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Eer aan de Heer,
bij hoog en bij laag
Halleluja!
Loof, dienaars van de Heer, loof de naam van de Heer.
De naam van de Heer zij geprezen van nu tot in eeuwigheid.
Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd de naam van
de Heer.
Verheven boven alle volken is de Heer, verheven boven de hemel zijn luister.
Wie is gelijk aan de Heer, onze God, die hoog daar boven zijn woning heeft,
die zijn oog richt naar beneden, wie in de hemel en op de aarde?
Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten, bij de hoogsten van zijn volk.
De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis, een vrolijke moeder van
kinderen.
Halleluja!
(Psalm 113)
Psalm 113 is een loflied op God. Hij is de Enige. Hij is altijd groter dan wij
denken. De psalm roept alle wereldbewoners, ook moslims, op om zijn
Naam hoog te houden.
Psalm 113 vond ik bijna vijftig jaar geleden al een mooie psalm. Ik zei eens
tegen mijn vader dat ik de windstreken
niet onthouden kon. ‘Heel makkelijk,’
zei hij. ‘Denk aan Psalm 113: “Van waar
de zon in ’t oosten straalt tot waar z’in
’t westen nederdaalt.”’ Ik vond het ook
altijd een mooie, blijde melodie die ik
graag speelde als organist of opgaf als
predikant. De laatste tien jaar ben ik
door mijn bediening onder moslims de
psalm gaan waarderen als nooit tevoren.
Alleen, nu gaat het om deze woorden:
‘Hij onze God, die troont zo hoog, slaat
op het diepste diep zijn oog.’ Als wij in

gesprek met moslims het eigene van
de christelijke godsdienst naar voren
brengen, draait het eigenlijk altijd precies hierom. God ‘in de hoogste hemel’
bracht ‘vrede op aarde’ door te verschijnen in de hoogst eigen Persoon van zijn
‘geliefde Zoon’. Psalm 113 is een heerlijke
psalm omdat de Heer erin ver-heer-lijkt
wordt om wat heet ‘het grote mysterie
van ons geloof’: ‘Hij is geopenbaard in
een sterfelijk lichaam.’
Psalm 113 is een lofpsalm. Het is ‘halleluja’ voor en ‘loof de Heer’ na. ‘Alhamdulillah,’ zeggen moslims om de haverklap. Het betekent ongeveer hetzelfde,

maar wij bedoelen het toch anders. Wij
mochten de kerkklok van Nazaret horen
luiden, de ware haverklap = ‘ave’-klap.
‘Ave Maria,’ sprak Gabriël. Het meisje
reageerde met de lofzang van Hanna.
Het had ook de bewerking ervan in
Psalm 113 kunnen zijn: ‘Wie onderligt
in stof en slijk, maakt God aan edelen
gelijk.’ Profetisch bewierookte ze Gods
Zoon die voor berooide zondaren ‘de
gestalte van een slaaf aannam’ om ‘wie
gering is aanzien te geven’. ‘Haar ziel’
loofde de Heer bij hoog en bij laag.

De Enige
De islamitische geloofsbelijdenis begint
met: ‘Er bestaat geen godheid behalve
Allah.’ Een christelijke equivalent zou
kunnen zijn: ‘Er is geen God behalve
“de eeuwige Vader van onze Heer Jezus
Christus, die hemel en aarde geschapen
heeft”.’ Hoe godslasterlijk dit ook mag
klinken in de oren van onze moslimse
gesprekspartners, het is wat ik bij hoog
en bij laag blijf beweren.
De kerk van het Oude Testament had
ook haar ‘sjahaada’ of ‘geloofsgetuigenis’, namelijk het ‘Sjema Yisraël’ uit
Deuteronomium 6:4: ‘De Heer, onze God,
de Heer is de enige.’ Je kunt het ook vertalen met: ‘De Here is één.’ Maar het vers
erop maakt duidelijk dat het erom gaat
dat de Bevrijder die zijn volk ‘uit het stof
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verheven’ en ‘uit het vuil getild’ heeft,
zijn eer niet delen wil. Jezus’ aanhaling
van de tekst in zijn gesprek met een
schriftgeleerde bevestigt dit.
‘Wij geloven dat er één God is, een
geheel enig en eenvoudig geestelijk
wezen’, belijdt de kerk. Er bestaat maar
één God die ‘God’ mag heten. Hij is
compleet uniek in vergelijking met zogenaamde goden. ‘Eenvoudig’ ook. Niet
‘eenvoudig’ zoals in het ‘Gunstrijk wil de
Heer “eenvoudigen” verhogen’ uit het
Magnificat. Maar in de Bijbel komt ons
geen ‘God’ tegemoet die een compositie
is van verschillende Acteurs waardoor de
een zeggen kan: ‘Voor mij is God zus’, en
de ander: ‘Voor mij is God zo’.
Er is maar één God. Boven, met en in
ons: Vader, Zoon en Heilige Geest. Een
‘drievuldig God die één in wezen is’ en
daardoor gevrijwaard van meervoudige
persoonlijkheidsstoornissen. ‘Wie is
gelijk aan de Heer, onze God, (…) wie in
de hemel en op de aarde?’, vraagt de
psalm. De vraag stellen is haar beantwoorden: niets en niemand uiteraard.
Zo’n God verzin je niet. Zijn hoogheid
en zijn heiligheid gaan alle fantasie te
boven. En niet minder dat ‘die hoog daar
boven zijn woning heeft’, ‘zijn oog richt
naar beneden’.
Moslims zeggen voortdurend ‘Allahoe
akbar’. ‘Akbar’ is zowel vergrotende als
overtreffende trap van ‘kabier’, dat
Arabisch is voor ‘groot’. Maar wat voor
idee zij ook hebben van de onvoorstelbare grootheid van Allah, het blijft altijd
kleiner dan de verhevenheid van onze
God, ‘die aard’ en hemel schiep’; én ons
‘in Christus tegemoet komt’. Vers 4:
‘Verheven boven alle volken is de Heer,
verheven boven de hemel is zijn luister.’
‘In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen,’ zegt de Drie-enige al door Jesaja’s
mond. En dan: ‘Met hen die verslagen
en onaanzienlijk zijn.’ God bij hoog en
bij laag!

Het huis te klein
God is altijd groter dan een mens zich
kan indenken. Ter gelegenheid van de
inwijding van de tempel bracht koning
Salomo het prachtig onder woorden in
zijn gebed. Een wolk ofwel Gods majesteit vulde de hele tempel (1 Koningen 8)
en toen sprak de koning: ‘Heer, u hebt

gezegd dat u in een donkere wolk wilde
wonen. Welnu, ik heb voor u een vorstelijk huis gebouwd.’ Direct gaf hij blijk
van het besef dat het huis te klein was
voor God: ‘Zou God werkelijk op aarde
kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel
kan u niet bevatten, laat staan dit huis,
dat ik voor u heb gebouwd.’
God is onbevattelijk. Hij valt niet te lokaliseren of op te sluiten. Niet in een tempel. Hij past evenmin in een systeem van
voorschriften of in een dogmatiek. Zelfs
niet in de hemel! Daarom kun je alles
van Hem verwachten. Ook dat de heilige
God die hoog woont, oog heeft voor de
‘lage staat’ van Maria. ‘En den nooddruftige uit den drek verhoogt’, naar de
niet-herziene Statenvertaling.
Psalm 113 is een oproep aan alle wereldbewoners om de naam van de Heer hoog
te houden: driemaal gaat het over ‘de
naam’ van de Heer die ‘geloofd en geprezen’ moet worden. Het gaat niet per se
om ‘Jahweh’ of ‘Jehovah’, de Godsnaam
die vijf keer klinkt. We vechten ook niet
om het woord ‘God’ of ‘Allah’. Het gaat
om hoe ‘de enige ware God’ bekend wil
staan. Zijn naam is zijn faam, die blijkt
uit de bijbelse geschiedenis. Zijn ‘luister’
of glorie, op z’n heerlijkst geopenbaard
in Jezus Christus.
De drie-enige God wil altijd en overal
geprezen worden. ‘Van nu aan tot in
eeuwigheid.’ ‘Van waar de zon opkomt
tot waar zij ondergaat.’ Niet alleen in
Israël, maar in alle windstreken. Niet
alleen als wij onder elkaar zijn, maar ook
ten overstaan van anderen. Bij hoog en
bij laag. ‘Dan kan ik zelfs voor koningen
getuigen van uw richtlijnen.’ Deze woorden uit Psalm 119 vormden het motto
van de hervormer Melanchton toen hij
zijn Augsburgse Confessie liet voorlezen
aan keizer Karel V.
Te zeggen dat jij jouw geloof niet wilt
opdringen aan een ander, getuigt van
valse bescheidenheid. Wij vereren niet
onze eigen stamgod maar – om met
Jona te spreken – ‘de Heer, de God van
de hemel, de God die de zee en het land
gemaakt heeft’. Wanneer wij onze rijkdom delen met anderen, willen wij niet
ons gelijk halen, maar gaat het om het
gelijk van Jezus, die ‘in het gelijk gesteld’
wordt door de Geest. Het punt is dat Híj
tot zijn recht komt.
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Pasen en Pinksteren op één dag
Is Psalm 113 een lied voor de veertigdagentijd of voor advent? De Psalmen
113 - 118 staan bekend als het ‘Hallel’,
gezongen bij Joodse feesten en speciaal bij het pesachmaal. Jezus zong met
zijn discipelen ‘de lofzang’ ofwel ‘het
‘Hallel’ vóór Hij naar de Olijfberg en de
olijfgaard ging. Naar liturgisch gebruik
staan 113 en 114 tussen de gedachtenis
aan de uittocht en de maaltijd, en 115 tot
en met 118 na het eten en voor de ‘drinkbeker der dankzegging’.
Het kan allebei. In de kerk vallen Pasen
en Pinksteren toch altijd op één dag: je
preekt niet over de kribbe zonder dat
je het kruis ter sprake brengt. Via het
citaat uit het gebed van Hanna in vers
7 en 8a is er een link met het lied van
Maria, die ook 1 Samuël 2 verwerkte.
Bovendien kun je het kerstwonder niet
beter onder woorden brengen dan
met het contrast van ‘hoog’ en ‘laag’.
Gebeurt dat niet ook in het Gloria in
Excelsis waarvan de herders de première
hoorden?
Moslims kennen uit de Koran het verhaal van Maria die na een bezoek van de
engel Gabriël ongehuwd zwanger werd.
De betekenis verschilt totaal. Niets over
Gods Woord dat een mens van vlees
en bloed werd. Geen Christus Jezus die
afstand deed van zijn goddelijke verschijning om Zich als mens te laten vernederen. Zij menen dat God in de kerk
schandalig naar beneden wordt gehaald.
Wij danken dat God in zijn Zoon naar
beneden is gedaald en diep door het
stof ging om ons uit de mesthoop van
de zonde omhoog te trekken.
‘Het Woord heeft bij ons gewoond’,
schrijft Johannes eerbiedig. Eerst was er
de tabernakel, toen de tempel van Salomo, vervolgens de tempel die herbouwd
werd na de ballingschap. ‘In ’t midden
van de tijd’ verscheen Gods Zoon die
over ‘de tempel van zijn lichaam’ sprak.
Dat alles in afwachting van de dag dat
‘Gods woonplaats onder de mensen zal
zijn’ en ‘Hij bij ons zal wonen’. God zelf
als tempel: het is hét grote geheim van
onze godsdienst.
Jesaja 57: ‘Dit zegt hij die hoog is en verheven: In hoogheid en heiligheid zal ik
tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke

geest herleeft, opdat het verslagen hart
tot leven komt.’ De afstand tussen hoog
en heilig, en laag en zondig werd overbrugd door Gods Zoon die mens werd.
Die kwam om helemaal waar te maken
wat Hijzelf met zijn leerlingen zong: ‘Uit
het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert.’

Geen ego-lied
In haar lofzang heeft Maria zich zeker
ook verwonderd over zichzelf als ‘niet
versmade dienstmaagd’. Maar het is
geen ego-lied. Evenmin als dat van
Hanna, die eerst geen kinderen krijgen
kon. De vrouwen zingen ook niet alleen
over zichzelf en andere vrouwen zoals
Sara, Rebekka, Simsons moeder, Hanna
en Elisabet. Ook in Psalm 113:3 zit meer
in de woorden ‘Die onvruchtbaar scheen
met bloei van kindren om haar heen.’
In Jesaja 54 wordt Israël voorgesteld als
een steriele vrouw. Een verstoten vrouw
die het bij haar man verbruid heeft en
dan kansloos is voor een relatie. Ze is
vol verdriet omdat ze van weeën geen
weet heeft. De tekst komt terug in Paulus’ brief aan de Galaten. Hij heeft het
in hoofdstuk 4 over de kerk als moeder.
Zij die niet eens een man meer had en
nooit baren zou, krijgt meer kinderen
dan al die getrouwde vrouwen. Door
Gods trouw ontvangt de dochter van
Sion alsnog liefde en wordt ze een vrolijke moeder van een veelkleurig gezin.
Er is zeker aandacht voor het individu.
Vader in de hemel kent het verdriet van
kinderloze echtparen, singles en homo’s
die nooit ouders zullen worden. Hij had
oog voor castraten. Terwijl iemand met
geplette testikels of afgesneden penis
aanvankelijk niet eens mocht deelnemen aan de eredienst, krijgt hij in Jesaja
56 iets beters beloofd dan zonen en
dochters. Er is voor ieder een volwaardige plaats in het gezin van God.

Kerkmoeder

uit Egypte, werden in de liturgie van
het jaar nul in één adem gezongen. Het
‘diepst verlangen’ van een vrouw blijkt
de vreugde te zijn van de kerk die groeit
en bloeit doordat ze zich koestert in de
zelfopofferende liefde van Christus.
Het is de stijl van Gods koninkrijk. Gods
Zoon die de menselijke natuur aanneemt met alle beperkingen van de
zonde. Juist daarom is Hij naar Filippenzen 2 ‘hoog verheven’ en ontving Hij ‘de
naam boven alle naam’. Hij staat model
voor ieder die door de Heilige Geest aan
Hem gelinkt wordt. Anderen vinden het
verachtelijk: een gekruisigde Heer als
Hoofd van een gemeenschap. Maar ‘Wat
in de ogen van de wereld onbeduidend
is en wordt veracht’, kiest God uit om
mensen die zich op de borst slaan, een
toontje lager te laten zingen.
‘Hij laat hem wonen bij de hoogsten van
zijn volk.’ Een soort American dream van
de krantenjongen die zich opwerkt tot
miljonair. Je komt ze in de Bijbel overal
tegen: Jozef achter de tralies, David achter de schapen, Mefiboset in z’n rolstoel,
Maria in een gehucht in het achterlijke
noorden des lands. Het onooglijkste
volkje in het Midden-Oosten werd Gods
oogappel. Een gedecimeerde kerk in Irak.
Een gemeente met een teruglopend
ledenaantal, voornamelijk bejaarde kerkgangers en een voorspelbare liturgie.
God hanteert andere beoordelingscriteria dan wij.
De vier deelwoorden in het tweede
gedeelte van Psalm 113 doen een rooms
bijbelcommentator denken aan de
schone namen van Allah waarvan moslims er 99 hebben. ‘De hoogwonende’,
‘de laagziende’, ‘de oprichtende’ en de
‘woninggevende’ klinken als islamitische
Godsnamen. Voor ons zijn het specificaties van de naam Jahweh. ‘Die is, die was
en die komt.’ ‘Eer aan God in de hoogste
hemel.’ Omdat Hij Zich niet hoog in de
hemel liet opsluiten, maar in zijn Zoon
laag op aarde vrede bracht.

De vrouw van Elkana wordt moeder van
Samuël en de verloofde van Jozef brengt
Gods Zoon ter wereld. Twee vrouwen die
niet in tel waren, worden verwaardigd
tot kerkmoeder. Psalm 113, over God die
omkijkt naar een eenzame vrouw die
niet kan meepraten als het over kinderen gaat, én Psalm 114, over de redding
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Nieuw jaar – nieuw gezicht

Kroniek

J.W. van der Jagt

U hebt het eerste nummer in handen van
een nieuwe jaargang van ons blad.
Zoals u ziet heeft Nader Bekeken een nieuw
gezicht. Laatst deelden we al mee dat we
naar een andere drukker zijn overgegaan.
Dat geeft de mogelijkheid om ons blad
een kleuriger lay-out te geven dan u
gewend bent. Het is ook aanleiding om ons
blad in andere opzichten te verbeteren. Het
afgelopen jaar liet al wat verandering zien.
In het nieuwe jaar zullen we daarmee

verdergaan. Uiteraard willen we het gereformeerde karakter van ons blad niet verliezen. We zijn ervan overtuigd dat het ook in
2011 van betekenis blijft om in het midden
van de kerken als blad een gereformeerd
geluid te laten horen. Dat willen we – onder
de zegen van de Here – door onze vormgeving versterken.
De redactie

Hermeneutische
overeenstemming
In de relatie tussen de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken speelt de hermeneutiek een grote rol. Dat is het geval sinds
in de NGK het rapport Vrouwelijke ouderlingen en predikant? (VOP) verscheen. Vanuit de GK werd destijds kritiek geleverd op de hermeneutiek
in dit rapport. Nu rapporteren Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) dat zij
met de NGK Commissie voor Contact en Samenspreking (CCS) ‘overeenstemming over hermeneutische uitgangspunten’ hebben bereikt. Dat is
onze aandacht en die van de kerken meer dan waard.
Het gaat om een zaak die in een langlopend contact – nu al weer zo’n zeven
jaar – besproken wordt. Laat ik daarom
even in het kort ophalen waar het om
gaat.
Het VOP-rapport constateerde dat er
in de Schrift argumenten voor en argumenten tegen vrouwelijke ambtsdragers
zijn. De conclusie was dat er door exegese van alle aan te voeren schriftplaatsen
geen duidelijk en eenduidig antwoord te
vinden is. Er werd een andere weg voorgesteld: niet de weg van de schriftuitleg
(exegese), maar die van het schriftverstaan (hermeneutiek). Daarmee wordt
bedoeld: ‘het begrijpen van een uitgelegd Schriftgedeelte in onze huidige
context’. Ik denk dat dit de kern is van
het VOP-rapport, waarop ook de kritiek
zich richtte.

De GK geven VOP een
onvoldoende
Die kritiek kwam er van de kant van de
toenmalige DKE. Zij vonden dat op deze
manier de exegese buitenspel gezet
wordt: het schriftverstaan vervangt de
schriftuitleg. Dat is niet verantwoord.
‘Hoe lastig het ook is om tot eenstemmigheid te komen over de uitleg van
relevante Schriftgedeelten – toch zullen
we telkens weer naar de Schriften moeten luisteren.’
In hun kritiek wijzen DKE ook aan dat
het VOP-rapport vanuit de hermeneutiek wel degelijk exegetische keuzes
maakt. Schriftgegevens van de tegenstanders worden afgewezen om ruimte
te maken voor die van voorstanders. Die
keuze wordt niet op grond van exegese
gemaakt. ‘Wat doorslag geeft is het feit

dat wij deel uitmaken van een cultuur
waarin vrouwen in hun relatie met
mannen geëmancipeerd zijn, en dat er
aan die emancipatie ook kanten zitten
die door veel christenen als goed beleefd
worden.’ Dus: de hermeneutiek beslist.
De eindconclusie van DKE is dat het
VOP-rapport een onvoldoende krijgt:
‘Het rapport vormt een onvoldoende
basis voor de stelling dat de ambten van
ouderling en predikant ook voor zusters
kunnen worden opengesteld.’
Het VOP-rapport krijgt niet alleen
een onvoldoende, het vormt ook een
ernstige barrière. De Generale Synode
Amersfoort-Centrum 2005 nam met
teleurstelling kennis van de uitspraak
van de NGK ‘dat het bijbels verantwoord
is om de ambten van ouderling en predikant ook voor zusters open te stellen.
Deze uitspraak vormt een ernstige barrière voor het onderling contact.’

Enige toenadering
In 2008 was er op de generale synode
van Zwolle-Zuid dankbaarheid over
‘de toenadering’ die gebleken is ‘in de
gesprekken over het Schriftverstaan en
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de Schriftuitleg’. Er kwam ‘herkenning,
c.q. verheldering ter zake van de omgang
met de Schrift’. Van de zaken die opgesomd worden, noem ik nu alleen: ‘de
erkenning dat het niet goed is om vanuit
algemene hermeneutische overwegingen en niet vanuit exegese de eventuele
normatieve kracht van concrete teksten
(1 Korintiërs 11 en 1 Timoteüs 2) te relativeren’.
Ook geeft de synode aan dat de gevoerde gesprekken niet alle bezwaren hebben weggenomen. Want het is gebleken
‘dat de bezwaren ten aanzien van de
spanning tussen Schriftverstaan en
Schriftuitleg terecht waren.’
Maar de gesprekken over VOP waren
niet afgerond. De synode gaf dus
opdracht om het gesprek voort te zetten.
De slotsom van deze gesprekken wordt
gevormd door de overeenstemming die
deputaten nu rapporteren.
De DKE hebben er na de synode van
Zwolle voor gekozen om verder te gaan
met de aanpak die al vóór die synode
gekozen was. Dat wil zeggen dat ze niet
de kritiek van de GK op VOP gingen
bespreken, maar de uitgangspunten
voor gereformeerde schriftuitleg en
gereformeerd schriftverstaan gemeenschappelijk onder woorden wilden brengen. Over de kritiek van de GK op VOP
gaat het rapport van DKE nu niet rechtstreeks, al lukt het niet om VOP buiten
het rapport te houden.

Hermeneutiek en exegese
In de notitie waarin DKE en CCS hun
overeenstemming beschrijven, worden
verschillende zaken genoemd. Om een
indruk te geven: de Bijbel wordt erkend
als het Woord van God. Er is een paragraaf over de contextbetrokkenheid van
bijbelse voorschriften. Het beroep op de
schepping komt aan de orde. Ook is er
aandacht voor de verantwoordelijkheid
van de mens. Het gaat over geloofswaardigheid en cultuur, en het laatste onderdeel over hermeneutiek en exegese. Bij
een aantal onderwerpen komen dingen
terug die ook al aan de vorige synode
zijn gerapporteerd.
Er worden over de functie van de hermeneutiek in positieve zin waardevolle dingen gezegd. De Kroniek leent zich niet zo

om op allerlei zaken in te gaan. Wel wil
ik iets kwijt over het laatste onderdeel.
Dat raakt het belangrijkste punt van
kritiek die de GK tegen VOP ingebracht
heeft.
Ik haal nu alleen de overeenstemming in
negatieve zin eruit: dat wat DKE en CCS
beide afwijzen. Het rapport stelt dat de
begrippen hermeneutiek en exegese in
het VOP-rapport ‘aanvankelijk vragen
opgeroepen’ hebben. Maar nu is er overeenstemming bereikt. Dan wordt eenparig afgewezen wat hermeneutiek niet
kan zijn. Het is belangrijk genoeg om dat
ruim weer te geven. ‘Als confessioneelgereformeerde kerken erkennen we het
belang van de hermeneutiek en willen
we tegelijk principieel afstand houden
van een bepaalde modernistische opvatting over hermeneutiek. Deze houdt in
dat eerst de Bijbeltekst verklaard wordt
in de exegese ( Schriftuitleg) en het vervolgens aan de hermeneutiek (Schriftverstaan) is om de kloof tussen de oude
tekst en de moderne lezer te overbruggen, zodat wij er vandaag achter kunnen komen wat die oude tekst ons te
zeggen heeft. Tegen deze opvatting is
een aantal bezwaren in te brengen:
a. Hermeneutiek wordt een activiteit
die te veel los komt te staan van de
concrete tekst van Heilige Schrift en
de uitleg daarvan.
b. Hermeneutiek wordt te veel een
proces dat door onze voorkeuren
gestuurd wordt, waarbij datgene
wat ons niet meer relevant lijkt, uitgefilterd wordt.
c. Zo komt de nadruk te veel te liggen
op de creativiteit van de huidige
lezer en de inbreng van zijn eigen
inzichten, terwijl de noodzaak van
een ontvankelijke leeshouding
(“Spreek Heer, uw knecht hoort”) uit
beeld dreigt te verdwijnen.’

VOP-hermeneutiek samen
afgewezen
We kunnen dankbaar zijn voor wat hier
staat. In deze passage wordt met zo veel
woorden afgewezen hoe de hermeneutiek in het VOP-rapport functioneert. Als
daar tussen beide deputaatschappen
overeenstemming over gegroeid is, kan
dat uitzicht bieden op een positief vervolg. Dat kan. Ik ben voorzichtig.

In de besluittekst die DKE voorstellen, wordt de overeenstemming een
vruchtbare bodem genoemd voor een
voortgaand gesprek over de vrouw in
het ambt. De kritiek van de GK op VOP
zal dus nog verder besproken worden.
Dan zal blijken wat het effect van deze
overeenstemming op het VOP-rapport
is. Het valt me wel op dat de geciteerde
afwijzing nogal gemakkelijk volgt op de
vermelding van de vragen die het VOPrapport aanvankelijk opgeroepen heeft.
Het lijkt warempel alsof DKE destijds
met hun kritiek dat rapport niet goed
begrepen hebben! Als ik VOP lees, wil
dat er bij mij werkelijk niet in. Temeer
niet omdat de laatste synode kon constateren dat de kritiek terecht was.
Het zou wel eens meer met de werkelijkheid kunnen overeenstemmen dat
DKE en CCS het op dit punt met elkaar
eens zijn geworden en daarmee de kritiek op VOP bevestigen. Indien deze
taxatie juist is, ben ik benieuwd hoe de
Landelijke Vergadering van de NGK de
bereikte overeenstemming zal beoordelen. Anders gezegd: of het werkelijk een
overeenstemming tussen beide kerken
zal worden, staat nog te bezien.

De eenheid van de Schrift
Behalve de dingen die wel over de hermeneutiek gezegd worden, is er ook iets
wat ik mis. En node mis.
Het VOP-rapport koos vanuit de hermeneutiek tussen twee lijnen die het in de
Schrift zag. Hoe verdraagt dit zich met
de eenheid van de Schrift? En achter
de eenheid van Gods Woord staat de
eenheid van de God van dat Woord. En
zijn betrouwbaarheid. Hij liegt niet en
spreekt Zichzelf niet tegen. Dat doet Hij
ook niet wanneer zijn woorden in onze
ogen tegenstrijdig lijken.
Een prachtig voorbeeld daarvan is onze
vader in het geloof, Abraham. De Here
droeg hem op om zijn zoon Isaak te
offeren. Nota bene de zoon door wie
God hem een groot nageslacht zou
geven. De tegenspraak tussen de belofte
en het bevel van God bracht Abraham
niet tot een keus voor het één of tegen
het ander. Hij deed wat de Here hem
opdroeg en hij kwam daar niet bedrogen mee uit. Hij mocht zelfs tot de gelo-
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vige overweging komen dat bij de Here
opstanding uit de dood mogelijk is
(Heb. 11). Wat in onze ogen tegenstrijdig
kan lijken, is dat bij de Here niet. Het
dwingt je om te zoeken naar de overeenstemming tussen tegenstrijdig lijkende
woorden van God.
Is dat ook niet een aspect van het
geloof? In Zondag 7 van de Catechismus
belijden we dat echt geloof alles voor
betrouwbaar houdt wat God geopen-

baard heeft. Dat geldt dus voor het éne
Godswoord (dat wij goed kunnen plaatsen) en net zo goed voor het andere
Godswoord (dat ons onbegrijpelijk voorkomt). Zó belijden we toch ook dat onze
God drie-enig is: omdat de Here het zo
in zijn Woord heeft geopenbaard (zd. 8,
vr. en antw. 25). Ook al kunnen wij de
één niet rijmen met de drie.

gedaan doordat het in de Schrift twee
lijnen zag en die niet met elkaar in
overeenstemming bracht? Daarom mis
ik dat de overeenstemming niet over
de eenheid van Gods Woord spreekt als
schriftuurlijk uitgangspunt in exegese
en hermeneutiek.

Is het niet een tekort van VOP dat het
aan deze eenheid geen recht heeft

De redactie feliciteert koningin Beatrix
met haar verjaardag op 31 januari en
wenst haar Gods zegen toe

© RVD
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Kroniek

J.W. van der Jagt

Afscheid van Dordt
In december van het afgelopen jaar is de zogenaamde Natio-

van 400 jaar geleden is aangedaan. Dat
kan volgens De Fijter en dat moet.

was ik niet van plan dat in deze Kroniek weer te doen. Dat ik

Waar moet dat excuus over gaan? Het
zou kunnen dat het slaat op een excuus
over de vervolging van de remonstranten van de synode van Dordrecht. Met
een dergelijk excuus kan worden ingestemd, al weet ik niet of het aan de
kerken is om dat te doen. Maar De Fijter
is er niet zo helder over. Het interview is
ook niet zo’n goede gelegenheid om dat
helder te krijgen, als dat niet gevraagd
wordt. Maar het interview gaat vooral
over ‘het geheven vingertje’. Ook wil De
Fijter graag bereiken dat aan het einde
van de gesprekken kan worden gezegd:
‘Ik heb jou begrepen. Dat mag een beetje anders zijn dan ik erover denk. Maar
wij staan met elkaar voor die geweldige
boodschap en die geven we door aan
de komende generaties.’ Het gaat kennelijk om de aanvaarding van verschillen
in denken. Dan zal het wel een excuus
moeten zijn voor de besluiten die de
Synode van Dordrecht genomen heeft:
de Dordtse Leerregels. Of in elk geval
een veroordeling van de kerkelijke binding aan die leerregels. En er is nog een
reden om aan zo’n excuus te denken.

nale Synode gehouden. Ik schreef daar al eerder over. Eigenlijk
er toch over schrijf, komt door het interview dat Knevel & Van
den Brink op 8 december met de voorzitter van de synode

ds. G. de Fijter hadden. Het is namelijk ontdekkend wat hij
opmerkt over de Remonstrantse Broederschap. De citaten

komen uit een levendig gesprek en lopen dus niet altijd helemaal correct.

Remonstranten blijven weg

het helemaal mee gedragen. Nou ja
(de remonstranten zeiden:) als je nou
na bijna 400 jaar weer een keer begint
met een nationale synode dan moeten
wij even gaan zeggen wat er allemaal
gepasseerd is in die tijd. Nou, dat zet
naar ons idee veel te veel een stempel en
is nog niet aan de orde.’ Van den Brink:
‘Het is wel een manier van sorry zeggen.’
De Fijter: ‘Ik vind ook dat je sorry kunt
en moet zeggen maar dat moet je doen
op een moment dat de kerken officieel
bij elkaar zijn en dat is in 2018/2019.
Wat we nu doen… Knevel: ‘Wacht even:
dat is 2018, dat is dus 400 jaar na die
laatste synode.’ De Fijter: ‘Precies, exact
400 jaar.’ Knevel: ‘Als dat pas de plek is
waarbij je sorry gaat zeggen, ergens,
officieel, wat gaat u dan de komende
dagen doen, vrijdag en zaterdag?’ De
Fijter: ‘Wij gaan elkaar in de ogen kijken
en wij gaan elkaar in het hart kijken en
we luisteren naar elkaar in die geloofsgesprekken.’

Dit komt terug wanneer de interviewers
vragen naar de afwezigheid in Dordrecht van de Remonstrantse Broederschap. Die heeft te kennen gegeven niet
naar Dordrecht te komen. We luisteren
weer even naar De Fijter: ‘Dat is een
heel verdrietige zaak, vind ik persoonlijk, omdat vanaf het allereerste begin
de Remonstrantse Broederschap erbij
geweest is en er nog bij is in de persoon
van dr. Eginhard Meijering. (…) die heeft

Er is natuurlijk meer gezegd in het
interview. Het gaat me nu alleen om de
opmerking over de remonstranten. Als
ik die op me laat inwerken, geeft ze een
helder beeld van het doel (of een van de
doelen) waar wat De Fijter betreft, de
komende zeven jaar naartoe gewerkt
wordt: een excuserende uitspraak van
officiële kerkelijke vergaderingen tegenover de Remonstrantse Broederschap
voor wat hun door de Dordtse Synode

De interviewers gaven ds. De Fijter
gelegenheid om uiteen te zetten wat
de bedoeling van deze synode was. Hij
zette haar in het teken van het ‘sorryzeggen’. We moeten ‘sorry’ tegen de
samenleving zeggen om het opgeheven
vingertje waarmee de kerk gesproken
heeft. Daarmee heeft ze haar eigenlijke
taak verwaarloosd om als christenen te
zeggen ‘waar wij de kracht en de inspiratie vandaan vinden om in deze samenleving op een zorgvuldige en een manier
vol van compassie aanwezig te zijn’.
Even later in het gesprek gaat het ook
over een ‘sorry-zeggen’ van kerken tegen
elkaar. Van het opgeheven vingertje is
‘naar binnen toe ook het geval geweest
als het gaat om kerken onderling (…) dat
is toch ellendig dat dat allemaal gebeurd
is. En dat wordt dan vaak breed uitgezet
in de samenleving dat mensen zeggen:
wat moet ik eigenlijk met de kerk.’

Leuenberger Konkordie
Het is niet zo vreemd dat volgens de
ex-voorzitter van de Protestantse Kerk
in Nederland een excuus aan de remonstranten mogelijk en noodzakelijk is.
Ik denk dat hij voor zichzelf de Dordtse
Leerregels onderschrijft, maar in de
PKN heeft de Konkordie van Leuenberg
(genoemd naar een plaats in de buurt
van Bazel) van maart 1973 officiële status.
Deze Konkordie is een document waarin
gereformeerde en lutherse kerken
overeenstemming bereikt hebben met
betrekking tot een aantal verschillen in
de leer van het evangelie. Dat betreft
onder meer de leer van de verkiezing en
de verwerping.
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Gezicht op Dordrecht, Albert Cuyk

In deze Konkordie wordt met zo veel
woorden gesteld: ‘Het getuigenis der
Schrift aangaande Christus maakt het
ons onmogelijk een eeuwig raadsbesluit
Gods tot uiteindelijke verwerping van
bepaalde personen of van een volk te
aanvaarden.’ Volgens een van de conclusies die in deze Konkordie getrokken
worden, heeft de afwijzing van dwalingen die over deze zaak in de gereformeerde belijdenissen staan, ‘geen verband met de huidige stand van de leer.
Daarmede worden de “verwerpingen”
die de vaderen hebben uitgesproken,
niet als onzakelijk aangeduid; zij zijn
echter geen belemmering meer voor de
kerkelijke gemeenschap.’
Het zal duidelijk zijn dat we hier met
een andere leer te maken hebben dan
die we als Gereformeerde Kerken belijden in de Dordtse Leerregels hoofdstuk I
artikel 6: ‘God schenkt in dit leven aan
sommigen het geloof, terwijl Hij het
aan anderen onthoudt. Dit vloeit voort

uit zijn eeuwig besluit. Want de Schrift
zegt, dat al zijn werken Hem van eeuwigheid bekend zijn (Hand. 15:18), en
dat Hij alles werkt naar de raad van zijn
wil.’ In artikel 15 wordt erkend: ‘Sommigen is God namelijk in zijn eeuwige
uitverkiezing voorbijgegaan.’ Hetzelfde
artikel zegt daar even later over: ‘Dit is
het besluit van de verwerping.’
Hier is natuurlijk veel over te zeggen.
Evenals over de controverse over deze
zaken die er vanouds bestaat. Waar het
mij nu om gaat, is dat de Leerregels van
Dordrecht in de Gereformeerde Kerken
geldende leer zijn en dat de genoemde
Konkordie hiertegenover staat.
In de PKN heeft men deze tegenspraak
tegen de leer van Dordrecht geaccepteerd. Tegen die achtergrond is het niet
vreemd dat De Fijter een excuus aan de
remonstranten mogelijk en noodzakelijk
vindt. Voor de Gereformeerde Kerken
lijkt het me een onbegaanbare weg.

Naïeve deelname
Dit interview bevestigt wat ik al eerder
als kritiek op de bijeenkomst in Dordrecht naar voren heb gebracht. Dit
initiatief gaat ten koste van de gereformeerde belijdenis. Het interview laat
ook zien dat we naïef bezig zijn als we
de doelstelling van de Nationale Synode
zien in het zoeken van een goed getuigenis aan de Nederlandse samenleving
en er daarom op inhaken. De Fijter
knoopt het ‘sorry’ voor de samenleving
en het ‘sorry’ van de kerken onderling
aan elkaar en hij gaat voor op een weg
die naar het afscheid van Dordrecht
1618-1619 voert. Denken we nu echt dat
het één los van het ander te verkrijgen
zal zijn?

Afgesloten 28 december 2009.
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Thema

A. Baars

Heilshistorische prediking
in deze tijd (1)

Exemplarisch - heilshistorisch
Heilshistorisch preken is nog altijd actueel, al is de term wellicht niet meer zo bekend. De christelijke gereformeerde hoogleraar A. Baars laat in twee artikelen zien wat het betekent,
ook in de praktijk.
Het zou me niet verbazen als een
behoorlijk aantal jongeren binnen de
gereformeerde gezindte geen idee
heeft wat met ‘heilshistorische prediking’ bedoeld wordt. We leven snel en
theologische kernbegrippen die in het
recente verleden onmiddellijke herkenning opriepen, zijn nogal aan slijtage
onderhevig.
Want zo’n bekend kernwoord is ‘heilshistorische prediking’ zeker geweest,
met name binnen de Gereformeerde
Kerken vrijgemaakt, maar ook daarbuiten. Het woord voert ons terug naar het
einde van de jaren ’30 en het begin van
de jaren ’40 van de vorige eeuw. Toen
was de tegenstelling ‘heilshistorische’ ‘exemplarische prediking’ inzet van een
debat dat soms op het scherpst van de
snede werd gevoerd.1

In dit artikel wil ik laten zien wat de
‘exemplarische richting’ leerde en wat
de ‘heilshistorische weg’ daartegenover
stelde. In het vervolgartikel ga ik in op
de taxatie van C. Trimp en heilshistorische prediking in onze tijd.

In debat met de
‘exemplarische richting’
De discussie ging vooral over de vraag
hoe er gepreekt moet worden over de
‘historische stoffen’ van met name het
Oude Testament. In het begin van de
vorige eeuw was in de Gereformeerde
Kerken in Nederland een preektrant
gangbaar die in deze pennenstrijd
gewoonlijk als ‘exemplarisch’ werd aangeduid. De historische teksten uit het
Oude Testament werden vooral op de
hoorders van toen toegepast door daar-

aan voorbeelden (exempelen) te ontlenen. Dat kon een positief voorbeeld ter
navolging zijn, maar ook een waarschuwend voorbeeld. Zo moest de gemeente
zich de ene zondag spiegelen aan het
geloof van Abraham en de volgende
zondagen hoorde zij preken over de worsteling van Jakob, de standvastigheid
van Jozef, het overspel van David, de
verloochening van Petrus, het verraad
van Judas, de twijfel van Tomas enz.2
Tegen deze aanpak had K. Schilder een
aantal fundamentele bezwaren. Spoedig
verzamelde zich rondom hem een aantal
jonge, bekwame theologen die zijn visie
deelden. In dit verband zijn vooral de
namen van belang van B. Holwerda, M.B.
van ’t Veer en C. Veenhof. Welke bedenkingen hadden zij? Deze laten zich als
volgt samenvatten.3

Fragmentarisering
van de heilsgeschiedenis

Bij de exemplarische benadering wordt
de eenheid van de heilsgeschiedenis
stukgebroken. Het geheel van de Schrift
wordt tot een verzameling van allerlei
weliswaar leerzame, maar toch op zichzelf staande verhalen. De rode draad die
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de verbindende factor vormt tussen al
die verhalen, is hier zoekgeraakt. Deze
wordt gevormd door het grote plan
van God. Vanaf de paradijsbelofte is Hij
bezig in Christus tot zijn volk te komen
en Hij regeert op dit moment door de
verhoogde Christus over kerk en wereld.
Een echt heilshistorische prediking zal
laten uitkomen op welk moment in de
geschiedenis van de realisering van
Gods heilsplan dit schriftgedeelte gesitueerd moet worden.

Atomisering van teksten

Niet alleen het geheel van de Schrift verbrokkelt in de exemplarische prediking,
het gevaar bestaat ook dat de afzonderlijke perikopen op een onverantwoorde
manier in kleinere eenheden worden
opgedeeld. Een preek wordt zo gemakkelijk een reeks van schilderingen van
scènes of van fragmenten van populaire
bijbeluitleg, telkens gevolgd door één
of meer ‘lessen’ voor de hoorders. Die
lessen kunnen liggen op het terrein van
het geestelijke leven, de moraal of de
actualiteit. Nu is een bepaalde vorm
van het ‘uiteenleggen van de tekst’ in
de preek doorgaans onvermijdelijk.
Een voorganger kan over een bepaald
bijbelgedeelte immers niet alles in één
keer zeggen. Maar dit procedé wordt
bedenkelijk als de tekst in stukjes wordt
gebroken, en de hoofdstructuur van het
schriftgedeelte in de schaduw raakt en
de eigenlijke scopus van de tekst niet
meer tot zijn recht komt. In de nieuwere exegese en homiletiek wordt veel
nadruk gelegd op dingen als de samenhangende structuur, structuuranalyse
en de scopus van bepaalde afgebakende
teksteenheden in de Schrift. Hiermee
wordt de actualiteit van dit bezwaar
van de heilshistorische richting tegen de
‘exemplaristen’ onderstreept.

Allegorese

De exemplarische prediking is eerder
geneigd om de tekst via allegorese toe
te passen op de hoorder van nu dan de
heilshistorische. Dat heeft hiermee te
maken dat een heilshistorische preek
recht wil doen aan de ‘horizontale’ lijn
van de voortgang van de geschiedenis die God gaat met zijn volk. Bij een
exemplarische prediking dreigt deze
historische voortgang en de historische
afstand tussen de Bijbel en de gemeente

van nu te verdampen. De Schrift wordt
gezien als een verzameling van tijdloze,
geestelijke waarheden of voorbeelden
voor ons. In dat geval ligt het veel meer
voor de hand om in de Bijbel te gaan
zoeken naar een diepere, ‘geestelijke’
zin van de tekst. Als we uitsluitend deze
‘verticale’ lijn als ons uitgangspunt
kiezen, ligt het gevaar van allegorese
onmiddellijk op de loer. 4

Vergeestelijking en
verinnerlijking

Het woord ‘vergeestelijking’ wordt soms
synoniem gebruikt met allegorese.
Dat is hier uiteraard niet de bedoeling.
Vergeestelijking staat hier parallel met
verinnerlijking. Dat wil zeggen dat de
betekenis van de bijbelse verhalen in de
exemplarische prediking sterk werd toegespitst op de innerlijke of geestelijke
ervaringen van de hoofdrolspelers. Zo
kon gemakkelijk de brug geslagen worden naar de ervaringen van de hoorders
in de eigen tijd. Het gevolg hiervan is
dat de geschiedenissen die beschreven
zijn in de Schrift, getekend werden als
een weg van ervaringen die elk mensenkind heeft te gaan. De feitelijkheid
van de heilsgeschiedenis vervaagde
daarmee, of de heilsgeschiedenis en de
heilsorde werden met elkaar verward.
Hierdoor werd het gevaar van concentratie op het innerlijk en op het individu
acuut, zoals dat met name uitkwam in
de latere periode van de Nadere Reformatie en haar uitlopers in de negentiende en twintigste eeuw. Het zal duidelijk
zijn dat deze kritiek op de ‘exemplaristen’ alles te maken heeft met de
ernstige bezwaren van Schilder en zijn
medestanders tegen allerlei vormen van
subjectivisme. Daarmee keerde hij zich
niet alleen tegen bijvoorbeeld de pinksterbeweging, maar ook tegen bepaalde
tendensen in de bevindelijke richting
binnen de gereformeerde gezindte.5

Vervluchtiging van de
geschiedenis

In de exemplarische prediking vervluchtigt de historische toonzetting van de
bijbelse geschiedenissen. In plaats daarvan worden zij gelezen als een collectie
van vooral moralistisch ingekleurde
voorbeelden. Op exemplarische leest
geschoeide preken plaatsen namelijk
al te gemakkelijk een isgelijkteken tus-

sen de situatie van de tekst en die van
de hoorders van nu. Daarmee wordt
onvoldoende recht gedaan zowel aan de
situatie van de tekst als aan die van de
hoorders. De historische afstand tussen
en de verschillende context van ‘toen’
en ‘nu’ verdwijnen immers. Het gaat in
de bijbelse geschiedenissen slechts om
belevenissen van mensen, van de sterke
kanten van hun karakter of juist van
morele missers, van hun afdwalingen
en hun geloof. Dat zijn boventijdelijke
morele grootheden en daarom zijn ze
onmiddellijk toepasbaar op de gemeente van nu.

Psychologisering

Volgens hun critici neigen de exemplaristen ertoe een psychologische inkleuring te geven van de oudtestamentische
geschiedenissen, die geen grond vindt
in de tekst zelf. De aandacht verschoof
van de historische beschrijving naar psychologische bespiegelingen om zo des te
gemakkelijker en aansprekender de brug
te slaan naar de hoorder in de eigen tijd.
Nu gaven de vertegenwoordigers van de
heilshistorische richting wel volmondig
toe dat de Schrift aanknopingspunten
biedt voor psychologisch getoonzette
toespitsingen. In dat verband verwezen zij met name naar passages uit de
Psalmen. Maar bij de ‘historische stoffen’ is elke vorm van psychologisering
verboden. Van ’t Veer schreef: ‘De kwestie spitst zich toe op deze vraag, of de
historische stoffen ons het recht én de
mogelijkheid bieden om bepaalde in die
historie-beschrijving voorkomende personen in hun geloofs-strijd zielkundig te
tekenen.’ Zijn antwoord op die vraag is
een kort en krachtig: ‘Neen!’6
Wanneer we dit alles op ons laten
inwerken, valt op dat deze vijf bezwaren
tegen de ‘exemplarische richting’ zich
rondom één vast middelpunt bewegen.
Mede daardoor overlappen ze elkaar
ook op verschillende punten. De kern is
in elk geval dat de exemplarische prediking al te veel en al te onmiddellijk is
toegespitst op de eigentijdse hoorder.
Hierdoor verdampen de grote verbanden
van Gods heilsgeschiedenis. Vervolgens
slaan die dampen neer en worden ingepast binnen de beperkte horizon van
het persoonlijke (geloofs)leven van de
gemeente van nu.7
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De heilshistorische weg
Wat stelde de heilshistorische richting
hiertegenover? Nu zijn in de hierboven
genoemde bezwaren tegen de exemplarische richting de contouren al duidelijk
geworden van wat de heilshistorische
richting voor ogen stond. Daarom volsta
ik hier met een korte aanduiding van de
hoofdmomenten van de visie van Schilder, Holwerda en hun medestanders op
de heilshistorische prediking.

De heilshistorie is geschiedenis8
Wat daarmee bedoeld wordt, wordt
in het licht van het volgende duidelijk.
Met name Schilder had grote bezwaren tegen de klassieke onderscheiding
profane geschiedenis - heilsgeschiedenis. Volgens hem is alle geschiedenis
heilsgeschiedenis, omdat God in heel de
historie aanwerkt op zijn grote doel: de
komst van zijn koninkrijk. Ieder tijdstip
in de geschiedenis is daarom gedateerd
aan de hand van het annus Domini, het
jaar van onze Here Jezus Christus. Een
belangrijk gevolg van deze stellingname
is dat God zijn verlossingswerk openbaart en verwerkelijkt in de realiteit
van de ‘profane’ geschiedenis van deze
gevallen wereld. Voor de prediking
houdt dat in dat zij de volle nadruk
zal leggen op de volstrekt historische
werkelijkheid en feitelijkheid van Gods
heilshandelen.9

De heilshistorie is een eenheid

De Bijbel verhaalt geen geschiedenissen,
maar beschrijft de éne, voortgaande
geschiedenis van het heil. Volgens Schilder is deze eenheid gegrond in de éne,
eeuwige raad van God. Dat is immers
het ‘werkprogram’ dat de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest hebben vastgesteld
vóór de tijd om het uit te voeren in de
tijd. Deze eenheid van de geschiedenis
heeft bovendien alles te maken met het
éne middelpunt van de heilshistorie in
de komst van de Here Jezus Christus.
Zodoende bepleitte de heilshistorische
richting sterk een christologische of

christocentrische prediking van het
Oude Testament, waarin de éne heilsgeschiedenis niet in allerlei fragmenten
uiteenvalt.10

De heilshistorie is progressief

Nu is in de historie van het heil sprake
van progressie of doorgaande ontwikkeling. Naarmate de tijd voortgaat, komt
God steeds dichter bij zijn uiteindelijke
doel. Zodoende kent de heilsgeschiedenis bepaalde fasen of perioden. Daarom
kan Schilder de volgende definitie geven
van heilshistorische prediking: ‘Een
preek over een “historische stof” is dán
alleen préék, als zij Gods werk van zelfopenbaring ter verlossing in Christus
aanwijst, gelijk dat werk voortgeschreden
is tot op dat bepaalde “tijdsgewricht”,
waarin de tekst ons inleidt, en wanneer
zij dát bepaalde “punt” van ontwikkeling van Gods werk, zoeven genoemd,
in verband zet met heel de “lijn” van
dit werk (al de eeuwen, al de Schriften
door).’11

De heilshistorie is gericht op de
hoorder van nu12

Van meet af verweten de voorstanders
van de exemplarische richting degenen
die het pleit voerden voor de heilshistorische prediking dat de toepassing in de
preek bij hen te kort kwam of ten enen
male ontbrak.13 Laatstgenoemden gingen immers uit van geschiedenissen die
een bepaalde ‘datum’ dragen binnen het
geheel van de heilsgeschiedenis en daardoor een eenmalig en onherhaalbaar
karakter hebben. In dat geval wordt het
moeilijk, zo niet onmogelijk, de relevantie van dergelijke unieke gebeurtenissen
voor de hoorder van nu persoonlijk en
praktisch in het licht te stellen. Tegen
dergelijke beschuldigingen hebben Schilder, Holwerda en hun medestanders
zich altijd krachtig verzet. Zij verweten
op hun beurt de ‘exemplaristen’ dat zij
al te gemakkelijk en goedkoop allerlei
‘toepasselijke lessen’ uit het Oude Testament afleidden. Die toepassingen
waren zodoende doorgaans ook onjuist.

De wijze waarop zij zelf de boodschap
bij het hart en het leven van de hoorders brachten, typeerden zij als volgt:
‘De bijbeltekst geeft een bepaalde fase
weer in de worsteling van God om in
Christus zijn koninkrijk op deze aarde
te vestigen. Maar in deze worsteling is
de hele kerk van alle tijden en plaatsen
betrokken: wij staan dus nu in dezelfde
worsteling als zij toen. Langs deze lijn
wordt de betekenis van de “historische
stoffen” van het Oude Testament voor
de gemeente van nu duidelijk.’ Hierbij wordt binnen de heilshistorische
richting sterk benadrukt dat de heilshistorische uitleg het karakter van de
toepassing beslissend stempelt.14 Dit
heeft soms tot gevolg dat preken, overdenkingen of bijbelstudies die vanuit
deze optiek zijn geschreven, een sterk
‘objectief’ karakter dragen: de mens van
de twintigste eeuw werd in zijn worsteling en noden, in zijn geloven en in zijn
vreugde nauwelijks aangesproken. Toch
was dit niet de bedoeling van de ‘heilshistorische richting’. Het geldt ook niet
van alle preken die in deze kring werden
gepubliceerd. Zo waren de preken van
Holwerda wel degelijk toegesneden op
de mens van toen in zijn geestelijke
strijd en in zijn actuele situatie.15 Hetzelfde kan mijns inziens ook gezegd worden van veel preken van Schilder.

Noten:
De nootteksten kunt u vinden via
www.woordenwereld.nl, Nader Bekeken,
januari 2011.

www.woordenwereld.nl
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Heilshistorische
prediking in deze tijd (2)

Thema

A. Baars

C. Trimp; en: meer aandacht voor de hoorder
Heilshistorische prediking, kennen we die term nog?
We schonken er in het vorige artikel al aandacht aan
en willen nu zien wat ze in de praktijk betekent,
met name door de visie van C. Trimp.

De taxatie van Trimp
Eigenlijk verzandde dit debat in de loop
van de oorlogsjaren en daarna. Een
belangrijke oorzaak lag in de verdrietige gebeurtenissen van 1944 toen de
Gereformeerde Kerken (synodaal) en de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
gescheiden wegen gingen. De voorstanders van de heilshistorische prediking
waren geestverwanten van Schilder en
de meesten van hen volgden hem in de
kerkelijke weg die hij ging. Daarna was
er van enig debat met de ‘exemplaristen’
uit de Gereformeerde Kerken (synodaal)
nauwelijks meer sprake, laat staan van
een werkelijk gesprek. Niettemin was
de heilshistorische benadering van de
verhalende stof in het Oude Testament
niet meer weg te denken uit de gereformeerde gezindte in Nederland. Zij werd
– uiteraard – met name gepraktiseerd in
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt),
maar oefende ook daarbuiten invloed
uit, niet alleen in Nederland, maar ook in
Engelstalige gebieden, vooral in de Verenigde Staten van Amerika.16 De verdere
theologische bezinning over de heilshistorische prediking voltrok zich echter
voornamelijk binnen de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt). Belangrijk is in dit
verband vooral dat prof.dr. C. Trimp, een
leerling van Schilder, in 1986 een evaluatie gaf van het debat uit de jaren ’30 en
’40 van de vorige eeuw in zijn boek Heilsgeschiedenis en prediking. Hervatting van
een onvoltooid gesprek.

’40 in feite was vastgelopen. Hij pleitte
ervoor om het gesprek te hervatten
omdat ‘wij aan het pionierswerk uit de
veertiger jaren veel te danken hebben;
ook na verloop van vele jaren heeft het
zijn recht op erkenning niet verloren’.
Later in zijn boek werkte hij dit breder
uit. De blijvende betekenis van de heilshistorische benadering lag volgens hem
hierin dat zij de prediking beschermde
tegen allerlei misvormingen. In dit verband noemde hij onder andere de goedkope typologie die allerlei details van het
verhaal onmiddellijk ‘overbracht’ naar
een nieuwtestamentische ‘vervulling’
in Christus. We kunnen ook denken aan
de overdracht van de boodschap langs
subjectieve, individualistische en psychologische lijnen. In dat geval werd de
prediking moralistisch: het ging vooral
over karaktertrekken, karakterfouten en
morele missers bij de hoofdrolspelers
van het bijbelverhaal, die vervolgens
als spiegels werden gehanteerd voor de
hoorders van nu. Als derde misvorming
werd herinnerd aan ‘de omkering van het
explikatie-applikatie-schema, waardoor
onze subjektieve beleving de kontekst
gaat vormen, die de tekst domineert’. We
vatten samen: de heilshistorische prediking was naar het oordeel van Trimp een
probaat middel tegen ‘het fundamentalistisch bijbelgebruik, de sektarische drijving, de politieke prediking, de ervaringstheologie, kortom: tegen alle denkwijzen
waarbij de bijbel ondergeschikt wordt
gemaakt aan menselijke idealen’.17

Blijvende betekenis

Heilshistorie en heilsorde

Trimp signaleerde in het begin van zijn
boek dat het debat uit de jaren ’30 en

Trimp maakte echter ook kritische kanttekeningen bij de eenzijdigheden van de

heilshistorische methode.18 Ik licht de vier
belangrijkste eruit. In de eerste plaats
heeft Holwerda een tegenstelling gecreëerd tussen heilshistorie en heilsorde. In
de exemplarische prediking zou men de
heilshistorie veronachtzamen en onmiddellijk overstappen op de heilsorde.19
Zoals bekend, is het begrip ‘heilsorde’ een
traditionele omschrijving van het geheel
van het werk van de Heilige Geest in de
harten van de kinderen van God. In dit
onderdeel van de gereformeerde dogmatiek worden thema’s behandeld als: roeping, wedergeboorte, geloof, bekering,
rechtvaardiging, heiliging, volharding en
verheerlijking. Trimp stelde terecht dat
we geen contrast mogen aanbrengen
tussen heilsgeschiedenis en heilsorde.
De heilsorde is een integrerend onderdeel van de heilsgeschiedenis. Men zou
volgens hem – met enige goede wil – de
heilsorde zelfs ‘de persoonlijke heilsgeschiedenis’ kunnen noemen.20 Bij deze
laatste uitdrukking aarzel ik toch wat. Ik
vermoed dat Trimp bedoelt dat de heilsfeiten ook hun toespitsing en hun uitwerking krijgen in het persoonlijke leven
van de gelovigen. In die geest spreekt ook
de Heidelbergse Catechismus: ‘Wat nut u
(of: wat is voor u de waarde van) de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?’ (HC zd. 14), of: ‘Wat nut ons (of: wat
is voor ons de waarde van) de opstanding
van Christus?’ (HC zd. 17). Met deze
gedachtelijn ben ik het van harte eens.
We moeten echter de gedachte wel vermijden dat de heilsgeschiedenis zich op
een of andere manier zou ‘herhalen’ in
de levensgeschiedenis van de kinderen
van God.21 Het is mijn overtuiging dat
Trimp die kant ook zeker niet op wil. Juist
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hierom acht ik de uitdrukking ‘persoonlijke heilsgeschiedenis’ minder gelukkig,
omdat zij voor misverstand vatbaar is.

Christus, de Geest en de mens

De visie van Trimp op de relatie heilsgeschiedenis - heilsorde heeft alles te
maken met zijn gedachten over het verband tussen het werk van Christus en
het werk van de Heilige Geest. Trimp stelt
namelijk dat men binnen de heilshistorische school ‘wel veel heeft nagedacht
over het werk van God in de (komende)
Christus, maar weinig heeft gespeurd
naar het werk van God de Heilige Geest
in de gebeurtenissen waarvan de Bijbel
ons het verhaal biedt’.22 We kunnen ook
zeggen dat de heilshistorische voortgang
op weg naar de komst van Christus hier
alle aandacht kreeg, terwijl de pneumatologisch getoonzette omgang van
de gelovigen toen en nu met God in de
schaduw bleef.23 De oudtestamentische
bedeling mag echter niet alleen nooit
als ‘Christus-loos’ getypeerd worden,
maar ook niet als ‘Geest-loos’! Terecht is
gezegd dat de nadruk die Trimp legde
op dit pneumatologische aspect, ook
betekent dat hij aandacht vraagt voor de
plaats die de mens in de prediking van
het evangelie inneemt.24 Dat is bij een
eenzijdig heilshistorische prediking veel
minder het geval. Deze is wel vergeleken
met een vlucht in een Boeing 747: hoog
boven de aarde met haar hete woestijnen, haar met sneeuw bedekte bergtoppen, haar brede rivieren, haar dichte
bossen, haar open weidevelden, haar
steile heuvels en haar diepe meren. Het
uitzicht is majestueus, indrukwekkend,
adembenemend en altijd geriefelijk.
Maar er is één probleem: de christen is in
zijn concrete levensweg niet ‘boven’ deze
dingen verheven. Hij staat er middenin.
Hij reist door dit terrein en ervaart daar
hitte of koude, pijn of mislukking.25

Het gevaar van heilshistorisch
schematisme

Trimp heeft ook gewezen op het gevaar
van schematisme in de heilshistorische
richting. Daar heerste namelijk de overtuiging dat er duidelijk sprake was van
voortgang in de heilsgeschiedenis: hoe
dichter die zich bewoog naar Christus
toe, hoe ‘rijker’ de openbaring zou zijn.
Tegen deze achtergrond wordt begrijpelijk waarom Schilder van mening was dat

het sterfbed van Elisa – gelet op de voortgang van de tijd – méér is dan de hemelvaart van Elia. Trimp tekent hiertegen
terecht bezwaar aan. We mogen de heilsgeschiedenis niet lineair maken. Dat God
trouw is, garandeert de voortgang van
zijn werk door de eeuwen heen. Maar
het volk van God is bepaald niet trouw.
Het moet het heil léren aanvaarden en
daaruit léren leven. Dat is een moeizaam
proces vol hoogten en diepten. Vanuit
God gezien is de heilsgeschiedenis daarom wel een rechte lijn, ‘maar vanuit het
konkrete bijbelse verhaal komt zij juist
helemaal niet rechtlijnig naar ons toe. Er
zitten veel herhalingsoefeningen, strafexpedities, terugtrekkende bewegingen
en menselijk falen in.’26

Misvattingen rond het woord
‘voorbeeld’ (exemplum)

Ten slotte gaat Trimp ook breed in op de
geforceerde manier waarop men binnen
de heilshistorische richting omging met
het begrip ‘voorbeeld’ (exemplum).27
Holwerda was van mening dat dit begrip
een pedagogisch-illustratieve bijsmaak
heeft en iedere historische connotatie
mist.28 Het woord kwam volgens hem in
deze zin dan ook niet in de Bijbel voor.
Als in onze bijbelvertalingen over een
voorbeeld gesproken wordt, dan mogen
we dat daarom niet in exemplarische
zin duiden. Het gaat in die gevallen om
voorbeelden in heilshistorische zin. Dat
brengt Holwerda, en ook Van ’t Veer, tot
een geforceerde uitleg van passages in
de Schrift waarin van voorbeelden ter
navolging (Heb. 11:1v) of waarschuwende
voorbeelden (1 Kor. 10:1v) wordt gesproken. Holwerda schreef in dit verband dat
deze dingen niet zijn beschreven ‘“illustratief - aanschouwelijk - pedagogisch”,
tén voorbeeld voor ons, als “exempel”;
maar ze zijn geschied (!!) als vóórbeelding, prefiguratie van de gebeurtenissen van de messiaanse tijd’.29 Volgens
Trimp is deze benadering eenzijdig en
onjuist. Zo gaat het naar zijn mening in
Hebreeën 11 om een reeks karakteristieke
voorbeelden voor de nieuwtestamentische gemeente. Men zal het ‘voorbeeldkarakter’ van deze passages dus beslist
moeten honoreren. Dat laat overigens
onverlet dat we de heilshistorische
verschillen en veranderingen sinds de
genoemde oudtestamentische voorbeelden voluit in rekening brengen.30

Ik kan mij in deze eerlijke en evenwichtige taxatie van Trimp in grote lijnen
helemaal vinden. Wij kunnen niet meer
achter Schilder en zijn medestanders
terug. De prediking over de ‘historische’
stoffen van het Oude Testament dient
inderdaad heilshistorisch en christocentrisch getoonzet te zijn, wil zij echt
christelijke verkondiging zijn. Wij kunnen
mijns inziens ook niet meer achter de
taxatie van Trimp terug. Over het Oude
Testament preken wij in de christelijke
gemeente niet eenzijdig heilshishistorisch, maar zoeken de boodschap ook te
betrekken op de harten en de levens van
de hoorders van nu. Het liefst formuleer
ik dat trinitarisch: in de prediking klinkt
het werk van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest door en dat zowel in de
heilshistorische lijnen als in de heilsordelijke toespitsing.

Een ander tij in deze tijd
Nu is het rondom het verschijnen van
het boek van Trimp in de jaren ’80 van de
vorige eeuw vrij stil gebleven. In elk geval
heeft zijn pleidooi voor de hervatting
van het gesprek over de heilshistorische
methode niet het gehoor gevonden dat
het mijns inziens verdiende. Hoe komt
dat? Een belangrijke reden is dat al in
de tijd dat Trimp zijn boek schreef, het
tij van de visie op de prediking aan het
veranderen was. Hierdoor had de heilshistorische benadering in de prediking
de stroom tegen gekregen. Die tendens is
sinds die tijd alleen maar sterker geworden. Ik wil dat duidelijk maken aan de
hand van een aantal ontwikkelingen in
de visie op de prediking van de laatste
tientallen jaren. Het gaat hierbij uiteraard om ontwikkelingen die het preken
vanuit een heilshistorische invalshoek
bemoeilijken.

Van de boodschap naar de
hoorder

In de eerste helft van de vorige eeuw
stond in de homiletische bezinning
vooral de boodschap die gebracht moest
worden, centraal. De plaats van de
hoorder in de prediking was nauwelijks
een apart thema. Dat is veranderd in de
jaren ’60. Toen vond ‘de wending naar de
hoorder’ plaats. Dat wil niet alleen maar
zeggen dat er meer aandacht kwam voor
de hoorder van de zondagse prediking,
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maar in vele gevallen ook dat de hoorder
‘mede-uitgangspunt’ werd van de verkondiging.31 Nu is een grotere aandacht
voor de hoorder op zichzelf genomen
uiteraard niet onjuist. In het verleden
is de inhoud van de prediking soms zó
sterk benadrukt dat de wijze waarop
de hoorder de boodschap tot zich nam
en verwerkte, volstrekt in de schaduw
bleef. Terecht zegt Trimp in dit verband
dan ook: ‘De prediking is een concrete
toespraak tot deze mens. Hij wordt aangesproken en wordt ter sprake gebracht.
Mocht er ooit prediking plaatsvinden,
waarin de mens geen kans krijgt zichzelf
te herkennen, dan kan zulke prediking op
de naam “verkondiging” nauwelijks aanspraak maken – hoeveel solide uitleg van
de tekst zij ook zou mogen bevatten.’32
Het wordt echter bedenkelijk wanneer
de hoorder mede-uitgangspunt wordt
van de verkondiging en de situatie van
de hoorder de uitleg van de tekst beslissend gaat bepalen.33 In dat geval wordt
de eigenlijke betekenis van de tekst door
het filter van de belevingswereld van de
hoorder geperst. In dat proces kunnen
allerlei exegetische details van de tekst in
de prediking buiten beeld blijven. Hierbij
lopen zeker ook de heilshistorische lijnen
gevaar veronachtzaamd te worden. Er
wordt namelijk nogal eens gesuggereerd
of gezegd dat de postmoderne kerkganger ‘niet zit te wachten op allerlei
exegetische, canonieke of heilshistorische
beschouwingen over de tekst’. Die hebben immers geen enkel raakvlak met zijn
of haar leefwereld.

Van de leer naar het gevoel

De prediking binnen de gemeente van
Christus heeft van oudsher sterk het
karakter gehad van het onderwijzen in
(de leer van) de Schriften. Nu gaat deze
insteek terug op het getuigenis van het
Nieuwe Testament.34 Toch is dit accent de
laatste tientallen jaren in toenemende
mate onder druk gekomen. Postmoderne
mensen komen doorgaans niet naar
de kerk om iets te leren, maar om een
bepaalde religieuze ervaring op te doen.
Dit hangt samen met een ingrijpende
cultuuromslag die in deze tijd steeds
meer zichtbaar wordt: in onze emotiecultuur wordt ons gevoelsleven naar voren
geschoven, terwijl de verstandelijke
doordenking terugtreedt. Vroeger was
het devies: ‘Ik denk en daarom ben ik.’

Nu wordt het leven van velen beheerst
door de slogan: ‘Ik voel, of ik ervaar en
daarom ben ik.’35 In dat licht bezien is
het begrijpelijk dat van verschillende
kanten gepleit wordt voor een prediking
die sterke aansluiting zoekt bij de persoonlijkheidsstructuur van de hoorders.36
Niettemin zal duidelijk zijn dat in een
dergelijk klimaat weinig belangstelling
bestaat voor leerstellig getoonzette prediking of voor een uiteenzetting over de
heilshistorische plaats van een bepaald
schriftgedeelte. Dat zijn immers dingen
die de emoties van de postmoderne
mens niet meer raken?

Van betoog naar verhaal

In de nieuwere literatuur over de prediking bestaat ook veel aandacht voor de
vorm van de preek. Waar lijkt de zondagse verkondiging nu het meest op; op een
‘betoog’ of op een ‘verhaal’?37 Meestal
zal de pendel doorslaan in de richting
van een verhalende vorm van prediking,
al zijn er ook pleidooien voor het betoog
of voor een combinatie van verhaal en
betoog. De populariteit van de verhalende preekvorm heeft onder meer met
het volgende te maken. De verhalende
vorm van de preek biedt de hoorders de
vrijheid om in het verhaal ‘in te stappen’
en erdoor meegenomen te worden wanneer zij dat willen. Verhalen zijn dan ook
niet dwingend en nodigen de luisteraars
uit om zich te identificeren met degenen
die in het verhaal een rol spelen. Op die
manier geven zij aan hun eigen levensverhaal meer diepte en zin. Bovendien
kan de prediker de bijbelverhalen telkens
een nieuwe intonatie en vertolking
geven, waardoor het oude verhaal een
breed scala aan actualiseringen krijgt.38
Het is duidelijk dat deze verhalende vorm
van prediking dicht in de buurt komt van
wat de oude heilshistorische school als
exemplarische prediking zag. Preken met
een heilshistorische benadering konden
trouwens in het verleden ook in een wat
‘betogende’ stijl geschreven zijn, al ontbraken appellerende gedeelten niet.

te dragen, wil zij tenminste gereformeerde prediking zijn. Waarom dat zo
is, is naar ik hoop in dit artikel duidelijk
geworden. Ik beperk me er nu toe de vijf
belangrijkste motieven kort aan te duiden. Heilshistorische prediking:
• onderstreept het historisch karakter
van de verhalen van de Bijbel;
• laat de gemeente de eenheid en de
voortgang van de heilsgeschiedenis
zien;
• leert ons het Oude Testament op een
verantwoorde christelijke wijze lezen;
• bewaart ons voor goedkope, antropocentrische identificaties;
• waarborgt een goede, pneumatologisch getoonzette toespitsing van de
boodschap.
Het zal duidelijk zijn dat dit pleidooi voor
de heilshistorische inzet van de prediking
niet betekent dat we de preekwijze van
Schilder en zijn medestanders eenvoudigweg kunnen kopiëren. We zullen er
rekening mee moeten houden dat de
manier van luisteren in deze postmoderne tijd sterk is veranderd vergeleken
met de eerste helft van de vorige eeuw.
Dat betekent onder meer dat we ervoor
moeten waken de heilshistorische lijnen
al te betogend, te gedetailleerd of te
droog aan de orde te stellen. Laten deze
motieven vooral verkondigend en waar
mogelijk dialogisch aan de orde gesteld
worden. Want zo wordt de gemeente op
een aansprekende manier onderwezen in
de grote heilswerken van God in Christus
door zijn Geest. En dat is ook in onze tijd
broodnodig!
Noten: De nootteksten kunt u vinden via
www.woordenwereld.nl, Nader Bekeken,
januari 2011.

Prof.dr. A. Baars is hoogleraar Ambtelijke
vakken aan de TU Apeldoorn.

In verzet tegen het tij
De heilshistorische prediking heeft dus
het tij niet mee. Nu is dat geen reden om
van deze insteek afscheid te nemen. Integendeel, goede bijbelse prediking dient
ook vandaag een heilshistorisch karakter
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Hoewel je het soms niet zou zeggen: als gereformeerde kerken hebben we een verleden. Ik bedoel daarmee: we zijn niet van gisteren, maar we staan wel in de
traditie van gisteren. Nu is ‘traditie’ een woord dat vandaag niet erg in trek is. Traditie en traditioneel heeft
een weinig positieve lading gekregen. Wie zich nog iets
aan wenst te trekken van de traditie, geeft daarmee
blijk niet in staat te zijn zelfstandig te kunnen denken.
Je leunt immers op hoe mensen vroeger gedacht hebben en dat kan toch nauwelijks anders dan bekrompen
zijn. Mensen die zich nog verplaatsten per postkoets of
trekschuit, kunnen er uiteraard niet van verdacht worden erg ruimdenkend te zijn geweest.
Als gevolg van het ‘bevrijd zijn’ van de traditie worden
er binnen de kerk tegenwoordig ook alternatieven aangedragen voor zaken die tot voor kort nauwelijks ter
discussie stonden. Laat ik man en paard noemen: de
mogelijkheid om je kind niet te laten dopen. Als het om
een incident ging, zou ik er niet over schrijven.
Het is duidelijk dat de gereformeerde kerk z’n positie op dat punt zal moeten bepalen. We maken ons er
overigens te gemakkelijk van af als we stellen dat we
altijd de kinderdoop hebben gekend en dat er bij leden
van de gemeente derhalve op dat punt geen probleem
kan bestaan. De realiteit laat anders zien. Dat is niet
nieuw. Als ik me niet vergis, heeft in 1914 een generale
synode zich hier al over gebogen en een mijns inziens
wijze uitspraak gedaan. Een pastorale uitspraak ook:
geduld hebben met mensen die onopzettelijk dwalen,
maar hen wel in de weg van nader onderricht proberen
te overtuigen van niet alleen het recht, maar ook de
plicht tot kinderdoop.
Ik ben van mening dat het volkomen terecht is als een
gereformeerde kerk zich ook op dit punt beroept op
haar geboortepapieren. Dat heeft niets met traditionalisme te maken.
Er zit echter ook een andere kant aan deze zaak. Dat
is de kant van de broeders en zusters die een mening
hebben of krijgen, die afwijkt van wat we in onze gereformeerde kerken op goede gronden leren en doen.
Nu weet ik dat er mensen zijn die juist vinden dat die
goede gronden ontbreken en die daarom een andere
praxis willen. In ieder geval voor zichzelf.

Ik ga ervan uit dat mensen integere redenen hebben om hun kindje niet te willen laten dopen. Vandaar
ook dat in onze gereformeerde kerken nooit iemand
gedwongen zal worden zijn kinderen te laten dopen.
Tot voor kort was het dan wel zo dat mensen die ervoor
kozen hun kinderen niet te laten dopen, daar zelf ook
de consequentie van droegen. Je wijkt immers af van
iets wat in de kerk als een kernzaak wordt beleden.
Inderdaad: de kerkenraad zal je niet dwingen, maar
mag verwachten dat je je ideeën niet gaat propageren.
De kerkenraad kan ook vaststellen dat je door deze
omstandigheden niet meer in aanmerking komt voor
het bijzondere ambt. Dat kan best heel pijnlijk zijn,
maar wel te dragen als gevolg van je eigen keuzes.
Het lijkt dat er op dit punt iets veranderd is. Nee, niet
dat kerkenraden er ineens anders over denken. Meer
dat broeders en zusters die ‘afwijken’ van wat we tot
in onze geboortepapieren belijden, het de normaalste
zaak vinden dat er ruimte gegeven wordt aan hun overtuiging. Het lijkt erop dat mensen in toenemende mate
lid willen zijn van een gereformeerde kerk, maar dan
wel op eigen voorwaarden.
Ik begrijp dat mensen die van ‘buiten’ komen, misschien niet in één keer alles kwijt zijn waarmee ze
zijn opgegroeid. Daarmee mag je best geduld hebben.
Maar dat ook mensen die opgegroeid zijn met de kinderdoop, ineens claimen dat hun nieuwe gedachten
over de doop een legale plek gaan krijgen in de kerk,
dat duidt toch wel op een overschatting van die eigen
gedachten. Het hoort immers bij een gereformeerde
kerk dat we samen dingen belijden en doen, en niet dat
ieder z’n eigen ding belijdt en doet.
Calvijn, ja ik weet het, hij leefde zo’n 500 jaar geleden.
Toch zou het dwaas zijn niet naar hem te luisteren hoe
hij de Schrift laat spreken in bijvoorbeeld z’n uitleg van
Galaten 4:26. Omdat de oorsprong van de gemeente in
de hemel ligt, wordt zij door Paulus aangeduid als onze
moeder. Wie weigert een kind der gemeente te zijn,
begeert tevergeefs God tot een Vader te hebben. ‘Want
God verwekt Zich kinderen (…) doch niet anders dan
door de dienst van de gemeente.’ Het lijkt me dat je je
wel tweemaal moet bedenken om de moeder in wiens
schoot je verwekt bent, te vertellen dat ze haar kinderen op het verkeerde moment de beloften van Vader
wil geven.
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Woordwaarde

P.H.R. van Houwelingen

Wat zag Jezus dat wij niet zien?

‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen.’
(Lucas 10:18)

Jezus blijkt soms over bovennatuurlijke kennis en macht te
beschikken, maar nu zegt Hij zelfs dat Hij de Satan uit de
hemel heeft zien vallen. Daar kunnen wij ons weinig bij voorstellen. Het kost ons al moeite genoeg om enigszins rekening
te houden met de satanische activiteiten van de duivel, laat
staan dat iemand hem zomaar uit de lucht naar beneden ziet
vallen…
Wat gebeurde er precies? Wat zag Jezus
dat wij niet zien?
Jezus rapporteert over een profetisch
visioen dat Hem ten deel was gevallen,
daar zijn de hedendaagse uitleggers
het wel over eens. Het gaat over iets dat
Hij ‘aanschouwde’, zoals je de Griekse
werkwoordsvorm zou kunnen vertalen. Hij had een grote groep gezanten
vooruitgestuurd, de Zeventig (of Tweeënzeventig), naar alle steden en dorpen
waar Hij zelf komen zou. Zij moesten
de komst van de Heer voorbereiden. Na
verloop van tijd keerden zij opgetogen

terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen
onderwerpen zich aan ons bij het horen
van uw naam.’ Waarop Jezus reageert
met: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de
hemel zien vallen.’

Val van de Satan?
Vaak wordt deze uitspraak opgevat als
een rapportage over de val van de Satan,
waarmee Jezus het enthousiasme van
zijn gezanten zou willen bevestigen.
Satan is geen onoverwinnelijke tegenstander, bedoelt Hij te zeggen; Ik heb

hem in een visioen uit de hemel zien
vallen, zijn macht is gebroken en vandaar dat de demonen van wie hij zich
bedient, zich aan jullie onderwerpen.
Over de vraag wanneer die val van de
Satan plaatsvond, gaan vervolgens de
meningen uiteen. Sommigen denken
aan een zondeval in de engelenwereld
die nog voorafging aan de zondeval van
Adam en Eva in het paradijs. Door enkele
kerkvaders werd dit idee gekoppeld aan
de pre-existentie van Gods Zoon; zou Hij
misschien in zijn hemelse voor-bestaan
hebben aanschouwd hoe de Satan uit
de hemel werd verwijderd? Maar in het
Oude Testament komt het meer dan
eens voor dat de Satan weer in de hemel
verschijnt om kwaad te spreken van de
gelovigen, hen aan te zetten tot zonde
en hen aan te klagen (Job 1:6-12;
Zach. 3:1; vgl. Op. 12:7-9).
Anderen stellen daarom dat de val van
de Satan gelijktijdig was met de komst
van Gods Zoon in de wereld en de verkondiging van het koninkrijk: Jezus’
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Gevaar van de Satan
Het kan echter heel goed zijn dat Jezus
het enthousiasme van zijn gezanten niet
wilde bevestigen, maar juist temperen.
Dan bedoelt Hij te zeggen: jullie zijn wel
opgetogen over de onderwerping van
de demonen, maar Ik heb de Satan in
een visioen uit de hemel zien vallen, dus
er dreigt groot gevaar op aarde. Er zijn
drie exegetische aanwijzingen in deze
richting.
1. Jezus spreekt niet over een val van
de Satan als zodanig, maar over vallen zoals een bliksemschicht. Bliksem
is bovenaardse energie die zich in
een lichtflits ontlaadt. Dat flitsende

Jaargang 17

10:18. Een van de demonen, Ornias geheten, verklaart hun activiteit door het
ontbreken van een vaste thuisbasis in
de hemel: ‘Omdat we nergens houvast
hebben, vallen we als bliksemschichten
op de aarde en we verbranden steden en
steken akkers in brand’ (Test. Sal. 20,17).
Ook hier is sprake van een gevaarlijke
ontlading van demonische energie op de
aarde.

kan de komst van de Mensenzoon
aanduiden (Mat. 24:27 / Luc. 17:24),
maar ook een neerwaartse beweging van de Satan die hoogspanning
ontwikkelt: levensgevaarlijk (hij weet
zich te vermommen als een engel
van het licht: 2 Kor. 11:14).
2. Het vervolg (vs. 19-20) is ook temperend: de gezanten van Jezus hebben
macht nodig om alle vijandelijke
krachten die ontplooid worden, te
lijf te gaan, zodat ze in staat zijn
gifslangen of schorpioenen met hun
giftige angel gewoon te vertrappen
(Mar. 16:18), en zij moeten zich niet
verheugen over de onderwerping
van de demonen, maar over het feit
dat hun namen staan opgetekend in
de hemelse boeken.
3. Er is een parallel met het visioen van
Johannes op Patmos, over de oorlog
in de hemel tussen Michaël met zijn
engelen en een rode draak – ook wel
duivel of Satan genoemd – met zijn
engelen (Op. 12:7-12). De draak kon
dit luchtgevecht niet winnen; sindsdien is er voor hem in de hemel geen
plaats meer en zodoende werd hij
samen met zijn handlangers op de
aarde gegooid. Een luide stem uit de
hemel roept dan de volgende waarschuwing: ‘Wee de aarde en de zee:
de duivel is naar jullie afgedaald! Hij
is woedend, want hij weet dat hij
geen tijd te verliezen heeft.’

geboorte, zijn optreden als de Mensenzoon, zijn overwinning aan het kruis of
zijn hemelvaart. Daar staat tegenover
dat er nergens in de Bijbel zoveel demonen verschijnen als in de vier evangeliën
en het boek Handelingen van de apostelen. Overal waar Jezus en zijn gezanten
optreden, wemelt het van de boze geesten. Jezus waarschuwt zelfs dat de Satan
het niet alleen op Judas, maar ook op
Petrus en de andere leerlingen gemunt
heeft (Luc. 22:31).
Een derde en laatste groep uitleggers
denkt liever aan een toekomstige val
van de Satan, die door Jezus profetisch
werd voorzien. De onderwerping van
de demonen zou daarop anticiperen.
Maar over de duivel wordt ook gezegd
dat hij rondzwerft als een brullende
leeuw, op zoek naar prooi (1 Petr. 5:8). Is
er wel reden tot vreugde, die Jezus hier
zou bevestigen, zolang de strijd nog niet
gestreden en de Satan niet voorgoed
uitgeschakeld is?

Einde van de Satan
De definitieve overwinning op de Satan
zal zijn wanneer deze bij het eindgericht
in de poel van vuur en zwavel geworpen wordt (Op. 20:7-12). Tot die tijd is de
naam van Jezus, de Zoon van God, een
onuitputtelijke krachtbron in de geestelijke strijd tegen de machten van het
kwaad. Allen die op zijn naam vertrouwen, mogen zeker zijn van de eindoverwinning. Daarom schrijft Paulus aan
de Romeinen: ‘De God van de vrede zal
Satan nu spoedig vertrappen en aan u
onderwerpen. De genade van onze Heer
Jezus zij met u’ (Rom. 16:20).
Dit artikel zal worden opgenomen in een
boek dat later dit jaar verschijnt bij uitgeverij
Buijten & Schipperheijn te Amsterdam, onder
de titel: Niet te geloven! Ongemakkelijke teksten van Jezus (red. Rob van Houwelingen en
Reinier Sonneveld).

Ter vergelijking een citaat uit het Testament van Salomo, een populaire Joodse
verhandeling over demonen, die gedateerd wordt in de eerste eeuwen van
onze jaartelling. Daarin staat een zeldzame parallel bij of verwijzing naar Lucas
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Rondblik

L.E. Leeftink

Het huwelijksformulier
op de schop?
We hebben een prachtig
huwelijksformulier. Het
dateert van 1999. Een apart
daarvoor benoemd deputaatschap met veel deskundigheid heeft het opgesteld. Toch moest ook dit
formulier herzien worden.
De bijbelteksten kwamen
nog uit de oude vertaling
van 1951. Daarom.

Deputaten Eredienst hebben nu een hertaling gemaakt. Helaas is het resultaat
een kaalslag geworden als je het vergelijkt met het origineel.
Tenminste, dat was mijn eerste indruk.
Daarom heb ik op eigen initiatief
contact opgenomen met twee van de
toenmalige opstellers van het huwelijksformulier, Egbert Brink en Marja
Zwikstra-de Weger. Ik vroeg hun wat zij
vonden van alle rigoureuze wijzigingsvoorstellen van deputaten Eredienst.
Tot mijn verrassing kwam hun mening
geheel overeen met die van mij. Met
hun instemming geef ik hun bevindingen graag weer in dit artikel.

Verdergaan dan je opdracht
Deputaten Eredienst hebben van de
Generale Synode van Amersfoort 2005
de opdracht gekregen: ‘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.’
Dat was een goed besluit. Maar net als
bij andere herzieningen zijn deputaten
Eredienst veel verder gegaan. In hun rapport geven ze als argument daarvoor:
‘De NBV-citaten pasten qua taalkleed
niet in de formulieren die nog de taal
van de NBG-vertaling uit 1951 spraken.
De invoering van de NBV vroeg om een
algehele taalkundige herziening van de
liturgische formulieren.’
Maar iedereen die het huwelijksformulier van 1999 leest, voelt ogenblikkelijk
aan: die teksten ademen helemaal niet
de sfeer van 1951! Die zijn juist, ook al
stammen ze uit het laatste jaar van de
vorige eeuw, nog ‘krachtig en fris’!
Marja Zwikstra: ‘Veel wijzigingen lijken
te zijn gedaan op grond van subjectieve
waarneming: zo geformuleerd vinden
deze deputaten het mooier/beter.’ Haar
conclusie is dan ook ronduit kritisch:

‘Deputaten hebben zich onnodig veel
werk op de hals gehaald. Het is niet
nodig dit formulier zo ingrijpend te wijzigen. Het is nog maar ruim tien jaar in
gebruik en de taal is mooi hedendaags
Nederlands. Volstaan had kunnen worden met het hertalen van genoemde
bijbelcitaten’, en dan noemt ze de vier
passages uit Genesis 1 en 2 en
Matteüs 19 die in het formulier cursief
gedrukt staan.

Hooglied en Psalm 128
Deputaten Eredienst hebben nog twee
bijbelpassages aangepast aan de NBV.
Daarmee zijn ze aan de haal gegaan met
twee vrije formuleringen in het oorspronkelijke huwelijksformulier.
Onder het kopje Doel wordt heel mooi
aangegeven dat het Hooglied uitbundig
de liefde tussen man en vrouw bezingt.
In plaats van die passage heel natuurlijk
te laten staan, citeren deputaten Ere-
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dienst drie verschillende gedeeltes uit
Hooglied achter elkaar, inclusief de aanduiding Zij / Hij / Zij.
Egbert Brink zegt daarover: ‘De omschrijving in het huidige formulier verwijst
duidelijk naar het Hooglied en verwoordt het ook in dezelfde toonsoort.
In de herziening loopt het niet vloeiend
door het aan elkaar rijgen van losse citaten. Ik vind dit beslist geen verbetering
bij de al poëtisch klinkende verwijzing
naar het Hooglied in het huidige formulier.’
Marja Zwikstra is dezelfde mening toegedaan. Deputaten willen schrappen in
het onderwijzend deel van het formulier, dus ‘waarom dan wel zo’n lang stuk
tekst invoegen? De “oude” passage is
net zo poëtisch van toon.’
Even verder, onder het kopje Belofte,
begint het formulier met de zin: ‘Gods
zegen rust op ieder huwelijk waarin
man en vrouw samen luisteren naar de
stem van hun Heer.’ Vervolgens wordt
verwezen naar Psalm 128. Deputaten
Eredienst hebben heel deze passage
vervangen door letterlijk Psalm 128 te
citeren.
Marja Zwikstra merkt zeer terecht op:
‘Waarom niet een samenvatting van die
woorden? Bovendien mist nu de eerste
zin waarin als inleiding de voorwaarde
van gehoorzaamheid genoemd was.’
Psalm 128 wordt in dit gedeelte aangehaald vanwege de belofte die God meegeeft. Maar door nu Psalm 128 letterlijk
op te nemen krijg je dit, zegt Egbert
Brink: ‘Als er één tekst is die moeite
geeft bij mensen als het om huwelijk
en gezinsvorming gaat, is het wel de zin
over de jonge olijfbomen, zonder dat bij
het stel dat trouwt, kinderen in beeld
zijn. Deze toevoeging is niet nodig en
roept vragen op bij mensen die kinderloos zijn. Daar wil je een huwelijksdienst
toch niet mee belasten?’

sprek en de huwelijkscatechisatie beter
geschikt. En dus zeggen deputaten: ‘Bij
de taalkundige herziening kunnen wij
er daarom niet omheen enkele verdergaande aanpassingen voor te stellen.’
Hadden deputaten hier de bevoegdheid
toe? Nee. Snijdt hun kritiek hout? Ik zal
illustreren waarom niet.
Exit 1: het kostbare geschenk van de
seksualiteit
Deputaten stellen voor om de passage
over het kostbare geschenk van de seksualiteit en ons lichaam als tempel van
de Heilige Geest te schrappen. Daarvan
zegt Egbert Brink: ‘Waarom zou het
onderwijzende karakter van het formulier afbreuk doen aan het feestelijke
karakter van de dienst? Zo breed zijn de
uiteenzettingen nu ook weer niet. Zo
draagt de kerkgemeenschap uit, waarvoor zij staat. Dat is vandaag zeker niet
overbodig!’
Marja Zwikstra vindt precies hetzelfde:
‘Ik mis de passage over de seksuele
gemeenschap alleen binnen het huwelijk. Dat hadden wij nu juist uitgebreid
benoemd vanwege de huidige tijd. Het
wordt via het formulier breder uitgesproken dan alleen tegen dit bruidspaar!’

Schrappen zonder reden

Exit 2: wederzijds respect
Ook de passage ‘Dit alles vraagt in het
huwelijk om wederzijds respect, waarbij
de liefdevolle trouw de toon aangeeft’
is gesneuveld door de dadendrang van
deputaten en vervangen door ‘Alle reden
om elkaar hoog te houden’.
Het commentaar van Marja Zwikstra is
nog genuanceerd: ‘Alle reden klinkt toch
wel zwakker dan een zin waarin de drie
kernwoorden liefde, trouw en respect
expliciet genoemd worden!’ En dan wil
ik er fijntjes op wijzen, dat het woord
respect in de vertaling van 1951 nul keer
voorkwam, en in de NBV maar liefst 25
maal! Dus hoezo passen deputaten hier
het formulier aan aan de NBV?

In hun rapport hebben deputaten
Eredienst een flink aantal passages
en woorden verwijderd. Vooral in het
onderwijzend deel. Zulke brede uiteenzettingen passen niet in een feestelijke
huwelijksdienst. Daarmee overvraag je
het bruidspaar en de gasten. Voor diepgaand onderwijs zijn het huwelijksge-

Exit 3: mogelijk ouderschap
De zin ‘Ook nu roept de Heer tot het
ouderschap als hij daar de mogelijkheden voor geeft’ kan volgens deputaten
niet in het formulier blijven staan. Botweg stellen ze in hun rapport: ‘Deze zin
zegt in feite niets!’ Deputaten schrijven
hier zelf cursief en met uitroepteken.

Egbert Brink geeft een nadere verklaring: ‘Blijkbaar hebben de deputaten
geen voeling met de discussie die
erachter schuilging. In één zin wordt de
roeping tot ouderschap verwoord, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de
cultuuropdracht. Maar aangezien niet
ieder hiervoor geroepen wordt, is ook
rekening gehouden met onvruchtbaarheid en is de zin zo verwoord. Bovendien
kunnen er zwaarwegende redenen zijn
om van de roeping tot ouderschap af te
zien. In een tijd van “vrijheid-blijheid”
waarin “kinderzegen” wordt uitgesteld
uit andere motieven, is deze verwoording ook geen overbodige luxe.’
Exit 4: instelling van God en unieke
levenseenheid
Zo zijn er nog wel een paar punten te
noemen, die zonder nadere argumentatie verdwenen zijn. Tot mijn verbijstering is de prachtige openingszin ‘Het
huwelijk is geen uitvinding van mensen,
maar een instelling van God’ gesneuveld
en vervangen door ‘Het huwelijk is ook
een feest zo oud als de mensheid’.
Marja Zwikstra zegt over dit weglaten
van het huwelijk als instelling van God:
‘Dat is een zwaktebod. Denk aan degenen die smalend praten over het boterbriefje en dat je elkaar ook wel zonder
huwelijk trouw kunt beloven.’
Persoonlijk vind ik het erg plat en banaal
om te zeggen dat het huwelijk ‘zo oud
als de mensheid is’. Dat kun je toch niet
een serieuze modernisering van de zin
‘geen uitvinding van mensen, maar een
instelling van God’ noemen? Bovendien
gaat het bij de instelling van het huwelijk niet om het feest, maar om het feit
dat man en vrouw ‘een unieke levenseenheid vormen’. Helaas is ook die passage door deputaten verwijderd.
Marja Zwikstra vindt dat meer dan jammer, omdat ‘dit tussenzinnetje juist het
“instelling van God zijn” versterkte.’ Ook
Egbert Brink betreurt deze wijziging.
De verbondenheid van Adam en Eva in
het paradijs, en dezelfde verbondenheid
van elke man en vrouw die met elkaar
trouwen in een unieke levenseenheid, is
fundamenteel. De formulering ‘en dat
doet hij nóg’, was een prachtige vondst
van de neerlandicus Sybe Bakker.
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Exit 5: onderlinge eenheid en de man
als hoofd
Heel evenwichtig worden de eenheid en
het verschil tussen man en vrouw in het
formulier beschreven. Maar nu schrappen deputaten zonder woord en wijs de
treffende beginzin dat in het huwelijk
‘allereerst de eenheid naar voren komt’.
Dat was geen overbodige zin en het
wegvallen is meer dan jammer, want
‘daardoor loopt de verbinding niet
vloeiend’, aldus Egbert Brink en moet
even later, als deputaten opeens naar
‘deze eenheid’ verwijzen, worden nagedacht wat er eigenlijk met deze eenheid
bedoeld wordt. Ook Marja Zwikstra zegt
hierover: ‘Jammer, want dat allereerst
eenheid mag best benadrukt worden.’
In de NBV staat, als het om de onderlinge verhouding binnen het huwelijk
gaat, overduidelijk: ‘de man is het hoofd
van de vrouw’ (1 Kor. 11:3). Het formulier
zegt daarom ook dat de man de ‘eerstverantwoordelijke’ is, en met liefde en
zelfverloochening ‘hoofd behoort te zijn
van zijn vrouw’. Tot mijn stomme verbazing hebben deputaten deze woorden
helemaal weggewerkt in hun versie.
Geen woord meer over de hoofdverantwoordelijkheid van de man!
Egbert Brink vraag zich af waarom
deputaten dit hebben weggelaten: ‘Om
geen aanstoot te geven? Of is het een
ontkenning van deze bijbelse grondlijn
en een keuze voor het harmoniemodel?’

Marja Zwikstra is net zo kritisch over
deze dubbele verwijdering: ‘Is de vergelijking met Christus’ hoofd-zijn van
zijn gemeente zo nog wel duidelijk?’ En
ze geeft aan dat in 1999 de woorden
‘gezag’ en ‘onderdanigheid’ bewust niet
gebruikt zijn, omdat die twee zaken al in
het ‘hoofd-zijn’ zijn opgenomen.
Zelf vraag ik me af waarom de bruid dan
bij de wederzijdse verplichtingen opeens
wel te horen krijgt, dat ze haar man ‘als
hoofd’ moet aanvaarden. Dat komt dan
ook uit de lucht vallen.
Exit 6: totdat Christus terugkomt
Als laatste opvallend puntje noem ik
nog het volgende. Deputaten stellen
voor, om bij de beloften alleen nog uit te
spreken ‘tot de dood jullie scheiden zal’.
In het formulier staat ‘totdat Christus
terugkomt of de dood u scheiden zal’.
Terecht vraagt Egbert Brink zich af:
‘Waarom is het wenkend perspectief
van de toekomstverwachting weggelaten? Elk christelijk huwelijk mag immers
in het teken staan van de komst van
Christus en de bruiloft van het Lam?!
Zie hierover het verslag van de bespreking op de synode van Leusden, met alle
argumentatie toen gegeven.’
Hier zie je weer een sterk staaltje van
de dadendrang van deputaten. Met alle
goede bedoelingen gaan ze ver over de
grens van hun opdracht heen. En dat
zonder enige motivatie!

Houd het huwelijk(sformulier)
hoog!
Dit is het resultaat van een eerste reactie op het voorstel van deputaten. Het
commentaar zal, hoop ik, nog wel op
de synode besproken worden. Hopelijk
zullen we als kerken niet akkoord gaan
met dit snoei- en schoffelwerk van
deputaten. Egbert Brink heeft een beter
voorstel: ‘Als per se moet worden ingekort, nodig ik de deputaten uit zelf met
een voorstel te komen en niet van een
oorspronkelijke versie een lappendeken
te maken. Laten zij hun eigen creativiteit eens tonen, zodat zij een product
leveren waarin hun eigen wensen en
voorkeuren alle ruimte krijgen. Dan
hebben we een alternatief en niet een
bewerking naar eigen voorkeur. Of dat
een verbetering zal zijn, zal nog moeten
blijken. Maar ik ben benieuwd.’
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Bijbelgebruik en commentaren
in de 21ste eeuw

Rondblik

J. van Bruggen

CNT-3 voltooid
Op 27 november jl. is in een feestelijke
bijeenkomst in Putten aandacht gegeven aan de voltooiing van de serie
Commentaar Nieuwe Testament. Daar
zijn drie toespraken gehouden door
resp. prof.dr. P.H.R. van Houwelingen,
prof.dr. J. van Bruggen, de redacteur
van de serie, en de Duitse prof.dr. A.D.
Baum uit Gießen. Wij vinden het een
eer dat we deze toespraken van hen
ontvingen ter publicatie.

Korte toespraak bij het overhandigen van het laatste deel van de voltooide serie aan de voorzitter van
het Nederlands Bijbelgenootschap,
dr. H.G. van de Graaf.
Dames en heren,
Vanmiddag mogen wij als auteurspanel
de voltooide CNT-serie presenteren. Wij
doen dat in verwondering en met dankbaarheid.
Het is ruim dertig jaar geleden dat ik
onzeker en wat magertjes een goede
invulling probeerde te geven aan een
grote, leren Engelse fauteuil. Tegenover
mij zat een man die daar veel beter dan
ik in slaagde: de directeur van uitgeverij
Kok: Wim Steunenberg.
In die tijd werd geen gesprek in een
directiekamer begonnen zonder dat
je eerst uit een mooi kistje een goede
sigaar kreeg aangeboden. Wim rookte,
ik rookte mee.
Op de ronde salontafel lagen naast zijn

asbak mijn twee A4’tjes. Volgetypt met
behulp van een typemachine waarvan
het lint alweer aan vervanging toe was
(computers waren nog niet verbreid
onder de mensen, laat staan een printer). De twee blaadjes bevatten een
schetsvoorstel voor een vernieuwde
CNT-serie.
Wim deed waar hij altijd goed in was:
luisteren. Slechts zo nu en dan onderbrak hij met zijn sonore stem mijn
toekomstvisie om een gerichte vraag te
stellen.
Na een uur besloot hij de twee A4’tjes
niet van de tafel te vegen. Toen ik in die
late januarimiddag naar huis fietste,
was het al donker geworden. Ik was
hoopvol, maar ook nog onzeker. Bij het
licht van een fietslantaren kun je niet zo
ver vooruitkijken.
Het is nu dertig fietsjaren later.
Opnieuw zie ik een tafel. Nu een langgerekte. Want straks moet aan één zijde
een heel auteurspanel aanschuiven. Niet

in een kamer, maar in een zaal, want
aan de andere zijde moet een hele vertegenwoordiging zitten van gebruikers
van de CNT-3 serie, onze vrienden. Op
de tafel staan nu geen asbakken meer.
Er liggen honderd pak A4 printpapier,
in de afgelopen 23 jaar volgeprint door
auteurs en door Kok geduldig verwerkt
tot 24 boeken in stevige banden.
Begrijpt u waarom wij vandaag
beheerst worden door verwondering en
dankbaarheid? De Here God heeft ons
in deze periode als auteurs aan elkaar
gegeven. Hij gaf ons de constante hulp
van de uitgever. Hij was het ook die
ons gezondheid en werkkracht heeft
geschonken. En we hebben in deze jaren
veel vreugde genoten bij het samenwerken als team. Persoonlijk ben ik mijn
God heel dankbaar dat ik als redacteur
niet alleen aan het begin mocht staan
van dit werk, maar dat ik ook de afronding ervan mag meemaken op deze
middag.
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Ik vind het een vreugde dat ik nu het
eerste exemplaar van het laatste deel
mag gaan uitreiken. En het is een
voorrecht dat ik dit mag doen aan dr.
H.G. van de Graaf, voorzitter van het
Nederlands Bijbelgenootschap. U aarzelde geen moment toen ik u maanden
geleden vroeg om hier te willen zijn. U
deelde mijn overtuiging dat vertalingen
en commentaren elkaar de hand reiken,
zeker bij CNT-3.
Onze serie wil immers niet alleen bruikbaar zijn voor theologen. Ze wil ook van
betekenis zijn voor andere lezers, die
geen Grieks kennen. [Ja, hier staat een
komma en ik hoop dat die er nog heel
lang zal kunnen blijven staan!] Wij hebben ervoor gekozen de uitleg te starten
bij de Nederlandse tekst en alleen dan
in te gaan op het Grieks, wanneer dat
nodig is voor een goed begrip van de
tekstbetekenis. Wanneer verschillen
tussen vertalingen (inbegrepen de [herziening van de] Statenvertaling) daartoe
aanleiding geven, worden die verschillen
namelijk besproken, al of niet met expli-

Causerie na de presentatie van de
voltooide CNT-3 serie op 27 november 2010.
Dames en heren,
Vandaag presenteren wij als auteurs
dus een voltooide serie commentaren
aan de bijbelgebruikers in de eenentwintigste eeuw. Het is een serie die
zich richt op het Nieuwe Testament. Je
kunt die verzameling van geschiedenisboeken, brieven en een openbaring op
allerlei manieren omschrijven en typeren. Bekend is de formulering dat in het
Nieuwe Testament opengaat wat in het
Oude nog verscholen ligt. Het is naar
zijn inhoud de verzameling van de boeken der vervulling. Een andere omschrijving kiest zijn uitgangspunt meer in de
auteurs. Je kunt zeggen dat we hier de
bijeengebrachte nalatenschap vinden
van de apostelen, de normatieve oorkonden van het christendom, de canon.
Vele nieuwtestamentici uit de laatste
eeuwen zijn het met die beide omschrijvingen in toenemende mate oneens. Zij
typeren het Nieuwe Testament als een

ciete verwerking van de grondtekst.
Als basisvertaling is aanvankelijk
gebruikgemaakt van de NBG-vertaling
1951 en ook van de Statenvertaling. In
latere delen wordt daarnaast de NBV
(2004) geciteerd en besproken. Vanaf
2010 zullen de eerdere delen bij herdrukken worden herzien, zodat ook in die
delen dan wordt ingegaan op de NBV.
Onze serie sluit dus nauw aan bij de
vertaalde Bijbel: twee van de meest
bekende vertalingen danken we aan het
Nederlands Bijbelgenootschap. Bijbelvertalers en bijbeluitleggers richten zich
ieder op eigen manier op het bevorderen
van het bijbelgebruik. Het Bijbelgenootschap heeft daar kortgeleden ook een
thema, een belangrijk aandachtspunt
van gemaakt. Ik wil daar vanmiddag bij
aansluiten. Vanwege onze gezamenlijke
gerichtheid op bijbelgebruik heeft het
dan ook een symbolische waarde wanneer ons eerste exemplaar van het laatste deel vanmiddag wordt aangeboden

willekeurige verzameling van vroege
oudchristelijke literatuur, neerslag van
een nieuwe religiositeit, aangeslibd rond
een indrukwekkende historische persoonlijkheid.

Gebedsverhoring
Vanmiddag wil ik beginnen met een
andere karakterisering: het Nieuwe Testament is allereerst een unieke gebedsverhoring. Het is de goddelijke verhoring
van een gebed dat de Zoon tot de Vader
heeft gericht. Het was in de laatste
nacht voor zijn kruisiging dat Jezus bad
voor zijn apostelen en leerlingen. Hij
bad – zo lezen we in Johannes 17 – allereerst voor degenen die de Vader Hem
gegeven had en aan wie Hij de Vader
bekend had gemaakt. Zij zouden worden
uitgezonden in de wereld opdat velen
door hun verkondiging zouden geloven.
Juist daarom bidt Jezus dat deze apostelen allen één zijn (vs. 11), opdat de wereld
gelooft dat de Vader de Zoon heeft
gezonden (vs. 20-23). Ter wille van velen,
tot in de eenentwintigste eeuw toe, bad
Jezus met nadruk voor de eenheid van
de apostelen na zijn heengaan.

aan de voorzitter van het Nederlands
Bijbelgenootschap.
U zult, dr. Van de Graaf, vanuit uw
optiek er wat meer op gericht zijn om
de mensen te bewegen tot het gaan
gebruiken van de Bijbel. Wij als bijbeluitleggers zullen er meer op uit zijn dat
die bijbelgebruikers nu ook op de goede
manier gebruik maken van wat zij lezen.
Het één beïnvloedt hier het ander. Het is
dan ook onze wens dat de nu voltooide
serie op eigen manier een bijdrage zal
mogen leveren aan het bijbelgebruik in
de eenentwintigste eeuw.
Dan mag ik u nu de voltooide serie
CNT-3 presenteren door het aanreiken
van het eerste exemplaar van het 24ste
en laatste deel, anno Domini 2010.

Dat gebed was wel nodig. Op dat
moment waren alle leerlingen tegenstanders van Jezus’ kruisiging. En in
de laatste maanden waren de onderlinge ruzies soms hoog opgelopen. Dit
gebeurde terwijl de Meester nog bij hen
was. Een somber vooruitzicht voor de
tijd daarna! Daarom bad Jezus voor hun
eenheid in geloof.
Zonder dat gebed zouden wij in onze
eeuw misschien niets meer gehoord
hebben over de Vader en de Zoon. Of we
zouden alleen nog wat verspreide en
tegenstrijdige documenten vinden van
onderling rivaliserende oud-leerlingen
van Jezus. Dan zouden we het werkelijk
hebben moeten doen met slechts oudchristelijke literatuur. Maar het gebed
van die nacht is verhoord. De onwillige
en ruziënde apostelen vormden een
eenheid op de pinksterdag en daarna.
En het grootste wonder is wel dat zij,
afgezien van een enkele tijdelijke discussie, tot in de martelaarsdood eenparig
zijn gebleven. Het Nieuwe Testament is
veelkleurig, maar het ademt één geloof.
De wegen gingen vanuit Jeruzalem alle
kanten op, maar het bleef één evangelie
en één geloof. U kunt daarover lezen in
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het deel Apostelen dat zojuist gepresenteerd werd. Voor alles is het éne Nieuwe
Testament een unieke gebedsverhoring.

Voor vandaag
Dat vervult ook met schroom wanneer
je op dit Nieuwe Testament een commentaarserie wilt schrijven. De grond
waarop je staat, is heilig. En tegelijk
is het al heel lang ook een omstreden
gebied. Vanaf de dagen van de christenbestrijder Celsus in de tweede eeuw en
de christenvijandige neopythagoreeërs
in de vierde eeuw tot en met de vrijblijvende Jezus-symposia in de twintigste
eeuw liggen de evangeliën en ook de
brieven onder vuur. Dat zou ertoe kunnen verleiden als uitlegger helemaal
op te gaan in brandbestrijding en niet
meer toe te komen aan het Nieuwe Testament zelf, dat stille getuigenis van een
verhoord gebed.
In onze commentaarserie hebben wij
niet willen voorbijgaan aan veel wat
tegen het Nieuwe Testament wordt
ingebracht. We willen niet naïef zijn. We
lezen het Nieuwe Testament in de eenentwintigste eeuw met zijn zogeheten
‘moderne bijbelwetenschap’. Daarom
vindt de lezer op allerlei momenten ook
discussie met de kritische benadering
van het Nieuwe Testament in deze en de
vorige eeuwen. Wij kunnen ons daarin
gelukkig aansluiten bij die wetenschappers die de Bijbel tot zijn eigen recht
laten komen. Samen met hen willen we
de bijbelgebruikers moed geven: ze hoeven zich niet bang te laten maken. De
vaak imponerende woorden die in naam
der wetenschap worden ingebracht
tegen het eenvoudig lezen en geloven
van wat het Nieuwe Testament ons
leert, missen wetenschappelijke objectiviteit en zijn gebaseerd op menselijk
vooroordeel. Het is belangrijk om ons bij
het bijbelgebruik de moed en het geloof
niet te laten ontnemen.

Hoofddoel
Toch is dit niet het voornaamste dat
onze serie wil aanreiken aan de bijbelgebruiker in de eenentwintigste eeuw. Ons
hoofddoel is positief. Wij willen graag al
lezend en uitleggend de eenheid laten
zien van de apostolische documenten,

de schoonheid van deze gebedsverhoring. Het is belangrijk dat wij als bijbelgebruikers niet ontmoedigd worden,
maar het is nog veel belangrijker dat wij
al lezende delen in de verhoring van wat
Jezus ook heeft gebeden in die nacht
voor zijn sterven: ‘Ik zeg dit terwijl ik
nog in de wereld ben, opdat zij vervuld
worden van mijn vreugde’ (Joh. 17:13).
Die vreugde heeft alles te maken met
wat Jezus aanduidt als zijn beslissende
werk op aarde: Hij heeft op aarde Gods
grootheid getoond en Hij heeft Gods
naam bekendgemaakt (vs. 4,6). Het hart
van het evangelie is Jezus Christus zelf.
Zijn openbaring is de inhoud van de verkondiging van de apostelen, waardoor
ook anderen zullen gaan geloven
(vs. 20-23).
Daarom is de uitlegging van het Nieuwe
Testament ook iets bijzonders. Niet
vanwege de tekst als talig product: daarvoor gelden de normale leesregels. Het
bijzondere ligt in de inhoud. Het Nieuwe
Testament is een venster: het gaat niet
om het glas en de sponningen, maar om
het uitzicht. Dit uitzicht moet centraal
staan bij alle exegese van zinnen en passages. Sterker nog: juist ter wille van dit
uitzicht gaat de exegeet als glazenwasser aan het werk.

Met vreugde
Op drie manieren probeert onze serie de
bijbelgebruiker te helpen om al lezend
ook steeds op te kijken en het evangelie
te zien met vreugde.
In de eerste plaats door de opzet van
onze bijbelcommentaren. We hebben
aandacht voor allerlei details van woorden en zinnen ondergeschikt proberen
te maken aan de aandacht voor grotere
tekstgehelen, de hele brief, de complete
geschiedenis. Daartoe hebben we verwijzingen naar literatuur in bijna alle
delen zo onopvallend mogelijk gemaakt:
ze zijn na te zoeken met behulp van
de literatuurlijst, maar ze lopen de
lezer niet nodeloos voor de voeten als
voetnoten. Alleen in het Apostelendeel
vindt men voetnoten, omdat dit de
lezer moeite bespaart bij het opzoeken
van gegevens in zo’n door meer auteurs
geschreven boek met een grotere diversiteit van materiaal. Verder hebben we
bespreking van details vaak geplaatst

in inspringende gedeelten met een
iets kleinere letter: de lezers kunnen er
zelf voor kiezen of zij die zijweg willen
inslaan of dat zij doorgaan op de hoofdweg. En ten slotte geven we in de bijbelcommentaren van tijd tot tijd verwijzingen naar de themadelen waarin de
samenhangen van de tekst met andere
boeken en met de geschiedenis samenvattend worden beschreven. Op deze
manier geven we voorrang aan grotere
tekstgehelen: woorden en zinnen zijn
onderdeel van een groter weefsel en de
lezer moet vooral daarvan het patroon
gaan ontwaren. Alleen zo vindt men de
weg van het papier en van de tekst naar
de werkelijkheid die wordt beschreven.
In de tweede plaats verdelen we de serie
in Afdelingen. De reeks krijgt daardoor
kleur. U ziet het boven aan elke bladzijde
van uw programma vanmiddag: die 24
gekleurde blokjes van groen tot rood,
blauw en oranje, en dan ook nog een
vleugje aubergine. Ik hoop dat het leuk
staat in uw boekenkast. Een kleurige
slinger als u ze naast elkaar zet. Een van
de auteurs ordent alle commentaarseries in zijn boekenkast op bijbelboek.
Bij hem zijn de CNT-delen verstrooid
over vele planken waar ze opvallen als
noten op de notenbalk van zijn boekenkast. Hoe dan ook, het gaat bij die kleur
om een achterliggende gedachte. Het
Nieuwe Testament is niet een grijze,
eenvormige verzameling geschriften,
zoals een reeks wetboeken of een encyclopediereeks. In het Nieuwe Testament
als verzameling weerspiegelt zich in de
geloofseenheid een kleurige veelheid
aan personen en gebeurtenissen. Het is
een beetje zoals je een kathedraal kunt
binnenlopen: door een apostelportaal
treed je de overwelfde ruimte binnen
om daar een preekstoel te vinden met
de vier diersymbolen voor de evangelisten, terwijl ergens in een nis het beeld
van Paulus opdoemt en de gebrandschilderde ramen in het koor taferelen
uit Openbaring kleur geven. Dat is het
Nieuwe Testament driedimensionaal. En
die realiteit moeten we ontwaren in de
tweedimensionale tekst. Daarbij kan het
ons helpen, reeds de teksten van elkaar
te onderscheiden in persoon en kleur. En
de gekleurde banden zijn daarheen een
verwijzing.
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In de derde plaats hebben we ervoor
gekozen, vier themadelen te geven. Twee
bij de evangeliën: over het leven van
Jezus en over zijn prediking. En twee
bij de overige boeken van het Nieuwe
Testament, een deel over Paulus en
een deel over de overige Apostelen. In
deze themadelen willen we de historische samenhangen van de woorden en
daden van Jezus en zijn apostelen in
beeld brengen. Hier komt nu het uitzicht goed tot zijn recht. Het bijbellezen
wordt samengevat en door het raam
zien we de Meester met zijn leerlingen

door Palestina reizen om er zijn grote
daden en zijn indringende openbaring
te geven. Door het andere raam zien we
Paulus de Grieks-Romeinse wereld binnentrekken, pechvogel op al zijn reizen,
en tegelijk wonderdoener en krachtig
prediker. Of we zien de apostelen bijeen in Jeruzalem en uitwaaierend over
de wereld. We horen de klank van hun
geloof en de echo daarvan in de volgende generatie. Om dit uitzicht gaat het.
En dit uitzicht is op zijn beurt ook weer
meteen de context waarin we verder
gaan lezen in evangelie en brief.

Gereed
Onze serie, met deze kenmerken, is nu
gereed. Wij zijn er dankbaar voor. Het is
onze handreiking voor nieuwtestamentisch bijbelgebruik in deze tijd. Moge het
werk tot zegen zijn. Het Nieuwe Testament is het wonder van het verhoorde
gebed. Onze bede is dat deze commentaarserie door haar profiel mag bijdragen aan het bewaren van de vreugde
daarover in de eenentwintigste eeuw.

Waarom het afsluitende deel
van de CNT-serie zo’n bijzonder
boek is geworden
Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie. Wie dit themadeel ter
hand neemt, ontdekt meteen al drie dingen die anders zijn ten opzichte
van de rest van de CNT-serie: (1) Het stofomslag wordt opgesierd met een
kleurenfoto van een afbeelding met de twaalf apostelen. (2) Op het titelblad prijkt een zestal auteursnamen – blijkbaar gaat het bij dit deel om
teamwork. (3) Vanwege de veelheid van materiaal heeft het boek voetnoten en een uitgebreide zoekfunctie, door middel van twintig pagina’s
registers: behalve een tekstregister ook een zaakregister met alle besproken documenten plus de belangrijkste namen en onderwerpen.
Een bijzonder boek. Naast het eerder
verschenen themadeel over Paulus
hoort een themadeel over de Twaalf,
maar hoe pak je zo’n project aan en hoe
geef je het vorm? Dat kostte nogal wat
hoofdbrekens. Het kon geen verzameling
van twaalf apostelbiografieën worden,
want over de meeste apostelen weten
we maar weinig. Eigenlijk gaat het ook
niet om henzelf maar om het evangelie
dat door hen gedragen werd. Apostelen
als evangeliedragers, dat betekent drie
dingen: zij waren de steunpilaren van de
eerste christelijke gemeente in Jeruzalem, droegen het evangelie de wereld in
én hun boodschap bleek spraakmakend
te zijn.

Jeruzalem, navel der aarde
De apostelen hadden Jeruzalem als
thuisbasis. Schitterend is de centraliteit
van Jeruzalem gevisualiseerd in het
vloermozaïek van Madaba (Jordanië),
afkomstig uit de zesde eeuw na Christus. Dit topografische mozaïek, met een
totale oppervlakte van ongeveer dertig

Vloermozaïek van Madaba

25

Jaargang 18 no 1 januari 2011

vierkante meter, was bedoeld om de
belangrijkste plaatsen uit de heilsgeschiedenis in Syrië, Palestina en Egypte
letterlijk en figuurlijk op de kaart te
zetten. Het centraal gelegen Jeruzalem,
geheel ommuurd en royaal voorzien van
poorten, heeft een groter formaat dan
welke andere stad ook. Dit geldt eveneens voor het bijschrift in grote rode letters: ‘de heilige stad Jeruzalem’. Jeruzalem is perfect ovaal van vorm en lijkt zo
te worden getypeerd als de ideale stad,
het middelpunt van het heilige land, de
navel van de aarde.

Een driedelig themadeel
Dit themadeel is in drieën onderverdeeld, zoals de volgende schets van de
inhoud laat zien.
Deel 1, door P.H.R. van Houwelingen,
gaat over ‘Het apostolische evangelie
vanuit Jeruzalem’. Dáár gebeurt het
namelijk, op Pinksteren, om daarna pas
wereldwijd uit te waaieren. De Jeruzalemse moederkerk, waar het evangelie
door de Twaalf verkondigd werd en waar
later Jakobus leiding gaf, kreeg na verloop van tijd een zelfstandige dochter:
de gemeente van Antiochië. Van daaruit
zou het evangelie, via de joodse diaspora, verder de volkenwereld ingaan.
Het was een behoeftige moederkerk.
Paulus organiseerde een collecte onder
de niet-joodse christenen om
de gemeente van Jeruzalem te ondersteunen. Dit mede als uiting van dankbaarheid voor het feit dat het ook een
uitdelende moederkerk was. De niet-Paulinische brieven en het boek Openbaring
hebben allemaal een bepaalde relatie
met de heilige stad, ze documenteren
de zendingsbeweging vanuit Jeruzalem.
Zo is dit themadeel ondersteunend voor
alle commentaardelen op Hebreeën,
de Katholieke Brieven en Openbaring.
Vooral het laatste bijbelboek geeft antwoord op de vraag: is er nog toekomst
na de verovering van Jeruzalem en de
tempelverwoesting in 70 na Chr.? Gelukkig wel, mits we in geloof omhoog- en
vooruitkijken. We mogen uitzien naar de
stad van de toekomst die ons door God
is beloofd, het nieuwe Jeruzalem.
Deel 2, door J. van Bruggen, behandelt
‘Het apostolische evangelie als geloofsbelijdenis’. Het geloof van apostelen en

Zutphense
Credoschildering

oudsten was geen theologische constructie van individuele apostelen. We
moeten, met een mooie metafoor, het
grondwater oppompen: vragen naar
de inhoud van hun gemeenschappelijk
geloof. Om die kernvraag te beantwoorden is de inhoud van Hebreeën,
de Katholieke Brieven en Openbaring
geconcentreerd tot zeven thema’s: Abrahams God, Jezus van Nazaret, De Geest,
Het koninkrijk, De nieuwe geloofsgemeenschap, Apostolisch gezag, Lijden in
deze tijd.
Deel 3, getiteld ‘Het apostolische evangelie in weerklank’, laat diverse stemmen horen uit de eerste generatie
na de apostelen. Zij staan bekend als
Apostolische Vaders, vroegchristelijke
apologeten, of auteurs van nieuwtestamentische apocriefen. Met de zeven
thema’s uit deel 2 als leidraad trekt een
bont gezelschap aan ons oog voorbij.
Zo zien we de apostolische verkondiging doorwerken. Maar soms is er ook
weerklank in de vorm van tegenspraak.
Hoe bleef het apostolische evangelie
dan zuiver bewaard? Met die vraag in
gedachten wordt deel 3 afgerond door
een hoofdstuk over de canon van het
Nieuwe Testament.
Speciaal voor dit boek zijn enkele representatieve voorbeeldteksten uit de eerste twee eeuwen opnieuw vertaald door
J. van Eck. Bijvoorbeeld het middenstuk
van de Didache, de brief van Ignatius
aan de Romeinen, en de Canon Muratori.
Juist die voorbeeldteksten maken dit
themadeel tot een uniek leesboek over
de tijd van het Nieuwe Testament en
over de periode vlak daarna. Behalve
P.H.R. van Houwelingen, die de hoofdstukken ‘Leraars’ en ‘Schatbewaarders’
voor zijn rekening nam, werkten ook
andere CNT-auteurs aan deel 3 mee.
T.E. van Spanje schreef het hoofdstuk

‘Spoorzoekers’ en P.J. Lalleman het
hoofdstuk ‘Eigenzinnigen’. Het auteursteam werd voor deze gelegenheid versterkt met H.A. Bakker (verbonden aan
de CHE en aan de VU), vanwege zijn
specialistische kennis van de vroege
kerk. Hij verzorgde de hoofdstukken:
‘Herders’, ‘Martelaren’, en ‘Getuigen’.

De Credokapel in Zutphen
Omstreeks de zesde eeuw na Chr. stelde
men het zo voor, dat het Credo ontstaan
was toen de apostelen voor het laatst bij
elkaar waren voordat ze de wereld ingingen om het evangelie te verkondigen.
Toen zouden ze, onder inspiratie van
de Pinkstergeest, elk een van de twaalf
geloofsartikelen hebben geformuleerd,
zodat een eenparig getuigenis tot stand
kwam. Daarom werden de apostelen
vaak afgebeeld op de muren van doopkapellen. Waar geen doopkapel aanwezig was, gebruikte men de gesloten
wand van het koor of een hoge muur uit
het schip van de kerk. Een Credoschildering van de apostelen, liefst voorzien
van bijbehorende tekstbanden met het
Apostolicum, hoorde naar algemeen
gevoel in iedere kerk thuis. Later werden
– ter ondersteuning – soms ook profeten aan het tafereel toegevoegd, terwijl
men tijdens de gotische periode tevens
gewoon was Jezus Christus te portretteren op een belangrijke sluitsteen
(vgl. Ef. 2:20).
Een fraaie verbeelding van de apostelen
als dragers van een spraakmakend evangelie is te vinden in de zogeheten Credokapel van de Grote of Sint-Walburgiskerk
te Zutphen. Omdat alle in aanmerking
komende muren van koor en schip uit
dit kerkgebouw in de loop van de tijd
waren uitgebroken, gebruikte men
het stergewelf van de in 1492 gereed-
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gekomen noorderdwarskapel voor een
hoge Credoschildering. Die creatieve
noodoplossing maakt de Zutphense
versie tot iets bijzonders. Er waren acht
grote gewelfvelden beschikbaar en vier
kleinere. Zodoende staan de apostelen
daar als twaalftal boven ons hoofd, elk
met een van de twaalf artikelen van
het geloof bij zich op een banderol. Op
dit fresco vormen ze dus een groep van
twaalf dragers, gecombineerd tot een
groepsportret, alsof de tekst van het
Apostolicum bijna letterlijk aangedragen werd door de gezamenlijke apostelen. Hoewel dat laatste zoals gezegd

een legendarische invulling is, laat dit
themadeel vanuit diverse perspectieven
zien dat er wel degelijk een inhoudelijke
relatie ligt tussen de twaalf geloofsartikelen en het apostolische onderricht,
ofwel de leer van de Twaalf.
Mevr. Aartje Bos-Oskam, gids in de Zutphense Sint-Walburgiskerk, aan wie veel
informatie over het gebouw te danken
is, mailde de volgende reactie op het
verschijnen van het boek: ‘Heel dankbaar ben ik dat de credoschildering in de
Walburgis nu aan de orde komt om wat
zij als geloofsinhoud te bieden heeft en

niet als lege artistieke huls.’
Dezelfde kerk heeft ook nog een Credobord in de volkstaal uit 1610: ‘De Artikelen des Geloofs’. Daarmee komt de
geloofsbelijdenis dichter bij de mensen
te staan, maar helaas los van de apostelen. Bij dit Credobord moet je dus
eigenlijk steeds omhoog kijken naar de
figuren uit de Credokapel. Het themadeel eindigt veelzeggend met diezelfde
geloofsartikelen als samenvatting van
de leer van de Apostelen, dragers van
een spraakmakend evangelie.

Bijbelgebruik en
bijbelcommentaren in
Duitsland
Dames en heren,
Allereerst wil ik de redacteur prof.
Van Bruggen, de auteurs van de
verschillende commentaren en
themadelen, en ook de uitgever Kok
met de voltooiing van de CNT-serie
feliciteren!
Toen ik in 1989 aan de Theologische
Unversiteit Kampen kwam studeren,
was het grote project net begonnen.
Het commentaar Marcus: Het evangelie
volgens Petrus was in 1988 verschenen,
en andere delen waren in voorbereiding.
Ruim twintig jaren later is de hele serie
nu voltooid. Dat vind ik een enorme
prestatie!
Mijn opmerkingen over de voltooide
serie moet ik met een belijdenis beginnen: in mijn boekenkast heb ik de
CNT-commentaren ook op bijbelboek
gesorteerd. Daarom heb ik tot vandaag
de boodschap van de kleur grotendeels
gemist. Desondanks vond ik altijd: qua
inhoud is het eigen profiel van de CNTserie onoverzichtelijk.
Dat profiel wil ik kort vanuit een Duits

perspectief beschrijven. Ik kies daarvoor
een vergelijking, misschien zelfs een
allegorie. Prof. Van Bruggen heeft in zijn
toespraak aangeduid dat de schrijver
van een bijbelcommentaar op een glazenwasser lijkt. Dat is een beeld dat heel
goed past. Vanuit een andere invalshoek
lijkt de schrijver van een commentaar
ook op een leider of gids die anderen
rondleidt. En de boeken van het Nieuwe
Testament lijken op kleinere en grotere
bergen. Een commentaarserie is dan een
verzameling van (schriftelijke) reisgidsen voor de belangrijkste bergketen van
de wereld met 27 verschillende spitsen.
Wanneer ik nu de CNT-serie vergelijk
met bijbelcommentaren in Duitsland,
valt mij een aantal verschillen op die
licht werpen op het bijzondere karakter
van CNT. Ik beperk mij tot zes opmerkingen:
1. In Duitsland hebben wij en groot
aantal commentaarseries. De meest
belangrijke zijn in alfabetische volgorde:
EKK, HNT, HThK, KEK, NEB, NTD, RNT,
SKK-NT, ThHK, ThKNT (enz. enz.). Dat is
op zich heel mooi. Maar het roept ook

vragen op. Het Nieuwe Testament is een
vrij smal boek en het bestaat uit een
tamelijk kleine bibliotheek. Zijn zo veel
verschillende commentaren dan nodig
en nuttig? Of hebben de critici gelijk die
zeggen: ‘Alles is al gezegd, maar nog niet
door iedereen!’?
De schrijvers van CNT zijn in een veel
betere situatie. Als ik het goed heb, is
CNT de enige nieuwe wetenschappelijke
commentaarserie op het Nieuwe Testament in het Nederlands. Theologen
lezen meestal ook zonder te veel moeite
boeken in andere talen. En ik weet dat
Nederlanders daar bijzonder goed in
zijn. Maar niets leest zo gemakkelijk als
een boek in de eigen moedertaal. En
daarom zal niemand de noodzakelijkheid van het Nederlands CNT-project
betwijfelen.
2. Duitse commentaren op het Nieuwe
Testament zijn soms enorm lang. Rudolf
Schnackenburg schreef vier delen over
het Evangelie volgens Johannes (19912001). François Bovon schreef vier delen
over het Evangelie volgens Lucas (19892009). Wolfgang Schrage schreef een
commentaar over 1 Korintiërs in vier
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delen. En Ulrich Luz beloofde diegene
die de ruim 4000 bladzijden van de vier
delen van zijn commentaar over Matteüs (1985-2002) leest, een cadeau. Ik
vraag me af hoeveel lezers het cadeau
tot nu toe hebben verdiend.
Voor collega’s en voor studenten die een
wetenschappelijke verhandeling moeten
voorbereiden, is een omvattend commentaar natuurlijk heel nuttig. Maar
voor de gemiddelde dominee die in zijn
voorbereiding voor de aanstaande zondag één of een aantal commentaren wil
raadplegen, is het vast niet mogelijk elke
keer vijftig of meer bladzijden te lezen.
Net als de ruimte in de knapzak van een
alpinist beperkt is, is ook de tijd van een
dominee beperkt. De gemiddelde dominee heeft vaak meer aan een bondige en
kernachtige uitleg van zijn perikoop. En
dit soort informatie en hulp bevat CNT –
niet te kort, maar ook niet te lang.
3. Omdat er al zo veel Duitse commentaarseries op het Nieuwe Testament zijn
die soms erg op elkaar lijken, ontstaat
in de wereld van de bijbelcommentaren
inmiddels een toenemende specialisering: sinds 2003 zijn drie delen van de
PKNT verschenen, het Papyrologische
Kommentar zum Neuen Testament. De
auteurs van deze nieuwe serie gaan
alleen na wat de antieke papyri tot de
verklaring van het Nieuwe Testament
kunnen bijdragen. In 2007 werd de
eerste commentaar in de nieuwe serie
NTP, Novum Testamentum Patristicum,
gepubliceerd. In de NTP-serie gaat het
alleen maar om de vraag wat de kerkvaders (tot in de vroege middeleeuwen)
over elk vers en elke perikoop van het
Nieuwe Testament geschreven hebben.
De bedoeling is dat in het geheel 39
delen plus zes themadelen gepubliceerd
zullen worden. En sinds 2005 is de RKNT,
het Rechtsgeschichtliche Kommentar
zum Neuen Testament, in voorbereiding.
Gelukkig maar twee delen. Ook hier gaat
het slechts om één bepaald aspect van
het Nieuwe Testament.
Ik geef toe dat ik af en toe graag van dit
soort literatuur gebruikmaak. Aan de
andere kant lijken deze erg gespecialiseerde commentaren op berggidsen die
alleen maar in bloemen, stenen, koeien
of het weer geïnteresseerd zijn. De rest
blijft buiten beschouwing. Voor een
vakspecialist die al heel veel weet, is dat

prima. En voor de schrijver van een commentaar ook. Maar voor een predikant
die elke zondagochtend over een andere
tekst begrijpelijk wil preken, zijn PKNT,
NTP en RKNT minder geschikt. De predikant heeft zonder enige twijfel meer
aan een serie als CNT, die voor hem alle
nodige informatie verzameld heeft.
4. Heel kort noteer ik dat sommige Duitse nieuwtestamentici commentaren op
de logia bron Q schrijven. Het gebeurt
niet vaak, maar het gebeurt wel. Voor
mijn gevoel is zoiets zeer aanvechtbaar.
Want de bron Q is puur hypothetisch en
lijkt op een berg die nog nooit iemand
heeft gezien. Dat maakt het bijzonder
moeilijk daar een reisgids of een commentaar over te schrijven. Want zelfs
wanneer Q eens bestaan heeft (wat ik
persoonlijk niet waarschijnlijk vind), kan
niemand precies weten hoe deze bron
eruitzag. En dat maakt het uitleggen
van zo’n berg of boek vrijwel onmogelijk.
Maar omdat ik mijn leermeester prof.
Van Bruggen redelijk goed ken, was mijn
zorg dat in de CNT-serie ook een commentaar op Q zou verschijnen, niet al te
groot.
5. Duitse commentaren op het Nieuwe
Testament komen vaak tot de conclusie
dat een aanzienlijk aantal van de 27
boeken niet authentiek of niet historisch zijn. Soms worden zulke resultaten
ook zonder te veel eigen onderzoek van
anderen overgenomen. Een grote meerderheid van Duitse exegeten gaat er
bijvoorbeeld van uit dat het Evangelie
volgens Johannes naast veel theologie
heel weinig historische feiten bevat. En
een commentaar die één van de Pastorale Brieven aan de apostel Paulus toeschrijft, zou voor heel wat verbazing en
kritiek zorgen.
Het is kenmerkend voor de CNT-serie
dat zulke sceptische oordelen niet eenvoudig overgenomen worden. Dat geldt
ook met betrekking tot de theologische
eenheid van het Nieuwe Testament. De
CNT-auteurs nemen de argumenten pro
en contra serieus, maar bestuderen de
evidentie zo zelfstandig mogelijk, en
komen in veel gevallen tot positievere
conclusies die net zo goed en soms zelfs
beter gefundeerd zijn. In dit soort van
historisch onderzoek blijft altijd nog
ruimte voor discussie (en ik zou zelf hier

en daar voor een andere conclusie kiezen). Maar het is waardevol dat CNT de
moderne scepsis telkens weer in twijfel
trekt en met alternatieve interpretaties
confronteert.
6. Ik vraag me af en toe af, in welke mate
Duitse dominees überhaupt gebruik
maken van wetenschappelijke commentaren. Er bestaat immers ook de mogelijkheid dat men zich bij de voorbereiding van een preek beperkt tot andere,
minder geschikte hulpmiddelen. Maar ik
weet niet of dat ooit grondig onderzocht
is. Wat ik wel weet, is dat een dominee
die de tijd neemt om goede commentaren te raadplegen, gewoonlijk beter
preekt dan iemand die zijn werk helemaal zonder professionele reisgidsen
doet. Dat zal in Nederland zeker ook zo
zijn.
De voorbereiding van een goede preek
is in twee opzichten een enorme uitdaging. Aan de ene kant vraagt een goede
preek van de predikant veel creativiteit.
Het kan erg vervelend zijn wanneer een
dominee niet genoeg moeite doet om
de oude en vaak zeer bekende teksten
van het Nieuwe Testament voor zijn
hoorders interessant, toegankelijk en
relevant te maken. Maar de creativiteit
heeft haar plaats mijns inziens vooral in
de meditatie over de toepassing van de
oude teksten voor de moderne tijd en
samenleving van vandaag. De exegese
van de bijbelse teksten vraagt vooral
zorgvuldige waarneming en behoedzame analyse. En daarvoor biedt CNT
een voortreffelijke hulp. Dat zeg ik op
grond van mijn eigen goede ervaringen
met de serie.
Ten slotte wil ik de auteurs van de CNTserie nog een keer van harte feliciteren.
En ik dank u allen voor uw aandacht.

Ik bedank mijn studente Wietske Ossendorf
voor de correctie van mijn Nederlandse tekst!
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De moeder het water
Ik ging naar moeder om haar terug te zien.
Ik zag een vreemde vrouw. Haar blik was wijd en
leeg, als keek zij naar de verre overzijde
van een water, niet naar mij. Ik dacht: misschien

G. Slings

– toen ik daar stond op het gazon, pilsje gedronken
in de kantine van het verpleegtehuis, de tijd
ging langzaam in die godvergeten eenzaamheid –
misschien zou ’t goed zijn als nu Psalmen klonken.
Het was mijn moeder, het lijfje dat daar roerloos stond in ’t gras, alleen haar dunne haren
bewogen nog een beetje in de wind, als voer
zij over stille waatren naar een oneindig daar en
later, haar God. Er is geen God, maar ik bezwoer
Hem Zijn belofte na te komen, haar te bewaren.

Gedicht

Rutger Kopland
Uit: Tot het ons loslaat 1997

Een ongelovig geworden zoon bezoekt zijn moeder.
Zij is dement en woont in een verpleeghuis.
Boven alles: ze heeft haar leven lang op God vertrouwd.
Bijzonder dat deze zoon pleit op Gods belofte voor haar.

Als je ‘De moeder de vrouw’ van Nijhoff naast dit vers legt,
word je getroffen door de overeenkomsten, tot in de klank toe:
Bijvoorbeeld:
‘Ik ging naar Bommel om de brug te zien.’ (r. 1),
‘En wat zij zong hoorde ik, dat psalmen waren.’ (r. 14)
Het gedicht van Kopland gaat me door merg en been.
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Pastorale omgang met
depressieve mensen
In De Waarheidsvriend verzorgt ds.
J. Belder (hervormd emerituspredikant
te Dordrecht) de rubriek ‘Pastoraat’. Al
even geleden (10 juni 2010) verscheen
daarin een artikel over depressies en de
pastorale omgang daarmee. Ik had het
al een poosje voor deze rubriek liggen,
maar plaatsgebrek verhinderde steeds
om het ook daadwerkelijk op te nemen.
Toch heb ik het niet willen toevoegen
aan mijn stapeltje ‘vooruit, dan maar
niet’. Belder weet waarover hij schrijft.
Hij is zelf een tijd lang geveld geweest
door een burn-out die uitliep op een
hevige depressie. Hij heeft er achteraf
een aangrijpend boek over geschreven
(Ziek van de kerk?). In kort bestek (onder
de titel ‘Depressie is geen verkoudheid’)
geeft hij veel nuttige informatie en
wijze aanwijzingen. Hij wijst eerst op
de verontwaardiging die meestal eerst
ontstaat wanneer allerlei lichamelijke
klachten de diagnose opleveren bij de
dokter: ‘Het zit tussen je oren.’ Je voelt
je dan niet serieus genomen. Belder
schrijft daarover:
Hoe begrijpelijk verontwaardiging ook
is, toch zijn disfunctionerende hersenen
oorzaak voor een waaier aan psychische
klachten en problemen. Lichamelijke
klachten en intense moeheid kunnen een
gemaskeerde (onderliggende) depressie
verraden. Ik beperk me hier tot depressie,
een veel voorkomende stemmingsstoornis, en focus vooral op de praktische
aspecten. Met name de vraag hoe om
te gaan met hen die lijden aan een ernstige, al dan niet chronische, vorm van
‘ontstemming’ intrigeert. De Volkskrant
publiceerde ruim een jaar geleden een
lezenswaardig vraaggesprek met een
zwaar gedeprimeerd man van achter
in de vijftig. De kop boven het artikel
luidde: ‘O, o, o, wat zou ik graag gelukkig
zijn!’ Een cri de coeur, opgetekend uit de
mond van de geïnterviewde. Met die weinige woorden werd veel gezegd.
Een gevoel van leegheid, verlies, verlaten-

heid vormt de kern van een depressieve
stoornis. Sombere, neerslachtige gevoelens drukken de dagelijkse stemming. Ze
gaan hand in hand met een laag zelfbeeld, schuldgevoelens, verminderd initiatief en activiteitenniveau (nergens toe
kunnen komen; overal tegen opzien; geen
interesse in noch plezier beleven aan iets),
concentratieproblemen, besluiteloosheid,
slaapklachten en lichamelijke problemen
(vooral vermoeidheid).
Geen neusverkoudheid
Een depressieve stoornis staat niet gelijk
aan een onschuldige neusverkoudheid

hebben. De gevolgen voor de betrokkene
en zijn onmiddellijke omgeving kunnen
diep ingrijpend en ontwrichtend zijn.
Stemmingsstoornissen zijn bovendien ook
niet ongevaarlijk. Er is reëel suïcidegevaar.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
voorspelt dat in deze eeuw depressie
volksziekte nummer 1 zal worden. Omdat
depressieve stoornissen in meer of mindere mate stress gerelateerd zijn, verwondert dat niet. Onze tijd kent weinig stabiele patronen, levert veel stress en vergt
soms het uiterste van mensen. Draagkracht en draaglast raken uit balans.
Een verzwakt immuunsysteem verhoogt

Tips voor het omgaan met depressiviteit
•

Probeer over enig ziekte-inzicht te beschikken alvorens u de zieke opzoekt.

•

Begrip tonen en luisteren zijn belangrijke (maar helaas niet ieder gegeven) vaardigheden.

•

Voer geen intensieve en langdurige gesprekken, ga niet discussiëren. Stel eventueel
voor dat de zieke zelf aangeeft wanneer hij of zij moe wordt en het gesprek of bezoek
wil beëindigen. Blijf vooral niet plakken.

•

Weet psychische van geestelijke problemen te onderscheiden.

•

Besef dat het gevoelsleven van uw (mede)gemeentelid is verstoord en daarmee ook
zijn geloofsleven. Vragen als ‘wat doet dit met u...?’ nadat we een bijbelgedeelte
lazen dienen dan ook achterwege te blijven. Het belast de man of vrouw in kwestie
alleen maar met nieuwe schuldgevoelens.

•

Tracht ook niet de depressie weg te redeneren door de patiënt te wijzen op de vele
zegeningen die hij of zij (nog) heeft. Ook dat werkt averechts, evenals ‘wegbidden’.

•

Wees trouw in uw bezoek. Als u belooft spoedig weer te zullen terugkomen, doe dat
dan ook. Wellicht is het beter dergelijke beloften achterwege te laten en ‘gewoon’ een
concrete vervolgafspraak te maken.

•

Maak uzelf niet exclusief, alsof u de enige bent om het contact vanuit de gemeente te
onderhouden.

•

In overleg met de betrokkene en/of zijn of haar partner kan praktische hulp geboden
worden. Wie een depressieve stoornis heeft, ziet overal tegenop.

•

Negeer suïcidale uitingen niet (‘Was ik maar dood’; ‘God heeft mij verworpen’; ‘Ik
ben Judas...’). Hoe lastig ook, maar probeer er in alle voorzichtigheid op in te gaan.
Voor de betrokkene zelf zijn zulke (zich opdringende) gedachten ook heel moeilijk.
Neem contact op met de huisarts als u het niet vertrouwt, maar liever niet buiten
medeweten van uw zieke broeder of zuster en diens naastbetrokkenen om.

•

Vertel de ander gerust dat u voor hem of haar bidt.

Voor raad en advies kunt u terecht aan het daartoe speciaal geopende loket van
Eleos (www.eleos.nl).
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vervolgens de kwetsbaarheid voor lichamelijk ongemak, waarmee de samenhang tussen geest en lichaam evident is.
Maar ook chronische lichamelijke ziekten
(diabetes, kanker, hartkwalen) kunnen
een depressieve stoornis uitlokken. Een
erfelijke component kan iemand extra
kwetsbaar maken.
Twee soorten
Een algemeen aanvaard en erkend
onderscheid is dat tussen unipolaire en
bipolaire depressie. De laatste kennen we
ook onder de naam manisch-depressief.
Bipolair verwijst daarbij naar de wisselende aanwezigheid van twee tegenovergestelde uitingsvormen. De manische fase
wordt gekenmerkt door hyperactiviteit
(een racewagen zonder stuur en remmen), grootse invallen, fantastische plannen, grootheidswaan, zelfs religieuze fantasieën, ‘er alles uitflappen’ (wees daarop
bedacht in het pastoraat!), terwijl in de
depressieve fase gedachten en gevoelens
alleen nog maar rond negatieve dingen
cirkelen.
Pastoraat
Wat mag in dezen van ambtelijk en
onderling pastoraat verwacht worden?
Empathie, mededogen, aandacht, begrip
voor de door depressie verlamde medemens voelt als een weldaad, ook al kan
hij of zij die ervaring niet of nauwelijks
uiten. Dat geldt te meer wanneer iemand
een sterk sociaal netwerk ontbeert. Het
verdient aanbeveling extra alert te zijn
op broeders en zusters in verliessituaties, denk aan gescheidenen, weduwen,
weduwnaren, aan hen die te maken
kregen met verlies van werk of gezondheid. Het verrichten van betaald werk
draagt voor een belangrijk deel bij aan
je identiteit (‘Ik werk dus ik ben...’). Maar
ook immaterieel verlies (vaardigheden,
idealen), zoals bij de ziekte van Parkinson,
grijpen diep in. Dat ook de ‘ontwortelde’
vreemdeling binnen onze poorten, asielzoekers en vluchtelingen, in de gevarenzone verkeren, behoeft geen nader betoog.
Meer nog dan bij andere ziekten geldt op
het terrein van psychische ontregelingen
het psalmwoord: ‘Welgelukzalig die zich
verstandig (ge)draagt bij een ellendig
mens.’ Niet ieder is dat gegeven.
Behalve ‘gaan met je hart’ zijn ook een
zekere dosis kennis, inzicht in de psychische problematiek, tact en vaardigheid

welkome instrumenten. Omdat het heel
lastig kan zijn echt contact te maken met
het zieke gemeentelid, slaan gevoelens
van teleurstelling, ontmoediging, verwarring en zelfs boosheid gemakkelijk toe
bij de bezoeker. De apathische houding
van degene die we met een bezoek willen
verrassen, kan zelfs (onbewust) aversie
oproepen. Vooral wanneer wij oplossingsgericht denken. In zo’n geval dreigt
bezoek voor beiden bezoeking te worden.
Onze goedbedoelde adviezen en raadgevingen belasten ons (mede)gemeentelid
alleen maar.
Kinderen
Laten we de naaste omgeving van de psychisch lijdende niet vergeten. Een (chronisch) depressieve partner of ouder vergt
veel van de huisgenoten. Het valt niet
mee als steeds rekening gehouden moet
worden met een ‘zwakke’ ouder, vooral
niet wanneer deze instabiel en onberekenbaar gedrag vertoont, verhoogde prikkelbaarheid bezit en een kort lontje heeft.
Kinderen kunnen zich in dergelijke situaties uiten op indirecte (negatieve) wijze
door teruggetrokken of probleemgedrag
te vertonen. Hoe, wanneer en waar pakken we hun SOS-signalen op? Voordat
een kind, puber of jong adolescent een
ander in vertrouwen neemt moet er wel
een veilige relatie zijn. Praten over de
problemen thuis kan voelen als deloyaal
zijn (verraad). Een luisterend oor bieden
is niet hetzelfde als ‘uithoren’.
Niet zelden zetten psychische problematieken ook relaties en een sociaal leven
onder zware druk. Het is daarom zinvol
in het omzien naar elkaar vooral de
nabije omgeving niet over het hoofd te
zien, zonder hen te beklagen en in een
slachtofferrol te manoeuvreren. Ook hier
geldt: Indien één (gezins)lid lijdt, lijden
alle leden.
Zwijgen
Het is duidelijk dat de pastor geen diagnosticus of clinicus is. Toch kan hij – als
het goed is – wel een en ander signaleren,
en indien gewenst adequate hulp adviseren of in gang zetten. Intussen geldt in
alle gevallen natuurlijk dat we kunnen
en weten te zwijgen over wat we zien en
horen en merken.
In een apart kadertje zet ds. Belder ook
een aantal nuttige tips op een rijtje.

Nader Bekeken is een periodieke uitgave van de Stichting
Woord en Wereld en verschijnt 11 x per jaar. De Stichting
geeft tevens een serie cahiers uit tot versterking van het
gereformeerde leven.
Dagelijks bestuur van de Stichting Woord en Wereld
Dr. ir. H.B. Driessen, voorzitter
Ds. H. Pathuis, secretaris
W.A. Dreschler, penningmeester
Redactie Nader Bekeken
Drs. J.W. van der Jagt, eindredactie
Drs. A. Bas
Drs. H.J. Boiten
Ds. C. van Dijk
Dr. A.N. Hendriks
Ds. P.L. Storm
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Redactiesecretariaat
Dr. J. Kooistra
Hemsterhuislaan 3, 9752 NA Haren
Tel. 050 - 5344508
Mail: jkooistravis@home.nl
Medewerkers Nader Bekeken
Ds S.M. Alserda, Hoogkerk
Ds. J. Beekhuis, Amersfoort
Ds. C. van den Berg, Amersfoort
Ds. H. van den Berg, Berkel en Rodenrijs
Drs. L. Bezemer, Wezep
Drs. F.J. Bijzet, Brouwershaven
A.C. Breen, Armadale, WA
Drs. J.J. Burger, Axel
Dr. ir. H.B. Driessen, Apeldoorn
Ds. H. Drost, Rivne, Oekraïne
Ds. K. Folkersma, Spakenburg
Drs. B.P. Hagens, Soest
Ds. M. Heemskerk, Nijkerk
Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen, Kampen
Drs. A. Kamer, Hoogland
Prof. J. Kamphuis, Ommen
Ds. J.H. Kuiper, Assen
Prof. dr. G. Kwakkel, Kampen
A. van Leeuwen, Papendrecht
Drs. H. van Leeuwen, Berkel en Rodenrijs
Ds. P. Niemeijer, Den Helder
Prof. dr. F. van der Pol, Hattem
Ds. R.Th. Pos, Rijnsburg
Ds. P. Schelling, Amersfoort
G.J. Schutte, Zeist
Ds. M.H. Sliggers, Hoevelaken
G. Slings, Lelystad
J. Veenstra, Emmen
Ds. J. Wesseling, Putten
Ds. Joh. de Wolf, Amersfoort
Ds. G. Zomer Jzn., Waardhuizen
Vormgeving, prepress, fotografie:
Studio Bert Gort BNO, Leek
Internet: www.woordenwereld.nl
Hier is een register op alle jaargangen beschikbaar
Druk: Koninklijke BDU Barneveld
CD: Nader Bekeken is ook op CD verkrijgbaar.
Inlichtingen: Chr. Bibl. voor Blinden en Slechtzienden,
postbus 131, 3850 AC Ermelo, tel. 0341-565 499
Opgave en vragen over abonnementen:
Abonnementen (nieuw, wijziging, beëindiging):
1. via internet:
www.woordenwereld.nl en www.bladenbox.nl, uitsluitend
voor het opgeven van nieuwe abonnementen.
www.aboland.nl, voor alle overige wijzigingen
2. schriftelijk:
Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
3. telefonisch:
0900-ABOLAND of 0900-226 52 63 (€ -,10 p/m).
Abonnementsprijzen:
Nader Bekeken		
33,00
Nader Bekeken + vier cahiers		
65,00
Nader Bekeken studenten		
15,50
Cahiers bij abonnement, (per jaar)		
36,00
Cahiers, losse verkoop		
10,75
Bankrekening: 59.29.31.927 ABN/AMRO
Deze tarieven gelden bij machtigen (automatische incasso).
Voor betaling per acceptgirokaart of per eigen overschrijving
geldt een opslag van € 2,-Beëindiging abonnement:
uitsluitend schriftelijk, 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode.
ISSN 1380 - 3034

31

Jaargang 18 no 1 januari 2011

Een mogelijk misverstand
weggenomen
In het novembernummer van ons blad
nam ik in de Persrevue een groot deel
over van een artikel van dr. H.J.C.C.J.
Wilschut (onder de titel ‘Smeekbede om
een inhoudelijk gesprek’). Daarin gaat
hij kritisch in op de manier waarop De
Reformatie reageert op wat met name
door hem en prof.dr. J. Douma gesignaleerd is als grote zorgpunten in ons
kerkelijk leven. Dat artikel verscheen op
zijn site (www.hjccjwilschut.nl). Op een
klein onderdeel van zijn artikel is hij op
dezelfde site later teruggekomen onder
het kopje ‘mogelijk misverstand’. Hij verzocht mij dat hier ook op te nemen, een
verzoek waaraan ik graag voldoe:

In mijn artikel op deze site ‘De Reformatie
reageert’ (inmiddels voor een groot deel
overgenomen in de Persrevue van Nader
Bekeken november 2010) schreef ik (o.a.)
over ds. B. Luiten:

heb je als ambtsdrager begrip voor de
wisselende concrete situaties. Maar
het blijft bij samenwonen om zonde
gaan. Dat heeft niets met veranderende tijden te maken.

Dat (het ingaan op iemands argumenten) mis ik ook in Luitens reactie
op J. Douma. Prof. Douma kan uitstekend voor zichzelf spreken, dat hoef ik
niet te doen. Maar het is storend voor
iedere lezer: er wordt iemand op allerlei manieren geprezen. Terwijl je zijn
eigenlijke punt omzeilt: is samenwonen nou zonde waarover schuld beleden moet worden, of niet? Natuurlijk

Deze passage blijkt het misverstand te
kunnen oproepen, alsof ds. Luiten samenwonen geen zonde zou vinden. Terwijl hij
dat wel degelijk van mening is. Mocht dit
misverstand zijn opgetreden, dan spijt
mij dat oprecht. Vandaar deze rechtzetting. Eer is teer – ook in de kerk.

Zojuist verschenen: 3e druk cahier 79

Geef me maar
een kus

Derde uitgebreide druk
door ds. Gijs Zomer

Verkrijgbaar bij de boekhandel

Heb een luisterend oor en spreek het
Woord van God als het gaat over het
pastoraat. Dit cahier wil daarbij helpen.
Teksten worden aangereikt en kort uitgelegd. Tips en aanwijzingen worden
gegeven. Het cahier opent met enkele
aanzetten om als herders in dienst van
de grote Herder met elkaar over dit
mooie werk in gesprek te komen.
Van Lenze L. Bouwers is een aantal fraai
verwoorde en goed bruikbare gebeden
opgenomen. G. Slings verzorgde een
hertaling van de oude Ziekentroost die
als bijlage is opgenomen.
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Zojuist verschenen: cahier 87

Gods Woord in
mensenwoorden
Over inspiratie en gezag
van de Bijbel
door Paul Wells
Verkrijgbaar bij de boekhandel

De Bijbel is Gods Woord, daarin
openbaart Hij Zich. God spreekt
tot de mens in mensenwoorden.
Welke plaats neemt de Bijbel in bij
de praktische beslissingen in ons
leven? Daarover wil dit boek duidelijkheid geven.
Prof. dr. Paul Wells doceert systematische theologie en is rector aan
de Faculté Jean Calvin, de theologische faculteit te Aix-en-Provence in
Zuid-Frankrijk.
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