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Als je nieuwe kleren aantrekt, kun je daar een
feestelijk gevoel bij hebben. Je blijft dezelfde
persoon, maar je ziet er anders uit.
Zoiets voelen we nu als redactie ook bij deze
geheel nieuwe vormgeving. Zo nu en dan
moet je nu eenmaal nieuwe kleren aanschaffen.
Met enige gepaste trots presenteren we dus
hierbij ons vertrouwde blad in een nieuwe
outfit, met een rustige, waardige uitstraling.
De compleet andere lay-out is een ontwerp
van Tineke Verhoeff. Op basis hiervan blijft
Wilbert Gort maandelijks de vormgeving
verzorgen. Vervolgens hebben we veel goede
redactionele en journalistieke adviezen gekregen van bladenmaker Sjoerd Wielenga.
We zijn heel blij met hun professionele inbreng.
En verder: de oplettende lezer heeft wel gezien dat de titel van het blad is uitgebreid:
Nader Bekeken – Woord & Wereld magazine.
Ook hebben sommige rubrieken een andere
naam gekregen, die meer past bij vandaag:
de Kroniek bijvoorbeeld is ‘Actueel’ geworden; de Persrevue noemen we ‘Uit andere
bladen’. Het is even wennen, ook voor ons.
Maar bij dit alles willen we vooral uitspreken
dat we dankbaar zijn dat we in dit blad het
gereformeerde geluid kunnen laten horen.
Want dat is de ondertoon in de verschillende
artikelen. Het is een nader bekijken van ontwikkelingen in kerk en wereld vanuit confessioneel-gereformeerde overtuiging.
Vandaar het motto: Dankbaar gereformeerd.
Namens de redactie,
Marja Zwikstra en Pieter Boonstra
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Het lied
van de liefde,
het lied van
de wraak
In de Bijbel wordt veel gezongen.
Er is een opvallende overeenkomst
tussen het eerste en het laatste
lied in de Bijbel: het zijn allebei
bruiloftsliederen. Het eerste lied
bezingt de bruid van de mens, het
laatste lied de bruid van God, of
beter gezegd: van Christus.

Joodse bruiloft, Jozef Israëls
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Bruidsliederen
Adam, de eerste mens, bezat alles: de
gunst van God en een tuin vol heerlijke
vruchtbomen en prachtige dieren. Maar
toch voelde hij iets van eenzaamheid,
hij voelde zich niet compleet. Als hij uit
een diepe slaap wakker wordt en zijn
bruid aan de hand van God naar zich
toe ziet lopen, roept hij verrukt uit (Gen.
2:23-24; ik citeer steeds de Willibrordvertaling):
Eindelijk, dit is been
van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees!
Mannin zal zij heten,
want uit een man is zij genomen.
En God? God is in zichzelf ‘genoegzaam’: Hij heeft niemand nodig, maar
toch is Hij pas voldaan wanneer Hij zich
kan verenigen met schepselen ‘naar zijn beeld en
zijn gelijkenis’. Ziet u de
overeenkomst met Adam
die zong van ‘been van
mijn gebeente’ en ‘vlees
van mijn vlees’?
God schept de mens, man
en vrouw, en blaast hun
zijn eigen adem in. Maar
het gaat mis: de mens verbreekt van zijn kant de gemeenschap. Gods project
‘mens’ lijkt mislukt. Adam
is verleid door zijn eigen
bruid en luistert liever naar
haar dan naar God.
Maar God kiest voor een
lange weg om uiteindelijk
toch tot zijn doel te komen. Over het bereiken
van dat doel lezen we aan het eind van
de Bijbel. Dan staat er opnieuw een
bruid voor haar man, maar nu is het een
bruid die de volmaaktheid heeft bereikt.
Ik citeer het lied van de bruiloft van het
Lam (Op. 19:6-8):

Het zijn haar

eigen goede
werken waarmee
ze zich mag tooien
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Halleluja!
De Heer, onze God,
de Albeheerser, heeft zijn koningschap
aanvaard.
Laat ons verheugd zijn en juichen en
Hem eer bewijzen:
de tijd is gekomen voor de bruiloft
van het lam, zijn bruid heeft zich al
klaargemaakt.
Voor haar bruidskleed kreeg ze smetteloos, blinkend lijnwaad: zinnebeeld van
de goede daden van de heiligen.
Wat mij iedere keer weer opvalt wanneer
ik dit lied lees, is haar bruidsjurk. Die is
geweven van de rechtvaardige daden der
heiligen!
Als goed protestant had ik verwacht
dat haar bruidstooi zou bestaan uit de
rechtvaardige daden van Christus, haar
bruidegom: daden die haar, zonder enige
verdienste van haar kant, uit pure genade
zullen worden toegerekend. Het is immers allemaal genade?
Die ‘genade’ zit inderdaad in dit lied.
Het lied zegt dat het haar wordt ‘gegeven’ om zich met dit kleed te mogen
tooien. Ze heeft het niet zelf uitgekozen
om er triomfantelijk mee voor haar
Bruidegom te verschijnen.
Toch zijn het haar eigen goede werken
waarmee ze zich mag tooien op de
mooiste dag van haar leven. Die heeft
Christus, haar Bruidegom, haar gegeven.
Door zijn Geest schonk Hij haar de
liefde en de kracht om ze te verrichten.
Door zijn Geest heeft Hij haar hart veranderd en haar handen sterk gemaakt.
En met haar goede werken heeft Jezus
de duivel, de vijand vanaf het begin, de
ogen uitgestoken (vgl. Op. 12:11).
Zo ontvangt God eindelijk het geschenk
waarnaar Hij altijd heeft verlangd: de
volmaakte mens ‘naar zijn beeld en zijn
gelijkenis’. Het geluk van Adam en Eva
brak al gauw stuk, maar het geluk tussen
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God en mens kan niet meer stuk. Daarvoor heeft God het hoogst denkbare
offer gebracht: Hij heeft ervoor betaald
met bloed. Zijn eigen bloed.
Het lied van Lamech
Betaald met bloed… dat kennen we! Ik
weet niet waar u aan denkt, maar ik denk
dan meteen aan het tweede lied in de
Bijbel. Je zou kunnen zeggen dat Adam
in Genesis 2 de eerste aanzet tot poëzie
heeft gegeven, maar het eerste langere
gedicht in de Bijbel treffen we aan in
Genesis 4. We zijn dan zes generaties
verder en het ‘bruidslied’ is intussen geperverteerd.
Lamech, de zesde na Adam, heeft aan
één bruid niet meer genoeg. Hij heeft
twee vrouwen nodig die hem moeten
bewonderen omdat hij zo’n mannetjesputter is.
Lamech, de eerste narcist, is verliefd op
zichzelf en op zijn mannelijkheid (Gen.
4:23-24):
Ada en Silla, hoor wat ik zeg:
vrouwen van Lamech,
luister naar mijn woord!
Word ik gewond,
dan dood ik een man;
krijg ik een schram,
dan neem ik een kind.
Wordt Kaïn
zevenvoudig gewroken,
Lamech zevenenzeventigvoudig!
Lamech was een afstammeling van Kaïn
en behoorde tot een krachtig en creatief
geslacht. Mensen die het recht in eigen
handen namen, maar ook verder heel
wat klaar konden maken. Lamechs oudste zoon, Jabal, was de ontwerper van de
bedoeïenentent. Zijn tweede zoon, Jubal,
vond de eerste muziekinstrumenten uit.
En zijn derde zoon, Tubal-Kain, was de
eerste smid.
Bij de andere tak van Adam, het geslacht
van Set, die in de plaats was gekomen

van de vermoorde Abel, lezen we niet
van zulke indrukwekkende prestaties.
Over Sets zoon Enos lezen we alleen:
‘Toen begon men de naam van de
HERE aan te roepen.’ Was Enos misschien de uitvinder van godsdienstige
samenkomsten, waarin gezamenlijk
tot God werd gebeden? En maakten
ze daarbij gebruik van de uitvindingen
van die andere tak, van fluiten en citers?
Vermoedelijk niet – voorlopig niet. Later
wel (2 Kron. 5:11v), want God neemt de
uitvindingen van de goddelozen in zijn
dienst en Hij gaat zelf met de eer strijken – de eer die Hem toekomt als onze
Schepper, die zijn zon doet opgaan over
rechtvaardigen en goddelozen.
Zo had Jubal het niet bedoeld, maar
God wel. Hij heeft het laatste woord.
Een gezuiverde aarde
Het lied van Lamech was een lied van
wraak. Het op één na laatste lied in
de Bijbel staat ook in het teken van de
wraak. Maar dan gaat het niet over de
wraak van de mens, de mens die zichzelf
wreekt, maar over de wraak van God.
Past dat wel bij het mooie einde van de
Bijbel, als het nieuwe Jeruzalem op aarde
neerdaalt en de eeuwige vrede begint?
Ja, dat past. Het is zelfs nodig. Voordat
de bruid van God aan het licht kan komen, moet eerst de hoer ontmaskerd en
veroordeeld worden. Het lied op de val
van Babylon gaat pal vooraf aan het lied
op de bruiloft van het Lam (Op. 19:1-5):
Halleluja!
Het heil en de eer en de macht zijn
van onze God,
want waarachtig en rechtvaardig
zijn zijn oordelen.
Hij sprak het oordeel uit over de grote
hoer,
die met haar hoererij de aarde ten
verderve voerde.
Hij heeft het bloed van zijn
dienstknechten aan haar gewroken.

Halleluja!
Haar rook stijgt op in de eeuwen
der eeuwen. Looft onze God,
gij die Hem vreest,
gij kleinen en groten.
Het is in het boek Openbaring net als in
Psalm 104, waar een idyllische beschrijving van de schepping is gegeven. Maar
aan het einde van het lied lijkt de dichter
zich plotseling te realiseren dat de aarde
helemaal geen idylle is. En dan besluit
hij de psalm met:
Laat de zondaars van
de aarde verdwijnen,
laat geen boosdoener nog
langer bestaan.
Prijs, mijn ziel, de HEER.
Halleluja.
Dat is geen dissonant in het lied, maar
de verwijdering van de dissonanten.
Wie dit vers liever weglaat, wil eigenlijk
helemaal geen vernieuwde aarde, maar
een wereld zoals nu, maar dan een beetje
beter en mooier.
Daar leent God zich niet voor. De wereld wordt gereinigd door vuur, zoals
ze eens werd schoongespoeld door de
zondvloed. Dat houdt ons in spanning
– en die spanning houdt ons wakker
(2 Petr. 3). En als we wakker blijven,
mogen we meezingen met het laatste
lied.
En wie het laatst zingt, zingt het
langst.
De heer J.H. Klein te Rijswijk is kerklieddichter en vertaler van IJslandse poëzie.
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Samen …
Wat is er actueel tijdens de
zomervakantie? Eerlijk gezegd ben ik
dan niet gespitst op kerknieuws. Op
berichten over lezingen en discussies,
over visies, meningen en rapporten.
Als dominee heb je daar ook een
beetje vakantie van…

W

at altijd wel actueel is, is de
vraag: ‘Waar ga je op je vakantieadres naar de kerk?’ Dit jaar
hebben we met veel vreugde en
verbondenheid diensten bezocht van de
Église Protestante Évangelique in Frankrijk en België. Vlak bij onze vakantieadressen bleken kleine gemeenten samen te
komen, die ons hartelijk verwelkomden.
En gelukkig vangen we van het Frans
genoeg op om mee te kunnen doen aan
de dienst.
Niet iedereen kan in een vreemde taal
meekomen. Zeker als je met kinderen op
vakantie gaat, kan de keuze anders uitvallen. Veel Nederlanders zoeken elkaar in
den vreemde op. Er worden Nederlandstalige erediensten belegd, of plaatselijke
kerken geven gelegenheid voor een Nederlandse vertaling bij hun diensten.
En dat is mooi. Dat laatste overigens
mooier dan het eerste. Ik vind het belangrijk om de plaatselijke kerk te bezoeken.
Als je doet alsof er op je vakantielocatie
geen kerk is, en je als Nederlanders je
‘eigen ding’ gaat doen, dan onthoud je
de plaatselijke kerk de aanwezigheid van
gasten uit het buitenland en jezelf de
ontmoeting met de christelijke kerk in je vakantieland. Het is voor vaak kleine gemeenten mooi om te ervaren: verbondenheid
met protestanten van elders. En voor jezelf
opent het ook de blik voor andere vormen
van kerk-zijn.

Oecumene als vakantieliefde
Maar wie omwille van de taal of om
wat voor reden dan ook zich ’s zondags
aantreft in zo’n groep Nederlanders op
vakantie, die ondergaat vaak het bekende
verschijnsel dat mensen die in de Nederlandse kerkelijke situatie niet bij elkaar
in de kerk zitten, in het buitenland wel
samen kerken. En veelal wordt dan een
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herkenning en verbondenheid ervaren die doet verlangen naar
meer gezamenlijkheid in eigen land.
Je weet best dat er verschillen zijn. Die zijn soms al aan de kleding te zien. Lang niet iedereen neemt ‘zondagse’ kleren mee op
vakantie. Die hangen veelal thuis ook al niet in de kledingkast.
En het zangtempo vraagt wat onderlinge aanpassingen in de
bijeenkomsten. Maar ondanks die verschillen wordt er enthousiast gezongen en geluisterd naar het Woord van God. Er wordt
verbondenheid ervaren. De oecumene als vakantieliefde. En vaak
denk je dan: daar moet je toch iets meer mee kunnen doen, met
dat gevoel van verbondenheid dat er dan ineens is. Waar blijft
het als we weer in eigen land zijn en in eigen kerk zitten?

Verklaring van verbondenheid
Een aantal jaren geleden nam men het inititatief om bij de herdenking van de Nationale Synode van Dordrecht te komen tot
een nieuwe uiting van eensgezindheid en verbondenheid. Als
kerken in het steeds meer onkerkelijke Nederland moet je oog
hebben en krijgen voor elkaar. Moet je als het even kan, nader
tot elkaar komen. Dat is een wens, dat is ook het gebed dat ons
van onze Heiland is overgeleverd. Ik bid niet alleen voor hen, maar
voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen
één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons
zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden (Joh. 17:20-21).
Nieuwe eenheid heeft ook sterk het karakter van een publiek getuigenis. De woorden van verzoening en vergeving, die de kerken
spreken, zijn geen lege woorden.

Nationale Synode
De eerste doelstelling rond de Nationale Synode was om te
komen tot een soort van nieuwe belijdenistekst waar alle deelnemende kerken voor zouden gaan. Het zou een tekst zijn die in de

Verzoening en
vergeving zijn geen
lege woorden

afgelopen jaren zou groeien. Al snel bleek dat het dan niet een
sterke belijdende tekst zou worden, maar meer een compromistekst om zo veel mogelijk deelnemers binnenboord te houden.
En belijdende teksten hebben vele functies (het loven van God,
het in het openbaar naspreken van de waarheid, de verdediging
tegen dwaling, het onderwijs aan een jongere generatie). Maar
een compromis om iedereen binnenboord te houden is er daar in
mijn ogen niet een van.

Verdeeld en verbonden
Het initiatief tot een nieuwe belijdende tekst is niet van de grond
gekomen. In plaats van het toevoegen van een nieuwe tekst aan
de bestaande belijdenisteksten heeft men juist een beweging
de andere kant op gemaakt: de deelnemers hebben getekend
voor een verklaring van verbondenheid. En die verklaring bevat
een verwijzing naar de geloofsbelijdenis van Nicea. Er is niet een
belijdende tekst bij gekomen, eerder is iets eraf gegaan. De drie
formulieren van eenheid hebben er formeel geen plek in. De
Leerregels, waarvan de opstelling in Dordt herdacht werd, worden niet door wie zich bindt aan de verklaring van verbondenheid, ondertekend. In elk geval: niet iedereen doet dat.
Het gaat om een verbondenheid ondanks verdeeldheid.
Er niet omheen draaien dat je verdeeld bent, dat heeft een aspect van eerlijkheid. In de verklaring staat letterlijk:
Wij erkennen dat er onder ons grote verschillen zijn in overtuiging
en in geloofsbeleving. Deze verschillen willen wij niet ontkennen of
bagatelliseren. Maar wij zijn ervan overtuigd dat wat ons verbindt
meer is: de naam van Jezus Christus. Daarom erkennen wij elkaar,
zoals Hij ons aanvaard heeft. Wij erkennen dat we elkaar nodig hebben en wij zijn bereid van elkaar te leren en elkaar te steunen in de
dienst van God. Door het Woord van de Zoon van God zijn wij één,
zoals de Vader in de Zoon is. En als wij doen wat van zijn Vader komt,
herkennen wij dat in elkaar.
Maar hoe groot is die breedte van het gezelschap? Als vrijzinnigen daarbij horen, als de remonstranten erbij horen, die zich
in hun publieke uitingen telkens weer lijken te moeten ontworstelen aan elk gezag, zelfs dat van het Woord van God…, hoe
verbindt de naam van Jezus Christus ons dan? Is Hij de Weg, de
Waarheid en het Leven? Is er buiten Hem geen redding? Of is Hij
niet meer dan een grote bron van inspiratie op onze levensweg?
Het is duidelijk dat de naam van Jezus Christus meer is dan onze
verschillen. Maar zijn we ondanks verschillen werkelijk één in de
ene naam die als Redder onder de hemel is gegeven?
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Interkerkelijk getuigen
Het is goed om in de huidige samenleving
als christenen waar mogelijk een gezamenlijk getuigenis af te geven van de ene
naam die behoud geeft. Voor mij begint
de nazomer met een spannende dienst.
In Ommen werkt de GKv mee aan een
interkerkelijke bijeenkomst op een ponton
in de Vecht. We krijgen als kerken samen
de kans om het evangelie te uiten in de
publieke ruimte. Al voor het derde jaar is
er die gelegenheid. En we grijpen die kans.
Maar het heeft iets spannends en kwetsbaars: met een katholieke pastoor en een
voorganger uit de PKN sta ik dan weer op
eenzelfde podium. En we bespreken met
elkaar waarover het zal gaan en wat de
spits van ons spreken zal zijn. Dat de oproep klinken zal tot Jezus Christus.
Niet altijd staan de onderlinge verschillen op de agenda. We hebben het in de
gezamenlijke dienst niet over zaken die
ons ernstig verdeeld houden. Over het
karakter van de mis, de plek van Maria,
verschillen in hermeneutische overwegingen. We getuigen van geloof in een wereld
waarin dat getuigenis steeds minder
klinkt.
Maar er zijn verschillen. En we zijn niet
één. Dat is duidelijk voor ons. En dat zal
wellicht ook stem krijgen in de samenkomst. Is ons samenzijn vergelijkbaar met
dat van de Nationale Synode? Ondanks
verschillen toch samen? Er zijn overeenkomsten. We vinden elkaar in een ontkerkelijkende wereld nu sneller. We laten ons
vinden in het publieke domein.

Verdeeldheid wegpoetsen?
Maar in Ommen gaat het ons vooral om
het verkondigen van de naam van Jezus
Christus. Zijn naam kan klinken voor een

NADER
BEKEKEN

groot publiek. En als we ons geïsoleerd opstellen, zal een dergelijke kans ons niet gegund zijn. De viering heeft niet tot doel om
de onderlinge verschillen klein te maken en weg te retoucheren.
En daar zit de moeite met de Verklaring van Verbondenheid op
de Nationale Synode.
Ik voel teleurstelling over het kritiekloze ‘we hebben elkaar zo
nodig’ van de Verklaring van Verbondenheid. Ik kan niet inzien
waarom ik vrijzinnigen nodig heb om de lof op de Here zuiver
te houden. Vanuit de vrijzinnigheid wordt telkens een aanval op
Gods Woord, op het evangelie zelf gedaan. Daar geldt voor mij
eerder wat de apostel ons leert: ontvang hen niet in je huis.

Vrijmaking
of Wederkeer
Op zondag 11 augustus was het 75 jaar geleden
dat de Acte van Vrijmaking of Wederkeer werd
voorgelezen. Vanaf die dag begon de Vrijmaking.
Uitbundige vieringen ontbreken. De kerk is meer met fusie bezig
dan met het gedenken van een scheiding. Welke plek moet je
geven aan zo’n ‘jubileum’?
Wanneer je de actualiteit betrekt op dit feit van 75 jaar geleden,
dan is het in mijn ogen belangrijk je te realiseren dat toen mensenmeningen bindend werden opgelegd. Dat er werd gebonden
aan meer dan wat klip-en-klaar in de Schriften gegeven was.
En dat vraagt voortdurend alertheid.
We hebben een periode gekend die ik als goed heb ervaren in
onze nabije geschiedenis. Een tijd van grote eensgezindheid.
Maar als ik zie hoe anderen erop terugkijken, dan verbaas ik me.
Het was een tijd van repressie. Van gangbare meningen waarvan
je niet mocht afwijken, zeggen vijftigers en veertigers, generatiegenoten van me. Ze genieten van een nieuwe tijd, waarin er met
grote regelmaat proefballonnetjes worden opgelaten in de kerk.
Wat een verschil in beleving van dezelfde periode.
En dus ook wanneer je terugdenkt aan de Vrijmaking, dan ervaren deze broeders en zusters een nieuwe vrijheid in het heden.
Vrijgemaakt van een set nauwe regels en beperkende afspraken.
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Alles is een mening
Terwijl ik zelf de toepassing anders maak. De meningen van
mensen zijn tegenwoordig zo belangrijk. Een werkelijk ‘zo zegt
de HERE’ ontbreekt in de stijl van omgaan op allerlei terreinen.
We weten het niet meer zo zeker, dat is stap één.
En stap twee is dan dat elke opvatting ruimte moet krijgen, want
we binden elkaar immers niet aan gangbare meningen…
Wie meent dat kinderen niet aan het heilig avondmaal kunnen
worden toegelaten, heeft lang de wind mee gehad. Maar vandaag de dag is zijn opvatting een van de opvattingen die er zijn.
En geen ervan mag als bindend worden opgelegd.
Wat dan wel resulteert in een beweging naar het toelaten van
kinderen aan het avondmaal. De tolerantie is naar zijn aard de
winnaar in dit veld. Kinderen de toegang tot het avondmaal
ontzeggen…, je moet maar durven.
Homoseksuele broeders en zusters mogen er best voor kiezen
om zonder relatie door het leven te gaan. Wie zou ze iets in de
weg leggen… Maar als ze voor een relatie kiezen, is dat even
goed.

Tirannie van de tolerantie
En zo ontstaat naar mijn gedachte toch weer een nieuw overgeleverd zijn aan de gangbare mening. En zo zie ik dan de actualiteit van de Vrijmaking.
Is er nog een vaste grond onder kerkelijke besluitvorming? Wordt
er nog aan bijbeluitleg gedaan op een gereformeerde synode, of
wordt slechts geconstateerd dat de heren en dames theologen
het niet eens zijn, en dat dus alle opties open moeten?
Dat zal een doodlopende weg blijken te zijn. Want het ruimere
standpunt wint dan altijd. Omdat het engere standpunt pas kan
blijven standhouden wanneer het wordt gehandhaafd. Waar het
wordt gedoogd als een van de visies in de afgesproken ruimte, is
het de verdwijning nabij.
Is er een andere uitweg dan die van het scheiden van de wegen?
Dat zijn de zorgen die er na deze mooie zomer onveranderd nog
zijn, nu de tent weer op zolder in opslag is en het werk weer is
begonnen.
Afgesloten 14 augustus 2019

Ik kan niet
inzien waarom
ik vrijzinnigen
nodig heb om
de lof op de
Here zuiver te
houden
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NIET EENS,
MAAR TOCH
ÉÉN?
Jacobus Trigland
over christelijke
verdraagzaamheid

Jacobus Trigland
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Hoe bewaar je de eenheid binnen je gemeente en het
kerkverband? Dat is een spannende en prangende
vraag in de situatie van de GKv op dit moment. Maar
om een goed antwoord op die vraag te geven, moet
je wel weten wat kerkelijke eenheid is. Op zoek naar
antwoorden, wil Bart van Egmond in de leer bij de
zestiende-eeuwse predikant Jacobus Trigland.

e belijden in de
Heidelbergse
Catechismus dat
Christus zijn kerk
vergadert – door zijn
Geest en Woord – in
eenheid van het ware
geloof. De eenheid van de
kerk is dus niet maar een
organisatorische eenheid. Dat we in
één kerkgebouw zitten of horen bij een
bepaald kerkverband. Nee, we delen en
belijden samen het geloof in de Here
Jezus Christus. Dat geloof is gebaseerd
op het Woord van God. Daarom heeft
het bewaren van de eenheid dan ook
alles te maken met het samen blijven
aanvaarden en handhaven van de leer
van Gods Woord.
In de kerk van vandaag hoor je echter
andere geluiden over het bewaren van de
eenheid. Een kernwoord daarin is ‘diversiteit’. Het gaat erom in de kerk dat er
ruimte is voor verschillende meningen
en het maken van verschillende keuzes.
Wij zijn één in Christus, maar dat wil
niet zeggen dat we allemaal dezelfde
standpunten hebben. Er wordt gezegd:
kijk uit met een te sterk beroep op de
Bijbel. We komen bij het lezen van de
Bijbel nu eenmaal tot verschillende uitkomsten. Laten we elkaar daarin respecteren en zó de eenheid bewaren. Dat is

een andere benadering van eenheid.
Hoe moet je hiermee omgaan? De
HERE leert ons dat wij moeten vasthouden aan het Woord van de waarheid.
Maar Hij leert ons ook dat wij elkaar in
liefde moeten verdragen. Hoe verhouden
die twee zich tot elkaar? Wat is goede
en wat is verkeerde verdraagzaamheid?
Daar wil ik in een korte serie artikelen
bij stilstaan. Dat wil ik doen door te
luisteren naar een jonge predikant uit
de zestiende eeuw. Zijn naam is Jacobus
Trigland. Midden in de kerkstrijd die
zou leiden tot de synode van Dordrecht,
schreef hij een boekje met als titel De
recht-gematigde christen.

Jacobus Trigland
Eerst kort iets over wie Jacobus Trigland
was. Trigland werd in 1583 geboren in
Vianen als kind van rooms-katholieke
ouders. Zo werd hij ook opgevoed, en
hij werd door hen naar Leuven gestuurd
om daar aan de universiteit een opleiding tot priester te volgen. Maar door
het zelfstandig lezen van het werk van
Augustinus kwam hij tot het inzicht
dat je als zondaar alleen gered wordt
door de genade van de Here Jezus. Hij
ging terug naar Nederland, en verdiepte
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zich daar verder in de gereformeerde
leer. Uiteindelijk ging hij over naar de
Gereformeerde Kerk en deed in 1603
belijdenis van zijn geloof. Na het volgen
van de opleiding tot predikant in Leiden
werd hij in 1607 bevestigd als predikant
in Stolwijk, en in
1610 ging hij naar
Al snel houdt deze kwestie Amsterdam. Hij nam
in 1618-’19 deel aan
de hele kerk bezig, de Dordtse synode en
hij werd in 1634 bevan hoogleraren op de noemd tot hoogleraar
aan de Academie van
universiteit tot de gewone Leiden. Dat is hij gebleven tot zijn dood
man op de trekschuit in 1654. Trigland is
vooral bekend geworden om zijn werk
Kerkelijke Geschiedenissen (1650), waarin hij de geschiedenis
van de gereformeerde kerk in Nederland
vanaf de Reformatie beschrijft.1

De ‘recht-gematigde
christen’

1 Zie voor een overzicht van Triglands
leven en werk: G.P. van Itterzon,
‘Jacobus Trigland’, in: Biografisch
Lexicon voor de geschiedenis van het
Nederlands protestantisme, p. 355-358
(geraadpleegd via: http://resources.
huygens.knaw.nl/retroboeken/blnp/#source=3&page=358&accessor=
accessor_index).
2 Zie over deze geschiedenis
bijvoorbeeld G. van den Brink, Dordt
in context. Gereformeerde accenten
in katholieke theologie, Heerenveen,
Groen, 2018, p. 45-67.
3 A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van
Maurits en Oldenbarnevelt, Franeker,
p. 261-263.
4 J. Trigland, De recht-gematigde christen
(overgezet in huidige spelling door
J. Koutstaal), Zwijndrecht, Van den
Berg, 1983. Ook op internet te vinden
(http://preken.dewoesteweg.nl/
bestanden/Jacobus%20Trigland%20
-%20De%20recht-gematigde%20
christen.pdf).

In 1615, op 31-jarige leeftijd, schreef
Trigland zijn eerste boek: De recht-gematigde christen. Waarom deed hij dat
en waar gaat dit boekje over? Op dat
moment zitten we midden in de strijd
tussen de remonstranten en de contraremonstranten. Met die strijd heeft dit
boekje alles te maken.
Wat was er ook alweer aan de hand? In
de gereformeerde kerk in Nederland was
weerstand ontstaan tegen de gereformeerde leer. Al vanaf het begin, vanaf
de synode van Emden in 1571, hadden
die kerken (toen nog in ballingschap) de
Nederlandse Geloofsbelijdenis aanvaard
als hun gemeenschappelijke belijdenis.
Ieder die in de kerken predikant wilde
worden, moest beloven zich te houden
aan de leer van Gods Woord, zoals die in
deze belijdenis werd samengevat. Daar

kwam niet veel later ook de Heidelbergse Catechismus bij. Maar een kleine
groep predikanten in de kerk had hier
bezwaren tegen. Zowel tegen onderdelen
van de leer als tegen de binding aan de
belijdenis als zodanig. Al voor 1600 had
dat moeilijkheden gegeven. Maar vanaf
1604, als Jacobus Arminius benoemd
wordt tot hoogleraar aan de Academie
van Leiden, gaat de onrust grotere vormen aannemen. Hij komt in conflict met
zijn collega Gomarus over de leer van de
uitverkiezing. Al snel houdt deze kwestie
de hele kerk bezig, van hoogleraren op
de universiteit tot de gewone man op de
trekschuit.2
Arminius en zijn geestverwanten willen ruimte voor hun overtuiging in de
kerk, hoewel ze weten dat die ingaat
tegen artikel 16 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis. Maar ze willen daarin
toch verdragen worden. Ze weten dat
ze bij de classes daarvoor geen gehoor
zullen vinden, dus richten ze zich tot
de overheid. In 1610 bieden ze aan de
Staten van Holland hun zogenaamde
‘Remonstrantie’ aan (Arminius is dan
intussen overleden). Daarin noemen
ze vijf punten in de leer waarin ze verdragen willen worden. De Staten van
Holland proberen de partijen (remonstranten en contraremonstranten) bij
elkaar te brengen, maar dat lukt niet. De
contraremonstranten zijn niet bereid toe
te geven. Zij komen met hun Contraremonstrantie, waarin ze zowel inhoudelijke als kerkrechtelijke kritiek geven op
de standpunten en handelwijze van de
remonstranten. De onrust blijft voortduren en neemt toe. Maar de Staten van
Holland zijn gebaat bij rust en vrede in
de kerk. Daarom komen zij in december
1613 met de beruchte ‘Resolutie tot
vrede der kerken’, opgesteld door Hugo
de Groot.
Daarin bepalen ze dat beide partijen
extremen moeten vermijden in hun onderwijs. Ze moeten over de genade en de
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predestinatie alleen datgene verkondigen
waarover iedereen het eens is. Verder
moeten de partijen de strijdbijl begraven,
en hun geschilpunten laten voor wat ze
zijn. Zo proberen de Staten te werken
aan vrede door wat ze noemen moderatie
of dulding. Om de vrede in de kerk te
kunnen bewaren, moeten alle partijen
een beetje van hun mening toegeven. In
de praktijk loste deze resolutie niets op.
Onder de oppervlakte bleef het principiële verschil tussen remonstranten en
contraremonstranten bestaan, en werkte
door in de prediking en in publicaties.3
Naar aanleiding van deze ‘Resolutie tot
vrede der kerken’ schrijft Trigland zijn
boekje De recht-gematigde christen, of:
Over de ware moderatie en verdraagzaamheid die tot behoud van de waarheid en de
vrede in de gemeente van Christus volgens
Gods Woord onderhouden moet worden.4

Moderatie
In dit boekje wil Trigland laten zien
wat de Bijbel leert over christelijke
verdraagzaamheid/gematigdheid. De
overheid heeft haar mond wel vol van
verdraagzaamheid, maar wat voor verdraagzaamheid is dat eigenlijk? Daarop
gaat Trigland in dit boekje in. In het vervolg van dit artikel laat ik eerst zien waar
het volgens Trigland in de christelijke
verdraagzaamheid om gaat. Dat noem ik
de gereformeerde visie op de verdraagzaamheid. Daarna zal ik laten zien wat
hij zegt over de zogenaamde ‘moderateurs van deze tijd’, de remonstranten
en regenten, die een heel andere visie op
verdraagzaamheid uitdroegen. Daarover
zal het gaan in een volgend artikel.
Trigland begint met de vraag te stellen:
er zijn twee tegenstrijdige leringen in
een kerk en leraars die deze tegenstrijdige leringen verkondigen. Kunnen die
naast elkaar bestaan, en kunnen de le-

raars erkend worden als trouwe herders
van Christus’ kudde? En mag je dan
zeggen, zoals de Staten van Holland willen: verdraag elkaar daarin? Geef allebei
een beetje van je mening op. Draag de
hoofdzaak uit waarover je het eens bent,
en dek de verschilpunten zoveel mogelijk toe. Mag dat? Is dat een legitieme
manier van moderatie, van omgaan met
verschillen om tot eenheid te komen of
die te bewaren?
Eerst geeft Trigland een definitie van
wat volgens hem schriftuurlijke moderatie is. Moderatie komt van het Latijnse
woord modero of moderor. Wij kennen
vandaag nog het woord ‘moderamen’ dat
daarvan is afgeleid, of moderator. Als je
modereert, oefen je bestuur uit over een
bepaalde groep mensen. Dat bestuur is
gebonden aan een bepaalde norm. In het
burgerlijke bestuur is dat ‘billijkheid en
rechtvaardigheid’. Een bestuurder mag
niet zijn eigen voordeel vooropzetten,
maar moet het algemeen belang en het
voordeel van zijn naaste zoeken. In de
kerk, in geestelijke zaken, is de maatstaf
voor het bestuur het Woord van God.
Wij moeten ons in ons handelen door
dat Woord van God laten leiden, en wel
in drie opzichten. Allereerst, in hoe wij
onszelf opstellen ten opzichte van anderen als wij met hen van mening verschillen, ten tweede, in hoe we omgaan met
de punten waarover verschil van mening
ontstaan is, en ten derde, in hoe wij
omgaan met de mensen met wie wij van
mening verschillen.

Omgang met jezelf
Moderatie ten opzichte van onszelf
betekent dat wij in het verdedigen van
de waarheid altijd de eer van God en
de zaligheid van de mensen op het oog
hebben. We moeten ervoor waken dat
boosheid of frustratie tegenover broeders

of zusters ons zou beheersen. Ook in
de strijd om de waarheid hebben we te
maken met ons ‘vlees’, dat strijd voert
tegen de Geest. Daarom moeten we
onszelf afvragen hoe onze gezindheid is,
als wij strijden voor de waarheid. Zijn
wij werkelijk gericht op de eer van God
en het heil van onze naaste? Of op onze
eigen eer en ons gelijk? Trigland geeft
hier het voorbeeld van Mozes. Hij trad
hard op tegen de afgoderij met het gouden kalf. Maar hij deed dat niet uit haat,
maar uit liefde tot God en zijn volk.
Dat blijkt uit het feit dat hij ook voor
het volk bad en zelfs wel uit het boek
van het leven geschrapt wilde worden
zodat het volk behouden mocht worden.
En Paulus spreekt de Galaten aan als
‘uitzinnige Galaten’. Dat deed hij uit
liefde, omdat hij hen wilde bewaren bij
het échte evangelie. Omdat het gaat om
de eer van God én het behoud van de
naaste, kan Paulus op een andere plaats
weer benadrukken dat een dienaar van
de Heer een verdraagzaam mens moet
zijn, iemand die tegenspraak verdragen
wil, omdat hij zijn broeder of zuster voor
Christus wil behouden of terugwinnen
(2 Tim. 2:24-25).

Omgang met verschilpunten
Vervolgens gaat Trigland in op de
concrete punten waarover verschil van
mening bestaat in de kerk. Hoe moeten
we daarmee omgaan? Dan moeten we
eerst kijken: is er slechts sprake van een
verschil in uitleg van bepaalde bijbelteksten, of gaat het om verschillende leerstukken? Het kan zo zijn dat je bepaalde
bijbelteksten verschillend uitlegt, maar
daarmee niet de leer van Gods Woord
zelf aantast. Op dat punt moeten wij
naar elkaar luisteren. Dat noemen we
in de kerk ‘de vrijheid van de profetie’.
Vandaag wordt het ook wel ‘de vrijheid
van exegese’ genoemd. Ieders inzicht in
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Daarom mag niemand
de Schrift is onvolkomen. En God heeft
de leden van zijn kerk in verschillende
mate gaven gegeven om de Bijbel te
kunnen uitleggen. Daarom moet ieder
bescheiden zijn en naar de ander luisteren, om van de ander te kunnen leren.
Zo geeft de Here ons aan elkaar om
samen verder te komen in het begrijpen
van zijn Woord, en om tot meer inzicht
te komen.5
Maar wat niet mag gebeuren, is dat onze
bijbeluitleg in strijd komt met de leer
van Gods Woord. Je kunt verschillende
exegeses van een tekst hebben, die allemaal overeenkomen met de leer van
Gods Woord. Maar je kunt ook een
tekst zó uitleggen, dat die strijdt met
die leer van Gods Woord. Dat deed
bijvoorbeeld Arius. Hij gebruikte Jezus’
woorden ‘de Vader is meer dan ik’ ( Joh.
14:28) als bewijs tégen de godheid van
Christus. Dan leg je een bijbeltekst zo
uit dat die in strijd komt met de leer
van Gods Woord als geheel. Je gebruikt
dan de uitleg van de Schrift om tegen
de Bijbel zelf in te gaan (een menselijke
mening onder de dekmantel van exegese door te drukken). Dat mag niet. Als
iemands mening bij die categorie hoort,
mag die niet verdragen worden in de
kerk, maar moet die weerlegd en weersproken worden.

Omgang met personen
In de derde plaats bespreekt Trigland
moderatie ten opzichte van de personen
met wie wij van mening verschillen. Hij
noemt dan twee groepen.
Allereerst de ‘zwakken in het geloof ’. Er
zijn mensen die nog weinig kennis hebben of er verkeerde ideeën op nahouden
door invloed van anderen, maar toch wel
verlangen om te groeien in geloof en
kennis (hij noemt voormalige leden van
de roomse kerk of uit doperse sekten).
Zulke broeders en zusters moeten met

verdragen worden die de

kaar. Gaat het hier
om afwijking van
leer van Gods Woord openlijk de leer van Gods
Woord, of om
tegenspreekt verschillende exegeses? Door geduldig samen naar
veel geduld onderwezen worden. Hun
de Schrift te luisteren, mogen we verder
onkunde en verkeerde opvattingen moe- komen in het samen begrijpen van zijn
ten we eerst verdragen, en tegelijk eraan
Woord. En als iemand in de gemeente
werken dat ze tot beter inzicht komen.
dwaalt of onder verkeerde invloed is geZo heeft Christus dat ook gedaan met
komen, mogen we hem of haar niet afbijvoorbeeld Nikodemus, en met zijn
schrijven. Dan moeten ambtsdragers die
leerlingen. Hij heeft geduld gehad met
broeder of zuster liefdevol aannemen en
hun zwakheid, en bleef hun onderwijs
geduldig onderwijs geven, zodat hij of zij
geven.
tot beter inzicht mag komen. Op al deze
Maar er is ook een groep van hardnekmanieren staat de tolerantie in dienst
kige tegensprekers. Zij zijn niet bereid
van de heerschappij en doorwerking van
zich in de ware leer te laten onderwijzen, Gods Woord in de gemeente. En precies
maar proberen hun eigen mening koste
daarom mag niemand verdragen worden
wat het kost staande te houden, ingang
die de leer van Gods Woord openlijk
te laten vinden en te verspreiden. Van
tegenspreekt, met name ambtsdragers
hen zegt Paulus dat zij moeten worden
niet.
terechtgewezen (Tit. 1:9). Wij mogen
In het volgende artikel zal ik laten zien
hen dus niet verdragen, maar moeten
wat Trigland schrijft over de vorm van
hen ontmaskeren als valse leraren. Als
we dat niet doen, dan zullen de zwakken tolerantie die hij bekritiseert: humanistische
tolerantie. Dan wil ik ook laten zien hoe,
in het geloof nog meer in verwarring
mijn inziens, in onze kerken de gereforraken en door hen meegesleurd worden.
meerde tolerantie steeds meer wordt ingeVolgens Trigland horen de remonstranten bij deze categorie. Ze vragen om ‘ge- wisseld voor een humanistische.6
dragen’ te worden, maar die vraag staat
in dienst van hun ijver om hun nieuwe
leer ingang te laten vinden in de kerken.

Tolerantie staat in dienst
van Gods Woord
Trigland laat dus zien dat gematigdheid een belangrijke plaats in de kerk
heeft. Maar die staat altijd in dienst van
de doorwerking van Gods Woord in
de gemeente. Daarom moet ik mijzelf
beheersen in de omgang met broeders
en zusters. Daarom moeten we bij een
verschilpunt in uitleg van de Bijbel of
toepassing ook geduld hebben met el-

5 Voor Trigland is deze vrijheid van
profetie niet zoiets als recht hebben op
je eigen interpretatie (zolang je maar
blijft binnen de bandbreedte van de
belijdenis). Het is juist het begin van
een gesprek, gericht op een eenduidige
uitleg van een bijbelgedeelte, om zo
tot dieper gezamenlijk inzicht in de
Schrift te komen. Hij schrijft: ‘In onze
vrijheid zijn en blijven wij dienstknechten van de Here’ (p. 28). Het gevaar is
namelijk dat men onder de dekmantel
van de vrijheid van exegese ruimte
claimt voor eigen lievelingsideeën.
6 Dit onderscheid ontleen ik aan
J. Kamphuis, Onderweg aangesproken.
Beschouwingen op kerk, confessie en cultuur, Groningen, Vuurbaak, 1968, p. 20.
Kamphuis bespreekt het werk van
Trigland ook, tegen de achtergrond
van de oecumenische beweging in zijn
tijd en de strijd in de vrijgemaakte kerken over de binding aan de belijdenis.
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DOMINEE,
WILT U ONS ZEGENEN?
Het is woensdagmiddag. Ik ben
met emeritaat, dus zak ik weg in
een fleurige strandstoel, en… ik
luister naar een orgelconcert in
de Grote Kerk van Breda. Het be-

heer van dit godshuis werd een te kostbare zaak voor de hervormde gemeente. Nu
probeert een stichting het prachtige gotische monument voor een breder publiek
te benutten en toegankelijker te maken.
Vandaar de strandstoelen.

In mijn verbeelding
zie ik de koeltas aan de
hand waarin voorheen
een bijbeltje werd
vastgehouden.

* Dr. A. Kuyper schreef in 1911 een lijvig
boek over Onze Eeredienst. Hij stelt
voor om tussen het votum en de
zegengroet een stilte in te lassen en de
zegenformule in te leiden met Geliefde
broeders en zusters… (p. 190).

Zullen we de strandstoel ook maar plaatsen in onze kerkgebouwen? Soms zie ik
kerkgangers met koffie en koek de kerkzaal binnenlopen. We zijn casual gekleed,
ik zie op een zomerse zondag T-shirt, korte broek en slippers. In mijn verbeelding
zie ik de koeltas aan de hand waarin voorheen een bijbeltje werd vastgehouden.
In dezelfde stad was ik de zondag ervoor
gastpredikant in het kerkgebouw van de
GKv. Ooit werd in dit lokaal bier getapt,
nu is het een bedehuis. Ik mocht voorgaan in de heilige dienst, en ik begon met
een black-out. Ik spreek een welkomstwoord, de gemeente gaat staan voor een
gezongen votum en daarna is het stil, en
het blijft stil. Ik weet even niet waar ik ben
en wat ik heb te doen. Ik zoek contact met
de organist achter in de kerk. Waarom
speelt hij niet? Steeds meer ogen kijken
me aan. Hulpeloos gaat mijn blik naar de
kerkenraadsbank. Dan zegt de ouderling
van dienst: Dominee, wilt u ons zegenen…

Ik werd even stilgezet. Ik zocht naar de
werkelijkheid: wat beleven we op dit
moment in de dienst? Het gaat om de
zegenbede, die wel de Benedictie wordt
genoemd. Een mooie benaming voor een
heel bijzonder moment. En wie ben ik
dat ik de grote woorden van genade en
vrede mag uitspreken? Ik waande me in
de time-out van mijn black-out even een
priester als Zacharias die ooit stilviel voor
de wachtende menigte buiten de tempel.
Nee, nee, niet ik ben de heilige, ik ben een
gewoon lid van de heilige gemeente, een
broer onder de broers en zusters*, dienaar
van het Woord, slaaf van de gemeente.
’t Is een besef dat in de vordering van mijn
dienst steeds beter tot mij doordringt. Ik
snap te meer dat in veel kerkgebouwen de
hoge kansel wordt verruild voor een eenvoudig spreekgestoelte, een lessenaar op
het podium. Ach, ooit al heb ik het jacquet – ontvangen bij mijn bevestiging en
intrede – aan de kapstok gehangen. Ik doe
mijn dienst in een net donkerblauw pak.
En hoever ga ik nu in mijn aanpassing? Is
de tijd voorbij dat mijn vrouw op de zaterdagavond me zegt: Joh, heb ik wel je witte
overhemd gestreken? Kan ook ik volstaan
met een vaal T-shirtje…?
Ik hoop en bid dat de Benedictie aan het
begin van de eredienst voor velen een moment van bevinding is. En laat het maar
even stil zijn, laat je broer-de-voorganger
je maar even stilzétten: wat toch beleven
we met elkaar?
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Uitleg van een bijbelgedeelte

‘Een andere keer, toen we
weer op weg waren naar de
gebedsplaats, kwamen we een
jonge slavin tegen die bezeten
was door een geest en zo de
toekomst kon voorspellen.
Met haar waarzeggerij
verdiende ze veel geld
voor haar eigenaars.
Toen Paulus er genoeg van
kreeg, sprak hij de geest als
volgt toe: ‘Ik beveel je in de
naam van Jezus Christus:
verlaat haar!’ En op datzelfde
moment ging de geest uit
haar weg.
(HANDELINGEN 16:16 EN 18)
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Als de Pythongeest
je in de greep heeft
Wanneer iemand het heeft over ‘de
python’, waar moet u dan aan denken?
Is dat de slangenfamilie in Afrika en
Zuidoost-Azië? De grote wurgslang die
wel 8-10 meter kan worden? Of in het
verlengde daarvan: de Python in de Efteling, een slangvormige achtbaan met
twee loopings en twee kurkentrekkers?
In Afrika zijn andere associaties bij de
python. Zo kom je met name in Benin
voodoo-tempels tegen met de benaming
Temple des Pythons.

Pythongeest
Dokter Lucas heeft het heel letterlijk
over een pythongeest in Handelingen 16.
Meestal in vertalingen omschreven als:
geest waarmee de toekomst kon worden
voorspeld. Maar Lucas weet goed waarover hij het heeft en benoemt de geest
die de slavin in bezit heeft, doelbewust
‘pythongeest’.
De python is een bekende figuur uit de
Griekse mythologie en kwam voor bij
orakels en waarzeggerij. Met name bij
het orakel van Delphi werden godheden
geraadpleegd voor advies of voor een
boodschap vanuit de godenwereld. In een
van die mythen trad een python op, een

slangachtige draak die de grotten van
Delphi bewaakte waar orakels werden
geraadpleegd. Dit monster werd door de
godheid Apollo gedood en vanaf die tijd
werd deze zelfs de Pythische Apollo genoemd. Deze godheid gaf boodschappen
door via zijn priesters.
En een bekend figuur uit de Griekse voorgeschiedenis was de priesteres die men
Pythia noemde. Zij had de gewoonte om
op een driepoot boven een spleet in de
rots te zitten, waaruit bedwelmende gassen kwamen. Hiervan raakte ze zo in trance, dat ze aan de omstanders orakels gaf.

“Lucas weet goed
waarover hij het heeft”
Zij vormde een spreekbuis van de goden
en was een helderziende.
In de Joodse Talmoed staat het volgende
commentaar bij Leviticus 20:27 over een
man of vrouw die geesten of schimmen
van doden laat spreken: ‘De dodenbezweerder is de Python die uit zijn okselholte
spreekt, en de waarzegger is de Python die
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Lucas neemt de geest
die behoort tot het rijk van
de duisternis, serieus

met de mond spreekt.’ Python was ook een
gangbare uitdrukking voor ‘buikspreker’.

tarieven verschilden nogal. Maar zeker
was dat er grof geld aan werd verdiend.

Lucas kiest zijn woord zorgvuldig. Als
arts geeft hij aan dat deze slavin door een
andere geest dan zijzelf bezeten wordt.
Als zij spreekt, is zij dat meestal niet zelf,
maar dan spreekt er een andere geest uit
haar. Lucas neemt de geest die behoort
tot het rijk van de duisternis, serieus. Om
zo te zeggen: hier zijn wij in het domein
van de slang! Met alle vormen van dien:
waarzeggerij, contacten met geesten van
doden enzovoorts.

Deze slavin wordt er alleen zelf niet rijker
van. Zij moet alles afdragen aan haar
patsers. Ze wordt schaamteloos misbruikt
en uitgebuit. Deze heren bezitten haar,
beschikken over haar. Anderen beslissen
over haar doen en laten. Dat heeft iets demonisch, je wordt bezeten door een ander en
bent totaal niet vrij. Je hebt niets over jezelf te zeggen. Gebonden dus aan handen
en voeten. Je innerlijk wordt afgekneld en
in de greep gehouden. Dat geldt trouwens
bij alle vormen van misbruik, of het nu
gaat om machtsmisbruik, ontaard gezag
of om seksueel misbruik. Het leidt vrijwel
altijd tot gebondenheid. Satan maakt er
volop gebruik van. Het is zijn domein, het
is de boze die mensen aanzet om kwaad
te doen, zodat zij tot boosdoeners worden.

Uitbuiting
Satan verzet zich hevig. Als de eerste
vrouw, Lydia, tot geloof is gekomen, doet
hij een tegenzet. Er komt een vrouw
opdraven die dag in dag uit Paulus en
zijn gezelschap stalkt. En dan wordt ook
meteen duidelijk wat het domein van de
python is. Er komt een slavin in beeld.
Zij kan zich niet vrijuit bewegen, want
zij wordt geronseld door een groep mannen die veel aan haar verdienen. Zij is
een medium, een helderziende, met een
waarzeggende geest. Zij krijgt blijkbaar
boodschappen door, ziet dingen die anderen niet waarnemen en voorspelt de
toekomst. Niets nieuws onder de zon, niet
veel anders dan horoscopen, handpalmlezers, kaarten trekken…, alles wat je op een
paranormale beurs tegenkomt. In die dagen was dat ook helemaal in en hot. Toekomstvoorspellers trof je aan op de markt
of bij het circus, of op de stadswallen. De

Uitdrijving
Na dagenlang gestalk neemt Paulus het
initiatief. Hij spreekt niet het meisje zelf
toe, zij kan geen kant op, maar spreekt
rechtstreeks tot die pythongeest die haar
in de greep heeft. Paulus drijft ook zelf
niet uit. Alsof hij die macht heeft. Hij gebruikt de heerlijke Naam van Jezus. Dus niet
op eigen gezag, alsof Jezus de autoriteit
heeft overgedragen. Maar Hij blijft spreken in de NAAM van Jezus. Hij is Heer,
Hij is ook heer en meester over de tegenwerkers die de waarheid verdraaien. Hij
is een heel andere HEER dan die heren

die deze slavin ronselen. Hij is een totaal
andere HEER, die weliswaar zijn slaven en
dienstknechten heeft, maar die zijn vrij.
Want bij deze Heer ben je daadwerkelijk
vrij. En het vertrek is heel sober, geen geschreeuw, geen gekrioel, geen groot vertoon. Bovendien gebeurt het ook niet à la
minute, maar in dat uur!
Dan breekt de hel los… bij degenen die
haar ronselden, ontpopt zich hun ware
geest. Ook uit het domein van de slang.
Hier komt de ware aard boven van gebondenheid. De machten die erachter
schuilgaan, zijn enkel en alleen de macht
van geld en hebzucht. Toen de geest werd
uitgedreven, werd ook de bron van inkomsten uit haar gedreven. De aanklacht
is dan ook niet: ze hebben een geest uitgedreven, deze exorcisten. Maar ze hebben inbreuk gemaakt op het Romeinse
eigendomsrecht. Als iemand je al je slaaf
kan aftroggelen en je van je inkomsten
berooft, dan word je als Romein in je
rechten aangetast.

Een bevrijding in Cotonou
In de gemeente van Cotonou in Benin
komt nu een jonge vrouw van begin 20.
Ze is getrouwd en heeft een klein kindje.
Met haar toestemming geef ik haar verhaal door: ‘Ik ben opgegroeid in een gezin
waar veel aan voodoo werd gedaan (met
hun Temple des Pythons). Vandaar dat
ik vertrouwd ben geraakt met de wereld
van geesten en allerlei andere occulte
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Temple des Pythons in Benin

zaken. Ook heb ik veel meegemaakt. Toen
ik ongeveer vijftien was ben ik door drie
verschillende mannen misbruikt. Ik had
veel nare dromen. Ik droomde van een
enge slang, die door mijn lichaam kroop.
Ik droomde dat ik samen met een vrouw
diep onder de zee was. Op een gegeven
moment voelde ik de slang waarover ik ’s
nachts droomde, ook overdag door mijn
lijf heen kronkelen. Mijn ouders wisten er
geen raad mee. Ik had het idee dat er één
of andere boze geest in me woonde, die
er maar niet uit wilde. In de wijk waar ik
woon, staat de Eglise Réformée de Benin.
Ik was er weleens voorbijgelopen, maar
ik was er nog nooit naar binnen geweest.
Op een avond ben ik naar een gebedssamenkomst in deze kerk gegaan. Daar
gebeurde iets wat ik totaal niet verwacht
had. Ik voelde me eerst heel onrustig
worden. Mijn lijf verstijfde helemaal. Het
leek alsof de geest die in me woonde, met
mij aan de haal ging. Ik viel op de grond
en begon te schreeuwen. Andere mensen
vertelden me later dat het wel het geluid
van een dier leek. Ik weet alleen nog dat

“Dan breekt de hel los…
bij degenen die haar ronselden,
ontpopt zich hun
ware geest”
mensen mij hebben weggedragen en in
de naam van Jezus voor mij gingen bidden. Er werden veel bijbelteksten met mij
gelezen. Ik weet niet eens hoelang het
geduurd heeft. Wel voelde ik dat er binnen
in mij iets gebeurde: de slang, die ik door
mijn lijf voelde kronkelen, leek uit mij weg
te gaan. Sindsdien voel ik me een stuk
beter. Er was op allerlei vreemde manieren
geprobeerd om die nare dromen te laten
stoppen. Maar niets hielp, behalve gebed
in de naam van Jezus. Ik merk dat ik er
nog niet ben. Soms voel ik me weer heel
rot. Maar ik ben veel meer gaan vertrouwen dat het in de toekomst beter met mij
zal gaan. Jezus zal mij vast en zeker gaan
helpen.’ Bevrijd uit de greep van een pythongeest!
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Hoopvol
verhaal van een
christenhomo
Als hetero iets over
homoseksualiteit schrijven…,
dat lijkt gemakkelijk praten.
Maar het is juist daarom extra
lastig. Het boek Hoopvol leven
van de homoseksuele christen
Wesley Hill heeft mij echter
buitengewoon geholpen, aldus
Sipke Alserda. Daardoor is het
in dit artikel niet gebleven bij
puur bijbelstudie. Het gaat
vooral ook over de vraag: wat
betekent die bijbeluitleg voor
je homoseksuele broeders en
zusters? Overigens: ook onder
homoseksuele christenen is er
verschil van inzicht over die
bijbeluitleg.

I

k heb Hoopvol leven1 met groeiende
belangstelling gelezen. Het heeft
mij van begin tot eind geboeid. De
auteur getuigt van een diep geestelijk inzicht en van veel liefde voor
zijn medechristenen, zowel homo’s
als hetero’s. Ik heb hier ook voor
mijzelf van geleerd! Veel in dit artikel
heb ik aan dit boek ontleend.
Inleiding
Laten we als beginpunt nemen:
• je bent homoseksueel,
• je bent christen,
• je hebt altijd begrepen, dat de Bijbel
homoseks2 afwijst.
Dat is vaak het startpunt van homo’s en
lesbiennes die in een christelijke omgeving zijn opgegroeid.3 Ja, en dan?
Stel: je accepteert je homo-zijn, inclusief
de mogelijkheid om een homoseksuele
relatie aan te gaan. Kom je dan op gespannen voet met de Bijbel? Kun je dan
wel christen blijven?
Sommige homo’s proberen dan toch
om min of meer van hun homoseksuele
voorkeur af te komen. Om aan de bijbelse norm te voldoen.

Is het mogelijk om hiervan te ‘genezen’?
De praktijk leert dat zo’n ‘genezing’ bijna
altijd maar tijdelijk is. Maar als je gelooft
in een God die machtig is, dan is niets
onmogelijk. Dan is ‘genezing’ ook mogelijk, op het gebed of via therapie. Maar
een belofte is dat bepaald niet!
Soms gaan homo’s, ondanks hun geaardheid, een heteroseksuele relatie aan.
Als dat gebeurt met de gedachte dat ze
zo hun homoseksuele voorkeur kunnen
negeren, dan loopt het vroeg of laat
toch meestal spaak. Zeker, wanneer je
je geaardheid verborgen hebt gehouden
voor je partner. Maar soms werd het in
alle eerlijkheid een goede en duurzame
relatie, mét of zónder seks (p. 91v). Toch
geen gemakkelijke weg en in de praktijk
slechts voor enkelingen weggelegd.
Zo kun je homo zijn en tegelijk voluit
christen. Ook met de ‘klassieke’ uitleg
van de Bijbel op dat punt.
Het alternatief
Anderen kiezen een andere weg: een
homoseksuele relatie. Omdat het bovenstaande geen optie voor hen is: onhaalbaar. En dan probeer je als christen
nog eens goed de Bijbel te lezen. Zegt
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de Bijbel echt dat een homoseksuele relatie zonde is? En ze
komen tot de conclusie dat de Bijbel hiervoor toch wél ruimte
biedt. Wanneer de Bijbel seks van mannen met mannen afwijst, staat dat steeds in het kader van een verworden, wereldse
moraal, en dan gaat het niet om een duurzame relatie van liefde en trouw. Het is zelfs de vraag of die in de tijd van de Bijbel
wel voorkwam.4
Ook zo kun je christen zijn en blijven, maar dan wel met een
andere bijbeluitleg op dit punt...
Dit is waar misschien wel de meeste christenhomo’s voor kiezen.

Kun je dan wel
christen blijven?

Is dit de weg van de minste weerstand? In elk geval is ook dit
niet een gemakkelijke weg. Want hoe reageert je christelijke
omgeving op jouw keus? In veel gevallen hebben homo’s juist
in de kerk pijnlijke ervaringen opgedaan. Ze hebben zich eenzaam gevoeld. Velen zijn van de kerk vervreemd geraakt, hebben soms zelfs het geloof in God verloren.
Hier zie je trouwens ook iets van de andere kant: hoe kan een
kerkelijke gemeente liefdevol omgaan met broeders en zusters

die een homoseksuele geaardheid hebben? Houd je hun alleen maar de norm
voor? En dan dus de norm: God verbiedt een homoseksuele relatie. Of kun
je hen liefdevol (blijven) steunen? Soms
lijkt het alsof je als christelijke gemeente
moet kiezen: of trouw blijven aan het
onderwijs van de Bijbel, of een veilig
thuis bieden aan homo’s.5
Een derde weg
Het boek dat ik las, is geschreven door
een christenhomo die een derde weg
kiest. Hij beschrijft zijn zoektocht uitgebreid en motiveert ook duidelijk vanuit zijn geloof in God, in Christus, in de
Bijbel als het Woord van God en als de
norm voor het leven van iedere christen.
Zo kiest hij met overtuiging voor een
celibatair leven. Terwijl de homoseksuele
verlangens nog steeds volop aanwezig zijn!
Dat is in de homowereld niet bepaald
een populaire opstelling. Er is zelfs
moed voor nodig. Tegelijk komt steeds
weer de vraag op: is dit eigenlijk wel een
begaanbare weg? Wie houdt dat ooit
vol?! Ik ben onder de indruk gekomen
van de diepingrijpende betekenis die
een homoseksuele geaardheid heeft voor
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je leven als christen, in een (orthodox-)
christelijke omgeving. Wellicht is het
een levenslange worsteling. Toch is deze
keus voor een christenhomo zeer het
overwegen waard! Na dit boek gelezen
te hebben, durf ik dat nu wel te zeggen.
De Bijbel over homoseksualiteit
In dit boek komen niet alleen de bijbelteksten aan de orde die homoseksualiteit
expliciet afwijzen, zoals Genesis 19:1-11,
Leviticus 18:22 en Romeinen 1:18-32.
Maar ook teksten in het bredere kader
van Gods bedoeling met het huwelijk
en met seksualiteit (Gen. 1-3; vgl. Mat.
19:3-9 en Mar. 10:6-8): die twee (één
man en één vrouw) zullen één vlees zijn.
Opvallend vond ik de verwijzing naar
1 Korintiërs 6:9-10 (vgl. 1 Tim. 1:8-11),
waar ‘knapenschenders’ (NBV) meer
letterlijk vertaald wordt met ‘mannen
die met mannen slapen’ (vgl. HSV!).
Dat opent op z’n minst de mógelijkheid,
dat binnen de gemeente van Korinte
christenhomo’s waren. Paulus vervolgt
immers met: Sommigen van u zijn dat
ooit geweest. En dan het evangelie: maar
u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent
rechtvaardig verklaard in de naam van de
Heer Jezus Christus en door de Geest van
onze God (vs. 11)! Deze tekst komt in
het boek meerdere keren terug: ruimte
voor christenhomo’s in de gemeente
van Christus. Maar geen ruimte voor
homoseks.
Wat mij betreft, is deze uitleg van de
Bijbel overtuigend.
Een begaanbare weg?
Veel christenhomo’s komen tot de conclusie dat dit een onmogelijke opgave is.
Het is een constante worsteling waaraan
je kapotgaat. En dan alle struikelingen.
Als het niet met seksuele daden is, dan
toch wel met verkeerde gedachten. Dus
voel je je niet alleen in je mens-zijn ongelukkig en mislukt, maar voel je je ook
nog constant schuldig tegenover God
(p. 51).
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Conclusie: je kunt niet tegelijk homo én christen zijn. Niet op
déze manier tenminste.
Zou God dit echt vragen? Hoe kan het evangelie zich verzetten tegen liefde?
Alles in onze cultuur vertelt ons dat een ‘nee’ tegen homoseks
onderdrukkend en verstikkend is. Seksueel actief zijn is immers de ultieme manier om echt te léven…
Maar – de boodschap van het evangelie gaat vaker in tegen de
cultuur:
•n
 iet zelf je leven bepalen, maar toewijding aan Christus…
•n
 iet graaien, maar weggeven…
•n
 iet wraak nemen, maar je vijand liefhebben…
Het gaat er niet om dat het een makkelijk leven wordt op aarde. Maar het gaat om het perspectief dat het evangelie biedt:
het verhaal van God, die er is, die je niet in de steek laat, die
uit liefde vergeeft en kracht geeft. Dus: van welk ‘verhaal’ willen
wij deel uitmaken (p. 57)?!
Alle christenen
Het kan lijken alsof christenhomo’s een veel zwaardere last te
dragen krijgen dan alle andere christenen. En inderdaad, de
worsteling van een christenhomo is in veel opzichten uniek.
Als hetero zou ik dat niet willen en niet durven bagatelliseren
door te zeggen: we hebben allemaal onze strijd. Maar in Hoopvol leven zegt een christenhomo dat zelf: in dit opzicht zijn
homo’s niet volstrekt uniek (p. 19). De worsteling met mense-

Homoseks(ualiteit) is
geen grótere zonde dan
miljoenen andere zonden,
ook die van hetero’s. We zijn
allemáál afhankelijk van
Gods oneindige genade en
barmhartigheid
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lijke zondigheid en het ontvangen van goddelijke barmhartigheid is voor alle christenen gelijk.
Ik blijf nu even heel dicht bij het boek: álle christenen ervaren
– in zeker mate – dezelfde frustratie (p. 60). In feite worstelen
álle gelovigen met verschillende soorten verlangens die ze
moeten negeren om trouw te blijven aan de eis van het evangelie. Het ongetrouwde meisje dat sterke seksuele verlangens
heeft en door niemand ten huwelijk gevraagd wordt, heeft
hetzelfde probleem (p. 67). Het leven met onvervuld verlangen
is niet de uitzondering op de menselijke regel, maar de regel
zelf. De lijst van onvervulde verlangens is eindeloos. Wat moet
een onbegeerlijke vrijgezel met verliefdheid op een getrouwde
vrouw (p. 69)?
Maar als christen sta je er nooit alleen voor. Het evangelie belooft geen redding van alle pijn in dit leven. Maar Gods kracht
wordt zichtbaar, juist midden in zwakheid (2 Kor. 12:9)!
Homoseks(ualiteit) is geen grótere zonde dan miljoenen andere zonden, ook die van hetero’s. We zijn allemáál afhankelijk
van Gods oneindige genade en barmhartigheid (p. 39v)!
Belang kerkelijke gemeenschap
Medechristenen nemen in dit boek een vrijwel onmisbare
plaats in. Niet-erotische vriendschappen met (christelijke)
leeftijdsgenoten zijn cruciaal (p. 41v), om de weg sámen te
gaan. Je ‘geheim’ delen met anderen geeft opluchting. En nog
belangrijker: zo kun je via goede vrienden (christenen) de liefde van Gód ervaren. Een vriend die luistert en je herinnert aan
Gods genade, genade die er ook zal zijn als de verleiding de
volgende dag wéér komt. Dat betekent een enorme troost en
steun. De kerk moet dus een veilige plek zijn!
Binnen de kerkelijke gemeenschap zijn daarvoor nóg een
paar dingen nodig. Er is een soort rehabilitatie nodig van het
celibaat. In het Nieuwe Testament wordt dat gezien als een
eervolle roeping. Jezus koos zelf voor het celibaat en beval dit
bij anderen aan als radicaal teken van een nieuw tijdperk (vgl.
Mat. 19:12). Na de opstanding wordt er niet meer getrouwd
(Mar. 12:25). Paulus schrijft: wie trouwt handelt goed, maar
wie niet trouwt handelt béter (1 Kor. 7:38). En de vervulling
van het huwelijk: de bruiloft van het Lam (Op. 19)! Celibataire
christenhomo’s kunnen, juist in en door hun celibaat, navolgers van
het leven van Christus zijn, tekenen van het komende koninkrijk
(p. 147). Daar hoort vervolgens het besef bij, dat je identiteit
niet bepaald wordt door je seksuele aanleg. Het is een aspect
van je persoonlijkheid.6 Maar vóór alles ben je christen (p. 21).
En in de derde plaats is belangrijk: de erkenning van de waarde van vriendschap in het algemeen.7
In onze westerse samenleving lijkt een huwelijk, of in elk geval
een seksuele relatie, de énige manier om echte liefde te ervaren.

Maar het heeft een sterke bijbelse basis
om de waarde van geestelijke verwantschap en broederliefde te benadrukken.
Want juist daarin komt de liefde van
God – de liefde die alles te boven gaat! –
openbaar (vgl. Mat. 10:37v en Joh. 15).
In het verleden werd in de kerk niet
alleen homoseks, maar ook de homoseksuele geaardheid vaak afgewezen. Daar
kon niet over gesproken worden.8 Dat
is tegenwoordig gelukkig anders. Ook al
zal dat in veel gevallen nog beter kunnen. Maar een lesbienne die ik een tijdje
geleden sprak, beaamde dat ze zich in
de kerk aanvaard voelde. Het probleem
is nu niet meer de geaardheid, maar het
wel of niet mogen aangaan van een homoseksuele relatie. Die ontwikkeling zag
zij als winst.
Hoopvol leven
Een leven van strijd, eenzaamheid en
een voortdurende worsteling, dat is toch
geen leven?!
Toch is het bijbels gezien zó: als er géén
sprake was van nieuw leven, was er ook
geen strijd. Namelijk strijd tegen de
zonde: het afsterven van het oude leven.
Misschien moet je zelfs het ómgekeerde
zeggen: als er geen strijd is, is er ook
geen nieuw leven!
Paulus had een doorn in het vlees, wat
voor hem een voortdurende worsteling
bleef. Maar die doorn werd niet weggenomen. God beloofde wel kracht en nabijheid: Mijn genade is voor jou genoeg!
Genoeg om ons tot nieuwe mensen te
maken, een nieuwe schepping!
Met wat God (in zijn wet) van ons
vraagt, wil Hij ons afbrengen van al
het verkeerde. Om ons geleidelijk, op
pijnlijke wijze ook, te veranderen in de
schepsels zoals Hij die wenst. Wanneer
homoseksuele christenen hun seksualiteit voor God brengen, betekent dat een
langdurig, kostbaar proces van herschepping (p. 63). De kerk is dus niet alleen
een plek waar je getroost wordt en je
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De kerk is dus niet alleen een
plek waar je getroost wordt
en je zin krijgt. Het is een
plek van verandering

MEER LEZEN

Hoopvol leven. Gedachten
over christelijke trouw en
homoseksualiteit,
Wesley Hill, Van Wijnen,
Franeker, 2018.

1 Wesley Hill, Hoopvol leven. Gedachten
over christelijke trouw en homoseksualiteit, Van Wijnen, Franeker, 2018.
2 Wat de gebruikte terminologie betreft
(homoseksueel, homoseks, christenhomo etc.) sluit ik zo veel mogelijk aan
bij het in de vorige noot genoemde
boek. Daarom gebruik ik niet de termen homofiel en homofilie. Zie Wesley
Hill, p. 21.
3 Zie het boek van Teus Dorrepaal, Praat
er maar niet over, dat ik in een volgend
nummer hoop te bespreken.
4 Wolter Rose schrijft in een ND-artikel,
dat dit in de tijd van de Bijbel zeer
waarschijnlijk wel degelijk een bekend
en in bepaalde kringen geaccepteerd
fenomeen was (ND, 10-07-2015). Zie
ook het blad OnderWeg nr. 20 (31 oktober 2015).
5 Zie bij Wesley Hill het Woord vooraf
door Wolter Rose.
6 In een recent nummer van Onderweg
(16 maart 2019) gaat Wolter Rose o.a.
op dit punt nader in.
7 In het in de vorige noot genoemde
nummer van Onderweg vraagt Maarten van Loon (via een bespreking door
de Amerikaanse lesbienne Bridget
Eileen) hier ook aandacht voor.
8 Het boek van Dorrepaal geeft hiervan
meerdere schrijnende voorbeelden.
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zin krijgt. Het is een plek van verandering. En daar zit Gods
liefde achter! De pijn die wij voelen, is dus niet zozeer teken van
ons gebrek om te leven zoals God van ons vraagt, maar veeleer
een teken van onze trouw! God neemt mensen in Christus niet
alleen zoals ze zijn: Hij neemt ze om ze te veranderen in wat
Hij wil dat ze zijn.
God geeft om ons, Hij houdt van ons, Hij is een God van liefde en genade. Dat heeft Hij wel heel duidelijk bewezen in het
offer van zijn Zoon, die voor ons stierf aan het kruis.
God is zelfs blij met ons en verheugt zich over ons. Wij
kunnen – ondanks onze zonden en zwakheden – Hem behagen! Daarom mogen we ook geduld hebben met onze eigen
zwakheden. Gods kracht bewijst zich immers midden in onze
zwakheid.
En er komt een tijd dat alle leed geleden is. Denk aan Romeinen 8: het lijden van deze tijd staat niet in verhouding tot de
luister die ons zal worden geopenbaard (vs. 18). Wij hebben als
voorschot de Geest ontvangen (vs. 23). Dus: geduldig wachten
op de toekomstige erfenis: de verlossing van ons sterfelijke
bestaan. In die hoop zijn wij gered (vss. 24-25)!
Afsluiting
Het boek van Wesley Hill is niet een systematisch betoog,
maar het verhaal van een worsteling en een zoektocht in het
volgen van Jezus Christus. Met geschenken onderweg, maar
ook met blijvende pijn. Toch vooral met de ervaring: we mogen bij God horen, ons door Hem geliefd weten. We staan
er nooit alleen voor en hebben een heerlijk vooruitzicht voor
ogen. En ondanks alles is Gods liefde ook in dit leven al voelbaar aanwezig, een liefde die béter is dan de liefde van mensen.
De moeite waard ook om te kiezen voor een moeilijke weg als
het celibaat. Ik heb veel respect voor deze keuze. Hoewel ik
gevoelsmatig goed kan begrijpen, dat andere christenhomo’s
een andere keuze maken. En ook, dat een christelijke gemeenschap het moeilijk vindt om daarover afkeuring uit te spreken.
Toch kan ik me vanuit de Bijbel beter vinden in de keuze voor
het celibaat. En laten we ook bedenken: wanneer we homoseks
en een homorelatie volledig aanvaarden, dan staan homo’s die
voor het celibaat kiezen, opnieuw eenzaam in de kou. Immers,
ook onder de christenhomo’s vormen zij een minderheid.
In dit verhaal komen we de verschillende aspecten en bijbelse
noties meerdere malen tegen. Zodat uiteindelijk alles op z’n
plaats valt! En dat maakt de titel van het boek helemaal wáár:
Hoopvol leven!
Leerzaam en verrijkend, niet alleen voor christenhomo’s, maar
voor alle christenen!
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Reformatie in Oostenrijk

TOLERANTIE EN VRIJHEID,
GROEI EN SPANNINGEN

E

Keizer Jozef II

erder ging het over hoe de leer van
de Reformatie in Graz snel bekend
werd. Vanaf het eind van de zestiende eeuw kwam de Contrareformatie goed op gang. Tussen 1600
en 1760 werden vele duizenden Oostenrijkers gedwongen het land te verlaten in
verband met hun protestantse geloof.

18e en 19e eeuw

Aan de heftige vervolgingen kwam een
eind toen in 1781 door keizer Jozef II een
tolerantiepact werd uitgevaardigd. Dat
betekende dat de protestanten werden
getolereerd. Ze hadden niet dezelfde rechten als de Rooms-Katholieke Kerk, maar
hadden wel de vrijheid om hun geloof uit
te oefenen. De kerkgebouwen mochten
echter niet als kerkgebouw herkenbaar
zijn en geen ingang aan de doorgaande
wegen hebben. Dit pact was goed nieuws
voor de protestanten in Oostenrijk, maar
helaas waren er na twee eeuwen contrareformatie weinig protestanten meer over.
Alleen op sommige plekken hoog in de
bergen hadden de protestanten het volgehouden. Zo ook in het westen van Stiermarken in het gebied Schladming. Hier vind je
tot op heden enkele protestantse kerken.
In Graz werd in 1821 weer een protestantse kerk gesticht. Gedurende 221 jaar
waren hier geen reformatorische diensten
gehouden. Vanaf 1821 kon het gemeenteleven weer opgebouwd worden.

In juli jl. is Peter Drost met zijn gezin verhuisd van
Delfzijl naar de omgeving van Graz, om daar een
gereformeerde kerk te stichten. Daardoor geïnteresseerd
geraakt in de geschiedenis van het protestantisme in
Graz, vertelt hij er in een korte artikelenserie iets over.
In de loop van de negentiende eeuw
groeide het aantal protestanten voor
namelijk door immigranten.
Sinds 1781 werden de protestanten wel
getolereerd, maar op allerlei manieren
nog behandeld als tweederangsburgers.
In 1861 werd echter het protestantenpact
uitgevaardigd door keizer Frans Jozef I.

Verenigingen werden
opgeheven, scholen
werden gesloten

Dat betekende een stuk meer vrijheid
voor de protestanten en gaf meer gelijkheid met de Rooms-Katholieke Kerk.
Rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw groeiden de
protestantse kerken in Oostenrijk snel. Dit
werd gestimuleerd door de Los-von-Rom
beweging die Duitse sympathieën had
en voornamelijk om politieke redenen de
katholieke kerk wilde verzwakken. Tussen 1898 en 1914, het begin van de Eerste
Wereldoorlog, waren er meer dan 65.000
katholieken die de overstap maakten

naar de Evangelische Kirche in Oostenrijk.
Deze groei betekende alleen niet zoveel
positiefs. Omdat velen alleen vanuit politiek oogpunt waren overgegaan, zorgde
dit voor veel spanningen in de protestantse kerken.

Eerste helft 20e eeuw

Na de Eerste Wereldoorlog maakte Oostenrijk politiek weer een move richting het
katholicisme. De protestanten voelden
zich klemgezet. Mede daardoor waren
de meeste protestanten in Oostenrijk in
eerste instantie enthousiast over de ‘Anschluß’ van Oostenrijk bij Duitsland in
1938. Zo werd men weer verbonden met
het moederland van de Reformatie. Het
enthousiasme was echter van korte duur.
Al snel bleek het naziregime ook de uitoefening van de protestantse godsdienst
aan banden te leggen. Verenigingen werden opgeheven, scholen werden gesloten
en behalve de zondagse kerkdiensten
mochten er geen kerkelijke activiteiten
meer georganiseerd worden.
Door het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Oostenrijk weer een zelfstandige natie en kwamen ook de protestantse kerken in Oostenrijk weer op zichzelf te
staan. Dat bracht weer nieuwe kansen en
uitdagingen met zich mee.
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Voor ambtsdragers en gemeenteleden

George Harinck en Wim Berkelaar, Domineesfabriek.
Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen,
Prometheus, Amsterdam, 2018, ISBN 9789035143876.

Hoe lees je
Domineesfabriek?
Hoe verschillend kan het zijn: de ervaring
van diverse mensen die eenzelfde situatie
meemaken. Of die hetzelfde boek lezen.
Alko Driest las het boek Domineesfabriek
dat de geschiedenis van de Theologische
Universiteit/Hogeschool in Kampen
beschrijft. Hij studeerde er zelf in de
jaren zeventig maar zijn taxatie van
die periode is een andere dan die van
de auteurs. Over wat hem bij het lezen
van dit boek opviel, maakt hij enkele
opmerkingen.

an de ene kant hoor je over herkenning van wat het boek een benauwd
klimaat noemt. Bij anderen is er
ongeloof over het beschreven klimaat. Was het wel zo benauwd?
Ik studeerde nog niet in Kampen
in die zo woelige jaren zestig. Maar ik heb wel de kerkelijke woelingen rond ds. Van der Ziel in Groningen in
die tijd meegemaakt. Met forse discussies op scholierenniveau – ik zat in Groningen op de gereformeerde
HBS. Over wat er gebeurde. Over de Open Brief en
over de betekenis van de gereformeerde belijdenis.
In de jaren zeventig was ik wel student in Kampen.
De School trok de deuren dicht voor andersdenkenden,
zo is de teneur in dit boek.
Over dat dichtdoen valt wel wat meer te zeggen dan
in het boek gebeurt. Maar eerst iets over het klimaat
onder de studenten. Er viel weinig aan spanning te
bespeuren. Mijns inziens waren de verhoudingen
‘open’. We hadden hoogleraren die voor ons studenten
heel toegankelijk waren. Met door de bank genomen
hartelijke verhoudingen tussen studenten. Keken wij
en dwaalden wij alleen rond in de eigen kerkelijke
tuin? Liepen we allemaal strak in de pas op een ons
voorgeschreven route? De auteurs stellen: de Hogeschool stond er naar het uiterlijk blakend bij.
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Niettemin verkeerde de vrijgemaakte hogeschool
in theologisch opzicht omstreeks 1970 in een groter
isolement dan ooit. Je proeft al lezend: het was naar
alle kanten afstand houden. Ik citeer: ‘Het isolement
scheen de Hogeschool-Gemeenschap echter niet
te deren’ (p. 353). En vonden wij studenten, horend tot
die gemeenschap, het wel best zo? Kritiek vanuit de
studentenwereld? Die was er. Voorkeuren voor docenten? In de waardering van de colleges scoorde onder
anderen een Kamphuis onder de studenten hoog.
Daarentegen is de afkeuring over de ‘fase Kamphuis’ in
Domineesfabriek megagroot.

Naar buiten toe

We hadden in de jaren ’70 wel degelijk sprekers van
buitenaf. Ik herinner me een boeiende lezing van een
theoloog van de RU Groningen. En de diverse disputen van de studenten, die hun eigen vergaderplaatsen
hadden, kenden hun eigen uitnodigingsbeleid. Zij
lieten vogels van verschillende pluimage opdraven. Ik
denk verder aan een aantal gesprekken die ik samen
met een vijftal medestudenten heb gevoerd met studenten van de ‘Oudestraat’ (synodale hogeschool). Een
van de eigen hoogleraren stimuleerde ons initiatief.
Toen een van ons het onderwerp ‘kerk’ boven aan het
lijstje van onderwerpen wilde zetten, gaf hij het advies:
Ga het daar niet meteen over hebben, bewaar dat voor
later. Hij wees op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
die ons daarin voorgaat. Het gaat in de NGB eerst veel
over God, over zijn Woord enzovoort, en pas veel later
komt de kerk aan de beurt (artt. 27-29). Al met al hadden we vijf boeiende gesprekken.
Nog een voorbeeld waaruit duidelijk wordt dat het
allemaal niet zo beperkt is geweest als wordt voorgesteld. En ook anders dan wordt voorgesteld. Praktische
vorming was niet in beeld, zeggen de schrijvers. Toch
was daar onder studenten zeker behoefte aan. Het

Kritiek vanuit de
studentenwereld?
Die was er

Een groot deel van deze recensie is overgenomen in de
Persrevue van ons blad, jrg. 25, nr. 11 (nov. 2018).

Er is nog werk te
verzetten. Door mensen
met meer affiniteit
jaarverband waarvan ik deel uitmaakte, maakte er
werk van. Domineesfabriek weet niet meer te noemen
dan dat praktijkstages nog steeds ontbraken (p. 356,
632). Maar die waren er in de jaren ’70 wel degelijk,
begonnen als een ‘particulier’ initiatief van studenten.
Curatoren vroegen om opheldering. De praktische
stage ging ‘gewoon’ door. Luttele jaren later maakte
die deel uit van het studieprogramma!

Recensie?

De samenstellers van dit boek hebben veel werk gehad
aan het doorwerken van de hun ter beschikking gestelde archieven. Recenseren lukt niet echt. Mijn verhaal
komt dan ook niet in de richting van een recensie. Toch
is er wel iets over te zeggen.
Professor Douma, die als geen ander met interne
verwikkelingen op de hoogte is, komt op zijn website
gelukkig met een uitgebreide recensie.* Hij legt er de
vinger bij dat de auteurs geen affiniteit hebben met het
doen en laten van de personen over wie zij zo kritisch
schrijven. In het Gereformeerd Kerkblad van midden- en
zuid-Nederland kwam drs. Piet Houtman, student in
Kampen in de jaren ’70, tot dezelfde conclusie. Er is
daarom naar ik meen, voor andere historici nog werk
te verzetten. Door mensen met meer affiniteit.

Gereformeerd blijven

Douma schreef: ‘Wie de herleving van Kampen in 1970
in het kader wil zetten van de hele geschiedenis van
de universiteit, raad ik aan een parallel te zien in wat
de synode van de Afgescheidenen in 1882 besloot. Aan
het drama-Steketee had deze synode schuld. Maar zij
heeft door drie nieuwe benoemingen de School van
toen mogen laten herleven. Over de periode-Kamphuis
belijd ik naast schuld ook dankbaarheid jegens God.
Zover komen de schrijvers niet. Zij ontmaskeren veel
schuld, vaak ook terecht. Maar God bedanken doen
zij nergens. Ik vermeld mijn dankbaarheid voor Gods
voorzienigheid: de Theologische Hogeschool mocht
destijds gereformeerd blijven.’

252

GETUIGEN VAND AAG

TEKST
PETER
DROST
BEELD
ERWI N OLAF

Jongeren

God Genade

Schepping

Belijden

Zondeval

Mensbeeld

Belijdenis

Geloven Bijbel

Guido de Brès

Engelen

Liefde

Mens
NGB

NADER
BEKEKEN

JAARGANG 26
SEPTEMBER 2019 #9

253

De mens is ...
De mens is ten diepste… Hoe zou jij
deze woorden aanvullen? Is de mens ten
diepste goed of slecht? In gesprekken
met ongelovigen kan het mensbeeld ter
sprake komen. Sommige mensen zijn
positief over de mensheid. In principe
is ieder mens goed, zeggen ze. Anderen
zijn negatief. Je kunt geen mens vertrouwen, zeggen ze. Het is belangrijk te
kijken naar wat de Bijbel erover zegt én
we kunnen leren van wat er in de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat.

God was erg
enthousiast over
de mens

In artikel 14 gaat het over de schepping
van de mens, zijn val en verdorvenheid.
Wij geloven dat God de mens uit het stof
van de aarde geschapen heeft en hem gemaakt en gevormd heeft naar zijn beeld
en gelijkenis: goed, rechtvaardig en heilig,
zodat hij met zijn wil in alles overeen kon
stemmen met de wil van God.
Rechtvaardig
Dat klinkt positief ! En dat is het ook.
Wij mensen zijn gemaakt naar het beeld
van God, we lijken op Hem. Wat betekent dat? Guido de Brès, auteur van de
NGB, noemt hier drie eigenschappen:
goed, rechtvaardig en heilig. God is goed
en zo heeft Hij de mens geschapen. God

is rechtvaardig en zo heeft Hij de mens
geschapen. God is heilig en zo heeft Hij
de mens geschapen. Daardoor kan de wil
van de mens overeenstemmen met de
wil van God. Dat betekent dat de mens,
zoals hij geschapen is, het goed vond
wat God deed. Hij was blij met God en
wilde hetzelfde als God. Hij wilde het
goede, het heilige en het rechtvaardige,
net als God.
Twee druppels water
Vanuit de Bijbel is er nog wel meer te
zeggen over het feit dat de mens naar
het beeld van God geschapen is. Je kunt
het vergelijken met de relatie tussen een
vader en een kind. Sommige kinderen
lijken als twee druppels water op hun
ouders. Zo lijkt de mens op zijn Vader in
de hemel, zijn Schepper.
Verder betekent het beeld van God zijn
ook een grote verantwoordelijkheid. In
Genesis 1:26 zegt God als Hij de mens
gaat scheppen: ‘Laten Wij mensen maken
die Ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken;
zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel,
over het vee, over de hele aarde en over alles
wat daarop rondkruipt.’
Het was de bedoeling dat de mens heerschappij zou voeren over de schepping.
Dat wordt vaak vergeleken met een ambassadeur. Een ambassadeur vertegenwoordigt de koning in een ander land.
Daar heeft hij ook de verantwoordelijkheid om namens de koning beslissingen
te nemen. Zo vertegenwoordigen wij
mensen God op deze aarde en hebben
wij de verantwoordelijkheid namens
Hem beslissingen te nemen. Daarvoor
is het natuurlijk belangrijk dat onze wil

OM TE BESPREKEN
1. Hoe zou jij de woorden van de
titel aanvullen?
2. Wat zeg je tegen mensen die
beweren dat christenen een
negatief mensbeeld hebben?
3. Wat zeg je tegen mensen die
alleen maar negatief over andere mensen spreken?

overeenstemt met Gods wil. Het is niet
de bedoeling dat een ambassadeur dingen beslist die de koning zelf nooit zou
beslissen.
Het hele verhaal?
Dit alles geeft een mooi, positief, groots
beeld van de mens. Niet voor niets staat
er dat God na de schepping van de
mens zag dat het zeer goed was. God
was erg enthousiast over de mens: wat
een fantastisch wezen! De Bijbel heeft
in principe een positief mensbeeld.
Wat zou het mooi zijn als dat het hele
verhaal was. Helaas is dat niet zo. Anders zouden we niet zoveel ellende
hebben op deze wereld. Niet voor niets
wordt er ook beleden dat de mens naar
zijn aard eropuit is God en zijn naaste te
haten (Heid. Cat., zondag 2). Dat klinkt
sommigen te negatief in de oren en zij
verwijten dan de gereformeerde leer dat
ze een negatief mensbeeld heeft. Maar
dan vergeet je dus al het goede, al het
positieve dat de Bijbel én de belijdenis
van de kerk over de mens zeggen.
In de Bijbel en in de gereformeerde
belijdenis vind je niet een positief óf een
negatief mensbeeld, maar een evenwichtig, realistisch mensbeeld. Het leert je
beide aspecten van het mens-zijn onder
ogen te zien.
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HOE LEG JE
BIJBELSE
BEELDSPRAAK
UIT?
Onder de titel De gelijkenissen en andere
beeldspraak in de Evangeliën verscheen van Martin
van Veelen een boek over beeldende uitspraken
van onze Heiland in de Evangeliën. Van Veelen
studeerde theologie aan de Theologische
Universiteit te Kampen. Hij is eerst docent en
uitgever geweest en daarna gemeentepredikant.
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H

ij geeft uitleg over vijftig beeldende uitspraken
van de Heer in de volgorde waarin we ze voor
het eerst in het Nieuwe Testament tegenkomen. Maar eerst iets over de uitvoerige inleiding waarmee het boek opent.

Beeldspraak vraagt om uitleg
In het Nieuwe Testament komen allerlei vormen
van beeldspraak voor: raadselspreuk, zinnebeeld,
gelijkenis, allegorie en beeldende handeling. Niet
elke vorm is zonder meer duidelijk en vraagt dus om
uitleg. Bovendien is het ene beeld het andere niet.
Een voorbeeld. Als je zegt dat iemand een groot licht
is, dan bedoel je dat iemand geleerd is – licht staat
hier voor geleerdheid. Maar als je van twee strijdende
partijen zegt, dat ze elkaar het licht in de ogen niet
gunnen, betekent ‘licht’ bijna hetzelfde als leven. Ze
staan elkaar naar het leven. Wat een beeld betekent,
moet je elke keer zorgvuldig uitzoeken.
Wanneer Jezus in zijn beeldspraak dingen uit het
dagelijks leven een rol laat spelen, dan zijn dat zaken

“Soms gaan gelijkenissen
over absurde dingen”
waar de mensen toen vertrouwd mee waren, maar
die voor Nederlanders in de eenentwintigste eeuw
niet zo duidelijk zijn. En soms gaan de beelden die
Hij gebruikt, ook de werkelijkheid van de mensen
om Hem heen ver te buiten. Dat een herder die een
verloren schaap terugvindt, blij is, kan iedereen begrijpen, maar normaal gaat een herder die in de nacht
een schaap vond en terugbracht in de kudde, slapen
en niet feestvieren met de buren. Soms gaan gelijkenissen over absurde dingen, die mensen die ermee
vertrouwd zijn, niet meer opvallen. Het zijn wel vaak
juist die bijzonderheden die aangeven wat de Here
Jezus met de gelijkenis wil zeggen – iets wat opnieuw
om aparte uitleg vraagt.
Soms blijken gelijkenissen gewoon moeilijk te begrijpen. Maar dat is dan de bedoeling van de Here
Jezus: door gelijkenissen te vertellen maakt Jezus

onderscheid zichtbaar tussen de mensen
die Hem volgen, want velen haken af
en geloven uiteindelijk niet in Hem. De
gelijkenissen fungeren dan tegelijk als
een vorm van verberging. Na Pinksteren
kan Petrus zeggen: ik weet dat jullie uit
onkunde hebben gehandeld toen jullie
riepen: ‘Kruisig Hem.’ Maar ook Christus’ leerlingen begrepen de gelijkenissen
niet altijd, maar dan kwamen zij Hem
zelf vragen om uitleg. Soms geeft Hij
die uitleg niet, en dan is de beeldspraak
meer een raadselspreuk dan een verduidelijking. Dergelijke doordenkertjes vragen wel om een heel zorgvuldige uitleg.

Geen kinderverhalen
Van Veelen vertelt verder in zijn inleidend voorwoord, dat hij docent godsdienst is geweest aan een pabo (pedagogische academie voor basisonderwijs).
Als zodanig is het zijn vaste overtuiging
dat gelijkenissen geen plaats mogen hebben in het leerplan bijbelse geschiedenis
voor de basisschool. Wat taalbeheersing
betreft is een leerling niet toe aan de
dubbele bodem van gelijkenissen. Elke
docent kan dat volgens de auteur verifiëren door met zijn leerlingen Psalm 1
te lezen en dan te vragen wat de dichter
met een boom bedoelt, die geplant is
aan waterbeken, die vrucht geeft op zijn
tijd en blad heeft dat niet afvalt. Pas bij
veertien jaar en ouder zullen leerlingen
de drie eigenschappen verstaan als één
beeld: ‘het gaat de man goed’. Bovendien
zijn voor leerlingen op een basisschool
de gelijkenissen net zulke bijbelverhalen
als een geschiedenis als van David en
Goliat. Een leerling kent een gelijkenis
niet als een beeldtaal.
Hoewel Van Veelen hier wel een punt
heeft, wil ik toch een kanttekening
plaatsen. Wie vanuit de kinderbijbel als
kind een gelijkenis op een bepaalde manier heeft leren kennen, zal niet gemak-
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kelijk die gelijkenis later nog met een
frisse blik kunnen lezen. Maar stel dat
het boek van Van Veelen verplicht wordt
op de pabo’s en door alle onderwijzers
wordt aangeschaft én gebruikt – alvast
van harte aanbevolen! – dan moet het
toch mogelijk zijn om ook aan kinderen
een gelijkenis als beeldtaal uit te leggen.
Wanneer een leerkracht de ‘gelijkenis’
van Psalm 1 uitlegt, dan zal hij dat toch
kunnen doen met de uitleg van de psalm
zelf in vers drie over de rechtvaardige: ‘al
wat hij doet, zal goed gelukken’ en over
de goddeloze in vers zes: ‘de weg van de
goddeloze zal vergaan’.

Geen losse verhalen
In een bepaald gebied van de nieuwtestamentische wetenschap, die van de
bronnentheorieën, moet de uitlegger
vandaag nagaan hoe de oorspronkelijke uitspraak van Jezus was en in welke
bron die heeft gestaan. Maar terecht
acht Van Veelen het van grote betekenis
voor de uitleg van een gelijkenis dat een
uitlegger het verband respecteert waarin
de evangelisten deze uitspraken van de
Here Jezus hebben gezet, omdat Hij die
uitspraken ook werkelijk in dat verband
heeft gedaan. Daarom moet men de
beelden uit verschillende beeldspraken
niet door elkaar halen. Opnieuw een
mooi voorbeeld. Wanneer Paulus in
1 Korintiërs 10 vertelt over de vaderen
die allen onder de wolk waren en allen
dezelfde geestelijke drank dronken en
dan schrijft dat zij dronken uit een geestelijke rots die hen volgde: ‘en die rots
was Christus’, dan heeft die rots niets
uit te staan met de gelijkenis van de verstandige man die zijn huis bouwde op de
rots in Matteüs 7.
De betekenis van die laatste gelijkenis
is volgens de auteur, dat als je je zo
gedraagt als Jezus het in de Bergrede
gebiedt (het verband waarin de gelijkenis
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staat), dan ben je verstandig, net zo wijs als de man die zijn
huis bouwde op de rots. Als je Jezus’ woorden naast je neerlegt,
dan ben je pas dom, net zo dwaas als die man met z’n huis op
het zand. De rots waaruit het levenwekkende water kwam,
reisde tijdens de woestijnreis met Israël mee. En dat beeldde af
dat God leven gaf door Christus. De waterschenkende rots van
de woestijnreis heeft niets te maken met het bouwen van huizen. Het vermengen van beide ‘rotsen’ noemt Van Veelen een
vorm van ‘beeldcontaminatie’.

Een eigen boodschap
Bij de gelijkenis van het afgedwaalde schaap zegt Jezus tegen
zijn leerlingen: ‘Zo is het niet de wil van uw Vader, Die in de
hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat’ (Mat. 18).
De boodschap is dat de Here Jezus van zijn leerlingen toch
zorg verwacht voor de gelovigen, en al is dat niet gemakkelijk,
vooral zorg in het zoeken van hen die verloren dreigen te gaan.
En als dat resultaat heeft, geeft dat grote vreugde.
Maar bij de gelijkenis van het verloren schaap richt Jezus
zich tot de mopperende farizeeën. De herder die zijn verloren
schaap vindt, moet die zware last dragen, maar hij doet het
met vreugde. En dan worden in de gelijkenis de grenzen van
het normale doorbroken, want de herder gaat niet nog iets
van de verloren nachtrust inhalen, maar viert in uitbundige
vreugde feest met vrienden en buren. De Heiland legt uit: zo
groot is de blijdschap bij God en zijn engelen als – het is haast
onmogelijk – verloren zondaren toch gevonden worden. In

“Zo̕n strenge
uitbuiter kun je maar
beter niet als koning
hebben”
tegenstelling met negenennegentig rechtvaardigen die geen
bekering nodig hebben, ironisch bedoeld met het oog op de farizeeën die vinden dat zij geen bekering nodig hebben.
Zo gaat de auteur bij elke gelijkenis op zoek naar de eigen
boodschap. Hij doet dat ook met de twee gelijkenissen over
de talenten (Mat. 25) en de ponden (Luc. 19). In de eerste
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gelijkenis geeft de auteur als uitleg dat wie met het evangelie
ijverig aan het werk gaat, rijk beloond wordt, maar wie geen
bereidheid heeft, alles kwijtraakt, ook het evangelie zelf. In de
gelijkenis van de ponden gaat het om de loyaliteit en de ijver
van de slaven en vormt de beloning een hoge positie in het
koninkrijk. De laatste slaaf is niet zozeer lui als wel negatief
tegenover de koning. In feite stemt hij met de vijanden in: zo’n
strenge uitbuiter kun je maar beter niet als koning hebben.

Worden als een kind
De schrijver noemt dit geen gelijkenis, maar een gelijkenishandeling. Op een zeker moment maken de leerlingen van
Jezus zich druk over de vraag wie in het koninkrijk de eerste
is. Het is een vraag die uiteindelijk voortkomt uit de duistere
afgrond van het mensenhart dat bij de zondeval als God heeft
willen zijn, een hoogmoedige houding die je alleen kwijtraakt
wanneer je leert leven uit Gods genade voor zondaren. En dan
volgt er niet zozeer een gelijkenis, maar wat de schrijver een
gelijkenishandeling noemt.
Wanneer de Here Jezus dan een kind van de straat bij zich
roept, gaat het Hem niet om een ideaalbeeld of het karakter
van kinderen. Hij wijst met zijn actie op de plaats van het kind
op de sociale ladder. Het heeft maar te komen als die ‘grote
meneer’ zegt: ‘Jongetje, wil je even hier komen?’ Dus moeten
we niet op zoek gaan naar allerlei kinderlijke eigenschappen
als afhankelijk, gehoorzaam, braaf en volgzaam. Omdat het
gaat om de status van het kind, mag een leerling van Jezus
leren, dat de Heiland er wil zijn voor hen die niet in tel zijn.

De gelijkenissen

N.a.v.: Martin
van Veelen, De
gelijkenissen en
andere beeldspraak
in de Evangeliën,
Groen, Heerenveen,
2018, ISBN
9789088972027, 173
pag., prijs € 14,95

De uitleg van de gelijkenissen is geen sinecure. De hierboven
gegeven voorbeelden maken dat al duidelijk. De Heiland
maakt gebruik van heel verschillende vormen van beeldspraak.
Voor de eerste hoorders waren het al geen gemakkelijke verhalen. In onze tijd zijn ze er niet gemakkelijker op geworden. De
noodzaak om dieper door te denken is toegenomen. In welke
context staat de gelijkenis en wat betekent dat voor de boodschap? Wat kan het ‘absurde’ zijn in een gelijkenis?
De auteur heeft discussies met andere exegeten vermeden,
ook als die voor de lezers bekend en goed toegankelijk zijn.
Hij was zich die verschillen natuurlijk wel bewust, getuige de
literatuurlijst aan het einde, maar hij wilde zo schrijven dat
ook niet-theologisch geschoolde lezers zijn uitleg kunnen

volgen. Dat is zeker gelukt: het taalbeeld straalt eenvoud en helderheid uit.
Maar de literatuurlijst toont wel aan
dat er hard en langdurig gestudeerd is.
Hij heeft naar eigen zeggen dankbaar
gebruikgemaakt van wat anderen voor
hem in de Evangeliën hebben gevonden,
maar ook meningen van anderen naast
zich neergelegd. Niet voor niets staat
er tegenover de titelpagina een motto,
dat ontleend is aan het grote tweedelige
werk van C.E. van Koetsveld uit 1856:
… dat de Bijbel te goed en te schoon is, om
vernederd te worden tot een raadselboek,
waar ieders vernuft vrij mee spelen mag.
Vaak vermeldt de auteur bij zijn uitleg
dan ook waarschuwend welke verklaringen volgens hem echt niet deugen en
waarom. Des te scherper krijg je als lezer
te ontdekken welke boodschap Jezus de
eerste hoorders en ook ons te zeggen
heeft. Het nuchter-eenvoudige taalbeeld
betekent dus niet dat theologen in dit
boek geen confronterende teksten of
diepe gedachten tegenkomen. Integendeel, ook zij zullen met dit boek hun
winst kunnen doen.
De toegankelijkheid van het boek is
ruim. Niet alleen omdat het goed geschreven is of omdat de stof van de
gelijkenissen is verdeeld over vijftig
hoofdstukjes met sprekende titels,
maar ook omdat een uitvoerig tekst- en
zaakregister is toegevoegd. De uitgever zorgde voor een fraai uitgegeven
gebonden boek en stelde het voor een
brede kring van lezers beschikbaar door
een buitengewoon vriendelijke prijs.
Als een eigentijdse vervanger van de
negentiende-eeuwse ‘Koetsveld’ is het
boek uitermate geschikt voor theologen,
catecheten, leerkrachten en verder voor
elke geïnteresseerde lezer. Daarom warm
aanbevolen!

258

TEKST
PERRY
STORM

UIT AND ERE BLADEN

NADER
BEKEKEN

BEELD
CHRIS
LIU

UIT TERDEGE
VAN 1 MEI 2019

In Terdege van 1 mei 2019 plaatst Huib
de Vries een artikel met daarin afwisselend van elkaar gedeelten van een tweetal
interviews. Tegenover alle verhalen over
kerkverlating wil hij aandacht vragen voor
de omgekeerde beweging die door sommige
mensen gelukkig ook gemaakt wordt. Ze
vinden de HERE en zijn kerk terug. Zulke
verhalen bemoedigen. Hij doet dat onder
de titel: ‘Teruggebracht door de Herder’.
Een van zijn twee door elkaar gevlochten
draden trek ik eruit en geef ik een plaats
in deze rubriek. Het is het verhaal van de
dertigjarige Peter Stolker.

De weg
teruggevonden

O

p de kast ligt een brandweerhelm, het boekendeel van
de salontafel is gevuld met geestelijke lectuur. Maar wat
vooral opvalt in het appartement van Peter Stolker (30)
is de spreuk tegen de koker van de afzuigkap. ‘Wie met lege handen staat, kan ze vouwen.’ De helm verraadt het beroep van de
inwoner van Lisse, de boekenkast illustreert waar zijn belangstelling ligt, de spreuk werd zijn levensmotto.
De beleidsmedewerker bij Brandweer Hollands Midden groeide
op in een hecht gezin, kerkelijk verbonden aan de gereformeerde
gemeente van Lisse. De kerkgang op zondag en het bezoeken
van de catechisatie was vanzelfsprekend. ‘Volgens mijn ouders
had ik als kind al veel Bijbelkennis. Waarschijnlijk door mijn
belangstelling; ik zat altijd goed te luisteren.’
In zijn puberteitsjaren veranderde de betrokkenheid geleidelijk
in afkeer. ‘Toen ik 13 was, ontdekte ik dat ik op mannen val.’ De
eerste met wie hij zijn geheim deelde, was zijn moeder. Die reageerde heel begripvol. ‘Een paar maanden later vertelde ik het
aan mijn vader. Ook zijn reactie zal ik nooit vergeten. “Je blijft
ons kind en de deur staat altijd voor je open.” Daar ben ik hem
nog steeds dankbaar voor.’

Twee opties

Op 17-jarige leeftijd maakte hij een radicale keus. ‘Er waren voor
mij twee opties. Ik sta open voor het geloof en niet voor een relatie, of omgekeerd. Ik koos voor het laatste, op grond van een
kille berekening. Van de pakweg 1000 mensen in de kerk gaan er
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zo’n 150 aan het avondmaal; dat is pakweg 15 procent. Wil ik me
voor zo’n geringe kans op de hemel een leven lang een relatie ontzeggen?’
Zolang hij thuis woonde, ging hij noodgedwongen mee naar
de kerk. Dat hoorde bij de huisregels. Innerlijk nam zijn afkeer
steeds meer toe. ‘Als er één plek is waar ik God heb vervloekt,
dan is het de kerkbank. Ik haatte alles wat met God en de kerk te
maken heeft. Daar heb ik mijn ouders heel veel pijn mee gedaan.’
Op advies van zijn moeder maakte hij tijdens een huisbezoek de
twee ambtsdragers deelgenoot van zijn homoseksuele gevoelens.
‘We hebben er een open gesprek over gehad, maar kwamen niet
dichter bij elkaar. Ik heb er ook over gesproken met ouderling
Wim de Mooij, eigenaar van een bloemenhandel. Op zaterdag
stond ik voor hem op de markt. Hij vroeg me meteen om de
zondagavond erna te komen eten. Dat bleef ik met een zekere
regelmaat doen. Ondanks mijn groeiende afkeer van alles wat
met geloof te maken heeft, vond ik die man heel echt.’ (…)

Geen afwijzing

Peter Stolker kreeg na het uit de kast komen zowel binnen de
familie als in de gemeente niet te maken met afwijzing. ‘In zekere zin was dat lastig. Ik kon niet schoppen tegen een kerk die
me had laten vallen, dus ik moest een ander doel zoeken. Eerst
schopte ik tegen de regels, daarna tegen de gedachte dat God
bestaat. Het dubbele was dat ik Hem tegelijk haatte, omdat de
Bijbel voor mij een boek was geworden dat discriminatie van
homo’s legitimeert.’
Binnen het homonetwerk van de brandweer ontwikkelde hij
zich tot een voorvechter van homorechten. Na wat kortstondige,
uitsluitend seksueel gerichte relaties leerde hij in 2014 Marco
kennen. ‘Het was liefde op het eerste gezicht, voor ons allebei.
Na een paar weken ben ik bij hem ingetrokken. Marco was overtuigd atheïst, dus dat sloot goed aan. Over alle ethische thema’s
ging ik nog liberaler denken.’
Menselijk bezien was het een mooie tijd. ‘Ik voelde me echt gelukkig. We hadden een relatie in liefde en trouw en deden samen
veel leuke dingen. De afspraak was dat we na het afronden van
mijn studie in 2016 zouden trouwen. Mijn ouders zijn altijd heel
duidelijk geweest in hun standpunt. Ook Marco was welkom,
maar ze pasten zich niet aan ons aan. Als we bleven eten, las
mijn vader gewoon het Bijbelgedeelte dat aan de beurt was.
Op een dag was dat Romeinen 1, over mannen die bij mannen
liggen. Daar waren we behoorlijk ontstemd over. Het kwam ook
stevig aan toen mijn moeder vertelde dat ze op onze trouwdag
niet aanwezig zouden zijn.’

Bijbel

De bedoeling was dat het homopaar het nieuwbouwappartement van Peter in Lisse zou betrekken. Het liep anders. ‘Na de

oplevering van het huis begon het schilderen, behangen en alle andere klussen.
Ik sliep geregeld in het ouderlijk huis; mijn
ouders waren op vakantie. In mijn kamer
hadden ze een pakje achtergelaten: een
Bijbel in de Herziene Statenvertaling met
een kaart erbij. “Beste Peter, we wensen
je veel geluk in je nieuwe huis. Hierbij een
Bijbel; weet dat je altijd terecht kunt bij
de God van deze Bijbel. Liefs van papa en
mama.” Marco reageerde heel scherp toen
ik het hem vertelde. Hij wilde geen Bijbel
in ons nieuwe appartement. “Ik heb er
ook niks mee”, zei ik, “maar een geschenk
van mijn ouders ga ik niet weigeren. We
leggen die Bijbel onder in een kast en
kijken er nooit meer naar.” Dat was ik ook
echt van plan. We spraken af dat we mijn
ouders duidelijk zouden maken dat ze ons
niet meer lastig moesten vallen met dingen van de kerk.’

Eerst schopte ik tegen de
regels, daarna tegen de
gedachte dat God bestaat
Tot uitvoering van dit plan kwam het
niet. Tijdens een vrijgezellenweekend
van Marco besloot Peter na een lange
zaterdag klussen toch eens in de Bijbel te
kijken. Puur uit nieuwsgierigheid naar die
Herziene Statenvertaling. ‘Ik las Genesis 1,
begon daarna in Mattheüs en kon niet
meer stoppen. De volgende dag beluisterde ik via Prekenweb een preek. In de loop
van de zondagmiddag liet Marco weten
dat hij er weer was. Hij was blij toen hij
me weer zag en wilde me zoenen, maar
ik weerde hem af. Marco begreep er niets
van, ik snapte net zomin waar het vandaan kwam.’

Warm nest

Om zijn gedachten op een rij te krijgen,
reed hij met de OV-chipkaart van Mar-
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co naar het kantoor van de brandweer,
waar hij zijn eigen kaart had laten liggen.
‘Onderweg las ik verder in mijn Bijbel:
de geschiedenis van de rijke jongeling.
Daarin herkende ik mezelf. Sociaal-maatschappelijk was ik best een net mens. Bij
de rijke jongeling was geld de hindernis
om Jezus te volgen, bij mij was dat Marco.
Terug in Leiden heb ik dat tegen hem gezegd. “Ik moet kiezen voor God.” Dezelfde
avond heb ik onze relatie verbroken: 25
mei 2014, ’s avonds om acht uur.’
Verdwaasd liep hij door de stad. ‘Ik heb
mijn ouders gebeld en ben huilend tegen
een hek gaan zitten. Zo vonden ze me.’
Een van de eersten die hij belde om het
verwarrende nieuws te vertellen, was
ouderling Wim de Mooij. ‘De traditie om
daar eens in de vijf, zes weken te eten,
is in ere hersteld.’ De eerste kerkgang in
Lisse na alle jaren van afwezigheid was uitermate emotioneel. ‘De gemeente voelde
als een warm nest, waar ik meteen weer
welkom was.’ (…)

Twijfel

Ook bij Peter volgde op de terugkeer naar
de kerk een periode van duisternis en
twijfel. ‘Ik hield zielsveel van Marco. Dat
is niet meteen over. Mijn vrienden suggereerden dat mijn stap voortkwam uit
de verhuizing naar Lisse, de plaats waar
ik ben opgegroeid. Marco dacht aan een
soort psychose. Een aantal weken heeft hij
geprobeerd om me terug te krijgen. Dat
was voor mij geen optie, maar psychisch
en sociaal zat ik totaal aan de grond. In
de wereld had ik niets meer en voor mijn
gevoel had ik ook bij God niks. Ik zocht
Hem, maar vond Hem niet. Toch kon ik
niet anders. Aan mijn vrienden kon ik
het niet uitleggen. Ik smeekte, las uit de
Bijbel, bad mijn knieën stuk en deed niet
anders dan preken beluisteren.’
Door een preek over de wedergeboorte,
vanuit de Dordtse Leerregels, brak het
licht door. ‘Het was of de schellen van
mijn ogen vielen. God werkt het nieuwe
leven zonder ons in ons. Ik was voort-
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durend bezig om mezelf te verbeteren, maar Hij doet alles. Er
is soms nog wel aanvechting, maar die continue twijfel is niet
teruggekeerd. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Terwijl ik in bittere vijandschap tegen Hem leefde,
zocht Hij me op, legde me op Zijn schouder en bracht me terug
bij de kudde. Dat heeft me ook een andere visie op de doop gegeven. God kwam met Zijn belofte al naar me toe toen ik nog
geen weet van Zijn bestaan had.’

Voorrecht

Precies een jaar na het afscheid van zijn oude leven legde hij in
het openbaar belijdenis van het geloof af. ‘Ik zat in een bijzondere catechisatiegroep, want twee andere catechisanten waren
ongelovig grootgebracht. Ik denk met veel dankbaarheid aan het
catecheseseizoen terug.’ Wat bleef, is het knagende gevoel van
eenzaamheid. ‘Ik begrijp Asaf heel goed. Mijn oude leven heb ik
voor God opgegeven, maar toch is mijn bestraffing er elke dag. Ik
voel me geregeld eenzaam bij het opstaan en het naar bed gaan.’
(...) Ik ben gaan begrijpen wat Luther bedoelde toen hij zei dat
een christen tegelijk rechtvaardige en zondaar is. Dat geeft een
ander perspectief. De strijd om heilig te leven ervoer ik als mijn
eigen strijd, waarin ik vanwege gebrek aan kracht die God geeft
steeds weer faalde. Nu besef ik dat ook heilig leven een gave is
van de Heilige Geest. Daar ben ik steeds meer om gaan vragen.
Ik vind het een geweldig voorrecht dat ik met mijn ouders van
hart tot hart over deze dingen kan spreken.’

Onbegrepen

Het contact met Marco bleef verbroken, veel andere vriendschappen in de homowereld hield hij aan. ‘Dat geeft me de mogelijkheid deze mensen iets van God te laten zien. Als ze bij mij
zijn, lees ik net als anders na het eten uit de Bijbel. Het is mijn
gebed of God dat zegent. Voor mijn beste vriend bid ik dagelijks,
voor Marco trouwens ook. Die is echt op mijn ziel gebonden. Ik
heb mijn homovrienden eerlijk verteld dat er maar twee bestemmingen zijn: hemel of hel. Dat maakt het zo belangrijk dat ook
zij God leren kennen.’ De commotie rond de Nashvilleverklaring
beleefde hij als uitermate pijnlijk. ‘Vrienden en collega’s ervoeren mijn terugkeer naar de kerk als een uit de kast komen als
christen. Een stap terug, zeker vanwege mijn bewuste keuze om
celibatair te leven. Ze respecteren het, maar snappen het niet.
(...) In de kerk voel ik me soms ook onbegrepen. Heteroseksuele
gemeenteleden voelen niet echt aan hoe ingrijpend zo’n keuze is.
Daar ligt mijn moeite met de Nashvilleverklaring, nog afgezien
van de hier en daar ongelukkige formulering. Homo’s in de kerk
hebben geen behoefte aan een statement, maar aan een luisterend oor. Heel veel homo’s hebben geleden door de kerk. Niet in
de eerste plaats vanwege het Bijbelse standpunt over homoseksualiteit, maar door de houding van de kerkmensen.’
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UIT CONFESSIONEEL
VAN 29 MEI 2019

In Confessioneel is dr. Riemer Roukema
(hoogleraar PTU Groningen) al geruime
tijd bezig met een serie korte artikelen over
de kerkdienst. Vaak heel lezenswaardig. Ik
gaf er al eerder iets uit door. De zestiende
aflevering verscheen op 29 mei 2019 (titel:
‘Wat legt de voorganger uit?’). Daarin stelt
hij iets aan de orde dat mij uit het hart
gegrepen is. Namelijk de soms optredende
‘overkill’ aan uitleg (door voorgangers of
op de beamer of allebei) van wat we op dat
moment ook alweer aan het doen zijn. Hij
schrijft erover tegen de achtergrond van
erediensten vooral binnen de PKN. Maar
veel is herkenbaar genoeg. Na een aantal
inleidende opmerkingen schrijft hij:

De kerkdienst:
je kunt ook
te veel uitleggen…

E

r is een stijl van voorgaan waarin de
predikant herhaaldelijk uitlegt wat
we gaan doen. In aansluiting bij het
vorige artikel (van Roukema, PLS) over
dankzegging en voorbede na de preek: het
komt voor dat de voorganger uitlegt dat
we gaan danken en bidden, dat er daarna
gelegenheid voor stil gebed is, en dat dit
wordt afgesloten met een gezamenlijk
gebeden Onze Vader. In veel gemeenten
gaat dat iedere zondag zo, en soms staat
het ook op de papieren liturgie, of wordt
het geprojecteerd door de beamer. Dan
is het de vraag waarom de voorganger
dan toch uitlegt hoe het onderdeel van
danken en bidden is opgebouwd. Een
ander voorbeeld: het komt wel voor dat
een predikant aankondigt dat er orgelspel
is na de preek. Zo gaat het wel vaker, of
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het is de regel, dus weer de vraag: waarom
wordt dat dan nog aangekondigd? Waarom mag het niet gewoon zonder toelichting gebeuren? Een kerkganger die er niet
mee bekend is, merkt vanzelf wel dat de
organist het orgel bespeelt en hoe het
gaat met de dankzegging en voorbede. En
voor wie wel bekend is met de gang van
zaken, is de toelichting overbodig.
In veel protestantse gemeenten worden
aan het begin van de dienst twee kaarsen
aangestoken, veelal door een kind, al dan
niet met de hulp van een volwassene.
Over dat aansteken van de kaarsen heb
ik eens geschreven dat het voor mijn besef
geen betekenis heeft, behalve dat een kind
iets doet (zie www.riemerroukema.nl/
downloads/RiemerRoukema-0033.pdf).
Lang geleden dienden die kaarsen om degene die de Schriftlezingen verzorgde bij
te lichten, maar we hebben nu elektrisch
licht; en op zondagochtend valt er in veel
kerken toch al genoeg licht. Dat ongemak
over dit lege symbool van het aansteken
van de kaarsen wordt soms ondervangen
door uit te leggen waarvoor het staat. Als
gastvoorganger heb ik diverse duidingen
gehoord. De twee kaarsen zouden staan
voor het Oude en het Nieuwe Testament,
of voor het Woord en de wereld, of voor
andere zaken die ik niet heb onthouden.

Mijn punt is dit:
liturgie is bedoeld om
te vieren en niet om
steeds weer te
verklaren
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Die uitleg wordt iedere zondag herhaald, om de suggestie tegen te gaan dat het aansteken van die kaarsen
een leeg symbool is. Maar is dat de oplossing?
Als een symbool eerst moet worden uitgelegd, en
steeds opnieuw, functioneert het dan wel?
Mijn punt is dit: liturgie is bedoeld om te vieren en niet
om steeds weer te verklaren. Als kerkganger kun je een
liturgie heel goed ondergaan zonder dat alle elementen worden uitgelegd. Liturgie en catechisatie moeten
we niet verwarren. Toegegeven: veel gemeenteleden
hebben geen catechisatie gevolgd waarin de liturgie
werd besproken. Maar de oplossing van dit manco is
niet om de catechisatie dan maar te geven tijdens de
liturgie en steeds weer uit te leggen wat er gebeurt. Al
die overbodige woorden slaan de liturgie dood.
Dit brengt mij op de beamer die in veel protestantse
gemeenten is ingevoerd. Die is handig voor het projecteren van liederen en het vertonen van een afbeelding
waarnaar in de preek wordt verwezen. Maar in de
praktijk wordt er veel meer geprojecteerd. Vaak verschijnen alle elementen van de dienst op het scherm:
bemoediging, groet, gebed (met een plaatje van gevouwen handen), enzovoorts. Voorafgaande aan de dienst
verschijnen alle mededelingen, en als ze vertoond zijn,
dan begint het weer van voren af aan, en tijdens de
collecte worden ze herhaald. Of er wordt tijdens de
collecte een filmpje van Kerk in Actie vertoond. Ik heb
respect voor de inzet van beamerteams, maar mijns inziens getuigt dit gebruik van de beamer van een reusachtig misverstand over liturgie: alsof de kerkgangers
permanent beziggehouden moeten worden en hun
steeds moet worden uitgelegd wat er gebeurt. Blijft er
dan nog wel ruimte over voor verstilling en concentratie op het geheim van het geloof? Voor autistische
kerkgangers is dat bombardement aan prikkels sowieso te vermoeiend. Voor hen worden soms ‘prikkelarme
diensten’ georganiseerd, maar waar zijn we in andere
diensten dan mee bezig? Laat daar ook maar eens een
stilte vallen, bij voorbeeld als de voorganger zegt: ‘Laten wij bidden’. Als het gebed pas begint nadat de onrust enigszins is afgenomen, dan vinden kerkgangers er
eerder de innerlijke ruimte voor, dan dat op het scherm
van de beamer ‘gebed’ staat, met een plaatje.
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Oecumene als
vakantieliefde

POSTADRES:

• Woord en Wereldabonneeservice,
Postbus 105,
2400 AC Alphen aan den Rijn

Tolerante omgang
Hoopvol verhaal
van een christenhomo
In de greep van
de Python

TELEFOON:

• 088 - 110 20 42
• 0172 - 47 60 85
Beëindiging abonnement:
tenminste 4 weken voor het einde van de
abonnementsperiode.
Bezorgklachten:
www.woordenwereld.nl/klantenservice
Meer informatie en uitgebreide
abonnementsvoorwaarden op
www.woordenwereld.nl
Abonnementsprijzen:Nader Bekeken €
37,00
Nader Bekeken + 4 cahiers € 73,00
Nader Bekeken studenten € 22,00
Nader Bekeken PDF € 22,00
Nader Bekeken PDF (buitenland
Europa) € 32,00
Nader Bekeken PDF (buitenland overig)
€ 42,00
Cahiers bij abonnement (per jaar) €
39,00
Cahiers, losse verkoop € 12,50
Bankrekeningnummer:
NL 75 INGB 0007 2255 58
Bic-code: INGBNL2A
Deze tarieven gelden bij machtiging
(automatische incasso).
Voor betaling per acceptgirokaart of per
eigen overschrijving geldt een opslag
van € 2,--
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Neem nu een jaarabonnement
en ontvang de special
‘De bijbel of een biertje’ gratis +
het eerste jaar 50% korting!
Ga voor het afsluiten van een abonnement
naar www.woordenwereld.nl
ADVERTENTIE

Bankrekeningnummer voor giften:
NL42 RABO 0324 6259 01
De stichting Woord en Wereld heeft
geprobeerd alle rechthebbenden te
achterhalen en in te lichten. Mocht de
vermelding van eigenaar of copyright
onjuist of onvolledig zijn, neemt u dan
contact op met de redactie.
Niets uit deze uitgave mag
vermenigvuldigd worden en/of openbaar
gemaakt worden zonder schriftelijke
toestemming van de redactie.

Basisontwerp: Studio TinekeWerkt
Vormgeving, prepress, fotografie:
Studio Bert Gort, Grijpskerk
Druk: VellendrukkerijBDU b.v.,
Barneveld
Gesproken versie: Nader Bekeken
is ook op Daisy-cd en Webbox
verkrijgbaar.
Inlichtingen: Chr. Bibl. voor Blinden
en Slechtzienden,
tel. 0341-565 477, e-mail
klantenservice@cbb.nl.
ISSN 1380 - 3034
U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten
op rekening NL42 RABO 0324 6259 01 ten name van de Stichting Woord en
Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testamentair willen
gedenken, kunnen gebruikmaken van de volgende formulering: Ik legateer
(... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en Wereld,
statutair gevestigd te Haarlemmermeer. Wij zijn een ANBI-instelling.
@NaderBekeken
www.facebook.com/naderbekeken
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Uw vertrouwde christelijke
bladen blijven lezen?
Dat kan via de CBB!
De CBB, de Christelijke Bibliotheek
voor Blinden en Slechtzienden, heeft
een grote collectie christelijke lectuur
in grootletter en gesproken vorm.
Kijk op www.cbb.nl, bel naar
0341-56 54 77 of mail naar
klantenservice@cbb.nl en vraag
onze gratis catalogus aan.

CBB, Christelijke Bibliotheek
voor Blinden en Slechtzienden
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Perfectionisme
De leerlingen hebben we opgedreven
om God perfect te dienen en we gaan
er met gezag blijmoedig tegenaan
omdat we vrezen voor hun eeuwig leven.

We vinden dat ze zich meer moeten geven
in liefde voor hun naasten, hun bestaan
mag niet in feestjes en plezier opgaan:
ze moeten naar het allerbeste streven.

En met de Schriften in de hand beloven
we hun de hemel, als ze maar gedwee
meegaan naar onze eigen dominee
en zich van ’t mooie leven niet beroven.

Maar een van hen kan het niet meer geloven
en heel verdrietig doet ze niet meer mee.
PIET LOS

U I T: O N G E L I N I E E R D , 2 0 0 0

De scholen zijn weer begonnen.
Wat verwachten we van onze kinderen? Het gevaar bestaat dat we te
hoge verwachtingen koesteren.
Als psychiater kwam Los in aanraking met slachtoffers van perfectionisme. Hij was vuurbang voor een
opvoeding waarin kinderen zo hoog
mogelijke cijfers moeten halen en
toonbeelden van braafheid moeten
zijn. Dat paste bij een kleinburgerlijke samenleving. Hij vreesde dan
voor het eindresultaat: brave, stille,
volgzame kinderen, maar wel chronisch depressief. En ongelukkig.
Hier haakt een meisje af als gevolg
van zo’n perfectie-mentaliteit. Het
wil niet zeggen dat ze haar geloof
kwijt is, wel het geloof zoals haar
dat is bijgebracht.

