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De God die heeft gezegd: ´Uit de 
duisternis zal licht schijnen´, heeft 
in ons hart het licht doen schijnen 
om ons te verlichten met de kennis 
van zijn luister, die afstraalt van het 
gezicht van Jezus Christus.

(2 Korintiërs 4:6)

Wie een gereformeerde eredienst 
bezoekt, doet er goed aan zijn beide 
oren wijd open te zetten. Want 
natuurlijk worden daar van tijd tot 
tijd de beide sacramenten van doop 
en avondmaal bediend, die ons te 
zien en te proeven geven dat de 
Here goed is. Maar bovenal wordt 
dat goede nieuws ons daar verteld. 
De Bijbel wordt geopend om eruit 
te lezen, en het evangelie wordt 
verkondigd.

Regelmatig worden er vragen gesteld bij 
deze gang van zaken. Dan wordt er 
gewezen op het feit dat de mensen van 
vandaag (en zeker de jongeren!) er niet 
meer zo goed in zijn om te luisteren. 
Liever dan zijn oren gebruikt men 
vandaag zijn ogen. Men wil niet horen 
dat God goed en machtig is, maar het 
zien en ervaren. Menigeen wordt door 
dit verlangen de kerk uitgedreven, naar 
plaatsen waar meer te beleven valt en 
men wel de broodnodige ervaring 
opdoet.

God sprak, en het was er
In 2 Korintiërs 4:6 noemt Paulus enkele 
momenten waarop Gods macht te 
ervaren is geweest. Voor het eerste 
moment neemt hij ons ver mee terug in 
de geschiedenis. Helemaal terug naar 
het begin, toen volgens Genesis 1 de 
aarde nog ‘woest en doods’ was, en 
duisternis ‘over de oervloed’ lag. En met 

name die duisternis uit het begin is van 
belang, want die heeft God op doen 
klaren. En het machtige is dan, dat God 
dat gedaan heeft door te spreken.
In Genesis 1:3 lezen we hoe dat gegaan 
is: ‘God zei: “Er moet licht komen”’, en er 
was licht. Wie dat tot zich laat doordrin-
gen, beseft wat een onvoorstelbaar groot 
en indrukwekkend bewijs van Gods 
macht dat geweest is. Alleen maar te 
hoeven spreken, en er is licht! Eeuwen 
later is de dichter van Psalm 33 er nog 
niet over uitgejubeld, en roept hij heel 
de aarde op om met hem mee te doen. 
‘Laat heel de aarde vrezen voor de Heer, 
en wie de wereld bewonen hem 
duchten, want hij sprak en het was er, hij 
gebood en daar stond het.’

Schepping uit niets
Nu kunnen we er niet omheen dat er 
vandaag ook anders met deze dingen 
wordt omgegaan. Regelmatig kom je de 
bewering tegen dat het onjuist is om 
Genesis 1 te lezen als een historisch 
verslag van dingen die in het begin 
gebeurd zijn. Niet het hoe van de 
schepping wordt er beschreven, maar 
het dat. En het is geen geschiedschrij-
ving, maar een lofzang. Met als gevolg, 
dat de gedachte dat God in zes dagen de 
hemel en de aarde heeft gemaakt, op 
losse schroeven komt te staan.
De achtergrond van deze bedenkingen is 
niet bij iedereen dezelfde. Er zijn mensen 
die deze bedenkingen aanvoeren om op 
enigerlei wijze ruimte te scheppen voor 
de gedachte van een (al dan niet door 
God geleide) evolutie. Maar bij anderen 
is dat niet het geval, zij menen dat de 
tekst van Genesis 1 zelf reden geeft voor 
deze voorstelling. Hoe dat verder ook zij, 
vaak wordt het in dit kader opvallend 
genoemd dat de kerk ook nooit ‘een 
schepping in zes dagen’ beleden heeft.

Maar de kerk heeft wel wat anders 
beleden: een schepping ‘uit niets’. Op de 
vraag ‘Wat gelooft u, wanneer u zegt: Ik 
geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en de aarde?’ 
antwoordt Zondag 9: ‘Dat de eeuwige 
Vader van onze Here Jezus Christus, die 
hemel en aarde, met al wat erin is, uit 
niets geschapen heeft en ze nog door 
zijn eeuwige raad en voorzienigheid in 
stand houdt en regeert, om zijn Zoon 
Christus mijn God en mijn Vader is.’ En 
in artikel 12 van de Nederlandse Geloofs-
belijdenis belijdt de kerk: ‘Wij geloven 
dat de Vader door zijn Woord – dat is 
door zijn Zoon – de hemel, de aarde en 
alle schepselen uit niets heeft gescha-
pen, toen het Hem goeddacht.’

Voor deze ‘schepping uit niets’ is door de 
kerk ook schriftbewijs aangevoerd, 
waaronder Psalm 33 die hierboven ook is 
aangehaald. Maar ook een vers als 
Hebreeën 11:3, waar we lezen: ‘Door het 
geloof verstaan wij, dat de wereld door 
het woord Gods tot stand gebracht is, 
zodat het zichtbare niet ontstaan is uit 
het waarneembare’ (vert. NBG 1951). Het 
lijkt me dat ook deze belijdenis en de 
schriftplaatsen waarop deze gegrond is, 
de gedachte van een evolutie uitsluiten. 
Immers, is de kern van evolutie juist niet 
dat het zichtbare wel ontstaat uit het 
waarneembare?
Tegelijk is deze belijdenis ook een 
onderstreping van de macht van Gods 
spreken, zoals die al vanaf het allereerste 
begin aan het licht is gekomen. ‘Door het 
woord van de Heer is de hemel gemaakt, 
door de adem van zijn mond het leger 
der sterren´ (Ps. 33:6).

God spreekt opnieuw
Paulus haalt in 2 Korintiërs 4:6 de 
bewijzen van Gods macht niet alleen uit 
de geschiedenis, maar ook uit zijn eigen 
leven. Want ‘de God die heeft gezegd: 
“Uit de duisternis zal licht schijnen”, 
heeft in ons hart het licht doen schijnen.’ 
Paulus doelt daarmee op de ervaring die 
hij gehad heeft op de weg naar Damas-
cus, en die voor ons is vastgelegd in 
Handelingen 9. De Schrift vertelt ons 
daar hoe Paulus, toen nog Saulus 

A. Bas

De macht van Gods spreken
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geheten, de leerlingen van de Heer eens 
bedreigd heeft met de dood. Met 
aanbevelingsbrieven van de hogepries-
ters reisde hij naar Damascus om 
leerlingen gevangen te nemen, maar 
onderweg kwam hij Christus tegen.
Die ontmoeting heeft voor Paulus grote 
gevolgen gehad: in plaats van een 
vervolger van de christenen werd hij een 
apostel van de heidenen. Maar hoe is die 
ommekeer tot stand gebracht? Opnieuw, 
doordat de Here het woord nam. In dit 
geval de Here Christus, die Paulus 
omstraalde met een licht uit de hemel 
en tegen hem zei: ‘Saul, Saul, waarom 
vervolg je mij?’ (vs. 4). En als Paulus dan 
vraagt wie Hij is, luidt het antwoord: 
‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt’ (vs. 5). En 
vanaf dat moment wordt alles anders: 
de Heer stuurt Ananias naar hem toe, 

die hem de handen oplegt waardoor 
Paulus met de Geest vervuld wordt. Hij 
laat zich dopen en gaat vrijmoedig de 
naam van Jezus verkondigen. Een 
tweede bewijs van de macht van Gods 
spreken!

Niet veranderd
Het lijkt me niet ondenkbaar, dat het 
bovenstaande niet voor iedereen 
voldoende is om zich te laten overtuigen 
van de macht van Gods Woord. En men 
vraagt zich dan af of van dat Woord ook 
veel te verwachten is. Immers, Paulus 
heeft die macht ‘aan den lijve’ mogen 
ondervinden. Zijn leven is compleet 
veranderd, toen de Here Jezus het woord 
nam. Maar dat geldt zo toch niet voor 
onze levens? En de tijd van Paulus ligt 
inmiddels ook alweer een heel tijdje 

Bekering van Saulus, Caravaggio ca. 1600
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achter ons. En dat is voor velen reden 
genoeg om op zoek te gaan naar nieuwe, 
hedendaagse bewijzen van Gods macht.
En toch is de Here in de loop van de 
eeuwen niet veranderd. De God wiens 
Woord macht had, diens Woord heeft 
nog steeds macht. En we zien dat daar, 
waar Gods Woord elke week opnieuw 
weer tot klinken wordt gebracht: in de 
kerk. Want als daar uit de Bijbel wordt 
gelezen, wordt er gelezen uit het heilig 
Woord van God. En als een deel van die 
Bijbel ons vervolgens verkondigd wordt, 
wordt ook daardoor het Woord van God 
tot klinken gebracht. En nog steeds, ook 
in de eenentwintigste eeuw na Christus, 
bewijst dat Woord telkens opnieuw zijn 
macht.

Immers, als we rondkijken in de gemeen-
te die wekelijks naar Gods Woord komt 
luisteren, treffen we daar naast doople-
den ook belijdende leden aan. Mensen 
die er eens bewust voor hebben gekozen 
om hun leven in dienst te stellen van 
hun God. Op een andere, en misschien 
wat minder spectaculaire manier dan 
eens Paulus dat gedaan heeft, maar 
tóch. En hoe zijn ze anders tot die keuze 
gebracht, dan door het Woord van God? 
Oftewel, ook de belijdende leden van de 
gemeente mogen we zien als een bewijs 
van de macht van Gods spreken. Alleen: 
zo moet je het wel willen, kunnen én 
leren zien!

God van deze eeuw
Op grond van het voorgaande doen we 
er goed aan om trouw tot Gods gemeen-
te te komen om daar (vooral) Gods 
Woord te horen. Want dat Woord heeft 
macht, nog stééds! En bovendien: Paulus 

spreekt in 2 Korintiërs 4 ook over ‘de god 
van deze eeuw’. Dat is: de duivel, die 
mensen verblindt, ‘waardoor ze het licht 
van het evangelie niet kunnen zien, de 
luister van Christus, die het beeld van 
God is.’ Er is, óók in onze tijd, een tegen-
kracht actief die alles in het werk zal 
stellen om ons blind te houden voor de 
rijkdom van het evangelie.
Geen middel laat hij ongebruikt. Zo zal 
hij proberen ons wijs te maken dat een 
leven zonder God veel mooier en fijner is 
dan een leven met God. Net zoals Hij 
eens bij de Here Jezus heeft gedaan, zal 
hij ons laten zien wat de wereld ons 
allemaal te bieden heeft. En beloven dat 
hij het ons allemaal schenken zal, als we 
maar voor hem op de knieën gaan. En als 
we niet opletten en strijden, dan lukt 
hem dat ook nog. Dan krijgt hij ons zo 
ver dat we helemaal opgaan in de 
dingen van deze wereld en hier schatten 
om ons heen verzamelen, in plaats van 
eerst het koninkrijk van God te zoeken 
en zijn gerechtigheid.

Genezing
Maar hoe ontkomen we dan aan de 
macht van de ‘god van deze eeuw’? En 
aan de duisternis en blindheid die 
daarvan het gevolg zijn? Wel, dat kan 
alleen als God onze (aangeboren!) 
blindheid geneest. Als Hij ons zijn macht 
toont en de ogen opent. Hij moet licht 
brengen in de duisternis, en Paulus 
vertelt ons in 2 Korintiërs 4 hoe Hij dat 
doet. Immers, hoe bracht Hij eens bij de 
schepping licht in de duisternis? En ook: 
hoe heeft Hij licht doen schijnen in het 
hart van Paulus? Dat deed Hij door te 
spreken. En zo doet de Here God dat 
vandaag de dag nog steeds.

De Here geneest onze blindheid door ons 
zijn Woord te laten verkondigen. En dat 
is ook iets onmisbaars in een mensen-
leven. Dat wordt wel duidelijk, als Paulus 
ons ten slotte vertelt wat we zien mogen 
als God zijn licht laat schijnen in ons 
hart. ‘De God die heeft gezegd: “Uit de 
duisternis zal licht schijnen” heeft in ons 
hart het licht doen schijnen om ons te 
verlichten met de kennis van zijn luister, 
die afstraalt van het gezicht van Jezus.’ 
Dan pas gaan we Gods heerlijkheid en 
luister zien, waarnaar we vandaag de 
dag soms zo verlangen kunnen.

Maar er is meer: dan pas gaan we ook 
zien, wie de Here wérkelijk is. Want als 
Paulus zegt dat de kennis van Gods 
luister afstraalt van het gezicht van 
Jezus, herinnert hij daarmee aan een 
geschiedenis uit het Oude Testament. 
De geschiedenis van Mozes namelijk, 
van wie eens ook de heerlijkheid van het 
gelaat is gestraald. Maar destijds was 
dat voor de Israëlieten een beangstigend 
gezicht, zodat Mozes een doek voor zijn 
gezicht heeft gedaan. Maar in de nieuwe 
bedeling straalt Gods luister af van het 
gezicht van Jézus: God gebruikt zijn 
macht niet om ons bang te maken of te 
vernietigen, maar juist ons te troosten 
en te verlossen.
En dat gaan we zien, als de Here in zijn 
genade ons de ogen opent. Door zijn 
Woord en Geest. En daarom is het ook zo 
belangrijk, om als we naar de kerk 
komen, onze oren wagenwijd open te 
zetten!
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Een voetnoot bij de belijdenis, dat 
zie je niet zo vaak. Onze belijdenis 
heeft er slechts twee. In artikel 36 
van de Nederlandse Geloofsbelijde-
nis werd in 1905 een zinsnede over 
de taak van de overheid in een 
voetnoot gezet. In 1984 gebeurde 
hetzelfde met een omstreden 
verwijzing naar 1 Johannes 5:7b. 
Nu wordt geopperd zoiets bij 
Zondag 30 van de Heidelbergse 
Catechismus te doen. Daar wordt in 
antwoord 80 de roomse mis een 
vervloekte afgoderij genoemd. 
Wordt het niet tijd deze zin van een 
verklarende voetnoot te voorzien?

Het idee komt van de kerk te Barneveld-
Voorthuizen. Zij wil dat de komende 
synode een commissie benoemt die deze 
passage bestudeert. Doet de catechis-
mus hier wel recht aan de roomse leer? 
De kerkenraad is kennelijk van mening 
dat dit niet het geval is. De plaatselijke 
predikant, collega E.J. Hempenius, kijkt 
naar de Christian Reformed Churches in 
Noord-Amerika. Die hebben deze zin 
tussen haakjes geplaatst, en in een 
voetnoot aangetekend dat de roomse 
leer niet goed wordt weergegeven en 
dat de veroordeling niet juist is. 
Hempenius vindt deze oplossing 
creatief. Hij is er kennelijk klaar voor. Het 
was te lezen in het Nederlands Dagblad 
van 25 maart jl.

Een goed idee
Een voetnoot bij de belijdenis. Als daar 
behoefte aan bestaat, is dat een goed 
idee. Op die manier is de verandering in 
de belijdenis niet zo groot. Het blijft ook 

duidelijk hoe er in het verleden werd 
gedacht. Tegelijk is het mogelijk om 
up-to-date te blijven met veranderingen 
die zich in kerk en theologie voordoen. 
Een veroordeling die vroeger is uitge-
sproken, blijft niet vanzelfsprekend voor 
alle tijden van kracht. Een kerk kan 
immers haar leer veranderen. Er kan ook 
een ander inzicht groeien vergeleken 
met hoe de dingen vroeger werden 
gezien. Is dat beide met betrekking tot 
de leer van de roomse mis mogelijk het 
geval?

Een goed idee. Er moet wel het nodige 
huiswerk voor worden gedaan. Er moet 
immers een gegronde reden zijn om in 
de belijdenis een ingreep te plegen. Het 
moet ook duidelijk worden wat er in de 
voetnoot moet komen te staan. De kerk 
van Barneveld-Voorthuizen heeft enig 
huiswerk gedaan. Op grond daarvan 

J.W. van der Jagt

Afgoderij in een voetnoot
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vraagt ze om een studiecommissie. Ze 
voelt zich kennelijk wel in staat om te 
beoordelen dát een aanpassing nood-
zakelijk is, maar niet wát die zou moeten 
zijn. Dat laatste kan ik begrijpen. De 
roomse leer van de eucharistie en 
(breder) die van de sacramenten is niet 
eenvoudig. Maar kan men dan wel 
overzien dat een voetnoot à la de 
Christian Reformed Churches nodig is? 
Laten we even luisteren naar wat van 
het Barneveldse huiswerk in de krant 
heeft gestaan.

Huiswerk
De kerkenraad kreeg de vraag of 
antwoord 80 wel recht doet aan de 
rooms-katholieke leer over de mis. De 
raad vroeg advies aan bisschop G. de 
Korte. Het antwoord was dat in de 

roomse mis het offer van Christus niet 
wordt ‘herhaald’, maar ‘tegenwoordig 
gesteld’. Ds. Hempenius tekent daarbij 
aan: ‘dat doen wij ook aan het avond-
maal wanneer we het brood breken.’ Op 
dit punt wordt kennelijk een overeen-
komst gezien tussen de mis en het 
avondmaal, tussen het altaar en de tafel.

Er wordt ook gewezen op het historische 
karakter van het ‘een vervloekte afgode-
rij’. Die veroordeling is erg bepaald door 
de godsdienststrijd van de zestiende 
eeuw. ‘De vervloeking komt in de 
oorspronkelijke tekst niet voor. Die is 
erin gekomen nadat het rooms-katholie-
ke concilie van Trente met zijn vervloe-
kingen van de protestantse ketters was 
gekomen. Er zit een stukje menselijkheid 
in het antwoord, dat niet de leer van de 

Schriften is.’
Volgens Hempenius bevat de tekst ook 
een oordeel over de paus. ‘Het gemid-
delde gemeentelid brengt niet in 
rekening dat het vooral over de zestien-
de eeuw gaat. Intussen zegt de huidige 
paus veel waar we het van harte mee 
eens zijn. De vraag is of je niet in strijd 
komt met een andere zondag uit de 
catechismus – over het bevorderen van 
de eer en goede naam van anderen – als 
je hem intussen in je belijdenisgeschrif-
ten zo blijft veroordelen.’

Er is een ander geschilpunt dat wel een 
rol blijft spelen. Dat is ‘de leer van de 
lichamelijke tegenwoordigheid van 
Christus in het sacrament. Dat zie je 
wanneer katholieken de hostie aanbid-
den. Daar kunnen wij niet in meegaan,’ 

De kerk waar het Concilie van Trente is gehouden
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zegt Hempenius. Maar hij wil wel in 
rekening brengen dat roomsen en 
gereformeerden ‘elkaars spiritualiteit 
niet zomaar verstaan’. Volgens bisschop 
De Korte is het de Geest ‘die de gaven 
van brood en wijn maakt tot lichaam en 
bloed van Christus. Daarmee lijkt het 
veel meer om een “mystieke dan een 
materiële werkelijkheid” te gaan. Laten 
we ook naar elkaars spiritualiteit eerst 
goed luisteren’, zegt Hempenius.

In deze beknopte weergave van het 
Barneveldse huiswerk horen we vier 
argumenten waarom de kerken de 
roomse mis niet langer zouden moeten 
betitelen als een vervloekte afgoderij.
• Er is een overeenkomst met het 

gereformeerde avondmaal als het 
gaat om het tegenwoordig stellen 
van Christus’ offer.

• De aanduiding ‘vervloekte afgoderij’ 
is historisch bepaald en bevat 
niet-schriftuurlijke menselijkheid.

• Er wordt afbreuk gedaan aan de eer 
en goede naam van de huidige paus.

• Het aanbidden van Christus in brood 
en wijn is weliswaar onaanvaard-
baar, maar daarin moeten we elkaars 
spiritualiteit leren verstaan.

Een krantenverslag heeft z’n beperkin-
gen. Maar mag ik ervan uitgaan dat het 
Nederlands Dagblad een deugdelijke 
samenvatting gaf? Dan zal de kern van 
het Barneveldse verzoek goed zijn 
weergegeven.

Tegenwoordig stellen
Van bisschop De Korte hoorde de 
kerkenraad dat het in de eucharistie om 
het tegenwoordig stellen van Christus’ 
offer gaat. Hempenius zegt: dat doen we 
als gereformeerden in het avondmaal 
ook, wanneer we het brood breken.
Het tegenwoordig stellen, het represen-
teren, van Christus’ offer is inderdaad 
een centraal aspect van de roomse 
eucharistie. Niet minder belangrijk is 
een ander aspect: de toepassing van 
Christus’ offer. Dan gaat het over de 
vraag hoe het offer van de Here ons ten 
goede komt. Over beide valt veel te 
zeggen. Op het gevaar af de zaken geen 
recht te doen moet ik me erg beperken.

Is de representatie van Christus’ offer te 
vergelijken met het gereformeerde 
avondmaal? Het avondmaal wordt 
gevierd aan een tafel, terwijl in de 
roomse kerk een altaar in het liturgisch 
centrum staat. Dat altaar laat zien dat 
bij het opdragen van de roomse mis een 
offer wordt gebracht. Zo wordt het 
onderwezen in De geloofsbelijdenis van 
de kerk, een uiteenzetting van de roomse 
leer die in 1986 in opdracht van de 
Nederlandse bisschoppenconferentie 
verschenen is.
In de roomse mis is Christus’ lichaam en 
bloed onder de gedaanten van brood en 
wijn werkelijk en wezenlijk tegenwoor-
dig (p. 345). Het is tegenwoordig op een 
sacramentele wijze. Hij offert Zichzelf 
door de dienst van de priester (p. 351). 
Hij neemt ons daarbij in zijn offer op. De 
kerk kan en moet zichzelf als levend en 
heilig offer aanbieden aan God. ‘Zo is de 
eucharistie “in, met en door Christus” 
tevens het offer van de kerk. Het is niet 
alleen lof- en dankoffer maar “tevens ook 
smeek- en zoenoffer”’ (p. 352). De kerk 
brengt dus een offer. ‘Dat offer is de 
sacramentele tegenwoordigstelling van 
het offer dat eens voor altijd voltrokken 
werd aan het kruis’ (p. 351).

Het lijkt dat Rome hiermee de kritiek kan 
weerleggen dat zij tekortdoet aan het 
unieke van Christus’ offer of dat zelfs 
verloochent. Men spreekt immers over 
het offer dat ‘eens voor altijd’ is gebracht. 
Het is dát offer dat wordt tegenwoordig 
gesteld. Dat is waar. Maar is de kritiek 
daarmee weerlegd?

Het is goed om te beseffen dat de 
representatie niet uitsluit dat het in de 
eucharistie om een herhaling van het 
kruisoffer gaat. C. Trimp wijst op de 
herleving van de theologische aandacht 
voor de representatie, maar geeft daarbij 
aan dat paus Pius XII in 1954 evengoed 
sprak over de voortdurende herhaling 
van het kruisoffer (Ministerium, p. 23, 
m.n. ook noot 15). Dat blijkt ook in de 
Constitutie over de Heilige Liturgie van 
het tweede Vaticaans Concilie uit 1963. 
Daar wordt over de eucharistie gezegd 
dat daarin de overwinning van Christus’ 
dood vertegenwoordigd wordt 
(hfdst. I.6). Even later (I.7) lezen we dat 

Christus in het offer van de mis aanwe-
zig is, want ‘dezelfde brengt nu het offer, 
die zichzelf eens aan het kruis geofferd 
heeft’. Het Vaticaans Concilie citeert 
daarbij wat Trente heeft gezegd. Het is 
kennelijk een representatie doordat het 
offer van toen ook nu wordt gebracht.

Waarop richt de kritiek zich precies? Het 
gaat in antwoord 80 niet over herhaling 
van het offer van Christus in het 
algemeen. Gesproken wordt over een 
herhaling die noodzakelijk is om door 
het lijden van Christus vergeving van 
zonden te hebben. Het gaat om de 
toepassing van het offer dat Christus 
eens voor altijd bracht. Dat is het tweede 
centrale aspect van de roomse eucharis-
tie dat ik noemde.

Het is duidelijk dat voor deze toepassing 
een eucharistisch offer wordt gebracht. 
Dit offer bevrijdt ‘van dagelijkse zonden 
en helpt, om zware zonden te vermijden’ 
(p. 352). Het kan gevierd worden als 
‘smeekbede ten bate van alle mensen’, 
als ‘gedachtenis van de levenden en 
doden’, als ‘voorbede en plaatsvervan-
gend voor alle leden van het Lichaam 
van Christus’ (id.). In de contacten met 
andere kerken is het de vraag ‘of en in 
hoeverre de eucharistie als sacramentele 
tegenwoordigstelling van het ene en 
unieke offer van Christus Jezus tevens 
offer van de kerk is’ (p. 352; cursivering is 
van mij, JWvdJ). B. Wentsel vat het als 
volgt samen: de ‘voorganger-priester 
offert dagelijks het in Christus’ lichaam 
getransubstantieerde brood en de in 
diens bloed veranderde wijn als een 
onbloedig offer om Gods gunst voor 
levenden en doden te vragen. Christus, 
de hogepriester, offert zich door het offer 
van de priester als zijn vervanger samen 
met de gemeente aan God de Vader om 
zijn gunst te verkrijgen voor Kerk en 
wereld. De RK kent aan de priester 
samen met het priesterlijke volk een 
actief, eigensoortig, co-operatief aandeel 
toe bij het brengen van het misoffer’ 
(Dogmatiek 4c, p. 245).

Het lijkt mij onontkoombaar dat het in 
de liturgische representatie van Chris-
tus’ offer om mede-arbeid van de kerk 
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gaat, een mede-arbeid die noodzakelijk 
is om te delen in het heil van Christus. 
Om te delen in het heil is de gelovige 
afhankelijk van het priesterlijk offer dat 
door de kerk wordt gebracht. De roomse 
representatie is wezenlijk van een ander 
karakter dan de viering van het avond-
maal.

Reactie op Trente?
Het Barneveldse voorstel meent dat de 
veroordeling als ‘vervloekte afgoderij’ 
historisch bepaald is. Het zou een 
menselijkheid bevatten die niet schrif-
tuurlijk is. Daarmee wordt bedoeld dat 
we hier te maken hebben met een 
menselijke reactie op de uitspraken van 
het Concilie van Trente. Ik zet daar een 
vraagteken bij.

Het is waar dat in de eerste uitgave van 
de catechismus vraag 80 niet voorkwam. 
In de tweede uitgave wel. In de derde 
druk werd de veroordeling als ‘vervloekte 
afgoderij’ aan antwoord 80 toegevoegd. 
Dat zou gedaan zijn omdat het Concilie 
van Trente vlak daarvoor zijn oordeel 
over de leer van de Reformatie uitsprak. 
Het concilie vervloekte hen die deze leer 
aanhingen. De catechismus antwoordt 
met de vervloeking van de roomse mis. 
Laat het zo gegaan zijn. Dan hebben we 
het over het opnemen van de typering 
‘vervloekte afgoderij’ in de catechismus. 
Daarmee is nog weinig gezegd over de 
typering zelf. Als je daarop let, verandert 
het beeld.

Feit is dat de Reformatie al lang voordat 
het Concilie van Trente in 1563 gehouden 
werd, over de roomse mis sprak als 
afgoderij. In 1537 verschenen in Duits-
land de Schmalkaldische Artikelen. Het 
eerste van die artikelen gaat over de 
rechtvaardiging door het geloof alleen. 
Direct daarna wordt over de roomse mis 
het volgende gezegd: ‘De mis moet wel 
de grootste en meest verschrikkelijke 
gruwel in het pausdom zijn, omdat die 
lijnrecht en precies tegen dit hoofdarti-
kel ingaat. Toch wordt ze ver boven alle 
andere pauselijke afgoderij uit als de 
belangrijkste en mooiste beschouwd…’ 
(Lutherse geschriften, belijdenisteksten 
van een kerk, p.209). In 1537 werd binnen 
de lutherse reformatie de mis dus al 
betiteld als een gruwel en afgoderij. Een 

scherp oordeel. Waarom werd dat 
geveld? Omdat de mis in strijd komt met 
de rechtvaardiging door het geloof 
alleen.

Niet minder scherp is Calvijn in zijn 
mening over de mis. De laatste uitgave 
van zijn Institutie verscheen vóór Trente, 
in 1559. Hij schrijft daarin uiteraard over 
de roomse mis. Daarover zegt hij: ‘want 
ik wil iedereen tot het besef brengen dat 
de mis, opgevat in de meest uitgelezen, 
zuivere gestalte waarop zij voor zichzelf 
aanspraak kan maken, zonder alles wat 
er verder nog bij komt, van de wortel tot 
de kruin, barst van allerlei goddeloos-
heid, godslastering, afgoderij en 
heiligschennis’ (Institutie IV,18,18).

Inhoudelijk gezien werd de roomse mis 
van de kant van de Reformatie al als 
afgoderij betiteld lang voordat het 
Concilie van Trente de aanhangers van 
de gereformeerde leer vervloekte. Laat 
het Concilie van Trente de aanleiding 
zijn om de zin over de afgoderij aan 
antwoord 80 toe te voegen, inhoudelijk 
is deze veroordeling veel ouder. We 
hebben kennelijk niet te maken met een 
scherpe reactie op een scherpe actie. Het 
Concilie van Trente heeft de broeders 
alleen maar bevestigd in een oordeel 
over de mis dat zij allang hadden 
gevormd.

Wat is afgoderij?
Als iets betiteld wordt als afgoderij, is 
dat een scherpe veroordeling. Horen we 
daarin een stuk menselijkheid? Als het 
daarom gaat, kun je vandaag gemakke-
lijk zeggen dat het niet van deze tijd is 
om met zulke woorden de geloofsopvat-
ting van anderen af te wijzen. Dat is niet 
de menselijkheid van de eenentwintig-
ste eeuw. Maar het lijkt mij dat hier iets 
anders aan de orde is. Dat wordt 
duidelijk wanneer we letten op het 
onderwijs van de Heidelbergse Catechis-
mus zelf.

Bij het onderwijs over het eerste gebod 
van de wet van God maakt de catechis-
mus duidelijk wat als afgoderij moet 
worden afgewezen. Daar gaat antwoord 
95 over. Men bedrijft afgoderij als men 
in plaats van de enige ware God, die Zich 
in zijn Woord geopenbaard heeft, of 

naast Hem, iets anders heeft om op te 
vertrouwen. Bij zulke afgoderij dacht 
men ook aan de rooms-katholieke kerk. 
Dat blijkt uit antwoord 94, waar het 
vertrouwen op heiligen een vorm van 
afgoderij wordt genoemd.

Nu wilde de roomse kerk niet God 
vervangen door een andere god. Dat wil 
zij ook nu niet. Zij spreekt ook over het 
offer van Christus dat eens voor altijd 
gebracht is. Ook werd en wordt het offer 
van de eucharistie niet ‘in de plaats van’ 
Christus’ offer gesteld. Maar we zagen 
bij de representatie hoe de verhouding 
tussen het offer van Christus en het 
misoffer wordt gezien. Er is mede-arbeid 
met Christus door de priester en de kerk. 
Daardoor is er sprake van het ‘naast 
Hem’ iets hebben om op te vertrouwen. 
Hier komt de grondstructuur van de 
rooms-katholieke leer naar voren: het 
meewerken van de mens met betrekking 
tot het heil.

Op die structuur levert de catechismus 
ook kritiek in antwoord 30. Daar wordt 
gevraagd of zij in de enige Verlosser 
Jezus geloven, ‘die hun behoud en wel-
vaart bij de heiligen, bij zichzelf of 
ergens anders zoeken’. De spits van de 
vraag is duidelijk gericht tegen de 
roomse kerk met haar heiligenverering 
en goede werken. Dat noemt de cate-
chismus een verloochening ‘met de 
daad’ van de enige Verlosser ‘ook al 
roemen zij met de mond in Hem’. Ook 
hier keert de catechismus zich tegen het 
medewerken met Christus. Ook wordt 
hier duidelijk dat de catechismus met 
‘verloochening van Christus’ niet bedoelt 
dat er geen geloof in Christus is (Hij 
wordt immers beleden). Maar ook het 
medewerken met Hem wordt als 
verloochening van Christus betiteld.

Als van afgoderij gezegd wordt dat ze 
vervloekt is, wordt er een extra accent op 
gezet. Ook daarvan kun je zeggen dat 
het niet past in onze tijd. Maar in de 
catechismus wordt dit nog een keer 
gezegd. In antwoord 41 wordt onderwe-
zen dat alle onkuisheid door God 
‘vervloekt’ is. Blijkens het bijgevoegde 
schriftbewijs wordt daarbij gedacht aan 
het oordeel van God over de seksuele 
praktijken van de Kanaänieten.



105

Bij het vervloekt moeten we kennelijk 
niet denken aan de menselijkheid van de 
zestiende eeuw om die te contrasteren 
met de menselijkheid van de eenentwin-
tigste eeuw. We moeten ons hier 
kennelijk niet laten leiden door de 
gevoelswaarde die het woord heeft. We 
hebben hier te maken met een norma-
tieve taxatie vanuit het Woord van God. 
Is afgoderij iets wat door God vervloekt 
wordt – ook vandaag – of is het dat niet?

Aanbidding
Die veroordeling treft ook de aanbidding 
van Christus onder de gedaante van 
brood en wijn. De aanwezigheid van 
Christus in brood en wijn is een wezen-
lijk aspect van de roomse mis. Immers, 
als de mis een offer is, dan moet er iets 
zijn om te offeren. Aangezien het om 
Christus’ offer gaat, moet Hij ook in de 
mis aanwezig zijn. Daarbij hoort naar 
roomse opvatting dan ook de aanbid-
ding als een van de vormen van ‘eucha-
ristische vroomheid’ (p. 348). Ze staat 
niet op zichzelf maar is nauw verbonden 
met het offerkarakter van de mis. Is het 
mysterie van de transsubstantiatie 
eenmaal voltrokken, dan blijft Christus 
aanwezig onder de gedaante van brood 
en wijn. Daarbij past ‘de verering en de 
aanbidding van de onder de eucharisti-
sche gedaanten blijvend aanwezige 
Heer’ (id.). De betekenis van deze 
verering ‘ligt in de voorbereiding en 
uitwerking van de eucharistische 

viering, vooral van de communie. Als zij 
in deze samenhang worden opgevat, zijn 
ze voor de kerk van blijvende betekenis’ 
(id.).

De goede naam
Wordt met de veroordeling van de 
roomse mis de eer en goede naam van 
de paus aangetast? Antwoord 80 zou op 
gespannen voet staan met het negende 
gebod. De paus zou veroordeeld worden, 
maar de paus die we nu kennen, schrijft 
toch goede dingen over de Heer Jezus?
Ik ontken niet dat paus Benedictus XVI 
goede dingen over onze Heiland 
geschreven heeft. Zijn boek over Jezus is 
in ons blad in positieve zin besproken. 
Maar gaat het in antwoord 80 over de 
paus? De veroordeling richt zich op de 
roomse mis. In dat verband kan de 
roomse kerk ook heel positief over 
Christus spreken en over het offer dat 
Hij eens en voor altijd heeft gebracht. 
Tegelijk geeft ze aan de priester en de 
kerk een rol die in strijd komt met het 
evangelie van de volkomen genoeg-
zaamheid van Christus’ offer en van de 
rechtvaardiging door het geloof alleen. 
Als de roomse kerk dat leert, mag dat 
toch worden aangewezen en afgewezen, 
zonder dat je daarmee in strijd komt 
met het negende gebod?

Voetnoot
Er wordt geopperd een voetnoot te 
plaatsen bij de veroordeling van de 

roomse mis. Laat die veroordeling 
passen bij de roomse leer uit de zestien-
de eeuw, vandaag zou een veroordeling 
niet meer op z’n plaats zijn. Ik heb wat 
dingen aangehaald uit het onderwijs 
van de roomse kerk uit de twintigste 
eeuw. Dat onderwijs sluit nadrukkelijk 
aan bij de uitspraken van het Concilie 
van Trente. Dat wist ‘beslissende 
kerngedachten’ weer bruikbaar te 
formuleren (p. 351). Het gaat om beslis-
sende kerngedachten! Ze worden nog 
steeds beslissend genoemd! Zou de leer 
over de mis dan werkelijk gewijzigd zijn? 
Het onderwijs waaruit ik heb geput, laat 
daarvan weinig zien. Ik denk dat dit ook 
duidelijk zal worden als er grondiger 
huiswerk wordt gemaakt.

Een voetnoot is een goed idee. Juist 
omdat men kennelijk de betekenis van 
deze veroordeling niet meer ziet. De 
aantekening krijgt dan wel een andere 
inhoud dan men oppert. Waarom 
zouden we niet aantekenen dat de 
roomse kerk de leer die veroordeeld 
wordt, nog steeds kent, en dat (met 
verwijzing naar antw. 30 en 95) het 
medewerken met Christus als afgoderij 
wordt afgewezen?

Afgesloten 2 april 2010.

Nieuw redactielid
Het Schriftlicht waarmee dit nummer van Nader Bekeken opent, is geschreven door ds. A. Bas uit 
Kornhorn. Hij gaf al eerder medewerking aan ons blad. We zijn blij dat hij tot de redactie wilde 
toetreden. Daardoor kunnen wij het redactiewerk over meer schouders verdelen.
We verwelkomen hem en verwachten dat zijn werk zal bijdragen aan de versterking van ons blad.

De redactie
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Ton de Ruiter heeft een boek 
geschreven waarin hij verantwoor-
ding doet van zijn ideeën over de 
betekenis van het verlossingswerk 
van de Jezus de Messias. Het draagt 
de sprekende titel Jezus in ons. Een 
andere kijk op verzoening.* Deze 
titel maakt direct duidelijk, waarom 
het in dit boek gaat. Ton de Ruiter 
maakt bezwaar tegen de klassieke 
leer van de verlossing, waarin 
centraal staat dat Jezus met zijn 
kruisdood betaald heeft voor onze 
zonden en ons zo verzoend heeft 
met de Vader.

De Ruiter typeert deze leer als Jezus voor 
ons en hij stelt daartegenover Jezus in 
ons. Daarmee bedoelt hij, dat Jezus niet 
gekomen is om voor ons te betalen, 
maar om ons hart te veroveren en ons 
leven te vernieuwen. Aan het kruis gaat 
het om Jezus’ toewijding aan de Vader. In 

die toewijding wil Hij hen laten delen 
die in Hem geloven.

Zijn bezwaar tegen de klassieke leer van 
verzoening door voldoening richt zich 
naar verschillende kanten.
Deze leer zou een nadelig effect hebben 
op de levensheiliging. In zijn woord 
vooraf schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Radicale 
heiliging mist pijnlijk in vrijwel alle 
kerken in Nederland’ en dat brengt hij 
met de klassieke verlossingsleer in 
verband.
Deze leer leidt ook tot een verkeerde 
Godsvoorstelling, alsof God een wraak-
zuchtig iemand is, die geen genoegen 
neemt met berouw en inkeer, maar 
vergelding eist (p. 7).
Verder is deze leer ongerijmd omdat het 
feit dat God zonden vergeeft, niet te 
rijmen valt met de leer dat hij vergelding 
eist. Wat blijft er dan over van verge-
ving?
In zijn boek Jezus in ons neemt De Ruiter 
de lezer mee door de Bijbel, om te laten 
zien dat de leer dat Jezus aan het kruis 
voor onze zonden heeft betaald om ons 
zo met God te verzoenen, daarin niet 
gevonden wordt.

Bijbels?
Allerlei teksten in de Bijbel waaruit de 
indruk zou kunnen ontstaan dat de 
Bijbel leert dat verzoening met God door 
voldoening tot stand komt, neemt De 
Ruiter onder de loep. En telkens leidt dit 
tot de conclusie dat het niet gaat om 
betaling voor de zonde, maar toewijding 
aan God als de weg waarlangs verzoe-
ning tot stand komt.
Op zich valt er van deze rondleiding door 
de Bijbel heel wat te leren. Regelmatig 
legt De Ruiter mooie en leerzame 
accenten. Eén ding wordt uit Jezus in ons 
heel duidelijk, namelijk dat het voor een 
leven in een verzoende relatie met God 
van fundamenteel belang is dat je jaagt 
naar heiliging en toewijding.
Maar dit is geen nieuw inzicht. Ook de 
klassieke verlossingsleer houdt meer in 
dan alleen de leer van de verzoening 
door voldoening. Daarin krijgt ook de 
toe-eigening van het heil een plaats die 
meer is dan alleen maar beamen dat 
Jezus voor onze zonden is gestorven. De 
heiliging is daarvan een integrerend 
onderdeel.
Het lijkt erop, dat De Ruiter onvoldoende 
onderscheid maakt tussen de verzoe-

M.H. Oosterhuis

De Ruiter 
en de Doper

Johannes de Doper preekt, Pieter Brueghel Sr. 
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ning en het herstel van de relatie op 
basis van de verzoening. Daardoor komt 
alles op de noemer van heiliging en 
toewijding te staan en blijft het zoenof-
fer buiten beeld.

De Doper
Bij het lezen van De Ruiter moest ik 
daarom steeds denken aan De Doper en 
diens eenzijdige voorstelling van het 
koninkrijk der hemelen. Johannes de 
Doper stelde in zijn prediking de Messias 
aanvankelijk voor als een machtige 
Koning. Hij waarschuwde als heraut voor 
de komst van die Koning, die zijn 
dorsvloer zou komen zuiveren. Wilde je 
toegang ontvangen tot het rijk van deze 
Koning, dan moest je je bekeren en 
vruchten voortbrengen die aan die 
bekering beantwoordden. Johannes 
verkondigde de doop der bekering tot 
vergeving van zonden. Hij stelde zich ook 
voor dat hijzelf door die Messias 
gedoopt zou worden en zo het koninkrijk 
binnengaan. Verzoening door bekering 
en toewijding. Daarin herken ik de 
boodschap van De Ruiter en zijn 
vermaning tot radicale levensheiliging.
Maar als de Messias tot Johannes komt, 
dan worden de rollen omgekeerd. 
Johannes moet de Messias dopen. 
Johannes ziet Hem in zijn plaats 
ondergaan in het watergraf van de doop. 
Hij die geen zonde kende en dus geen 
doop der bekering nodig had, wordt voor 
Johannes’ ogen tot zonde gemaakt.
Jezus wil Johannes daarmee duidelijk 
maken dat er meer nodig is, willen 
mensen deel krijgen aan verzoening en 
ingaan in het koninkrijk. Er is iemand 
nodig die voor hen tot zonde wordt 
gemaakt.

En dat aanschouwelijke onderwijs van 
Jezus werpt vruchten af bij Johannes. 
Vanaf het moment dat hij Jezus heeft 
gedoopt, kijkt Johannes met andere 
ogen naar de Messias. Dat merk je als je 
in het evangelie van Johannes leest over 
het vervolg van Johannes’ prediking. Dan 
wijst de Doper Jezus aan als het Lam van 
God dat de zonde van de wereld 
wegneemt (Joh. 1:29) en een volgend 
moment zelfs kortweg als het Lam van 
God (1:36), alsof het voor Johannes en 
zijn discipelen vanzelf spreekt waar je 
het dan over hebt. Bekering en toewij-

ding leiden niet tot verzoening en 
ingaan in het koninkrijk, als de zonde 
van de wereld niet zou worden wegge-
dragen door het Lam van God.

De Ruiter
Dit tweede deel van de prediking van de 
Doper mis ik bij De Ruiter. Als je zijn boek 
bekijkt, dan gaat daarvan de suggestie 
uit dat hij heel de Bijbel aan het woord 
wil laten komen. In werkelijkheid leest 
De Ruiter de Bijbel door de bril van zijn 
vooronderstelling en focust daardoor 
steeds op alles wat een bevestiging lijkt 
van zijn verlossingsleer, maar gaat hij 
voorbij aan die bijbelse gegevens waar 
het zoenoffer van Christus in beeld 
komt. Zo komt wel de hele Bijbel in zijn 
boek voorbij, maar wordt aan de Bijbel 
geen recht gedaan. Want ook hier geldt: 
niet het vele is goed, maar het goede is 
veel.

Ter illustratie geef ik door wat Ton de 
Ruiter in Jezus in ons doet met het 
thema van het Lam Gods, een thema dat 
tevens kan dienen om de continuïteit 
van de verlossingsopenbaring in het 
Oude en het Nieuwe Testament te 
illustreren.

Pesachlam (1)
In hoofdstuk 3, over de offers in de 
boeken van Mozes, behandelt De Ruiter 
ook de instelling van het pascha en het 
ritueel met het paaslam (p. 48,49). Hij 
zegt hiervan dat dit niet gezien moet 
worden als een offer. ‘Het gebeuren met 
het Pesachlam in Egypte is duidelijk geen 
verzoeningsritueel voor de zonden. Er is 
hier helemaal geen sprake van een speci-
fieke zonde bij het volk Israël. Ook wijst 
niets erop, dat God boos was op Israël en 
ook hun eerstgeborenen wilde doden.’ 
Het aan de deur gesmeerde bloed zou 
voor de Heer alleen het teken zijn dat ze 
mee willen met God en geloven in zijn 
reddende macht, ook al zien ze nog niets 
van bevrijding (p. 49)! Deze uitleg is 
mijns inziens ingegeven door De Ruiters 
vooronderstelling en doet tekort aan een 
aantal bijbelse feiten. Het volk Israël had 
zich in Egypte bezondigd en verontrei-
nigd door het dienen van afgoden 
(Joz. 24:14). Het heeft er ook steeds blijk 
van gegeven een ongehoorzaam en 
tegensprekend volk te zijn, dat weinig 

vertrouwen had in Gods reddende 
macht. De manier waarop Mozes in 
Exodus 12:23 spreekt over het rondgaan 
van de Heer door Egypte om het te 
straffen, wekt zelfs de indruk dat tussen 
Egyptenaren en Israël geen verschil 
wordt gemaakt. Het enige wat verschil 
maakt, is het bloed aan de deurposten. 
Dit was volgens vers 13 ook de zin van 
het bloed: ‘door dat merkteken zal de 
dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, 
jullie niet treffen.’ Zo spreekt Hebreeën 
11:28b ook over het geloofsmotief van 
Mozes voor het besprenkelen van de 
deurposten met bloed: ‘opdat de 
doodsengel hun eerstgeborenen geen 
haar zou krenken.’ Verder vond de 
besprenkeling plaats met majoraantak-
ken (Ex. 12:22). Die roepen, in het licht 
van de latere wetgeving, de associatie op 
met reiniging en verzoening van de 
zonden. (Denk aan Psalm 51:9).

Pesachlam (2)
Ik hoef de Bijbel niet ‘van achteren naar 
voren te lezen’ (vgl. De Ruiter, p. 22-24. 
Wat voor bezwaar is daar trouwens 
tegen?) om bij het ritueel van het 
pesachlam ook op de gedachte aan 
verzoening van de zonden te komen.
Hoofdstuk 7 van Jezus in ons is gewijd 
aan Jesaja 53, de vierde profetie over de 
Knecht van de Heer.
Ik betrek het in mijn verhaal, omdat ik 
goede redenen zie bij het lam dat in vers 
7 wordt genoemd (sèh, hetzelfde woord 
dat in Ex. 12:3 voor het pesachlam wordt 
gebruikt; het is niet duidelijk waarom de 
NBV hier kiest voor de vertaling ‘schaap’), 
aan het paaslam te denken. Juist tegen 
de achtergrond van wat ik hierboven 
over het ritueel van het paaslam heb 
geschreven. De Ruiter stelt bij dit 
schriftgedeelte als het erop aankomt 
twee vragen: is hier sprake van plaats-
vervanging en gaat het in dit gedeelte 
om een profetie over Jezus’ plaatsver-
vangend lijden? Beide vragen worden 
door hem niet bevestigend beantwoord. 
De Ruiter doet hiermee opnieuw tekort 
aan een aantal bijbelse gegevens.

Ik wijs op het volgende. Een opmerkelijk 
feit, dat in al de evangeliën van Jezus 
wordt vermeld, is dat Jezus tegenover 
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zijn rechters die Hem ter slachting 
hebben geleid (zowel tegenover de hoge-
priester, Mat. 26:63, als tegenover 
Pilatus, Mat. 27:12-14), bleef zwijgen. 
Daarin herken je wat de Here Jezus in 
het laatst van zijn lijden steeds gedaan 
heeft. Door zijn gedragingen (azijn te 
drinken vragen) en zijn woorden (citeren 
van Ps. 22) openbaarde Jezus Zichzelf als 
de beloofde Messias. Heeft Jezus zo ook 
niet door zijn opmerkelijke zwijgen voor 
zijn rechters, tegenover hen en tegen-
over alle omstanders, ook zijn volgelin-
gen, zichzelf aangewezen als de Knecht 
uit Jesaja 53? Was dat niet een stilzwij-
gend antwoord op hun vraag wie Hij 
was? In zijn behandeling van de 
vervullingscitaten gaat De Ruiter helaas 
aan dit gegeven voorbij.

De Ruiter doet ook geen recht aan 
Handelingen 8:35, de uitleg die Filippus 
aan de eunuch uit Ethiopië geeft van 
Jesaja 53:7. Er staat: ‘Uitgaande van deze 
schriftplaats, verkondigde Filippus hem 
het evangelie van Jezus.’ De Ruiter maakt 
zich hiervan af door te zeggen: ‘Zo 
kunnen we ook uitgaan van een woord 
over Gideon of David en van daaruit de 
Christus verkondigen.’ Maar het 
bijzondere hier is, dat de eunuch nu juist 
de vraag aan de orde stelt over wie 
Jesaja het heeft. En dan komen niet al de 
mogelijke antwoorden voorbij die De 
Ruiter in het voorafgaande in overwe-

ging neemt, maar alleen de naam Jezus.
Op pagina 103 komt De Ruiter te spreken 
over 1 Petrus 2:23,24. Hij schrijft daar 
over de aanhalingen van Jesaja 53 in het 
Nieuwe Testament en merkt dan op dat 
juist die woorden uit Jesaja 53, die op 
‘het plaatsvervangend dragen van 
schuld of straf’ zouden kunnen slaan, 
nergens in het Nieuwe Testament 
worden geciteerd in verband met de 
kruisiging, met één uitzondering, 
namelijk 1 Petrus 2:24. Zijn conclusie is 
dan, dat ‘plaatsvervangende betaling’ 
hierdoor niet het centrale punt lijkt te 
zijn in Jesaja 53. Tegenover dit beroep op 
de statistiek zou ik opnieuw willen 
stellen: niet het vele is goed, maar het 
goede is veel. Maar als De Ruiter 
vervolgens op pagina 107 en 108 op

1 Petrus 2:20-24 verder ingaat, dan blijft 
er van de boodschap van het plaatsver-
vangend lijden van Jezus niets over. 
Petrus spreekt al in vers 21b over lijden 
‘om uwentwil’ en in vers 24 verklaart hij 
dat nader vanuit Jesaja 53: ‘Hij heeft in 
zijn lichaam onze zonden op het 
kruishout gedragen.’ Petrus heeft de 
Knecht voor ogen, die hij in de nacht van 
het verraad tegenover zijn rechters had 
zien zwijgen, als een lam ter slachting 
geleid. Het Lam dat de zonden der 
wereld wegdraagt (Van Houwelingen, 1 
Petrus (CNT), p. 104). Maar het wordt 
door De Ruiter geëlimineerd.

Pesachlam (3)
Over het paaslam lezen we ook in
1 Korintiërs 5:7. Paulus vermaant de 
gemeente tot een heilig leven en 
gebruikt daarbij als beeld voor de zonde 
het zuurdeeg dat de Israëlieten in de 
week volgend op het Pesach, het feest 
van de ongezuurde broden, uit hun 
huizen moesten verwijderen. Het leven 
van een christen moet een feest van 
ongezuurde broden zijn, want, zegt 
Paulus, ‘ons pesachlam, Christus, is 
geslacht’. De Ruiter gaat hier in zijn 
behandeling van 1 Korintiërs niet op in. 
Hij verwijst naar wat hij in hoofdstuk 3 
over Pesach heeft geschreven. Daarmee 
doet hij opnieuw tekort aan de Schrift. 
Als Christus ons pesachlam wordt 
genoemd dat geslacht is, dan gaan mijn 
ogen open voor Jezus’ bedoeling bij de 
instelling van het avondmaal. Hij wijst 
Zichzelf aan als Degene naar wie het 
pesachlam verwijst, het pesachlam 
waarvan het bloed de basis is voor het 
nieuwe verbond (Luc. 22:20), het bloed 
van het verbond, dat voor velen vergoten 
wordt tot vergeving van de zonden
(Mat. 26:28). In de samenhang met de 
instelling van het avondmaal had 
1 Korintiërs 5:7 voor De Ruiter aanleiding 
moeten zijn om zichzelf ten aanzien van 
de betekenis van het pesachlam te 
corrigeren. Hoe kun je in dit licht 
handhaven, dat het gebeuren met het 
pesachlam in Egypte ‘duidelijk geen 
verzoeningsritueel voor de zonden’ is 
(p. 49)?
Deze aanduiding van Christus als ons 
paaslam had ook aanleiding moeten zijn 
om de inleiding op hoofdstuk 3 te 
herzien (p. 43). Hij maakt daar bezwaar 
tegen de relatie die in de klassieke 
verzoeningsleer gelegd wordt tussen de 
bloedige offers in het Oude Testament 
en het sterven van Christus aan het 
kruis. Maar Paulus’ aanduiding van Jezus 
als ‘óns Paaslam’ lijkt mij een bijbelse 
rechtvaardiging van het leggen van die 
relatie.

Lam van God
Ik wil ook nog stilstaan bij Openbaring 
5:9. Ook in zijn behandeling van dit 
gedeelte valt me op hoe De Ruiters 
vooroordeel hem in de weg zit, om recht 
te doen aan wat God in dit gedeelte 
openbaart. Dat Jezus hier wordt 

Ton de Ruiter
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aangeduid als Lam, vat De Ruiter op als 
een aanduiding van zachtmoedigheid 
en dienstbaarheid. Maar het gaat over 
een Lam dat geslacht is en dat met zijn 
bloed de zijnen voor God heeft gekocht. 
Ik lees daarin wat Jezus bij de instelling 
van het avondmaal ook heeft gezegd, 
namelijk dat zijn kruisdood de basis is 
voor de herstelde relatie, de verzoening 
met God.

De openbaring van Jezus als het Lam van 
God kan ook duidelijk maken, dat Gods 
vergeving en gelijktijdige eis van de 
betaling van de zonden door het offer 
van zijn Zoon geen ongerijmdheid zijn. 
Een lam is een dier dat liefde en vertede-
ring wekt. De arme man uit het verhaal 
van de profeet Natan droeg het in zijn 
schoot (2 Sam. 12:3). Van de herder in 
Jesaja 40:11 lees je hetzelfde. Zo herin-
nert Johannes’ aanduiding ‘Lam Gods’ 
aan het feit dat Jezus de eniggeboren 
zoon is, die aan de boezem van de Vader 
was. Voorwerp van Gods vaderliefde. 
Daarom klinkt in de uitdrukking ‘Lam 
Gods’ ook door, dat het doorsnijden van 
de keel van dit paaslam, in de avond-
schemering op Golgota, vrij was van alle 

wraakzucht en vol was van zelfkruisiging 
van de Vader. Precies datgene wat 
vergeving is. Jezelf kruisigen om de 
ander vrijuit te laten gaan. De eis van 
betaling was het hart van de vergeving. 
Ik heb dan ook groot bezwaar tegen het 
allegorische verhaaltje waarmee De 
Ruiter in zijn woord vooraf de klassieke 
verzoeningsleer wegzet. Voor mij grenst 
het aan blasfemie.

Ik kom terug bij het motief van De Ruiter 
voor het schrijven van dit boek, de 
gedachte dat de leer van de verzoening 
door voldoening schadelijk is voor de 
levensheiliging. Ik wil daartegenover 
stellen, dat wie in het offer van Jezus aan 
het kruis deze Vader omhelst, niet in 
valse gerustheid gemakzuchtig voorbij-
gaat aan de roeping tot levensheiliging. 
Van hem of haar geldt wat we in Zondag 
24 van de Catechismus belijden: ‘Het kan 
niet anders, of ieder die door waar geloof 
in Christus ingeplant is, brengt vruchten 
van dankbaarheid voort.’
De vrees is gerechtvaardigd dat De 
Ruiter met zijn eliminatie van de 
zoendood van Jezus het tegenoverge-
stelde bereikt van wat hij beoogt. 

Hooguit radicale levensheiliging als een 
nieuwe vorm van wetticisme, maar geen 
vrucht van dankbaarheid. Ik bid mijn 
vriend en broeder Ton de Ruiter toe, dat 
hij zich net als de Doper de ogen (weer) 
laat openen voor het Lam van God, dat 
de zonde van de wereld wegneemt en in 
de belijdenis van Gods zichzelf kruisi-
gende liefde zijn kracht zoekt in het 
appel tot radicale levensheiliging. Want 
ik hoop met hem op de vruchten op dat 
appel.

Noot:
* Ton de Ruiter, Jezus in ons. Een andere kijk 

op verzoening, Kok, Kampen, 2009, 
 ISBN 9789043516686, 280 pag.,  
prijs € 17,50
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Er gebeurt wat, daar voor in de 
kerk. Ja, natuurlijk, daar staat de 
preekstoel. En de doopvont. En mis-
schien wel een mooie tafel met een 
opengeslagen bijbel. Een zilveren 
schaal en een mooi gevormde beker. 
Tegenwoordig is het woord ‘podium’ 
eigenlijk veel te gewoon voor al het 
plechtigs dat zich daar voor in de 
kerk bevindt. Steeds meer horen we 
spreken van het ‘liturgisch cen-
trum’.

Als nieuwe kerken ontworpen wor-
den of als oude kerken opgeknapt 
worden, dan is het niet ongebrui-
kelijk dat er veel aandacht is voor 
de aankleding en inrichting van 
het liturgisch centrum. De kleuren 
spreken, de vormen verwijzen, de 
voorwerpen vertellen. Architecten 
en bedenkers van liturgische centra 
kunnen er lyrisch over vertellen. En 
het is ook inderdaad mooi dat je met 
vormen, kleuren en voorwerpen een 
bepaald verhaal kunt vertellen. Je 
kunt een boodschap uitdragen. Je 
kunt mensen tot eerbied oproepen, 
je kunt ze bewust maken van dit of 
van dat.

De preekstoel staat meestal nog wel 
in het midden, los van of aangeplakt 
tegen de muur. Het ouderwetse 
klankbord erboven is niet meer no-
dig. Een klein zwart kastje in de bin-
nenzak van de prediker maakt het 
mogelijk dat iedereen hem verstaat. 
Maar heel soms staat de predikant 
de gemeenteleden in de weg. Let-
terlijk. Zij kunnen dan niet goed zien 
welke liederen geprojecteerd wor-
den op het beamerscherm. Gelukkig 
is zoiets gemakkelijk op te lossen. 
Je laat de preekstoel gewoon wat 
zakken. Of je haalt de preekstoel 
helemaal weg. Een eenvoudige les-
senaar voldoet immers ook. Heeft 

bovendien als voordeel dat je als 
predikant dicht bij de mensen staat.

Aan de architectuur van een kerk 
kun je veel aflezen. In een gerefor-
meerde kerk staat de preekstoel 
dus vaak in het midden. Dit in te-
genstelling tot een rooms-katholiek 
kerkgebouw. Daar staat het misal-
taar in het midden. Je ziet ook wel 
kerkgebouwen van bijvoorbeeld de 
PKN waar de preekstoel helemaal 
naar de zijkant van het liturgisch 
centrum verschoven is. Dat kan na-
tuurlijk iets zeggen van de plek die 
de woordverkondiging heeft in zo’n 
kerk. Tegelijk is het niet onmogelijk 
dat er vanaf de zijkant ook wel eens 
een zeer schriftuurlijke preek ge-
houden wordt. En het kan ook dat in 
een kerkgebouw waar de preekstoel 
hoog en trots in het midden prijkt, 
een zeer oppervlakkige en mens-
middelpuntige preek z’n weg naar 
de harten van de luisteraars zoekt. 
Een tafel in het midden hoeft niet 
altijd te zeggen dat het avondmaal 
voorrang heeft op het woord. Een 
lessenaar als ‘preekstoel’ betekent 
niet altijd dat het woord van z’n 
voetstuk is gehaald. Nee, het zijn de 
mensen die het uiteindelijk moe-
ten maken, daar voor in de kerk. 
Mensen moeten de gekozen vormen 
laten spreken.

We zijn er haast allemaal al aan 
gewend: het projectiescherm. Dat 
hangt er natuurlijk niet om leeg te 
blijven. Iedere kerkenraad zal daar 
wel regels voor geven. Ik denk dat 
de meeste beamteams beschikken 
over een meer of minder uitgebreide 
instructie. Wat er wel en wat er niet 
geprojecteerd mag worden. Globaal 
zal het meer dan eens neerkomen 
op: alleen zaken die rechtstreeks 
met de liturgie/eredienst te maken 

hebben. Lijkt me een uitstekende 
regel. Immers: al hangt het scherm 
tegen de muur, inhoudelijk behoort 
het wel degelijk tot het liturgisch 
centrum.

Of toch niet altijd?

Als kerkmensen al een krant lezen, 
is dat vaak niet meer één en de-
zelfde. Kerkelijke bladen moeten 
vechten voor voldoende abonnees. 
Steeds minder kerkmensen laten 
zich zien op regionale en lande-
lijke samenkomsten. De tijd van de 
toogdagen is allang historie. Het is 
moeilijk geworden om grote aantal-
len kerkmensen te bereiken als het 
gaat om goede doelen en initiatie-
ven. TUK, Dit Koningskind, DVN en 
allerlei deputaatschappen die zich 
bezighouden met kerkelijke opbouw, 
willen graag aan de weg timmeren. 
Maar waar is de weg?

Folders in de postvakken. Een flinke 
kostenpost. Worden ze wel gelezen?

Het lijkt een beetje een trend te 
worden: roep een speciale zondag 
uit en stuur een professionele po-
werpoint. Je hebt ogenblikkelijk een 
enorm publiek. Want nergens gaan 
ze nog zo trouw naar de kerk als bij 
ons. Althans ’s morgens.

Al die doelen en doelstellingen 
zijn mij sympathiek. Ik gun ze zelfs 
meer dan de aandacht die ze vra-
gen. Maar… laten we als kerk wel 
uitkijken dat het liturgisch centrum 
geen podium wordt.

R.Th. Pos

Podium
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In het Nederlands Dagblad van 
20 november 2009 besprak dr. J. 
Hoek het vijfde boek in de dogmati-
sche reeks van dr. W. Ouweneel over 
de verzoening. Daarin kwam ook als 
punt naar voren dat onze Here 
Jezus heel zijn leven op aarde gele-
den heeft onder de zonde. Volgens 
dr. Hoek geldt zo voor Christus als 
menskind ‘wat van onze kinderen 
gezegd wordt bij de doopvont – dat 
zij in Adam de verdoemenis deel-
achtig zijn.’

Inderdaad, dat stond tot voor kort ook bij 
ons (iets moderner dan bij de Gerefor-
meerde Bond) in het klassieke doopfor-

mulier: evenals onze kinderen zonder het 
te weten deel hebben aan de veroordeling 
in Adam, worden zij ook zonder het te 
weten in Christus uit genade tot Gods 
kinderen aangenomen.
Stond! Want in de ‘hertaling’ van alle 
liturgische formulieren hebben onze 
deputaten Eredienst heel deze passage 
halverwege de synode van 2008 geskipt. 
Helaas heeft de generale synode van 
2008 deze weglating vooralsnog 
goedgekeurd. Ik vind dat niet alleen een 
verarming, maar ook een ondoordachte 
en overhaaste keus, die we als kerken 
zeker weer ongedaan moeten maken.

Waarom hertalen?
In het Gereformeerd Kerkboek staan een 
heleboel liturgische formulieren. We 
hebben vier doopformulieren, vijf avond-
maalsformulieren, een formulier voor 
openbare geloofsbelijdenis en ook nog 

een huwelijksformulier, bevestigingsfor-
mulieren voor ambtsdragers en een paar 
formulieren voor de kerkelijke tucht. 
Deze formulieren zijn bijna allemaal 
gemaakt in de periode vóór 2004. Dat 
wil zeggen dat de bijbelteksten waar-
naar verwezen wordt, citaten zijn uit de 
oude bijbelvertaling van 1951.
Daarom heeft de Generale Synode van 
2005 de opdracht gegeven aan deputa-
ten Eredienst om ‘de tekst van de NBV op 
een deskundig (talig, poëtisch, liturgisch-
theologisch) verantwoorde wijze in te 
voegen of te laten invoegen in de 
bestaande liturgische teksten en formu-
lieren.’
Dat is een hele mond vol, maar het 
betekent gewoon: laten we de tekst van 
onze formulieren aanpassen aan de stijl 
van de Nieuwe Bijbelvertaling die sinds 
2004 in bijna al onze kerken gelezen 
wordt.

L.E. Leeftink

‘Adam’ is zoekgeraakt
Een passage uit het klassieke 
doopformulier verdwenen
Verdrijving uit Paradijs, Cornelis van Poelenburch
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Deputaten Eredienst zijn voortvarend 
aan de slag gegaan en hun resultaat is 
voorlopig goedgekeurd door de generale 
synode van 2008. De synode gaf de 
kerken daarbij de opdracht om de 
formulieren te beoordelen en voorstel-
len te doen voor verbetering. Er is 
daarom aan alle kerken een groot aantal 
kleine groene boekjes toegestuurd 
waarin dertien herziene formulieren 
staan.

Meer doen dan je opdracht is
Nu hebben deputaten Eredienst in hun 
rapport aan de synode van 2008 aange-
geven, dat ze meer gedaan hebben dan 
alleen maar de liturgische formulieren 
aanpassen aan het taalkleed van de 
Nieuwe Bijbelvertaling. Ze hebben ook 
de hele structuur en opbouw van de 
formulieren bekeken, en daarin keuzes 
gemaakt die losstaan van de vraag of dit 
ook te maken heeft met de invoering 
van de NBV in onze kerken.
In de verslagen van de synode vind je 
daarover geen besluit terug, alleen maar 
een opmerking bij de bespreking dat de 
synodevergadering in juni 2008 akkoord 
was gegaan met de wat verdergaande 
aanpassing van de formulieren dan 
strikt gevraagd was door de generale 
synode van 2005.
Hier begint volgens mij de fout al: 
deputaten krijgen een opdracht en gaan 
vervolgens bepalen of ze ook meer 
mogen doen dan hun opgedragen is. En 
de volgende synode accepteert dat 
zonder dat ze zich daarover expliciet in 
een besluit met gronden aan de kerken 
heeft verantwoord. Eén van de gevolgen 
daarvan is dat een essentieel onderdeel 
uit het eerste, klassieke doopformulier 
helemaal verdwenen is. Namelijk de 
passage over de veroordeling in Adam 
en de aanneming in Christus tot Gods 
kinderen.

De ‘Adampassage’ verdwenen
Deze passage staat in het klassieke doop-
formulier, dat we al sinds 1618 kennen en 
dat de jaren door uiteraard steeds gemo-
derniseerd is. De voorlaatste modernise-
ring is van 1984 en staat in ons Gerefor-
meerd Kerkboek. Het gaat dan om de 
volgende passage. Naast elkaar zet ik de 
oude en de nieuwe versie:

Ziet u wat hier gebeurd is? De passage 
‘Want evenals zij zonder het te weten 
deel hebben aan de veroordeling in 
Adam, zo worden zij ook zonder het te 
weten in Christus uit genade tot Gods 
kinderen aangenomen’ is vervangen 
door het zinnetje ‘Want God heeft met 
hen zijn verbond gesloten, al begrijpen ze 
dat evenmin.’

Op een middag in september
Hoe is de generale synode op voorstel 
van deputaten Eredienst ertoe gekomen 
om tot deze radicale ingreep over te 
gaan? En dan wordt het nog merkwaar-
diger. Want in het rapport dat deputaten 
Eredienst aangeboden hadden aan de 
synode, stond de passage over ‘in Adam 
veroordeeld’ en ‘in Christus aangeno-
men’ nog wel. Deputaten stelden voor 
het als volgt te formuleren (zie onder):

In de synodeverslagen staat dat de leden 
van de synode voor de zomervakantie 
van 2008 allerlei suggesties mochten 
indienen die tot verandering of verbete-
ring zouden leiden. En juist over deze 
passage zijn veel voorstellen ingediend. 
Naar mijn mening terecht, want in de 
hele NBV komt het woord ‘adoptie’ of 
‘adopteren’ niet voor. De ‘aanneming tot 
zonen’ is in de NBV ‘God heeft hen als 
zijn kinderen aangenomen’ (Rom. 9:5) en 
‘opdat wij Gods kinderen zouden 
worden’ (Gal. 4:5).

Uit reactie op alle commentaar hebben 
deputaten Eredienst in de zomervakan-
tie van 2008 de hele passage over ‘Adam’ 
maar geschrapt. Ze voeren daarvoor de 
volgende reden aan: aan het begin van 
dit nieuwe onderdeel van het doopfor-
mulier gaat het over de fundering van 
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Gronden voor de kinderdoop

Hoewel onze kinderen dit alles niet 
begrijpen, mogen wij hen daarom toch 
niet van de doop uitsluiten. 
 
Want evenals zij zonder het te weten 
deel hebben aan de veroordeling in 
Adam, zo worden zij ook zonder het te 
weten in Christus uit genade tot Gods 
kinderen aangenomen.
 
Immers, wat God zegt tot Abraham, de 
vader van alle gelovigen, geldt ook voor 
ons en onze kinderen: Ik zal mijn 
verbond oprichten tussen Mij en u en 
uw nageslacht in hun geslachten, tot 
een eeuwig verbond, om u en uw 
nageslacht tot een God te zijn.
 (Gen. 17:7)

Over de kinderdoop

Natuurlijk begrijpen kleine kinderen 
niets van deze dingen. Toch is dat geen 
reden om hen de doop te weigeren. 
 
Want God heeft met hen zijn verbond 
gesloten, al begrijpen ze dat evenmin. 
 
 
 
 
De belofte die God aan Abraham heeft 
gedaan geldt namelijk nog steeds voor 
ons en onze kinderen; namelijk: Ik sluit 
een verbond met jou en je nakomelin-
gen, met alle komende generaties, een 
eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God 
zijn en die van je nakomelingen.

Wat de kinderdoop betreft
Het spreekt vanzelf dat kinderen van deze dingen niets begrijpen. Toch is er een 
heel goede reden om ze te dopen.
Ze begrijpen immers net zomin dat ze de slechtheid van Adam geërfd hebben. God 
gaat met hen op dezelfde manier te werk, wanneer hij hen als zijn kinderen 
adopteert. Al begrijpen ze die adoptie niet, door Christus is ze wel degelijk een feit.
De belofte die God aan Abraham heeft gedaan geldt namelijk nog steeds voor ons 
en onze kinderen; want hij zegt: Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelin-
gen, met alle komende generaties, een eeuwig durend verbond: ik zal jouw God zijn 
en die van je nakomelingen.
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de kinderdoop. De kern van de eerste zin 
is: ‘kinderen kunnen dit allemaal nog 
niet begrijpen.’ Maar volgens deputaten 
wordt in het oorspronkelijke formulier 
vervolgens ten onrechte een inhoude-
lijke opmerking gemaakt over de 
veroordeling in Adam en de aanneming 
in Christus. Dat onderdeel van de 
gereformeerde leer is al in het eerste 
deel van het doopformulier uiteengezet. 
Dus dat hoeft hier niet herhaald te 
worden. Tegenover de doperse dwaling 
moet vooral ‘het accent [vallen] op het 
beslissende van wat God doet (los van 
wat wij of onze kinderen kunnen)’. 
Daarom kiezen deputaten Eredienst 
voor alleen maar ‘de verwijzing naar 
Gods beschikking, met als aanhangsel 
het onbegrip van kinderen. Wat ver-
dween, is de ingewikkelde formulering 
van dit gereformeerde argument. 
Uiteraard gaat dit niet ten koste van de 
leer van de erfzonde en van Gods 
aanneming in Christus, want die leer is 
al voldoende uiteengezet in het eerste 
deel van het DF [doopformulier]’ (citaten 
uit het aanvullende rapport van 
deputaten, opgenomen in de Acta van 
de GS 2008).

Drie redenen om de ‘Adam-
passage’ weer op te nemen
Ik begrijp de redenering van deputaten 
wel. De ‘Adam-passage’ spreekt inhoude-
lijk-theologisch over de erfzonde en de 
genade in Christus. Zo’n passage hoort 
volgens deputaten in het eerste, 
inhoudelijke deel van het doopformulier 
thuis. En omdat het daar ook al met 
zoveel woorden staat, kan de passage 
over Adam en Christus in het gedeelte 
dat de kinderdoop verdedigt, beter 
vervallen.
Zoals gezegd: ik kan deze redenering wel 
volgen, maar ik ben beslist niet gelukkig 
met het besluit van de synode om deze 
move van deputaten te honoreren. Ik 
vind de ‘Adam-passage’ namelijk een 
wezenlijk element van het klassieke 
doopformulier. De weglating ervan 
ervaar ik daarom als een ernstige 
verarming. Mijn bezwaren daartegen wil 
ik hieronder noemen.

1. Deputaten besluiten zelf om een 
belangrijke passage uit het klassieke 
formulier helemaal weg te laten. 
Daarmee kiezen zij voor een moder-
ne opbouw van het formulier in 
plaats van historische continuïteit. 
Dat is op zich geen verkeerde keus. 
Maar hier gaat het om het klassieke 
doopformulier dat al 435 jaar in de 
Gereformeerde Kerken gebruikt 
wordt en ook in zwang is bij alle 
andere gereformeerde kerken in 
Nederland. Wanneer je dan als 
kerken vindt dat zo’n formulier 
hertaald moet worden, moet je goed 
beseffen wat je doet, wanneer je 
daarnaast ook nog eens een histo-
risch belangrijke en breed-kerkelijk 
gedragen passage geheel verwijdert. 
Als je zo’n klassiek formulier echt te 
gedateerd vindt voor bepaalde 
situaties of qua denklijnen, kun je 
beter daarnaast een nieuw formulier 
ontwerpen met een heel eigentijdse 
opzet. In hun rapport aan de 
generale synode 2008 noemden 
deputaten dit juist als argument om 
niet alles in één formulier te hoeven 
zeggen. 
Deputaten en synode hebben met 
hun ingreep het klassieke doopfor-
mulier op één belangrijk punt 
behoorlijk ingekort. Als straks in ons 
nieuwe ‘Doopformulier 1’ de passage 
over de veroordeling in Adam en de 
aanneming in Christus niet meer 
voorkomt, vervreemden we ons daar- 
mee van de andere kerken binnen de 
gereformeerde gezindte in Neder-
land. 
Ik herinner de lezer aan het korte 
rapportje van de professoren  
B. Kamphuis en F. van der Pol aan de 
synode van 2008 over de vraag of we 
ook meteen maar de drie formulie-
ren van eenheid moesten gaan 
herschrijven in de stijl van de NBV. Zij 
adviseerden nadrukkelijk om dat 
niet te doen, en hun overwegingen 
waren zeer helder: ‘3. De gereformeer-
de belijdenisgeschriften zijn niet het 
exclusief bezit van de GK. Een 
grondige herziening van de belijde-
nisgeschriften vergroot de afstand 
tussen de tekst die bij ons in gebruik 
is, en elders gebruikte tekstvorm. Juist 

de groeperingen met wie wij ons in 
confessioneel opzicht het meest 
verwant voelen (de CGK, het confessio-
nele deel van de PKN) zal zich het 
minst herkennen in zo’n herziene 
belijdenis. Juist daar is de NBV 
immers meestal niet in gebruik. De 
enige uitzondering in dit opzicht 
zullen de NGK zijn. 4. De voorgestelde 
herziening offert de oecumenische 
dimensie van de belijdenisgeschriften 
in feite op aan hun intern kerkelijk 
gebruik.’ 
Ik besef dat de liturgische formulie-
ren geen belijdenisgeschriften zijn. 
Daarom hebben we er ook meerdere 
van. Maar juist de klassieke formulie-
ren van doop en avondmaal geven 
wel uitdrukking aan de verbonden-
heid met de andere kerken en 
gelovigen uit de gereformeerde 
gezindte. Daarom kun je het volgens 
mij niet maken om in de structuur 
van die formulieren ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen, zoals op 
dit punt wel gebeurd is. Daarmee 
hebben we als kerken het klassieke 
doopformulier om zeep geholpen.

2. Bovendien kan er door deze ondoor-
dachte weglating van de passage 
over Adam en Christus ook een stuk 
onnodige vervreemding en verwijde-
ring ontstaan bij de groeperingen 
binnen de gereformeerde gezindte 
met wie wij ons in confessioneel 
opzicht het meest verwant voelen en 
die de NBV niet gebruiken. Laten we 
goed beseffen dat er binnen de 
gereformeerde gezindte toch al, 
soms positief-kritisch, soms argwa-
nend-veroordelend, naar onze 
GKv-kerken gekeken wordt. Dan zegt 
men dat het zondebesef niet ons 
sterkste punt is en dat we ook 
theologisch vrij openstaan voor 
allerlei evangelische leringen. Daar 
komt dan straks ook nog bij, dat we 
als vrijgemaakte kerken nota bene 
bij de bediening van de kinderdoop 
niet meer met alle andere kerken uit 
de gereformeerde gezindte uitspre-
ken dat onze kinderen vanaf hun 
geboorte zonder het te weten in 
Adam veroordeeld zijn. Zie je wel, 
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hoor ik een predikant uit de zwaar-
dere hoek van de CGK al zeggen: bij 
de GKv zijn ze het besef helemaal 
kwijt dat we van nature Adamskin-
deren zijn. Dan kun je als GKv’er wel 
zeggen dat de leer van de erfzonde al 
in het eerste gedeelte van het 
doopformulier beleden wordt, maar 
daarin heb je dan alleen op papier 
gelijk. Tussen de oren zit de gedachte, 
dat het niet toevallig is dat de veroor-
deling in Adam uit het doopformu-
lier dat al meer dan 435 jaar gebruikt 
wordt in Nederland, bij de vrijge-
maakten is verdwenen. 
Willen we dat risico lopen? Enkel 
omdat deputaten, gezien de vele 
reacties van synodeleden op hun 
eerste voorstel, van mening zijn dat 
deze passage wel een hele ingewik-
kelde formulering bevat en dat 
daarom de veroordeling in Adam én 
de aanneming in Christus uit genade 
tot Gods kinderen maar glad, vlak en 
zakelijk moet worden weergegeven 
met: ‘Want God heeft met hen zijn 
verbond gesloten’? Ik noem dat vlak 

en zakelijk, want dat de almachtige 
God weer onze hemelse Vader wil 
zijn, komt veel warmer en hartelijker 
tot uitdrukking als je bij de doop van 
kleine kinderen zegt dat de Here hen 
tot zijn kinderen aanneemt. Waarom 
moet dat hier dan opeens in juridi- 
sche termen weergegeven worden, 
terwijl deputaten in het dankgebed 
na de doop de oorspronkelijke 
formulering ‘U hebt ons door uw 
Geest tot leden van uw Zoon en 
daarmee tot uw kinderen aangeno-
men’ wel hebben laten staan? Ook 
hierin blijkt dat de voortvarendheid 
om in krap twee jaren alle formulie-
ren te hertalen in aansprekend 
hedendaags Nederlands, ook iets van 
een haastklus is geweest.

3. Mijn laatste bezwaar is kerkrechtelijk 
van aard. Deputaten hebben in hun 
rapport een hertaling gepubliceerd 
waarin de passage over ‘Adam’ nog 
wel voorkwam. Vanuit de kerken 
waren er geen zwaarwegende 
argumenten binnengekomen om 

deze passage maar uit het klassieke 
doopformulier te verwijderen. Vanuit 
de synode kwamen er voor de zomer 
veel voorstellen tot verbetering (!) en 
het resultaat is dat deputaten 
voorstellen om tot verwijdering (!) 
van deze passage over te gaan. Dat 
mag dan wel als resultaat hebben, 
‘dat de formulieren een talig en 
liturgisch-theologisch verantwoord 
geheel vormen’, zoals grond 2 van 
besluit 2 van de Acta van Zwolle-Zuid 
uitspreken. Maar de opdracht was 
toch, om ‘de tekst van de NBV op een 
deskundig (talig, poëtisch, liturgisch-
theologisch) verantwoorde wijze in 
te voegen of te laten invoegen in de 
bestaande liturgische teksten en 
formulieren’ (Acta 2005, art. 71, 
besluit 2b). Nu verdwijnt er plots-
klaps een kenmerkende passage uit 
het klassieke doopformulier zonder 
dat dat iets met de NBV te maken 
heeft en zonder dat daar vanuit de 
kerken om gevraagd is. Daarmee 
voed je de kritiek dat in onze kerken 
deputaten meer invloed hebben dan 

Zondeval, brons, St.-Michaels Dom te Hildesheim (1015)
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de kerken zelf. Er was gevraagd om 
de teksten van de oudere liturgische 
formulieren aan te passen aan het 
taalkleed van de NBV, maar het 
resultaat is dat deputaten alle 
formulieren volledig op de schop 
nemen en ze hertalen naar hun 
eigen inzichten en gevoelens. 
Nogmaals: ik heb daar op zich geen 
bezwaar tegen, maar er lag geen 
synodeopdracht aan ten grondslag. 
De generale synode van 2008 had dit 
niet zo gemakkelijk mogen laten pas-
seren door alleen maar in het verslag 
van de bespreking op te merken: 
‘Nadat de vergadering in juni 
akkoord was gegaan met de wat 
verdergaande aanpassing van de 
formulieren dan strikt gevraagd door 
de GS Amersfoort-Centrum-2005.’

4. Ik vind het daarbij ook vreemd, dat 
de synode van 2008 besloten heeft 
dat kerken niet rechtstreeks naar de 
volgende synode op de inhoud van 
de proefeditie Liturgische Formulie-
ren mogen reageren, maar al hun 
reacties moeten inleveren bij 
deputaten Eredienst (besluit 3c). Die 
zullen in 2011 op grond van de 
reacties zelf met een voorstel voor 
een definitieve hertaling komen 
(besluit 3d). 
Van de zeven leden tussen 2005 en 
2008 zijn er vijf herbenoemd tot 2011. 
Dus krijg je de volgende vreemde 
gang van zaken: degene op wie je 

kritiek hebt, mag als meerderheid in 
het huidige deputaatschap zelf 
beoordelen of die kritiek terecht is en 
dat in 2011 aan de volgende synode 
laten weten. Die krijgt vervolgens 
wél rechtstreeks het deputatenrap-
port met argumenten toegezonden, 
maar kan niet zelfstandig kennisne-
men van de tegenargumenten die 
vanuit de kerken aangedragen zijn. 
Daarmee worden kerken op een 0-1 
achterstand gezet ten gunste van 
deputaten. Terwijl in mijn optiek 
deputaten zijn aangesteld om de 
kerken te dienen en een synode 
vooral moet luisteren naar wat 
vanuit de kerken, en niet allereerst 
door een deputaatschap, wordt 
aangedragen. 
Voor deze handelwijze wordt verwe- 
zen naar Artikel 5 van de Huishoude-
lijke Regeling voor Generale Synodes 
die in 2005 is vastgesteld. Maar daar 
staat nu juist in, dat deputaten alle 
opmerkingen over zaken die tot hun 
taakgebied behoren, dienen voor te 
bereiden voor de komende synode, 
‘voor zover het niet gaat om een 
verzoek tot revisie van een besluit 
dat blijkens de Acta door henzelf is 
voorbereid’. 
Aan de kerken is de mogelijkheid 
gegeven om wijzigingsvoorstellen in 
te dienen op de voorlopig vastge-
stelde gemoderniseerde liturgische 
formulieren. Je kunt er over twisten, 
of alle reacties die binnenkomen, 

vallen onder de definitie ‘een verzoek 
tot revisie van een besluit’. Maar hoe 
diepgaander de kritiek, hoe dichter 
het erbij in de buurt komt. Dan is het 
inderdaad vreemd dat de synode van 
Zwolle-Zuid haar opvolger in 2011 
opzadelt met het narekenen van 
inhoudelijke reacties uit de kerken, 
die alleen maar gefilterd terug te 
vinden zijn in het komende rapport 
van deputaten Eredienst.

Al met al hoop ik dat onze kerken niet 
alleen veel suggesties voor verbeterin-
gen naar deputaten eredienst zullen 
sturen, maar dat ze ook rechtstreeks aan 
de volgende generale synode het verzoek 
zullen doen om:
a. uit te spreken dat de vorige synode 

ten onrechte heeft besloten om een 
wezenlijk onderdeel van het klas-
sieke doopformulier te verwijderen 
zonder in rekening te brengen dat 
daarmee een forse inbreuk gepleegd 
is op zowel de historische continuï-
teit als de onderlinge verbondenheid 
met de andere kerken binnen de 
gereformeerde gezindte;

b. de passage over ‘in Adam veroor-
deeld’ en ‘in Christus uit genade 
aangenomen’ weer op te nemen in 
‘Doopformulier 1’ als hedendaagse 
weergave van het klassieke doopfor-
mulier.

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere 

belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er 
nu via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Archief kunt u al uit een aantal nummers downloaden.

Verder zijn trefwoordenregisters op alle voorgaande jaargangen te vinden op www.woordenwereld.nl, 
onder Nader Bekeken.
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Het interview in het Nederlands 
Dagblad van 12 maart onder de kop 
‘Niet alles in Jozua is echt zo 
gebeurd’ roept een aantal vragen 
op. De adjunct-hoofdredacteur en 
promovendus Van Bekkum plaatst 
de verovering van Kanaän onder 
Jozua in de dertiende eeuw voor 
Christus en noemt daarbij als een 
aanwijzing de plotselinge verwoes-
ting van Hazor. Er zijn volgens hem 
nauwelijks orthodoxe theologen die 
op een serieuze en open manier de 
historiciteit van de Bijbel bestude-
ren. Hij noemt als de grootste 
archeologische problemen dat het 
er sterk op lijkt dat Jericho en Ai 
tijdens die toenmalige intocht 
helemaal niet bewoond waren, 

maar ‘dat moet je als orthodoxe 
gelovige durven zeggen.’

Moet je als bijbelgetrouwe gelovige 
daarbij dan niet direct duidelijk conclu-
deren dat hier iets scheef zit? Want deze 
steden waren immers volgens Jozua 5 en 
8 tijdens de intocht bewoond, werden 
ingenomen en verwoest.

Naar mijn mening ontstaat Van 
Bekkums verlegenheid door een onjuiste 
datering. Voor de uittocht uit Egypte en 
de intocht in Kanaän hanteren archeolo-
gen doorgaans twee verschillende 
dateringen, een vroege en een late. De 
meeste huidige archeologen zijn 
‘minimalisten’. Zij accepteren de Bijbel 
met zijn ‘volksmythische verhalen’ niet 
als een betrouwbare historische bron. 
Als er al sprake zou zijn van een werke-
lijke uittocht, wat velen ontkennen, 
plaatst men die, vooral vanwege diens 
naam, tijdens Ramses II in de dertiende 

eeuw. Hij zou namelijk de farao zijn die 
Raämses liet bouwen (Ex. 1:11). Echter, 
deze plaatsnaam was al bekend in de 
tijd van Jozef (Gen. 47:11). Ook had deze 
farao geen voorganger die veertig jaar 
regeerde (Ex. 2:23; Hand. 7:23); bovendien 
stierf hij op 92-jarige leeftijd, dus niet in 
de Rietzee tijdens de achtervolging 
(Ps. 106:11; 136:15). Zijn mummie is te zien 
in het Nationaal Museum te Caïro. Ook 
dwingt deze ‘late’ datering tot het 
samenpersen van de rechtersperiode 
binnen 250 jaar (ca. 1250-1000).

Bijbelse chronologie
Problemen verdwijnen indien de ‘vroege’ 
bijbelse chronologie wordt gebruikt: de 
uittocht uit Egypte was in 1446 v.Chr. Dit 
wordt bevestigd door niet minder dan 
drie bijbelse en twee buitenbijbelse 
gegevens.
a. 1 Koningen 6:1: In het vierhonderd-

tachtigste jaar na de uittocht van de 
Israëlieten uit Egypte, in het vierde 
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jaar van  zijn regering over Israël, in 
de maand ziw, de tweede maand, 
begon koning Salomo met de bouw 
van de tempel. Met behulp van 
vaststaande Assyrische koningslijs-
ten is berekend dat Salomo’s vierde 
regeringsjaar in 967/66 was. De 
tempelbouw begon in het voorjaar 
van 966 v.Chr., de uittocht uit Egypte 
was 480 jaar eerder, in 1446, dus de 
intocht in Kanaän was veertig jaar 
daarna, in 1406.

b. Volgens 1 Kronieken 6 deden 
negentien generaties Levieten dienst 
als zangers vanaf Mozes tot de 
tempelbouw. Als we een generatie 
op gemiddeld 25 jaar stellen, komen 
we dichtbij 1446.

c. De rechter Jefta (ca. 1100 v.Chr.) zegt 
tegen de koning van Ammon dat 
Israël 300 jaar in Kanaän woont 
(Re. 11:26).

d. De Joodse Talmoed vermeldt dat het 
zeventiende Jubeljaar samenvalt met 
de tijdsaanduiding in Ezechiël 40:1 
(dat is het jaar 573) en dat dit jaar 
niet kon worden gehouden vanwege 
de wegvoering in ballingschap. Alle 
data van de Jubeljaren werden door 
de priesters nauwgezet geregis-
treerd. Zeventien cycli van 49 jaar 
terugrekenend viel het begin van de 
eerste Jubeljaarcyclus, die volgens 
Leviticus 25:2 vanaf de intocht in 
Kanaän begon, in het jaar 1406 v.Chr.

e. De opgravingen in Jericho hebben dit 
laatste jaartal overtuigend bevestigd. 
Een eeuw van  opgravingen hebben 
hier geen stukje dertiende-eeuws 
aardewerk aan het licht gebracht, 
maar wel vijftiende-eeuws aarde-
werk, brandsporen, verkoold graan 
en omgevallen muren.

IJkpunt
Het jaartal 1406 v.Chr. is het bijbelse 
ijkpunt voor de archeologie van de 
Kanaänitische steden. Daardoor passen 
lastige archeologische puzzelstukjes op 
een plaats zoals die is vastgesteld door 
deskundige bijbelgetrouwe archeologen. 
De periode van de rechters valt in de 
vierhonderd jaren tussen ca. 1400 en 
1000 v.Chr. Jericho, Ai en Hazor vertonen 
brandsporen uit ± 1400 (aardewerkdate-
ring). Volgens de Bijbel werden alleen 
deze drie steden na hun inname 
verbrand (Joz. 11:13; 24:13). De brandspo-
ren in Hazor-XV2 en de daar verwoeste 
heidense tempels tonen de totale 
verwoesting door Jozua (Joz. 11:11).  
De verwoesting van hetzelfde Hazor in 
ca. 1230 is dus niet door Jozua (!) maar 
door Debora en Barak gebeurd (Re. 4). 
De catastrofe voor en tijdens de uittocht 
heeft de Egyptische greep op Kanaän 
langdurig ernstig verzwakt. De klachten 
van Kanaänitische stedelijke vazalvor-
sten in brieven aan de farao over 
aanvallen van habiru (vgl. Hebreeën) op 

hun steden (de Amarna-brieven rond 
1360), passen exact in de tijd van de 
vroege rechters, toen de Israëlieten het 
heuvelland van Kanaän gingen verove-
ren (Re. 1).

Helaas gebruikt Van Bekkum in zijn 
interview (en zijn proefschrift) een 
niet-bijbelse late chronologie die de 
feiten van Jozua 5-11 in een archeolo-
gisch stramien dringt dat gebeurtenis-
sen aanvechtbaar kan doen lijken. 
Zodoende(?) ontstaan zijn ongenuan-
ceerde uitspraken dat je niet alles in dit 
boek letterlijk moet nemen, want Jozua 
is een menselijk boek waarin God Zich 
meer aanpaste aan de cultuur dan ons 
lief is. Het maken van een keus tussen 
een niet-bijbelse en een bijbelse 
datering van de verovering van Kanaän 
onder Jozua is niet even af te doen als 
een ‘technische discussie’ (Van Bekkum, 
ND van 6 april). Ik bezie die keuze als een 
zaak van principiële stellingname.

Johan Knigge, historicus te Haren, werkt 
aan een boek over Bijbel en archeologie.

Noot van de redactie
In een van de volgende nummers hopen 
we op deze materie uitgebreider terug te 
komen.

Tweekleurig vijftiende-eeuws aardewerk uit Jericho, gevonden door Garstang
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Greijdanus schreef in 1946 zijn 
Schriftbeginselen ter Schriftverkla-
ring. Zijn boek omvatte ook een 
historisch overzicht over theorieën 
en wijzen van schriftuitlegging. 
Onlangs verscheen een nieuwe 
‘historische inleiding in de bijbelse 
hermeneutiek’ van dr. A. Zwiep, 
docent aan de VU en aan de Christe-
lijke Hogeschool Ede. Alleen al de 
titel Tussen tekst en lezer verraadt 
een andere aanpak.

Nu is er inderdaad op het gebied van de 
theologie en hermeneutiek heel wat in 
beweging. Je vindt de naam van 
Greijdanus in deze historische inleiding 
niet meer terug, terwijl er qua aanpak 
best aanleiding voor was. Zwiep heeft 
zijn historisch deel (tot aan Schleierma-
cher) nu gereed, terwijl een tweede deel 
is aangekondigd met de meest recente 
historie en met een aanzet voor een 

systematische hermeneutiek. Gezien het 
indrukwekkende eerste deel zie ik met 
belangstelling uit naar dat tweede deel.

Intussen biedt dit uitstekend gedocu-
menteerde boek een spannend verslag 
van een reis door de eeuwen heen. Het 
raakt aan vragen die bij elke lezer van de 
Bijbel kunnen opkomen. Hoe kun je de 
Bijbel zinvol betrekken op het leven van 
elke dag, als er een diepe kloof gaapt 
tussen de wereld van de Bijbel en onze 
eigen moderne tijd? Hoe heeft men de 
Bijbel door de eeuwen gelezen? Binnen 
welke levensbeschouwelijke kaders? 
Werkte de context waarin men leefde en 
dacht, door in de concrete bijbeluitleg? 
Welke belangen stonden er op het spel? 
Wat is het aandeel van de lezer in de 
totstandkoming van het tekstbegrip? 
Wat gebeurt er eigenlijk tussen tekst en 
lezer wanneer de Bijbel gelezen wordt?
Zwiep neemt bij deze vragen zijn 
vertrekpunt steeds in de Bijbel in z’n 
concreet-historische gegevenheid. Een 
belangrijk uitgangspunt dat een zeker 
vertrouwen geeft. Maar de claim dat 
hermeneutiek de kloof tussen twee 
werelden wil overbruggen, de wereld 
van de tekst én de wereld van de lezer, 
lijkt me te boud. Natuurlijk erkennen 
gereformeerden dat er uitleg en 
verklaring nodig is. En de tijdskloof is 
niet zelden zo diep dat de hedendaagse 
lezer het gevoel heeft voor een gesloten 
deur te staan of zelfs in een ander 
universum te leven – het boek van Zwiep 
maakt dat nog eens heel duidelijk. Maar 
het overbruggen van de gapende kloof 
tussen tekst en lezer is niet een zaak van 
hermeneutiek alleen, hoe belangrijk ook. 
We belijden immers de claritas van de 
Bijbel en de opening van het Woord niet 
van beneden af, maar als geschenk van 
de Heilige Geest.

Zwiep geeft ook de ‘opvatting’ door, dat 
men ervan overtuigd is dat God nog 
steeds door de Bijbel heen tot mensen 
spreekt en Zich erin laat kennen. Hoewel 

ook dat bij uitstek een hermeneutisch 
gebeuren is dat om een grondige 
doordenking vraagt, is het een opvatting 
naast andere opvattingen. Eén naast 
andere. De auteur is namelijk door de 
geschiedenis van de hermeneutiek heen 
gegaan, alsof hij door een groot winkel-
centrum liep. ‘Ik heb me laten inspireren 
door tal van adverteerders en kooplui 
die hun waar aanprezen en ben hier en 
daar ook mijn eigen weg gegaan. Bij de 
ene winkel bleef ik wat langer staan dan 
bij de andere. Soms ging ik even ergens 
naar binnen om te kijken, of er iets in de 
aanbieding was, soms wierp ik alleen 
maar een vluchtige blik in de etalage en 
vaak sloeg ik hele winkels gewoon over. 
Ik dwaalde rond als kind dat, gefasci-
neerd door alles wat er op hem afkwam, 
op zoek was naar... ja naar wat eigenlijk?’ 
(p. 10). Naarmate Zwiep langer rondwan-
delde, ontdekte hij steeds meer, deed 
nieuwe inzichten op, moest oude 
bijstellen, stuitte op vreemde interpreta-
ties, en niet zelden was er ook herken-
ning.
Je ziet hier hoezeer de postmoderne 
aanpak van Zwiep verschilt met die van 
Greijdanus’ opvatting dat ieders 
schriftgeloof vanaf het begin alle uitleg 
van de Bijbel beheerst. Gaat het tegen de 
confessie, dan kwalificeert Greijdanus 
dat als sektarisch en haeretisch (ketters), 
Zwiep laat iedereen rustig aan het 
woord komen, winkelend en shoppend 
door de eeuwen heen. Straks in het 
tweede deel met de aanzetten voor een 
systematisch deel zal hij ons vast weer 
verrassen. Het eist van de lezer en de 
gebruiker in elk geval, dat hij zich 
bewust is van zijn eigen vooroordelen. 
Ook van zijn geloofsvooroordelen. En 
niet het laatst van het vooroordeel van 
de auteur.

Allegorese
In de inleiding neemt Zwiep een aantal 
zoekontwerpen onder de loep, maar de 
schop gaat echt de grond in bij de 
allegorie. Aan de allegorie ligt het 

Tussen tekst en lezer

H.J. Boiten
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probleem ten grondslag: hoe kan de 
afstand tussen tekst en lezer overbrugd 
worden? – een vraag die volgens Zwiep 
geldt voor heel de geschiedenis van de 
hermeneutiek. Hij spreekt over de 
allegorese als ‘overbruggings- en 
toe-eigeningsmechanisme’ (p. 39). Wat 
houdt allegorie in? Zwiep definieert de 
allegorie als een zoeken naar een 
verborgen betekenis achter de woorden 
van de tekst die dan geldt als de diepere 
en eigenlijke betekenis: de tekst zegt A, 
maar er wordt ten diepste B mee 
bedoeld. Je zegt het ene, maar bedoelt 
het andere! De verbinding is vaak 
associatief en willekeurig. Het komt voor 
bij Grieken en Joden, bij rabbijnen en... in 
het Nieuwe Testament. Als kinderen van 
hun tijd namen de schrijvers van het 
Nieuwe Testament zo nu en dan de 
toevlucht tot allegorie. Zwiep noemt vier 
plaatsen: Galaten 4:21-31, 1 Korintiërs 
5:6v en 9:9, en 10:1-11, zwakt het tegelijk 
wat af en spreekt niet van voluit 
allegorie, maar van metaforisch taalge-
bruik. Een ander publiek dan toen zou 
zeker met het verwijt gekomen zijn van 
een onjuiste tekstinterpretatie. ‘De 
meeste hedendaagse lezers laten zich er 
in ieder geval niet zo snel meer door 
overtuigen’ (p. 74).
Aan het einde van elk hoofdstuk geeft 
Zwiep een aantal conclusies en bevin-
dingen. Zijn laatste conclusie luidt: 
‘Daarmee is de allegorische methode in 
potentie een instrument van onderdruk-
king van kritisch denken en beknotting 
van vrije Schriftlezing’ (p. 78). Die 
terechte conclusie alleen al had hem 
moeten verhinderen allegorie-naar-zijn-
eigen-definitie in te lezen in het Nieuwe 
Testament. Alsof God het ene zou 
zeggen, maar het andere bedoelen.

Joodse exegese in en om 
het Nieuwe Testament
Opnieuw een boeiende rondleiding in 
een aparte afdeling van het winkelcen-
trum hermeneutiek. Tot welke resulta-
ten komt de Joodse uitleg en wat zijn de 
motieven erachter? Wat wilde men 
bereiken en wat stond er op het spel? 
Onderschat niet hoezeer de wegvoering 
uit het beloofde land tot een religieuze 
crisis leidde die iedere Israëliet tot het 
op het bot raakte (p. 81). Zwiep bespreekt 

de zeven regels van Hillel, waarschijnlijk 
de grootvader van Gamaliël, de leer-
meester van Paulus. De eerste en meest 
bekende regel van Hillel luidt qal 
wachomer, wat letterlijk ‘licht en zwaar’ 
betekent: als uitspraak A al waar is, 
hoeveel te meer is uitspraak B dan waar. 
Onder de vele voorbeelden in het 
Nieuwe Testament wijst Zwiep op deze: 
‘Wat kosten twee mussen? Zo goed als 
niets. Maar er valt er niet een dood neer, 
als jullie Vader het niet wil. ... Wees dus 
niet bang, jullie zijn meer waard dan 
een hele zwerm mussen’ (Mat. 10:29v). 
Met zulke voorbeelden weet Zwiep in elk 
hoofdstuk de besproken methoden heel 
dicht bij de lezer te brengen.
Zwiep noemt naast de Schrift ook de 
praxis een zingevende interpretatiefac-
tor (p. 117). Wat bedoelt hij daar nu mee? 
Hij wijst op het geloof in de opstanding 
uit de doden van rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen bij Daniël. De praktijk 
roept de vraag op: hoe kun je het lijden 
van de rechtvaardige rijmen met het 
wezen van God? Komen de goddelozen 
er ongestraft mee weg? De oplossing 
voor dit probleem vond men in de aan 
de Schrift ontleende belijdenis dat Gods 
macht over dood en graf heen reikte en 
dat Hij ze beide wel degelijk tot verant-
woording zou roepen, desnoods door ze 
uit het dodenrijk terug te roepen. Zo 
bezien is geloof aan de opstanding een 
in de praktijk gegroeid correlaat (het ene 
kan niet zonder het andere) van de 
belijdenis dat God eeuwig trouw is. In 
het Nieuwe Testament vormen de 
verhalen over Jezus (ook de verschijnin-
gen van Jezus na zijn opstanding) een 
vergelijkbare situatie. De praxis (erva-
ring met Jezus) leidt tot nieuwe inzich-
ten en tot een andere omgang met de 
oude heilige teksten. Zwiep noemt dat 
een creatief-hermeneutisch potentieel 
van de praxis, dat in de laatste eeuw tot 
een nieuwe omgang met de Schrift 
heeft geleid.

Je ontkomt hier niet aan vragen. De 
invloed van de lezer en zijn context is 
van betekenis in de omgang met de 
Bijbel. Maar leidt de gedachte dat men 
de oplossing vond van een praktisch 
probleem en dat mee daardoor de 
bijbelse boodschap ontstond, niet een 

overschatting van de scheppende kracht 
van de praktijk? Terugroepen uit het 
dodenrijk is niet ontstaan uit een 
creatieve interactie tussen Schrift en 
praktijk, geen (ook niet gedeeltelijke) 
vondst van mensen, maar van openba-
ring van God, die om geloof en gelovige 
doordenking vraagt. Evenmin was het 
ten diepste de actualiteit die leidde tot 
een hernieuwde lezing van de Schrift, en 
nieuwe perspectieven en inzichten bood, 
maar het eigen onderwijs van Jezus 
Christus zelf.
Zwiep wil als vertrekpunt uitgaan van 
de Bijbel in zijn concrete historische 
gegevenheid. Daarmee hangt een 
tweede vraag samen. Zwiep spreekt wel 
over allegorese en joodse exegese in en 
om het Nieuwe Testament, maar komt in 
dit deel niet met een eigen bespreking 
van de vraag wat de Bijbel nu zelf leert 
over de manier waarop hij gelezen wil 
worden. Alleen als een lezer door de 
eeuwen heen die vraag stelt, krijgt de 
opvatting van die lezer aandacht. Maar 
gaat die vraag: wat heeft de Bijbel nu 
zelf te zeggen over de wijze van lezen, 
uitleggen, verklaren en toepassen, niet 
aan alle andere vragen vooraf? Wellicht 
komt die vraag aan de orde in het 
tweede deel.

Het vroege christendom
Typerend voor het vroege christendom 
acht Zwiep de geleidelijke overgang van 
hermeneutiek in het Nieuwe Testament 
naar hermeneutiek van het Nieuwe 
Testament. In dit deel komen opnieuw 
boeiende vragen aan de orde: wat bracht 
de kerk ertoe het Oude Testament en 
uiteindelijk zesenzestig boeken als 
gezaghebbend te aanvaarden? Wat 
betekent dat voor de hermeneutiek? Het 
vroege christendom is niet minder 
divers dan het hedendaagse christen-
dom, geen uniforme grootheid, maar 
een bonte mengeling van opinies en 
meningen. Al shoppend en rondkijkend 
krijg je leuke doorkijkjes en wijde. De 
christelijke kerk worstelt met diepe 
vragen: hoe lees je het Oude Testament, 
moet je dat eigenlijk wel doen? Hoe 
verschaf je helderheid over de heilige 
teksten?
Zwiep trekt de conclusie dat schriftuitleg 
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geen individualistisch gebeuren is, maar 
zaak van de gemeenschap (p. 152). Hij 
formuleert erg sterk als hij stelt dat er 
zonder die context van verstaan 
nauwelijks of geen sprake is. En dat het 
beroep op de traditie (geloofsregel of 
geloofsbelijdenis) uiting is van het besef 
dat contextloos lezen van de Bijbel een 
fictie is. Nu zal het waar zijn dat vroeger 
niet iedere gelovige thuis een bijbeltje 
gehad zal hebben zoals wij. Gods Woord 
werd gesproken en voorgelezen. Dat 
vroeg om een gemeenschap waarin dat 
gebeurde en waarin samen geluisterd 
en de boodschap zich toegeëigend werd. 
Maar de manier waarop Zwiep hier 
schrijft, komt wat al te dicht bij postmo-
derne stromingen die ervan uitgaan dat 
uitleg altijd interpretatie is. Al ziet Zwiep 
gelukkig in het beroep op de traditie 
geen vlucht in het subjectieve, maar een 
poging om de uitleg objectief te norme-
ren, in elk geval bespreekbaar te maken. 
Als dwaalleraars het Oude Testament 
niet bindend verklaren of zelfs willen 
opblazen, dan achten orthodoxe 
kerkvaders het principieel en onlosma-
kelijk verbonden met het Nieuwe, omdat 
Jezus en de apostelen daarin voorgingen 
(!), en je zo het werk en leven van Jezus 
zinvol kunt duiden.

Griekse en Latijnse kerkvaders
In een volgend hoofdstuk komt de 
oostkant van het winkelcentrum in het 
zicht: met name de scholen in Alexan-
drië en Antiochië. De Antiocheners 
wilden de uitleg van de tekst niet 
losmaken van de letter van de tekst en 
van de historische context. Zeker is het 
Oude Testament ook een christelijk 
(geworden) boek (p. 180). Maar het blijft 
tegelijk een op de historie betrokken 
boek. Daarmee is de historische veranke-
ring van de exegese een onmisbare 
component in de uitleg van de Bijbel 
geworden. Terwijl in Alexandrië Athana-
sius aandacht vroeg voor de scopus van 
de Schrift, dat is de intentie en de 
bedoeling van de Bijbel als geheel. En dat 
was volgens Athanasius Christus in zijn 
dubbele natuur. Een voorbeeld: er staat 
in Handelingen 2:36 dat God Jezus ‘tot 
Heer en Christus heeft gemaakt’ en dat 
suggereert dat Jezus in zeker opzicht een 
begin heeft, maar omdat de rest van de 

Bijbel uitdrukkelijk leert dat de Zoon 
‘van eeuwigheid’ is, mag je die tekst niet 
gebruiken om de ‘eeuwige generatie’ te 
ontkennen (p. 185).

In vergelijking met de meer speculatief 
ingestelde theologen uit het oosten 
waren de Latijnse kerkvaders meer 
rationeel ingesteld, aldus Zwiep bij zijn 
rondblik in de westkant van het winkel-
centrum. Tertullianus formuleerde ‘de 
regel van het geloof’ als hermeneutisch 
criterium: de uitkomst van de uitleg 
wordt namelijk in hoge mate bepaald 
door de opstelling of het perspectief van 
de uitlegger. Een ketter geeft nu 
eenmaal geen orthodoxe uitleg van de 
Schrift. Het belangrijkste argument voor 
de geloofsregel is dan ook dat de leer 
van de kerk moet teruggaan op de 
apostelen. En ten slotte Augustinus, die 
denker van formaat, die ook in deze 
eeuw zijn actualiteit nog niet verloren 
heeft.
Prachtige zinnen, je leest ze met 
ontroering; bijvoorbeeld: je moet eerst 
geloven dat wat je voorgelezen is, ook 
gebeurd is zoals het is voorgelezen. 
Volgens Augustinus moet schriftuitleg 
uitlopen op liefde voor God en voor de 
naaste. Er is bij Augustinus ruimte voor 
allegorese, maar in de praktijk is de 
kerkelijke leer de norm waaraan je kunt 
afmeten of een bepaalde uitleg accepta-
bel is. Maar niemand kan zeggen dat zijn 
interpretatie de juiste is. Er is een zekere 
vrijheid in de uitleg van de Bijbel (p. 222).
Zwiep trekt interessante conclusies: 
winst van deze periode is dat men beseft 
dat bijbelse teksten iets willen uitwer-
ken in de lezer. In de tweede plaats dat 
uitleg van de Schrift niet vrijblijvend is, 
maar pas tot zijn recht komt wanneer de 
lezer is bereikt. Zwiep wijst op schrijvers 
van deze eeuw en concludeert dat 
Augustinus vooruitloopt op een aantal 
zaken die in de hedendaagse hermeneu-
tiek hoog op de agenda staan. Kennelijk 
is er toch niet zoveel nieuws onder de 
zon.

Humanisme en Reformatie
De middeleeuwen kenmerken zich 
doordat er gedurende een periode van 
bijna duizend jaar nauwelijks of geen 
schokkende ontwikkelingen plaatsvin-

den in de geschiedenis van de bijbelse 
hermeneutiek. Allegorese wordt de 
dominante methode van uitleg 
(p. 232,259).
In één hoofdstuk komen humanisme en 
Reformatie samen aan hun trekken. De 
uitvinding van het kompas, die de 
zeevaart naar onbekende wateren opent, 
de uitvinding van het buskruit, die de 
macht van ridders en edelen verzwakt, 
en de uitvinding van de boekdrukkunst, 
die het kennismonopolie van de kerk 
onder druk zet, vormen samen met de 
copernicaanse omwenteling een 
vruchtbare bodem voor de radicale 
boodschap van de Reformatie. Erasmus 
laat zien hoe betrouwbare tekstuitgaven 
en gedegen kennis van de grondtalen 
van betekenis worden. Luthers kritiek op 
Rome stoelt op zijn overtuiging dat de 
grondslag voor het geloof de Schrift-
alleen is. Keer terug naar de heldere 
boodschap van de Schrift. De Schrift legt 
zichzelf uit. Volgens Zwiep valt er best 
wel een kritische noot te kraken ten 
aanzien van het pleidooi van de refor-
matoren voor het sola Scriptura. In de 
praktijk biedt dat namelijk geen 
garantie voor een eenduidige uitleg
 (p. 278). Ik vind deze conclusie te kort 
door de bocht. Zou de God wiens Zoon 
het Woord heet, niet in staat zijn zijn 
boodschap helder aan mensen over te 
brengen? Kan de hermeneutiek wél wat 
de Geest kennelijk niet kan? Hoe meer 
de Goddelijke auteur uit het zicht 
verdwijnt om plaats te maken voor de 
mondige lezer, en die Wende komt eraan, 
des te minder eenduidig zal de uitleg 
zijn.

Moet je je volgens Luther erop toeleggen 
Christus in de Schriften te vinden, bij 
Calvijn vormt het sola Scriptura (beter: 
tota Scriptura, HJB) de basis voor de hele 
uitleg (p. 285). Je moet de teksten zoveel 
mogelijk voor zichzelf laten spreken. 
Tegelijk is het God zelf die tot mensen 
spreekt in de Schrift. En het gezag van de 
Schrift berust niet op het leergezag van 
de kerk, maar wordt ten diepste bewerkt 
door de Geest zelf. Maar, aldus Zwiep, het 
beroep op de Geest is geen garantie voor 
de juiste uitleg en sluit wetenschappe-
lijke bestudering van de tekst niet uit, 
maar in. Alleen al het ontstaan van de 
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universiteit te Genève bevestigt dat, en 
wellicht dat de auteur in het volgende 
deel ingaat op de vraag wat naar de 
Schrift de rol van de Geest is in de 
hermeneutiek.
Interessant zijn de conclusies die Zwiep 
trekt: bij de reformatoren ligt het gezag 
niet bij kerk of theologie, maar bij de 
Schrift zelf. De Schrift werd weer een 
zelfstandige gesprekspartner. Sola 
Scriptura blijkt Zwiep een buitengewoon 
weerbarstig hermeneutisch principe te 
vinden in de praktijk. Maar het vormt 
een sterk verweer tegen het kerkelijk 
leergezag van Rome en tegen het 
esoterisch beroep op de Geest. Ook hier 
blijven belangrijke vragen liggen. 
Immers, confessie is ook traditie. Al heeft 
in de Reformatie de Bijbel absolute 
prioriteit ten opzichte van de belijdenis 
van de kerk (die gemeenschap van 
lezers), in de praktijk kan de confessie 
toch gaan functioneren als een leeswij-

zer voor de Bijbel.

Tussen tekst en lezer
Het concilie van Trente, scholastiek en 
piëtisme, de Verlichting, het rationa-
lisme en de historische kritiek, en nog 
veel meer, het kan niet op in dit winkel-
paradijs. Het is de kunst selectief te 
winkelen, en Zwiep kan vrijwel overal 
wel iets van zijn gading vinden.
Het is knap om de geschiedenis van de 
hermeneutiek zo spannend te beschrij-
ven. Om door te dringen tot in het 
binnenste van al die winkeltjes. Met vele 
citaten en sprekende voorbeelden komt 
het je ook dicht op de huid. En door de 
veelheid van goede documentatie leer je 
niet alleen in het winkelcentrum 
rondkijken, maar opent het boek ook de 
deuren naar het magazijn.
Uiteraard roept deze evangelische 
postmoderne insteek ook kritische 
vragen op, die we al rondkijkend soms 

stelden. Er blijft een zekere vaagheid 
over de eigen positie van de auteur, al is 
het een opsteker dat deze bij alle vragen 
die zich voordoen, zijn vertrekpunt 
steeds wil nemen in de Bijbel in z’n 
concreet-historische gegevenheid. We 
moeten wachten op het tweede deel. 
Over zijn eigen positie sprak Zwiep zich 
overigens al wel eerder uit in zijn opstel 
‘Onderweg naar morgen’ in: Tussen leer 
en leven, een boek over de spanning 
tussen bijbelwetenschap en geloofsleer 
(Kampen, 2007). De auteur schetst niet 
alleen zijn persoonlijke ontwikkeling als 
bijbelwetenschapper, maar pleit voor 
een op dat moment tamelijk nieuw 
fenomeen: de postconservative evangeli-
cals, een stroming die de postmoderni-
teit serieus neemt. Dat houdt onder 
meer in: grotere openheid voor de 
menselijke kant van de Schrift; erken-
ning van de diversiteit in de canonieke 
geschriften; een nieuwe waardering 
voor de traditie; open theïsme: een 
Godsconceptie, waarbij God gezien 
wordt als ‘historisch’; evolutie als 
aanvullend interpretatiemodel; en 
afstand nemen van de dubbele predesti-
natie (p. 46). Waarbij Zwiep aantekent 
dat hij niet de kant op wil van een 
postmodern relativisme waarin de waar-
heidsvraag al bij voorbaat onbeant-
woordbaar is. Deze stroming golft mee 
op de cultuur en heeft de wind mee.

De Bijbel is het Woord van God. Een 
woord wil overkomen. Het juiste 
verstaan is dus erg belangrijk. Wie 
spreekt, richt zich tot een hoorder. Er is 
hermeneutisch veel in beweging. Er ligt 
voor de gereformeerde theologie een 
uitdaging de handschoen op te pakken 
en verder te werken aan een gerefor-
meerde hermeneutiek die recht doet 
aan de Schriften, de leer der Schriften, en 
de moderne context. Het gaat toch om 
het levende Woord van God voor ons.

N.a.v. Arie Zwiep,
Tussen tekst en lezer. Een historische 
inleiding in de bijbelse hermeneutiek, 
VU University Press, Amsterdam, 2009, 
ISBN 978 90 8659 342 2, 453 pag., 
prijs € 39,95

Desiderius Erasmus
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Moeder

hoe de doden in haar woelden
’s nachts ijlde ze hun namen af
henriëtte, fanny, vader, mams
serah, simon, martha, sem!
Ik amper dertien beluisterde
angstig ademloos die dodendraf
in haar ontmenselijkte stem
dan stond ze op
lopend dromend
trok de koffer vanonder het bed
verwilderd krijsend: razzia razzia!
Dan hield ik haar staande
roepend het is 1946 1946
en voorbij voorbij
in haar bleef het klagend gaande
zoals zij gaande en klagend
blijft in mij

Frans Pointl

Uit: Ik raak je aan, 1983

Het is bijna weer 4 en 5 mei.
Als auteur van www.johannesterhorst.nl ben ik nog bijna dagelijks 
bij de Tweede Wereldoorlog betrokken.
Nog steeds komt er nieuwe informatie.

Men spreekt wel over eerste generatie oorlogsslachtoffers.
Hier heb je er één.
Trouwens ook de tweede generatie.
Is er ook nog een derde generatie?
Houdt het ooit wel eens op?
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De val van het kabinet-Balkenende IV 
heeft al tot heel wat speculaties geleid 
over de mogelijkheden tot coalitievor-
ming na de verkiezingen van 9 juni. Het 
politieke landschap is meer dan ooit 
versnipperd. Politieke beginselen spelen 
nauwelijks een rol. Populisme zoveel te 
meer. De hoop wordt gevestigd op 
nieuwe politieke leiders, ook al kennen 
we hen soms al vele jaren. Onder zulke 
omstandigheden vormen verkiezingen 
een heel ongewisse factor. De maanden 
daarna zullen vermoedelijk bevestigen 
dat het eenvoudiger is een kabinet ten 
val te brengen dan er één te formeren. 
Zeker nu wel duidelijk is dat een nieuw 
kabinet impopulaire maatregelen zal 
moeten nemen om de economische 
crisis het hoofd te bieden.
De vraag wordt wel gesteld of we in deze 

omstandigheden niet af moeten van de 
gewoonte parlementaire meerderheids-
kabinetten te vormen. Een stabiel 
meerderheidskabinet van vier of 
misschien wel vijf partijen zal moeilijk te 
vormen zijn. Is het dan niet beter te 
streven naar een minderheidskabinet 
van bijvoorbeeld twee partijen met een 
vorm van gedoogsteun van één of meer 
andere partijen?
Het is veelzeggend dat deze mogelijk-
heid vooral geopperd wordt door Geert 
Wilders en zijn PVV. Als de uitslagen van 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
Almere en Den Haag enigszins represen-
tatief zijn voor de resultaten van deze 
partij op 9 juni, zal het vinden van een 
stabiele meerderheid inderdaad erg 
moeilijk worden. De verleiding is dan 
groot te kiezen voor een minderheidska-
binet van bijvoorbeeld CDA en VVD met 
gedoogsteun van de PVV. Daarmee zou 
de PVV echter in de positie komen om op 
voor haar belangrijke punten hoge eisen 
te kunnen stellen, waartegenover ze op 
elk moment haar steun zou kunnen 

onthouden aan belangrijke maar 
impopulaire maatregelen. Het kabinet 
als gevangene van de PVV.
Zo’n minderheidskabinet is tot nu toe in 
Nederland vrijwel onbekend, maar in het 
buitenland komt het vaker voor. In het 
Friesch Dagblad van 12 maart 2010 
vestigde Peter van der Heiden, parle-
mentair historicus aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, hier de aandacht 
op:

Het Deense voorbeeld
Er zijn voorbeelden voorhanden van 
landen waar veelvuldig minderheids-
regeringen worden gevormd. Nieuw-
Zeeland wordt vaak genoemd als 
voorbeeld, maar vaker nog de Scandina-
vische landen, met name Denemarken. 
Dat land, toch een uiterst stabiele 
partner in de Europese Unie, wordt al 
sinds mensenheugenis geregeerd door 
minderheden. Nu eens is links aan de 
macht, maar vaker rechts. Echter, steeds 
zonder te kunnen vertrouwen op een 
parlementaire meerderheid.

G.J. Schutte

Hoe verder na 9 juni?
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Dat was niet altijd zo. Tot 1973, de 
zogenaamde aardschokverkiezingen, 
regeerden links en rechts afwisselend, 
meestal met een parlementaire meer-
derheid. In 1973 vond er echter een 
versplintering plaats in het parlement, 
die tot op de dag van vandaag voort-
duurt. Van een vierpartijenstelsel ging 
Denemarken over night over tot een 
veelpartijenstelsel. Vanuit de traditie 
van blokregeringen – links en rechts 
hoefden maar met één partij een 
coalitie te sluiten – bleek het erg lastig 
om met meer partijen tot afspraken 
over een regeringscombinatie te komen. 
De Denen gingen daarom over tot de 
vorming van minderheidsregeringen, 
die zich soms verzekerd wisten van 
gedoogsteun, maar vaak ook niet.
De heersende gedachte is dat een 
parlementair meerderheidskabinet te 
prefereren is boven een minderheids-
kabinet omdat het de politieke stabili-
teit en de daadkracht ten goede komt. 
Om met het laatste te beginnen: de 
achtereenvolgende Deense regeringen 
kwamen inderdaad veelvuldig terug op 
ingediende plannen omdat deze door 
het parlement niet werden gesteund. 
Dat kan een verlammende werking 
hebben op de maatschappij en op de 

economie. Daarnaast vergt het een 
groot incasseringsvermogen van 
bewindslieden: zij moeten kunnen 
accepteren dat hun plannen door de 
parlementaire meerderheid naar de 
prullenbak worden verwezen of sterk 
worden aangepast. In het laatste geval 
zou je winst kunnen zien door een 
versterkte rol van het parlement, dat 
meer invloed op het regeringsbeleid 
krijgt en dat in de openbaarheid – want 
niet gebonden aan een regeerakkoord – 
de regeringsplannen beoordeelt.
Een interessante vraag betreft de mate 
van stabiliteit van een minderheidska-
binet. In de periode vanaf 1973, dus na 
de aardschokverkiezingen, kende 
Denemarken zeventien kabinetten. Dat 
betekent dat een kabinet gemiddeld 
twee jaar en twee maanden regeerde. 
Ter vergelijking: Nederland kende in 
dezelfde periode elf volwaardige 
kabinetten (…) met een gemiddelde 
levensduur van drie jaar en vier 
maanden. Een significant verschil, 
dunkt mij.
Zou een stelsel als in Denemarken een 
oplossing zijn voor de te verwachten 
politieke problemen na de verkiezin-
gen? Met een blik op Denemarken – het 
land bestaat nog steeds en is niet 

minder welvarend dan het onze – hoe-
ven we niet bang te zijn dat we plotse-
ling afglijden naar het niveau van een 
bananenrepubliek. In ieder geval niet 
veel sneller dan nu.

Extraparlementair
Het Deense voorbeeld geeft aan dat ook 
in een parlementaire democratie een 
minderheidskabinet mogelijk is. Iets 
anders is of zo’n kabinet in de Neder-
landse verhoudingen gewenst is. Anders 
dan Denemarken hebben wij er geen 
ervaring mee. Dat ligt anders met een 
zogenaamd extraparlementair kabinet. 
Zo’n kabinet heeft veel minder binding 
met fracties in de Tweede Kamer dan we 
gewend zijn. Fracties zijn ook niet 
gebonden aan het regeerprogramma of 
hooguit aan de hoofdlijnen ervan. 
Ministers zijn veelal minder partijgebon-
den of kunnen zelfs partijloos zijn. Het 
bekende voorbeeld van zo’n kabinet in 
onze geschiedenis is het kabinet-Cort 
van der Linden, dat regeerde van 
1913-1918. Het steunde op een minder-
heid van liberalen en vrijzinnig-demo-
craten met een vorm van gedoogsteun 
van de sociaal-democraten.
Indachtig aan dat kabinet hield de 
journalist Hans Goslinga in Trouw van 6 
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maart 2010 een pleidooi voor een 
extraparlementair kabinet na de 
verkiezingen van 9 juni voor het geval 
het niet mogelijk zal blijken een 
parlementair meerderheidskabinet te 
vormen. Hij ziet verschillende redenen 
waarom een extraparlementair kabinet 
dan een zegen zou kunnen zijn:

De eerste is dat parlementaire meerder-
heidskabinetten allesbehalve een 
garantie zijn voor stabiel bestuur. De 
laatste drie meerderheidskabinetten-
Balkenende sneuvelden voortijdig. Niet 
alleen door gebrek aan leiderschap van 
JP, maar ook en vooral door de groei-
ende labiliteit van de politieke partijen. 
(…)
Die labiliteit werkt alleen maar in het 
nadeel van een kabinet met sterke 
partijpolitieke bindingen. In het vierde 
kabinet-Balkenende deed dat nadeel 
zich nog sterker gevoelen, doordat de 
drie partijleiders van de coalitie de 
onverstandige beslissing hadden 
genomen er zitting in te nemen. Als 
gevolg daarvan was het kabinet niet in 
staat een zelfstandige positie in te 
nemen en een beleid te ontwikkelen dat 
de enge partijbelangen oversteeg. Het 
kabinet-Cort van der Linden trad 
destijds in de Kamer aan ‘niet met het 
oog op enige partij hier, maar met het 
oog op hoger gericht, op het belang van 
het land.’
Zonder twijfel hebben de oorlogsom-
standigheden ertoe bijgedragen dat dit 
minderheidskabinet de rit volledig 
uitzat en zelfs nog wat langer kon 
aanblijven, maar een feit is dat de ploeg 
veel tot zegen van de natie tot stand 
bracht, zoals de invoering van het 
algemeen kiesrecht en een nieuw 
kiesstelsel, de financiële gelijkstelling 
van het bijzonder aan het openbaar 
onderwijs en het besluit tot aanleg van 
de Afsluitdijk. Daarnaast voerde het een 
actieve neutraliteitspolitiek, besloot het 
tot mobilisatie van het leger en ving het 
ongeveer een miljoen vluchtelingen op.

Constitutionele verhoudingen
De omstandigheden zijn niet vergelijk-
baar. Maar met het terugdringen van de 
megastaatsschuld dient zich wel een 
nationale opgave aan. De twee grootste 
bestuurspartijen bleken daartoe, tot 
hun schade en schande, samen niet in 
staat (…). Dat levert de tweede reden op 
voor een extraparlementair kabinet. 
Cort van der Linden wees er in zijn 
regeringsverklaring op dat door het 
ontbreken van partijbinding de 
regeringsverantwoordelijkheid bij de 
regering kon worden gelaten, zoals het 
constitutioneel ook hoort. Dat brengt 
als vanzelf mee dat ook het parlement 
zijn verantwoordelijkheid beter tot 
gelding kan brengen en aan gezag zou 
kunnen winnen. Macht wordt niet 
zwakker maar sterker van stevige 
tegenmacht, anders dan Balkenende en 
Bos veronderstellen.
De derde reden voor een zelfstandig 
kabinet is dan ook dat met het herstel-
len van de zuivere constitutionele 
verhoudingen in ons politieke bestel het 
democratisch bewustzijn weer een 
beetje kan terugkeren. Dat bewustzijn 
lijdt steeds sterker onder de leider-
schapscultus, die twee kwalijke gevol-
gen heeft. De eerste is dat de democra-
tie als uitdrukking van een politieke 
gemeenschap aan het oog wordt 
onttrokken. De politieke strijd is 
ontaard in een soort ‘Idols’ (…). De druk 
op partijaanvoerders om boegbeeld van 
hun partij te zijn, leidt tot verkramping, 
overspannenheid en, het ergste nog, 
verlies van oog voor de werkelijkheid 
(…).
Daaruit volgt de vierde reden voor een 
extraparlementair kabinet. Cort van der 
Linden kon volgens zijn biograaf Johan 
den Hertog een zelfstandige koers 
varen, omdat hij als minister vertrou-
wenwekkend en overtuigend was. Met 
zijn kalme beslistheid en zijn ernstige 
bedachtzaamheid was hij in staat steun 
te verwerven voor politiek uiterst 
geladen voorstellen. Aan zulke figuren 

is in deze tijden een sterke behoefte (…).
De vijfde reden voor een extraparle-
mentair kabinet is dan ook dat het de 
partijen de ruimte geeft eens diep over 
het functioneren van onze democratie 
na te denken.

Het is onmogelijk een goede inschatting 
te maken van de uitslag van de verkie-
zingen en nog moeilijker nu al contou-
ren te schetsen van een coalitie die 
daarna zal kunnen worden gevormd. 
Maar ongeacht de keuzen die dan 
uiteindelijk zullen worden gemaakt, is 
het goed de argumenten die Goslinga 
brengen tot zijn voorkeur voor een 
extraparlementair kabinet, serieus te 
nemen. Het is belangrijk recht te doen 
aan de eigen verantwoordelijkheid van 
regering en parlement. Wie als aanvoer-
der van zijn partij gekozen wordt als 
Kamerlid, behoort daarna zijn kiezers in 
de Kamer te vertegenwoordigen en 
zeker niet in een coalitiekabinet te gaan 
zitten. Hij gaat voor goud als hij in de 
Kamer de beginselen van zijn partij kan 
uitdragen en verdedigen, niet als hij als 
minister(-president) de compromissen 
van de coalitie moet verdedigen.
Nederland heeft in de komende jaren 
behoefte aan vertrouwenwekkende 
politieke leiders. Die worden niet 
aangesteld door partijbesturen. Nog 
minder als zodanig uitgeroepen door de 
media. Ze kunnen die positie verwerven 
door ‘kalme beslistheid en ernstige 
bedachtzaamheid’.
Geve God na 9 juni mannen en vrouwen 
die gesierd zijn met die gaven.

www.woordenwereld.nl
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Een oude vraag die telkens opnieuw 
gesteld wordt, is die naar het geweld in 
de Bijbel. De Bijbel is vol van Gods liefde 
voor mensen. Zo zelfs dat God zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft. 
Tegelijk vinden we plaatsen in de Bijbel 
die spreken van geweld op Gods bevel of 
met zijn goedkeuring. Het boek Jozua is 
er vol van. Maar ook in het Nieuwe 
Testament is er sprake van Gods 
oordelen en gerichten over de schep-
ping. Is dat wel te rijmen met de centrale 
boodschap van de Bijbel? Het zijn vragen 
waarmee ook ieder die recht wil doen 
aan de Schrift, van tijd tot tijd gecon-
fronteerd wordt. Het is daarom goed, dat 
de Apeldoornse oudtestamenticus prof.
dr. H.G.L. Peels dit soort vragen in zijn 
publicaties niet ontwijkt. In het Reforma-
torisch Dagblad van 20 maart 2010 geeft 
hij antwoord op de vraag hoe het geweld 
in de Bijbel is te rijmen met een God van 
liefde en vrede:

Het is in dit kader belangrijk om onder-
scheid te maken tussen geweld en 
geweld. Er is geweld dat door en door 
slecht is, geweld dat uitsluitend het 
eigenbelang zoekt en de ander minacht. 
Maar er is ook tegengeweld, dat eropuit 
is het kwaad te keren en op te komen 
voor de ander. Die hele wereld van 
geweld komen we ook in de Bijbel 
tegen.
Mogen we in zekere zin daar niet juist 
blij mee zijn? Wie zou gediend zijn met 
een Bijbel vol met wijsheden en vrome 
heilsbespiegelingen die ver buiten de 
dagelijkse werkelijkheid staan? Wat een 
vreugde voor allen die in onze wereld-
geschiedenis gemarginaliseerd en 
vertrapt worden, dat de God van de 
Bijbel ook, ja juist ook, met geweld van 
doen heeft. Dat betekent, met de 
woorden van de theoloog Kuitert, dat 
de beul niet tot in de eeuwigheid een 
voorsprong op zijn slachtoffer heeft.
Bij eerlijke lezing van het Oude Testa-
ment kun je bovendien niet missen dat 
dit boek juist de grondlijn kent van 

recht en vrede. God heeft de wereld 
goed geschapen, en Hij liet die wereld 
niet los na de breuk die de zonde in de 
schepping sloeg. Dwars tegen het 
kwaad van hebzucht en verderf in werkt 
Hij heen naar de wereld van sjalom. 
Maar om tot de wereld van sjalom te 
komen, moet God in de gebrokenheid 
van deze wereld soms onvermijdelijk 
ook gebruikmaken van geweld. Anti-
geweld om het kwaad in te dammen, af 
te straffen, weg te doen.
Dit geweld is alleen bij God veilig. 
Verrassend genoeg bevat uitgerekend 
het Oude Testament een verstrekkende 
antigeweldboodschap. Dit valt vooral op 
als we de Bijbel vergelijken met de 
religieuze literatuur uit de wereld rond 
Israël. In Assyrische koningsinscripties 

of Ugaritische godenmythen wordt 
machtsgeweld soms tot de hoogste 
deugd verheven. In het Oude Testament 
wordt echter in allerlei situaties geweld-
pleging ontmoedigd.

Profetie
Het is frappant hoe de profeten de 
koningen van Israël en Juda fel bekriti-
seren om hun geweld. Zo veegt de 
profeet Nathan David de mantel uit 
(2 Samuël 12). Deze David, door God 
verkoren, mag het huis Gods niet 
bouwen, omdat hij ‘een man des bloeds’ 
is. Zulke kritiek is ongekend in het oude 
Nabije Oosten. De stichter van een 
dynastie was daar per definitie altijd 
ook de stichter van de tempel.
Met name in de toekomstprofetie krijgt 
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het verlangen naar de wereld van 
sjalom vaster vorm. Het Oude Testa-
ment predikt niet een oproep tot 
gewelddadige verovering van de wereld, 
maar dat de wet uit Sion zal uitgaan, en 
het woord van de Heere uit Jeruzalem. 
Dan zullen de volken komen om te 
schuilen bij het recht van God en hun 
zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
(Jesaja 2). Meeslepend is het visioen van 
het vrederijk in Jesaja 11, met beelden 
van roofdieren en tam vee die samen 
weiden, of van een kind dat bij het hol 
van een slang speelt.
Maar hoe valt deze boodschap te rijmen 
met allerlei tekstgedeelten waarin een 
voor ons gevoel buitensporig goddelijk 
geweld wordt toegepast, of waarin 
mensen door God worden ingeschakeld 
om anderen te vernietigen? Is dit niet 
tegenstrijdig met de zojuist geschetste 
grondlijn in de Bijbel?
Van cruciaal belang is hierbij dat wij 
bereid zijn ons eigen godsbeeld kritisch 
te toetsen aan het bijbelse godsbeeld. 
Het godsbeeld in het westerse denken is 
de afgelopen eeuwen van kleur 
verschoten, milder en lichter geworden. 
Het collectiviteitsdenken zoals je dat in 
vele culturen en vaak ook in de Bijbel 
aantreft, is ons vreemd geworden. Het 
individu is uitgangspunt en norm van 
ons denken. Geloof moet passen bij de 
mens en aansluiten bij de eigen 
ervaring. Wat moet je in deze context 
met een God die je tegen de haren 
instrijkt, die vraagt om overgave, 
omkeer en navolging? Een God die soms 
zelfs een heel volk straft en verdelgt in 
zijn toorn?

Liberale fantasieën
Het kan dan verrassend zijn om te 
luisteren naar de bijbeluitleg van 
christenen uit niet-westerse tradities, 
die vaak heel anders tegen die proble-
matiek blijken aan te kijken. Ook zij 
weten van de kernboodschap van Gods 
liefde en vergeving, maar zij zullen 
minder snel dan wij geneigd zijn die te 
contrasteren met bijbelse noties als 
vergelding en gericht. Zo schrijft 
theoloog Miroslav Volf van de universi-
teit van Yale, een Kroaat die in de jaren 
’90 getuige was van het geweld in de 
Balkanoorlogen:
‘Je zou verder kunnen argumenteren 

dat het in een wereld van geweld voor 
God juist onwaardig zou zijn om het 
zwaard niet te hanteren. Als God niet 
kwaad zou zijn over onrecht en bedrog, 
als Hij geen einde zou maken aan 
geweld zou Hij onze aanbidding niet 
waard zijn. (…) Mijn stelling dat de 
praktijk van geweldloosheid geloof in 
de goddelijke wraak vereist, zal bij velen 
in het Westen impopulair zijn. (…) Maar 
de stelling dat menselijke geweldloos-
heid voortkomt uit het geloof in Gods 
weigering om te oordelen, kan alleen 
maar geboren worden in de stilte van 
een woonwijk. In een door de zon 
getergde aarde die gedrenkt is in het 
bloed van onschuldigen zal zij onvermij-
delijk sterven (…) samen met andere 
prettige fantasieën van de liberale 
geest.’
De geweldteksten in het Oude Testa-
ment openen onze ogen voor wie de 
God van liefde óók is, en wie wij mensen 
zijn. De God van de Bijbel kan ontzag-
wekkende dingen doen, huiveringwek-
kend voor ons mensen. Maar nooit 
willekeurig en onberekenbaar. Op een 
of andere manier heeft zijn ‘geweld’ 
steeds weer te maken met zijn afschuw 
van het kwade, van de zonde, van de 
opstand. Keer op keer dient zijn geweld 
het herstel van recht en vrede.
Des te beter verstaan we hierdoor ook 
hoe machtig diep de liefde van God is, 
die alles gaf om deze wereld te redden. 
Genade, verzoening, rechtvaardiging, 
nieuw leven, al die grote woorden in de 
Bijbel krijgen hun gloed des te meer 
waar we zien dat God een heilige God is, 
dwars door onze wereld van geweld 
heen onderweg naar zijn wereld van 
sjalom.
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Ook voor jongeren

Binnenkort verschijnt: Cahier 85
Dienende mannen en vrouwen
In het huwelijk en in de kerk

J.J. Schreuder Jongens en meisjes gaan samen 
naar school. We zijn het vanzelfspre-
kend gaan vinden dat ook meisjes 
doorleren. Ze kunnen doorgroeien 
naar leidinggevende functies in 
allerlei beroepen. Er wordt wat dit 
betreft veel minder verschil gemaakt 
tussen mannen en vrouwen dan een 
paar generaties terug. We ervaren 
dit als een positieve ontwikkeling.
Hoort hier bij dat ook in het huwelijk 
en in de kerk de positie van man en 
vrouw steeds meer dezelfde wordt? 
Of moeten we daar wel onderscheid 
blijven maken? Zijn er taken in de 
kerk die voorbehouden moeten 
blijven aan mannen? Op welke 
manier kunnen we als man en als 
vrouw onze gaven inzetten, in dienst 
van God en in dienst aan elkaar, in 
het huwelijk en in de kerk?
Dit boek bespreekt wat de Bijbel over 

deze vragen zegt. Wat staat er en 
wat betekent dat voor ons in een 
cultuur die in de loop van de tijd 
enorm is veranderd? De bijbelse 
grondlijnen worden belicht vanuit 
de overtuiging dat we met elkaar 
iets heel moois in de Bijbel kunnen 
ontdekken.

Joop Schreuder (1951) is vanaf 1976 
werkzaam in de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt). Eerst op 
Curaçao, in zendingswerk en in 
bijbelvertaling. Daarna in Zwijn-
drecht en nu in Spakenburg als 
gemeentepredikant. Hij maakte deel 
uit van het deputaatschap dat voor 
de generale synode (Zwolle-Zuid 
2008) in kaart bracht welke vragen 
de kerken signaleren rond het thema 
‘vrouw in de kerk’.

Cahier 84
Bijbelse gebeden
Gebedsonderwijs vanuit de Bijbel

Albert Pieter Feijen
Joanne van der Velden
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