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Schriftlicht M. Heemskerk

De gekruisigde Heiland
vraagt om drinken

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in
vervulling te laten gaan zei Hij: ‘Ik
heb dorst.’
(Johannes 19: 28

De gekruisigde Heiland vraagt om drinken. Want Hij heeft
dorst. Ja, en dan weet ik eigenlijk niet wat dat is, dorst! hebben. Immers, wat doe je als je dorst begint te krijgen? Dan
drink je. Je gaat toch geen dorst lijden? Want dorst lijden moet
een afschuwelijke ervaring zijn. Voor een kruiseling was het
een geweldige verzwaring van zijn lijden.

Dorst

gang van zijn werk. Hij is nu aangekomen in een bepaald stadium van zijn
lijdensweg. Johannes laat dan ook duidelijk zien dat dit alles te maken heeft
met zijn vraag om drinken. De Heiland
wist op welk punt van zijn lijdensweg
Hij nu was aangekomen. En dat Hij om
zijn werk helemaal af te maken nu eerst
wat drinken nodig had. Hij kende zijn
verantwoordelijkheid: de Schrift helemaal in vervulling laten gaan.

Overigens wilden de soldaten van het
executiepeloton daar kennelijk best wel
wat aan doen. Net zoals ze de pijn van
de kruisiging zelf wel wat wilden verdoven met een mengsel van edik en gal.
Een verdoving die de Heiland geweigerd
had. Hij moest bij volledig bewustzijn de
lijdensweg afleggen die zijn Vader voor
Hem had uitgestippeld.
Natuurlijk had de Heer Jezus allang verschrikkelijke dorst. Het valt dan ook op
dat Hij nú pas om drinken vraagt. Terwijl het ook nog maar enkele ogenblikken duurt eer Hij gaat sterven. We kunnen rustig aannemen dat Hij voor het
laatst gedronken had tijdens de pesachviering van de vorige avond. En dat zijn
lichaam dus al een tijd lang schreeuwde
om vocht. Toch heeft Hij daar tot nu toe
niet om gevraagd. Belangrijk om daarop
te letten. Want het wijst ons de weg
naar het antwoord op de vraag waarom
de Heer Jezus wil drinken. Dat heeft
namelijk alles te maken met de voort-

Jezus wist
Jezus wíst. In heel zijn gruwelijk lijden
hield Hij precies Gods klok bij. Door
namelijk al zijn aandacht te concentreren op de Schrift. Het ging in het lijden
immers om volmaakte gehoorzaamheid. Dat is: voor honderd procent je
onderwerpen aan wat de Schrift van
je vraagt. Je daaraan volledig binden.
Bedenk: de Heiland had geen kant-enklaarprogramma van zijn lijdensweg
uit de hemel meegebracht. Nee, want
Hij was echt mens. En echt mens zijn
betekent onder andere: helemaal afhan-

kelijk zijn van het geopenbaarde Woord.
Daaruit leren hoe de weg van de gehoorzaamheid eruitziet. En die dan van harte
gaan. De Heiland had er Israël ook telkens op gewezen dat het erom ging dat
Hij leefde uit het Woord van zijn Vader.
Zonder daar ook maar een millimeter
van af te wijken.
Ja, en dat gaf dan natuurlijk conflicten.
Hij was immers de enige die zo leefde.
Zondige mensen hebben, ook als ze
geloven, telkens weer de neiging om
compromissen te sluiten en de eisen
van de Heer af te zwakken. De neiging
zich te stoten aan wat de Heer in zijn
Woord vraagt. Te zeggen: dat is echt te
veel gevraagd. Als je het zo nauw moet
nemen…! O, vindt u dat niet? Nou, dan
kan ik echt niet met u door één deur.
Want u houdt er veel te weinig rekening
mee, dat we nu eenmaal niet volmaakt
zijn. Daarom scheiden hier onze wegen.
De Heer Jezus was de enige die volmaakt gehoorzaam was aan het Woord
van zijn Vader. Maar Israël kon daarmee
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niet uit de voeten. De leiders van het
volk vonden Hem een gevaar. Een gevaar
dat uit de weg geruimd moest worden.
En het volk liet zich door zijn leiders
meeslepen en eiste Jezus’ kruisiging. Ze
konden Hem niet langer verdragen: de
aanleiding voor de gebeurtenissen van
de Goede Vrijdag.
De aanleiding. Niet meer dan dat. En
belangrijker dan de aanleiding is de
leiding. De leiding van God. Want die is
het die de Zaligmaker van de wereld de
weg van kruis en dood op drijft. De weg
van zijn verzoenend lijden en sterven. En
die ook dan van Hem vraagt: blijf wie U
bent. Totaal gehoorzame vervuller van
de Schrift. Houd ook nu volmaakt mijn
Woord voor ogen. En laat al uw lijdensactiviteiten volledig beheersen en bepalen door dat Woord. Want uitsluitend
dan heeft uw lijden zin. En bereikt het
z’n doel: de verzoening van de schuld
van een zondige wereld.
Ja, en wat een rijkdom dat we dan bij
Johannes lezen: Jezus wist dat alles was
volbracht. Dat Hij alles had gedaan wat
Hij moest doen. Alles wat de Schrift van
Hem vroeg. Jezus wist dat Hij dus tot op
dit moment volledig gehoorzaam was
geweest aan de wil van zijn Vader. Terwijl het zwaarste voorbij was .Namelijk
wat zich had afgespeeld tijdens die drie
uur duisternis. Dat zich heen worstelen
door de totale Godverlatenheid. Door de
eeuwige dood. Hij had alles gedaan wat
de Schrift van Hem vroeg. Hij had het
ook gedaan zoals de Schrift het van Hem
vroeg. Nu kon en mocht Hij het werk
dan ook gaan afsluiten.

Volbracht!
Wat een geweldig evangelie! Ook het
allerzwaarste, het lijden van de helse
smarten en kwellingen, heeft de Heiland niet afgebracht van de weg van de
gehoorzaamheid die in de Schrift van
Hem werd gevraagd. Terwijl satan juist
daar zijn grote kans had zien liggen. Als
Jezus eerst maar in zijn handen was, als
door God verlaten mens. Want wat de
mens Adam al niet volgehouden had in
het paradijs – blijven op de weg die het
Woord wees – zou de mens Jezus dat
dan wel volhouden onder de helse pijn?
Nee, als hij ooit Gods verlossingsplan
kon torpederen, dan tijdens die drie uur
duisternis! Reken maar dat satan toen

al zijn energie heeft ingezet tegen de
Heiland. Nú ging het erop of eronder!
Daarom heeft satan ook naar dit uur
verlangd. Eropaan gewerkt. Mensen
aangezet tot verraad en veroordeling.
Satan heeft verlangd naar het uur van
de beslissing. Zou Hij het nu nog volhouden, de Mensenzoon, onder de helse
pijn, om te zeggen wat Hij ooit zei in de
woestijn: De mens leeft niet van brood
alleen, maar van ieder woord dat klinkt
uit de mond van God?
Het uur waarnaar satan verlangde – het
is nu voor eeuwig voorbij. En dan meldt
het evangelie in grote ingetogenheid:
toen wist Jezus dat alles was volbracht.
De beslissing was gevallen. En in het uur
van de beslissing had Hij geen tittel of
jota van al Gods woorden ter aarde laten
vallen. Gehoorzaam had Hij alles volbracht wat de Vader van Hem vroeg.
Geloof dit evangelie. Dan is er voor ons
immers geen veroordeling. Dan zijn
satans armen te kort om ons te grijpen
en naar zijn felle begeerte mee te sleuren in de eeuwige dood. Alleen geloven!
Dan heeft hij zijn greep op ons verloren,
omdat we gegrepen zijn door de sterkere dan satan. Door Hem die tot in eeuwigheid niet meer loslaat degenen die
Hij door zijn lijden verlost heeft. Door
zijn lijden. Dat is door met een volkomen gehoorzaam hart te luisteren naar
Gods Woord van schuld en straf. Van
de allerzwaarste schuld. En dus van de
allerzwaarste straf. En door Zich gewillig
alles wat dat Woord zei, op de schouders
te laten leggen. God vroeg het. Wie zou
dan toch protesteren?
Zo is onze Heiland. Ook met de bedoeling dat wij Hem zullen navolgen. Want
het is de bedoeling dat die navolging er
is als concrete vrucht van zijn lijden en
sterven. Navolging in gebondenheid aan
het Woord. Geloven dat Hij ons door zijn
offer heeft verlost, betekent: met een
gewillig hart naar dat Woord luisteren.
Dat Woord niet naast ons neerleggen
omdat dat ons beter uitkomt. Omdat
het gezien onze omstandigheden toch
wel erg veel vraagt. Die verleiding is
vaak best groot. Maar laten we dan
toch vooral aan de Heer Jezus denken
op zijn lijdensweg. Bedenken: was Hij
niet totaal gehoorzaam geweest toen,
dan was ik voor eeuwig verloren. Zou ik
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dan wel denken: er is wel een wat makkelijker weg dan de weg die God wijst?
Zou ik Christus niet navolgen door die
gedachte als duivels te onderkennen?
Zou ik mij niet restloos onderwerpen
aan het Woord van mijn God? En zo
dankbaarheid tonen voor wat mijn Heiland voor mij deed.

Waarom drinken?
Het is volbracht, mocht de Heiland
zeggen. Hem wachtte alleen nog het
sterven. Want alleen als Hij stierf, vervulde Hij heel de Schrift. En daarom zei
Hij toen, en niet eerder: Ik heb dorst.
Vlak voordat Hij de dood binnenging.
Voordat Hij het offer ging brengen van
zijn gemarteld lichaam en zijn koortsig
bloed. De allerlaatste priesterdienst in
vernedering. Een dienst waarvan duidelijk moet zijn dat ze niet het onvermijdelijk gevolg is van uitputting. Maar een
dienst waarbij de priester zijn kracht
weet te tonen door met luide stem te
roepen. En zo voor ieder hoorbaar uit te
bazuinen wat hij doet.
De Heiland vraagt om drinken omdat
het nu tijd is om het offer klaar te
maken. Een offer dat heel duidelijk als
daad van gehoorzaamheid openbaar
moet worden. Zo duidelijk dat zelfs de
commandant van het executiepeloton
er niet onderuit kon te erkennen: deze
kruiseling heeft juist in zijn sterven heel
duidelijk getoond dat Hij een heel bijzonder iemand is.
Het sterven is voor de Heiland een
bewuste offerdaad. Dus zal deze Priester zo goed mogelijk toegerust moeten
zijn tot zijn dienst. Hij weet immers uit
de Schrift: God wil geen slordige priesters. God wil ook geen benevelde priesters. Ook geen priesters in rouwgewaad.
Voor de God van het leven moeten ze
optimaal kunnen functioneren. Al hun
zintuigen en al hun ledematen moeten
zo goed mogelijk op de vervulling van
hun taak ingesteld zijn. Dat eist de Here
in zijn Woord en dus is dat Woord beslissend, ook nu deze Priester zijn offer
brengt.
Ook zo moet Hij de Schrift vervullen. Alleen zijn de mogelijkheden heel
beperkt. Het is er eigenlijk maar één.
Zijn lichaam een klein beetje verfrissen

door wat drinken. Daar een klein beetje
energie door opdoen. Maar die ene
mogelijkheid grijpt de Heiland dan ook
gehoorzaam aan. Hij vraagt en krijgt
wat drinken. Dan treedt Hij binnen in
het koninkrijk van de dood en offert zijn
leven gehoorzaam aan zijn God. Hij doet
dus wat Hij kan om zo goed mogelijk
klaar te zijn voor zijn offerdienst. Een
kleinigheid? Ja, maar juist op de kleine
dingen komt het aan. Die zijn op Golgota uiterst belangrijk. Want juist daarin
zien we dat de priesterlijke toewijding
van de Heiland groot is. Juist dat spreekt
van de volkomen liefde van zijn priesterhart.
Ja, inderdaad, we hebben een grote
Hogepriester. Toen op Golgota. Vandaag
in de hemel. Maar we blijven nu maar
bij Golgota. Tot onze troost. We zien
daar onze Hogepriester, die Zichzelf
heiligt eer Hij offert. Hij maakt Zichzelf
daar zo goed mogelijk voor klaar. Dan
gaat Hij op tot Gods altaar en offert
daar Zichzelf met de volle liefde van zijn
rein en heilig priesterhart. Welnu, waar
zo geofferd wordt, zal het zeker Pasen
worden. Want een Priester die het zo
nauw neemt met de eisen van zijn God,
hoort in het dodenrijk niet thuis. Als Hij
zijn offer heeft gebracht en zo de dood
heeft overwonnen, zal Hij dan ook zeker
terugkomen in het land van de levenden. We mogen dan ook gerust juichen,
als we deze Priester bezig zien. Juichen
over zijn overwinnende kracht.
Maar laten we Hem ook navolgen in
onze eigen priesterdienst. Geloven dat
het daarin ook op de kleine dingen aankomt. En dat we ons dus ook juist in het
kleine zullen hebben te binden aan het
geopenbaarde Woord. Want hebben
we niet van onze grote Hogepriester
geleerd dat dát kenmerkend is voor alle
dankbare priesterdienst van de kinderen
van God? Een priesterdienst die er weer
helemaal zijn mag als vrucht van het
volmaakte offer van de gestorven graankorrel Jezus Christus.
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J.W. van der Jagt
Kroniek

Te gek voor woorden
Zal ik reageren op het artikel dat ds. David de Jong laatst in
het blad Eredienst schreef? Het is te gek voor woorden. Waarom zou je er dan een woord aan wijden? Misschien goed dat
wel te doen. Men zou anders kunnen denken: ‘wie zwijgt,
stemt toe’. Daar komt bij dat De Jong zelf met grote woorden,
bijbelwoorden, zijn ongenoegen onderstreept.
Zijn artikel verscheen in het eerste
nummer van het blad Eredienst van dit
jaar. Hij vertelt als deputaat eredienst
hoe deputaten gereageerd hebben op
bezwaren die er gekomen zijn op de
liturgische formulieren die de generale
synode van Zwolle-Zuid vaststelde. Hij
noemt met name ook ons blad, waarin
ds. L.E. Leeftink kritiek op de Zwolse formulieren heeft geuit. Hij noemt ook ds.
C. van Dijk, aan ons blad verbonden, die
kritiek gaf op het rapport van deputaten
aan de vorige synode. Ds. De Jong reageert ook op wat de kerk van Bedum aan
de synode geschreven heeft. Hij besluit
met een korte beschouwing over het
fenomeen van liturgische formulieren
en de waarde van het zogenaamde voorbedengebed. Maar om dat slot gaat het
me niet. Het is een vreemd artikel.

publiekelijk gaat verdedigen tegen kritiek die is ingebracht. Ze hebben in hun
rapport aan de synode toch al gemeld
hoe ze de reacties op de formulieren
hebben verwerkt? De bespreking daarvan hoort thuis op de synode, waar
deputaten verantwoording doen, en niet
in de pers.
Hoe vreemd dit is, blijkt als ds. De Jong
citeert uit stukken die kerkenraden (in
dit geval die van de kerk te CapelleNoord en te Bedum) aan de generale
synode hebben gestuurd. De synode
moet daar nog over spreken, waarbij
de deputaten adviseren. Maar De Jong
publiceert nu al de mening van deputaten! En die stukken zijn toch niet voor
publicatie bestemd? Dan kun je er ook
niet publiekelijk uit putten en op reageren.

Het vreemde is niet dat ds. De Jong over
het werk van deputaten vertelt in de
kerkelijk pers. Ik zou dan wel zeggen:
doe dat in een blad dat meer lezers
heeft dan het blad Eredienst. Het wordt
wel vreemd als hij het deputatenwerk

Nog vreemder wordt het als gesproken
wordt over ‘het bezwaarschrift van Van
Dijk’. Dat is formeel al onjuist, omdat het
een schrijven is van de kerk te CapelleNoord. Maar ook de gedachte erachter
klopt niet. De Jong neemt kennelijk aan

dat ds. Van Dijk de auteur van het stuk
uit Capelle-Noord is. Ik weet van hem
dat dit niet waar is.
Het wordt stuitend als De Jong over het
bezwaar dat hij aan Van Dijk toedicht,
zegt: het ‘is zo grondig, dat het soms
doorslaat naar pseudo-orthodoxie’ en
‘in zijn ijver dwaalleer aan te wijzen
vervalt Van Dijk zelf in dwaalleer’. Dat
naar aanleiding van kanttekeningen die
bij de formulieren gemaakt worden in
een document dat niet publiek is, terwijl
De Jong voor zijn bewering nauwelijks
iets aanvoert. Het moet toch niet gekker
worden!
Dat wordt het overigens wel.

Domineeskerken
Ds. De Jong veroorlooft zich in zijn
artikel een opmerking over ‘domineeskerken’. Op het werk van deputaten zijn
zeven reacties van kerkenraden binnengekomen. ‘Als je dan kijkt welke kerken
dat zijn, is het wel erg toevallig dat dat
juist die kerken zijn, waarvan de predikant in Nader Bekeken zijn bezwaren
breed mocht uitmeten. Twee voorbeelden: ds. C. van Dijk van Capelle-Noord
en ds. L.E. Leeftink van Assen-Peelo’.
Daarom noemt De Jong deze kerken
domineeskerken.
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Zou hij even vergeten zijn dat hij ook
dominee is en als zodanig lid van het
deputaatschap? Of mag de ene dominee
zeggen wat hij meent te moeten zeggen
en mag de andere dominee daar geen
kritiek op geven?
Nu wil het geval, dat ds. Van Dijk in
Nader Bekeken nauwelijks over de formulieren in het ‘groene boekje’ (daar
gaat het over!) heeft gepubliceerd. Zijn
kritiek ging over de interpretatie die
deputaten gaven aan de opdracht die
de synode van Amersfoort hen gegeven
had. Het stuk dat aan hem wordt toegeschreven, is zoals gezegd, niet door
hem geschreven. Wat er in de brief van
Bedum stond, heeft evenmin in ons blad
gestaan. En ja, ds. Leeftink schreef in ons
blad over het doop- en het huwelijksformulier. Zo gek was dat toch ook weer
niet, gegeven het feit dat deputaten zijn
kritiek over het wegvallen van de parallel Adam-Christus, voor een deel hebben
gehonoreerd. Ook gaf Leeftink door wat
vroegere deputaten dachten over de
nodeloze herschrijving die de huidige
deputaten van ‘hun’ formulier hebben
gegeven. Het was dus niet alleen de
‘domineeskerk’ van Assen-Peelo! Maar
ook los daarvan is het gewoon een belediging van een zusterkerk die deze deputaat publiek geeft.

Een onzorgvuldig artikel
Helemaal bizar wordt het als De Jong
in zijn artikel, geschreven als deputaat,
een uithaal naar Nader Bekeken doet.
Ik citeer: ‘Het blad Nader Bekeken heeft
met een aantal kritische artikelen over
het “groene boekje” de indruk gewekt
dat er in de kerken veel bezwaar tegen
zou bestaan. In totaal zijn er echter

slechts 7 reacties van kerkenraden bij
deputaten binnen gekomen.’ Even later
komt De Jong daarop terug. Het kleine
aantal reacties ‘roept ook de vraag op
naar de representativiteit van een blad
als Nader Bekeken. Nu mogen de schrijvers van dat blad wat mij betreft de
conclusie trekken dat het verval van de
kerken nog groter is dan ze al dachten,
omdat ze alleen bij hun eigen kerkenraden gehoor vinden. Maar het zou beter
zijn als men zich eerst eens afvroeg
of die verontrusting, die zo breed zou
leven, geen bordje is dat men zelf in de
lucht houdt.’
Volgens dominee en deputaat De Jong
heeft ons blad de indruk gewekt dat de
kritiek op het ‘groene boekje’ breed in
de kerken leeft. Ik zou wel willen weten
waar die indruk is gewekt. Wie heeft het
geschreven of gezegd? Bij mijn weten is
dat in geen van de bijdragen gebeurd.
In de tweede plaats: De Jong oppert de
conclusie die de genoemde auteurs en
ons blad wat hem betreft kunnen trekken. Dat is gewoon een slag in de lucht
omdat niemand die conclusie trekt of
trekken wil.

je verliest het vertrouwen dat de kerken
in je hebben.
Bij elkaar genomen schreef De Jong een
onzorgvuldig artikel, waarmee hij zich
als deputaat eredienst diskwalificeert.
Hij wekt de indruk van een deputaat die
eigenlijk niet goed kan hebben dat er
kritiek op zijn werk komt en die daarom
wat denigrerend doet over kerken en
personen die kritiek kenbaar maken. Volgens De Jong zou de kerk te Bedum zich
moeten aantrekken wat Jakobus schrijft
over de wijsheid die van boven komt.
Die wijsheid is ‘rijk aan ontferming en
brengt niets dan goede vruchten voort,
ze is onpartijdig en oprecht. Waar in
vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die
vrede stichten’ (Jak. 3:17-18). Ik heb het
niet over Bedum, maar ik neem het wat
ruimer. Als De Jong dit Jakobitisch vredeswoord eerst op zichzelf betrokken
had, zou hij dit artikel zo niet geschreven hebben.

In de derde plaats: is het relevant of kritiek breed leeft of niet? Helemaal onbelangrijk is dat natuurlijk niet. Maar als
kritiek met argumenten wordt onderbouwd, moeten die gewogen worden.
Anders neem je elkaar niet serieus.
In de vierde plaats is het gewoon te
gek voor woorden dat een deputaat
eredienst in zijn functie beweringen
doet over de representativiteit van een
tijdschrift dat in het midden van de kerken verschijnt. Daarmee misbruik je de
bevoegdheid die je als deputaat hebt en

Register Nader Bekeken jaargang
1-14 en 15-17
Iedere jaargang van Nader Bekeken blijft toegankelijk doordat er in het januarinummer registers van de afgelopen
jaargang worden opgenomen. Om het zoeken te vergemakkelijken is nu ook van alle eerder verschenen jaargangen één
groot trefwoordenregister samengesteld. U kunt het vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.

70

Kroniek

J.W. van der Jagt

Taizé

In december vorig jaar trok Taizé de aandacht in Nederland.
De Franse broederschap belegde een internationale
ontmoeting van jongeren in Rotterdam. Er kwamen zo’n
30.000 mensen op af. Dat viel op in de stad. Het haalde de
pers. Het vroeg medewerking van de kerken in de stad. Het
ging niet ongemerkt voorbij.

Zo trekt Taizé al lang van jaar tot jaar
door Europa. In 2009 streken ze bijvoorbeeld neer in Poznan (Polen). Dit jaar is
Berlijn aan de beurt. Een paar waarnemingen.
Het lijkt een grote beweging als 30.000
jongeren samenkomen. Je zou haast
denken dat het de beweging van de
toekomst is. Toch is dat de vraag. Om
een paar cijfers te noemen: in 2001
waren er 70.000 jongeren in Boedapest.
In 2002 reisden er bijna 80.000 naar
Parijs. Milaan 2005 bracht 50.000 op de
been. Genève telde er 40.000 in 2007.
In Poznan werden het er 30.000. Het
afgelopen jaar kwam Rotterdam daar
niet boven uit. De teller haalde dus nog
niet de helft van negen jaar daarvoor.
Duidelijk is de neerwaartse trend. Het
lijkt erop dat deze beweging over haar
hoogtepunt heen is.

Taizé sticht verwarring
Een tweede waarneming is die van verwarring. Rond het Rotterdamse gebeuren werd er door gereformeerde, nederlands gereformeerde en christelijke
gereformeerde voorgangers en kerken
heel verschillend gereageerd.
De ene kerk wilde vanwege principiële
bezwaren geen gastkerk voor bezoe-

kers van het evenement zijn. De andere
wilde dat, ondanks die bezwaren, wel.
Een predikant tilde niet zo zwaar aan de
theologische verschillen. Een ander zag
geen principieel bezwaar, terwijl voor
een derde de theologische verschillen
juist reden waren om als gastkerk mee
te doen. Het was te lezen in het Nederlands Dagblad van 24 december 2010.
Inmiddels (meldt het ND van 23 februari) belegt de Gereformeerde Kerk van
Utrecht-Noordwest elke maand een Taizédienst. Taizé wordt dus heel verschillend beoordeeld. Waar de één afstand
houdt, ziet de ander kans Taizé in te
bedden in de zondagse eredienst. Als dat
geen verwarring is! Wonderlijk voor wie
dankbaar gereformeerd wil zijn.

In het begin
Kijk je naar Taizé, dan herken je veel.
Centraal staat verzoening. Men medi-

teert met woorden uit de Bijbel. Men
zingt ook psalmen. Het straalt een vredige sfeer uit. Je herkent heel wat christelijke noties en begrippen. Maar alle
bijbelwoorden en psalmen kunnen toch
moeilijk de kloof verhullen die ons als
gereformeerden van Taizé scheidt.
Neem bijvoorbeeld de manier waarop
Taizé spreekt over het begin van deze
wereld. Dat komt aan de orde als op
de site van Taizé antwoord gegeven
wordt op de vraag: ‘Wat is erfzonde?’
Het begrip ‘erfzonde’ klinkt vertrouwd.
Wij belijden het ook. Wat is het volgens
Taizé?
Erfzonde heeft te maken met het raadsel van de dood. Wij verlangen om te
blijven leven zonder dat de dood daaraan een einde maakt. Dat verlangen
heeft ‘sinds mensenheugenis allerlei
voorstellingen opgeroepen van een gou-

Erfzonde

‘Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde zich over heel
het menselijk geslacht heeft verbreid. Zij is een verdorvenheid van de hele natuur
en een erfelijk kwaad, waarmee zelfs de kleine kinderen in de moederschoot
besmet zijn. Zij is namelijk de wortel waaruit allerlei zonden in de mens voortkomen.’
Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 15

71

Jaargang 18 no 3 maart 2011

den tijd waarin alles nog goed was. De
verhalen die daarover spreken, proberen
uit te leggen door welke fout de dood in
de wereld is gekomen. De bijbel put uit
deze tradities. Genesis begint met een
loflied op de oorspronkelijke goedheid
van de schepping in hoofdstuk 1 en 2.
Vervolgens brengt dit boek het leed in
ons bestaan, vooral de dood en de broederlijke haat, in verband met fouten die
in het begin gemaakt werden (hoofdstuk 3 en 4). Het valt in dit bijbelverhaal
op, dat de erfzonde niets anders is dan
onze eigen zonden: de weigering om
God te vertrouwen, de halve waarheid
vertellen om je uit een moeilijke situatie
te redden, het afschuiven van de fout
op de ander, het ontkennen van verantwoordelijkheid. Genesis geeft geen antwoord op het waarom van het kwaad,
maar kaatst de bal terug naar iedereen
die het boek leest. Wij zijn Adam of Eva,
Kaïn en Abel.’
Een passage die wel duidelijk is. Wat
Gods Woord zegt over het begin van
deze wereld, het goede paradijs en de
zondeval, zijn menselijke voorstellingen
die gevoed zijn door het verlangen naar
leven zonder dood. Adam en Eva, Kaïn
en Abel zijn geen historische personen,
maar zoiets als identificatiefiguren voor
ons. De zonde is niet door hun daad in
de wereld gekomen. Erfzonde is geen
bederf dat wij van hen erven. Evenmin
is het de oorzaak van de zonden die wij
doen. Het is een aanduiding van onze
eigen zonden.

De wedergeboorte
Er is een positieve kijk op de mens waar
te nemen. Frère Roger, de stichter van de
broederschap, zei: ‘In het diepst van ons
mens-zijn ligt de hoop op een aanwezigheid, het stille verlangen naar gemeenschap. Laten we niet vergeten dat alleen
al dit verlangen naar God het begin is
van geloof.’ Kennelijk is het eigen aan de
mens om een begin van geloof te hebben.
Men spreekt vanuit Psalm 139 over het
wonder van het leven. Dat leidt tot de
conclusie ‘dat de mens een soort goddelijke “vonk” in zich draagt, die hem het
leven geeft.’ God geeft de levensadem
en daarin ‘is God zelf aanwezig’. Dit
wordt verbonden met het werk van de

Wedergeboorte

God dringt ‘ook door tot in het diepste van de mens met de krachtige werking
van diezelfde Geest, die wedergeboorte werkt; Hij opent het gesloten hart, Hij
maakt het harde zacht, Hij besnijdt het onbesnedene, Hij vernieuwt de wil: van
dood maakt Hij hem levend, van slecht goed, van onwillig gewillig, van weerbarstig gehoorzaam.’
‘Dit is de wedergeboorte, de vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de
dood en levendmaking, die God zonder ons in ons tot stand brengt en waarover
in de Schrift zo indrukwekkend gesproken wordt.’
Dordtse Leerregels III/IV, artikel 11 en 12
Heilige Geest in het Nieuwe Testament.
‘De gelovige verlangt ernaar dat God in
hem woont, door zijn Geest. Die Geest
verzekert ons dat wij Gods kinderen zijn
(Romeinen 8:16) en dat wij bestemd zijn
om “ons met de Heer te verenigen en
met Hem één geest te worden” (1 Korintiërs 6:17).’

geworden?’en ‘Kan het lijden van een
onschuldige ons redden?’ Geen van
beide teksten spreekt over het kruis van
de Here als verzoening voor al onze zonden! Evenmin lees je over het lijden van
Christus dat in onze plaats is volbracht,
zodat wij door het geloof gerechtvaardigd mogen staan voor God.

Wat de Schrift zegt over het scheppende
werk van de Heilige Geest (Ps. 139),
wordt kortgesloten met wat Hij doet
als de Geest van het Zoonschap. Deze,
die ons verzekert dat wij Gods kinderen
zijn, is kennelijk eigen aan alle mensen
die geschapen zijn. Het is zoiets als de
goddelijke vonk in ieder mens, het begin
van geloof. Die vonk moet aangewakkerd worden door meditatie en gebed.
De Geest knoopt dus aan bij wat er al in
ons aanwezig is.

Het sterven van de Here is een antwoord
op het raadsel van de dood. Hij ‘stemde
erin toe om zijn leven te geven uit liefde.
Hij werd gedragen door de zekerheid
van een onverwoestbare gemeenschap
met zijn Vader. Zo heeft Christus aan
de dood zijn “angel” (1 Korintiërs 15,55)
en de angst voor het niets ontnomen:
“door zijn dood [heeft Hij] hen bevrijd
die door de vrees voor de dood heel hun
leven aan slavernij onderworpen waren”
(Hebreeën 2,14-15).’ Hij laat de wet van
de graankorrel zien: sterven is nodig om
vrucht te dragen. Het betekent ‘dat de
weg naar het Leven onvermijdelijk verbonden is met loslaten, met afzien van
onze neiging om ons tot elke prijs vast
te houden aan wat we bereikt hebben.
Alleen zo kunnen we met God op weg
gaan naar het onvermoede dat vóór ons
ligt. De kiem van leven blijft ondanks
alles in ons bestaan en bloeien.’
Hier is wel sprake van verzoening, maar
niet van de verzoening van zonden en
schuld. Je wordt door Christus verzoend
met je sterfelijkheid. Die kun je onder
ogen zien als je van Hem de wet van de
graankorrel leert. Dat klinkt bijbels. Het
geloof van de Here leert je om te sterven. Maar het is eenzijdig versmald.

Dit is toch iets anders dan wat Paulus
schrijft over mensen die de Geest van
God niet bezitten. Die aanvaarden niet
wat van de Geest van God komt omdat
ze het dwaas vinden. Ze kunnen het ook
niet begrijpen omdat het alleen geestelijk te beoordelen is (1 Kor. 2). Hij noemt
ons mensen die dood zijn door hun
misstappen en zonden, en die daarom
blootstonden aan de toorn van God
(Ef. 2). Wat Taizé zegt valt ook niet in
overeenstemming te brengen met de
aard van de wedergeboorte zoals we
die belijden als nieuwe schepping, de
opwekking uit de dood en levendmaking. Werk dat God zonder ons tot stand
brengt.

Geen verzoening van zonden
en schuld
Op de site van Taizé staan twee teksten: ‘Waarom is een martelwerktuig
het symbool van het christendom

Dat wordt nog duidelijker als gesproken
wordt over ‘dubbelzinnigheid’ die schade
heeft aangericht met ‘de idee dat Jezus’
lijden op zich heilswaarde zou hebben.
Anders gezegd: ‘God de Vader zou dit
lijden nodig hebben. Hij zou dus mede-
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plichtig zijn aan het geweld tegen zijn
Zoon.’ De heilswaarde van het kruis en
God die het kruis wilde, worden dus als
een schadelijke dubbelzinnigheid weggeschreven. Haal je het dubbele eruit,
dan blijft alleen de verzoening met
het sterven over: dat Christus zo ver is
gegaan ‘om het onbegrijpelijke lijden te
ondergaan ten einde trouw te blijven
aan de liefde’.

Het kruis van kracht beroofd
Ik ga er maar even aan voorbij dat de
gedachte aan de heilswaarde van Christus’ dood zou betekenen dat God de
Vader het lijden nodig had. Dat is een
karikatuur. Niet God had de dood van
Christus nodig, maar wij. En niet alleen
met het oog op ons sterven, maar voor
de verzoening van onze zonden en onze
schuld.
Het getuigenis van de Schrift is hier
helder over. Heeft Jesaja het niet over
de Knecht van de Here die onze zonden
op zich nam en die door Gód geslagen
werd? ‘De Heer wilde hem breken, hij
maakte hem ziek’ (Jes. 53:10). Petrus
getuigt dat ‘de Here Jezus overeenkomstig Góds bedoeling en voorkennis is uitgeleverd’ (Hand. 2:23). De verzoening is
het werk van Gód die ons door Christus
met Zich verzoend heeft (2 Kor. 5:18).
Gód heeft Christus voor ons een
gemaakt met de zonde (vs. 21). Hij is als
Lam door Gód uitgekozen voor de grondlegging van de wereld (1 Petr. 1:20). Werd
Hij niet door God verlaten aan het kruis?
Of het ook God is die zijn hand heeft
gehad in het lijden van Christus.
En de betekenis van de dood van Christus is in het evangelie dat Hij onze
zonden op Zich genomen heeft en onze
straf heeft gedragen (Jes. 52 en 53). Hij
is het Lam dat de zonden van de wereld
wegdraagt (Joh. 1). Hij is voor ons tot
zonde gemaakt (2 Kor. 5). Hij bracht als
verlossing de vergeving van onze zonden
(Kol. 1:14). Zijn bloed reinigt ons van alle
zonden (1 Joh.1:7,9; 2:2). Hij heeft onze
zonden het kruishout op gedragen
(1 Petr. 2:24). Schrijft Paulus niet over de
rechtvaardiging van de zondaar door
het geloof? De brief aan de Hebreeën is
één doorlopend machtig getuigenis over
het plaatsvervangende lijden van onze

Hogepriester, dat in de tempeldienst
al getoond werd en door Christus is
volbracht. Het staat in het teken van de
redding van de dood door de reiniging
van onze zonden en onze schuld.
Als deze zaken als dubbelzinnigheid
worden weggesneden, spreken we niet
meer over het kruis van Christus dat ons
redt. Het is alleen nog een lijden dat ons
motiveert om dezelfde weg te gaan. Het
is de mens die via de route van Taizé zich
met de dood verzoent. Of wel: het kruis
wordt van z’n kracht beroofd (1 Kor. 1:17;
Gal. 5:11).

Geen oordeel
Zo zijn er nog wel meer zaken waar te
nemen. Taizé kent bijvoorbeeld geen
goddelijke verkiezing en verwerping
zoals wij die in de Dordtse Leerregels
belijden. Wat de Schrift over de hel zegt,
wordt gereduceerd tot een poging om
door het harde pantser van bepaalde
mensen te dringen. De dreigementen in
de Bijbel zijn uitdrukking van de liefde
van God ‘die tijdelijk door de vrijheid
van de mens gedwarsboomd is. Maar
dan rijst de vraag: als God liefde is, moet
deze liefde dan uiteindelijk niet alle
tegenstand tegen haar overwinnen?’
Kennelijk komt er niet een dag waarop
ieder voor de rechterstoel van Christus
moet verschijnen ‘zodat ieder krijgt
wat hij verdient voor wat hij in zijn
leven heeft gedaan, of het nu goed is
of kwaad’ ( 2 Kor. 5:10; Matth. 16:27). En
het is dan zeker ook geen reële dreiging
als Paulus spreekt over mensen ‘die voor
eeuwig worden verstoten, ver van de
Heer en van zijn kracht en majesteit’
(2 Tess. 1:9). Uiteindelijk is er geen laatste oordeel, maar een alverzoening
waarin ieder mens behouden wordt.

wedergeboorte. Maar hier ligt toch duidelijk een kloof die je niet overbrugt?
Het geeft ook verschil tussen een gereformeerde liturgie en een viering van
Taizé. In een Taizéviering is (ik zeg het
maar even met de woorden van een
woordvoerster van de kerk in UtrechtNoordwest): ‘Veel ruimte voor stilte
zodat bezoekers zelf antwoorden kunnen bedenken op hun vragen. Je kunt
vanuit jezelf tot rust komen. Het is geen
dienst waarbij de zender centraal staat.’
Je kunt met Utrecht-Noordwest zeggen: het is een vorm en we hebben onze
eigen theologie. Wij zetten Jezus centraal. Is die vorm dan te rijmen met het
evangelie van het kruis?
In Taizé zoek je naar rust vanuit jezelf, de
goddelijke vonk die binnen in je brandt.
Een gereformeerde liturgie staat in
het teken van de dienst, de liturgie, die
Christus verricht in het hemelse heiligdom (Heb. 8), waardoor je mag naderen
tot God (Heb. 10:19v). Hij staat centraal.
De rust die Hij geeft, vind je alleen buiten jezelf. Die is wezenlijk anders dan
rust die je zoekt vanuit jezelf. Een niet te
overbruggen verschil.
Afgesloten 4 maart 2011.

Liturgie
Als je dit overziet, verbaast het dat Taizé
verwarring sticht. De sfeer, aanpak en
boodschap van deze broederschap zullen veel mensen, vooral jongeren aanspreken. Met haar gedachtegoed kan ze
gemakkelijk inspelen op de trend van
de tijd, gericht als die is op eigen gevoel,
innerlijke ervaring en verzoening. Een
trend die weinig moet hebben van het
aanstootgevende van het kruis en echte
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De Here redt ook kinderen
Daar sta je dan, aan de overkant van de Rietzee. De Here heeft
zojuist een machtig wonder verricht, door de zee in droog land
te veranderen en je daar droogvoets door te leiden. Maar de
Egyptenaren die je met hun wagens en ruiters op de hielen
zaten, heeft Hij erin laten omkomen. Geen wonder, dat Mozes
een lied aanheft en Mirjam haar tamboerijn pakt. ‘Zing voor
de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters
wierp hij in de zee.’
Maar als je uitgezongen bent, kijk je ook
eens goed om je heen. En dan kom je tot
de ontdekking dat je niet de enige bent
die door de Here gered is. Nee, ‘Hij heeft
zijn volk verlossing gebracht’ (Ps. 111:9):
volwassenen én kinderen. Of, om het
met woorden uit het Nieuwe Testament
te zeggen: onze voorouders ‘lieten zich
allemaal in de naam van Mozes dopen
in de wolk en in de zee’ (1 Kor. 10:2). En
dan zitten we midden in de discussie
waaraan dit artikel gewijd is: die over de
(kinder)doop.

Ontbrekende teksten
Van allerlei kanten worden er (niet
alleen) vandaag bezwaren opgeworpen
tegen de kinderdoop. Al sinds jaar en
dag wordt aangevoerd dat er in het
Nieuwe Testament geen teksten te
vinden zijn die melding maken van de

kinderdoop. Laat staan, dat er teksten
te vinden zouden zijn die ons uitdrukkelijk opdragen ook de kinderen te
dopen. Punt van discussie vormen
daarbij steeds opnieuw de schriftgedeelten waarin iemand zich ‘met zijn
huis(genoten)’ laat dopen. Want hebben
daar nu kinderen toe behoord of niet?
Dikwijls gaat men zelfs nog een stapje
verder, door erop te wijzen dat in het
Nieuwe Testament slechts sprake is
van een doop na geloofsbelijdenis.
Een belangrijke tekst in dat verband is
Marcus 16:16, die deel uitmaakt van het
zogenaamde ‘zendingsbevel’. De Here
Jezus draagt zijn leerlingen op de wereld
in te gaan en het goede nieuws bekend
te maken, en zegt dan: ‘Wie gelooft en
gedoopt is zal worden gered, maar wie
niet gelooft zal worden veroordeeld.’
Oftewel, éérst geloven en dan pas
dopen.

Persoonlijke gevoelens
Maar bezwaren zijn er niet alleen op
theologisch vlak. Minstens zo belangrijk lijken vandaag de gevoelsmatige
bezwaren tegen de kinderdoop. Zo zou
de kinderdoop mensen de mogelijkheid
ontnemen om zelf een bewuste keuze te
maken. Dat hebben hun ouders immers
al voor hen gedaan? Daar komt nog bij
dat mensen bij de kinderdoop ook geen
enkele herinnering overhouden aan hun
eigen doop. En hoe kan een doop die je
niet werkelijk beleefd hebt, je nu ooit
stimuleren tot geloof en heilig leven?
Soms gaat men zelfs nog een stapje
verder, door de hele doop te relativeren.
Men zegt er dan geen behoefte aan te
hebben om door het teken van de doop
van de ongelovigen onderscheiden en
van Gods liefde en belofte verzekerd te
worden. Heeft immers niet ieder mens
het recht om positief naar zichzelf te
kijken en zich te beschouwen als een
‘parel in Gods hand’? Het moge duidelijk
zijn, dat in een dergelijk klimaat (ook)
de kinderdoop op weinig sympathie zal
kunnen rekenen.

Is God veranderd?
Het is niet zo moeilijk om met (de weerlegging van) genoemde bezwaren een
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heel artikel te vullen. Toch is er daarnaast een vraag die in deze discussie
minstens zo belangrijk is: de vraag of
God sinds de doortocht door de Rietzee
veranderd is. Destijds heeft Hij een
groot wonder verricht, waarover de volken nog jaren gesproken hebben. Maar
een nog groter wonder heeft Hij verricht, toen Hij met kerst zijn Zoon naar
de aarde zond. En ook dat was, net als
de doortocht door de Rietzee, gericht op
verlossing.
Zoals de Here met de doortocht door de
Rietzee verlossing heeft gebracht uit
de slavernij van Egypte, heeft Hij door
het zenden van zijn Zoon verlossing
gebracht uit de slavernij van de zonde.
Maar als we dan ná het kerstfeest om
ons heen kijken, heeft de Here dan
opnieuw zijn volk verlossing gebracht?
Of is God veranderd en is er nu alleen
maar verlossing voor wie oud genoeg
zijn om te geloven?

‘Evenals voor uw kinderen’
In Jeruzalem is op de allereerste pinksterdag de verbazing niet minder groot
dan eens op de oever van de Rietzee.
Wonderlijke dingen hebben de mensen
meegemaakt: een geluid als van een
hevige windvlaag, vlammen die zich als
vuurtongen verspreiden en gemeenteleden die in vreemde talen spreken. Het is
Petrus, die uitlegt dat dit alles het werk
is van Jezus Christus. Door God gegeven
als de beloofde Messias, maar door zijn
volk uitgeleverd aan de heidenen en ter
dood gebracht aan een kruis.
Velen komen die dag tot het inzicht dat
ze met de kruisiging van Jezus een grote
vergissing hebben begaan, en vragen
Petrus wat hun te doen staat. Deze
antwoordt: ‘Keer u af van uw huidige
leven en laat u dopen onder aanroeping
van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden’ (Hand. 2:38). Met
andere woorden: er is verlossing in de
weg van geloof, bekering en doop. Maar
tegelijk blijkt God sinds de Rietzee niet
veranderd te zijn, want Hij laat de mensen zeggen: ‘voor u geldt deze belofte,
evenals voor uw kinderen en voor allen
die ver weg zijn en die de Heer, onze
God, tot zich zal roepen’ (Hand. 2:39).

Hij zal zijn volk bevrijden
Petrus’ woorden op de eerste pinksterdag worden bevestigd door andere
gedeelten uit het Nieuwe Testament.
Toen Jozef vóór de geboorte van de Here
Jezus overwoog om Maria in het geheim
te verstoten, verscheen hem een engel
van de Here. Deze zei, dat Jozef niet bang
moest zijn om Maria bij zich te nemen.
Het kind dat ze droeg, was namelijk verwekt door de Heilige Geest. ‘Ze zal een
zoon baren. Geef hem de naam Jezus,
want hij zal zijn volk bevrijden van hun
zonden’ (Mat. 1:21). Petrus’ woorden ná
Jezus’ hemelvaart zijn een bevestiging
van de woorden van de engel vóór diens
geboorte.
Op hun beurt worden Petrus’ woorden
weer bevestigd door uitlatingen in brieven die na de pinksterdag door apostelen verstuurd zijn. Paulus getuigt dat
Christus ‘zichzelf voor ons gegeven heeft
om ons van alle zonde vrij te kopen,
ons te reinigen en ons tot zijn volk te
maken, dat vol ijver is om het goede te
doen’ (Tit. 2:14). En Petrus zelf schrijft
in zijn eerste brief: ‘Maar u bent een
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van
priesters, een heilige natie, een volk dat
God zich verworven heeft om de grote
daden te verkondigen van hem die u uit
de duisternis heeft geroepen naar zijn
wonderbaarlijke licht’ (1 Petr. 2:9).
Dit alles maakt duidelijk, dat er ook
in de nieuwe bedeling nog steeds alle
reden is om de berijming van Psalm 111:9
te zingen: ‘De Here heeft zijn volk gered.’
En dat de doop daarvan het teken is.
Met andere woorden: wij laten ons niet
dopen, maar wij worden gedoopt. En als
de doop al iets over onszelf zegt, is het
dat de Here een wonder aan ons heeft
verricht. Met de woorden van Paulus, als
die in Romeinen 6 over de doop spreekt:
‘Denk aan uzelf als levenden die uit de
dood zijn opgewekt’ (vs. 13). De doop
leert dat we niet zelf zijn opgestaan,
maar door God zijn opgewekt.

De woestijn in
We keren terug naar de oever van de
Rietzee. Het loflied is verstomd, de tamboerijn weer opgeborgen. Maar hoe nu
verder? De Schrift vervolgt: ‘van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes

weer verder, de woestijn van Sur in’
(Ex. 15:22). Wellicht een ontnuchterend
vervolg na het wonder van de doortocht,
maar tegelijk ook de nuchtere werkelijkheid. De uittocht uit Egypte en de
doortocht door de Rietzee werden niet
meteen gevolgd door de intocht in het
beloofde land. Nee, aan de overkant van
de Rietzee wachtte de woestijn.
In het Nieuwe Testament wijst de apostel Paulus ook op de consequenties die
deze werkelijkheid gehad heeft: als hij
erop gewezen heeft dat de Israëlieten
zich allemaal in de naam van Mozes
lieten dopen in de wolk en in de zee. En
ze allemaal hetzelfde geestelijke voedsel
aten en dezelfde geestelijke drank dronken. Dan vervolgt hij: ‘toch wees God de
meesten van hen af, want hij liet hen
bezwijken in de woestijn’ (1 Kor. 10:5).
Blijkbaar kon het na hun doop in de zee
toch nog misgaan.

Waarschuwing
De apostel verbindt in hetzelfde hoofdstuk een duidelijke waarschuwing aan
deze gang van zaken bij de Israëlieten.
‘Dit alles strekt ons tot voorbeeld’
(1 Kor. 10:6). Nog steeds is het van
levensbelang om niet te menen dat je
met de doop ‘binnen’ bent. Alsof doop
en behoud altijd samenvallen. Want
hoe geweldig het ook is, om gedoopt te
mogen zijn – er is daarna nog wel een
weg te gaan. En onze doop moet ook een
‘vervolg’ krijgen.
Het doopformulier wijst daar ook op
als het zegt: ‘Omdat elk verbond twee
delen heeft, namelijk een belofte en een
eis, worden wij door God in de doop ook
geroepen en verplicht tot een nieuwe
gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij
deze enige God, Vader, Zoon en Heilige
Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze
ziel, met heel ons verstand en met al
onze krachten. Het betekent ook dat wij
met de wereld breken, onze oude natuur
doden en godvrezend leven.’ Oftewel,
gedoopt zijn betekent niet alleen: je met
je kinderen ‘gered’ weten. Maar ook: je
met hen ‘op weg’ weten.

Onderdeel van de leer
Uit het voorgaande blijkt dat de discussie over de kinderdoop bepaald geen
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vrijblijvende discussie is: het heil van
onze kinderen is in geding. Onze voorouders hebben dat dan ook belangrijk
genoeg gevonden om het ook een plek
te geven in de belijdenisgeschriften
waarin ze ‘de leer van de kerk’ hebben
samengevat. Zo belijdt de kerk in vraag
en antwoord 74 van haar Heidelbergse
Catechismus op grond van de heilige
Schrift, dat ook de kleine kinderen
gedoopt moeten (!) worden.
Maar niet alleen in de Catechismus,
ook in artikel 34 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis heeft de leer van de
kinderdoop een plek gekregen. Tevens
wordt daar met zo veel woorden ‘de
dwaling van de wederdopers’ op grond
van de Schrift verworpen. En in artikel 17
van het eerste hoofdstuk van de Dordtse
Leerregels wordt beleden ‘dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn, niet van
nature, maar uit kracht van het genadeverbond, waartoe zij met hun ouders
behoren’. Met andere woorden: in een
gereformeerde kerk is de leer van de kinderdoop geen vrijblijvend discussiestuk,
maar onderdeel van de leer.

Instemming gevraagd
Dit alles heeft ook gevolgen. Zo dient
iedere ambtsdrager binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) met
zijn handtekening onder het ondertekeningsformulier te verklaren dat hij er
hartelijk van overtuigd is ‘dat de leer van
de drie formulieren van eenheid – de
Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse
Leerregels – in alle delen geheel met
Gods Woord overeenstemt’. En dat hij
die leer dus met toewijding zal onderwijzen en trouw verdedigen. Daar hoort
óók de leer van de kinderdoop bij!
Maar niet alleen ambtsdragers zijn
gebonden aan de leer. Ook van wie
binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn kind wil laten dopen of
belijdenis van zijn geloof wil afleggen,
wordt instemming gevraagd met ‘de
leer van het Oude en Nieuwe Testament,
die in de Apostolische Geloofsbelijdenis
is samengevat en hier in de christelijke
kerk geleerd wordt’. En opnieuw: daar
hoort óók de leer van de kinderdoop bij.

Sommigen hebben daar vragen bij en
zouden graag zien dat er binnen de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op
een veel vrijblijvender manier met het
leerstuk van de kinderdoop zou worden
omgegaan. Vaak komt dat verlangen
voort uit goede contacten met oprechte
christenen die de kinderdoop verwerpen
en in plaats daarvan de geloofsdoop
bepleiten. Want is het nu echt nodig, die
van ‘dwaalleer’ te beschuldigen?
Toch houdt dit pleidooi in het licht van
de Schrift ook iets onbegrijpelijks. Want
toen de Here in het Oude Testament zijn
volk had uitgeleid, hief het op de oever
van de Rietzee een loflied aan. ‘Zing voor
de Heer, zijn macht en majesteit zijn
groot! Paarden en ruiters wierp hij in
zee.’ En past ook ons dan niet datzelfde
loflied? Omdat God sindsdien niet veranderd is? Maar omdat de Here – God
dank! – ook vandaag nog kinderen redt?
Voor dit artikel heb ik dankbaar gebruikgemaakt van (een deel van) het materiaal dat ds. P. Niemeijer uit Den Helder de
redactie ter beschikking stelde.
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Leider gezocht!
Het beroepen van een predikant
is een proces waar veel aan
vast zit. Je beroept niet zomaar
even een predikant. Stel je voor
dat de goede man niet past in je
gemeente. Je meende een herder te krijgen, maar het blijkt
helaas slechts een leraar te
zijn. Het kan een jarenlange lijdensweg worden voor zowel de
predikant in kwestie als voor de
gemeente. Een beetje kerkenraad zal dan ook van tevoren wel
een soort profiel opstellen. En er
zal ook wel een groslijst worden
samengesteld van predikanten
die mogelijk passen binnen dat
profiel. Dan wordt de volgorde
bepaald. En de predikanten worden vervolgens stuk voor stuk
door de ingestelde beroepingscommissie benaderd en zo kan
het tot een gesprek komen, tot
een kennismaking en eventueel
zelfs tot een beroep.
Wie een trouwe lezer is van het
ND, zal het niet ontgaan zijn dat
pagina 2 steeds minder beroepen te melden heeft binnen de
GKv. Dat kan er toch nauwelijks aan liggen dat de beroepingscommissies van vacante
gemeenten minder actief geworden zijn. Soms hoor je wel eens
de klacht dat het zo moeilijk
is om een predikant te vinden
die niet bij voorbaat al de boot
afhoudt en de deur dicht doet.
Het zou mij niet verbazen dat
dat inderdaad het geval is. Naar
de redenen om bij voorbaat niet
voor een beroep open te staan
kun je gissen. Ongetwijfeld zijn
er heel eerzame en gegronde
redenen voor te bedenken. Maar
het kan natuurlijk ook dat tegenwoordig meer dan vroeger de
belangen van het predikantsgezin een rol meespelen. Moeten

de opgroeiende kinderen het
‘slachtoffer’ worden van de roeping van pa? Moet de echtgenote
van de predikheer haar mooie
baan opzeggen? En het huis dat
net gekocht is, daar wil je toch
na anderhalf jaar niet alweer uit
weg? Ja, misschien speelt ook
wel eens de gedachte mee: ‘wat
ik heb, dat weet ik, wat ik krijg,
dat weet ik niet.’ En zo kan het
beroepingswerk zomaar op slot
raken. Als iedereen blijft zitten
waar die zit, dan valt er niet veel
meer te beroepen.
In dit kader is het helemaal niet
zo raar dat er nagedacht wordt
hoe de mobiliteit van predikanten wat kan worden bevorderd.
Zo wordt voorgesteld om in ieder
geval na zo’n jaar of zes als
predikant en kerkenraad elkaar
eens diep in de ogen te kijken.
En als dan blijkt dat het voor alle
partijen verstandig is om uit te
zien naar een passend beroep
uit een andere gemeente, dan
hoeft daar toch niemand om te
treuren?
Tegelijk moeten we wel oppassen dat het beroepingswerk
niet te veel verzakelijkt. Het
gevaar bestaat dat een zaak
als ‘roeping’ dan nauwelijks
nog ruimte krijgt. Als het een
kwestie wordt van alleen maar
contact opnemen met een soort
datingbureau voor predikanten
en vacante gemeenten, dan loop
je het gevaar dat berekeningen
en prognoses het geestelijke
van het beroepingswerk naar
de kant drukken. Natuurlijk, ik
weet ook dat een ‘gearrangeerd’
beroep wel degelijk een roeping
van ‘’s Herenwege’ kan zijn. De
Here werkt ook in de weg van
de middelen. Maar het is niet zo

dat als de wederzijdse profielen
‘matchen’, er dus wel een ‘gelukkig huwelijk’ zal ontstaan.
Als we het nu toch over profielen hebben, dan kan ik het niet
laten toch ook even aandacht
te geven aan de advertenties
of e-mails die predikanten uitnodigen om eens na te gaan of
zij er niet voor voelen om naar
gemeente X te komen. Ik heb
wel eens een mail gekregen die
de volgende denklijn had (let op
de aanspraak): Geachte heer, wij
zijn een gemeente van zo veel
zielen en we zijn op zoek naar
een inspirerend leider die vorm
kan geven aan onze verlangens
als gemeente op het gebied van
liturgie, evangelisatie en gastvrijheid. Als u denkt dat u daar
de juiste persoon voor bent, dan
nodigen wij u van harte uit om
geheel vrijblijvend contact met
ons op te nemen voor een verkennend gesprek.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik
altijd gedacht heb dat predikanten dienaren van het Woord
zijn. Ik zou dan ook nooit durven
reageren op een uitnodiging om
te onderzoeken of je misschien
ook de beoogde leider voor een
gemeente met uitgewerkte verlanglijst bent.
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Drie nachten in het graf?
Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat,
zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de
aarde verblijven.
(Matteüs 12:40)

heid, én men laat analoog aan de scheppingsdagen iedere dag ingaan op de
avond ervoor – de sabbat begint in Israël
bijvoorbeeld al op vrijdagavond.

Hoe lang heeft Jezus Christus in het graf gelegen? Na zijn kruisiging op
Goede Vrijdag was onze Heer dood en begraven; maar de eerstvolgende
zondag, op de derde dag, is Hij opgestaan. Dat ‘op de derde dag’ had Jezus
zelf voorzegd (Mat. 16:21; 17:23; 20:19).

In het hart der aarde

Ook de hogepriesters en de farizeeën
herinnerden zich zijn woorden, want zij
verzochten Pilatus om bewaking van het
graf ‘tot de derde dag’ (Mat. 27:63-64).
En we horen de Emmaüsgangers zeggen: ‘Inmiddels is het de derde dag sinds
dit alles gebeurd is’ (Luc. 24:21). Christus’
opstanding op de derde dag behoort
volgens de apostel Paulus tot de oudste
traditie van de apostelen (1 Kor. 15:4).
Daarom zegt de Apostolische Geloofsbelijdenis dat Jezus Christus op de derde
dag na zijn begrafenis is opgestaan.

Een driedaags verblijf
Is ‘op de derde dag’ ook hetzelfde als
‘na drie dagen en drie nachten’? In uren
gerekend niet. Als Jezus spreekt over zijn
verblijf in het binnenste van de aarde,
dat is het dodenrijk, dan kun je denken
aan een periode van 3 x 24 = 72 uur.
Sommige conservatieve christenen stellen de kruisiging dan ook op woensdag
en de opstanding op zaterdag, zodat
Jezus precies 72 uur in het graf gelegen
zou hebben.
Dan vergeet men echter dat de uitspraak over drie dagen en drie nachten
alleen in het Matteüs-evangelie is overgeleverd, bestemd voor Joodse lezers, en
dat Jezus daar een vergelijking maakt
met de drie dagen en drie nachten die
Jona in de buik van de vis had doorgebracht, vanuit het dodenrijk roepend om

hulp (Jona 2:1-2). Het getal drie wordt
door Joodse lezers niet mathematisch
opgevat, maar als aanduiding van een
afgeronde periode. Zij hoorden in Jezus’
vergelijking niets meer dan: net zoals
Jona zal de Mensenzoon een tijd lang uit
de wereld verdwenen zijn.
Dit idioom blijkt ook op twee andere
plaatsen in het Oude Testament. Wanneer David en zijn mannen een Egyptische slaaf tegenkomen die gedurende
drie dagen en drie nachten niets gegeten of gedronken heeft, vertelt deze dat
hij ‘drie dagen geleden’ ziek was geworden (1 Sam. 30:12-14). En wanneer koningin Ester alle Joden in de hoofdstad laat
oproepen te vasten voor het welslagen
van haar missie, zowel overdag als
‘s nachts, ‘drie dagen lang’, gaat ze naar
koning Ahasveros zodra ‘de derde dag’
aangebroken is (Est. 4:16 en 5:1).
In beide gevallen betreft het dus niet
drie volle dagen en drie volle nachten,
precies 72 uur in totaal, maar een afgeronde periode. Op dezelfde manier kunnen wij bijvoorbeeld zeggen: ‘We waren
drie dagen met de verhuizing bezig,
dag en nacht’, zonder daarmee te willen
beweren dat we al die tijd wakker zijn
gebleven om binnen 72 uur te verhuizen.
De Joodse traditie beschouwt een dagdeel als was het een hele dag; dag en
nacht vormen een onverbrekelijke een-

Volgens een aanvullende redenering van
de Messiasbelijdende jood David Baron
(1857-1926) zou dit in het geval van
Jezus, die op vrijdagmiddag nog haastig
begraven werd, het volgende betekenen:
het eerste etmaal in het graf wordt
gerekend van donderdagavond tot vrijdagmiddag (hoewel de graflegging pas
op vrijdag plaatsvond), het tweede van
vrijdagavond tot zaterdagmiddag, het
derde van zaterdagavond tot zondagmiddag. Of men deze oplossing nu overtuigend vindt of niet, duidelijk is dat de
Mensenzoon zich tijdens een driedaags
verblijf in het hart der aarde bevond.

In het land der levenden
Zo zal, naar het woord van Jezus, het
halsstarrige volk Israël geen ander teken
krijgen dan dat van de profeet Jona
(vgl. Mat. 16:4; Luc. 11:29-30). Toen Jona
na drie dagen en drie nachten terugkeerde in het land der levenden, hebben
de inwoners van Nineve zich op zijn
prediking bekeerd. Komt er ook bekering
nu Jezus levend en wel is opgestaan uit
het graf? Eens zal Hij terugkeren in de
wereld om te oordelen de levenden en
de doden!
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) .
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Namen op de weg naar
het kruis

Jozef Kajafas was de schoonzoon van
Annas. Beiden worden als hogepriester
genoemd tijdens het optreden van Johannes de Doper (Luc. 3:2). Hun namen
zijn ook uit buitenbijbelse bronnen
bekend. Flavius Josephus vermeldt dat
de prefect Valerius Gratus, Pilatus’ voorganger, Annas afzette en later Kajafas
benoemde. Deze was hogepriester van
18 tot 36. Ondanks zijn afzetting door de
Romeinen bleef Annas achter de schermen een machtige figuur. Hij behield de
titel van hogepriester en vijf van zijn zo-

Rondblik

nen verwierven ook deze functie. Annas
verhoorde Jezus nog eerder dan Kajafas
(Joh. 18:13). De aristocratische Annasfamilie werd schatrijk door de geldwisseltransacties en de verkoop van offerdieren, wijn en olie op het tempelplein en
in de ‘bazar van Annas’ op de Olijfberg.
Zij hadden hiervan het monopolie. De
Talmoed vermeldt een spotlied op hun
hebzucht: ‘Wee het Huis van Annas! Wee
hun slangengesis! Zij zijn hogepriesters.
Hun zonen zijn schatbewakers. Hun
schoonzonen zijn tempelbewakers. Hun

dienaren slaan het volk met knuppels.’
Annas en Kajafas behoorden tot de gehate sadduceeën, een groep priesters uit
aristocratische families. De sadduceeën
conformeerden zich aan het Romeinse
gezag, dat de hogepriesters aanstelde.
Ook onderhielden zij nauwe banden met
het koningshuis van Herodes.
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In het proces tegen Jezus spelen Kajafas en Pilatus een hoofdrol. De evangelisten vertellen dat Jezus na zijn arrestatie in Getsemane geboeid naar
het paleis van Kajafas werd gevoerd. Later werd hij voorgeleid in het pretorium van Pilatus. Simon van Cyrene moest Jezus’ kruis dragen. Over
deze namen en plaatsen heeft de archeologie meer licht geworpen.

De oorspronkelijke trappenweg naar Kajafas’ paleis

Het paleis van Kajafas		
			

Na zijn arrestatie werd Jezus verhoord in
het paleis van de hogepriester, waar ook
het Sanhedrin werd opgeroepen. Petrus
bevond zich op de binnenplaats (Mat.
26:69). Volgens een vroege overlevering
uit 333 bevond dit huis zich op de zuidhelling van de berg Sion op een plaats
waar in 457 een Byzantijnse kerk werd
gebouwd. In 1931 werd hier een nieuwe
kerk gebouwd met de naam ‘Petruskerk
van de kraaiende haan’, ter herinnering
aan de verloochening door Petrus (Mar.
14:68). De overleveringen van de ‘heilige’
plaatsen in Jeruzalem gaan terug op de
eerste christenen. Ze zijn door hen liefdevol en met zorg gekoesterd en doorgegeven. Onder de huidige kerk bevinden
zich de ruïnes van het waarschijnlijke
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huis van Kajafas. Dergelijke aanzienlijke
huizen bezaten een binnenplaats. Onder
de binnenplaats van dit huis bevinden
zich ruimten die waren uitgehouwen in
de rotsbodem. Hier werden gevangenen
vastgehouden aan de ijzeren ringen die
zich in de muren bevonden. Op de geselplaats werden gevangenen tussen twee
ruwe pilaren vastgemaakt. Naast deze
ruimte is een put, waarin de gevangene,
in afwachting van het vonnis, met touwen onder de oksels kon worden neergelaten. Men neemt aan dat Jezus na zijn
veroordeling door het Sanhedrin in deze
put verbleef, totdat hij in de vroege morgen naar Pilatus werd voorgeleid.
Opgravingen hebben ook een stenen
pad uit die tijd aan het licht gebracht,
dat vanaf dit huis naar het Kidrondal
voert. Langs deze trappenweg zal de
geboeide Jezus vanuit Getsemane naar
het paleis van Kajafas zijn gevoerd.		
		

Ossuarium van Kajafas

Kajafas
Dat Kajafas de familienaam was van
de hogepriester en dat zijn voornaam
Jozef was, vinden we niet in de Bijbel
genoemd, maar het blijkt uit twee buitenbijbelse bronnen. Flavius Josephus
schrijft: ‘Valerius Gratus ontsloeg Annas
als hogepriester en benoemde Jozef Kajafas in dit ambt.’
Ook werd deze dubbele naam aangetroffen op een ossuarium (beenderkist). In
een dergelijke kist van kalksteen werden
de beenderen van overledenen bijgezet
nadat hun lichaam was ontbonden en
verteerd. In 1990 werd een familiegraf
met twaalf beenderkisten uit de eerste
eeuw ontdekt, waarin zich de beenderen
bevonden van 63 individuen. De fraaiste kist bevatte de beenderen van een
man van omstreeks 60 jaar en had het

opschrift Jozef zoon van Kajafas. Deze
kist bevindt zich in het Israël Museum
in Jeruzalem. De algemene mening van
deskundigen is dat dit de beenderkist
van de hogepriester is.
Als voorzitter van het Sanhedrin, de
joodse Hoge Raad, onderhield Kajafas
nauwe banden met het Romeinse bestuur, vooral met Pontius Pilatus, die van
26 tot 36 prefect over Judea was. Wellicht
kon hij daardoor zo lang hogepriester
blijven. Hij trad later met de sadduceeën

um) in het paleis van Herodes in Caesarea Maritima, de Romeinse hoofdstad
van Judea aan de Middellandse Zee,
waar ook een drieduizend Romeinse
soldaten waren gelegerd. Tijdens de
grote feesten verlegde hij zijn zetel naar
Jeruzalem om joodse onrust te voorkomen. Jezus werd van Kajafas’ huis naar
het pretorium van Pilatus gebracht
(Joh. 18:28). Hierbinnen ondervroeg hij
Jezus. Later nam hij buiten plaats ‘op de
rechterstoel op het zogeheten Mozaïek-

De door Balogh geschilderde weergave van de reconstructie van de oorspronkelijke
situatie bij de ingang van het pretorium. Jezus staat voor de rechterstoel, die zich onder
het baldakijn bevindt op de verhoogde plaats Gabbata
op tegen de apostelen (Hand. 5:17v).
Toen Pilatus bij Rome in ongenade viel
wegens zijn gewelddadige optreden
tegen de Samaritanen, was ook Kajafas’
lot bezegeld. Volgens Josephus werd hij
in hetzelfde jaar door de Syrische gouverneur Vitellius uit zijn ambt ontheven:
‘Hij ontnam ook Jozef, die Kajafas wordt
genoemd, het hogepriesterschap.’

Pilatus
Over Pilatus wordt door Flavius Josephus en zijn tijdgenoot de filosoof Philo
van Alexandrië vermeld, dat hij menigmaal de religieuze gevoelens van de
Joden kwetste en tegen protesten hierover soms hard optrad. Tegelijk moest
hij hierbij zijn positie bij de keizer in
Rome veilig stellen.
Pilatus had zijn hoofdkwartier (pretori-

terras, in het Hebreeuws Gabbata’ (Joh.
19:13). Het woord lithostrotos, dat in de
NBV is vertaald als Mozaïekterras, kan
ook ‘stenen plaveisel’ betekenen. Gabbata betekent ‘verhoogde plaats’. Lange
tijd heeft men gedacht dat Pilatus zijn
pretorium in de burcht Antonia had,
waar het Romeinse garnizoen was gelegerd. Onder het nabijgelegen klooster
van de Zusters van Sion bevindt zich een
stenen plaveisel, waarin Romeinse soldaten een koningsspel hadden gegrift.
Dit werd beschouwd als de plaats van
Pilatus’ rechtspraak. Later archeologisch
onderzoek wees echter uit dat dit plaveisel behoorde bij een marktplein, dat
bij de herbouw van Jeruzalem onder
keizer Hadrianus na 135 was aangelegd
met stenen uit de afgebroken burcht
Antonia. Dit betekent dat de huidige Via
Dolorosa een onjuiste route volgt!		
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Pretorium van Pilatus

Simon van Cyrene

Op grond van nieuw onderzoek van het
Paleis van Herodes in de Bovenstad is
nu met zekerheid vastgesteld, dat het
pretorium van Pilatus zich in dit paleis
bevond. Het paleis, dat bestond uit een
aantal fraaie gebouwen en tuinen, lag
op een tot vier meter opgehoogd gebied
van 300 bij 60 meter, langs de westelijke muur. In deze toenmalige muur gaf
een grote poort toegang tot een met
stenen geplaveid binnenterrein. Buiten
de huidige stadsmuur zijn stenen treden blootgelegd, die leidden naar de
verhoogde plaats waar de rechterstoel
(bema) zich bevond. In het zuidelijke
deel van het paleiscomplex bevonden
zich verblijven waar soldaten voor de
bewaking waren gehuisvest. Zij zullen
hier de geseling en bespotting van Jezus
hebben uitgevoerd. Dat stemt overeen met Marcus’ vermelding dat deze
plaatsvonden binnen het paleiscomplex
(Mar. 15:16).
De geschriften van de toenmalige
joodse filosoof Philo van Alexandrië en
Flavius Josephus bevestigen, dat het
pretorium zich in het paleis van Herodes bevond. Philo schrijft dat Pilatus bij
een bezoek aan Jeruzalem resideerde
in ‘het paleis van Herodes in de Heilige
Stad’. Josephus vermeldt dat de wrede
prefect Florus, een latere opvolger van
Pilatus, in Jeruzalem zijn intrek nam in
Herodes’ paleis en dat hij op de bema
buiten voor het paleis een zitting hield,
waar hij mensen ‘eerst liet geselen en
daarna kruisigen’. Het paleis werd totaal
verwoest in het jaar 70.
				
Buiten de Bijbel en de geschriften van
Tacitus, Philo en Josephus was de naam
van Pilatus niet bekend, totdat in 1961
zijn naam werd aangetroffen op een
inscriptie in zijn hoofdstad Caesarea. Op
deze gedenksteen wordt Pilatus aangeduid met de titel prefect, terwijl Tacitus
en Josephus hem procurator noemen,
een rang die pas vanaf het jaar 44 werd
gebruikt. Hieruit blijkt dat Matteüs de
juiste titel gebruikt (Mat. 27:2). De bijbelse gegevens rond het proces tegen
Jezus worden door de archeologie ook
tot in details bevestigd en verduidelijkt.

De Bijbel vertelt dat de Romeinse soldaten een zekere Simon uit Cyrene dwongen Jezus’ kruis te dragen (Mat. 27:32;
Luc. 23:26). Marcus vertelt dat hij de
vader van Alexander en Rufus was
(Mar. 15:21). Cyrene was de hoofdstad
van de Romeinse provincie Cyreneïca
in het oosten van het huidige Libië. Er
zijn archeologisch en taalkundig sterke
aanwijzingen om aan te nemen dat de
namen van Simon en zijn zoon Alexander in 1941 zijn gevonden in een familiegraf, waarin zich elf beenderkisten
bevonden. Ossuaria waren in gebruik
in de eerste eeuw tot het jaar 70. Het
ontdekte graf werd met behulp van aanwezig aardewerk in deze periode gedateerd. Op twee kisten komt de naam
van Simon voor. De ene kist heeft op de
zijkanten de inscriptie Alexander (zoon)
van Simon en op het deksel de toevoeging de Cyreneeër. De andere kist is van
Sara (dochter) van Simon.

De aanwezigheid van veel Joden in
Cyrene blijkt uit Handelingen 6:9, daar
wordt een speciale synagoge in Jeruzalem die zij bezochten, genoemd; het
blijkt ook uit hun vermelding door Flavius Josephus. Onder hen bevonden zich
al vroeg bekeerlingen tot het christelijk
geloof (Hand. 11:20; 13:1). Het is mogelijk
dat Simon hierbij een rol heeft gespeeld
en met zijn gezin lid was van de jonge
gemeente in Cyrene. In zijn brief aan de
kerk te Rome, waar volgens de overlevering het Marcusevangelie werd gepubliceerd, noemt Paulus de naam Rufus
(Rom. 16:13). De vermelding van Simon
en zijn zonen door de evangelist Marcus
is een aanwijzing dat zij in de vroegchristelijke gemeenten bekendstonden
als getuigen van de kruisdood van Jezus.
Johan Knigge is historicus te Haren.

Dit is een voorpublicatie uit een boek over archeologische sporen van de Bijbel.

Replica van de Pilatusinscriptie te Caesarea
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Synode 2011

R. ter Beek

Van grondvlak naar draagvlak
Stefan Paas signaleert in CV-Koers
van februari 2011 dat generale synodes gemakkelijk het contact met het
‘grondvlak’ verliezen en de neiging
kunnen versterken om een eigen
wereld te scheppen, die weinig te
maken heeft met de wereld van de
gewone gelovigen en de plaatselijke
gemeenten.
Op de synode van Harderwijk zijn de informatieve ronden
begonnen. Het viel mij op, dat menig deputaatschap het
verlangen uitsprak naar goed contact met het grondvlak.
Diverse synodeleden onderschreven dat en benadrukten in
de vragenronden het belang van goede communicatie.
Na de verkiezing van het moderamen op zaterdag 29 januari
werd het een tijdje rustig op het synodefront. Het moderamen ging plannen maken met de griffie. De afgevaardigden
gingen thuis verder met deputatenrapporten lezen. Op de
zaterdagen 5 en 12 februari was het weer vergadertijd, tussen 9.00 uur en pakweg 15.00 uur. Vanuit Den Helder en Nijmegen, Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Groningen druppelden
de mannen binnen in de Petrakerk in Harderwijk.
Op de agenda stonden ‘informatieve ronden’. Deputaten
kwamen voor de synodeleden hun rapport toelichten en
vragen beantwoorden. De afgevaardigden raakten op die
manier thuis in het werk van de deputaten, ze deden aan
‘beeldvorming’.

Organisatie, beleid en beheer
Deputaten administratieve ondersteuning presenteerden
hun rapport. Dat zijn de vier mensen die tussen twee synoden op de voortgang van alle werk letten. Ze hadden met
de kerk van Harderwijk de synode voorbereid. Ze hadden
nagedacht over de opzet van de synode en daarvoor een
vernieuwde Huishoudelijke Regeling gemaakt. Deze regeling wordt nu in de praktijk uitgeprobeerd. Nu de synode
begonnen is, ondersteunen ze die bij het afhandelen van de
agenda, met hulp van de ‘griffie’, zeg maar het secretariaat.
Ze verzorgen straks ook de publicaties van de synode.

Aan hun zijde werken acht deputaten financiën en beheer.
Zij kwamen hun rapport ook toelichten. Deze deputaten proberen het geheel van financiën van de synode en de deputaatschappen te overzien. Dat is een behoorlijke klus! Er
gaat vanaf 2010 per jaar ruim viereneenhalf miljoen om in dit
circuit. Het is hun taak ervoor te zorgen dat er voor het werk
dat gedaan moet worden, ook geld is. Ze vragen de kerken
daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag per lid (als ik het goed
zie nu ongeveer 37 euro) te betalen.
Een doelstelling was: verdere stijging van de hoogte van de
landelijke financiële lasten te voorkomen, en die lasten waar
mogelijk te beperken. Deputaten financiën en beheer deden
onderzoek naar kosten, quota en ontwikkelingen in het
geefgedrag van de kerkleden. Het resultaat heet Dragelijke
lasten en is te vinden als bijlage 6 van het rapport deputaten
financiën en beheer (een downloadbestand op www.gkv.nl
onder ‘Synode Harderwijk 2011’/‘Rapporten’ /‘Beleidsrapporten’).
Hierin zijn ze op zoek naar een basis voor vertrouwen en
draagvlak die ons kan helpen het geld dat nodig is, van harte
en royaal beschikbaar te stellen. Ze zien die basis vooral in
een eerlijke, kritische en onbevangen beoordeling door de
synode en de deputaten van hun eigen werk, en een transparante en overtuigende presentatie aan de kerken. Vooral
deze deputaten geven er blijk van het grondvlak te willen
bereiken. Aanrader voor penningmeesters en commissies
van beheer!

Dienst en recht
De acht deputaten dienst en recht hebben zich de laatste
drie jaren beziggehouden met de positie van predikanten
en de verhouding kerkenraad-predikant. Ze waren druk
met advies en hulp aan kerkenraden en predikanten, de
‘mobiliteit’ van predikanten (het wisselen van standplaats)
en de ondersteuning van beroepingswerk. Er moest een
beroepscode komen, en een beroepsprofiel. Ze keken naar
het mentoraat voor beginnende predikanten, scholing voor
predikanten die al aan het werk zijn, begeleiding van (deels)
afgekeurde predikanten.
Deze deputaten bewogen zich dus in het netwerk waar ook
de Theologische Universiteit, het Steunpunt Kerkenwerk,
de Predikantenvereniging en de Vereniging Samenwerking
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Emeritering actief zijn. Je zou kunnen zeggen dat de deputaten dienst en recht hebben geprobeerd in dat netwerk ‘gaten’
op te sporen en op te vullen. Een deel van hun werk was
werk op de agenda van anderen zetten. Ze zijn daar zover
mee gekomen dat ze de synode voorstellen het deputaatschap op te heffen!

van diaken en Duurzame ontwikkeling en gerechtigheid uit.
Begin dit jaar werd de notitie Steun en toekomst vastgesteld,
waarin een samenhangend beleid wordt beschreven voor het
beschikbaar stellen van diaconaal geld aan gereformeerde
diaconale organisaties. Deze stukken zijn te vinden op de
website www.diaconaalsteunpunt.nl.

In de bespreking bleek grote waardering voor het werk
van deze deputaten. Hun complexe takenpakket riep een
lange rij informatieve vragen op. Niet elk synodelid heeft
bijvoorbeeld scherp hoe het werkveld van het Steunpunt
Kerkenwerk er inmiddels uitziet, en hoe dit Steunpunt werkt.
Deputaten hebben een eigen website: www.gkv.nl/dienst-enrecht.

Vernieuwing kerkorde

Deputaten bevelen de synode wel aan voor één taak uit hun
pakket een nieuw vierpersoonsdeputaatschap in te stellen: het behandelen van problemen tussen kerkenraden en
predikanten. Ze hebben er ook voor geijverd dat alle deelnemers in het zojuist aangeduide werkveld een Raad van
Advies in het leven roepen die als een soort ‘waakhond’ of
‘geweten’ de vinger aan de pols houdt inzake de verhouding
kerkenraad-predikant en de knelpunten die zich daar kunnen voordoen.
In hun rapport geven deputaten aan dat onze predikanten
volgens hen nog altijd niet adequaat worden toegerust en
dat de complexe kerkelijke en maatschappelijke wereld
waarin ze werken, nog steeds wordt onderschat. Ze pleiten
voor het open benoemen van de oorzaken voor het niet goed
functioneren van predikanten. De verscheidenheid in de kerken nam toe en daarmee ook de psychische belasting voor
predikanten. Daarmee is mentale bagage en persoonlijke
stabiliteit voor een predikant belangrijker geworden. Is daar
voldoende oog voor in Kampen en bij kerkenraden?

Diaconaal deputaatschap
Op 12 februari kwamen ook deputaten bijbelvertaling (leveren bij het Nederlands Bijbelgenootschap deskundige verbeteringsvoorstellen in voor de Nieuwe Bijbelvertaling), het
deputaatschap herziening kerkorde en het generaal diaconaal deputaatschap langs.
Het generaal diaconaal deputaatschap beoordeelt hulpverzoeken en leeft mee met landelijk werkende diaconale
organisaties in onze kerken. Het studeert op een voor deze
tijd passende invulling van het diaconaat van de kerken. Het
stuurt het diaconaal steunpunt aan, met tegenwoordig
br. D.J. Poel als Diaconaal Consulent.
Dit deputaatschap (negen mensen) is een vruchtbaar auteur.
In mei 2008 verscheen Leiding geven aan liefdewerk, een
onderzoek naar het functioneren, de taakopvatting en de
(gewenste) competenties van diakenen. Hier kwam onder
meer uit dat de diakenen veel diaconaal werk zelf doen,
en weinig toekomen aan toerusting van de gemeente tot
dienstbetoon. In oktober 2010 kwamen de notities Het ambt

Iedereen verwacht dat de ontwerpkerkorde die de vier deputaten herziening kerkorde met hun secretaris op tafel gelegd
hebben onder de naam Werkorde, de grootste kluif wordt
voor deze synode. In de eerste informatieve ronde ging het
over wat er voorafgaat aan het maken van een kerkorde:
wat wil je ermee, wat moet er wel en niet in, hoe moet hij in
elkaar zitten? De kerkorde is het geheel van regels die binnen de kerken gelden, of zoals het Burgerlijk Wetboek het
noemt: een eigen statuut.
Sinds 2002 wordt door de generale synodes toegewerkt naar
een herziening van de kerkorde. De synode van Zwolle-2008
vroeg om een ontwerptekst met een verantwoording. Dan
moet je knopen doorhakken, keuzes maken. Over de opzet
van de kerkorde. Over het aanpakken van knelpunten (zoals
de vragen bij het functioneren van de particuliere synode).
Over de continuïteit met de Dordtse Kerkorde. Over de aansluiting bij de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde
Kerken. Enzovoorts. Deputaten gaven aan dat er geen massief stuk werk op tafel ligt, maar een ontwerp-in-de-groei.
In de loop van de synode zal er nog een versie van de Werkorde worden gepresenteerd waarin allerlei commentaar dat
inmiddels uit de kerken is gekomen, verwerkt werd.
Zo ploegen we door de stapel rapporten. De komende weken
zijn aan de beurt: het dikke dossier van de Theologische
Universiteit en een rapport over een nieuwe regeling van
de studiefinanciering vanuit de kerken voor theologische
studenten. Verder rapporten van instanties die zich bezighouden met de contacten van de kerken naar buiten toe:
ondersteuning ontwikkeling gemeenten (o.a. evangelisatiewerk), aanvullende steunverlening evangelisatieprojecten,
kerkelijke eenheid (contacten met andere gereformeerde
kerken), betrekkingen met buitenlandse kerken. Pastorale
dossiers als huwelijk en echtscheiding, seksueel misbruik in
kerkelijke relaties, naast liturgische onderwerpen: eredienst
en kerkmuziek.
Als we zo bezig zijn op de synode, begin je al te proeven
wat een generale synode volgens Stefan Paas zo bijzonder maakt: het is een niet-vrijblijvende vorm van onderling
contact. Je kunt niet anders of je moet samen belangrijke
beslissingen nemen en daarvoor draagvlak zoeken. Ware
broederliefde kan inderdaad soms een kwestie zijn van ‘lang
vergaderen, pijnlijke ontmoetingen, elkaar vasthouden en
het nog eens proberen – en dan weer eens’. Eenheid tussen
zondige mensen mag wat kosten. Zonder vertrouwen wordt
een grondvlak nooit een draagvlak.
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Gemeentebreed

F.J. Bijzet

Gastleden: binnenboord of
tussen wal en schip?

Gastlidmaatschap, hoe werkt dat in de praktijk? Het bleek in
elk geval nodig er in mijn gemeente opnieuw naar te kijken.
Wanneer je jaren terug als nog ongehuwde jongere verhuisde naar een
andere plaats, voor je werk, voor een
opleiding of studie, betekende dat automatisch dat je ook kerkelijk daar ging
‘inwonen’. Want (vrijwel) elke weekwisseling naar je ouders gaan zat er niet in.
Je was minder mobiel.
Jongeren beschikten in de meeste gevallen nog niet over een eigen auto, reizen
op zondag deed je gewoon niet… Toen
ik in Kampen studeerde, kwam ik soms
in geen zes weken bij m’n ouders. Kampen werd steeds meer mijn ‘thuis’, ook
kerkelijk.

Mobieler
In die situatie is in de loop der jaren verandering gekomen. Jongeren die elders
werken of studeren en daar ook wonen,

komen veel vaker naar hun ouders. Ze
kerken daar ook de meeste zondagen.
Onze kerken hebben zich bij die veranderde situatie aangepast en het zogenaamde ‘gastlidmaatschap voor jongeren’ ingesteld. Dat besluit is genomen
door de Generale Synode van Leusden
1999 (Acta, art. 67). Je kunt nu, ook al
ben je door studie of zo ergens anders
gaan wonen, lid blijven van je thuiskerk
en gastlid worden in die andere kerk. Of
wel lid worden in die nieuwe gemeente,
maar thuis gastlid blijven.
En zo kennen de meeste gemeenten
een aantal jongeren die óf thuis óf in de
plaats waar ze studeren, gastlid zijn.

Pastorale afspraak
Dit is niet zo’n ‘typisch vrijgemaakt
wetje’, maar een pastorale afspraak om

te voorkomen dat jongeren die gaan
studeren of elders werken en wonen,
geleidelijk aan uit beeld verdwijnen. De
thuiskerk ziet hen alleen nog ’s zondags,
niet meer door de week op catechisatie,
vereniging en zo, en de nieuwe gemeente weet niet eens dat deze jongere in
hun midden verblijft.
Maar regelingen kunnen nog zo goed
zijn, als ze niet meer nageleefd worden
of als onderdelen ervan na verloop van
tijd in het vergeetboek raken, schieten
we er nog niet zo veel mee op.
En het kan al helemaal niet de bedoeling zijn dat het gastlidmaatschap in de
hand gaat werken wat we nu juist voorkomen wilden, namelijk dat een jongere
tussen wal en schip verdwijnt. Door in
geen van beide gemeenten echt betrokken te zijn, maar, als in de ene gemeente
ernaar gevraagd wordt, te zeggen:
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‘O, maar ik ben immers ook (gast)lid in X.’
Daarom kan het geen kwaad nog eens
in te zoomen op wat er nu precies
bepaald is met betrekking tot dat gastlidmaatschap.

Je kerkt waar je woont
Regel is dat je daar waar je burgerlijk
woont (en je bent wettelijk verplicht om
je in de gemeente waar je de meeste
dagen van de week verblijft, ook bij de
burgerlijke stand te laten inschrijven)
ook kerklid bent (Acta GS Zuidhorn
2002-2003, art. 37 besluit 4). Als je dus
als jongere in Utrecht studeert en daar
ook woont, behoor je ook daar kerklid te
worden en dáár je van Christus gekregen gaven allereerst tot opbouw van de
gemeente in te zetten. Als je nog geen
belijdend lid bent, volg je daar toch ook
de catechisatie en ga je naar de vereniging of een bijbelclub?

gemeente ingeschreven worden (Acta GS
Leusden 1999, art. 67 besluit 2). Daardoor
weet de andere kerkenraad ook dat deze
jongere in hun midden verblijft en kan
een wijkouderling in die gemeente mee
pastorale zorg geven. Zijn/haar naam
en adresgegevens worden ook in hun
gemeentegids opgenomen.
Het kan ook andersom: je wordt door
je verhuizing wel volledig kerklid in je
nieuwe woonplaats, maar je blijft nog
wel gastlid in je thuiskerk. Dat voorkomt,
wanneer je belijdend lid bent (geworden), dat je elke keer voor het heilig
avondmaal in je thuiskerk een avondmaalsattest van je kerkenraad moet vragen. Bovendien kan je thuiskerk, omdat
je daar nog wel de meeste zondagen
bent, aan de kerkenraad in je woonplaats van tijd tot tijd laten weten dat
je ’s zondags trouw aan de erediensten
deelneemt.

Thuis lid blijven

Hoe dan ook lid in je
woonplaats

Voor die jongeren die wel ergens anders
(zijn) gaan wonen, maar van plan zijn
toch nog wel veel in de thuiskerk mee te
draaien, daar vrijwel elke zondag nog
kerken, en bijvoorbeeld ’s zaterdags nog
catechisatie krijgen van hun vertrouwde
predikant en op de zondagavond nog
aan de jeugdvereniging blijven meedoen, kan de uitzondering gemaakt
worden dat ze wel ‘thuis’ lid blijven,
maar toch ook als gastlid in de andere

Je wordt dus in elk geval ook lid van de
gemeente waar je bent komen wonen.
Als het geen gewoon lid is, dan gastlid.
Maar alleen lid in je thuiskerk blijven
en geen enkele band aangaan met de
gemeente van je nieuwe woonplaats, kan
niet. Je bent daar de meeste dagen van
de week. En dan toch geen enkele band
aangaan met je broeders en zusters daar
en met de herders van Christus’ gemeente daar, dat kan niet goed zijn.
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Elk jaar opnieuw bezien
Een gastlidmaatschap blijft niet duren
totdat je er zelf een keer verandering
in brengt. Nee, een gastlidmaatschap
duurt maar een jaar! Je kunt het wel
verlengen, maar dan moet je eigen kerkenraad je opnieuw een attest (getuigenis over je geloofsleven) meegeven voor
de andere kerkenraad! Door deze bepaling worden kerkenraden gedwongen
om tenminste eenmaal per jaar te bekijken in welke van de twee gemeenten
een jongere het beste volledig kerklid
kan zijn. En de wijkouderlingen in beide
betrokken gemeenten moeten contact
met elkaar opnemen over een kerklid
dat niet tussen wal en schip verdwijnen
mag.

Nog scherp in beeld?
We merkten als kerkenraad in mijn
gemeente onlangs, dat we bovenstaande afspraken niet meer allemaal
echt scherp in beeld hadden. En dat we
ze ook niet allemaal meer zo naleefden.
We zijn er daarom weer eens goed naar
gaan kijken.
Laten de jongeren die het betreft, eventueel met hun ouders, dat ook eens
doen.
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Gelezen

Joh. de Wolf

Drie pastorale brieven aan
twee evangelisten
Over de Commentaar op de brieven aan Timoteüs en
Titus, van dr. P.H.R. van Houwelingen
Bestaan er bijbelboeken die speciaal voor ambtsdragers zijn bestemd?
Misschien vindt u dat een vreemde vraag en denkt u: elk bijbelboek is
toch aan iedereen in de kerk geadresseerd. Dat is natuurlijk waar, maar
er is wel verschil. Er zijn drie brieven in de Bijbel die van groot belang zijn
voor ambtsdragers in de kerk, omdat ze allerlei aanwijzingen geven voor
de pastorale praktijk.
Dat zijn de brieven van Paulus aan zijn
medewerkers Timoteüs en Titus. Het
is mooi dat dr. Van Houwelingen daar
onlangs een commentaar aan gewijd
heeft in de bekende reeks CNT, derde
serie, onder redactie van prof.dr. J. van
Bruggen. Het is een prettig leesbare en
instructieve commentaar, zoals we van
deze auteur gewend zijn. In de ondertitel van zijn boek karakteriseert hij deze
brieven terecht als Pastorale instructiebrieven.

Echt of vals?
Het is u als lezer wellicht bekend dat
het in de bijbelwetenschap zeer omstreden is of deze brieven wel door Paulus
geschreven zijn. De grote meerderheid
van de theologen is zelfs van mening
dat Paulus niet de auteur kan zijn.
Waarom denkt men dat deze brieven
na Paulus’ tijd zijn geschreven, door een
latere auteur die de brieven ingang en
gezag wilde verlenen door er de naam
van Paulus boven te zetten? Daar zijn
verschillende redenen voor. Men vindt
dat de historische achtergrond van deze
brieven niet meer binnen het leven van
Paulus past. Verder kwam de dwaalleer
die in deze brieven bestreden wordt, volgens deze geleerden pas na Paulus’ dood
op. Taal en stijl van deze brieven zouden
niet met de andere brieven van de apostel overeenkomen. En ten slotte zou de
kerkelijke inrichting van de gemeenten
die in deze brieven naar voren komt, pas
na Paulus’ leven en werken tot stand

gekomen zijn.
Door Van Houwelingen worden deze
bezwaren beknopt maar overtuigend
weerlegd. Er is alles voor te zeggen
dat ook deze brieven door Paulus zelf
geschreven (of gedicteerd) zijn. In de
kerkgeschiedenis stonden ook deze
brieven vanaf het begin op zijn naam.
Het is ook bekend dat het in de vroege
christelijke kerk niet werd getolereerd
als iemand zijn eigen werk onder de
‘valse’ naam van een apostel uitgaf (zgn.
pseudepigrafen). Dat werd terecht als
een vorm van bedrog beschouwd. Ook
het zeer vertrouwelijke karakter, vooral
van de tweede brief aan Timoteüs, kan
als tegenbewijs vermeld worden. Hoe
zou ooit een ander dan Paulus al die
persoonlijke zaken ‘bedacht’ kunnen
hebben? Van Houwelingen legt daarom
alle nadruk op de claim van deze brieven
zelf. Ze pretenderen alle drie van Paulus
afkomstig te zijn, en die claim moeten
we gewoon accepteren.

T&T
De brieven zijn gericht aan twee medewerkers van Paulus: Timoteüs & Titus.
Ook in het boek Handelingen en in
andere brieven komen we deze collega’s
tegen. Toen Paulus de eerste brief aan
Timoteüs schreef en zijn brief aan Titus,
was hij nog (of weer?) vrij man. Zijn
tweede brief aan Timoteüs schreef hij
vanuit de situatie van gevangenschap
in Rome.
Titus was missionair werker op het

eiland Kreta, toen hij de brief van Paulus kreeg. Op Kreta was het evangelie
verkondigd (we weten niet door wie) en
er waren overal groepjes van gelovigen
ontstaan. Het was de taak van Titus om
in alle steden oudsten aan te stellen en
zodoende gemeenten te institueren.
Paulus geeft nu in zijn brief allerlei aanwijzingen, adviezen en bemoedigingen
aan zijn medewerker om het werk goed
te laten verlopen.
Timoteüs bevindt zich in Efeze, als hij
de eerste brief krijgt. De gemeente
daar was al een gevestigde kerk geworden, maar niet zonder problemen. Het
vroegere heidendom liet nog altijd zijn
invloed gelden, en bovendien waren er
in de gemeente tegenstanders opgestaan die met dwaalleer de christenen
daar in verwarring brachten. Timoteüs
had er dus een zware klus aan om de
gemeente bij het ware evangelie te
bewaren en de leden te wennen aan een
goede kerkelijke structuur. Paulus komt
hem daarin met zijn pastorale instructies tegemoet.
We weten niet exact waar Timoteüs zich
bevindt als hij de tweede brief krijgt.
Waarschijnlijk is hij nog steeds in Efeze
zelf of in die regio bezig als evangelist
en kerkelijk opbouwwerker. Ook in deze
brief krijgt het gevaar van dwaalleer
weer veel aandacht. Maar verder is de
brief vooral een geestelijk testament van
Paulus. Het zal daarom de laatste brief
zijn die hij sowieso geschreven heeft,
niet zo lang vóór zijn sterven in Rome.
Paulus bemoedigt zijn compagnon om
vol te houden in het uitdragen van het
evangelie tegen de druk van dwaalleer en vervolging in. Verder vraagt hij
Timoteüs om snel vanuit Asia naar hem
toe te komen in Rome. Kennelijk wil hij
graag dat (naast Lucas) ook Timoteüs bij
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hem is als hij straks de marteldood moet
ondergaan.
De brieven zijn dus heel anders van
karakter dan gemeentebrieven. Het is
heel persoonlijke en vertrouwelijke correspondentie. Het is te begrijpen dat
taal en stijl van die correspondentie
nogal verschillen van het vocabulaire
van de brieven aan gemeenten.

Historische inkadering
Een moeilijk probleem levert de vraag
op waar en wanneer Paulus deze brieven geschreven heeft. Wat is namelijk
het geval? Volgens veel verklaarders
veronderstellen deze drie brieven een
historische achtergrond die niet meer
door het boek Handelingen beschreven
wordt. Want er worden personen en
plaatsen en feiten genoemd die in dat
bijbelboek niet goed te plaatsen zijn.
Kennelijk is Paulus na zijn tweejarige
gevangenschap in Rome weer vrijgelaten (of via een proces vrijgesproken)
en heeft hij daarna nog een tijdlang
rondgereisd en geëvangeliseerd, totdat hij opnieuw werd gearresteerd en
uiteindelijk in Rome veroordeeld tot
de marteldood (onthoofding?). Hij zal
dus tijdens die rondreis als vrij man de
brief aan Titus en de eerste brief aan
Timoteüs geschreven hebben. Toen hij
voor de tweede keer in Rome gevangen
zat, zal hij de tweede brief aan Timoteüs
geschreven hebben.
Een alternatieve mening is verdedigd
door dr. J. van Bruggen, en zijn leerling Van Houwelingen sluit zich daar
grotendeels bij aan. Volgens deze visie
worden de pastorale brieven helemaal
binnen het historische kader van het
boek Handelingen gesitueerd. De twee
eerste brieven zouden dan door Paulus
geschreven zijn tijdens de derde zendingsreis, toen de apostel vanuit Efeze
een rondreis maakte door Macedonië
en/of toen hij de collectereis maakte
naar Jeruzalem. De tweede brief aan
Timoteüs schreef hij dan tijdens zijn
eerste en enige gevangenschap te Rome,
waarover het slot van Handelingen
spreekt.

dat Paulus na zijn gevangenschap in
Rome weer vrijgekomen is en nog een
rondreis naar het westen (Spanje) en
het oosten heeft gemaakt, voordat hij
opnieuw zijn vrijheid kwijt raakte.
Toch is ook voor die tweede visie veel te
zeggen. Paulus hoopt bijvoorbeeld zelf
nog naar Timoteüs in Efeze te komen
(zie 1 Tim. 3:14). Dat past prima bij een
situering tijdens de derde zendingsreis,
toen hij vanuit Macedonië weer naar
Asia zou gaan. Dat plan past eigenlijk
niet bij een reis vanuit Rome een aantal
jaren later, omdat hij in Handelingen 20
van de ouderlingen in Efeze definitief
afscheid had genomen, met de uitspraak dat ze hem niet meer zouden
zien.

Wat is waarheid? De eerstgenoemde
mening heeft wel sterke papieren. Zo
bestaat er een sterke traditie die vertelt

De keuze blijft moeilijk en Van Houwelingen is niet altijd overtuigend. Zo is
zijn uitleg van Paulus’ mededeling dat

hij Trofimus ziek in Milete had achtergelaten (2 Tim. 4:20), erg gekunsteld en
gezocht. Het wordt ook niet duidelijk
hoe Paulus na minstens drie jaar nog
om zijn mantel en zijn boeken kon vragen (2 Tim. 4:13), die in Troas tijdens de
derde zendings-reis waren achtergebleven. De strijd tussen beide opvattingen
is volgens mij nog onbeslist.

Polemiek tegen de dwaalleer
In de pastorale brieven krijgen we af en
toe te maken met Paulus’ strijd tegen
dwaalleer. Het is niet zo makkelijk te
zeggen wat die alternatieve leer was.
Van Houwelingen is van mening dat
het beeld niet zo eenduidig is en dat
de situatie gevarieerder is dan vaak is
gedacht. Hij noemt zelf de volgende
kenmerken. De opponenten kwamen
vooral van binnenuit, uit de gemeente
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van Efeze. Dat had Paulus zelf door de
Geest trouwens ook al aangekondigd bij
zijn afscheid van de oudsten uit Efeze op
het strand in Milete (Hand. 20:29-30). Er
zouden woeste wolven binnendringen
en uit hun eigen kring zouden mensen
voortkomen die de waarheid zouden
verdraaien. Dus aanvallen van buitenaf,
maar ook van binnenuit.
Verder hadden de dwalingen in Efeze
vaak een Joodse achtergrond, zoals de
discussies over geslachtsregisters en
tradities van het jodendom. Het was
blijkbaar niet zo, dat het apostolaat van
Paulus ter discussie stond, zoals dat in
Korinte het geval was (geweest). Maar
hoe het front ook precies lag, Timoteüs
en Titus hadden de handen meer dan
vol aan de bestrijding van allerlei tegenstanders. Ook voor deze taak worden de
medewerkers door Paulus nauwkeurig
geïnstrueerd. En vandaag kunnen we er
nog veel van leren. Want hedendaagse
oppositie in de kerk is vaak een oude
dwaling in een nieuw jasje.

Kerk en ambt
Ook onder ons houden we de discussie
over de vrouw in het ambt niet meer
tegen. Een perikoop waarnaar vaak
verwezen wordt in dit verband, is
1 Timoteüs 2:9-15. Van Houwelingen legt
die verzen uitvoerig uit, zonder dat hij
overigens laat merken welke kant hij
opgaat in de genoemde discussie. Hij
wijst wel op het verband met de omringende cultuur waar in die tijd het type
van de ‘vrije vrouw’ naar voren kwam. In
die sfeer was een waarschuwing tegen
geldingsdrang voor vrouwen zeker op
zijn plaats.
Wat mochten vrouwen dan niet doen
tijdens een eredienst? Van Houwelingen
formuleert het zo: ze participeerden wel
in het gemeenschappelijk gebed van de
gemeente, maar Paulus stond niet ‘een
publieke gedachtewisseling (toe) tijdens

een onderwijsleersituatie, met allerlei
interrupties, vragen en discussies, waarbij de vrouw wil domineren ten koste
van de man.’ En Paulus verbindt die
stelregel ook uitdrukkelijk met de schepping, de zondeval en de verlossing. Van
Houwelingen gaat daar uitgebreid op
in, en het zal goed zijn om zijn exegese
serieus in de discussie over m/v in de
kerk te betrekken.
En dan is er nog een ander punt als het
over de ambten gaat. Dat is de plaats
van de huidige predikant in relatie tot
de ouderlingen/oudsten. We hebben
het dan met name over de regel van
1 Timoteüs 5:17. In die tekst lijken er op
het eerste gezicht twee soorten oudsten
te bestaan. De eerste groep geeft leiding
aan de gemeente, te vergelijken met de
huidige ouderlingen (regeeroudsten). De
tweede groep legt zich toe op prediking
en onderricht, en dan denken we vandaag aan de predikanten (leeroudsten).
In dit schema is de dominee dus een
vrijgestelde en gespecialiseerde ouderling. Deze visie is ook in verschillende
bevestigings-formulieren terechtgekomen.
Maar in de laatste tijd is hier gegronde
kritiek op gekomen, onder anderen van
dr. A.N. Hendriks en dr. J. van Bruggen,
en Van Houwelingen sluit zich bij laatstgenoemde uitdrukkelijk aan (p. 132-133).
De conclusie is dat er maar één soort
oudsten bestond, namelijk mensen met
levenservaring, die goede leiding konden geven aan de gemeente door verkondiging en onderwijs. In het geval dat
het werk voor hen een dagtaak werd,
hadden ze recht op levensonderhoud
door de gemeente. Van Houwelingen
geeft uitgebreide aandacht aan deze
zaak, omdat hij er ook in de inleiding
van zijn commentaar al een paragraaf
aan wijdt (pag. 29-32). Want de vraag
blijft natuurlijk over hoe je dan het predikantsambt vanuit de Bijbel moet fun-

deren. Van Houwelingen is van mening
dat we de huidige predikant beter kunnen vergelijken met een apostolische
medewerker of reizende evangelist zoals
Timoteüs of Titus. Zo iemand werkt zelfstandig, komt van buitenaf, heeft een
tijdelijke opdracht, draagt een individuele verantwoordelijkheid en is financieel
vrijgesteld.
Ik denk dat hier belangrijke dingen
gezegd worden, als het erom gaat het
eigene van het predikantschap te formuleren en in de Bijbel te verankeren. Aan
de TU Kampen en in de kerken zijn we
druk bezig om het beroepsprofiel van
predikanten opnieuw vorm te geven. Ik
denk ook aan de voorgestelde Werkorde,
die in de plaats moet komen van de
huidige kerkorde. In de taakstelling van
de predikanten is nu opgenomen dat ze
hun aandacht moeten verdelen over de
gemeente en de ‘umwelt’, de onkerkelijke omgeving. Letterlijk staat er nu in
artikel B3.1 het volgende: ‘De predikanten richten zich op de verkondiging van
het Evangelie voor kerk en wereld.’ Die
laatste twee woorden zijn een opzettelijke uitbreiding vergeleken met de huidige KO. In de toelichting wordt vermeld
dat de tegenwoordige predikanten door
hun opleiding in staat moeten worden
geacht om het missionaire werk van de
kerk op niveau gestalte te geven. Dit
profiel gaat al een beetje meer op de
positie en opdracht van Titus en Timoteüs lijken. Laten we de opmerkingen
van Van Houwelingen goed overwegen!
En zo is heel de commentaar van harte
aanbevolen!
N.a.v.: Dr. P.H.R. van Houwelingen,
Timoteüs en Titus; Pastorale instructiebrieven, Kok, Kampen, 2009,
ISBN 978 90 435 1679 2, 319 pag.,
prijs € 34,90

www.woordenwereld.nl
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Naar Psalm 121

Gedicht

G. Slings

Bergen en nog eens bergen,
ik zie ertegenop,
alleen maar onmogelijke dingen,
niet om overheen te komen,
blok aan m’n been,
steen op m’n maag,
kansloos ben ik.
God, waar bent u?
Bent u een arm om me heen,
schouder om op te leunen,
of bent u gewoon nergens,
dommelt u in,
ben ik slaapverwekkend voor u?
Onmogelijk,
die mogelijkheid,
dat u er niet zou zijn,
dat u niet wakker zou liggen
van mij, onafscheidelijk van mij
als m’n eigen schaduw.
Onmogelijk
dat u niet mee zou gaan,
als ik op weg ben
en naar huis kom.
Onmogelijk
dat ik niet thuiskom
met u.

Piet van Midden
Uit: Groeibijbel 1999-2002

Psalm 121 is een bekende troostpsalm:
‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de H EER
die hemel en aarde gemaakt heeft.’
De ik heeft niet veel met bergen,
alleen in de uitdrukking: ergens als een berg tegen opzien.
Het eerste deel zit stikvol vragen,
maar dan de zekerheid:
onmogelijk de mogelijkheid dat u er niet zou zijn.
Het knalt eruit: wat een heerlijk vertrouwen.
Ik kom thuis met u!
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Persrevue

P.L. Storm

‘Onderscheidende ’ prediking

De Persrevue staat dit keer geheel in
het teken van de preek. Me dunkt is de
preek dat ook waard. Het gaat toch om
wat nog steeds het hart is van een gereformeerde kerkdienst. Wat is tenslotte
een kerkdienst zonder preek? Hoewel,
ook dit klinkt vanzelfsprekender dan het
kennelijk nog is. Op de dag dat ik deze
Persrevue samenstel, lees ik over een
zusterkerk in ons kerkverband (Opstandingskerk te Utrecht) die is overgestapt
op een gevarieerde invulling van de
tweede dienst op zondag, met bijvoorbeeld voortaan maandelijks een zogenaamde Taizé-dienst. Dit (mij in ieder
geval) verbijsterende bericht was te vinden in het ND van 23 februari. Op de site
van de desbetreffende kerk lezen we als
korte toelichting op de vraag wat zo’n
dienst inhoudt: ‘Gewoon binnenkomen,
zitten, luisteren, tot rust komen en weer
vertrekken. Geen preek, geen toespraak,
geen verplichte bijdrage, meezingen
hoeft niet, neuriën mag en mediteren
over van alles en nog wat ook.’ Geen

preek dus. Het is dan ook een ‘dienst’
waar niet ‘de zender’ centraal staat,
maar waar je ‘vanuit jezelf’ tot rust kunt
komen. Bezoekers kunnen zelf de antwoorden bedenken op hun vragen. Dit
alles wordt opgetekend uit de mond van
een woordvoerster van die gemeente
in het genoemde ND-artikel. Nu dacht
ik altijd dat ik naar de kerkdienst werd
geroepen (ook de tweede op zondag)
juist om tot rust te komen bij wat niet
vanuit mijzelf, maar vanuit het Woord
naar me toekomt, verkondigd door hem
die daarvoor door de grote Zender wordt
geroepen. Inderdaad, de predikant! De
dienaar van het Woord die te verkondigen heeft, be-dienaar heeft te zijn.
Laat ik het allemaal maar als extra motivatie mogen zien om heel deze Persrevue juist aan de preek te wijden, zoals
ik al van plan was. Op twee bijdragen
erover wil ik attenderen. Beide bijdragen
vragen aandacht voor de prediking als
aanspraak van heel de gemeente. De
gemeente als geheel is adres van de ver-

kondiging van Gods Woord. Maar binnen die ene gemeente is er onderscheid
wat de hoorders betreft. Namelijk wat
hun betrokkenheid, oprechtheid, zekerheid en dergelijke betreft. Heeft dat ook
gevolgen voor hoe je die gemeente aanspreekt in de preek? Nee, zegt
ds. Cl. Stam terecht in het artikel dat
ik in het volgende stukje aanhaal. Al
heeft hij er wel degelijk oog voor dat er
van allerlei onderscheidends aanwezig
is binnen de ene horende gemeente.
Nee, zegt, als je goed leest, ook prof.dr.
A. Baars in het artikel dat ik in dit deel
van de Persrevue aanhaal. De prediking
spreekt de verbondsgemeente aan.
Maar hoe honoreer je in de preek het
onderscheid binnen die verbondsgemeente? Het is interessant hem daarover te horen. Ons blad publiceerde in
januari twee artikelen van hem waarin
hij de prediking evalueert die onder ons
als heilshistorisch werd en wordt getypeerd. Hij sluit zich dan nauw aan bij
wat indertijd prof.dr. C. Trimp daarover
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heeft geschreven.
In het artikel dat ik nu aanhaal, vind je
eigenlijk zijn evaluatie van de prediking
als bevindelijke en onderscheidende
prediking. En die termen zijn we meer
gewend om te gebruiken als typering
voor de prediking in de zogenaamd
bevindelijke kringen. Wat Baars daarover schrijft, lijkt me niet alleen interessant, maar ook erg de moeite waard.
Zeker, wij zijn niet meer zo gewend om
bijvoorbeeld te spreken over tweeërlei kinderen van het verbond. Van de
manier waarop in de school van dr. A.
Kuyper daarvan een onderscheid werd
gefabriceerd tussen ook tweeërlei verbond (uitwendig en inwendig), en echte
en onechte verbondskinderen (met alle
veronderstellingen over hun wedergeboorte die dat opriep bij de doop)
hebben we terecht na de Vrijmaking
af gewild. Maar mede door de samensprekingen met de CGK is wel weer
duidelijker geworden dat je ook op een
andere manier over tweeërlei kinderen
van het verbond kunt spreken: namelijk
vanuit het onderscheid tussen wie wel
en wie niet de beloften van het verbond
geloven. Nu, wie dat in rekening brengt,
vindt veel behartigenswaardigs in deze
evaluatie van dr. A. Baars van de prediking als bevindelijke en onderscheidende prediking. Zijn titel is dan ook: ‘Bevindelijke preek is ook onderscheidende
preek.’ Het artikel is te vinden in het
Reformatorisch Dagblad van 5 februari
2011. Eerst wijst hij er dan op dat aan de
woorden ‘bevinding’ en ‘bevindelijk’ nog
niet zo gauw een eenduidige betekenis
is te hechten. Soms wordt het opgevat
als prediking die een persoonlijke en
bemoedigende boodschap bevat. Maar
hij wijst er dan op dat er vanouds in het
woord ‘bevinding’ ook een aspect van
toetsing zit. En dat wilde juist tot zijn
recht komen in het aandacht vragen
voor het ‘onderscheidende’ van de prediking. Hij schrijft dan vervolgens:
Het is van belang om eerst duidelijk te
hebben wat ‘onderscheidend preken’
precies inhoudt. Dat betekent dat de
predikant bij het uitspreken van zijn
preek rekening dient te houden met verschillende soorten hoorders. Met name
de vertegenwoordigers van het Engelse
puritanisme en de Nederlandse Nadere
Reformatie benadrukken dat binnen een

gemeente niet alleen gelovigen, maar
ook ongelovigen zijn. Bovendien brengen
zij ook binnen de kring van ongelovigen
enerzijds en gelovigen anderzijds onderscheidingen aan. Zo maken ze bij de
onbekeerden onderscheid tussen mensen
als zorgelozen en huichelaars, en bij hen
die bekeerd zijn tussen bekommerden en
verzekerden. Bovendien is er ook verschil
tussen ware gelovigen en schijngelovigen.
Wat te denken van dit alles? De vraag is
des te dringender omdat er in de gereformeerde gezindte verschillend over deze
zaak wordt gedacht. In zijn proefschrift
De prediking van de Nadere Reformatie
(1974) duidt dr. T. Brienen het onderscheidende element binnen de prediking
van de Nadere Reformatie aan met de
term classificatiemethode. Hij wijst deze
methode resoluut van de hand en wil
alleen spreken van het onderscheid tussen hen die in Jezus geloven en hen die
Hem uit vijandschap verwerpen.
Dat is inderdaad het meest wezenlijke
onderscheid dat in een bijbels-bevindelijke prediking moet functioneren. Maar
is er niet meer te zeggen? In elk geval
plaatst prof. W. Kremer ook andere accenten. Hij schrijft in zijn rede over geestelijke leiding in de prediking (1954): ‘Juist
nu het gevaar van vervlakking allerwege
dreigt, dient de geestelijke leiding helder
en scherp te zijn, opdat het snode van
het kostelijke klaar worde onderscheiden.
Om dit te bereiken is de onderscheiding in
onbekeerden, bekommerden en bevestigden ongenoegzaam. Er is in de verbondsgemeente veel meer verscheidenheid. In
een onderwerpelijke, onderscheidende
en ontdekkende prediking zal zij daarom
benaderd moeten worden.’
Hierbij rijst de vraag natuurlijk wel:
waarom is een dergelijke onderscheidende prediking nodig? Welke argumenten
zijn er om te bewijzen dat dit element
in de prediking op Schrift en belijdenis
is gegrond? Hier volgen zeven bijbelstheologische overwegingen rond het
onderscheidende element in de prediking,
waarbij ook de belijdenis een enkele keer
ter sprake komt.
Tweeërlei kinderen
In de eerste plaats is er het bijbelse
gegeven van de tweeërlei kinderen des
verbonds. Heel karakteristiek is dat onder
woorden gebracht door Calvijn in zijn
commentaar op Genesis 17:7: ‘Hier rijst

nu dus een tweevoudige reeks van (verbonds)kinderen voor ons op in de kerk.
Want omdat het gehele lichaam van
het volk door één en dezelfde stem tot
de schaapskooi van God bijeengeroepen
wordt, worden allen zonder uitzondering
in dit opzicht onder de kinderen gerekend
en past de naam van “kerk” op hen allen
gemeenschappelijk. Maar in het verborgen heiligdom van God worden geen
anderen als kinderen van God beschouwd
dan degenen in wie de belofte door het
geloof bevestigd (of: bekrachtigd) is.’
In zijn uitleg van bijbelgedeelten waarin
het verbond en de verbondsgemeente
ter sprake komen, spreekt Calvijn voortdurend van kinderen van het verbond
in tweeërlei zin. Alle kinderen van het
verbond behoren tot de gemeente of tot
de gemeenschap van de kerk. Maar binnen die ene gemeente is wel onderscheid.
Niet allen hebben immers in de weg van
geloof en bekering de belofte omhelsd en
alleen van de gelovigen geldt dat zij in de
volle en eigenlijke zin kinderen van God
zijn.
Vanuit het getuigenis van de Schrift is
er ook alle reden om zo over de kinderen van het verbond en de leden van de
gemeente te spreken. Veel passages in
het Oude Testament geven daar aanleiding toe en ook in het Nieuwe Testament
spreekt de Schrift erover, bijvoorbeeld in
1 Kor. 10:1-13. Daar wordt heel duidelijk
dat er binnen één gemeente tweeërlei
kinderen des verbonds zijn: gelovigen en
ongelovigen. Dat geldt niet alleen van het
oudtestamentische Israël, maar wordt
door Paulus ook toegepast op de kerk van
het Nieuwe Testament (vanaf vers 6). Dat
betekent dat dit centrale onderscheid in
de prediking binnen de verbondsgemeente in onze tijd niet mag ontbreken.
Tweeërlei uitwerking
Een predikant dient er ook rekening mee
te houden dat zijn prediking – zowel binnen als buiten de gemeente – tweeërlei
effect heeft. Hiervoor kunnen we bijvoorbeeld verwijzen naar de sleutelgelijkenis
van de Heere Jezus over de zaaier, het
zaad en de verschillende plaatsen waar
dit gezaaid wordt (Matth. 13:1-23,
Mark. 4:1-20 en Luk. 8:4-15). Hoewel
in deze gelijkenis op het eerste gezicht
verschillende mogelijkheden aangeduid
lijken te worden waarop het Woord
gehoord kan worden, gaat het ten diepste
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om twee kernmogelijkheden: het gehoorde Woord draagt vrucht óf niet. Eenzelfde
gedachte komen we in een andere context tegen in 2 Kor. 2 vanaf vers 14, waar
Paulus zegt dat zijn prediking van het
Evangelie voor sommigen ‘een reuk des
doods ten dode’ is en voor anderen ‘een
reuk des levens ten leven’ (vergelijk ook
2 Kor. 4 vanaf vers 3).
Van belang is in de derde plaats ook het
bijbelse motief van de prediking van de
twee wegen. We kunnen hiervoor verwijzen naar Psalm 1, de psalm die wel ‘de
sleutel op het psalmboek’ genoemd is.
Centraal staat daar immers het verschil
tussen de ‘weg der goddelozen’ en de
‘weg der rechtvaardigen’ (zie vers 6), een
diep geworteld onderscheid in het Oude
Testament. Dit motief komt ook op verschillende manieren in het Nieuwe Testament terug. Bijvoorbeeld in het motief
van de brede en de smalle weg of poort
(Matth. 7:13-29 en Luk. 13:24).
Ook in de Vroege Kerk kent men aan dit
motief grote betekenis toe. Ongeveer in
het jaar 100 na Christus ontstaat een
geschrift dat wel de oudst bewaarde kerkorde genoemd is. Het staat bekend onder
de naam Leer van de twaalf apostelen
(de Didachè). Dit werkje begint met een
soort catechismus waarin twee wegen
tegenover elkaar gesteld worden: de weg
ten leven en de weg ten dode.
De sleutelmacht
Prediking wil naar bijbels-reformatorische opvatting ook bediening van de
sleutelmacht zijn. In de woorden van de
Heidelbergse Catechismus gaat het er hier
om dat door de prediking van het heilig
Evangelie ‘het hemelrijk wordt ontsloten
en toegesloten’. Het is van belang om
nader aan te geven hoe de catechismus
dit omschrijft, namelijk dat ‘volgens
het bevel van Christus aan de gelovigen
allen en een ieder verkondigd en openlijk
betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als
zij de belofte van het Evangelie met een
waar geloof aannemen, waarachtig al
hun zonden van God, om de verdiensten
van Christus’ wil vergeven zijn. Daarentegen (wordt aan) alle ongelovigen, en die
zich niet van harte bekeren verkondigd
en betuigd, dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als
zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis
des Evangelies God zal oordelen, beide in
dit en in het toekomende leven’

(Zondag 31, vraag en antwoord 84).
In de prediking horen we dus de deuren
van het Koninkrijk der hemelen ‘knerpen
op hun scharnieren’, aldus ds. G. Boer. Ze
gaan open en dicht. Bovendien legt de
catechismus een verband tussen de houding die wij aannemen ten opzichte van
het gepredikte Woord en het oordeel op
de dag van Christus’ wederkomst. Ook die
laatste ernst dient in de prediking door te
klinken.
Schijngeloof
Nu spreekt de Schrift niet alleen over het
onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen of bekeerden en onbekeerden,
maar waarschuwt ook tegen het gevaar
van schijngeloof. Het is van belang dat
met name voorgangers zich met het oog
op de praktijk van het preken bezinnen
op wat de Schrift zegt over dingen als
huichelarij, het bezitten van een schijn
van godzaligheid. Dat betekent niet dat
dit punt in iedere preek aan de orde moet
komen en zeker niet telkens op dezelfde
manier. Maar de prediker die recht wil
doen aan het getuigenis van de Schrift,
zal ook dit element op een bijbels-pastorale manier regelmatig in zijn prediking
willen verwerken.
De Bijbel laat ook duidelijk zien dat er
sprake is van onderscheid tussen de
gelovigen. Daar spreken teksten als 1 Joh.
2:12-14 van, waarin verschillende categorieën gelovigen aangesproken worden
met de naam kinderkens, vaders en jongelingen. In deze passage is geen sprake
van nauwkeurig af te bakenen standen,
zoals de Nadere Reformatie met name in
de latere periode daarover schrijft. Maar
van een ‘onderscheidenlijke adressering’
is hier zeker sprake. Te denken valt bovendien aan allerlei aansporingen – met
name in het Nieuwe Testament – waarin
vermaand wordt om geen kinderen te
blijven in het geloof, maar te komen tot
geestelijke volwassenheid. (Vergelijk
1 Kor. 13:11 en Efeze 4 vanaf vers 13.)
Ook wanneer het om ongelovigen gaat,
brengt de Schrift ten slotte wel onderscheidingen aan. Hierbij valt te verwijzen
naar de al aangehaalde gelijkenis van
de zaaier en het zaad (Matth. 13:1-23,
Mark. 4:1-20 en Luk. 8:4-15), waarin een
duidelijk onderscheid wordt aangegeven
tussen verschillende hoorders bij wie de
prediking geen vrucht draagt. Sommigen
blijven er onverschillig onder. Anderen

lijken geraakt te zijn, maar het is maar
voor een korte tijd. Nog weer anderen
laten de indrukken die zij onder de prediking opdeden, verstikken door allerlei
dagelijkse beslommeringen.
Kortom, er is meer dan voldoende bijbelse
grond om te pleiten voor een prediking
die bevindelijk én onderscheidend is.
Wanneer de verkondiging daarin tekortschiet, zal er onder de hoorders weinig
sprake zijn van groei in kennis, in geloof,
in levensheiliging en in zekerheid. Bovendien wordt het onderscheid tussen echt
geloof en namaak niet duidelijk en lopen
de hoorders gevaar zich te troosten met
goedkope religieuze gevoelens in plaats
van met de vrije genade van God in
Christus.
Zoals gezegd, vind ik dit een erg waardevol verhaal. Overigens, zonder dat het
me ervan overtuigt dat de term ‘bevindelijk’ erg gelukkig is om de prediking te
typeren. Ook niet als je het door Baars
benadrukte (en volgens hem aanvankelijk bedoelde) toetsende aspect erin mee
hoort. Terecht heeft dr. A.N. Hendriks
indertijd erop gewezen dat de uitdrukking ‘bevindelijke prediking’ een antropocentrisch merk draagt: ‘de prediking
wordt zo getypeerd vanuit het bevinden,
het beleven van de gelovige mens. Maar,
al komt in de prediking zeker het hart
van de mens ter sprake, zij is en moet
blijven verkondiging van Góds beloften
en eisen aan zijn volk’ (in zijn opstel
‘Bevindelijke prediking’ in de bundel Met
het oog op de gemeente, Kampen 1981,
p. 40).
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Hoe spreek je de
gemeente aan ?
In Clarion (opinieblad bij de Canadian
Reformed Churches, onze zusterkerken
in Canada), vond ik nog een interessant
artikel als het gaat om de preek. In het
nummer van 14 januari schrijft
ds. Cl. (Klaas) Stam over de aanspraak
van de gemeente in de preek. Zijn titel
luidt: ‘How should a minister address
a congregation?’ Hij constateert, mede
naar aanleiding van een artikel vorig
jaar in het ND (1 mei 2010), dat er nogal
wat variatie is gekomen in die aanspraak. De ene dominee begint (net als
hij en ik) met ‘geliefde gemeente van
onze Here Jezus Christus’. De ander laat
het ‘geliefde’ weg, want die wil niet veronderstellen dat al de leden voor hem
inderdaad geliefd zijn bij de Here. Een
derde zegt alleen: ‘gemeente’. Weer een
ander laat de aanspraak helemaal weg.

Stam vervolgt dan:
Nu zou iemand terecht kunnen vragen:
‘wat is er mis met de oude manier om
de gemeente aan te spreken als “geliefde
gemeente van onze Here Jezus Christus?”
Ik denk dat het punt waar het om gaat
is: hoe kan de predikant weten of al zijn
hoorders inderdaad lid van de gemeente
zijn en tevens “geliefden in de Here”. In
het midden van de gemeente zitten ook
huichelaars en ongelovigen. Veronderstellen we niet te veel door te stellen dat al de
hoorders geliefden in de Here zijn? Dat is
toch aanmatigend! Zijn al de aanwezigen
in een eredienst echt en heus kinderen
van God, deel van zijn huishouding?
Vormen de bijeengekomen mensen
hoofdzakelijk een neutraal gehoor of zijn
ze het speciale volk van de Here Jezus?

Moet de kerk aangesproken worden als
de Bruid van Christus, door Hem bemind,
of als een geschakeerde groep van mensen die er mogelijk bij zullen horen, maar
voortdurend herinnerd worden aan het
feit dat ze de redding nog niet bereikt
hebben?
Het lijkt erop dat het hiermee gaat zoals
met zoveel zaken die we ooit vanzelfsprekend vonden (de gemeente bekijken als
het verbondsvolk van God): de aanspraak
van de gemeente wordt kritisch bekeken
en door sommigen vervangen door eentje
die beter past bij onze moderne, vriendelijker samenleving.
De hooggeleerde benadering
Prof.dr. S. Paas (missioloog te Kampen)
wil een aanspraak gebruiken die iedereen
insluit. Vaak gebruikt hij helemaal geen
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aanspraak en begint hij gewoon te preken. Soms zal hij zeggen ‘Beste mensen’,
maar dat is het dan ook.
Prof.dr. C.J. de Ruijter (hoogleraar praktische theologie te Kampen) meent dat
wanneer het tijd is voor de preek ondertussen door hem al is gebeden, gezongen
en uit de Bijbel gelezen met de gemeente.
Daarom is het niet nodig de preek nog
eens met een aparte aanspraak te
beginnen. Hij wacht liever tot hij ieders
aandacht heeft en begint dan met een
aandachttrekkende eerste bewering van
de preek.
Sommigen maken het nog beroerder, zo
las ik, door allerlei soorten groepen toe
te voegen: broeders en zusters, jongens
en meisjes (alsof zij niet bij de gemeente
horen) en gasten. En hoe zit het dan met
alleenstaanden, ouders, ouderen, grootouders en mensen bij wie de kinderen
het huis uit zijn? Waar begin je en waar
eindig je? Geliefde mensen van wie de
kinderen het huis uit zijn…
Ik herinner me hoe prof.dr. C. Trimp dit
punt, van de zich uitbreidende aanspraak, op preekcollege vroeger eens
kort en goed zo wegzette: ‘Je zegt toch
ook niet: broeders en zusters, jongens en
meisjes, bejaarden en gehandicapten…’
Terug naar de Bijbel
Toen hij dit alles tot zich genomen had
en een lichte onpasselijkheid voelde opkomen, haastte Klaas zich terug naar de bijbel om eens te kijken op welke manieren
daar de gemeente wordt aangesproken.

Paulus gebruikt verschillende formuleringen. Aan de Romeinen schrijft hij:
‘Aan allen in Rome, geliefden van God,
geroepen om zijn heiligen te zijn.’ Aan de
Korintiërs schrijft hij: ‘Aan de gemeente
van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om
zijn heiligen te zijn, en aan allen die de
naam van de Here Jezus aanroepen, waar
dan ook, bij hen en bij ons…’
Soms is de aanspraak geografisch
bepaald. ‘Aan de gemeente in Galatië’,
‘Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus’. De
aanspraak is meer dan een pure formaliteit: het houdt vaak een oproep in, een
bewering over wat de kerk in Christus is.
Ik acht het echt een stap achteruit als we
deze benadering zouden verliezen.
Een gebruikelijke aanspraak lijkt te zijn:
aan de heiligen te… Wanneer de apostel
zijn brieven schreef aan de kerken, zag hij
zijn lezers als gelovigen en heiligen. Dat
is de algemene benadering. Dat is ook de
betekenis van het woord ‘geliefd’. Het zijn
niet de geliefde mensen van de predikant,
maar de mensen die van harte bemind
worden door de Here. Een passende bijbelse aanspraak is dus: ‘Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus.’
Eigenlijk trof mij het aantal keren dat de
apostelen de term ‘geliefd’ gebruiken. In
Fil. 2:12 lezen we over ‘geliefde broeders
en zusters’, letterlijk staat er: ‘geliefden’
(agapetoi). U weet mogelijk wel dat het
woord ‘agape’ in het NT het woord is voor
de liefde die van God komt in Christus en
die nu moet functioneren in de gemeen-

te. In 1 Kor. 10:14 vinden we hetzelfde:
geliefde broeders en zusters (letterlijk
ook agapetoi). Ik heb het gevoel dat de
Engelse vertaling met ‘dear friends’ niet
echt goed uitdrukt wat de gevoelswaarde
is van het origineel.
Misschien is het goed op dit punt op te
merken dat de echte geliefde Jezus Christus is. In Matt. 3 lezen we bij de gelegenheid van de doop van onze Heer: ‘Dit is
mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde’ (Agapatos). De aanspraak ‘geliefde
gemeente’ benadert de gemeente vanuit
de rijkdommen die ze heeft gekregen van
de Vader, in de Zoon, de Geliefde, door de
Heilige Geest. Ik kan niet een meer christologische benadering vinden voor de
prediking en de gemeente.
De vergadering van Gods verbondsvolk
Iedere prediker weet dat zijn hoorders een
zak vol gemengd spul zijn, om zo te zeggen. Er zijn ontrouwe gemeenteleden. Er
zijn er die twijfels hebben. Er zijn de huichelaars die aan de buitenkant gezien bij
de kerk horen, maar er niet echt deel van
uitmaken. Er zijn ongelovigen die bij de
kerk blijven met alle mogelijke verkeerde
motieven. En er zijn ook degenen die
oprecht in geloof, met alle aanklevende
zwakheid, de wil en de zegen van de Here
zoeken.
Het is het best om de gemeente als geheel
te zien en aan te spreken als Gods verbondsvolk. Dit volk heeft in Christus grote
beloften ontvangen. Ditzelfde volk moet
deze gaven in Christus op hun waarde
schatten en zich toe-eigenen. Iedereen
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wordt op deze manier aangesproken. Wie
weigeren te geloven zullen terecht veroordeeld worden.
Wanneer de predikant de term ‘gemeente’ gebruikt in deze verbondsbetekenis,
dan realiseert hij zich dat hij het heeft
tegen iedereen die daar is samengekomen. Hij weet best dat er huichelaars zijn
en goddelozen. Dat is niet zijn probleem.
Hij moet iedereen aanspreken met de
rijke beloften in Christus en iedereen
oproepen in Hem te geloven. De prediking
is evangelie-prediking die tot alle hoorders komt met gelijke kracht en macht.
De aanspraak van de gemeente is niet
onbelangrijk. Het is juist van groot
belang. In de aanspraak is vanaf het
begin van de preek uitgemaakt wie is
aangesproken en waarom. Dat is geen
gepruts met detailkwesties, maar een
zaak van een principe die steeds weer
gehoord moet worden.
De benadering vanuit de kerk als
lichaam
In de Schrift lezen we dat de kerk een
lichaam is (1 Kor. 12:12). Dat moeten we
bij deze kwestie in rekening brengen. In
onze buitensporig individualistische tijd
is het niet gangbaar om over de kerk te
spreken in termen van een lichaam. Een
prediker kan te eenzijdig erop gericht
zijn dat hij een speciale boodschap heeft
voor elke groep binnen de gemeente. In
de aanspraak van de gemeente moet
gehandhaafd blijven dat de gemeente
benaderd wordt als één lichaam. De predikant spreekt niet tot een deel van de

gemeente, maar tot de hele gemeente.
Allen ontvangen dezelfde beloften; allen
moeten geconfronteerd worden met
dezelfde verplichtingen; iedereen die niet
gelooft moet geconfronteerd worden met
dezelfde straf. De preek heeft als doel alle
leden te motiveren om de Here dankbaar
te dienen, zowel persoonlijk als gezamenlijk.
Dit alles heeft verreikende implicaties. Dit
is het tijdperk van buitensporig individualisme. Op sommige plaatsen worden
leden van het lichaam grof verwaarloosd.
Als je aan dat vluchtige mengsel een verwaterde aanspraak van de gemeente toevoegt, dan kan de kerk een conglomeraat
worden van gelijkgezinde groeperingen,
waar niet langer oog is voor het lichaam
van Christus en hoe dat functioneert in
een gefragmenteerde samenleving.
Wat is nog over van dit besef samen één
lichaam te zijn en samen geroepen zijn
om een luisterend volk te zijn, wanneer
we kerkdiensten gaan krijgen waarin
de kerkenraad roept om ieder voor zich
rust te vinden vanuit zichzelf en al dan
niet wat mee te mediteren, te neuriën
et cetera? En de preek kan dan wel weer
een keertje missen! Zie wat ik aan het
begin van de Persrevue signaleerde over
de zogenaamde Taizé-dienst. Stam legt
in zijn artikel naar aanleiding van de
ogenschijnlijk kleine zaak van de aanspraak van de gemeente veel wezenlijks
en onmisbaars op tafel als het gaat om
de beleving van waar het in de kerkdienst ook alweer om gaat.
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