatie.
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Hoe komt het dat David zondig is? Dat
wij zondig zijn? Wanneer we bij de
doop van een kindje zeggen ‘zondig en
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schuldig ter wereld gekomen’, bedoelen we niet dat zo’n kindje nu al zonde
doet. Maar, eens, lang geleden hebben
Adam en Eva in het paradijs tegen God
gezondigd. Daarmee werd het leven
gevangen in de dood: er zijn ziekte,
handicap, pijn en verdriet gekomen.
Uiteindelijk is het leven hier op aarde
sterfelijk geworden. Zonder dat we het
willen, weten we dat we hier op aarde
het paradijs niet zullen vinden. Het
koninkrijk van God, het eeuwige leven,
het paradijs kunnen we niet meer binnengaan, met dit lichaam. We leven in
een gebroken wereld. En wanneer dan
een kindje geboren wordt, dan kunnen
we niet anders dan het beamen: het is
pril, maar het is kwetsbaar, want deze
wereld is niet volmaakt. We delen allemaal in de gevolgen van de zonde.
Dit leven op aarde is eindig. Het is niet
meer de hemel op aarde.
Kunnen we het daartoe dan beperken?
Bedoelen we alleen maar dat we allemaal sterfelijke mensen zijn? Nee, het
gaat wel een stapje dieper. Want hoe
komt dat, hoe is de dood in de wereld
gekomen? Doordat Adam God verliet.
Adam en Eva hadden de mogelijkheid
om het goede te doen en ze kozen tégen God. Daarmee is elk kind dat geboren wordt, de mogelijkheid ontnomen
om een volmaakt leven te leiden. Bij elk
mens komen vroeger of later zonden
naar voren. Pas dan zijn ze persoonlijk
schuldig, nu deelt een baby’tje in de
schuld van Adam. Daar is als het ware
de wortel van de plant verrot en grijpt
die verrotting om zich heen. Daarom is
het ook beter om de doopvraag algemeen te houden zoals in de formulering van voor 2017: ‘Onze kinderen zijn
in zonde ontvangen en geboren’ en het
niet persoonlijk te formuleren: ‘Erkent
u dat dit kind zondig en schuldig ter
wereld is gekomen?’

Hoewel zondig, toch heilig
Vaak wijs ik er bij de doopvont op dat
de doop het teken is van schoonwassen.
Zoals je onder de douche gaat en het
vuil van je afspoelt. David gebruikt in
Psalm 51 ook heel duidelijk dat beeld:
hij vraagt God om schoongewassen te
worden. Daarbij gebruikt hij een beeld
uit de tempeldienst: met majoraan –

een plant die gebruikt werd om bloed
te sprenkelen in de tempel – wil hij
schoongewassen worden. Hij wil graag
weer witter worden dan sneeuw. Hij
vraagt of God zijn ogen wil sluiten voor
de zonden: of Hij ze wil vergeven en
wegdoen. Of heel zijn schuld vernietigd
mag worden.
Het is fijn om over vergeving te horen.
Wanneer je het over schuld en zonde
hebt, is dat geen makkelijk onderwerp.
Toch is het goed om te weten en te beseffen wát Christus van ons wil wegnemen. Hoe beter je dat beseft, hoe meer
je onder de indruk komt van Christus’
liefde. Hij wil ons schoonwassen van
alle zonden die als gevolg van de zondeval in de wereld gekomen zijn. Je bent
zo schoon dat de weg naar het paradijs
weer geopend is. Dat je voor God zelfs
heilig bent, zonder zonde. Dat is mogelijk, omdat Christus voor onze zonden
gestorven is. Omdat Hij ontvangen is
van de Heilige Geest, zonder zonde.
Omdat Hij echt mens werd en tegelijk
ook echt God bleef. Omdat Hij aan het
kruis met zijn bloed de schuld heeft
gedragen. Zo kan er vergeving zijn, en
vernieuwing.

De zonde in beeld
Er klinkt een goede boodschap, het
evangelie. God heeft zijn Zoon gegeven.
Hij heeft voor ons de weg naar het paradijs geopend. Hij heeft gezegd: Wie
gelooft en zich laat dopen, zal gered
worden. Juist waar Hij verschijnt, ontdekken mensen hun eigen zonde: denk
aan de belastingbeambte Zacheüs, die
opeens zag hoe fout hij was geweest;
denk aan Petrus, die zich naast Jezus
opeens heel klein en zondig voelde en
uitriep: Ik zondig mens! Soms is het
moeilijk om je zonde concreet te zien,
maar hoe dichter je bij Jezus leeft,
hoe meer je zonde in beeld komt en je
concreet dingen kunt benoemen. Juist
rondom Jezus komt dan de verandering
op gang: de ziekte wordt genezen, de
boze geesten uitgedreven, Zacheüs
gebruikt zijn geld weer goed en Petrus
vertelt over de goedheid van Jezus.
Laten we daarom ook de formulering
in het doopformulier niet aanpassen
op een manier dat de (erf)zonde uit
beeld raakt. Hoewel het op het eerste
gezicht positiever lijkt, raak je dan de
diepte van het geloof en van dat wat er
gebeurt in de ontmoeting met Jezus,
kwijt. Daarom niet aanpassen. Niet om
een negatief mensbeeld, maar om juist
een realistisch mensbeeld te kweken,
waarbij duidelijk de weg van vernieuwing en vergeving wordt aangewezen.

Vernieuwing door de Geest

Majoraan/hysop (foto: H. Zell)

Dat waar David om bidt, is gebeurd:
God heeft zijn Heilige Geest uitgestort.
Laten we bidden dat dat ook in jouw
leven en het leven van je kinderen mag
gebeuren. Dat je niet alleen bidt om
vergeving, maar ook om een nieuw
hart. Dat de vrucht van de Geest in je
leven mag gaan groeien. Dat ook een
nieuw geslacht het feest van Gods bevrijding gaat vieren (Ps. 51:7 ber.).

Daarom is het ook beter als zonde en
vergeving aan elkaar gekoppeld worden
in één vraag. In de nieuwe formulering
komen de vragen wat los van elkaar
te staan. Nu is het misschien wat puzzelwerk om er duidelijk, hedendaags
Nederlands van te maken, maar in de
oude formulering is het duidelijk: ‘hoewel zondig, toch geheiligd’.
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Van Rutte naar Baudet?

Kroniek
Balten Pieter Hagens

‘Als er niemand meer in God gelooft, dan wordt het een zooitje’, zei eind jaren zestig (vorige eeuw) een bezorgde vader tegen zijn opgeschoten zoon. De culturele omwenteling uit die
jaren begon waarschijnlijk in 1965 met happenings van Provo
tegen God, volk en vaderland, bij het Lieverdje op het Spui
in Amsterdam. Die omwenteling in ons land was het heftige
sluitstuk van een langdurig proces van los-van-God-komen
en tegelijk de overgang naar een (overwegend) seculiere samenleving.
Inmiddels heeft de ontkerkelijking in
ons land flink toegeslagen, religie verdween grotendeels uit onze samenleving en daarmee was ook de religieuze
sturing van de maatschappij (‘verzuiling’) niet meer van deze tijd (‘ontzuiling’). Maar is het bij ons echt een
‘zooitje’ geworden, nu er zelfs sprake
is van een seculiere meerderheidscultuur?, vraagt Hans Boutellier – de zoon
– in zijn boek Het seculiere experiment
(2015). Dat kun je toch bepaald niet zeggen van Nederland onder leiding van
Mark Rutte.

Pragmacratie
Boutellier vergelijkt onze – op ‘zelfbeschikking’ gerichte – complexe, secu-

liere netwerksamenleving met jazzmuziek waar zowel sprake is van structuur
als van (interactieve) improvisatie. Het
resultaat komt tot stand door deskundigheid/vakmanschap en spontaniteit.
Zo ook onze ordelijke, complexe samenleving: deskundigheid vanuit de sociale
wetenschappen – spontaniteit vanuit
jezelf. Dat is de ‘grote uitvinding’ van
het Westen: voor onze ordelijke samenleving is God dus niet meer nodig. Wij
kunnen zelf heel pragmatisch omgaan
met complexe systemen (pragmacratie). Eigenlijk hebben de sociale wetenschappen dan de plaats ingenomen van
de ‘hogere instantie’ als rechtvaardiging voor besluiten, aldus Boutellier. Als
hoogleraar aan de Faculteit der Sociale
Wetenschappen van de Vrije Universi-

teit kan hij zichzelf ook tot de insiders
van die ‘instantie’ rekenen.
Een complexe netwerksamenleving
streeft eigenlijk uit zichzelf naar dynamische continuïteit. Want stilstand
(vasthouden aan de status quo) is achteruitgang. Dus is er een voortdurende
aandrang tot bijstelling, afstemming
en vernieuwing om de samenleving te
kunnen voortzetten (= het ‘algemeen
belang’). Cruciaal daarbij is, dat onze
pragmatisch gestuurde seculiere samenleving zich niet (meer) wil richten
naar externe (religieuze) normen en
waarden. Vooruitgang moet objectief
aansluiten bij de ‘eigen’ dynamische
continuïteit: doen wat kán en wat
werkt, en wat de zelfbeschikking vergroot (o.a. door nieuwe technische mogelijkheden). Daarop is de ondersteuning en begeleiding vanuit de sociale
wetenschappen gericht. Pragmatische
sturing bekommert zich niet om goed
of kwaad, maar kijkt naar beter en
slechter. Uiteraard binnen de grenzen
van de wet en met inachtneming van
wat via niet-wettelijke regelingen
– denk aan contracten en convenanten – is afgesproken. Als iedereen zo
goed mogelijk zijn/haar werk doet, bevordert dat het onderling vertrouwen.
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Maar wat is dan ‘zo goed mogelijk’?
Wie maakt hier de dienst uit? Doorgaan in welke richting?

legt journalist Yvonne Zonderop een
verband met de comeback van religie in
onze samenleving.

Verstoring

Joods-christelijk

De pragmatische politieke sturing
van onze seculiere samenleving werd
gezien als een succes. Door in de jaren
tachtig/negentig de achterkamertjespolitiek uit de tijd van de verzuiling
in te ruilen voor een combinatie van
vrije markt en scherp toezicht (Zero
Tolerance beleid) kwam onze stagnerende economische groei weer goed
op gang en nam de welvaart toe. De
mensen kregen toen het gevoel dat
ze het nu zonder God afkonden. Er
ontstaat een leeg publiek domein met
alleen belangstelling voor efficiency en
economische groei. De politieke kleur
wordt paars (PvdA/VVD/D66), neoliberaal links, rechts en midden, zonder
ideologische veren. Christelijke normen
en waarden in het publieke domein
worden opgeruimd, maar er komt
niets voor in de plaats. Dominant is de
liberale opvatting dat de publieke sfeer
neutraal moet zijn – wat een illusie is:
vrijheid van godsdienst onder seculiere condities. Dat bleek weer uit het
gedoe rond overheidssubsidie aan de
stichting Siriz (een instelling die werkt
vanuit christelijke waarden en opkomt
voor de beschermwaardigheid van het
ongeboren leven). Om in aanmerking
te komen voor zo’n subsidie moet Siriz
zich in haar keuzebegeleiding aan onbedoeld zwangere vrouwen ‘neutraal’
opstellen, met oog voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven
en met de keuzevrijheid van de vrouw
als uitgangspunt.
Die seculiere overwinningsroes werd
nogal wreed verstoord. Als op 11 september 2001 Al Qaida in New York toeslaat, versterkt dat onderbuik(?)gevoelens van onzekerheid en desoriëntatie.
Mensen gaan zich zorgen maken over
gebrek aan verbinding in de samenleving en zoeken ook bescherming tegen
bedreigend (moslim)terrorisme. Bij de
algemene verkiezingen van 2002 – na
de brute moord op Pim Fortuyn – werd
het CDA weer enige tijd de grootste
partij. Toen begon ook een opmars van
rechtse populisten – de ‘erfenis’ van
Pim. In haar boek Ongelofelijk (2018)

Historisch gezien is het liberalisme* als
politieke stroming een ‘kind’ van het
christendom – dat is haar insteek. De
christelijke notie van gelijkheid voor
God werd opgevat als gelijkheid van
mens tot mens en het persoonlijk geloven werd een individuele – zelfs private
– aangelegenheid die de basis vormde
voor de verzelfstandiging van het (vrije)
individu. Verzet tegen de hiërarchie
mondde uit in het vrijheidsideaal van
de Franse Revolutie – vrijheid opgevat
als zelfbeschikking – met de bekende
leus: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ten slotte werden die vrijheid
en gelijkheid van mondige individuen
gewaarborgd met een (in de liberale
rechtsstaat verankerde) parlementaire
democratie. Die bleek bij uitstek geschikt als middel om te kunnen omgaan met politieke meningsverschillen
als gevolg van diverse uiteenlopende
godsdienstige overtuigingen. (Volgens
liberale opvatting mochten die in het
openbare leven eigenlijk geen rol spelen.) In een seculiere samenleving leidt
zo’n liberale parlementaire democratie
al snel tot een nogal pragmatisch beleid, zonder externe (godsdienstige)
sturing. Naar de religieuze wortels van
die liberale democratie werd nooit gevraagd.
Maar de laatste jaren was er sprake van
een soort comeback van het christelijk
gedachtegoed in de politiek, waarbij
met name werd verwezen naar de
christelijke wortels van het liberalisme.
Liberale politici als Geert Wilders en
Thierry Baudet – die zelf niet als christelijk bekendstaan – wierpen zich op
als hoeders van de joods-christelijke
‘erfenis’. Ze gebruiken dat als cultuurpolitiek instrument bij hun ‘strijd’
tegen de zogenaamde multiculturele
samenleving, met name tegen de islam.
Opvallend maar tegelijk typisch liberaal
is dat ook eigentijdse verworvenheden
als een ‘homohuwelijk’ tot het joodschristelijke erfgoed werden gerekend
en tegen de islam als ‘achterlijke cultuur’ (Pim Fortuyn) in stelling worden
gebracht. Aanvankelijk weggelachen

als populisten – wat ze ook (!) zijn –
worden ze nu in verband gebracht met
de opkomst (zelfs internationaal) van
‘nieuw rechts’.

Cultuurchristendom
Bij de joods-christelijke ‘erfenis’ gaat
het niet over ons christelijk geloof, maar
over onze christelijke cultuur zoals deze
zich naar liberale opvatting ontwikkeld
heeft. Voor veel mensen was breken
met de kerk tegelijk bevrijding uit de
bijbehorende zuil en een afscheid van
de christelijke cultuur. Maar zullen
we dan toch niet iets gaan missen? –
vraagt Yvonne Zonderop zich af. Als de
kerk wegvalt uit het sociale leven en
we raken ook gewend aan onze nieuwe
vrijheid, kan ons seculiere leven vrij
kil en eenzaam aanvoelen. Wie meer
zoekt dan eigenbelang, komt al snel uit
bij zoiets als spiritualiteit (religieuze
beleving). Het is geen toeval dat in
landen met een liberale democratie
het christendom de dominante godsdienst was. Zo’n christendom geeft
mensen rechten omdat ze mens zijn,
zonder aanzien des persoons. ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ klinkt
als christelijke boodschap. Dat is onze
spirituele grondslag, al zijn we nu niet
gelovig (cultuurchristendom). Maar
het liberale denken is doorgeschoten:
‘vrijheid’ als individuele zelfbeschikking
is een dogmatisch ideaal geworden.
Daar komen mensen tegen in verzet; ze
verlangen naar veiligheid, zekerheid en
beschutting.
Yvonne Zonderop moet niets hebben
van het cynische anti-islamsentiment
van populisten (die hun verbondenheid
vooral zoeken in een gemeenschappelijke vijand), maar erkent wel dat zij
proberen om vraagstukken van identiteit en zingeving terug te brengen in
het publieke domein (op een wijze die
provocerend overkomt). Nederlandse
normen uit onze – liberaal geïnterpreteerde – christelijke traditie moeten
voorrang krijgen boven culturele en
religieuze gebruiken van nieuwkomers
(stellen deze populisten). Dit sluit
min of meer aan bij de trend van cultuurchristendom, waar mensen ‘ons’
christelijke erfgoed beleven als een
verbindende factor die onze identiteit
stempelt zonder ook zelf gelovig te zijn.
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al gesproken over een postseculier
tijdperk. Maar dit alles poetst
niet weg dat het hier gaat om
een verschuiving binnen
het liberale denken. Een
behoudend-liberaal
neoconservatisme is net
zo los van God als een
vooruitstrevend-liberaal
vooruitgangsgeloof.
Het eerste gebruiken om het laatste te
overwinnen, is zoiets als het uitdrijven
van de duivel met behulp van Beëlzebul – een cultuur die innerlijk verdeeld
is, kan niet standhouden (Mat. 12).
Christus wijst de mensen een andere
weg: God liefhebben met heel je hart,
heel je ziel en heel je verstand. En dan
ook je naaste liefhebben als jezelf.
Wie hiernaar wil leven, heeft geen
vijand(beeld) nodig om de eigen identiteit te profileren.

Kees van der Staaij (SGP) vergeleek dat
cultuurchristendom met een
bos bloemen in een vaas:
mooi om te zien, maar losgesneden van de stengel
heeft het geen toekomst.

Neoconservatief
Groen van Prinsterer zag
in zijn tijd (= de negentiende eeuw) al verschil
tussen een behoudende
en een vooruitstrevende richting binnen het liberalisme (dit komt niet overeen met ons spraakgebruik van ‘rechts’
en ‘links’). In de jaren zestig was de
vooruitstrevende richting dominant
(zeg maar: wat wij nog ‘links’ noemen
plus de progressieve vleugels van
‘rechtse’ partijen), maar vandaag boekt
de behoudende richting terreinwinst
(rechts-VVD plus PVV en Forum voor
Democratie). Sinds de jaren zestig was
in Nederland sprake van cultuurrelativisme: iedereen mag z’n eigen normen
en waarden hebben binnen het kader
van de Nederlandse wetgeving. Moslims (gastarbeiders en vluchtelingen)
waren welkom in onze multiculturele
samenleving. Maar na die aanslag op
9/11 keerde het tij: een aanslag op de
westerse beschaving, op onze manier
van leven. Er was sprake van een ‘clash’
tussen twee beschavingen: de superi-

eure westerse cultuur botste met de
inferieure islamcultuur (de islam wordt
dan vooral gezien als een gewelddadige, politieke ideologie). In de typering
‘joods-christelijk’ klinkt zowel oppositie
tegen de islam als weerstand tegen cultuurrelativisme.
Het beroep op joods-christelijke normen en waarden plus verzet tegen
de groei van de islam in ons land hebben een zekere aantrekkingskracht op
traditionele christenen. Er wordt zelfs

Noot
*

In Liberalisme. Het verhaal van een idee
(Ned. vert. 2015), begint Edmund Fawcett
het voorwoord als volgt: ‘Dit is een boek
over een geslaagde god (…). Het is het
soort god dat zegt dat je zijn bevelen
moet gehoorzamen zolang je het ermee
eens bent. (…) De naam van die god is
“liberalisme”.’

Kerk in de samenleving
Midden jaren tachtig verdwijnt het begrip ‘doorgaande reformatie’ uit het (gangbare) vrijgemaakte jargon. De eigen ‘zuil’
was vrijwel voltooid. Het ging in die jaren in kerkdiensten en
op bijbelkringen steeds vaker over het persoonlijk geloof en

de persoonlijke ethiek. Door de ontzuiling was er in ons land
een nieuwe maatschappelijke context ontstaan.
De nadruk lag nu niet langer op de
collectieve eigenheid en het verschil
tussen groepen, maar op de eigenheid
van het individu. Polarisatie moest
plaatsmaken voor samenwerking – zoals in 1994 PvdA én VVD in een paars
kabinet.

Verbinding
‘De vrijgemaakten waren de echte
“provo’s” van de jaren zestig’ – schreef
historicus James Kennedy in 1997, en
het jaar daarop herhaalde hij dit in
de bundel Vuur en vlam (deel 2). Zij

zeiden ‘neen’ tegen de culturele revolutie die toen door Nederland raasde
en bleven bij hun principiële koers
van ‘doorgaande reformatie’, met de
kerk als ‘krachtcentrale’ voor het hele
brede leven. Dan zie je ook de samenhang tussen deformatie in de kerk en
secularisatie in de samenleving. Als de
verkondiging van het evangelie haar
kracht verliest, verflauwt het geloof en
verdwijnt er heel wat christelijk zout uit
de samenleving.1 Zo was de Vrijmaking
van 1944 niet alleen een breuk in de
kerk, maar kwam er ook een breuk met
interkerkelijke christelijke organisaties.
Dat leidde tot een geïsoleerde positie
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met eigen gereformeerde organisaties.
Kennedy spreekt van ‘een bijbelse en
belijdende christelijke tegencultuur’,
die in de jaren zestig vurig werd verdedigd. Inmiddels is dat veranderd,
constateerde hij toen al (in 1998):
tegenwoordig zijn de vrijgemaakten
een belangrijke spil in het organiseren
van een nieuwe reeks orthodox-protestantse organisaties. Dit is in het jaar
2000 nog eens onderstreept met de
vorming van de ChristenUnie, een politieke partij van protestantse christenen
die inmiddels ook openstaat – met een

Verschillen in de kerk
Opvallend is dat in een tijd waarin niet
het verschil tussen groepen prevaleert
maar wel het streven naar integratie,
juist binnen de kerk in toenemende
mate verschillend wordt gedacht. De
eigenheid van de kerk komt bij ‘integratie’ onder druk te staan. Wie in de
ChristenUnie christelijk optrekt met
serieuze rooms-katholieken, zal in de
kerk toch wat ongemakkelijk volhouden dat de pauselijke mis een
‘vervloekte afgoderij’ is (zd. 30 HC).

voor gereformeerd-zijn die niet meer
‘geüpdatet’ wordt, een schat die als het
ware in onze akker begraven ligt en
zorgvuldig wordt bewaard.3
Bij het spreken over onderlinge verschillen in de kerk ligt de nadruk niet
meer op de inhoud van die verschillen
– zolang het geen echte dwalingen zijn
die tegen de belijdenis ingaan – maar
wel op het omgaan met verschillen. Er
is zelfs een ‘omgangsmodel’ voor: de
aanwijzingen die Paulus geeft aan de

Bethelkerk, Den Haag

verbindende grondslag – voor roomskatholieke christenen.
George Harinck en Wim Berkelaar
spreken in hun nogal lijvige boek
Domineesfabriek (2018) over een ontwikkeling die past in het patroon van
een samenleving die in haar klemtoon
evolueerde van eigenheid naar integratie.2 Hoewel die volzin heel treffend
op het voorgaande zou kunnen slaan,
schrijven zij over de geschiedenis van
de Theologische Universiteit Kampen.
Daar gaat men nu voor samenwerking,
vooral met de TU Apeldoorn, en voor
verbreding. Sinds 1 januari 2019 is aan
de TUK ook een bijzondere leerstoel
van de Nederlandse Zendingsraad gevestigd (de Zendingsraad is lid van de
Internationale Zendingsraad, sinds 1961
een afdeling van de Wereldraad van
Kerken).

Is die kinderdoop wel een ‘must’
voor de kinderen van alle gelovigen, zowel gereformeerden als baptisten? Schiep God hemel en aarde echt
in zes dagen? Je zou de vrijgemaakte
kerkdiensten anno 2019 best kunnen
vergelijken met jazzmuziek, dus zowel
structuur (gereformeerde belijdenis)
als improvisatie (liturgische vrijheid).
Maar de ‘cohesie’ tussen beide is kwestieus: de structuur raakt in onbruik en
de improvisaties zijn nogal ongrijpbaar.
Mij valt op dat er vrij krampachtig een
groot verschil wordt gemaakt tussen
wat wel en wat niet expliciet in de
belijdenis staat. Bijbelse noties die nu
omstreden zijn maar waar de belijdenis
niet expliciet over spreekt, worden aan
de ‘vrijheid van exegese’ overgelaten
(theologische marktwerking). We zijn
en blijven gereformeerd, want er wordt
aan onze belijdenis helemaal niets veranderd. Op die manier is deze belijdenis de historisch-kerkelijke standaard

sterken en de zwakken in de gemeente
van Rome (Rom. 14). ‘De een gelooft
dat God in zes dagen hemel en aarde
geschapen heeft, de ander gelooft dat
God middels een evolutieproces alles
gemaakt heeft. Laat iedereen zijn eigen
overtuiging volgen’ (vs. 5). Zegt Paulus
dat?

Kerkasiel
Ruim drie maanden verbleef de Armeense familie Tamrazyan (vader
en moeder met drie kinderen) in de
Bethelkapel te Den Haag, waar een
doorlopende kerkdienst werd gehouden
om uitzetting van dit gezin te voorkomen. Hun beroep op het kinderpardon
was definitief afgewezen omdat niet
was voldaan aan het criterium dat een
familie actief heeft meegewerkt aan
terugkeer naar het land van herkomst.
De kinderen zijn door de langdurige
asielprocedure ‘geworteld’ in onze
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samenleving. Het gezin krijgt veel
steun, onder meer van de vrijgemaaktgereformeerde kerk van Katwijk (thuiskerk).
Maar kun je dit doen, zo’n doorlopende
kerkdienst om uitgeprocedeerde asielzoekers te behoeden voor uitzetting?
Ja, stelt Koert van Bekkum, universitair
hoofddocent Oude Testament aan
de TU in Kampen. Dit kerkasiel staat
heel dicht bij de oudtestamentische
voorschriften voor de omgang met de
vreemdeling, en ook bij iemand die
wanhopig een toevlucht zoekt bij het
altaar en tijd koopt zodat het recht kan
zegevieren. Kerkasiel is nu uitgegroeid
tot een signaal dat er moreel iets echt
verkeerd gaat.
Nee, zegt Arnold Huijgen, hoogleraar
systematische theologie aan de TU in
Apeldoorn. Zijns inziens wordt de eredienst zo oneigenlijk en politiek ingezet
als pressiemiddel jegens de overheid.
Dat past niet bij de heiligheid van de
eredienst, en ook niet bij de aard van
het gebed in de eredienst. 4
Ons land wordt – vandaag – geregeerd
door een liberaal-christelijk coalitiekabinet, waaraan ook de ChristenUnie
meedoet. Twee coalitiepartijen waren
voor afschaffing van het kinderpardon
en twee voor een versoepeling (waaronder de ChristenUnie). Dus werd het
een compromis: we houden het zoals
het is. Daarom stemde op 13 november
2018 ook de ChristenUnie in de Tweede
Kamer tegen verruiming van het kinderpardon: uw ja tegen het regeerakkoord zij ja. Mijns inziens wringt daarbij wel iets: kun je in de kerk zeggen
dat in de samenleving moreel iets echt

verkeerd gaat en daar dan om pragmatische redenen – zoals meer invloed – in
het parlement toch je steun aan geven?5

Afsluiting
Wanneer de evangelieverkondiging
haar kracht verliest, verflauwt het geloof en dan verdwijnt veel christelijk
zout uit de samenleving. Dit zegt iets
over de christelijke kerk als ‘krachtcentrale’ voor de hele breedte van het
christelijk leven en over haar betekenis
voor onze samenleving. Er groeit door
de jaren heen een samenleving waarin
een belijdende kerk geen ruimte meer
zal hebben. Daar zijn nu de voortekenen al van te zien. Je kunt best christelijk zijn, maar wel onder seculiere condities. Is het toevallig dat in deze tijd
binnen de kerk verdeeldheid bestaat
over zaken die niet expliciet in de belijdenis aan de orde komen, maar waar in
onze seculiere samenleving met argusogen naar wordt gekeken – zoals weer
eens bleek uit alle commotie rond de
Nashvilleverklaring? Kan er verschil zijn
tussen wat we in de kerk zeggen en hoe
we met de liberale, seculiere samenleving ‘dealen’?

theologische stromingen. Zo is ‘de antithetische positie’ t.a.v. de theologie van
Karl Barth inmiddels opgeheven (p. 487).
3

loof het Woord van God na. Dat is méér
dan de – op zich terechte! – waardering
dat er ‘rijkdom’ te vinden is in haar
belijden en dat de belijdenisgeschriften
‘richting geven’ (zie: Verlangen naar
een nieuwe kerk, Regiegroep Hereniging
NGK – GKv).
4

2

Clasina van den Heuvel, ‘Schrijvend in
een schuilkerk’, in: RDMagazine 29 december 2018, p. 34/35.

5

Door een plotselinge ommezwaai van
het CDA kwam er binnen de coalitie een
meerderheid die het kinderpardon wilde
verruimen. In overleg werd besloten dat
het meewerkcriterium versoepeld wordt
tot een beschikbaarheidscriterium.
Schrijnende gevallen (die buiten dit pardon vielen) zullen opnieuw worden beoordeeld, waarbij de verwachting is dat
voor 90% hiervan deze herbeoordeling
(gelukkig) positief zal uitpakken. Daar
staat tegenover dat het kinderpardon is
afgeschaft (dus geen nieuwe aanvragen
meer) en dat de IND meer personeel zal
gaan aannemen om de asielprocedures
drastisch (?) te kunnen bekorten (zodat
een kinderpardon ook niet meer nodig

Noten
1

In haar belijdenis spreekt de kerk in ge-

is). De doorlopende kerkdienst in de

Mees te Velde, ‘Vrijgemaakte vreemde-

Bethelkapel werd woensdagmiddag

lingen tussen verleden en toekomst’, in:

30 januari jl. beëindigd. Het zal nog wel

Dr. Mees te Velde en dr. Hans Werkman

enkele maanden duren voordat echt

(red.), Vrijgemaakte vreemdelingen

duidelijk is of het gezin Tamrazyan in

(2007), p. 178-181.

Nederland mag blijven.

George Harinck & Wim Berkelaar, Domineesfabriek (2018), p. 488. De bedoelde
‘ontwikkeling’ betreft de uitwerking van
onze schriftbeschouwing t.o.v. andere

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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Begin bij de Bijbel

Thema
Henk Drost

Gereformeerd in 2019

Door alles wat ik aan gereformeerde bagage meekreeg en
vooral hoe ik daarmee terechtkwam in een ongelovige omgeving om het evangelie te brengen, ben ik gevormd. Mijn
motto was in de tijd van Venlo: ‘Van harte gereformeerd en
van harte missionair’.
Gereformeerd missionair
Typerend voor de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken is dat
je nu met het tweede (Van harte missionair) prima kunt aankomen, maar
niet meer met het eerste (Van harte
gereformeerd). Als je enige blijheid over
gereformeerd-zijn uitstraalt, voel je hoe
onprettig de moderne kerkganger van
nu dat vindt. Hij draagt tegen zijn zin
de naam ‘gereformeerd’ en zegt: ‘Ik ben
een christen.’
Wat betekent ‘gereformeerd’? Mijn
vrouw is vrijwilligster bij allerlei mensen buiten de kerk. Iemand die zij
bezoekt en die niet zulke geweldige ervaringen heeft, zegt dat ‘gereformeerd’
‘geraffineerd’ betekent. Mensen hebben
niet altijd even goede ervaringen met
gereformeerden.
Wat betekent ‘gereformeerd’? Ik heb de
neiging om te wijzen op onze belijdenisgeschriften, het naspreken van de
Bijbel, die visiedocumenten vol genade
die grandioos genegeerd worden in
onze kerken. Maar dr. G. van den Brink

Kunnen we in de gereformeerde belijdenissen vinden wat ‘gereformeerd’ is?

oorspronkelijke gestalte’.2 Dat was het
verlangen, de drive. Van den Brink wijst
dan op de stelling ‘Ecclesia reformata
semper reformanda’. Vanuit ons kerkelijk verleden worden we daar niet echt
warm van. Is reformanda een pleidooi
voor starheid? Er stond oorspronkelijk
nog wat bij en dat bepaalt de sfeer:
Ecclesia reformata semper reformanda
secundum verbum Dei: een gereformeerde kerk moet telkens hervormd
worden (!!) overeenkomstig het Woord
van God.3

Die drie gereformeerde belijdenissen
zijn – schrijft Van den Brink – maar een
onderdeel van een veel groter geheel.
Er zijn veel meer gereformeerde en
presbyteriaanse belijdenissen in Gods
wijde wereld.1 Het is dus wat te weinig
als je bij ‘gereformeerd’ alleen aan de
gereformeerde belijdenisgeschriften
denkt.

Het gaat om een verlangen. Gereformeerd zijn gaat over je hart. Wat drijft
je? Hoe wil je kerk zijn? Wil je populair
zijn? Wil je in de wereld meetellen? Of
is het je verlangen dat Gods Woord aan
het woord komt in de kerk? Wie dat
wil, is gereformeerd. En dan gaat het
uiteindelijk niet eens om gereformeerd
zijn, maar om God. 4

zette me in zijn boek over Dordrecht
wel aan het denken. Dat boek heet
Dordt in context.

Algemene belijdenissen
Apostolische Geloofsbelijdenis
Geloofsbelijdenis van Nicea
Geloofsbelijdenis van Athanasius

De naam ‘gereformeerd’ herinnert
ons aan wat in de Reformatie van de
zestiende eeuw ‘het leidende motief
was: de kerk terugbrengen tot haar

Gereformeerde belijdenissen
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Heidelbergse Catechismus
Dordtse Leerregels

Horen we Vader?
Luisteren we naar Hem?
Vertrouwen we zijn Woord?
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Verlangen

Woord en mens

Zo is er in het gereformeerde denken
plek voor het warme, het relationele,
het gevoelvolle. In de gereformeerdvrijgemaakte traditie leek het toen ik
jong was, wel dat gereformeerd zijn
betekende je strak te houden aan wat
het Woord zegt. Het ging om de goede
theorie. Dat gaf een sfeer waarin men
de Bijbel gebruikte om elkaar de les
te lezen. Soms leek het wel of heel je
persoon(lijkheid) erbuiten bleef ‘als je
je maar aan het Woord houdt’.

Het gaat er dus om je denken te laten
sturen door Gods spreken. Is dat nog de
gelovige houding in onze kerken? Kijk
eens om je heen. Luister eens hoe men
praat. Beginnen we nog bij dat Woord
of denken we nu meer vanuit de mens?
Volgens mij kun je vanuit die vraag een
visie vormen op ontwikkelingen in de
kerk.

Die wat kille, theoretische benadering
– die ik overigens meer in de kerk dan
bij ons thuis aantrof – heeft mij wel
doen zoeken naar meer warmte. Ik
kwam als knaap in de evangelische
beweging. Ik werd wel geraakt, zowel
positief als negatief. Maar ik had het
gevoel thuis te komen toen ik in mijn
eerste gemeente Eemdijk nog iets
merkte van gereformeerde bevindelijkheid. De stal in en daar met je broeder
die onder de koe zat, delen hoe groot
Gods genade is voor eigenwijze zondaren als wij.

Ik wijs dat eerst aan in het missionaire
werk waar ik me erg bij betrokken voel
en het meeste van afweet, ten tweede
in de vragen van de ethiek zoals rond
homoseksualiteit, en ten derde in de
prediking waardoor we elke week aangestuurd worden.
1. Evangelisatie
Hoe breng je het evangelie?
Hoe bereik je de moderne mens?

‘Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God
komt, want voor hem is het dwaasheid.
Hij kan het ook niet begrijpen, omdat
het geestelijk moet worden beoordeeld’
(1 Kor. 2:14).
Er gaapt een kloof. Dat geeft een spanningsveld. Hoe kom je binnen?
Wat moet je met zo’n rare boodschap?
Dwaasheid is het.
In plaats van het Woord te blijven spreken in het geloof dat de Geest de mens
kan overtuigen, zie je een beweging
van aanpassing. Dat is foute boel. Je
moet de boodschap wel op de mens
toespitsen, maar niet gaan aanpassen.
Dan ga je erin zitten schrappen.
Je gaat bijvoorbeeld eenzijdig benadrukken hoe liefdevol God is. In de kerk
begint de discussie of er echt wel een
hel is en buiten de kerk spreken we alleen maar over Gods liefde en aanvaar-

Dat was niet alleen theorie, dat was het
leven.
Daar was beleving.
Daar sprak het hart.
Daar was emotie.
In de Nadere Reformatie krijgen al die
emoties een plek binnen het kader van
Gods Woord, zoals bijvoorbeeld ook de
Dordtse Leerregels in hoofdstuk V over
de volharding doen. Daar gaat het over
jou als mens met hoofd en hart, over
blijheid over genade en berouw over
zonde. Je vindt als mens een plek in de
liefde van het warme verbond van God.
Vanuit die persoonlijke geschiedenis
ben ik wel enthousiast over het voorstel gereformeerd-zijn een verlangen
te noemen: het verlangen dat Gods
Woord de kerk vernieuwt, vormt en
stuurt. Het gaat om het Woord van
God. Het gaat erom dat we Hem horen
in de kerk en Hem volgen. Kort gezegd:
in de Reformatie zag men dat je wel op
het gezag van Gods Woord kunt hameren, maar dat je er niets mee opschiet
als je Gods eigen stem er niet in hoort.5

Er gaapt een kloof (foto: Lapplaender)
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ding. Bekering komt dan veel minder of
helemaal niet meer in het missionaire
woordenboek voor. Maar wat voor
christenen groeien er uit zo’n verhaal?
Feelgood-christenen.
Wat is gezonde evangelisatie? Het gaat
er in evangelisatie niet alleen om dat
je bij de hoorder aankomt, maar dat je
met het evangelie bij de hoorder aankomt.
2. Ethiek
Ook in de ethiek – het denken over hoe
we als christenen ons zullen gedragen
in de navolging van Jezus – merk je hoe
men op de lijn tussen Woord en werkelijkheid opschuift naar de mens. Een
treffend voorbeeld las ik in een verslag
van een congres over homoseksualiteit. Als de vraag aan de orde komt of
iemand met een homoseksuele relatie
toegang tot het avondmaal kan krijgen,
komt als antwoord: ‘De Heere Jezus
Christus kijkt Petrus diep in de ogen en
zegt: Simon, zoon van Jonas, heb je Mij
lief? Als dat er is, wie zouden wij dan
zijn om de weg naar de tafel des Heeren te versperren?’6
Daar heb je wat
er vaak gebeurt:
je kijkt je medemens in de ogen.
Je hebt een mens
voor je. Maar wat
doe je met het
Woord? Dat laat
je op zo’n moment toch niet
achter je? Dat doe
je toch niet voor
de gelegenheid
maar even dicht?
Ik herinner me
goed het afscheid
van iemand die
homoseksueel
samenleefde. We
hadden een klik.
Hij kon en wilde zijn homoseksuele
levensstijl niet opgeven. Ik kon en wilde
de Bijbel op dit punt niet dichtlaten.
We namen afscheid met een hulpeloos
gebaar. Vreselijk, maar wat is erger:
Gods boek dichtklappen of iemand er
liefdevol mee confronteren?

Hoe deed Jezus dat?
Jezus was vol van Vaders Woord. En
Hij had oog voor ieder mens. Hij zag de
ander echt. En vol liefde zegt Hij wat de
zonde is. Zo komt er ruimte voor vergeving en een nieuwe weg, bekering.
Jezus zegt ons in de kerk alleen met
stenen te mogen gooien als we zelf
geen enkele zonde hebben. Zo krijgt
een slechte vrouw een nieuwe kans –
om heilig te gaan leven(!!).7
Het gaat er in het christelijke leven niet
alleen om dat je met de mens rekening
houdt, maar dat je met het evangelie de
nieuwe weg van genade wijst.
3. Preken
Het aandacht geven aan de mens ten
koste van het Woord speelt ook een rol
in het denken over preken.
In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is er altijd gesprek en discussie
geweest over de vraag hoe je de plek
van de mens ziet in relatie tot het
Woord van God. Er was sterk de mening in deze kerken dat het in de preek
gaat om bijbeluitleg. En de mens dan?
En de toepassing dan? Dat zagen sommigen niet als de
taak van de predikant. Dat moet
de gelovige zelf
doen. Ik vond het
een grappige en
gevatte opmerking van professor Douma dat
hij toen zei: ‘Als
je zo over preken
denkt, hoef je
geen preek meer
te maken, dan
kun je net zo
goed de Korte
Verklaring voorlezen.’
Dat is een eenzijdige keus
voor het Woord.
Ik heb daardoor als predikant geworsteld met de vraag: hoe spreek je de
mens aan?
Je kunt – wat nog steeds het risico van
gereformeerd-vrijgemaakte prediking
is – ijzersterke betogen afsteken over
een tekst of thema, maar wat moet die

christen met Gods Woord? Wordt zij
bemoedigd? Voelt hij dat hij zich moet
bekeren? Landt het Woord ook? En
hoe preek ik zo dat God aan het woord
komt en de mens raakt waar hij is??
Velen van ons (predikanten) waren best
goed in het uitleggen van de Bijbel,
maar raakten we harten? Waar is de
hoorder?
Dat punt kreeg vervolgens sterk de aandacht. Het ging zowel in de opleiding
in Kampen als in de praktijk van het
preken vooral over de hoorder. En dat is
terecht. Maar als het uit reactie is, slaat
men door. Wij zijn nogal sterk in dat
doorslaan van het ene naar het andere
uiterste. Nu lijkt het wel of de hoorder
gaat bepalen wat belangrijk is in de Bijbel, anders hoef je niet meer met Gods
Woord aan te komen. Wat de mens
vindt, wordt (te) belangrijk.
Het gaat er in preken niet alleen om
dat je de hoorder bereikt, maar dat je
met het volle evangelie zijn/haar leven
raakt.

Woord meer dan kerk
Gods Woord staat boven de kerk. Dat
heb ik ook echt meegekregen in mijn
gereformeerd-vrijgemaakte opvoeding:
kerken komen en kerken gaan, maar
het Woord van de Here zal blijven bestaan – en brengt nieuw leven waar
God het wil in zijn wijde wereld.
Noten:
1

Dr. G. van den Brink, Dordt in context.
Gereformeerde accenten in katholieke
theologie, Heerenveen, 2018, p.125v.

2

Dordt in context, p. 128.

3

Dordt in context, p. 132.

4

Dordt in context, p. 134.

5

Dordt in context, p. 134.

6

Geciteerd uit verslag in Reformatorisch
Dagblad.

7
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Lees Johannes 8:7-11.

Privacy
Als het gaat om privacy, liggen gevaren op de
loer! Uw en mijn particuliere gegevens kunnen
zomaar in de uitverkoop terechtkomen. Internetgiganten als Facebook en Google zijn niet
voorzichtig geweest met gegevens van miljoenen gebruikers. Datalekken waren de oorzaak
dat heel wat privégegevens op straat kwamen
te liggen. Voor sommige partijen trouwens buitengewoon lucratief. Data zijn namelijk goud
waard.

Maar ook als u misschien als volkomen digibeet niet
eens over een mobiele telefoon beschikt, dan nog
krijgt u te maken met heel wat nieuwe privacyregels.
Voor een deel hebben die regels ook werkelijk te maken met het beschermen van uw privacy. Maar voor
een ander deel zit er een duidelijke ideologie achter.
De ideologie dat een gelukkig leven in het verlengde
ligt van bescherming van het individu. Hoe zit dat?
Nu, denk even aan dat wat voor de meeste mensen
heel hoog scoort op de geluksladder: het huwelijk.
Het zal bekend zijn dat je sinds kort niet meer automatisch in gemeenschap van goederen trouwt. Op
materieel gebied blijf je, zelfs in je huwelijk, in principe twee losse individuen. En als je toch, tegen de
trend in, samen wilt kunnen beschikken over datgene
wat je ieder afzonderlijk inbrengt in het huwelijk, zul
je dat apart moeten regelen. Een huwelijk maakt je
heden ten dage dus niet meer automatisch tot een
echtpaar (enkelvoud).

De waarheid hiervan kun je aan den lijve ondervinden
als je de pech hebt om tijdens je wittebroodsweken
een been te breken. Het is dan niet meer mogelijk
dat de nog mobiele partner de benodigde medicijnen
zomaar bij de apotheek afhaalt. Je zult als brekebeen
eerst een machtiging moeten invullen en je partner
eraan herinneren een geldig identiteitsbewijs mee te
nemen.
Natuurlijk kunnen er ook in een goed huwelijk weleens dingetjes zijn die je niet direct met elkaar wilt
delen. Mijn wettige echtgenote heeft er bijvoorbeeld
een enorme hekel aan dat ik via de bank-app van
onze gezamenlijke betaalrekening ongeveer kan zien
hoe ver ze gevorderd is met het winkelen. Begrijp
me goed: ik gebruik dergelijke gegevens natuurlijk
uitsluitend om te weten of ik de aardappels al kan
opzetten! Ik vraag me trouwens serieus af hoelang de
overheid dit schadelijke datalek nog zal tolereren.
In de ijver voor het beschermen van onze privacy zit
bij de overheid dus ook wel een dosis ideologie. Onze
welbespraakte premier maakt telkenmale duidelijk
dat dit werkelijk allemaal in het belang is van onszelf.
Het gaat de overheid er immers alleen om dat hardwerkende mensen een eerlijk inkomen verdienen,
waarmee ze, naar eigen individueel inzicht uiteraard,
een redelijke portie geluk kunnen kopen. Ieder voor
zich, welteverstaan.
Heel regelmatig worden we door het CBS getrakteerd
op statistieken waaruit blijkt dat wij in Nederland tot
de meest gelukkige mensen in de hele wereld gerekend kunnen worden. Missie geslaagd, zou je zeggen.
Blijkbaar hebben we met het als privacy verkochte
individualisme toch de ware sleutel tot geluk in handen. En vindt u dus, ondanks uw private geluk, toch
nog steeds rommel in uw mailbox? Geen gemopper.
Integendeel: Wees blij! Als individu hoor je er zo weer
helemaal bij!

77

Column
Rufus Pos

Onze overheid is van mening dat personen wel
zelf moeten kunnen beslissen of hun gegevens gedeeld mogen worden met derden. Vandaar dat we het
afgelopen jaar getroffen werden door een tsunami
aan nieuwe privacyvoorwaarden. Iedereen ontving
hierover talloze mails en brieven. Zelfs van instellingen waarvan je niet eens wist dat je ooit met hen
te maken hebt gehad. Maar goed, zij beschikten blijkbaar, al of niet legaal, over je e-mailadres en gebruikten dit om je op je rechten te wijzen! Gelukkig hoefden
we vervolgens alleen maar op een ‘akkoord’-knop te
drukken om ook in de toekomst verzekerd te blijven
van de vele voordelen die zij, ter vergroting van ons
geluk, voor ons in petto hebben.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik meestal mijn ‘akkoord’ heb weggegeven zonder de ellenlange voorwaarden te hebben doorgelezen. Zoals ik ook vaak
op ‘ja’ druk als er toestemming gevraagd wordt om
een ‘cookie’ te mogen plaatsen. Pas achteraf ga je je
afvragen of er wellicht een verband bestaat tussen
jouw welwillende luiheid en het toenemend aantal ongewenste reclames in je mailbox.
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Woordwaarde
Rob van Houwelingen

Waarom twee zwaarden
genoeg waren

Zij zeiden: ‘Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.’
En Hij zei tegen hen: ‘Dat is voldoende.’

(Lucas 22:38, eigen vertaling)

Een gewapende Jezus kunnen wij ons moeilijk voorstellen.
Hij maakt juist een vredelievende indruk, bijvoorbeeld wanneer Hij kleine kinderen zegent of op een ezeltje Jeruzalem
binnenrijdt.
Dat Hij naar eigen zeggen geen vrede
kwam brengen maar het zwaard (Mat.
10:34-36; Luc. 12:51-53), heeft gezien de
context geestelijke betekenis: door zijn
komst zal een tweedeling ontstaan tussen mensen, zelfs binnen familierelaties. Jezus gebruikt geen wapengeweld.
Hij wordt dan ook vaak afgeschilderd
als prediker van geweldloosheid.
Maar dat beeld van Jezus is te eenzijdig. Zo wordt Hij ronduit kwaad als
zijn leerlingen ouders beletten hun
kinderen bij Hem te brengen. Tijdens
de tempelreiniging gaat Hij flink tekeer.
Zijn Joodse opponenten, de schriftgeleerden en farizeeën, scheldt Hij op het
laatst de huid vol – verbaal geweld. Ook
vervloekt Hij een onvruchtbare vijgenboom. Jezus was dus geen pacifist en
geen milieuactivist.

In gevaar
Zelf droeg Jezus nooit wapens, voor zover bekend. Wel heeft Hij dat zijn leerlingen ooit aanbevolen. Toen zij voor
het laatst het pesachmaal gebruikten

in Jeruzalem, kondigde Jezus aan dat
een van de tafelgenoten Hem zou uitleveren. De overige elf leerlingen werden
gewaarschuwd dat de situatie uiterst
gevaarlijk was geworden. In dat kader
vertelt Lucas, als enige evangelist, dat
Jezus zwaarden ter sprake bracht.
Eerder waren de Twaalf op pad gestuurd om het koninkrijk in alle steden
en dorpen van Israël te verkondigen.
Extra geld, proviand of sandalen mochten ze toen niet meenemen – ze konden onderweg de nodige hulp krijgen
(Luc. 9:1-6). Aan de vooravond van zijn
dood zegt Jezus echter dat zij desnoods
hun mantel moeten verkopen om een
zwaard te kunnen aanschaffen, als ze
dat nog niet hebben (vs. 36). Hij spreekt
zijn leerlingen dus niet meer toe als gezanten van het koninkrijk, maar als een
bedreigde vriendengroep.
De reden om zich van een zwaard te
voorzien is een tekst uit Jesaja: ‘Hij
werd gerekend tot de wettelozen’ (Jes.
53:12). Jezus geeft aan die profetie een
voor- en een nawoord mee, om te be-

nadrukken dat de tijd van vervulling
is aangebroken. Wat geschreven staat,
moet bij Hem vervuld worden – een
goddelijk moeten. En wel nu (vs. 37-38).
In Getsemane zal Jezus als een misdadiger worden opgepakt door een speciaal
arrestatieteam.

Ter verdediging
Zorg dat jullie een zwaard dragen, zegt
Jezus. Daarmee is geen breed slagzwaard bedoeld, maar een smal steekzwaard; korter dan een degen, langer
dan een dolk. Het werd op de heup
gedragen, onder de bovenkleding, in
een schede (Joh. 18:11). Rechters 3 vertelt
hoe Ehud met een kort, tweesnijdend
zwaard de vadsig dikke koning Eglon
dodelijk in zijn buik stak: ‘… de kling
verdween tussen de vetkwabben, die
zich daarna ook om het gevest sloten,
want Ehud trok het zwaard niet terug…’
Ook Romeinse soldaten waren bewapend met zo’n gladius: het arrestatieteam was uitgerust met zwaarden en
knuppels (vs. 52). Als gewone burgers
in Israël op reis gingen, namen ze evengoed een wapen mee om zich onderweg te kunnen verdedigen tegen bandieten. In de Misjna (Sjabbat 6:4) is de
regel vastgelegd dat mannen op sabbat
geen zwaard, boog, schild, knuppel of
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speer bij zich mogen dragen; op andere
dagen was dat blijkbaar gebruikelijk.
Jezus en zijn leerlingen hadden de reis
gemaakt van Galilea naar Judea via de
overzijde van de Jordaan, waar zo’n veiligheidsmaatregel niet overbodig was.
Kortom, Jezus doelt op een zwaard als
verdedigingswapen. Zijn leerlingen
moeten aan hun persoonlijke veiligheid
denken.
Toch blijft het een vreemde gedachte
dat Jezus wapengeweld zou aanbevelen. Wanneer het arrestatieteam
verschijnt in Getsemane en de leerlingen begrijpen wat er gaat gebeuren,
vragen zij: ‘Heer, zullen we er met het
zwaard op los slaan?’ Een van hen
wacht niet eens op antwoord en slaat
het rechteroor af van de dienaar van
de hogepriester. Maar dat wil de Heer
absoluut niet. Hij geneest het oor –
dokter Lucas is de enige evangelist die
dit vertelt (vss. 49-51). Matteüs heeft
de bijbehorende uitspraak van Jezus
bewaard: ‘Steek je zwaard terug op
zijn plaats. Want wie naar het zwaard
grijpt, zal door het zwaard omkomen’
(Mat. 26:52).
Hoewel de leerlingen een zwaard
moesten dragen, mochten zij het dus
niet gebruiken, althans niet in Getsemane. Volgens de meeste uitleggers is
Jezus’ uitspraak over zwaarden dan ook
niet letterlijk maar figuurlijk bedoeld.
De leerlingen moesten zich van geestelijke wapens voorzien, aldus reeds de
Kanttekeningen bij de Statenvertaling,
om de crisissituatie aan te kunnen
(verwezen wordt naar 2 Kor. 10:4; Ef.
6:12; 1 Tim. 1:18). Zodra ze dan met twee
echte zwaarden komen aanzetten,
blijkt daaruit volgens diezelfde uitleggers dat ze Jezus volstrekt niet begrepen hadden. Daarom zou Jezus
deze conversatie hebben beëindigd,
want Hij had er genoeg van. Kortweg zegt Hij: ‘Het is genoeg’ (HSV;

Grieks: hikanon estin), dat meestal vertalend wordt geïnterpreteerd als ‘Genoeg hierover!’ (NBV; BGT) of: ‘Zo is het
genoeg!’ (Willibrordvert.). Met andere
woorden: verder praten heeft geen zin.

Voldoende beveiligd
Maar echte steekzwaarden passen
prima in het rijtje ‘geldbuidel, reistas,
sandalen en mantel’ uit de verzen
35-36. Bovendien heeft recent onderzoek uitgewezen dat de uitdrukking
‘het is genoeg’ nergens in de bijbelse,
Joodse of christelijke literatuur uit de
oudheid duidt op het einde van een
gesprek. Het lijkt enigszins op wat de
HEER tegen Mozes zei: ‘Dit moet voor
jou genoeg zijn, zwijg hier verder over’
(Deut. 3:23-26). Zo werd diens gebedsverzoek om het beloofde land te mogen binnengaan afgewezen, maar de
Griekse vertaling gebruikt daar het verwante werkwoord en de aanvullende
opdracht ‘zwijg’ maakt de bedoeling
duidelijk. Jezus’ uitspraak is in de oude
codex van Beza verduidelijkt via een
tekstvariant: met deze twee zwaarden
zijn we ‘afdoende’ beveiligd (Grieks:
arkei; het woordje de geeft hier geen
tegenstelling aan, maar heeft een verbindende functie).
Twee zwaarden als verdedigingswapens waren genoeg – voor welk doel?
Voor zichzelf alleen had Jezus geen
verdediging nodig. Hij zou desnoods
twaalf legioenen engelen te hulp kunnen roepen, een compleet legioen per
persoon (Mat. 26:53). Die zwaarden waren nodig om als groep veilig de plek te
bereiken die vaak als verzamelplaats

fungeerde voor Jezus en zijn leerlingen:
een olijfboomgaard aan de overzijde
van de beek Kidron, aan de voet van
de Olijfberg (vs. 39). Lucas gebruikt de
naam Getsemane niet, maar hij laat
deze oversteek meteen volgen op Jezus’
uitspraak. Zo’n nachtelijke tocht, buiten
de muren, was gevaarlijk.
Om veilig over te komen, waren twee
zwaarden voldoende. Die beide exemplaren bevonden zich blijkbaar al binnen de groep (uit de andere evangeliën
weten we dat een van de twee toebehoorde aan Simon Petrus, die eerder
op de avond overmoedig had verklaard
zijn leven voor Jezus te willen geven).
Niet minder dan twee: hieraan hebben
we genoeg, want een minimale verdediging volstaat. Ook niet meer dan
twee: we gaan geen gewapende bende
vormen om onze tegenstanders over de
kling te jagen.
De leerlingen hoeven dus geen extra
zwaarden aan te schaffen. Wat in hun
kring aan bewapening beschikbaar
is, biedt afdoende bescherming. Jezus
gaat de twee aanwezige zwaarden ook
niet vermenigvuldigen, zodat ze alle
twaalf bewapend zouden zijn.
Wat betekent dit voor Jezus zelf? Onder
escorte van de groep zal Hij ongedeerd
Getsemane bereiken. Hij wordt niet
gedood door een moordcommando of
door struikrovers, ergens in de smalle
straten van Jeruzalem of in het eenzame Kidrondal. Volgens de drie ‘lijdensaankondigingen’ loopt zijn lijdensweg via verwerping door de Joodse
leiders en uitlevering aan de heidenen
naar (kruis)dood en opstanding (Luc.
9:22; 9:44; 18:31-34; verg. 24:7).
Wat betekent dit voor de
leerlingen? Zij kunnen het
zwaard niet missen. Grote
kans dat zij na Jezus het
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volgende doelwit worden. Het lijden
van de Heer treft immers ook zijn
volgelingen. En als de Herder gedood
wordt, zullen de schapen uiteengedreven worden (Mar. 14:27-28 < Zach.
13:7). De leerlingen zijn wat betreft hun
fysieke veiligheid op zichzelf aangewezen. Diezelfde nacht nog zullen ze
wegvluchten om een veilig heenkomen
te zoeken. Zelfs op de dag van Pasen
durven ze uitsluitend bijeen te komen
achter gesloten deuren.

Toelating
‘Mijn dienaren hádden voor Mij kunnen vechten,’ zegt Jezus de volgende
morgen tegen Pilatus (Joh. 18:36). Dat
zouden zij in Getsemane graag gedaan
hebben, maar hun Heer stond het niet
toe. Welbewust koos Jezus ervoor zich
niet gewapenderhand te laten ontzetten, maar zich te laten uitleveren. Dat
blijkt uit wat Hij bij zijn arrestatie tegen zijn leerlingen zei.

Tweezwaardenleer
Reeds kerkvader Ambrosius van
Milaan (339-397) gaf aan de twee
zwaarden een allegorische uitleg:
ze behoren allebei aan Jezus toe,
duidend op het Oude en het Nieuwe
Testament. Verder ontvouwde Augustinus in De stad van God zijn
tweerijkengedachte: het Godsrijk en
het aardse rijk zijn zowel in de wereld als in de kerk aanwezig. Bernard
van Clairvaux, die een advies schreef
voor paus Eugenius III over de vraag
of de kerk geweld mag gebruiken,
onderscheidde vervolgens tussen
het geestelijke en het wereldlijke
zwaard. Uiteindelijk werd in de pauselijke bul Unam Sanctam (1302) van
Bonifatius VIII de tweezwaardenleer
geformuleerd: enerzijds is er de
geestelijke zwaardmacht van de kerk
en anderzijds de aardse of materiële
zwaardmacht van de overheid (Rom.
13:2). Beide machten staan echter
onder de hoogste autoriteit van
Christus, waarbij de geestelijke

Maar Jezus antwoordde: ‘Laat ze voor
nu hun gang gaan’ (Lucas 22:51, eigen
vertaling).

‘toelaten’. Bovendien sluit de tweede
persoon meervoud uit vers 51 (Grieks:
eate) beter aan bij de vraag van de gezamenlijke leerlingen uit vers 49 dan
bij de zwaardslag van één leerling uit
vers 50.

Veel vertalingen interpreteren deze
uitspraak als een verwijt aan de leerlingen, die erop los wilden slaan: ‘Houd
Toelating past goed in het vertelkader
daarmee op!’ en/of ‘Zo is het genoeg!’
(Willibrordvert.; NBV) of ‘Stop, genoeg!’ van Lucas: Judas is bezig Gods plan uit
te voeren (vss. 21-22) en de macht van
(BGT). Zo’n verwijt was inderdaad te
verwachten, maar Lucas leidt de reactie de duisternis krijgt nu vrij spel (vs. 53b).
Laat ze doorgaan met de arrestatie,
van Jezus in als een antwoord. Terecht
zegt Jezus. Impliciet
heeft de Herziene Staverwijst Hij naar het
tenvertaling: ‘Laat [hen]
Zijn ontwapenende
plotseling verschenen
tot hiertoe begaan.’ Het
liefde
arrestatieteam, met Jugebruikte Griekse werkdas voorop (het Griekse
woord betekent nameheoos toutou, letterlijk: ‘tot hiertoe’,
lijk ‘afstand nemen’, wat twee kanten
duidt op het moment van de arrestatie;
op kan: hetzij ‘toelaten’ (laten begaan),
verg. vs. 49: ‘wat er ging gebeuren’).
hetzij ‘nalaten’ (ophouden met). Er is
Dit is geen geschikte gelegenheid om
echter geen andere nieuwtestamentide messen te trekken. Terwijl Petrus
sche bewijsplaats voor ‘nalaten’ door
werktuiglijk voor de tegenaanval koos,
een actie te stoppen. Zoals een blik in
wilde de Heer zich vrijwillig overgeven.
de concordantie leert, gebruikt vooral
Die twee zwaarden waren bedoeld als
Lucas deze term graag, en steeds als
zelfverdediging voor de leerlingen, niet
om het lijden en sterven van hun Heer
te voorkomen. Dat moest immers gebeuren, volgens Gods plan. Juist als Gekruisigde zal Jezus zijn ontwapenende
liefde tonen, die alle zwaarden te boven
gaat.
macht superieur is. Zij zal misbruik
van de zwaardmacht door de overGeraadpleegde literatuur
heid dan ook veroordelen.
Maarten Luther sprak in zijn geschrift Over de wereldlijke overheid,
in hoeverre men haar gehoorzaamheid verschuldigd is (1523) over twee
rijken of regimenten. Tot het geestelijke rijk behoren alleen de gelovigen, zij hebben de zwaardmacht
van de overheid niet nodig. Met de
ongelovigen is het anders gesteld: zij
kunnen niet zonder het wereldlijke
zwaard, waarmee de orde wordt
gehandhaafd. Daarom staat naast
het rijk van God dat van de wereld.
Die twee rijken hebben met elkaar
te maken. Als christen kan men ook
in beide rijken een rol spelen, maar
op verschillende wijze, als respectievelijk ‘Christperson’ en ‘Amtsperson’.
Zo ontwikkelde Luther een prototype
van de scheiding tussen kerk en
staat.

•

Rob van Houwelingen, ‘Christenstrij-

ders?’, in: Ongemakkelijke teksten van
Jezus (Amsterdam, Buijten & Schipperheijn Motief, 20153), p. 193-195.
•

David Lertis Matson, ‘Pacifist Jesus? The
(Mis)Translation of eate heoos toutou in
Luke 22:51’, in: Journal of Biblical Literature 134.1 (2015), p. 157-176.

•

David Lertis Matson, ‘Double-Edged.
The Meaning of the Two Swords in Luke
22:35–38’, In: Journal of Biblical Literature
137.2 (2018), p. 463-480.
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Waar komt de Geest
vandaan?

Wie is de Heilige Geest?
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis
wordt duidelijk gemaakt dat de Heilige
Geest een Persoon is. De derde Persoon
van de Drie-eenheid. Dat is belangrijk
om te zorgen dat de Geest niet iets
vaags wordt. Sommige mensen praten
wel zo vaag over de Geest. Dan zeggen
mensen dat de Geest vooral een kracht
is of een gevoel. Dat is niet onjuist.
De Geest is heel sterk en kan ook heel
sterke gevoelens veroorzaken, maar
dat is niet het enige. Het belangrijkste
is dat Hij ook een Persoon is én dat Hij,
net als de Vader en de Zoon, echt en
eeuwig God is.

Waar komt de Heilige Geest
vandaan?
In het verleden is er vaak discussie over
geweest waar de Geest vandaan komt.
Is Hij alleen de Geest van God de Vader
of ook van God de Zoon? Daarover is
zelfs een belangrijke kerkscheuring
geweest. In 1054, al heel wat jaren geleden dus, ontstond er een scheiding
tussen de kerken in het Westen en de
kerken in het Oosten. De kerken in het
Oosten zeiden: de Heilige Geest gaat
alleen van God de Vader uit. De kerken
in het Westen zeiden: de Heilige Geest
gaat van de Vader én de Zoon uit. De
Geest is niet alleen de Geest van God

de Vader, maar ook van God de Zoon.
Guido de Brès sluit in de Nederlandse
Geloofsbelijdenis aan bij het geloof
zoals de kerken in het Westen dat belijden.

Nederlandse Geloofsbelijdenis
artikel 11
Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader
en de Zoon uitgaat. Hij is niet gemaakt
of geschapen en ook niet voortgebracht;
wij kunnen alleen maar zeggen: Hij gaat
van beiden uit. In orde is Hij de derde
Persoon van de Drie-eenheid, van éénzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid
als de Vader en de Zoon, echt en eeuwig
God, zoals de Heilige Schriften ons leren.
Twee keer wordt heel duidelijk gezegd:
de Geest gaat van de Vader en de Zoon
uit. Tegelijk is Hij ook echt en eeuwig
God. Het is voor ons menselijke brein
niet te vatten. Dat is weleens lastig,
maar tegelijk blijft het toch ook altijd
iets goeds dat wij God niet kunnen begrijpen. Want als we Hem wel zouden
begrijpen, zou Hij geen God meer zijn.

te weten. Van de Nederlandse Geloofsbelijdenis leren we echter: We moeten
Geest en Woord (Jezus is het levende
Woord) bij elkaar houden. De Heilige
Geest zal nooit tegen het Woord ingaan, omdat het het Woord van Christus is. Maar als je zegt: Ik heb de Geest
en dat is belangrijker dan de Bijbel, dan
kun je uiteindelijk doen wat je wilt,
zonder je nog aan de Bijbel te houden.
En dat is wat helaas ook steeds meer
gebeurt. Steeds vaker hoor je mensen
zeggen: De Geest leert ons nieuwe
dingen, die men in de tijd van de Bijbel
nog niet wist.

Regeer ons door uw Woord en
Geest
Daartegenover is het belangrijk om
vast te houden aan de belijdenis: de
Geest gaat van de Vader en de Zoon uit.
De Geest is ook de Geest van het Woord
van God, Hij heeft het zelf geïnspireerd.
Daarom is het belangrijk te blijven
bidden: Regeer ons door uw Woord en
Geest, zodat we ons steeds meer aan U
onderwerpen (zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus).

Waarom is het zo belangrijk dat de
Geest niet alleen van de Vader, maar
ook van de Zoon uitgaat? Omdat er
mensen zijn die zeggen: Ik laat me leiden door de Heilige Geest en daarom
hoef ik verder niet zo veel van de Bijbel

Om te bespreken of te doen
1.

Probeer eens aan iemand die niet gelooft, iets uit te leggen over de Heilige Geest.
2. Waarom is het belangrijk dat we belijden dat de Geest van de Vader én
de Zoon uitgaat?
3. Lees Johannes 16:12-15. Wat staat daar over de relatie tussen Jezus Christus en de Heilige Geest?
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Getuigen.nu
Peter Drost

Veel mensen vinden het geloof in de
Heilige Geest maar een vaag onderdeel
van het christelijk geloof. Dat is ook wel
te begrijpen. Bij een Vader en een Zoon
kun je je nu eenmaal meer voorstellen
dan bij een Geest. Maar in de Bijbel
gaat het wel vaak over de Heilige Geest.
Ook de Here Jezus heeft het zelf vaak
over de Heilige Geest gehad. Dus je
kunt er niet omheen. Als je het over het
christelijk geloof hebt, moet je ook wat
zeggen over de Heilige Geest.

Rondblik
Lucius de Graaff
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De Passion van de sjiieten
Op donderdag 18 april wordt in Dordrecht de jaarlijkse Pas-

sion opgevoerd tegen de achtergrond van de oude stad Dor
drecht. The Passion brengt het lijden van Jezus in beeld. Het
is een jaarlijks spektakel dat veel aandacht trekt. Het doet

mij een beetje denken aan wat er later in het jaar zal plaatsvinden in de Iraakse stad Kerbela.
Van maandagavond 9 september tot
dinsdagavond 10 september 2019 zullen
de sjiieten daar weer de Asjoera vieren.
In deze viering staat eveneens het lijden centraal. Wellicht krijgen we in de
media beelden te zien van mannen en
jongens die hun rug tot bloedens toe
slaan met ijzeren kettingen. Ze trekken
groepsgewijs door de straten. Ook kerven ze met messen in hun hoofdhuid,
waardoor het bloed over hun gezicht
loopt. Niet alleen volwassen mannen,
maar ook jonge jongens. Het is al met
al een akelig gezicht. En als toeschouwer vraag je je af wat toch de betekenis
van dit ritueel kan zijn. Op deze vraag
wil ik graag een antwoord geven in dit
artikel.

Het lijden van de sjiieten
De sjiieten vormen een stroming in de
islam die is ontstaan in de strijd rond
de opvolging van Mohammed. De

sjiieten vinden dat de opvolgers van
Mohammed familie van hem moeten
zijn. En zij erkennen de eerste drie opvolgers van Mohammed dan ook niet
omdat zij niet afkomstig waren uit de
‘heilige familie’. Evenmin waren ze door
Allah zelf aangewezen. Voor de sjiieten
is Ali, de schoonzoon van Mohammed,
de eerste legale kalief. De soennieten
zijn van mening dat de kaliefen geen
familie van Mohammed behoeven te
zijn en beschouwen Ali als de vierde kalief. Naast dit verschil van mening rond
de opvolging zijn er nog een aantal andere verschillen tussen soennieten en
sjiieten die hier onbesproken blijven.
De sjiieten vormen een minderheid van
circa 10% binnen de islam en zijn alle
eeuwen door zwaar bevochten door de
soennieten. Tot op de dag van vandaag
is de tegenstelling tussen soennieten
en sjiieten een factor van belang in de
(burger-)oorlogen die in het Midden-

Oosten worden gevoerd. Denk aan de
vreselijke strijd die het soennitische
Saoedi-Arabië en het sjiitische Iran uitvechten in Jemen.
Het is een voortdurende strijd, die teruggaat tot op de strijd van Ali met de
soennitische Oemajjaden. Deze strijd
werd voortgezet door zijn zonen Hasan
en Hoesain. Die zonen waren evenwel
niet opgewassen tegen de overmacht
van de soennieten door wie ze werden
opgejaagd. Hoesain zocht eerst zijn
toevlucht in Mekka, maar merkte dat
het daar ook niet veilig was voor hem.
Teruggekeerd in Irak werd op hij op 10
oktober 680 na Christus gedood in de
slag bij Kerbela. En aan deze gebeurtenis is een zo levende herinnering onder
de sjiieten dat het erop lijkt als was het
gisteren gebeurd.

Lijdenstijd
De sjiitische literatuur staat bol van de
verhalen rond het lijden van Hoesain
die als imam wordt aangeduid. Zijn lijden en sterven wordt jaarlijks herdacht
en herbeleefd. Dit gebeurt gedurende
de eerste tien dagen van de eerste
maand Moeharram met als hoogtepunt
de tiende dag. Op de tiende dag worden passiespelen opgevoerd, processies
georganiseerd en preken gehouden.
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Het is de bedoeling dat het lijden van
Hoesain wordt herbeleefd. Met als effect dat de toeschouwers werkelijk bedroefd raken en luid huilen. Ze proberen zich het lijden van de zoon van Ali
zo goed mogelijk in te denken. Vandaar
dat de mannen zichzelf slaan met kettingen en zich verwonden met messen.
De Passion van de sjiieten is dus veel
heftiger dan The Passion die in Dordrecht zal worden gepresenteerd.
Daarbij komt ook nog dat het rouwen
om Hoesain een verdienstelijke zaak
is. Imam Hoesain heeft namelijk zelf
gezegd: Er is geen gelovige die ook maar
een traan vergiet om mij, of Allah zal
hem als beloning daarvoor een verblijf
zonder einde in het paradijs schenken.

Asjoera
Er is iets bijzonders aan de hand met
de datum waarop het lijden en sterven
van Hoesain wordt herdacht. Zoals
bekend heeft Mohammed zich in de
begintijd sterk georiënteerd op het Jodendom. Hij was onder de indruk van
de prediking dat er maar één God is
en die ene God zou op de dag van het
Oordeel alles rechtzetten. Vandaar dat
hij zich in die tijd heeft aangesloten bij
een aantal Joodse gebruiken. Hij beval
zijn volgelingen te bidden met het
gezicht in de richting van Jeruzalem.
Ook heeft Mohammed zijn volgelingen
opgedragen om te vasten op de datum
van de Grote Verzoendag (de tiende
van de eerste maand). Hij noemde deze
dag Asjoera, wat letterlijk betekent: de
tiende.
Toen het in Medina tot conflicten
kwam tussen Mohammed en de Joden,
heeft Mohammed de gebedsrichting
gewijzigd van Jeruzalem naar Mekka.

Ook heeft hij de verplichte vasten op
Asjoera vervangen door de verplichte
vasten in de maand Ramadan. Toch
bleef de Asjoera bestaan als een dag
van vrijwillig vasten. En het is uitgerekend op deze dag dat de sjiieten rouwen om de dood van Hoesain.*

Sjiitische Passion op
Grote Verzoendag
Het is vervolgens bijzonder om te
ontdekken dat op Asjoera niet alleen
de dood van Hoesain wordt herdacht,
maar dat hij ook daadwerkelijk op
Asjoera is gesneuveld.
Zover ik heb kunnen nagaan, is er
onder de historici geen verschil van
mening over deze datum. En ook in
de geschriften uit de tiende eeuw na
Christus wordt de herdenking van de
dood van Hoesain nadrukkelijk verbonden met de viering van de Asjoera.
Wanneer je bedenkt dat de Asjoera oorspronkelijk de Grote Verzoendag was,
dan krijgt de Asjoera van de sjiieten
een zeer bijzondere betekenis. Voor de
oppervlakkige waarnemer lijkt er een
sterke overeenkomst te zijn tussen de
Asjoera en de christelijke lijdenstijd.
In werkelijkheid zien we een hemelsbreed verschil tussen Goede Vrijdag en
Asjoera. Het offer dat Hoesain heeft
gebracht, heeft geen mens kunnen
verlossen uit de greep van de zonde en
de dood. De apostel Paulus schrijft in
Romeinen 5:7: ‘Er is bijna niemand die
voor een rechtvaardig mens wil sterven;
slechts een enkeling durft voor een goed
mens zijn leven te geven.’ En zulke dappere ‘enkelingen’ zijn er. Ze zijn evenwel
niet te vergelijken met Christus die is
gestorven om velen te bevrijden van
zonde en dood, en hen zo met God te
verzoenen.

Asjoera wordt gevierd op de oorspronkelijke datum van de Grote Verzoendag
(Jom Kippoer). Die ceremonie in de
tempel was een voorafschaduwing van
het lijden en sterven van Jezus Christus. Door de sprenkeling met het bloed
van de ene bok werd het volk gereinigd.
De andere bok droeg symbolisch alle
wandaden en vergrijpen naar de woestijn. Het was al een verwijzing naar het
Lam dat zou worden geslacht: Jezus
Christus. Door de sjiieten is het hart
uit de betekenis van Grote Verzoendag
weggesneden omdat Hoesain door zijn
dood geen mens heeft kunnen redden.
Dat maakt de passietijd van de sjiieten
zo totaal anders dan de christelijke
lijdenstijd. De dag waarop wij als
christenen het sterven van Christus
gedenken, noemen wij niet voor niets
Goede Vrijdag. Als christenen gedenken
we zeker het bittere lijden van onze
Heiland. Toch vieren we die dag vooral
als mensen die met Christus zijn opgestaan uit de dood. Het is geen dag van
rouw en tranen, maar vooral van grote
dankbaarheid.
Noot:
*

Betekent dit dat de sjiietische Asjoera
nog steeds samenvalt met Jom Kippoer
(Gote Verzoendag)? Nee, dat is niet het
geval. Al spoedig zijn de moslims hun
maankalender anders gaan hanteren
dan de Joden. Terwijl de sjiieten Asjoera
dit jaar vieren op 9 en 10 september,
vieren de Joden Jom Kippoer dit jaar op 8
en 9 oktober.

Rituele gesel
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Gemeentebreed
Jan Bollemaat

Houd de catechese in ere

‘De synode Dordrecht (1618) – 400 jaar geleden – nam maatregelen om het godsdienstig leven op een hoger plan te til-

len. Gereformeerden die aan het avondmaal wilden deelnemen, werden voortaan door de kerkenraad geëxamineerd

over hun kennis van de gereformeerde leer. Ter voorbereiding
moesten ze naar catechisatie’ (ND, 10 nov. 2018).
Op 6 november promoveerde Hans
Meerveld: ‘Opbrengsten van jongerencatechese’.1 Een conclusie: ‘De aanname
dat catechese aan 10-16 jarigen leidt tot
kennis van de christelijke traditie is niet
bewaarheid’ (p. 147).
Twee berichten over catechese.
Nu is het te kort door de bocht om deze
twee berichten met elkaar te verbinden, maar je zou kunnen zeggen: het
blijkt dat na 400 jaar het doel niet is
gehaald. Laten we kijken naar de catechese van vandaag, met het oog op
morgen.

Verkenning
In de laatste vijftien jaar hebben veel
ontwikkelingen in de kerk en de maatschappij geleid tot grote veranderingen.
De plaats van de kerk is maatschappelijk gezien verschoven van het centrum
naar de zijlijn.2 De kerkelijke cultuur en
de daarbij horende tradities en rituelen
zijn ingeruild voor een vrijetijdscultuur,
en die cultuur dringt zich aan ons en

onze kinderen op met haar gewoonten
en rituelen.
Iedereen kan waarnemen dat kennis
van de inhoud van het geloof, van bijbelverhalen en van christelijke gewoonten in een hoog tempo afneemt. Dat
merk ik als docent in het feit dat ik niet
zomaar kan aannemen dat de jongeren
de bijbelverhalen kennen, laat staan
dat ze die verhalen in een breder verband kunnen plaatsen. Dit geldt in toenemende mate ook voor volwassenen.
Het is goed voor te stellen dat je dit ook
merkt. Worden er thuis nog veel inhoudelijke geloofsgesprekken gevoerd? In
onze vrije tijd maken we hiervoor liever
geen tijd vrij. Erover treuren kan, maar
is niet vruchtbaar. In deze tijd zullen we
als kerk moeten nadenken over onder
andere het geloofsonderwijs, de catechese.
De catechese is jarenlang primair gericht geweest op kennisoverdracht. Je
kwam een (les)lokaal binnen, rechts
gingen de jongens zitten, links de
meisjes en vooraan zat of stond de ca-

techeet, vaak een predikant. In de drie
kwartier dat men samen doorbracht
in die ruimte, werd vooral het hoofd
bediend: begrippen werden uitgelegd,
het geleerde werd overhoord en de leerstof voor de volgende week opgegeven.
Het zal niet verbazen dat dit plaatje
geschiedenis is. Het leren heeft veel terrein moeten prijsgeven aan de ervaring
en het gesprek. Onze tijd kenmerkt
zich bij uitstek als een ervarings- of gevoelscultuur. Van hoofd gaat het naar
hart en handen. Dit past helemaal in
de vrijetijdscultuur. Je kiest wat goed
voelt, wat past bij je persoonlijke ervaring en levenssfeer. Jongeren willen
graag dat de geloofsinhouden verbonden worden met het dagelijks leven.
Hoe raakt dit onderwerp mij en hoe
raakt het anderen? Dit zijn essentiële
ingrediënten voor een goed gesprek.
Er is ook een keerzijde. Wanneer je ervaring tot norm maakt, wordt alles relatief. ‘Jij ervaart het zo? Mooi, ik niet. Is
ook goed, toch?’ Dan ontstaat er geen
inhoudelijk, verdiepend gesprek, maar
een terugtrekken op je eigen mening
en standpunt, en de poort gaat dicht.
Deze houding kan zover gaan dat we
ook zo de Bijbel lezen, interpreteren,
toepassen of uitschakelen.
In deze cultuur als kerk geloofsonderwijs verzorgen is niet eenvoudig.
Wanneer je de veranderingen in de
catechese nog iets scherper in beeld
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brengt, zie je dat de rol van de ‘kenner,
deskundige, theoloog’ steeds kleiner
is geworden en dat veel vrijwilligers,
zonder theologische opleiding, ingezet
worden voor het geloofsonderwijs. Dit
past helemaal in het veranderende
beeld van kennis naar ervaringsgericht
onderwijs. Laat ik duidelijk zijn: veel
waardering voor alle vrijwilligers! In
dit kader pleit ik voor functionele kennis. Dat is het echt leren van teksten,
jaartallen, die concreet worden in het
leven van vandaag. Zonder deze kennis blijven we gemakkelijk in het subjectieve van de ervaring hangen. De
vraag is: wordt het doel van catechese
gehaald? Nemen de kerkenraden wel de
verantwoordelijkheid om de jongeren
een zinvolle leeromgeving te bieden en
vrijwilligers toe te rusten en richting
te wijzen voor het vormgeven van dit
leertraject?

Joodse leerschool
We kunnen leren van de Joodse traditie rondom de sedermaaltijd. Het is
de maaltijd waarmee het pesachfeest
begint. De rabbijnen gebruiken dan het
boekje Haggada3 (letterlijk: verhaal).
Tijdens de maaltijd stelt het kind de
vraag: ‘Wat is het verschil tussen deze
avond en alle andere avonden?’ Alleen
hoe het kind die vraag stelt, verschilt.
De rabbijnen onderscheiden vier zonen,
die elk een verschillende houding laten
zien.
In de eerste plaats de intelligente,
wijze zoon. Hij vraagt: Waarom doen
wij dit? (Deut. 6:20-21). Hij ziet zichzelf
als onderdeel van de gemeenschap en
vraagt door, hij wil de diepere betekenis weten. Het advies van de rabbijnen
is: geef hem antwoord, leg hem het Pesach uit en de regels. Ga in gesprek.
Vervolgens de slechte of rebelse zoon.
Hij vraagt: Waarom doen jullie dat?
(Ex. 12:26-27). Hij zet zichzelf buiten de
gemeenschap en komt met kritische
vragen: Wat bezielt jullie eigenlijk?
Waarom doe je dit en waarom zou ik
dit moeten gaan doen? Advies: omdat
hij zich buiten de groep en God stelt,
antwoord hem zo dat hij met stomheid
is geslagen: Wanneer God ons niet had
bevrijd, dan was jij nu slaaf in Egypte.
De derde zoon is de brave, naïeve
jongen. Hij kijkt heel verwonderd en

vraagt: Wat is dit? (Ex. 13:14). Hij ziet
het aan, verwondert zich erover en
denkt: Wat kan ik ermee, is het voor
mij? Advies: geef het kind inzicht en
zicht op de werkelijkheid van Gods
werk.
De vierde zoon, dat is hij die niets weet
te vragen, de stille zoon. Hij stelt geen
vraag. (Ex. 13:8). Hij observeert wel alles, maar het roept geen vragen op.
Hier moet de ander initiatief tonen, het
verhaal gaan vertellen. Advies: ga dan
zelf vertellen en vertel wat je meent.
Er werd een vijfde zoon aan toegevoegd: de afwezige zoon. Hij heeft de
gemeenschap verlaten en daarom staat
tijdens de sedermaaltijd altijd de deur
op een kier.
Naar mijn overtuiging herkennen we
deze vijf zonen (en dochters) gemakkelijk. In het gezin, in de
catechese en op school.
Ze vragen elk een eigen
benadering, maar vaak
heb je ze in één groep
zitten.

derdeel is dat alle gemeenteleden hun
leven lang leerling blijven.
Het is de kunst om de verschillen in
de catechese (vier/vijf zonen) te raken
in hun leefwereld. Voortdurend moet
de vraag centraal staan: hoe verbind
ik deze functionele kennis met het
levensverhaal van die jongen en dat
meisje? Niet een eenvoudige, maar wel
een belangrijke doelstelling.
Ten slotte: laat het catechetisch onderwijs de volle aandacht krijgen in de
gezinnen en de eredienst, en laat het
met veel toewijding gebracht worden.
Wanneer de ouders en voorgangers
het belang zien en echte, inhoudelijke
belangstelling geven, dan ontdekken
jongeren: het gaat echt ergens over.
Laat het dan in de catechese ook echt
ergens over gaan!

Hoe nu verder?
In de eerste plaats mogen
we dankbaar zijn dat elke
week veel jongeren naar
de kerk komen voor onderwijs. Dat is een zegen en
laten we hen daarin met
kennis-die-ertoe-doet ook
tot een zegen zijn.
Meerveld komt met een
advies: formuleer duidelijke leerdoelen voor de
catechisanten, benoem de
competenties van catecheten (dan kun je gericht zoeken naar de
juiste personen) en laat de gemeente
als leeromgeving functioneren (p. 147).
Dit is best een flinke klus, maar ik denk
dat het zeker de investering waard is.
Laat de catechese een mooie combinatie zijn van gemeentewerk dat verrijkt
wordt met specifieke deskundigheid.
In de catechese leer je persoonlijk
antwoord te geven op de roep van de
God van het Verbond; leer je de betekenis van lid-zijn van de christelijke
gemeente en word je toegerust om
in deze samenleving herkenbaar als
christen te leven. Het mooie van dit on-

Noten:

1 Hans Meerveld, Opbrengsten van jongerencatechese. Een kwalitatief empirisch
onderzoek in vier protestantse geloofsgemeenschappen in Nederland, Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 2018.
2

Meerveld: jongeren zien de christelijke
gemeente niet als een inspirerende
leeromgeving, p. 147.

3

R.C. Musaph-Andriesse en E. van Voolen,
Haggada. Het Pesachverhaal opnieuw
vertaald, ingeleid en van commentaar
voorzien, Baarn, Ten Have, 1993.
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Gelezen
Wim van Vlastuin

Hoe mee te denken
met Paulus?
Kunnen wij in onze hypermoderne cultuur nog zeggen dat
het ambt niet is bestemd voor de vrouw? Maakt de christelijke kerk zich met dit standpunt niet ongeloofwaardig nadat
er zoveel emancipatie van de vrouw heeft plaatsgevonden?
Als wij op allerlei terreinen voluit kinderen van onze tijd zijn, moeten we
dan in de kerk patronen uit een oude
cultuur handhaven? We zien het ‘kussen met een heilige kus’ ook als iets dat
cultureel is bepaald, zou dat ook niet zo
kunnen zijn met de bijbelse verhouding
van man en vrouw in de gemeente?
Met deze ongemakkelijkheid zit de
christelijke kerk vandaag. In de breedte
van het christendom zijn er tal van manieren om deze ongemakkelijkheid weg
te nemen. De meest gebruikte
route in de wereldkerk is het gezag van de Schrift relativeren en
eenvoudig zeggen dat wij geen
boodschap hebben aan Paulus’
visie op de verhouding van man
en vrouw. Op deze manier zie
je de Bijbel grotendeels als een
menselijk boek, waar we veel
inspiratie aan kunnen ontlenen,
maar dat voor ons niet bindend
is.
Het wordt ongemakkelijker om
met deze ongemakkelijkheid om
te gaan als je wilt uitgaan van het
gezag van de Schrift. In dit kader
zijn er pogingen ondernomen om
strikt exegetisch meer ruimte te
scheppen voor de vrouw in het
ambt, bijvoorbeeld vanuit de profeterende christin in de gemeente
van Korinte. Bijbels-theologisch is
er wel gewezen op voorbeelden
als Debora en Chulda die ook een
belangrijke taak hadden in Gods
plan. Ook kan er een hermeneutische
herinterpretatie plaatshebben van
de oude tekst in een nieuwe situatie,
zodat dezelfde tekst in een andere context anders wordt toegepast.

Paulus’ boodschap
In het kader van deze bezinning heeft
dr. Bert Loonstra een studie geschreven
om ons op de betekenis van Paulus’
woorden in het heden te bezinnen. Zijn
studie is te karakteriseren als een hermeneutische studie, waarbij hij gevoelig is voor de kritiek dat de cultuur een
te belangrijke plaats krijgt in de uitleg
en toepassing van de Schrift. Daarom
heroriënteert hij zich op de boodschap
van de apostel Paulus.

Hij ontwikkelt dan een lijn die niet
eerder ontwikkeld is. Het blijkt in de
boodschap van Paulus steeds te gaan
om God, Christus, de Geest en de gelovigen. Opvallend genoeg vormt de

geschreven wet niet de kern van de
apostolische boodschap. De wet was
een pedagoog tot de komst van Christus en de wet verdiept het zondebesef,
maar de wet kan ons niet redden.
Loonstra geeft ook voorbeelden vanuit
Paulus om dit nader te onderstrepen.
Paulus’ uitleg van de besnijdenis in
Romeinen 2:25-29 maakt duidelijk dat
hij de wet relativeert. Immers, de onbesnedene die naar de wet leeft, wordt
als besneden gezien, terwijl de besnedene die niet naar de wet leeft, als een
onbesnedene wordt gezien. Terwijl God
in Genesis 17 tegen Abraham zei dat
de onbesnedene uit de gemeenschap
gestoten moest worden, stelt Paulus de
besnijdenis ter discussie en erkent hij
dat men zalig kan worden zonder
de werken van de oudtestamentische wet. Wat moet dit een enorm
conflict hebben gegeven met de
Joodse gelovigen.
2 Korintiërs 3 is ook belangrijk
in het betoog van Loonstra. Het
gaat in dit hoofdstuk om de letter
die doodt en de Geest die levend
maakt. Dit betekent dat de letter
van de wet en de Geest tegenover
elkaar worden geplaatst. Loonstra
wil hier niet mee zeggen dat de
wet heeft afgedaan, maar deze
wordt geschreven in het hart.
De hele wet wordt vervuld in de
liefde (Gal. 5:14).
Galaten 3:10 spitst het betoog
nog meer toe. Wie vertrouwt op
de daden van de letterlijke wet,
is vervloekt. Het handhaven van
de letter van de wet is niet alleen
overbodig, maar het is gevaarlijk.
Een belangrijke vraag die uit het
voorgaande wordt opgeroepen,
is de vraag naar de talloze voorschriften die we in Paulus’ brieven tegenkomen. Loonstra zelf stelt deze vraag ook.
Paulus kan zeggen dat de vrouw in de
gemeente moet bidden en profeteren
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met een gedekt hoofd. Hij kan ook zeggen dat de vrouw moet zwijgen in de
gemeente. Met een beroep op oudtestamentische wetten schrijft hij dat de
dienaar van het evangelie mag leven
van zijn dienst in Gods koninkrijk of dat
we alleen met twee of drie getuigen
een aanklacht tegen een ambtsbroeder
kunnen aanvaarden.
Loonstra ziet het zo dat Paulus zich beroept op voorschriften uit de wet wanneer de voortgang van het evangelie
ermee wordt gediend. In de begintijd
van de kerk was het een revolutie om
te pleiten voor de afschaffing van de
slavernij, daarom vermaant Paulus de
slaven om zich te voegen in de patronen van die tijd. Zo geldt het ook voor
de plaats van de vrouw in de gemeente.
In de tijd van Paulus zou het ongepast
zijn overgekomen als een vrouw leiding
zou geven in de gemeente, daarom
maakte Paulus een pas op de plaats en
legde de vrouw het zwijgen op in de
gemeente. In 1 Korintiërs 14:34 verwijst
de apostel hiervoor naar de wet. Dit wil
zeggen dat de wet geen bindende moraal voorschrijft, maar dat de wet het
inzicht van Paulus op dat moment en
in die concrete situatie onderstreept.
Paulus beroept zich op de wet als dat
zo uitkomt. Het beroep op de wet is
niet leidend, maar volgend.

Relativeren
Hiermee is Loonstra nog niet klaar,
want Paulus beroept zich ook weleens
op de orde van de schepping. In 1 Timoteüs 2:12 vermaant Paulus de vrouw
ook dat zij niet heerst over de man of
in de gemeente leert. Hierbij wordt het
apostolisch vermaan ondersteund door
het feit dat Adam eerst gemaakt is en
daarna Eva. Vervolgens is Eva de eerste
geweest in de zonde. Het lijkt erop dat
het beroep op scheppingsordeningen
onopgeefbaar is.
Toch ziet Loonstra hier ook relativering.
In de eerste plaats maakt het voorbeeld
van de sabbat duidelijk dat de orde van
Gods koninkrijk gewichtiger is dan de
orde van de schepping. Gelovigen uit de
heidenen worden immers niet gebonden aan het houden van de zevende
dag, maar zij komen samen op Christus’ opstandingsdag. Bovendien ziet
Loonstra in Paulus’ interpretatie van de

orde van de schepping ook de cultuur
van zijn tijd doorstralen. Als de ‘natuur’
iets leert, zegt dat meer over de culturele context van Paulus dan over de objectieve scheppingsorde. Als Paulus uit
de volgorde van de schepping van man
en vrouw iets afleidt over een rangorde,
moet dat ook door zijn cultuur zijn gekleurd. Kortom, er kan geen sprake zijn
van een scheppingsorde die altijd en
voor iedereen geldig is.

liefhebben als zijn eigen lichaam en zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Dit moet als revolutionair hebben
geklonken in de toenmalige gemeente
en de toenmalige cultuur. Op deze manier is het duidelijk dat het evangelie
de schurende aspecten met de toenmalige cultuur niet ontwijkt. Tevens blijkt
dat Paulus wel degelijk uit vaststaande
principes en uitgangspunten leeft en
handelt.

Nauw hieraan verbonden is de tweede
Al met al is het voor Loonstra duidevraag of we wel zo precies weten wat
lijk dat we de letter van de wet en de
cultuurbepaald was in de context
scheppingsordeningen moeten relativeren. We kunnen er alleen gebruik van van de eerste christengemeenten.
Hoe weet men zo zeker dat iets door
maken als het de voortgang van het
de cultuur bepaald werd? Er waren
evangelie dient. In Paulus’ tijd zou een
grote verschillen tusvrouw als ambtsdrasen de culturen van
ger weerstand hebben
Door de
Egypte, Mesopotamië
opgeroepen. Vandaag
cultuur bepaald?
en Griekenland. Zo
is het veeleer ankende men in Egypte
dersom. Daarom moebijvoorbeeld de priesteres. Dit laat ons
ten wij vanuit het evangelie niet tegen
zien dat het ook in het oude Oosten
de breed gedeelde normen en waarden
helemaal niet vanzelfsprekend was
van onze cultuur ingaan. Zoals Paulus
dat vrouwen in de openbare eredienst
revolutionair was door de besnijdenis
niet dienden. Gods openbaring gaat in
niet bindend te achten, zo moeten wij
de cultuur in, wordt erdoor gekleurd,
ons in onze context niet laten binden
maar staat er soms ook haaks op. Gods
door het verschil tussen de man en de
openbaring komt werkelijk van buiten,
vrouw in het ambt. Tot zover Loonstra.
zodat deze niet af te leiden valt uit de
culturele context. Dat gold oudtestaGedachtegangen
mentisch voor het sabbatjaar en het jubeljaar. Dat geldt nieuwtestamentisch
Wat te denken van deze benadering?
van de unieke verhouding van man en
Laat ik vooropstellen dat ik het heel
vrouw.
boeiend vond om kennis te nemen van
deze gedachtegang. Er wordt op een
In de derde plaats gaat Loonstra ervan
fundamentele manier nagedacht over
uit dat Paulus slechts één norm hande verhouding van christelijk geloof en
teert, namelijk de voortgang van het
cultuur. Loonstra doet dat ook op een
evangelie. Hoe weten we dat? Maakt
integere, intelligente en innemende
Paulus ergens duidelijk dat dit het crimanier waarbij hij lastige vragen niet
terium is waaraan hij alle voorschriften
uit de weg gaat. Tot zover mijn compliontleent? Als dit criterium niet duidementen.
lijk is vanuit het eigen schrijven van de
Ik kan zijn gedachtegang echter niet
apostel, is het een hachelijke zaak om
overnemen. In de eerste plaats gaat
hem op deze manier te interpreteren.
Loonstra eenzijdig om met de verhouImmers, de uitspraken van de aposding tussen evangelie en cultuur. Er
tel Paulus over de besnijdenis maken
zijn momenten waarop het evangelie
duidelijk dat hij tegen de stroom kan
cultuurvolgend is. De heilige kus is
ingaan, evenals zijn onderwijs betrefdaarvan een voorbeeld. Maar er zijn tal
fende de liefde van de man voor de
van momenten waarop het evangelie
vrouw. Een hermeneutische interprecultuurkritisch en cultuurvormend is.
tatie en toepassing van de Schrift kan
Als Paulus zich in Efeziërs 5:22-33 uitspreekt over het hoofd-zijn van de man, niet toe met dit ene criterium, maar
er is een genuanceerdere benadering
is dat bepaald niet cultuurvolgend. Hij
nodig.
stelt daar dat de man zijn vrouw moet
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Ten vierde wordt er op deze manier een
veel te grote tegenstelling gemaakt
tussen letter en geest. In het Oude
Testament ging het echt niet alleen om
de uiterlijke letter en in het Nieuwe
Testament gaat het niet alleen om de
weg van de Geest. Er is een relatie van
belofte en vervulling tussen het Oude
Testament en het Nieuwe Testament.
In het Oude Testament zijn de dingen
meer zichtbaar en in het Nieuwe Testament meer onzichtbaar, maar dat
betekent niet dat er een tegenstelling
bestaat tussen de beide delen van de
Schrift. Jezus kwam niet om de wet te
ontbinden, maar om deze te vervullen.
De vervulling is nog weleens radicaler
en concreter dan de oudtestamentische
gestalte. In het Oude Testament was er
een mogelijkheid voor scheiding, maar
Jezus is veel ‘strenger’ in de hantering
van de huwelijksregel.

in de concrete apostolische vermaningen in het Nieuwe Testament weer
tegen. Het Nieuwe Testament hamert
niet alleen op de liefde, maar geeft ook
concrete inhoud aan de liefde: wie de
geboden bewaart, heeft Jezus lief (Joh.
14:21). De geboden zijn geen willekeurige regels, maar ook in de geboden
openbaart God zich. Gods koninkrijk
bestaat in gerechtigheid en door Gods
Geest wordt het recht van de wet in ons
vervuld (Rom. 8:4). We hebben ook vermaak in de wet van God (Rom. 7:22).
Ik ben het – ten zesde – met Loonstra
eens dat wij niet neutraal naar de
Schrift kijken en dat de Schrift geen
optelsom van eeuwige regels en voorschriften is. Het reformatorische Sola
Scriptura betekent echter wel dat wij
uitgaan van het tegenover van de
Schrift. Wij moeten de Schrift niet in

los van de katholiciteit van de kerk. In
onze uitleg van de Schrift is de katholieke interpretatiegemeenschap van de
Schrift van alle tijden een belangrijker
middel dan de stem van onze cultuur.
Het is een doperse trek om ons op de
leiding van de Geest te beroepen los
van de kerk van alle tijden en los van
de letter van de Schrift. Het werk van
de Geest is niet dat wij de letter van de
Schrift relativeren, maar om ons vast te
maken in het onbreekbare Woord van
God, de enige waarheid in een oceaan
van leugens.
Tot slot kan ik de scheiding tussen
schepping en herschepping evenmin
meemaken. We kunnen schepping en
scheppingsordeningen niet verabsoluteren, maar we kunnen ze evenmin relativeren. Het denken vanuit de eenheid
van het huwelijk is nota bene bepalend
voor de relatie tussen Christus en zijn
bruid. Daarbij komt dat de schepping
in de herschepping niet in de prullenbak belandt, maar wordt gelouterd en
vernieuwd. Aangezien de herschepping
op een bepaalde manier de continuïteit
van de schepping met zich meebrengt,
is er alle reden om onszelf niet te isoleren van de orde in de schepping en onderwijl uit te zien hoe ook de schepping
wordt vervuld in de herschepping.
N.a.v.: Bert Loonstra, Meedenken met
Paulus. Letter en Geest in de bezinning
op vrouw en ambt, Amsterdam,
Buijten & Schipperheijn, 2018,
ISBN 9789058819949, 127 pag.,
prijs € 12,95
Dr. W. van Vlastuin is hoogleraar Theologie
en Spiritualiteit van het Gereformeerd Protestantisme aan de Vrije Universiteit en rector van het Hersteld Hervormd Seminarie.

We kunnen vervolgens opmerken dat
nergens blijkt dat de tien geboden in
het Nieuwe Testament niet meer zouden gelden. We komen de tien geboden

ons schema passen, maar wij moeten
ons laten leiden door het schema dat
de Schrift ons aanreikt. Daar hebben
we de Geest bij nodig en dat staat niet
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Jezus, Raadsman, Wonderbaar
Genietend van de tempel en het feest,
twaalf jaren jong, gretig en doelbewust.
Verwonderd kijkt hij in het rond en speurt
of hier de wijsheid woont als Vader zelf.

Hier is een mens die alle argumenten
weegt in zijn schaal, ze toetst op hun karaat.
Door vraag en tegenvraag zoekt hij de spits,
het brandpunt van zijn woorden raakt het hart.
Zo scheidt hij merg en been, ontdoet de taal
van muggenzifterij en vroom gezwets.
Van eeuwigheden her, twaalf jaren jong,
nader tot God, de tempel en het lam.

Koos Geerds
Uit: Schriftgedichten
Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013
Bij Lucas 2:41-52

Ja, hoe zal Jezus genoten hebben van de tempel en het feest.
Hij was nog maar twaalf.
Daar zat hij tussen de rabbi’s: hij luisterde en stelde vragen.
‘Maar allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn
antwoorden.’
Prachtig komen deze elementen in dit vers aan de orde.
Echt een vers voor fijnproevers.
Ontroerend dat slot:
Van eeuwigheden her, twaalf jaren jong,
nader tot God, de tempel en het lam.
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Gedicht
Gert Slings

Want hij aanvaardt de taak om heel de Schriften
te doorzoeken, scherpzinnig, rusteloos.
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Gelezen
Sipke Alserda

Belijdende kerk?
Er wordt weleens onderscheid gemaakt tussen ‘belijdende
kerk’ en ‘belijdeniskerk’.
Met belijdeniskerk wordt dan een kerk aangeduid die wel
in zijn kerkelijke papieren een belijdenisgeschrift heeft opgenomen, maar waar die belijdenis in de praktijk niet echt
functioneert. Het is een papieren zaak geworden, iets van
het verleden.
Met belijdende kerk wordt een kerk
aangeduid waar die belijdenis nog
steeds een levende werkelijkheid is in
de geloofsbeleving en het geloofsgetuigenis van de (trouwe) kerkleden.
Vraag: hoe staat het op dat punt met
onze GKv-kerken?

Leren van Java
De bedoeling van dit stukje is niet om
deze vraag hier te behandelen en te beantwoorden. Ik stel die vraag naar aanleiding van het boek Leren van Java. Het
lezen van dit boek brengt mij hiertoe.
Dat bewijst meteen dat dit boek aan
het denken zet. Ook al gaat het over
Java, over kerken op Java, over Indonesiërs: hoe zij in hun eigen situatie, in
deze tijd, hun geloof belijden en formuleren. Reagerend op actuele thema’s in
hun eigen omgeving. Daarvan kunnen
wij leren. In die zin heeft het lezen van
het boek mij overtuigd van de waarheid van de titel.
Deze Christelijke Kerk van Noordelijk
Midden-Java (GKJTU: Gereja Kristen
Jawa Tengah Utara) wil duidelijk een
belijdende kerk zijn. En daar is een Aanvulling geschreven op de Heidelbergse
Catechismus. Daarmee houden ze vast
aan hun inhoudelijke verbondenheid
met de HC en doen ze tegelijk een stap
verder: wat zegt de Bijbel over hedendaagse belangrijke thema’s?
De opzet is ook gelijk aan de HC: vraagen antwoordvorm, onderbouwd met
bijbelteksten.
Aan de orde komen dan in 69 vragen/
antwoorden:
- cultuur,
- religieuze pluraliteit en kerkelijke
verscheidenheid,

- politiek,
- economie,
- wetenschap en technologie.
Deze Nederlandse uitgave is een door
de synode van genoemde Kerk op Java
geautoriseerde vertaling. Verklarende
noten van de vertalers laten ons iets
zien van de culturele achtergrond van

nodig is: toetsen aan de waarheid van
Gods Woord. Dat betekent: waar mogelijk behoud van vormen, waar nodig de
inhoud aanpassen. Aan de orde komen
bijvoorbeeld huwelijk en besnijdenis.
God ‘bemoeit’ zich met het huwelijk,
blijkt uit de Bijbel:
- door Hem ingesteld,
- Hij voegt samen,
- weerspiegeling van de verhouding
Christus/gemeente,
- wordt ‘heilig’ genoemd.
Dat maakt een ceremonie als de kerkelijke huwelijksbevestiging verantwoord
en zinvol. Dit ook tegenover de soepele
islamitische echtscheidingswet.
Ten aanzien van de besnijdenis (islamitische praktijk!) valt op de voorzichtige opstelling van deze Aanvulling.
Enerzijds omdat op dit punt de praktijk onder christenen nogal verschilt.
Anderzijds omdat deze Aanvulling
wettische antwoorden wil vermijden.
Geprobeerd wordt een bijbelse richting
te wijzen: waaróm laat je je (kinderen)
besnijden…

Religieuze pluraliteit en
kerkelijk verscheidenheid

deze Aanvulling en helpen ons om het
betreffende thema in onze eigen situatie toe te passen. Dat laatste geldt ook
van de twee bijlagen: bijdragen van
dr. Dolf te Velde en dr. Theo Pleizier.
Bij alle vijf genoemde thema’s geef ik
een paar voorbeelden.

Cultuur
Hierbij spelen oudere Javaanse gebruiken een rol, maar ook de meerderheidspositie van de islam in Indonesië en
op Java. Het gegeven ‘cultuur’ wordt
positief gewaardeerd. Maar ook wordt
benadrukt dat een kritische houding

De inzet van deze Aanvulling is positief:
verscheidenheid en pluraliteit zijn in
het algemeen te waarderen. Maar tegelijk kan het betekenen dat God ons
geloof op de proef stelt: hoe gaan wij
om met deze pluraliteit en verscheidenheid? Wanneer ontkend wordt dat er
een absolute waarheid is en wanneer
beweerd wordt dat alle religies gelijkwaardige wegen zijn naar eeuwig heil,
moeten we die gedachte afwijzen. Verder moeten we respectvol met elkaar
omgaan.
Pluraliteit onder christenen betekent
dat er verschillende kerken en stromingen zijn. We zullen die moeten
accepteren als een gegeven feit. Met
name wanneer we het geloof in Christus gemeenschappelijk hebben. Kerken
en stromingen waarbij die belijdenis
ontbreekt, moeten we nadrukkelijk
afwijzen.
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Ook komt hier ter sprake: hoe gaan we
om met gemengde huwelijken, interkerkelijk of interreligieus?

Politiek
Hier komt duidelijk de Indonesische
situatie naar voren: een grote moslimmeerderheid, maar officieel toch godsdienstvrijheid. Er moet onderscheid
gemaakt worden tussen kerk en staat.
Ieder heeft zijn eigen taak en plaats.
Het kerkelijk leven staat alleen onder de
macht en de leiding van de Heer Jezus.
De Bijbel houdt de overheid een norm
voor: rechtvaardigheid. Maar ook
overheidspersonen zijn zondige mensen. Christenen moeten God meer
gehoorzaam zijn dan mensen. In een
moslimland, wat Indonesië toch steeds
meer aan het worden is, is dit best een
gewaagde stellingname!

Economie
Belangrijk is, dat hier het begrip ‘rentmeesterschap’ naar voren gebracht
wordt. En de mens als beeld van God:
‘gevolmachtigde vertegenwoordiger’.
Alles dient gericht te zijn op Gods plan
en einddoel, niet op eigen belang. Dus:
omzien naar armen, kinderen, wezen,

weduwen. En naar het milieu!
Ook bijdragen aan bijvoorbeeld een
plaatselijke gemeente is geen liefdadigheid, maar een aan God verschuldigd
offer: iets teruggeven aan God van wat
Hij ons heeft toevertrouwd.

Wetenschap en technologie
Geen tegenstelling tussen geloof en
wetenschap: als mens mogen we Gods
schepping onderzoeken. Doel: God verheerlijken. Technologie is een geschenk
van God, maar wordt vaak ook verkeerd
gebruikt: niet alleen zegen, maar ook
onheil. Dan wordt er schade toegebracht aan Gods schepping en aan de
medemens. Het is door de Geest van
Christus, dat we wetenschap en technologie goed leren gebruiken.
Ten slotte: de Bijbel is geen wetenschappelijk handboek. Hierbij komt
onder andere de evolutietheorie aan
de orde.

Belijdenisvorming
Belijdenisvorming is een bewijs van
een levende kerkelijke gemeenschap.
Een nieuwe tijd vraagt om hernieuwde
bezinning en vaak andere accenten.
Zo kunnen ook nieuwe thema’s aan de

orde komen. Dat blijkt uit deze Aanvulling.
In de westerse kerk is dat vrijwel niet
meer gelukt. Een nieuwe ‘belijdenis’
betekende vaak een (inhoudelijk) afstand nemen van de oudere belijdenisgeschriften. En nieuwe ‘belijdenissen’
werden soms ook al weer herzien.
Wat ook steeds sterker een rol gaat
spelen, is het feit dat de verscheidenheid aan meningen en inzichten zozeer
is toegenomen, dat een nieuwe eensgezinde belijdenis er niet meer in zit.
Het lukt niet meer om gezamenlijk tot
vernieuwd belijden te komen. Dat is
een zwakte van onze tijd. Ook wat dat
betreft kunnen we Leren van Java!
Als laatste opmerking: het boekje is
keurig uitgegeven, met een duidelijke
letter en is goed leesbaar. Wel lag mijn
exemplaar vrij snel uit de band. Niettemin: van harte aanbevolen!
N.a.v.: Henk Venema & Jaap Groen
(red.), Leren van Java. Eigentijdse
aanvulling op de Heidelbergse Catechismus, Boekscout, Soest, 2017,
ISBN 978-94-0223-667-5, 172 pag.,
prijs € 18,99

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
O jaar
O Ik ontvang liever een betalingsverzoek
Voorletters + naam: ..................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................
Postcode + woonplaats: ...........................................................................................................
IBAN nummer: ...................................................................
Datum: ........................................................Handtekening: ......................................................
Dit formulier kunt u, ingevuld en ondertekend, in een envelop sturen naar:
CBB, Antwoordnummer 2011, 3840 XA Ermelo (een postzegel is niet nodig)
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Persrevue
Perry Storm
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Preek het werk van de Geest!
In De Waarheidsvriend van 10 januari
2019 publiceert ds. A.J. Mensink een
prachtig verhaal over de verkondiging
van ‘Het werk van de Heilige Geest’.
Hij signaleert wat dat betreft twee
bewegingen in de afgelopen jaren.
Aan de ene kant verzwagering van
gereformeerden met evangelischen,
omdat met aandacht voor de Geest en
de ervaringen die Hij werkt, ingang gevonden zou kunnen worden bij mensen
die leven in een op het individu gerichte gevoelscultuur. En aan de andere
kant constateringen als zou aandacht
voor het werk van de Geest in gereformeerde preken zijn afgenomen. Mensink schijft dat hij de ontdekking zou
willen doen dat het werk van de Geest
tot het kerygma behoort, dus tot het
hart van de christelijke verkondiging.
De rest van zijn artikel neem ik nu over:
Het zaligmakende werk van God is niet
alleen een werk van Christus. De Heere
verkondigt niet alleen het werk van
Christus, maar wint ook in voor het
werk van Christus.

De toe-eigening van wat wij in Christus hebben, door geloof en bekering, is
weliswaar roeping en verantwoordelijkheid van de horende mens – maar is ten
minste zoveel gave en belofte van de
sprekende God. Het is bijbels om jezelf
en je hoorders te vragen wat wij doen
met het verkondigde Woord – maar het
is minstens zo bijbels om te horen wat de
Heilige Geest doet met het heil dat God
ons nu deed verkonden. Ik zeg nadrukkelijk: ‘wat de Heilige Geest dóet’. Wat
de Heilige Geest moet doen, of kan doen,
of wil doen – dat is geen kerygma; dat
is een aanzegging met een slag om de
arm. Waarmee je de slag om het hart
niet wint.
De Schrift geeft ons rijk te verkondigen
wat de Heilige Geest doet. Is het ons in
onze belijdenissen wel eens opgevallen
dat zij óók indicatief (aanduidend, red.)
spreken over het werk van de Heilige
Geest? Neem de Dordtse Leerregels in
wat zij schrijven over de wedergeboorte.
‘Wat noch het licht van de natuur, noch
de Wet kan doen, dat dóet God door
de kracht van de Heilige Geest en door

het Woord of de bediening van de verzoening’ (III/IV,6). Even verderop (III/
IV,11): ‘Hij opent het gesloten hart, Hij
vermurwt het harde en besnijdt het onbesneden hart.’
Hij weet raad
De Nederlandse Geloofsbelijdenis doet
het niet anders. ‘Om ware kennis van
deze grote verborgenheid te verkrijgen,
ontsteekt de Heilige Geest in onze harten
een oprecht geloof’ (art. 22). Dat geloven
wij. Dat geloof preken wij. Dat preken
wij vrijmoedig aan geesteloze mensen.
Die je kunt oproepen tot alles wat je
maar wilt, en die je op hun verantwoordelijkheid kunt wijzen voor alles wat
zo noodzakelijk is – maar die er soms
zo verschrikkelijk hopeloos van kunnen
worden. Zeker als de prediking van het
werk van de Heilige Geest wettische trekken krijgt. En dat is niet uitgesloten.
De Heilige Geest geeft ons echter Zijn
werk te verkondigen als bevrijdend
Woord en werk. Hij doet wat wij niet
kunnen; Hij doet wat wij niet willen;
Hij weet raad met het onmogelijkste
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mensenkind. Zoals Hij ook raad weet
met de onmogelijkste dominee en de
meest dorre en geesteloze theoloog.
Praktische prediking
Dat zou ons tegelijk weleens dicht bij de
actualiteit kunnen brengen. Aan den
lijve ervaren wij dat de tijd verandert.
De context van kerk en gemeente is sterk
gewijzigd. Meer en meer ervaren wij
dat wij in een wereld leven en preken
waarin mensen nul komma nul antenne
hebben voor God. En wij vinden hen niet
alleen buiten de kerk. Ze zitten onder ons
gehoor. We komen gemeenteleden tegen
die zeggen: ik leef zes dagen per week
onder het vriespunt, zes dagen per week
leef en werk ik tussen niet-christenen. Ik
geloof in God in een volkomen Godloze
wereld. Ik adem in een tijd waarin God
volstrekt buiten de orde is geplaatst.
Iemand zei een paar jaar geleden tegen
me: als ik niet iedere zondagavond met
de gemeente het Apostolicum belijd, ben
ik het óók kwijt. Geloof ik óók niks meer.
Met eerbied gesproken: God en het
geloof in God glippen ook óns uit de
vingers. Aan jongeren merk je dat ze
angstvallig op zoek zijn of God er überhaupt nog is, en zo ja, waar je Hem dan
nog kunt tegenkomen; waar je Hem aan
het werk kunt zien. In dat licht luister ik
naar vragen om praktische prediking.
Die vragen hebben we misschien altijd
wat oppervlakkig gevonden, doenerig –
en zo kunnen ze ook functioneren. Alsof
er ook geloofsthema’s zijn die niet praktisch zijn... is de verzoening geen praktijkthema, een levensthema? Dat wórdt
toch een reëel en actueel thema in de
ontmoeting met de levende God?
Wanhoopsvraag
Toch ben ik iets anders in die vraag naar
praktische prediking gaan horen. Ik hoor

er een wanhoopsvraag in, een noodkreet: hoe kan God en het leven met
Hem überhaupt nog een realiteit zijn?
Hoe ontsnap ik aan de gedachte dat God
in de hemel is en ik op de aarde ben, en
dat ik hier maar Vaderziel ronddool,
maar mezelf en mijn geloof niet in de
benen kan houden?
Wij geloven in de Heilige Geest, Die
Heere is en levend maakt. Zeg dat als
predikant maar eens hardop tegen jezelf.
Op straat. Als de leegte je aangrijnst.
Als je niets van God te zien krijgt. En als
datgene wat er van God te zien valt,
vakkundig door de wereld wordt weggemoffeld. Als je op de preekstoel staat.
En weet dat er mensen zitten die in hun
hart allang afgehaakt zijn; mensen
die tot stikkens toe snakken naar een
Woord, een werk van de levende God.
Zien we onze hoorders in hun nood, in
hun gevecht, in hun onmacht en bij tijden ook in hun onwil? En weten zij zich
daarin door ons herkend?
Versombering
Gezegend is de gemeente die bij de hand
wordt genomen in de verkondiging van
het werk van de Heilige Geest. Waardoor
er ook ruimte komt voor de aanvechting,
de strijd op leven en dood, het erop of
eronder. Waardoor troost en kracht, genade en wijsheid van God worden uitgedeeld aan uitdrogende zielen. Waardoor
de gemeente meegenomen wordt in het
vernieuwende, bekerende werk van de
Heilige Geest.
Is onze belijdenis niet vol van de rijke
werking van de Geest van Christus, vol
van troost, blijdschap, zekerheid – vol
van het ‘nochtans’, niet alleen in het
werk van Christus maar ook in het werk
van de Heilige Geest? Prediking van het
werk van de Heilige Geest bewaart ons
ook voor versombering; niet minder voor

uitputting, omdat je zo doodmoe wordt
als je alles in eigen kracht moet doen
en volhouden. Met andere woorden:
de Heilige Geest weet niet alleen raad
met een gevoelscultuur – Hij weet minstens zoveel raad met een verstorven en
verstompte cultuur. Hij is Heere en Hij
maakt levend. Hij verbreekt om weer te
helen; Hij doodt om weer levend te maken; Hij veroordeelt om weer vrij te spreken; Hij kastijdt om weer te troosten.
Dat dóet Hij. Als in een werkelijke aanwezigheid. Want God is een God van nú.
Dat mag de gemeente niet onthouden
worden, want dan vergaat zij in smart
en rouw.
Bediening van heerlijkheid
Nu brengt Hij het ons in herinnering.
Dat het ambt waartoe Hij Zijn dienstknechten riep, een héérlijk ambt is. ‘Hij
heeft ons namelijk bekwaam gemaakt
om dienaars van het nieuwe verbond
te zijn, niet van de letter, maar van de
Geest; want de letter doodt, maar de
Geest maakt levend’ (2 Kor. 3:6). Die
bediening van de Geest is een bediening
van heerlijkheid. Kunnen we hoopvoller aan 2019 beginnen? Hoofdstuk
III/IV van de Dordtse Leerregels eindigt
met diezelfde hoop en aansporing:
‘Want door de vermaningen wordt de
genade geschonken en hoe naarstiger
wij onze taak vervullen, hoe heerlijker de
weldaad van God, die in ons werkt, zich
vertoont. Dan gaat Zijn werk het beste
voort. Deze God komt alleen alle heerlijkheid toe, zowel vanwege de middelen als
de zaligmakende vrucht en kracht ervan,
in eeuwigheid. Amen’ (DL III/IV,17).
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Omgaan met depressieve
gelovigen

In De Wekker van 18 januari 2019
schrijft dr. B. Loonstra een heel nuttig
artikel over ‘Depressie en geloof’. Hij is
zowel in de theologie gepromoveerd
als ook in de psychologie. Om van een
depressieve stoornis (wat iets anders
is dan tijdelijke depressieve gevoelens)
te spreken moet er volgens hem ‘gedurende twee weken sprake zijn van vijf
van de volgende symptomen: voortdurende neerslachtigheid, verlies van
belangstelling, gewichtsvermindering,
slapeloosheid, moeheid of energieverlies, gevoelens van waardeloosheid of
buitensporige schuldgevoelens, concentratieverlies, gedachten aan de dood of
een doodswens’.
Loonstra wijst eerst de suggestie af
dat een ‘streng’ gereformeerd geloof
depressies in de hand zou werken. Dat
is indertijd wel beweerd door o.a. Aleid
Schilder in haar boekje Hulpeloos maar
schuldig, maar onderhand al door heel
wat onderzoeken weerlegd. Ook wijst
hij erop dat geloof niet als een antidepressivum werkt, al kan het soms
bescherming bieden tegen al te diep
wegglijden in het donker. Maar vaak
verlamt een depressie juist het functioneren van het geloof. Vervolgens
schrijft hij:

Depressie-epidemie
Depressie komt niet door een streng
geloof in God, er is eerder een tegengestelde beweging te constateren. De protestantse hoogleraar Frits de Lange heeft
daarop gewezen. Hij zoekt met anderen
naar oorzaken waarom depressiviteit
zo sterk om zich heen grijpt. Hij spreekt
zelfs van volksziekte nummer één. Hij
sluit aan bij de bekende term die door
professor Trudy Dehue is geïntroduceerd:
de depressie-epidemie. In de moderne,
neoliberale cultuur zijn mensen helemaal op zichzelf aangewezen. Vroeger
maakten zij deel uit van traditionele
gemeenschappen en hadden daarin hun
erkende plaats en taak. Het ging om
discipline en als je tekortschoot was er
sprake van schuld. Deze gemeenschappen waren doortrokken van christelijke
waarden. Dat betekent: mensen werden
wel kritisch beoordeeld en beoordeelden
zichzelf zo, maar er was ook ruimte voor
erkenning van schuld en de genade van
vergeving. Nu is dat anders. Friedrich
Nietzsche verkondigde in de 19e eeuw
al dat de mensen God dood hadden
verklaard en dat ze er nu alleen voor
stonden.
De Lange probeert op dit spoor de
verbreiding van depressie te verklaren.

Alles komt nu op de mens zelf terecht.
Die moet zichzelf tot iemand maken
die in de ogen van anderen en zichzelf
iets voorstelt. Hij of zij wordt geacht de
regisseur van het eigen succes te zijn,
initiatiefrijk, energiek, flexibel, stressbestendig, communicatief, energiek. Het
leidt tot een permanente druk jezelf te
overtreffen. De pressie kan leiden tot depressie. Je kunt wakker gaan liggen van
je onvermogen aan je eigen normen te
voldoen. Dat leidt niet tot schuldgevoel,
maar tot schaamte. Het kan zo ver gaan
dat je jezelf zou willen uitwissen. Daartoe leidt een maatschappij die mensen
dwingt boven zichzelf uit te stijgen. De
Lange maakt onderscheid tussen klassieke en moderne depressies. De eerste
zouden meer samenhangen met een
onverwerkt verleden, bijvoorbeeld door
onveilige hechting aan ouders door hun
grilligheid of afwezigheid, de laatste
meer met een loodzware toekomst. Hij
citeert een treffende spreuk van Loesje:
‘Wie de lat te hoog legt voor zichzelf,
gaat er gemakkelijk onderdoor.’
Valkuilen in het geloofsgesprek
Kun je iemand steunen die een depressie doormaakt? Vooraf een opwekkende
mededeling: depressies zijn meestal niet
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blijvend. Als ze lang aanhouden heb je
er professionele hulp bij nodig. Daarover
straks meer. Maar vaak gaat het na
verloop van tijd toch ook spontaan weer
beter met de patiënt. Dit betekent niet
dat we ons ervan af kunnen maken met
een: ‘o, dat gaat vanzelf wel weer over.’
Iemand die in deze toestand zit, heeft
serieus aandacht nodig. En soms is het
wel chronisch. Hoe kun je die aandacht
het beste geven? Er zijn diverse valkuilen
waar je attent op moet zijn.
Een valkuil is, dat we het gesprek te
zwaar laden en proberen de ander op
betere gedachten te brengen. Ik heb daar
aan het begin al even op gezinspeeld.
Het is beter helemaal niet te argumenteren. De ander overtuigen lukt toch niet.
En gebruik zeker geen moreel of emotioneel geladen argumenten. Die ander is
in zijn of haar psyche, dat is in verstand,
gevoel en wil, ziek. De persoon in kwestie
voelt zich alleen maar onbegrepen en
loopt het risico zich nog extra schuldig
te gaan voelen. Wees belangstellend
maar houd het gesprek zakelijk. Niet
zeggen: dat zie je verkeerd. Informeer
hoe het gaat, probeer in eigen woorden
te zeggen wat je van de ander begrepen
hebt. Wees niet bang ‘domme’ vragen
te stellen. Kom er maar eerlijk voor uit
dat je het moeilijk vindt je in de ander te
verplaatsen. Trek je de verwijten die de
ander jou maakt niet persoonlijk aan.
Een andere valkuil is ongeduld. In ongeduld zit een heimelijk verwijt: luister nou
toch gewoon naar wat ik zeg; wees toch
niet zo koppig. Het is niet zo vreemd dat
je als naaste ongeduldig wordt. Als je
dicht bij een depressief persoon staat, is
dat zwaar. En diegene is niet voor rede
vatbaar. Hiervoor is geen gemakkelijke
oplossing. De waarde van het contact
ligt in de trouw. Het is belangrijk dat de
ander ervaart dat je hem of haar niet
laat vallen.
Misschien mag je wel model staan voor
de vasthoudende liefde van God. Daar
gaat een signaal van uit, ook al heb je
geen woord gezegd over het geloof.
Waar we verder voor uit moeten kijken
kwam hiervoor al even om de hoek: voor
verborgen verwijten, ook als ze uit iets
anders voortkomen dan ongeduld. Je
kunt bijvoorbeeld vinden dat iemand
erg egoïstisch is: hij of zij kan alleen
maar aan zichzelf denken. Of je hebt de
analyse van prof. De Lange in je achter-

hoofd en je denkt: jij dacht natuurlijk
dat je het altijd beter kon, je overschatte
jezelf. Dat heb je ervan! Op verschillende
manieren gaat hier iets mis. In de eerste
plaats weet je niet zeker of in dit geval
daar de oorzaak ligt. Bovendien is de
geschetste situatie niet die van persoonlijke zelfoverschatting, maar van een
maatschappij die mensen opjaagt om
de prestaties op te voeren. Degenen die
deze druk niet aankunnen, zijn als de
kanarie in de kolenmijn: zij zijn het signaal dat dit een ongezond werkmilieu is.
Anderen houden het langer vol. Iemand
die daardoor in een depressie vervalt, is
slachtoffer.
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Depressie en de Bijbel
Kan in een gesprek met depressieve mensen de Bijbel aan bod komen? Als beide
gesprekspartners de Bijbel aanvaarden
als Gods Woord, kan dat zeker. Er zijn gedeelten die je volgens mij beter niet kunt
lezen. Ik denk aan de sombere buien van
koning Saul, nadat hij ongehoorzaam
was geweest aan het bevel van God via
Samuël om na zijn overwinning op de
Amelekieten geen oorlogsbuit te bewaren. Zo’n gedeelte leidt er gemakkelijk
toe dat men zichzelf met Saul vereenzelvigt en tot de gedachte komt dat God
hem of haar straft. Dat hoeft helemaal
niet zo te zijn. Een positiever gedeelte
dat beter geschikt is, is het verhaal van
de ontmoedigde Elia, die bij de Horeb
tegen God zegt: ‘Het is genoeg! Neem nu
Here, mijn leven, want ik ben niet beter
dan mijn vaderen’ (1 Koningen 19:4).
Maar Elia moet eten en God geeft hem
een nieuwe opdracht. In het algemeen
lijken mij die gedeelten geschikt die aan
de ene kant wel de zwaarte van de situatie aanroeren, maar aan de andere
kant ook hoop bieden en positief over
God spreken. Blijf daar niet te lang over
doorpraten. De woorden van God zijn
genoeg. Die kunnen verder helpen. Het
gedeelte over Elia wijst trouwens zelf ook
een mooie weg. Maak iets te eten voor
(of met!) de persoon klaar en praat over
de indeling van de dag. Laat de persoon
een kalender maken met lichte werkzaamheden en geef stimulansen om die
ook na te komen. En opnieuw: geen ongeduld en geen verwijten als het niet is
gelukt. Je mag erop wijzen, zonder overreding: voor de hulpeloze is er bij God
hulp en voor de schuldige is er vergeving.
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De pastor en de hulpverlener
Het is niet de taak van de pastor de
depressieve persoon uit zijn depressie
te helpen en het is niet de taak van de
hulpverlener hem of haar te bemoedigen vanuit het geloof. Dat neemt niet
weg dat de steun van de pastor in sommige gevallen veel kan betekenen in het
omgaan met de depressie, en dat een gelovige hulpverlener als het past een be-

patiënt daarin oefenen. Een keur aan
methodes staat de therapeut ter beschikking om via praten de patiënt bij te
staan. De psychiater schrijft medicijnen
voor. De combinatie van pillen en praten
werkt vaak het beste.
Hoe kunnen pastor en hulpverlener iets
voor elkaar betekenen? In de therapie
kan de patiënt met geloof gerelateerde
problemen komen. Het is goed als dat

situatie wordt besproken en afspraken
worden gemaakt.
Makkelijke oplossingen zijn er niet,
maar het is van belang dat de persoon
in kwestie zich gesteund voelt en weet
waar hij of zij terecht kan. Ik gebruik hier
met opzet geen grote woorden. Het gaat
om kleine stapjes, waarbij allen die er
vanuit het geloof bij betrokken zijn hopen en bidden om straaltjes licht.

moedigende bijbeltekst mee kan geven.
De pastor geeft aandacht, hij of zij bidt
met de persoon, geeft een kort bijbelwoord mee, niet meer dan enkele verzen.
De houding van de pastor gaat verder
dan die van een verstandige vriend of
vriendin. Vanuit de eigen professionaliteit meer weloverwogen en gedoseerd.
Niet graven in gevoelens en gedachten,
de ander zich laten uiten, goed van de
Here spreken, ruimte geven: je mag er
zijn in je nood.
De psychotherapeut verkent het verleden, spoort schadelijke gedachten op,
probeert die te veranderen en laat de

wordt teruggekoppeld naar de pastor.
Bij voorkeur doet de patiënt dat zelf. De
hulpverlener kan met goedvinden van
de patiënt bij de pastor verheldering
vragen over de manier waarop in de
betreffende kerk over bepaalde zaken
wordt gedacht. In de beleving van de patiënt kan die geloofsvisie wel eens worden vertekend. Omgekeerd kan de pastor
toelichting vragen over de toestand
van de patiënt, opnieuw met diens
toestemming. Het mooiste is, als er van
tijd tot tijd een werkoverleg is van alle
hulpverleners inclusief de pastor en in
aanwezigheid van de patiënt, waarin de

Een dikke streep zou ik willen zetten
onder de door Loonstra uitgesproken
wenselijkheid van werkoverleg tussen
hulpverleners, inclusief de pastor. Het
gebeurt nog veel te weinig wat mij
betreft.
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